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SeyYar Terbiye 
Sergisi 

Birka,. h f d orı. ~ a ta anberi Anadolu 
•ınde. b" (S aiai) d 1 lr eyyar terbiye ser-

bıüf <> aııyor · Umumi Maarif 
ettiıi R Ş 

ttiıli.... eıat emaettin Beyin 
terı,· gı ~hında beı altı muktedir 

•Yecıdctn .. kk •erer· h ınure ep olan bu 
.ı ey t' 

rir .
1 

~ 1 arasında (Vakıt) tah-
b •ı eaınd S d . ulu en a rı Etem Bey de 
l nuyor S .. 
erdeki .'. ergının uğradığı yer-
llün ınuıahedelerini günü gü-

e aazet · (S e.mıze yazıyor. 

lekerı e~Yar terbiye sergisi) mem-
rnızde "Ik d le:n h. 1 ef a vuku bu-

leıeb b~~ .. teıebbüatür; bu güzel 
ı Usu d'· .. k tt\lku irnk· uşunme ve tahak-
tetile M a~larını hazırlamak su· 
~Y aarıf Vekili Reşit Galip 
:ttlet tnernlekete kıymetli bir biz· 
h Yllp:nııt M 
'Yatı il ~r · emleketin irfan 

leıebb .. e ah.kadar olan bu güzel 
ke .. d· Us arasında (Vakıt) da 

·• ıne .. . 
lrlakı .ııore hır vazife hissesi al

a vıcd ~ b' te.d anı ır zevk duymak -il', 

00) te . ra _ rnrnuz ınkdabrndan son· 
l ·••eıntel· t' · d trbi . .e ıın,z e maarif ve 

Ye ısler· .. · 
lrlaıı 

1 
• 1 uzerınde zaman za-

kt'butl '!ılttıı§trr. Fakat şunu da 
lıtınaı etmek lazım gelir ki bu ça· 

ardan d'ld·~· d Cede l'lef arzu e ı ıgı ere· 
leker •ce ahnamamı~tır. Mem
tald 

1~ dahilde ve hariç!,. anı~ 
\.c• lllı ~ 'f uıye ıımnt"l'"r maarı ve ter-
ri~ •ahaeındaki ileri hareketle
bepJee~Rel olmuştur. Gene bu ıe
biye ; e~ dolayı mauif ve ter· 
1'eceai enden §eyin ehemmiyeti de
latılarn llınw.ni auretle henüz an-

antı~tır. 
Bilenle b'" . 

~ileni çok umıyen bir değildir. 
leni a ıneınleket her vakit bi
b· ı r.ternlekett 
_1naenale h b. en üt.tün gelir .• 

lıli ol l Y ır ınenılekette bil -
lQellll akn ~r ~e .kadar çoğalırsa o 
d e etın ıstıkb l' e em . a ı de o derece • 
tl\ ltı nıyet. altına. alınır. Hayatta 
~ Ynıetsız v b . "n' e aaıt görülen ba-
i"-t b~: ~e nıealekler için bile hu
e ıı.ı, gıler vardı.. B b'l '1 ""'"cehh • • u ı gı er· 

>'arıı.~d ez olanlar daima olmı
h ..... an ük k · • ~lk t b' Y ae tır · Binaenaleyh lQ er ı . h 
~lek Ye:n, er ıınıf halk ve 

ha.aılld aclaınla.-ını kendi işleri sa
CeJc }>oı'ı Yükaelmeğe yardım ede

a.rı .. 
l'er'b· gostermek demektir. 

~ • 1Ye nedı'r? B' · f'kr" · ıllı'n · ızım ı ımız-

'-tttırın .. ı_kahiliyetini ve kıymetini 
\te • ~ ı ' · . tıtQi al an atı... Yüzde be, 
1:tr'-t f 'n bir tarlayı ziraat ilmi 
ec{ e • ' erelt rnnı dairesinde terbiye 
~,h, .. ı l.lıde elli hatta .. d .. 
lf'b· ... a.l ' yuz e yuz 
• 

1 ı terl>' inak mümkün olduğu 
lıtjt iye · d 

oı-.ı ka ~~Yeaın e insanların 
l\t,ddt ._1• l>ılıyetleri de arttırılır. 
''" k at Ve ed . U\t\t t' . evat nasıl ın· 
._ terbiye •nın verimini çoğaltır-
çh'lıtına. u: Y

1
°
1
1u. ile verilen bilgi ve 

uau) u erı de · . . e aer . aynı netıceyı 
ıtır 8 . , 

· ır san at ve mes-

(1> "1ehmet Asım 

·"·-1 2 inci •ayıfadal 

11'akıt 8el 
beden itibecek Perşem-

T o PAZr 
Pige&in· 

Japonya ikinci 
harbı da kazandı 
Rusya Uzak Şark devleti 

olmaktan Cjıkıyor 1 

Ru•yalllD ellnden çıkacağı •Öylenen 
VlAdlvoatok limanı 

teklifin manası, Rusyanın Pasifik 
devletlerinden biri olmaktan vaz -
geçmesi, ergeç Vladivostok lima -
nrnı kaybetmesi demektir. Halbu -
ki bu liman Rusyanın Asyadaki 
arazisinin biricik mahrecidir. 

Japonyanın kazandığı galebe 
İse, iktısadi mahiyettedir. Daha 
sonra bu iktııadi zafer askeri bir 
safhaya girecek ve o zaman Ja
ponya Vladivostk ile havalisini 
ele geçirmeğe çalışacaktır . 

İkinci safhanın birincisi kadar 
sakin ve kan dökmeksizin kaza
nılmaaı muhtemeldir. Çünkü Rus
ya, harp edecek halde değildir. 

Haritaya bakıldığı takdirde 
Çin şark demiryolunun garptan 
ıarka uzandığı görülür. Bu hat, 

Devamı Dokuzuncu Sayıfada 

r···················································, 
i 3 Mayıs 1 
= G . : 

ecesı ... j 

Aşk, Macera, cinayet 
Romanı 

: • 

f orm.a h ı ~arilerine 
alınde h d" Pek yakında Vakıt'ta 

edecekt. e ıge 
---......'-..:.:.._· __:__ ır Tefrika edilecektir 

~--...... - ..... _.ı\.. .... w • ....J 

Ali Rıza Paşanın oğluna 

sorduk, bize şu cevabı ver· Karabekir Paşa, bunda Gazi Hz. nin 
di : " iyi tanır ! ,, 

"Bir hatıra,, serlevhalı kısa bir kendisine Verdiği talimattan bahsediyor 
sohbetimizde Kazrm Kara Be
kir Paşamn, Erzuruma giderken, 
15 inci kolorduda kumandanlık 
etmiı olan merhum Ali Rıza Pa· 
şayi, Nuruosmaniyedeki evinde zi
yaret ederek, Mustafa Kemal Pa - , 
§a Hazretlerile görüştüğünü ve 
kendisinden telakki ettiği emirleri 

ifa edip talimatı dairesinde çalı· 
şacağrnı söylediğini yazmıştık. 

Kazım Kara Bekir P§., 11 mayıs 
akşa.mı matbaamıza bir mektup 
gönderdi. Bu yazının d<>ğru olma
dığını ve tekzibinin ayni sütunda ' .ıı. .......... _.-;~~~'.iii!i!iiiiii 
dercini istedi. 

Paşa Hazretleri, bu mektubun· 
da diyordu ki: 

"Benim Ali Rıza Paşa ile hiç 
bir muarefem yoktur ... Ali Rıza 
Paşa ile hiç bir yerde goruşme

d;,m. Ailesi efradından başka sağ 
kimseler varsa tahkik olunmalı

Sıvaa ve Erzurum koaagrelerlııbı unu• 
tulma•ı lmkAaaı ohnıyan habraları 

İkinci safhanın devamı 
Erenköy: 13 - :; - 933 

dır.,, 

Ve Paşa, gene kat'i, seı·t bir li
sanla şunları ilave ediyordu: 

15 mayıs 335 de milli iktısadi .. , 
mizm can evi olan sevgili bmiri·· 
mizi Yunanlıların İşgal ettiğini 161 
mayıs 335 de haber aldık. Her ta-

1 rafta halk ve ordu mensupları . .1.. ___ 0 __________ ..... 

- Selami İzzet Beyin tarif 
ettiği vücuda müşabehetim olma -
dığr gibi ömrümde elimde örme 
meşin krrbaç kullanmadım... Şa

yanı t~essüf hatanızı ayni sütun
da tashih buyurmamzr rica ede~ 

nm. 
Paşa Hazretlerinin arzuları 

dünkü Yakıtta is'af olundu. Ali 
Rıza Paşa ile muarefesi olmadı-

Selimi izzet 
[ De•amı 3flnc6 •aydada] 

müthiş bir galeyanı hamiyeti~ çır
pındılar. Günlerce halkın feryat
ları, mitingleri devam etti. 

19 mayıs 335 de M. Kemal Pa
~a Hz. }erinin Samsuna çıktıkla
rını 21 mayıs 335 de gelen atideki 
şifrelerinden anladım. 

Vesika - 9 
Samsun: 21 • 5 - 335 

On beı;lncl kolordu kumandam ıu.

zım mıra Bekir Pa-;a Hz. terine 

Zata mahsustw·. 

Ahvali umumiyemizin almakta 
olduğu şekli vahimden pek müteel-

lim ve müteessirim. Millet ve mem
lekete medyun olduğumuz en son 
vazifei vicdaniyeyi yakından me -
saiyi müştereke ile en iyi ifa etmek 
mümkün olacağı kanaatile bu son 
memuriyeti kabul ettim. Biran ev
vel zatı alinize mülaki olmak ar
zusundayım. Ancak Samsun ve ha
valisinin vaziyeti, asayrşsizliği yü
zünden, fena bir akibete duçar ol
mak mahiyetindedir. Bu sebeple 
burada bir kaç gün kalmak zaru • 

Dct•amı Dokuzuncu Sayıfada 
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S_eyyar Terbiye 
Sergisi 

, 

, 

JJaımal.:aleden /Jeı•am 

lek erbabı ıçın alat ve edevatı 
para ile satın almak mümkündür; 
fakat bilgi ve çalışma usulleri böy
le değHdir; onları ancak herkes 
kendi gayretile elde edebilir; bu -
nun için tahsil çağı da asla mev
zuu bahis değildir. 

y A _K ı !_'_13_ f!u~~s!_ !e!ffr~f{aT! Mecliste 
Küçük Menderes mınta- Yeni bütçe Ankarada polis 
kasında ıslahat yapılacak1Müzakereler yarın mektebi yapılaca 

Bahusus Türkiye cümhuriyet 
idare sistemini kabul ettikten ıon
ra maarif ve terbiyenin millet ve 
memleketçe ehemmiyeti bir kat 
daha artmıştır. Çünkü her fert 
yalnız kendi ferdi işlerinden baş· 
ka olarak milli menfaat sahası ile 
ali.kadar olmak mecburiyetinde -
dir. 

Bu civardaki bataklıklar kurutulacak, 
sel basmasının önüne geçilecek 

başlıyor B. M. Meclisi buna ~· 
layihayı kabul ettı 

Geçen sene Ankara Hukuk 
mektebinin şehadetname tevzii 
merasiminde Baıvekil ismet Pa§a 
Hazretleri söz söylerken bilgi 
ve terbiyenin ehemmiyetini anlat
mak istemiı: "Bin yarım ada.m 
bir tam adamın yaptığını yapa
maz.,, demitti. Terbiye demek: 
Evvelen çocuklar,ı adam etmek, 
ıonra adamların kıymetlerini yük
seltmek, yarım adamları tam ada.m 
haline getirmektir. Fakat bilgi 
ve terbiye yolunda bir memleke
tin ilerileyebilmesi için her şey
den evvel bu ihtiyacın halk için
'de •bir iman halinde yerleşmit ol -
maaı lazımdır. Onun için (Sey
yar terbiye sergisi) gibi teşebbüs
lere ne kadar ehemmiyet verilse 
gene çok görülmemelidir. 

Mehmet Asım 

Şiddetli tahrik 
······················-············ 

Kız kardeş katili 
hakkındaki karar 

Bazı sebeplerle hafifletme 

. 
ANKARA, 13 (Hususi) - Kü- /yata başlamadan önce tedbirler 

çük Menderes nehri havzasındaki 1 alınacaktır. Kurutulan yerlerde sa 
bütün dere, çay, nehir kol ve ayak- hibi bulunan arazi için yerlerinde
ları üzerinde esaslı ıslahat yapıla- ki idare heyetleri tarafından tak -
cak, Tire kazasının Hüseyin ağa dir edilecek kıymetin parısını, ara
köprüsünden baılanarak Mende . 1 zi sahipleri hazineye verecekler • 
res yatağının düzeltilmesi ve set- dir. Arazi sahipleri bu parayı hü
ler inşası ıuretile zararlarının Ö· kumete vermeğe razı olmazlarsa 

n .. k · · t rt"b t 1 bu arazi müzayede ile satılarak elune geçme ıçın e ı a a ına -
Cakt S it d k l . . de edilecek paranın yarısı mal sa· 

ır. u a ın a a an arazının 
k 1 hibine verilecek, öteki yarısı hazi-urutu ması veya ıslahı, icap eden 

göllerin "mizan hazine bendi,, 
ıekline konulması ve diğer sulama 

i§leri yapılması için çalışılacak • 
tır. Bu husuıa dair hazırlanan ka
nun layihası Büyük Millet Mecli-

ıine gelmiıtir. işler dört yılda ta· 
mamlanacak, 3.5 milyon lira har
canacaktır. Bunun için gelecek 
yıllara da ıari taahüdlerde bulun
mağa ve bono çıkarmağa, bu layi
ha ile, hükumete salahiyet veril -
mektedir. 

Bu ameliyat neticesinde kurutu
lacak araziden sahipsiz olanları· 

nm hükumete geçmesi için ameli-

neye irat kaydedilecektir. 
Yıllın muayyen mevsimlerinde su 

altında kalan veya vakit vakit sel· 
den zararlara uğrayan sahipli ara
ziden gene bu ıslahat neticesinde 
kurtarılan kısım için, idare heyeti· 
nin takdir edeceği bedelin dörtte 
biri hazineye verilecektir. Buna 
muvafakat etmiyenlerin arazısı 

bundan evvelki kayde tabidir. Ya
ni arazi müzayede ile satılarak be
delin dörtte biri hazineye verile
cektir. 

Bu ıslahat için saofı lazım gelen 
para her yıl Nafıa bütçesine konu
lacaktır. 

Iktısat konferansın da 
gümrük mütarekesi 

talebi var Tertip komitesinin projesi; bu müta-
nımı0;1~~:::: ::ı;,~r:;;.~~ş:v~: rekenin acele kabulü istenmektedir 
bulunan Mustafa, Ahmet, Şükrü LONDRA, 13 (A. A.) - lktı - diğer hükumetlerden de bu suret
Efendileri yaralamaktan suçlu tü- sat konferansı tertip komitesi, le hareket etmelerini beyan ve ta· 
tün işçisi Hüseyin Yaşar Efendi, gümrük mütarekesi pr.oJesmı ve lep ederler. Yalnız bu hükumetler, 
bir müddet evvel İstanbul Ağır ce· onunla birlikte bir takım ihtirazi 31 temmuz 1933 tarihinden sonra 
za mahkemesince on iki ıene, yir- kayıtlar kabul etmiıtir. Toplantı - konferansı keyfiyetten bir ay evvel 
mi üç gün hapes mahkum edilmiı, nın sonunda neırolunan resmi leh- haber vermek şartile istediği za -
fakat, temyiz mahkemesi, bu ka - liğ, bütün komisyon azasının dün - man bu itilaf ile girişmiş oldukla
rarı dört noktadan bozmuf tu. kü içtimada hazır bulunmuş ol - rı taahhütten sıyrılmak hakkını 

Bozmaya uyular&k, yeniden mu· 
hakeme yapılmıf, ıahitler dinle • 
nilmit ve dün ikinci defa muha -

kemede bitmittir. Müddei umumi 
Ahmet Muhlis Bey, vak'ayı huli. • 
aa ederek, Hüseyin Yatar Efendi-

nin, miaaf irlikte bulundukları bir 
evde, misafirlerden Enver Efendi 
ile hemtireıinin görütmeıine kızdı 

ğını,.bir odada otururlarken ara • 
da bir göz kırpma geçince, hiddeti 
.arttıiınr, sof ada Ane Hanıma çı-... 
kıttıiınr, hemtiresinin buna karıı 

"1en ne karıtıyoraun? herkeı, ha -
relietinde serbestir !,, dediğini, üs· 
telik .. eline geçirdiği ibrikle batma 
vurduğunu anlatmıt, bunun üzeri

ne Jiddetli tahrike uğrayarak, ci -
nayet ve yaralama suçlarını itliyen 
HÜıeyin Ya§ar Efendinin, ıiddetli 
tahrik, cezayı bir derece azaltacak 
sebep sayılarak cezalandırılması -
nı iıtemittir. 

duklarını bildirmektedir. muhafaza ederler. Hükumetleri 
Komiteye tevdi edilmiş olan a- böyle bir konferans aktine aevket

ıağıdaki karar ıureti ittifakla ka- miş olan başlıca sebeplerden biri 
bul edilmittir. yukarda zikri geçen beynelmilel 

"Jktısat ve nakit konefransı ter- ticaret engellerini ortadan kaldır
tip komitesinde mümessilleri bu - maktadır. 
lunan lngiltere, Almanya, Belçi - Binnetice mezkur hükumetler, 
ka, Fransa, ltalya, Japonya ve konferansta mümessilleri bulunan 
Norveç hükumetleri, konfernasm diğer hükumetlerden bu gayenin 
mes'ut bir netice elde edebilmesi ruhuna tevfikan hareket etmeleri
için halihazırda beynelmilel ticare- ni talep ederler. 
le yanlıt bir istikamet vermekte ve Komite reisi, yukarki karar su
onu felce uğratmakta olan her ne- ret ini, cihan iktısat konferansının 
vi tedbirlerin, konferansın bu yüz- iştirak edecek olan bütün hüku -
den mütevellit meselelerle meşgul metlere bu celseye ait zaptın bir 
olmasını bekliyerek, kat'iyyen şid- suretile birlikte tevdi etmeğe ve 
detlendirilmemesi lüzumuna kani mezkur hükumetleri hu karar su -
bulunmaktadırlar. Bu memleket - reti ahkamını vakit geciktirmeksi
ler, madde ve hükümleri müşte - zin kabule davet eylemeğe memur 
reken vücuda getirilecek olan bir edilmiştir. 
gümrük mütarekesinin kon fer an - Iktısat konferansı 
sın başlangıcında kabul edilmesi- ve kambiyo 
nin acil bir tedbir olduğunu kabul LONDRA, 13 (A. A.) _ lktı-

ANKARA, 13 (Hususi) - 933 
yılı bütçesinin pazarleıi günü Bü
yük Millet Meclisinde müzakeresi
ne ba§lanılacaktır. 

Bütçenin meclis encümenlerinde 
tetkiki ikmal edilmiştir. Maliye 
vekili Mustafa Abdülhalik Bey, ye 
ni bütçenin müzakeresi münasehc· 
tile, hükumetin mali vaziyeti hak -
kında pazartesi günü mühim bir 
nutuk söyliyecektir. 

B. M. Meclisinin 
yaz tatili 

ANKARA, 13 (Huıusi) - Bü
yük Millet Meclisinin haziran orta
larına doğru yaz tadiline gireceği 

yazılmıştı. Cihan iktısat meselele· 
rini müzakere için toplanacak olan 
Londra konferansının müzakere . 
leri bugünlere tesadüf ettiği için 

Meclisin de bir müddet daha içti -
malarını temdit etmesi ihtimali bu 
lunduğu söylenmektedir. 

Tarihimizin ana hatları 
ANKARA, 13 (Hususi) -Türk 

tarihi tetkik cemiyeti "Türk tari
hinin ana hatları,, kitabının hazır
lanan kısımları üzerindeki tetkik
lerini bitirmi§tir. 

Mektep 1Citapl'an layinası 
ANKARA, 13 (Hususi) - Ma· 

arif encümeni bugün toplanarak 
mektep kitapları layihasını görüı
müıtür. Layihada üç esere müka
fat verileceği yazılı iken encümen 
bunu beşe çıkarmııtır. 

Kaldırılacak vilayetler 
ANKARA, 13 (Hususi) - Ba

zı vilayetlerin kaldırılma11 hak -
kındaki kanun layihası Büyük 
Millet Meclisine verilmiştir. 

Vekiller heyeti 
ANKARA, 13 (Hususi) Vekil

ler Heyeti bugün saat on yedide 
toplandı. toplantı geç vakte kadar 
devam etti. 

Ceza kanunu 
ANKARA, 13 (Hususi) -Türk 

ceza kanununun 237 inci madde -
sinin tadiline dair olan kanun layi

hası Büyük Millet Meclisine veril -
miştir. 

Temyiz mahkemesinin 
Ankaraya nakli 

ANKARA, 13 (Huıuai) -Tem
yiz mahkemesini Eskisehirden An. 

karaya nakli Adliye encümeni ta
rafından kabul edilmiştir. Bu hu

sustaki layiha Byük Millet Mecli
si umumi heyetine sevkedilmittir. 

Nurullah Esat Bey 
Paristen döndü 

ANKARA, 13 (Hususi) - Ge -

Bundan ıonra, suçlu vekili Etem 
Ruhi Bey, müdafaasını yapmış. 

tiddetli tahrik vaziyetini teşrih e
derek, bunun her halde, düıünül

mesi ve müekkili hakkında adale
tin bu suretle tecellisi istekile mü-

ve teslim etmektedirler. Bu hüku
metler, bundan başka acil bir hare 
ketin fevkalade mühim olduğuna 

kani bulunduklarından ne 12 hazi-

sat konferansı tertip komitesi aza
sı, kambiyolarda ani ve mühim le· çenlerde imza edilen borçlar mu -

kavelenamesinin müzakerelerin -mevvüçler vukuu takdirinde ko • 

d&faaıını bitirmittir. 

Muhakeme, karar için ha!ka bir 
güne bırakılmıştır. 

ran tarihinden evvel, ne de konfe
ransın devamı müddetince şimdi 

beynelmilel ticareti durduran müş
külleri arttıracak yeni bir takım 

teıebbüıler icra etmemeği kabul 
ettiklerini konferansa ittirak eden 

misyonun yeniden toplanmağa da- de Saraç oğlu Şükrü Beyle beraber 
vet edilmesi lüzumunda mutabık bulunmuş olan Yükııek lktısat Mec 
kalmıılardır. lisi umumi katibi Nurullah Esat 

Fintların fevkalade düşmesi yü- Bey bu sabah Paristen buraya gel
zünden zaruri olarak ittihaz edil - miş, Maliye vekili Mustafa Abdül
miş olan tedbir, gümrük mütare - halik Beyi ziyaret ederek bazı iza
kesiyle mütenakıs olmıyacaktır. 1 hat vermiştir. 

ANKARA, 13 (A.A.) -: 
yük Millet Meclisi bugiin reı•t 
kili Hasan Beyin riyasetinde 
lanmıştır. Büyük Millet ~ f 
ni 1933 senesi ikinci kanon ~ 
bat ayları hesabatı hakk~ 
meclis hesapları tetkik ene ed 
mazbatası okunarak kabul 

miştir. l ttf 
Bütün inhisar idaresi ile ~ 

bul Darülfünununun 1932 ': ı.k 
b.. l · d · · bin Jırf" utçe enn e yırmııer ~· 

münakale yapılması hakkınd•el 
nunlar müzakere ve kabul ,. 
dikten sonra Darülfünund• . fi 
dam olunacak vekil, müderf'İ' il"' 
muallimlerin devlet memurlJtl dt' 
aşatının tevhit ve teadülü~ 
ir kanunun 13 üncü madd ~ 
ki altı aylık müddet kaY~1 ~ 
müstesna tutulmalar•na d••r 
nun tasvip edilmiştir. ~ 

Bu kanun 1932 senesi b ,Ş 
sundan itibaren mesbulc f 
hizmetlere ait istihkaklara d• 
mil olacaktır. l 

Ankarada yapılacak polit jff' 
telii inşaat v tesisatı içİll f 
- 34 ve 35 seneleri oütçeleriP'; 
nulacak tahsisattan verilme~ 1 
tiyle bu seneler şamil olm~ ..ıl 
re 200 bin liraya kadar ta~ 
te bulunması hususunda Dl~ 
vekaletine mezuniyet verell 
nun rn\.Uıak•r• adilmistir. -;;/ 

Bu münasebetle ileri sü:.~ 
bazı mütalealara cevap veretJ f 
biliye vekili Şükrü Kaya I.' 
Dahiliye vekaletine düfe~ e~ 
him vazifenin, memleketın 

1
1 

ve emniyetini muhafaza 01° 
nu iıaret ederek demiştir ki:,,( 

" - Bunun için iki vatı 

vardır: . . . -1_ 
Jandarma ve poliı. Bu ı'J.I ~,' 

veli ıslah ~şinin başında da ~ 
tep gelir. Yapılan ıslahat~~ 
darma zabıta olmaktan ~ jllJI 

mıftır. Polis kuvve~le.ridl ı''' 
mesleki talim vermek ııtıY0 ~ ~ 

Vekil Bey beyanatına de _1t111''. 
derek, lstanbuldaki poliı ~~1 

nin Ankaraya getirillllet~ ...... 1' 
. """- . zarureti anlatmıf, bu itıP ,,. f 

ağır bir yük olmadan yapıl~fİ 17if 
çin teklif edilen şeklin e~ 
tedbir olduğunu söylemittıt· f11' 

Maliye vekili Abdülh•~11uıle" 
gelecek senelere şamil t •Jııal,r•' 
ri istihdaf eden kanun liY' ....... ~' 

r ·1 · h... -""" nın mec ıse verı meı~ jırU 1"~~1' 
bir memnuiyet olma ı ı""' 
derek teklifinde oıenf~l ... eel~ .... ·~ 
cek mümasil kanunların .

1
eeel' 

d·1ııı1 
arzında tereddüt e 1 -~ 
söylemiştir. . . ti,,.._,, 

Bütçe encümeni reısı _.. ..... 
Fehmi bey de, kanunı1n 
müdafaa etmiştir. jıs~d' f" 

. uı:er 
Heyeti umumiyeıı ~ .Ht· 

çen bu müzakereden "' dil,_.iF ..,ı 
k baıl e •eJı':~ reye konularak a . tı ~ 

Müteakiben Türk~~-~.pi 
muahedenamesi~in. ~ ?. 
kındaki kanun layth ıı-1;f 
müzakeresi yapılara~ toPI 

. unu • 
mit ve pazartesı g ~· 
·· · · nı"hayet uzere ıçtımaa 
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· [ Iktısat Haberleri ] (KISA HABERLER) 

Toptan eşya fiyatlarında 
umumi düşüklük 

Balet heyeti 
Darülbedayi balet heyeti 15 

mayıstan itibaren Tepe başı bahçe
sindeki yazlık sahnede revüler ve 
hafif komediler verecekti. Heyet 
hazırlıklarını bitiremediğinden 15 

Ticraet odası istatistik ıubesi şe· 
fi Necmi Bey 1932 senesi toptan eş 
ya fiatleri indeksini hazırlıyarak 

bitir~iş ve hunlar basılmıştır. U· 
zun bir çalışma neticesinde hazır· 
lanan bu istatistiklere göre, 1914 
senesinde toptan eıya fiatleri 100 
addedilirse bu nisbet bugün fÖy· 
ledir: 

Zahire ve hububat 1927 de 1316 
ya kadar çıkmış, 1928 de 1466 ol· 
muş ve 929 cJan sonra toptan eşya 
fiatlan düşmiye başlıyarak 929 da 
1350 ye, 930 da 851, 931 de 599 za 
düşmüştür. 932 de ise fiatlar 586 
ya kadar dü~müştür. Bu nisbet me. 
sela buğdaya tatbik edilirse harp· 
ten evvel batmanı 100 kuruş olan 
buğdayın fiati 928 <le 1466 kuruşa 
kadar ylikselmi~, bugün ise 586 ya 
kadar düşmüttür, demektir. Hayva. 
ni gıda maddeleri en fazla 929 da 
yükselerek 1403 c kadar çıkmı~, 

932 de 801 re kadar düşmüştür. 

iken 932 de 508 ze kadar, maden· mayısta faaliyete başlıyamıyacak • 
ler 927 de 1141 iken 932 de 869 za tır. Tepebaşı bahçesinin icar müd-
kadar dü~.müştür. deti bugünlerde biteceğinden hah· 

Bariz bir fark da ithalat ve ihra-
cat fiatleri üzerindedir: 

İhracat maddeleirnin nisbi kıy -
meti 929 da 1087 iken 930 da bir-
den bire 808 ze, 931 de 716 ya, 
932 de 548 ze kadar düşmüştür. 

ithalat nisbeti kşymeti 927 de 
1505 iken 930 da 1407 ye, 932 1198 
ze kadar dütebilmiftir. 

çenin yeniden kiralanması mese • 
lesi ortaya çıkıyor. Belediye henüz 
bahçe hakkında bir karar verme· 
miştir. Darülbedayi temsillerine 
tahsis edilen kışlık tiyatroyu kira· 
lamak istemiyor. Yazlık sahne hah 
çe ile beraber kiraya verilirse o 
zaman balet heyetinin Darülbeda· 
yi ve belediye hesabına burada re
vüler vermesine imkan bulunmı • 
yacaktır. 

Diş muayenesi 

İndekse nazaran toptan eşya fi. 
yatları 1930 senesinden sonra müt
hiş bir tenezzüle başlamış, 932 se
nesinde ise fiat nisbetleri hemen 
bütün eşyada yarı yarıya inmiş -
tir. 

llk mekteplerde bulunan çocuk
ların c!iş muayenelerine ehemmi • 
yet verilmesi ve daha küçük yaşta 

Çikulata ihracatımız iken diş hıfzıssıhhasının çocukları 
Çıkolata ihracatımız günden mız arasında tamim edilmesi ka • 

güne artmaktadır. Geçen ay zar - rarlaştırılmıştır. Belediye, bu işin 
fında yalnız Halebe 1000 liralık çı- dişçiler cemiyeti tarafından temi
kolata gönderilmittir. Suriyenin di ni maksadile yeni sene bütçesine 
ğer şehirlerinden de çıkolata _isten· cemiyet isin tahsisat koymuştur. 
mektedir. } Bütçe bugünlerde gelir gelmez bu 

Polis Haberleri 
_... .......... ·-······ •........... 

Yükte hafif .• 
Üsküdarda evvelki akşam bir hır 

sız yükte hafif pahada ağır ne 
bulduysa bir evden aşırdı; götü • 
rürken Nuh kuyusunda oturan Me 
liha Hanımın evine, evde bulun • 
madığı bir sırada Arap Rifat gir • 
di. Evvela dıvarda asılı bulunan 
bir ceket; bir pantalon, bir yelek, 
bir şapka, bir çift terliği bir paket 
yaptı. Konsolda bulduğu 25 lira 
kıymetinde altın bir yüzüğü de 
cebine yerleştirdi. Bundan başka 

evde ne kadar iç çamaşırı varsa 
onları da ayrı bir paket haline 
koydu. Evden çıkıp giderken Me
liha Hanımla karşılaştı. Yakayı e· 
le verdi. 

Arap Rifat hakkında zabıta ta
kibata başlamıştır. 

Bir hakaret iddasile .. 
Hasköyde Kalaycı bahçede bir 

adam, bir matmazele hakaret etti. 
Matmazel şikayette bulunduğun • 
dan hakaret eden yakalandı. Ha • 
dise şöyle oldu. Hasköyde oturan 
Vitali İsminde biri vardır ki, öte
denberi gene Hasköyde oturan 
Matmazel Kavo isminde birine ta· 
kılmaktadır. Matmazel Kavo ken
disine bir kaç defalar ihtarda bu • 
lunmuş, fakat bunu Vitali dinle -

~..., 

,-T-A_K_V İ 1'. 
rttSI 

Pazar Paııı 
] 4 Mayıs J 5 r,1afı5~ 

19 Muharrem 20 Mub•'!.~ı 
Gün do~u~u -ı .. ıJ 1o,fl 
Gün 1 ;ıtışı 19,18 .ı. 

~:ıtıah namazı .ı,os ıs. l 
O~le narııaı. ı ı '. ıo 16.C' 
! ~indi namazı t 6. ı6 1g,!'1 
Akşam namaz• l!J,•8 f f.I 
\'ats ı namazı 21,< (ı r> 
lmsa~ !!.o12 ı 1 

\" ıl ı n ı:cçcn günlen 1~ 4 f,ı 
ı.:alan .. 23S ~ 

HA VA - l:e,llköy ıl!ıkı-ri raııııt ,U
ziııdt•n n•rllr n malumata ı;ure. bil 

kı!'tmen bulutlu Ye sakin ol:ıellktıf· ıs 
DUnkü sıraklık t•n fll7Ja 22. t'fl ııı 

er, hava t:ız~ iki 751 milimetre Jdl· 

Bugün 
lSTANBUL-

18 den l8,4j k adar Sa:ı (~ilıııl jD 

Han ım). 18,15 t r n 20 !<adar PrJie~tr'" 
1ttl• 

21,30 kadar Bcdayll l\lu11iki~ c ıır~ 
\"t 

dan 22,30 kadar Gramofon, AJ:ırı' 
haberle ri ııaat ayan. 

1\ N K A it ı\ ( l/S5S m .) -

1%,SO - ıs,so Gramofon. 18 "' 

RJya'lf'Urümhur filArmonlk orl<e§tP"' 

\'er Ouvrrtoure Oberon. Weber f" 

" Mosalque. Zlehrer ''alııe Donau~ 
- 19,iO Alaturka sa:ı. 19,40 - ~o.11 

Nebati gıda maddeleri 929 da 
1955 şe kadar çıkmış, 932 de 1374 
e \adar düımüştür. Meyveler 928 
de 1643 iken 932 de 757 ye kadar 
düşmü~tür. 

Diğer taraftan Yunan Çl"'acofata • lahsigat dişçiler cemiyeti emrine 
cıları da Ticaret odasına müracaat verilecektir. memiştir. fon, 20,10 - Ajana haberleri ,.t" ııt'1 

ederek Türkiyeye çıkolata satmak Otobüslerin muayenesi Evvelki günde gene böyle olmuş, ru. 

Yiyecek maddelerinin bu kadar 
fozla dü~mesine rağmen mevaddı 
mokif ede fazla bir düşüklük gö -
rülmemektedir. 927 de 1541 iken 
932 de 1300 ze kadar ancak inebil 
miştir. 

Mevaddı iptidaiye 927 de 1091 

istediklerini bildirmişlerdir. Arabacılarla kamyon ve kamyo-

Çiroz ihracatımız net şoförleri arasında iskelelerden 
Çiroz ihracatımız artmıya baş· yük taşımak yüzünden ihtilaflar 

lamıştır. Son hafta zarfında en çıkmaktadır. Bu ihtilafın halli 
fazla Romanyaya çiroz gönderil • belediyece düşünülmektedir. 
mittir. Bundan başka Yunanistan, Bu maksatla arabacılar cemiye
Mııır, Fransa ve Marsilyaya da ih· ti reisi ile kamyon ve kamyonet iş
racata başlanmıştır. letenlerin mümessilleri belediyeye 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ davetedilmi~i~Bdediyeyenibir 

Gençlerimizin bir hareketini takdir talimatname yapacaktır. 
··--·-· .. ············-·······-··· ······--··--···-----·-------·--····-········· ........ . 

Ölüm 
Cümhuriyet merkez bankası lz -

Matmazet Kavo Vitaliye birkaç acı 
söz söylem ittir. Bunun üzerine Vi
tali de kendini zaptedemiyerek 
Matmazel Kavoya hakarette bu· 
lunmuşhtr. Vitali hakkında zabı -
taca takibata başlanmıştır. 

Üzerinde sustah ~akı 
Evvelki gece Boğazkesende zabı

ta tarafından arama yapılmış; 

Mehdinin kahvesinde oturan E • 
minin 'üzerinde bir sustalı çakı hu· 
lunmuştur. Emin yakalanmıştır. 

§ Rumeli hisarında 15 numaralı 
Hidayet Efendinin Mehmet Efen· 
diye kiraya verdiği evden yangın 

V 1 Y A N A (5U!,l m.) 

10,JS Konser Ş 11,15 MusllJ - ~ 
f'on.lk konser - 13,50 Konıwr - J~ 
musikisi - 17 ,15 KonRer - ~ 
28,15 Dans • 

1. E 1 P Z 1 G (889.6 m.) 

7,1.'S J lmnattlk - 9.SO Org 

13 Ronıwr - 20 l\lusil..i - 21 

22,15 KonM>r - 23,tO l'ıluslltl. 

HU K RE Ş (391,2 m.) 

11 ,30 Dini meraıdm - 12,16; 

13 Plfık - U,U PIAk - 18 Kıı/ ı 
Opera. J 

R O M A («1,2 m .) 

13,a. Kon.- - t•.SO Konser _., 

St'r - 18 Konser - 21,03 OOrettı _., 

IVIedeni bir milletin me
~arlara karşı nasıl hare
ket edeceğini gösterdiler 

mir şubesi müdürü Nazif Beyin 
pederi ve Samsun askeri hastane -
si başhekimi kaymakam Cemil Be· 

çıkmış, ev kısmen yandıktan ~on· ra. 1 
B U D A P E Ş T E (5~.6 ~ ra söndürülmüştür. 

Romen l\Iatbuat Cemiyeti !kin- J kemiklerini mezarlardan çıkara -
ci Rei;5i l\1. Batzaria ''Adverul,, ga rak etrafa mı saçıyorlar? Asla. E
zetesinin 26 Nisan tarihli sayısın- bediyete kavuımuş olanlara ve 
da şu yazryr neşr.Jtmiştir: sulh ve ıükiın köşesine karşı hür-

Müessir bir hareket, müessirden metkar olarak bir çok Bulgar 
de ziyade: Hissiyat asaletinin gü· -demek ki Hiristiyan- mezarla-
7.el b!r misali, geçmiş asırların ce- rı üzerine çelenkler koyuyorlar. 
haleti içinde ve karanlıklarda ta - Asaleti ve şefkati hiç bir zaman 
marnen gömülmüş olduğunu zan· kafi derecede tebarüz cttirmiye • 
nei:ti~imiz zihniyetlerin el' an mev cek olan bu hareketi yapmakla 
cudiyeHni meydana koyan bi; çok "medeni bir milletin mezarlaı-a 
vakıa ve hareketleri mükedder bir 1 karşı nasıl hareket etmesi lazım 
kalple l:ayıt ve münakaşa etmeğe geldiğini,, gösterdiler. Medeni mil 
mecbur ol::luğumuz bu devirde kal· let ti.birini asil ve müsamaha!<ar 
be kuvvet verici bir hareket. bir millet tahirile tercüme eder • 

Tfö-k darülfünun gençliğinin nü ~en "Türk ile birlikte hak ve a • 
mune ola:rak gösterilecek olan bu dalet te gitti,, manasına gelen es· 
harch:etini bir kaç. kelime ile ha • ki bir Romen mesele:sini de hatır· 
tırlatalım: 

Küçük R:ı::grat kasabasındaki 

Türk mezarlığının Bulgarlar tara
fınclan -~üphesiz aşırı miliyetçi 
Bulgarlar- tahrip edildiği haberi 
İstanbulda öfireniliyor. Bu habe -
rin husule getirdiği infial ile bir 
kaç bin İstanbul darülfünunu ta • 
lebesi Bulgar Konsoloshanesi ö -
nünde tezahürat yapmağa karar 
veriyor. Şiddete ve cam kırılması 
gibi hareketlere lüzum hissedilmi
yerek bu nümayiş yapılıyor. 

Fakat lstanbulda bir de Bulgar 
mezarlığı vardır. Nümayişçiler po
lis kordonunu yardıktan sonra bu· 
raya da giriyorlar. Fakat Kabris -
tana girdikten ve vaziyete hakim 
otdutdan sonra ne yapıyorlar? T ah 
rip m1 ediyorlar? itikat ~tmedik -
len putları mı kırıyorlar? Ölülerin 

lamaktan kendimizi alamıyoruz. 

Bunu hatırlatmakla Türk adaleti· 
nin daima ideal bir adalet olmuş 
bulunduğunu iddia etmek istemi • 
yoruz. Geçmişte Türk idaresinin 
de pek çok hataları ve ihtar edile
bilecek pek çok bozuk noktaları 

vardı. Fakat bununla beraber halk 
- Romen halkınclan bahsediyo -
ruz .aklı ıelirn!le ve kendi sırtında 
asırlarca yapılan tecrübeler neti • 
cesinde, Romen memleketi civa • 
rmda yaşıyan hakim diğer Hiris -
tiyan milletlere nazaran Türkle • 
rin bir ~ok noktalardan daha alt
cenap, d~.ha adil ve daha nüvaziş· 

kar olduğunu anlamıştı. 

Türk talebeleri tarafından lstan 
buldaki Bulgar mezarlığında ya • 
pılan hareket bir taraftan Türk 
milletindeki yüksek faziletlerin 

yin kayın bahası esbak ikinci ordu 
sıhhiye reisi İzmirli Doktor mira· 

§ B ı d 
18 Kon~r 19,50 ı:lgan orliNıır-" 

eyoğ un a oturan Musa dün 
Musiki - 24,10 çig-an orkestraeı. 

lay Tevfik Bey perşembe akşamı 
vefat etmiştir. Merhumun cenaze

gece sinemadan çıkıp evine gider
ken Hüsnü tabiat lokantası garso-
nu Mehmet önüne çıkmış, bıçakla 
kolundan yaralamıştır. Mehmet 
yakalanmıştır. 

si Kadıköy Mühürdaı- caddesi 149 
numaralı hanesinden dün öğle ü • 
zeri kaldırılarak cenaze namazı 

Kadıköy camiincle kılındıktan aon· { 
ra Karacaahmette ebedi metf eni· BORSA 
ne konulmuştur. Merhumun bet -
baht ailesine sabırlar dileriz. (1 lizalannda yı ldı z iş:ı.rcti o l anl:ır Üzer

lerinde I 3 ,\ l ayısıa mııamele ol:ınl aıdır 1 
Rakk:ımlar kapanıs fiy:ıtların ı J:?;Ö:.terir 

- ---· ---
Nukut (Satış) 

canlı ve kudretli yaşayışlarını gös· 
tcrmekle beraber diğer taraftan 
da garp harsının hamil ve nasiri 

d 
Ku ru~ ı 

oltıul:larını iddia e en bir çok kim 1 20 r. frans ı ~ ı ;o.-- • ı 'ilin Av 
1\ ıır ı~ 

J.i , 
ı .

!O .~o 
9.l ~o 
2'1-
\?.l. 
s.ı -

selcrin zihniyetlerile ölüm karşısı· * ı Sterlin ı 15.- I *' Pezera . *' Dııla ı t bO.-- •ı l\lark 
n'1. bütün kın ve garazların, bütün •~o ı .ır~ı 220.- * ı Zol ııtı 
'h · 1 b '' .. f kl . • 20 r Relçik~ ı ı~ _ • ı Pe n ıto 
ı tıras arın ve ulun ar arın sı· • 20 ıirahın ı ~s:.- 1 • 20 Ley 

lindi g" ini kabul eden saf ve karı - • 20 l•riçre •20 - ı • 'lı"ç ni naı en·on• 
" k k 'h . t' d k' * 20 l.e\a $'.I :;o • ı Altın ., 
:ı>I sız şar · zı nıye ı arasın n ı 

1
, ı F lor i ıı • ;-, * 1 ;\l ecldl\ P 

nisbetsiz tezadı meydana koymak • 20 f\u ron Çek 122. - * ı Ranknor 

9~.l. 
:ı.1.-

230.-

tadır. 

Busatırlara ba~lamazdan evvel 
Çek fiatlar1 (kap. sa. 16) 

ve müstatilde yaşıyan Türklerin 1 :r, ari~1 12.0.1 • Pnı~a 15 '15-
.ont ra 71:l - •\'lvanq 4,4R2;'i 

tekrar muhacerete başladıklarını • :-.·ev-York o.ı~:-5 * :\ l ıİdrft !' 5493 
• :\ l il~nıı <ı. ı s- · • Herlin 2 0.350 

gazetede ckuduk. Bu çok şayanı e- •Brük~eı :uo'io * V:ırsov~ ~.2ısıso 
f · z· b h } •Acina sı 12;- ı • Peşte 3.781~:<0 

:ıe tır. u·a u mu aceret e vatan •Cene\' re 2.;s:ı~!'io • Aükre• 79.8275 
bütün manasiyla sulhperver ve dü- !~ırya d tıs~;-sıJ • Betgraı :14.11;-

m~cer anı 1.1525 * :\lrıskova 1099,21 
rust bir unsurunu kaybetmektedir .. ---------------

• 
Anadolu arazisinde kendilerine i Esham 
yeni ocaklar kurmıya giden bu un ; ı~ R:ı n k:ısı <1.50-,-T-er_k_o• ___ 2_cı _ııo 

ı:\ nadohı 25 2' c·· • surun d ün veya evvelki gün mem • ; w •, ımcnco " ' 12.w 
• flejl 4,.ll c·nvon ney 24.--

lekctimize yer le~en bir halk olma· l !lir. lfaHtvc ı s. ~ark De~ ~.:ıs 
1 raııı\·ıı v 4 :ın Bal\·a 2 

dığmı ilave etmelidir. Türkler Dob ı ı . ::>iRorta ıo:ao ~ark m. ceza 2.; 

ruc:ıda eski ve çok eskiden beri '. Bomon ıi 21,':!'ı Telefon ı J, -- - --- - - ---- --
s.-.kin bulunmaktadırlar. Türklerin 
Bulgar id aresi zamanmda terket • 
mem;~ oldukları memlekztlerini 
şimdi terketmek mecburiyetini 
hissetmeleri keyfiyeti ise Romen 
idaresi için iyi bir not teşkil et -
mez. 

istikraz' ar Tahviller 

ise. d ahi lı 99. Elektri~ 
~ark l '.)rılları 2,75 T raml'.W ~4.51 

• D.;\lıl\ alıh ııdt' 52 l!5 Tiı nel 4.20 
Giimriıkleı 5 55 H ı htım '"·3" 
S:ıydi mahı 4.J!'i •Anadolu ı 44 40 
Ba~daı ı ı 75 •Anadolu il 4 1.40 
A•kırlye - • A. l\lilmc~~il !'5.'l5 , ______________________ / 

\/ A R Ş O V A (Hl% m.) ' 

11,05 Sl'nfonfü matine - 16,0.S 

mu<ıi ki-.1 - 17,25 Plıil• - 18 Solo 

19 Kon'ler - 22,2;, Ronııer - 2.ı 

1\1 O S K O V A ( 1801 m. ) 1 ,, 
16 Konser - 17,80 lfonM' r -

· ser - 22 lngilb.ce neşriyat. 

Yarın 

A N K ı\ U A ( 1353 m .) 

12,30 - ıs,so Gramofon. J8 ""' 

yaııetıcümhur fila rmonik orl•c"t~:ı' 
lıı.I Ouvcrtourr Dle Lustlen \\"ctl>"' / 

8
,. 

ı;or. Le.har Porpourri Eva. l • • 
ol~ 

Gramofon. lD,10 - 19, 10 oıtıırs 1 
.. o 1• 

tın Bcy tarafındtln ) . l!J,40 - ,. ' 14 

r:ınoıı . 20,10 - Ajanır; halxrlerl • 6 
., 

ru. 

V 1 Y ı\ N ı\ (518,t m. ) ~I 
t$•4 

12,30 PlAk - 13 Kon~r - / 

- H ,10 Konser - 19,55 ;\111
5 ıııl 

Plak. 

LElPZIO (389,Rm.) /1 

7,liS Jlmnmıtlk - 7,35 J{oıı~rr 

- 22,20 ){onser - 23,20 !\IU!ttlll· 

"\ tl K lt E Ş (891 ,Z ın.l tı1' I 
18 Pll\k - U Plfıl• - 18 J'OJ! ~ .,.,,o 

PIAI• - 210da musikisi - " 

22,05 Musl.kl. 

·~o M ı\ (441,2 ın.) .,,P ,. , 
20,10 Haber - 21 rı~ı. -

ııer - 28,.'S.3 Haber. ;) 

RUOAPEŞ'fl!i (IS:SO•~ I 
tfıttıt' I 

7, ıs ,Jlmnaoııtlk - ıo, ı:s tf1' 
.urı"' , l 

ç lg:m nıusikM - ı.t.so JI ., 45 r 
Orkestra - 21 ,80 J\lıısll•I - :ı~ · 
23, lj çigan konser. 

VAR Ş o VA (1412 oı·)Jfı' 
lS,10 l'IAli - JG,50 l'JAli _.., _.; 

·~ f1" 19 ::uuoıılkl - %3,SO Dans - " 1 .I 
1\1 O S K O \ ' A ( iSIM ıd~ P' 
HJ Ko nM•r - 19,SO K.on•0

' 

mc.}<lau - 23,05 Ha.vAdis. 

~I 
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KİMSESİZ 
1.t Maııa 1888 ------- nakleden: Sellmi izzet , 

Bulgar 
komitecileri 

5 -VAKiT 14Mayıs1933 ~ 

lstaabal Cebeaaeml 
TARİHTE BÜYÜK YANGINLAR 

liiJ - Minik anneciğim, neler söy· Otomobile bindiler. Şadiye sor-
~rıuıı, neler dütünüyoraun, ak - du: , 

ileler geliyor?• - Benimle ne konufacaksmız 
Seniha: hanımefendi? . 

Yunan ve Yugoslavya top
rağına girerek köylere 

taarruz ettiler 

Yazan: nlyazl Ahmet 
- 11 -

Şehzade camiinin avlusundaki eşya da 
bir kıvılcımla tutuşunca .. .,._~ayır, onun için değil,, de- - Mühim bir tey. 

~ .. lllitt• ı.. - Sizi dinliyorum efendim. 
~diye, karanlıkta ıtddıyan Se- - Seniha bir türlü evlenmek is· 

rn gözlerine bakıyordu. Ya - temiyor. Halbuki isteyen bir çok 
~;Vaf, tatlı, muniı bir ıeıle de· kiit var. Hepsini reddediyor. Ne 

istiyor? Beklediği nedir? Sizden 
· .._ Ni.11r Bey seninle evlenmek rica ederim, onunla ciddi konu!u· 
~l , her halde reddetmezain de- nuz. Her kısmet geri çevrilmez. 
ıı rni?. Son günlerde Hüaamettin Bey iıte· 

Seniha cevap vermedı·. dı' Onu d dd tt' Halb k' H" . a re e ı. u ı u • 
Sonra Şadiyenin omuzuna da • samettin Bey aklı başında, it güç 

>'lndr yu" .. •• 11 ·ı .. .. , zunu e erı e orttu: ahibi, zeki, namuslu, zengin bir 
- Minik anne, dedi, sana doğ- adam. Her istediği kızı atlaya at· 

~•unu aöyliyebilirim. Çünkü sen, laya ona ıverirler. Her kız ona var· r demeksin. Nasır Bey benimle mak ister. 
e. enrnek isteıe, mes'ut olurum. - Bunu her kes ister. Her kız 

- 5 - kocasının it güç sahibi, zeki, na· 
ı,• Beyoilu nikah memurluğunda, muslu ve zengin olmasını ister ... 
dır nikah meraıimi vardı. Şadiye ister ki, bol para ile hayatını çay· 
e davetliydi. larda, ziyafetlerde, eğlencelerde 

}f kalabalığın araıında Didar aeçirain, istediği gibi süılensin, 
f anımı ıördü. Didar Hanım, etra· gezain ... Bundan ne çıkar?. 
illa bakınarak birini arıyordu. Bunları bir az ıert ve acı aöyle-

0 Gözüne Şadiye ilitince telitla mitti. 
il& doiru yürüdü: Didar Hanımın gözleri dört a • 

- Seniha nerede?. çıldı: 
- Seniha gelmedi. - Seniha bu sözlerinizi dinli -
- Neden?. yorsa, tabii kolay kolay evlenmek 

Bil - Gelini töylece tanıyormuf. istemez ... Siz onu evlenmekten so· 
ora, rne'fll. nerede de müzik varmıf, ğutuyorsunuz .. 

1& ııtmeyi tercih etti. ~--+--~•;::d:r.;--derh•I mukabele etti: 
- Bu kız urtul • - Hayır, onu ~•1-.aekten so· 

......... ... t , d 
--.r. '3iz • ona hali. çocuk mu· gu muyorum, onu meı ut e emiye· 
'-aeleıi yapıJoraunuz. ceklere varmaktan menediyorum. 
l· ..._ Hanımefendi, biliyorsunuz Ona layık olmıyanlara varmasını 
.,.~·Seniha müziğe bayılır.. Gidip istemiyorum. 

(Devamı var) 

8 Mayıs gecesi Doyrandaki hu
dut karakol kumandanlığı tabi bu 
lunduğu Selanikteki üçüncü kolor· 
duya müstacel bir telgraf çekerek 
on be§ Bulgar komitecisinin "Be· 
les,, tepesi istikametinden Yunan 
toprağına girdiğini, bunların mav 
zerler ve el bombalarile müsellah 
bulunduğunu, "Gelindir,, köyüne 
taarruz ederek köylü ile müsade • 
me ettiklerini ve "Peıkesides,, is
minde bir köylüyü öldürerek firar 
eylediklerini bildirmiştir . Komite
cilerin iki koldan firar ettikleri 
görüldüğünden her iki istikamete 
de takip müfrezeleri çıkarılmıttır. 
Komitecilerden bir kitinin öldürül 
düğü ~·eyahut ağır ıurette yaralan 
dığı zannedilmektedir. Komiteci • 
ler bu arkadaşlarını da beraberle
rinde götürdüklerinden bu nokta 
hakkında kat'i surette kanaat ha
sıl edilememiştir. 

Doyran civarındaki Yugoslav ka 
rakollarından Yunan kumandan · 
lığına verilen malUmata göre Yu • 
goslav karakolları da on beş Bul • 
garın iki kola ayrılarak "Gevgili" 
İstikametinden Yunan toprağına 
girdiklerini tesbit etmiştir. Bu ko· 
mitecilerin "Gelindir,,e taarruz e· 
denler olduğu anlatılmaktadır. 
Üçüncü kolordu lazım gelen terti· 
batı ıür'atle alma.kta olduğundan 
ikinci bir taarruzda komitecilerin 
kamilen imha edilecekleri muhak· 
kaktır. 

d;~no ~alacak, şarkı dinliyecek 
Çocukuk mu etmiı oluyor. 

-ffa la Y_rt, ama buraya aelm .. i 
zundı Yır . 

........................................................................................... 
1•'"l"''!ll1•111- "' w .,._.,,,, ;u ı ı = ... ·-·---·-·-· "'-'"'-"'-i 

f.-.ı-ı-.111111111111111111111ıııııı1111ınııı~umıın1111111~111ııuııı1111~.,- R 111,__ ,-
koca k • d rnı Yatında kiz demek, 
\'eti' d~ Gın dernektir. Buraya da· 

i·ı ıy. ı. elrneıi tarttı. Ayıp de • 
ı mı?. Filv k· . ile I a ı sız benim Seniha 

• NlllttllltHNtlh 

Kadıköy avcıları Çınar-

Bundan ıonradır ki "Kağıtha • 
ne,, ve "Aynalıkavak,, kaıırların • 
da zevk ve tenezzüh alemleri l'e· 
vaç buldu. 

Bir zevk ve ıaf a aleminin do -
ğutunda yanan birkaç saray elbet· 
te mühim bir hadise teıkil etmez • 
di. Zira, onun yerine akabinde da
ha mükemmelleri yapılacaktı. Fa· 
kat, bot arıalarda çırılçıplak ka • 
lan yüzlerce ve binlerce insanın 
hali acıklıydı. 

Saraylara giren ejderha, bun · 
ları da araksında külden bir iz 
halinde bırakarak ıehzadeye doğ • 
ru yollandı. Buraya ulaımak güç 
olmadı. Şehzade camiinin havlu • 
ıu nihayetıiz etya denklerile ma -
limaldı. Atef, göğün boıluklarm· 
da hız alarak ilerliyordu. Bir sı • 
ra evler aheıte aheıte yanarken, 
kimbilir nereden ııçrıyan bir kıvıl
cım, Şehzade camiinin minaresini 
de tututturmuftu. Buradan kopan 
tahta parçaları, kanatlanmı§, bir 
ejderha gibi avluda yığılı etya 
denklerine abandı. 

bir parlayıtile yerinden ıiliniver • 
di. Burada mevcut bilumum dük· 
kanlar, cami, meacit yandıktan 
sonra atet Küçük Langaya geçti. 
Bir kol da Aksaraydan geçerek, 
vezir lsmail paşa, sadrazam Yu • 
ıuf paşa, Amcazade Hüseyin paıa 
saraylarını yaktı. Ate§ buradan 
Davutpaıa camiine geçti. Cami, a· 
mansız ateıin kartısında bir anda 
eridi. Halk artık yangının önüne 
geçilemiyeceğini anlamıftı. Bu a • 
ne kadar yapılan bütün uğrqma
lar; müessir olamamıttı. Artık bu
nalan yeniçeriler de aeyre dalmıt· 
lardı. Davutpaıa camiini yutan ej
derha, Altımermere doğru ilerledi. 
Yolun iki tarafını yakarak Yakıt• 
sız efendi türbesine dayandı. 

Zeyrek tarafındaki kııım, Nu • 
man paşa ve sair sarayları yaktık· 
tan sonra Sultan sarayına nüfuz 
etmİ§tİ. 

Saray erkanı tellallar bağırtı· 

lar. Sarayın kurtarılması için çalı• 
!anlara mühim miktarda mükafat• 
lar vadedildi. Bu vaitlere halk du· 

Yüzlerce ailenin, kurtarabildiği dak bükmekle mukabele ediyordu. 
birer parça eıya da az zamanda Ate§, kudurmut bir canavar gibi 
kül yığını haline geldi. Buradan ağzından alevler fııkırtarak pen • 
camie ıirayet ederek dötemeleri çesini saldığı yeri toprağa karıf• 

tutuıturdu. Diğer taraftan yeniçe· tırmadan bırakmıyordu. Saray, bü. 
rilerin eski evleri de atef almıştı. tün gayretlere rağmen diğerleri 

Acemi gılmanlar (1) odaları da gibi mahvoldu . 
dahil olduğu halde cehennemi bir Atpazarından ilerliyen kol, Sul· 
ateıle yanıyordu. Yeniçeriler bit - tanmahmut camii ve imaretini 
ıin bir hale gel mitlerdi. Fakat yaktı. 
kendi saraylarını yanmaktan kur· Aksarayda ayrılan diğer bir kol 
tarmak için ne lazımsa yaptılar. Mehmet paşa sarayı üzerinden 
Çatılara tırmanarak kova :kova su Kocamustafapaıaya g.eçerek bir 
döktüler, bir çok kısımlara halat· yol kenarında nihayet buldu. 

cıkta sürek avı •trıa metıu olmamı iıtemezıiniz, 
unutmayın k' b b )Uk . • ız, ı en onun ü· 

, lar bağlıyarak yıktılar. Fakat hiç Bu yangın kırk yedi ıaat bilifa· 
. bir tedbir elvermedi. Buralar da sıla devam etti. di I an~eııyırn ve benim aözümü 

n emıye mecburdur ... 
Şadiye ce . le vap vermıye, mukabe· 

tt...Yle btenezzül etmedi. Didar Hanı· 
... n u 'b· · lı. ıı 1 terbıyesizliklerine a· 
"Tftllftr. Art k h . >otd 1 e emmıyet vermi • 

u. 
Didar Han ı,lı.ı ırn - · ~·ul .. 11 • 

clı 'N~dı. Daha doiruıu uzatama • 
'-ı~t, ıka~ batlıyordu. Gelinle da • 
eli, tahıtler yerlerine geçmiıler • 

'Nikah m .. Di emuru ıoze baılamııtı. 
itti ~ar Hanım, davetlilerin tuva· 

erı · )ll nı tetkike koyuldu. Şadiye 
llrı ael' . be 1 ili f rk ının yaz ar giyindiği· 

İçill~e etti .. Birden, böyle beyazlar il-- ' ~~nı masanın önünde Se· 
t. )1 ıozlerı'n· .. .. · 
Y • hür . ın onune getırdi ..• 
h-.ırıı un. nıkih müddetince Seni· 

ıehnliiini düt" d" l"J__ un u. 
~--urlark n·d )lJcJ en ı ar Hanım ona 

lerhi~b: 1 •. ~.·~ evvelki hiddetini, 

- Dıız •ıını unuttu 
Üfüıı . 

delil illi? evine ıidiyoraunuz 

- Evet. 

f'\..-.. ÔJle iae b be . . 
vıo11ıob·1· era r gıdehm. 
L_ ı ını beki. H 
~~ •Yor. em ıizinle 
~lbed·ı· .. m var. Yüzünüzü gö •. ı ını ... ın .. _,_,, •Öet ~ , çu •• u vii.. •. .. .. 

ernıiyo ı -unuzu 
~- raunuz, bu fırsatı ka • 

·ı•Jnn. 

8irclen h 
teldi: ' atınna Nasırın sözleri 

"Siz 11: .. di ıörnıek kabil olmuyork .• 
~ en ıiJk• .. ,, 

~- k1lbıa ındi, Nisınn batıra • 
S..11aaıı d lmak istedi ... O, artık 

111 ı. 

Avcılar cuma- giinU Çınarcllda aUrek avında 

Atıcılar klübü ve F enerbahçe av I Nuri Bey hakkında takdir hisleri· 
cıları bu cuma günü Yalova civa· le ayrılmıtlardır. 
rında Çınarcığa ıürek avına gitmit 
lerdir. Bu partiye lıviçre ıefiri M. 

Henri Martin ve akrabalarından 

Matmazel Anne Marie Tremolieres 
de Geneve, Çınarcık nahiye mü • 

dürü Nuri, Zirat müdürü Zeki Bey· 
ler ve bazı kimıeler, ittirak etmiş· 
lerdir. Avcılık tam bir nizam dahi-
linde cereyan etmit ve muvaffa· 
kıyetle neticelenmiıtir. Altı büyük 
domuz vurulmuı ve üç tane de diri 
yakalanarak lstanbula getirilmit. 
tir. Avdan aonra nahiye merkezi 
yeni yapılan mektep binası, kütüp-

hane ile hükumet bina11 gezilmiı 
öğle yemeği ıahildeki parkta yeni· 
lerek ıaat ikide avdet edilmittir. 

Avcılar Çınarcığa yakın bir za • 
manda civarın en güzel hir sayfi· 
yesi haline koyacak olan müdür 

Müdür Nuri Bey, Çınarcığm gü· 
zelliğini tanıtmak için lıtanbul ga· 

zetecilerini davet ederek kendile • 
rine memleketimizin belki en gü • 
zel yerlerinden biri olan Haıan ba· 
ha mevkiinde bir ziyafet vermek 
niyetindedir. Fakat bu ziyafetin 
kiraz ve dut zamanına te~düf et • 
mesi için biraz bekliyecektir. 

Macarlar geliyor 
ilk güreşler Perşembe 

akşamı yapılacak 
Şehrimize relecek olan kuvvetli 

Macar güretçileri ekipi çarf&JDba 
veya perıembe günü ıehrimize var 
mış olacaklardır. Macarlarla üç mü 
sabaka yapılacağı ve ilk müıaba • 
kalann cuma günü olacafı evvel • 

boı bir araa haline geldi. Kuruluçef Devamı Var 

me üzerinde yüriyen diğer bir kol ( ı) Acemi gılman ve acemi oğ-
Laleliyi ietila etti. Laleli çeımesi- lan dcv§irmelerdir. Bunlara, yeni
nin etrafındaki bütün evler atetın çeri terbiyesi verilirdi. . ................................. .,. .................................................... ... 
Belediye tanzifat ve tenvirat Cıgara yakmak behanesile 

Belediye bütçesindeki tanzifat G l · M ·d· ı_.. •. · f . ece eyın ecı ıye xoyunden 
ve tenvırat aslının yenı defterlere k 1 M 1 akı . . geçme te o an uammer e arka. 
n ıne batlanmıttır. Bu ıt uzun sü . . 
rece

v• • • d.... lAtı b daşı Mehmet Alının karıısına ci -
gı ıçın ııer muame a n un-

da!'.:.. müteessir olmaması düşünül. gara yakmak bahanesile Galatalı 
müt ve nakil itinin mesai saatleri Süleyman çıkmıf, bıçak çekerek: 
haricinde yaptınlması ve bu işle - Paralarınızı verin, yoksa ca• 
uğratacak memurlara bir mülk nınızı yakarım! .. demittir. iki ar

' batına kırk para fazla iş ücreti kadB.§ evvela şaıırmışlaraa da he-
verilmesi kararlattırılmıştır. men kendilerini toplamıılar ve Sü· 

Bazı fabrikalar 
Şehrimizde çıkolata, bisküvi ve 

teker fabrika ve imalathanelerinin 
çoğalması üzerine bu müesseseler· 
de tatbik edilmesi lazım sıhhi tart· 
larm tesbitine ve bir talimatname 
hazırlanmasına karar verilmittir. 

Otomobil pllkalar1 
Otomobil plakalarından bir ço

ğunun zayi olduğu görülmüş ve 
yerlerine yenilerinin verilmesi ka
rarlqtırılmıtbr. 

--------•""
111
-• ....... ·-·mınu11mnı• 

ce kararlaıtırılarak ilan edilmişti. 
Cuma günün talebe şenlikleri, füt· 
bol maçları gibi bir çok apor hare· 
ketlerile dolu olduğu nazarı itiba
re alınarak ilk müsabakaların per· 
tembe günü akıamı yapılması ka • 
rarlqtırılmııtır. Bu kararda büyük 
hir iaahet gördük. 

leymanı kollarından tutarak ıüzel 

ce döğmütler, tatla batmdan yara• 
lamıtlardır. Zabıta her üçünü de 
yakalamıştır. 

İrtihal 
Sahip Molla Bey zade Ea'bak 

Adliye Nazırı İbrahim Bey irtihal 
eylemiştir. Cenazesi bugünkü pa • 
zar günü Paşabahçeainde incir 
köyündeki sahilhaneıinden kaldı • 
rılarak öğle namazı mezkUr kariye 
camiinde kılındıktan sonra Üs
küdarda Karacaahmede defnedil. 
mek üzere hususi vapurla Harem 
iıkelesine nakledilecektir. Cena• 
zede bulunmak arzu edenlerin 
köprüden Paıabahçeye ve Pqa• 
bahçeden Harem iskelesine aöt.ür
mek üzere Şirketi HayriyeQİn 58 
numaralı vapuru sabahleyin ıaat 
on buçukta köprüden hareket ede
cektir. Allah gariki rahmet eyli• 
ye. (3243) 
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Nafi~:;f Ö;~;~Ü~kiye s~t:::~::r Yeni ~~i;-~i;~if ;~~;~mak 
Maarif Tarihi hakkında Danzig şehrine devresine girdik 

b . d • [I] giriverdiler A .k I .. h l k . ~a'iı-
1 r e n em e S J DANÇIG, 13 (A. A.) _ Dün men a 1 mute aSSIS mem e etiD _,) 

- 2 - ıaat on dörde doğru 3 kamyon do· yetini iktısadi şartları tetkikle meşg~. 
lusu alman polisi ile milliyetçi sos ' • . . ,, ~ 

Türkiye maarif tarihinin muhte kümlerin menbaları ve bilhassa 
rem muharriri, birinci kitapta is • içtihat bahsinde kaba medrese 
lam medeniyetininin hakimiyeti • zihniyetine nispetle daha genit bir 
ni, talil!l ve terbiye yönünden görüt ve anlayıf vardır. Tekkenin 
incelerken bir hadise temas ediyor. medreseye kartı yaptığı akıüla • 
Bizim nesle rüttiye mekteplerin • mel de terbiye ve irfan noktasın • 
de okutulan (Gülistan) m methur dan mühim bir mevzu teıkil eder: 
bir terbiye hikayesinde de geçen Medresenin kartısında kendine 
bu hadisin tercümesi o hikayede- göre bir hara yapan ve bir nevi 
ki arapça metne uygun olabilmek halk medresesi kuran tekke, ma • 
için son tarafındaki eksikliği de arif tarihimizin halk terbiyesi cep· 
tamamlamak lazımgeliyor. Fakat besinde geniş bir tetebbu sahası· 
onun kıymetini tahkjke giritince dır. 

muteber bir hadis mecmuasındaki F rt · t' 'd' · · . e ve cemıye ın gı ı§ını en 
metınle - bir hadisçi olmıyan - ince t f ·· t k d , , . ı e errua a varıncaya a ar 
Şeyh Sadi nin Gülistanmdakı me· b'ır t k k ' d 1 l t · t . .. . a ım aı e er e anzım e • 
tın arasında muhım farklar oldu • •ebb" ·· · · Ga 1., • (E ~ J) :r usu ıçın za ı nın y ogu 
iunu da anladım. Bu farkların en kitabından alınan misallere, iba -
mühimmi, doğru olması lazımge • detler dolayısile fıkıh kitaplarına 
len metinde :' (fıtrat) ın İslamla kadar giren bazı gülünç ve tatbi • 
takyit edilmemiş olmasıdır. Bu su· ki kıymetten uzak hükümler ve 
retle hadiste her doğanın İslam fıt· tavsiyeler de ilave olunabilirdi.. 
rah üzre değil, alelıtlak "Fıtrat üz-
re,, doğduğu söylenmit oluyor. Medresenin inhitatı bahsinde 
Sonra ayni hadisin ravileri de pek tedris usulunden bahsedilirken 
itimada layık değilmi§. Bununla deductif kartılığı olarak (ta'lili 
beraber onun, doğru veya yanlıt istidlal) yahut sadece ta'lili de -
ıeklile her nasılsa müslümanlar a· nilmek lazımgelirken nasılsa yal • 
r .. uında bir terbiye umdesi mahiye nız istidlali yazılmış. 36 ıncı sayı· 
tini aldığını ileriye sürebilmek için fada görülen (On ikinci ve on ü • 
tatbiki misaller gösterilmeliydi. Me çüncü asırlar) da (On yedinci ve 
ıela, yeniçeriliğin esası olan dev· on sekizinci asırlar) olmalıdır. 40 
f irme usulünde bu telakkinin tesiri ıncı ıayıfada da ayni neviden bir 
var mıdll', maarif müesseselerin • sevih var. Sonra 38 inci sayıfa· 
den ,.e hayattan misaller bulabilir mn batında bir (bulunmuyordu) 

· · ? fiili var ki bununda doğrusu (bu· 
Jr. ::.. n 

lunuyordu) olsa gerek. 

Yeniçeri ocağının kaldırılması 
bahsinde yer tutan (1824) tarihli 
ferman, bizde çıraklık ihtiyacile 
ilk tahsil İ§İnin takip ettiği istika· 
metleri tetkik için mühim bir ve • 

ı . t h" k t I 'k' SiVAS, 8 mayıs (Hususı muha- resındekı memurlar oldugu 
ya ıı ucum ı a arma mensup ı ı . k 

1 
k? 

birimizden) - Demiryollar umum mı a aca 
müfreze Dançiğe gelerek i§çiler " ·k· .

1 
-1ok" 

d'k . . müdürü Rifat, Amerikalı timen • - 142 ı ometre uzUJJJ , 
sen ı k~sını yurl~unbu ıtgawl etmkıfler, difer mütehassısı, dördüncü işlet· olan bu hatta kendi meıııur~. 
yurtta ı sosya ıst ayragını opa· k il w F ıarl• r 

1 1 . H. 1 b me müfettişi Y akup1 tercüman mızı u anacagız. ransız , 
rıp a mıf ar ve yerme ıt er ay· 

1 
k l d etfJ.,r 

w k . I d' A . mühe11dis Tarık, beyler devlet de- pı an mu ave e e mevcut ııı _..k, 

ragını çe mı§ er ır. ynı zaman • miryolları üzerinde tetkikatta bu • l k il ak ' · b · rt y-
da 200 alman polisi sendika mer· arı u anm ıçın ır t• 

lunmaktadırlar. t r 
kezinin bulunduğu mahallenin et • u · .• . ..Al 

D.. ·~. ld'l b d "- Bu hattın verimi hald'IP-rafmı kutatmış, buradan gelip geç un ~ıvasa ge ı er, ugün e 
meyi menetmiş ve itÇiler kalabalı· Samsuna hareket ediyorlar. ne dütünüyoraunuz?. ,,iJ 
ğını sopalarla dağıtmıtlardır. Amerikalı mütehassıs ve demir· - Bu hat kısadır, fakat" I" 

yollar umum müdürü Rifat, mü • bir hattır. Etrafında bir takJıll İ' 
Bu polisler Dançig' deki sosya· lıA h ti d h d B bat bd fettiş y akup beyler seyyar terbi • a ar a a var ır. u 

list fırkası reisi Brilb ile sendika u· tibarla bir transit hattıdır. , ye müzesini ziyaret ettiler. Ameri· 
mumi katibi Kaiser'i ve Dantziger B h tt f k pa 

kalı mütehassıs seyyar terbiye ser· u a ın masra ını a bit 
Volkasemme gazetesinin ba•mu • so d 200 b' l' alık 

:r gbind~n, serginin intizamından vr: nra sene e ın ır 
harriri Thomak'ı tevkif etmiıler • l kar getireceğini ümit ediyo.,...~ ttösteri en eserlerden dolaY.I bü • 
dir. , "- Umumiyetle devlet 

Dün sabah Almanyadan otomo· 
billerle ve motosikletlerle gelmit 
olan Hitler hücum kıt'alarına men 
sup külliyetli miktarda azanın 

Dançig sokaklarında dolaıtıkları 
görülmektedir. 

VARŞOVA, 13 (A. A.) -Dan 
çig ayan meclisi, kapalı binalarda 
içtimalar yapılmasına ve umumi 
nümayi§ler icrasına ait olan mem· 
nuiyeti kaldırmı§hr. 

Açık havada nümayitler yapıl· 
ması memnuiyeti bakidir. 

Artvin valisi 
Artivin valisi İmadeddin B. in bi-

rinci umumi müfettiılik asayiı ıu· 
besi müdürlüğüne tayin edileceği 
haber alınmıştır. 

Bulgaristanda siyasi ci
nayetler eksik değil 

• ' ' • n ""''• J 
yük bir memnuniyet gösterdi. A • 

ne haldedir?. tıtJ'1' 
"-Umumiyetle yeni itle ,. 

açılan devlet hatlarında va,.d JI' 
çık miktarı kilometre batına IAI· 
liradır. Zamanla bu kapana~~ 
Netekim Kayseri - Ankara ~ 
ilk açıldığı sene 800 bin lira s' ~ 
verdi. Şimdi kir getiriyor. ~J 
senede hat kendini kurtardı. 11"" 
de kar temin etti. ıJ 

"- Şirket elindeyken ~. 
Bağdat hattı 40 sene mütemadi 
ye kazanamadı. Devlet kil~ 
re tazminatı vermİ§ti değil m!::, 

"- O zaman bir de tirP". 
hissedarlarına verilecek f ai~~ 
sabı da vardı. Halbuki timdi "' 
le bir ıey mevzuu bahiı deiil( 
• Maamafih Anadolu hattı _..,~ 
bayaa taksiti olan 3 milyon ~"" 
lirayı 6dü7or, c~-ft &ene malı~ 
masraflar çıktıktan sonra bır " 
yon lria da safi kir verdi. 

·:ıedreıenin temsil ettiği dini 
taiim ve terbiyenin mahiyetine gi· 
ri~il:rken bir ayet tercümesi diye 
gösterilen söz; kur9anm emri bil· 
ma'ruf ve nehyi anilmünker hak -
kındaki ayetlerinden hiçbirine te
kabül etmiyor. Esasen bu terceme· 
bir cümle, bir hüküm halinde de 
değildir. Ayni tercümenin sonun· 
daki "Akıl ve ıer'in takbih eyle -
diği nehyi anilmünkerden içtinap,, 
ifadesi çok karııık olmakla bera· 
her nihayet "Aklın ve ıer'in be -
ğenmediği hareketleri nehy (ya -
aak) etmekten sakınmak,, demek 
oluyor ki kur'anın bu mevzua mü· 
teallik ayetlerinden çıkan mana -
nın tamamile *ddıdır. 

sikadır. Çıraklık ve ilk tahsil, bu Bir sabık meb'usu vurdular 

merikalı mütehassısın ve demir -

yollar umum müdürünün Sivasta 
bulunmasından istifade ederek 
Türkiye Devlet demiryolları hak· 
kında Rifat beyle ve mütehassısla 
görüttüm. Devlet demiryolları u • 
mum müdürü Amerikadan getiri • 
len mütehassısın esas vazifesi hak· 
kında şunları söyledi: 

Amerikalı mütehassıs ae~ 
tinde Türk timendifer memu~ " 
le, istasyon imirlerile, ~üfettİI"' ı 
le temasta bulunmuttur. l_lk .: , 
mas Ankara istasyonunda ~ 
mıttır. Mütehassıs istasyon .,e .. r 
bar muamelelerindeki usuller Ilı"" 
kında tunları söylemittir: ,,,,J 

tslam ve hıristiyan aleminde u
zun münakaşalara sebep olan ve 
metafizik sahasında hala netice -
lenmiyen akıl ve nakil yahut ilim 
ve din meselesi fikri terbiye ile 
çok alakalı bir mevzu olduğu için 
üzerinde daha fazla durulmalıy • 
dı: Aklın nakle müreccah tutul · 
maıı daha müslümanlığın yayıldı
ğı ilk asırlarda kuvvetli bir esas 
olarak ileriye sürülmüf, islim me· 
deniyetinin inkitafile gitgide kuv -
vetli bir akılcılık cereyanı ve fi • 
kir hürriyeti uyanmışken bu cere· 
yam durduran, ibadet ve hukuk 
ıahalannda bile içtihat kapılarını 
kapıyan hangi içtimai sebepler ol· 
muıtur, bunun terbiye üzerinde 
yaptığı tesirler nedir?. İzmirli Js. 
mail Hakkı Beyin yeni ilmi keli. • 
mından alınan satırlar; felsefi te
fekküre, akla itimatsızlığı göstere· 
cek mahiyette ise de müellifin o 
sözlerle vaktile içtihat kapılarının 
kapanmasını okıamak istemi§ ola
cağına bilmem, hükmedebilir mi • 
yiz? Çünkü, ayni eserin fer'i hü -

(1) Birinci makale ( \'akit) in 2 Mayıa 193! 

tarlllll ..,_c1a, 

gün bile henüz tamamile hallolu • SOFYA, 13 (A. A.) - Eski ko· 
namamış bir meselemizdir: Çı - münist meb'uslardan Makedonyalı 
raklara ilk tahsil vermenin yolu Petko Napetoff, dün Sofya varot· 
nedir; bu tahsil onların it hayatın- larmdan birinde revolverle öldü • 
da nasıl bir amil olabilir; öğren • rülmü,tür. 
diklerini unutmakla kalmamaları 
için ne yapmalıdır?. 

Ayni bahiste Muhammet pey • 
gamberin tahsil hakkındaki emri 
olarak gösterilen söz; adeta kısa • 
ca bir ilk tahsil ve terbiye progra· 
mını andırıyor. Bu söz, bir hadis 
tercümesi ise onun dini kıymetini 

anlıyabilmek için nev'ini de göı • 
termek muvafık olurdu. 

NOT - Birinci makalede iki 
tertip sehvi var: !kinci sütunun a
şağıdan yirminci satırındaki (sı -
rada), (asırda) olacak; üçüncü sü 
tunun yukardan yinni uçuncü 
satırındaki (getirilmesine) nin doğ 
rusu (gerilemesine) dir. 

(Sonu yarın) 

nevzat Ayas 

Lehistanda Yahudiler 
V ARŞOVA, 13 (A. A.) - Par· 

lamentodaki yahudi meb'uslar gru 
pu milletler cemiyeti büyük mecli
si reisine bir muhtıra göndermi§, 
Alman Silezyasındaki yabudi ekal 
liyetine kartı Almanların yaptık • 
ları kanuna aykırı hareket aley • 
hinde milletler cemiyetinin müda· 
halesini rica etmittir. 

Bu tetebbüs Almanya ile Lehiı· 
tan arasında 1922 senesi mayısı • 
nın 15 inde yapılan Cenevre mu • 
kaveleıi mucibince icra edilmi,tir. 

Cinayeti yapan Mihailof taraf
tarlarından Morinek ile Antonof 
tevkif edilmitlerdir. 

Yeni Adalar kaymakamı 
Adalar kaymakamlığına tayin e· 

dilen Beykoz kaymakamı Reşat B. 

yakında yeni vazifesine batlı ya· 

caktır. Retat Bey idaresinde bu· 

lunduğu müddet zarfında Beykoz· 
da bir çok yenliikler vücude geti -
rerek kazasını muntazam bir şehir 
haline koymu§ kıymetli bir kay· 
makamımızdır. Beykoz elektriğe 

Retat Beyin himmetile kavutmut, 
spor teıkilatı da mumaileyhin hi • 
mayesi altında bir hayli ilerilemit· 
tir. 

Reıat Beyin yeni vazifesinde de 
aynı faaliyeti gösetreceği tüphesiz· 
dir. 

Belediye lokantasında 
yemek yiyenler 

İstanbul belediyesi kooperatif 
lokantasında yemek yiyenlerin sa· 
yısı 420 ye kadar çıkmıttır. Ya • 
kında lokantanın üstündeki salon 
da açılacak ve 5-6 yüz ki§iye ye • 
mek verilebilecektir. 

Yemek verilen saat 11 de h&§la
maktadır ve saat ikiye kadar, üç 
saat fasılasız yemek verilmektedir. 

- Devlet demiryolları idaresi ku· 
rulduğu zaman ilk kanun ne§re • 
dildi. Bu kanunda yeni bir kanun 
yapılıncaya kadar Anadolu hat • 
tında ıirket tarafından tatbik edi
len tarife kabul edildi. Şimdi yeni 
bir tarife yapmak devresine gir · 
miş bulunuyoruz. Amerikalı §imen 
difer mütehassısı, eski bir şimen· 
difercidir. Ve en büyük ihtisası 

tarife i§leridir. Bu maksatla tetki· 
kat yapıyor. Mütehassıs tarifeyi 
hazırlıyabilmek için memleketin 
umumi vaziyeti, iktısadi şartla· 

rı, istihsalat, ihracat ithalat, is
tihlak meseleleri hakkında malu-
mat almaktadır. Bu malumatın bir 
kısmı demiryollar idaresi tarafın· 
dan, mühim bir kısmı da ziraat, 
iktısat vekaletleri tarafından ha • 
zırlanmaktadır. 

Mütehassıs bu tetkikler hazır • 
lamu lngilizceye tercüme edilince· 
ye kadar hattın vaziyetini, iıletme 
ıratlarını tetkik etmek üzere hat 
üzerinde dolaşıyor. 

"- Tenzilatlı tarife ne zaman 
tatbik edilecek?. 

- 600 kilometreden fazla olan 
yerlerde tatbik edilecek tenzilat • 
lı tarifenin tetkikatı bitmek üze • 
redir. Hazirandan itibaren tatbik 
edilecektir. 

"- F evzipa§a • Nusaybin hat
tı üzerinde Türk memurları kulla· 
nacak mısınız, yoksa Fransız ida· 

"- istasyon ve ambar m~, 
lelerinde tutulan usul çok i ~ r 
T~rk timendiferciliğinde t~tb, 
dılen bazı usullerin pratıkl • 
Amerikadaki timendiferci ... ~f" 
datlara tavsiye edeceğim. ltı-' tıif: 
memurlarınızı, hareket ~Uf, 
lerini, vazifelerine bihakkın 
gördüm.. ~ 

nı11111ımnnıımııuımıımuınmuııwım11111-B1111--~ıll' 

Yugoslavyada kornüıı1 

lerin mahkum obrı•sı" 
BELGRAT, 13 (A. A.) - ~~ı 

leli koruma mahkemesi Milel ,J' 
Berti aleyhinde açılan da••ya 
kararını dün vermittir. . ~d" 

Mahkeme Miletiçi gayr• etJ • 
ni bir komünist teıkilatııı• ~1,al' 
sup olmak, ecnebi menıleket IJP .,1-
k. k .. . k't· -en• , ı omunıst teı ı atına &P ]ıi ~o 

mak, ecnebi memleketlerde tte ~ 
münist fırkalarile mün•,ebe t~ 

ak .,e • 
lunarak fesat çıkarm . ,

11 
bll ~ 

propagandası yapmak ıçı ,... 
nebi fırkalardan yardıın p• 
makla suçlu tutmuıtur. :.ttf 

. "~ Berti, Miletiç'in ga~ı e 1.ı:, 
surette hududu geçmesııı ~ 
etmesinden dolayı cüriiJll 
addedilmiştir. d' ,;'. 

Mahkeme Miletiç'i ye. 
1
1..it, 

''y• ., 
kürek cezasına ve Bertı. 
ne hapse mahkum etnıiıtıt• 



YENİ KİTAPLAR ] 
üç KİTAP 

"• Yazan : Fikret Adil 
11._°t S..tıe d · 
..., t'e,_d r e " 63 •ayıfa, 25 kurut - Inlul&p kilUlpbaoesl 
"•~ dldtha Romanı,, 198 .. yıfa, 100 kurq- Semih LB.tfl Suhulet kB.tüpaoesl 

8 rt Seyabatnamesl "72 .. yıfa, 53 kurq- Semih Lütfi Slhulet kiltflpanesl 

lrıet ~ada n_etir ııraıı itibarile Meh I ya kalkı,tığım hadiıe olmasa, dün 
l>e,, ~ettın'in "Boı saatlerde,, , yada romancının, bilhassa tahlil 

,,anıı Saf , "B" . 1 roııı a nın ır tereddüdün yapan romancının yerı o maz ve o 
••Fr an;:, ve Ahmet Haıim'in zaman romancının bir meczuptan 
tıer~ . hırt ıeyahatnameıi,, iıimli farkı kalmazdı. 
liıtıd erınden bahsedeceğim, ve e • "Bir tereddüdün romanı,, na bir 
}'a ~n ıeldiği kadar bitaraf olmı- vak'a ile başlıyoruz. Fakat roman 
dt.r~ ~~arak ... "Elimdn geldiği ka- bu değildir. Çünkü, biraz ıonra, 
.. '' 

1Y0 rurn ·· k·· · d b k' d k h. aı b· k• 'çun u, ınıan tam ı- u va anın, sa ece o unan ır ro-
ır ırn · d b ld ıöı IÖ l ıenın eseri hakkında man an ir parça o uğunu görü· 

lltdı'" Y kerken muhakkak ki, o ta- yoruz, ve karıımıza bu romanı o -
'°iu~~ .. artı duyduğu sevgi veya kumıya başlamıt olan bir kız ve o
~etel "U~n tesiri altında kalır. nun muhiti çıkıyor. Romanın mev
leredd~d .. n, Peyami Safa'nın "Bir zuu bu kız ve muhiti de değildir. 
da aff dun .romanı,. nı başkaların Çünkü başlarken maceraları an -
leıir ~ enııyeceğim ıekilde bir !atılan roman kahramanı ile o ro· 
liy

0 
a. tında. kalarak yazdığını bi- man muharririnin, vak'a teselsülü 

Solc ~' huna. rağmen kendisini itibarile ayni tahıs olduğunu gö • 
ıyı tanıd .. · · b · V b de ka.J ıgım ıçın, onu u teaır rüyoruz. e esasen u romanın 

8\l n :akta mazur görüyorum. muharriri de "Bir tereddüdün ro· 
len a 

0 
l.Yt böylece tavzih ettik • manı,, nın muharririnden baıka 

Ptte~nra, gelelim sa~ede.. sı değildir, ve bütün bunlara rağ -
1 ntnet N · ,. "B · b d deg"ı"l etd . . urettın ın oı saat - men eserın mevzuu u a • 
et.t1• .. ~'' •ını, ıerlavhanın da tavsiye dir. Eserin mevzuu ... Eserin mev • 

it ·b· letiıtıdıı ı, boş saatlerde, bot saat-
IÖale .e okudum. Eğer, satırlarda 
t. rııni c- d" . k N . . ttrek .ez ırır en, urettının 

dll)a \'e ııcak ıeıini, tatlı edasını 
L.- r Ye söz söylerken s~ğ elinin 
?' J>arnıa.. · 1 .. 
11-ıt· .. gı ı e ıerçe parma.gın-

t-.ı ~ Yüıüğün iç tarafını karıttı • 
"1d 1.reketini de aörür aibi olma
~ll lllı, otuz dört küçük ihtiıaı· 
·~ >:J>dını! olan kit .. abm yarı11n
~lı.a •ılaaını cııırar,, larla dolu 
~t· .•ncak geri kalan için, bof 
ıwı~ erınıi bana kazandırdığı için 
;:<q~ -

liı... n olurdum. Maamafi ben 
:-Cı~tt:-! . ' 
~ d -~ Yerinde olıa.ydım -bu· 
~~ ~ kolay, biliyorum- hu 
lıt, ıa. .,_~çada.n bir tanesini a· 
~ Yet nef ıs b· k k- .. .. . ""t, in l ır te agıt uzerı· 

Ce no·1· l'ır b el ız hurufatı ile baıtı -
~ • u tek k" .. 1 ı~et1· ~gıt ı esere ebruli, çok 
)~la ı, el ıle iılenmiş bir kapak 
t...._ !lt Ve 
... 'l?dllll 0 nu mahdut ıayıda bas 
~iııiı·, Bu J>a.rça hangisi diye -
~,} · lia.kkınız var. işte onu 
~ naklediyorum: 

'ılb "' ko3 ~"t l< ıı ~nk baA'lamıı duvarlarm-
,~ bir beyazlık kaldı. 
~ ' lleııln l •llarca orada a!lh duran 

~el'fdlr. t' "-1 «senı unuttıımıt sımarak, yahut 
ıt.. lltunı 
Yl-I ~ ın11 dlynı-k kaldırdımdı. 

td' 1 Bedlrc yulandığım aman. 

;:--.. ~•ııı~llttıtını bu dort köşe beyaı.Iık, 
t ~11~ 11 tıkamıya<'ak kadar oolAgatu 

Gö Oluyor. 
ııııı l'ött1ttıun 

1, ıtı:ıy llzu, iki ı;ıtgın ~lbl sevl!)tı~ı-
~ ~ ......... 
, iti, ltllJl~ · •u.ıız.ın ı:e'~tlnl, senin lha-
hılGıtı l&hlanan u.tıraplan nlhntt 

llıı nııı., \•e- • • 
Qf lıep 0 boa benim ııenl unuttum sanı,ı-

Yoııılll. Ve dört köee beyaılıkta seytt: 

zuu ...• Durunuz bunu size uzun u
zun laflarla anlatmıya çalıtacağı
ma bir misal ile anlatayım: 

Beyoğlunda, tam Galatasarayı 

dönecek köşede, seyriaef eri tan -
zime memur olduğunuzu f arzedi • 
niz. Tünel tarafından bir tramvay 
geliyor, tam hizasına gelince ve Şiı 
liden, Tünele giden bir başka tram 
vayla karşılaımak üzere iken, or· 
talarına, Fatihten Harbiyeye gi • 
den ve lngiliz sef arethanesinin ö • 
nünden dolaşan hattan gelen bir 
batka tramvay, o aralık, hiç ümit 
etmediğiniz için ve eaaıen Beyoğ
lu caddesinde tersine gitmek ya -
sak olduğundan ıizi büıbütün şa -
şırtmış olan bir resmi otomobille 
meşgul oluşunuzdan istifade ede· 
rek, Tünel - Şiıli çift hattının 
ortasındaki makasa girmiştir. Bu 
daracık dönemecin ortasında top· 
lanan bu tramvayları, otomobilleri, 
belki de arada tophaneye inmek 
üzere bulunan bir muhacir araba -
11nın taşırıp şahlanan atlarını, ge
çecek yer hulamıyan cadde halkı • 
nı naııl idare edeceğinizi şaıırmış 
bir vaziyettesiniz ve orada öylece, 
mıhlanıp kalıyorsunuz. Ne yapa
caksınız?. Acaba şu tramvayları 

geri mi gönderseniz? Fakat ar· 
kalarında otomobiller dizilmit ve 
11ralanmış. Yollarına mı devam et· 
sinler? Kahil değil. Makasta çap
rast duran bir tramvay var. 

O halde? Tereddüt... Evette· 

"Faux • monnayeurs,, eserinde 
kullandığı tarzdır, vak'alarla ha· 
hraları, tahlil ile şeenniyeti bir 
araya getirir, hiribirine bağlıya

rak mevzuu iki cepheden, iç ve dı! 
tarafından göstererek vak'a kah
ramanlarım sahiden yaşıyormu§ 

gibi canlandırır. 
Y alruz, öyle zannediyorum ki, 

Peyaminin bu eserinde az çok 
muvaffakıyetle kullanabildiği tar· 
zı, bizde kullanabilecek romancı 
yoktur. Ve ne iyi ki yoktur. Çün
ki, gene Peyaminin "Bir akşam • 
dı,, eserile edebiyatımıza soktuğu 
tarz gibi, bir sürü kötü mukallit -
ler elinde yazık olurdu. 

:(. ,ı.;. :(. 

Ahmet Haşim'in bütün· eserleri 
gibi kıt'a itibarile küçük fakat 
kıymet itibarile hiç te öyle olmı • 
yan son eserini de alınca onu, hu ıa 
tırları yazmak için okumadım. 

Çünkü zaten biliyordum. Ve şayet 
ezberlemek kabiliyetim olsa idi, 
ezbere biliyordum, diyebilirdim. 
Evvela gözüme kitabın hemen ba
şında olan §U satırlar ilişti: 

Oiıl Saııtıerl: (~ilr mecmuası) e kl yazı, 

tükenmiştir. 

Piyale: (Şiir mecınu:ısı) e ki ~·a7.ı, ikinci 

tab'ı tiıkcnml<ıtir. 

Gıırabahanel baklakan: (Se$lr) eski ya:r.ı, 

tiikt>runi~tlr. 

Bize göre: (Nesir) cı.kl )BZf, tükenmiştir. 

Bu satırlar bende garip bir ak
sülamel yaptı. Kalktım, içinde 
pek az kitap olan kütüphanem
den Ahmet Haşimin bu dört kita
bını çıkardım, bu beni sinirlendi -
ren "tükenmiştir,, sözünü tekzip 
için karşıma aldım, karıştırdım, bir 
ya.zıya gözüm ilişti, okumıya baş
ladım... Sonra, öteki, daha öteki 
yazıları, şiirleri de okudum .• 

Bir muharrir ve müellif için, ki
taplarının piyasada "tükenmiı,, ol 
muı bir muvaffakıyettir. Bir ki· 
tapçıhk muvaffakıyetidir, bir kıy· 
met muvaffakıyetidir, ayni eserle· 
ri yeniden bastırmak, daha çok 
bastırmak için en kuvvetli bir se • 
heptir. Fakat eserleri "saklanmış,, 
muharrir, eminim ki pek azdır. Ve 
benim "tükenmif,, kaydına iıya -
mın -Ahmet Haşim için -yalnız hu 
mazhariyete ermiş bir şair bir e -
dip olduğundandır. Bence Ahmet 
Hatim "tükenmiş,, değil, "saklan
mı§, muhallet olmuş,, tur. 

Ben "Frankfurt seyahatname· 
ıi,, nde, daha ziyade başlan~ıçta
ki "harikulade,, başlığını taşıyan 
yazı benzerlerini sevdim. Ahmet 
Haşim, hislerimizin müphemleri
ni anlatmakta, yazmakta eşine az 
rast gelinir şairlerdendir. O, bu 
kabiliyetini, gündelik hayatın 
11alelade,, liklerine inince bir "iç 
sıkıntısı,, ile fırlatıp atıyor ve me
sela "Ticaret,, başlığını taşıyan 
bir yazı yazıyor. Halbuki "Sin
caplar, kuşlar ve saire,, de Ahmet 
Haşim ne kadar kendisi. At_,.b~ 

~tlııı aöu. art.k ~nl ııevmcmek lAvm .. el-
llıM... _, " otCıtlt ., 
-~. 1 KUn rt>smlnl odamdan kal-

-.. .. ~ı, Oda 
.... 'tQıda dö ınnı koyu renk bağlamra du-

~ Jc.ı<loı. rt kö~ bir beyaı.Iık halinde 

Zeki ve tamamen şahsi şairimi • 
zin bütün kitaplarının yeniden ba
sılacağını öğrendim. Bu haberin 

duğunuz bütün unsurları ayni za· bir an evvel tahakkuku, muhak • 
manda çıkarmıştır ve.... kak ki, şiirin ve bilhassa şiirimi -

redüt .. Ne yapacağınızı bilmiyor • 
ıunuz. işte bir tesadüf, karşınıza, 
-siz ki bir seyrisef er memurusu
nuz- idare etmekle muvazzaf ol-

··a· " • • k . ır teredd·· d .. 
tılınıe,· u un romanı,, roman 

İşte size "Bir teredüdün roma • zin bitap bir halde olduğunu iddia 
nı,, nın bu eser ne kadar tahlili ise, edenlere güzel bir cevap ta olacak 
o kadar terkibi bir misali. Peyami 

7 - VAKiT 14 Mayıs 1933 -

Pehlivan Güreşleri 
Kendine güvenen varsa buyursun! 

Rasttan pehlivan havası ... 
Kesri aşarili davul çalsın! 

,;, 

Ortada Cemal pehlivan, etrafta seyirciler. Satda aavulcu Abmet Ata, 
•olda zuroaca İamail Ağa 

1stanbulda pehlivanlık aldı, yü
rüdü. Geçen gün baktım, Aksaray 
yangın yerlerinde leblebici heybe
sini, ekmekçi küfesini yere indir -
miş, güreşiyorlardı. Dün de Edir
nekapıda bir Rumeli çocuğu ile 
bir inekçi yanaşmasını tutuştur -
muşlar seyrediyorlardı: 

- Ha tavşan yemez! 
- Ha Deliormanlı ! 
- Ha göreyim sizi ! 
Güreşin en kızgın yerinde se -

yircilerden biri ayağının ucuyla 
Arapgirlinin araksma dokundu. 
Arapgirli bağırdı: 

- Ula sen tohunma hotin çının
ha11 !. 

Bu sefer Çatalcalıya sataştılar. 
O da sinirlendi: 

- Rahat dur ulan, kakarım 

şinci ninenin fasulye tenceresine 
ha! 

Böylece uzayan güreş, biraz 
sonra Arapgirlinin yenilmesile bit
ti. Fakat, bu yenilmeye bir türlii 
aklı ermiyen ineli:çi kızdı, Çatalca· 
lıyı tutunca oradaki çeşmenin ya
lağına sokmıya kalktı. Bunun ü • 
zerine etraftan yükselen: 

- Hey, hemşerim, ne yapıyor
sun, çuş ! kendine gel! 

Seslerile kahkahalar arasında 
iş mayna oldu. 

,. Güreşin daniskası, şimdi cu • 
malan Çarşıkapıda yapılıyor. Baş
ta Bolulu Cemal pehlivan olmak 
üzere Tekirdağlı Hüseyin, Mandı
ralı pomak Ahmet, Siva11lı Hüse -
yin, Bulgaryalı Arif, Bulgaryalı 

Petrof gibi namlı pehlivanlar ora
daki F eyziati arasında her cuma 
kapışıp duruyorlar. 

Hele hunların torba sakallı, 

ihtiyar, yetmişlik bir cazgırları var 
ki, pek hoş bir adam ... 

Dede cazgır denilen bu ihtiyar, 
güreşlerden evvel pehlivanları ya
nma alıp onlara güzel bir pehlivan
lık tekerlemesi söylüyor, sonra bir 
dua edip kendilerini meydana ko· 
yuveriyor. Cazgır dedenin, pehli • 
vanlara söylediği lstanbul ve Ru -
meli tekerlemelerini bir çokları 

bilir. Fakat ben "ize burada Sivas-

İki yeğit çıkmış çayıra... Gitme -
yin, yokuşa bayıra .. Hoy da ... 

Çarşıkapıdaki güreşlerde eğer 

ihtiyar cazgır da yoksa Eyüplü Ta
hir pehlivanların sırtını okşıyarak 
yüksek sesle halka kısaca takdim 
eder: 

Kadıköylü Rasim pehlivan .. 
Şehzadebaşıh Kamil pehlivan!.. 

1 Haydi aslanlar göeryim sizi! 
Seyirciler arasında kimler yok 

ki dersiniz?. lstanbulda pehlivan
lığa ne kadar meraklı delikanlısı, 
oatr yaşlısı, ihtiyarı varsa hepsi o• 
rada ... Hatta bu seyircilerin için -
debir takım somun ve mahallebi 
pehlivanları da var ki kahve döğü
cünün hınk deyicileri gibi pehlivan 
lar güreşirken, bunlar da oturduk
ları yerde ıhlıyıp duruyorlar. 

Buranın çalgıcıları da cidden 
pek hoş ... Bunlar, şimdiye kadar 
lstanbulda olsun, civar köylerde 
olsun seyrettiğimiz güreşlerde gör
düğümüz davul zurnalara hiç ben
zemiyor. İki bacaktan mahrum o• 
lan zurnacı lsmail ağa eşsiz dene· 
cek bir pehlivan zurnacısı .. O gün 
rasttan bir pehlivan havası çaldı 

ki, Rauf Yekta Bey üstadımızın 
cidden kulakları çınlasın, ben zur
nayla b5yle enfes bir hava dinle -
medim dersem yalan değildir. A • 
dJmcağız, pehlivan havası mı ça • 
lıyordu, yoksa rasttan klasik bir 
semai mi öttürüyordu pek farkedi
lemiyordu. 

Sonra çaldıkları diğer parçalar 
da şimdiye kadar başka yerlerde 
dinlediğimiz ve dinliye dinliye 
bıktığımız pehliyan havalarına 
benzemiyordu. Hele davulcu olur 
şey değildi, Onun davul çalı§ı büs~ 
bütiin başka bir çalıştı. Boynun -
daki davulla zurnaya tempo tut
muyor, tıpkı zurna gibi adeta o da 
hava çalıyor, notların yarım ve 
çeyrek seslerini bile elindeki değ • 
neklerle gösteriyordu. 

Bir aralık yanma sokulup sor • 
dum: 

- Senin davul çalışın pek b~ı
ka, hu ne usulü böyle?. 

Güldü: 
il •ne Ye t 'da. ,_. arzına verilen ma-
t' oır ro 
~,f ' illan d '""ld. P . l nı egı ır. eyamı 

tır. 
Sa.fanın bu kitabını, hş,yatm önle- Fikret Adil h Hüseyin pehlivan:lan dinledi - - Buna derler Unımeli usulü! 
rine çıkarabileceği bir sürü hadi- I======="~----===--:-=::~ ~im Sıvaslılarm bir ,,ehlivan teker- Biz çalarız te bövle kearia,arili, 
selerin neler olabileceğini öğren- Şaşılacak bir kaza lemesini, yani pehlivanlar güreşe sizinkilerse çalar düpedüz! Biz u
mek iıtiyenler okumalıdırlar. Ve bar.larken ca ~"'ır tarafından okn - ruruz hepten titrek ... Hepten bay• 
bunu okuduktan sonra, -Peyami Sa Bir balonla bir tayyare na~ gül bengi ~öyliyeyim de dinle- gın ! 

el. '- n •on Y d ~ ' ~end· · az ıgı bu kitap ken 
ını tenk· , 

~ l'e hi.d" l ıt etmek için bazı e-
q" ııe er' f 

~it' llefiate t 
1 

11 azla mübalağalı 
op arn k .dd" 1 •ız, bir ••te .. a. ı ıaıı ile ra-

h.... b' crube dı"r B .. f-oq ıraz k " · u cum-
~t ~ arıırk oldu, biliyorum 

ıc-1 -eer onu a 1 

kıtına.le · J> açık a.nlatmıya 
redd ııteıeın b. "k· iid·· , ır ı ınci 0 te • d- un romanı • 

"'r. 'Ya.J '' Y•zma.k ıcap e-
~ nız ıu ka.d .. . , hu cü11ıl • arını ıoylıyeyim 
"e L• e ıle Pey • • w gır tey Ya amının aleyhi-
~. CwıJcu bu ztn~~ oluyorum. Bila-

cuınle ile an1atmı • 

fa hakkında. ka.t'i bir hüküm ver· çarpışh. Balon yandı yin: Buranınkiler urur dangada dun 
mek istiyorlarsa, onun .,dokuzun· V1LNO, 13 (A. A.) - Rus hu- - Allah allah ! Hayırlar gele ga birteviye ! .. 
cu hariciye koğuıu,, nu da okuma· dudu civarında bir tayyare ile bir i.!!,l!lllah ! Y eğit çı_kr;uş me::dana.. Kırklarelinden gelmiş olan bu 
lıdırlar .. Zira, hu vesile ile, Türk e- kabilisevk balon çarpıfmıştır. Ba- Biri.birinden merdan"'···· H::.!"lza çok usta r.algıcıların çaldıkları en
debiyatının en temiz ve yükıek e- lon tutuşmuş, alevler içinde kal- pehlivan ri:-i!l'liz ... incitme:·ia bi - fes parçalarla hani, nasıl söyliye
serini tanımı! olurlar. mı!tır. içindeki iki pilot paraşütle ribiriniz ... Üstüne çıktım diye se- yim hiç pehlivan olmıyr.r.ların bile 

Peyami Safa '1Bir tereddüdün yere atlamış ve kurtulmuştur. Ken vinme .. altına gittim diye yerinme. soyunup güreşeceği geliyor. Haydi 
romanı,, ile, Türk edebiyatına ye- dilerine hiçbir ıey olmamıştır. lıtanbul~!n g~!ir tata.. To~u du- j var mı iı;tihası olan: 
ni bir roman tarzı getirmiştir. Bu Tayya.reyıe yere düşüp parçalan • ı mana.katar ... E~E!r ya~ C<!~ına_ ala-ı Hodri meydan! 
roman tarzı, "Andre Gide,, in mıf, pilot ta ölmüıtür. biline manda olsa onu bile atar... Osman Cemal 
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Eğer Landru mizahı sever bir a· 
dam, yahut bir an samimi olsaydı, 

komiser ona: 
- Mealeğiniz nedir?. 

Diye sorduğu zaman: 
- "Nitanh.,, 
Diye cevap verir ve ilave eder· 

di: 
- Ben tüccar, konsolos veya 

fabrikatör değilim. Sadece kal • 
binde ıak olmıyan bir don Juan 
ve atkı istismar eden bir aşık ol
dum. 

Landru eğer bunu söyleseydi, 
1915 ten 1919 senesine kadar 
geçen hayatı içinde bir def acık ol· 
sun hakikati aöylemiş olurdu. Çün 
kü, o on bir defa "vadi izdivaç,, 
la bulunmuş, ve on defasında ni -
şanhlarmı öldürmüştü. Bir defa
sında da, yeni öldürmüş olduğu 

ni,anlılardan birisinin dudakları • 
mn üzerine iğilmiı, güçlükle, al
tın dişlerinden birini IÖkmü§, gi • 
dip on beş franga yani yüz elli ku
ruşa ıatmı§lt. 

Onbir "nişan,, on cinayet bu ha 
yatın bilançosunu teşkil eder. Ci
nayetlerden birisi, annesile bera • 
her genç bir çocuğun da ölümüne 
sebep olmuştu. Sonuncu nişanın • 
da, bu kalpsiz don Juan, aşık ol • 
muştu, Landru ıeviyordu. Fakat 
~ :yotin onun bu aşkına bir niha
> ~t verdi. 

Laandru İç.İn "münzevi,, derler· 
di. Şüphesiz o, k;ndi ha'kkında 
söylenmit olan bu ıö'zü okuduğu 
~.ıman, yani hapishanede iken öl-

. ~w-. 

Lanaru münzevi?. Ne tuhaf 
~ 

şey. Dört sene içinde 283 kadınla 
münaıebette b~lunmuştu. Eğer 
karııını da ıayarsa.k 284. Çünkü 
!U;u da ~öyliyelim ki Landru ev· ' .. 
liyai, üst~lik dört de çocuğu .vardı. 

Bu evli "bekar,, bazı zamanlar, 
hayal ve aşk yaratmakta mahir o· 
lan malını, yani kalbini, günde on 
defa '11ntıhğa çıkarmış, müşteri de 
bulmuıtur. 

Evet, tamam iki yüz seksen 
dört kadın. Bu l'akam kontrol edil-
miştir, ve hepsi, on sekiz ay süren 
tahkikat esnasında çağrılmış, bi • 
rer ibrer sorguya çekilmişti. Yal • 
nız on tanesi için bu, kabil olama· 
mıftı. Çünkü sorguya çekilemiycn 
bu on kadın, Landrunun kurban • 
larıydılar. 

• • 
Landrunun nasıl yakalandığı 

halk için hemen hemen meçhul gi
bi bir şeydir. Tesadüf, bu hadisede 
olduğu kadar, pek nadir olarak 
polisin yardımına gelmişti. 

1919 senesinin kanunusnnisin • 
de, Seine adliyesine Collomb is· 
minde bir kadının kaybolduğu ha
ber veriliyrodu. Bu haber, derhal, 
polis kısmı adlisine bildirilmişti. 
Bu kısım tahkikat yapılmasını ka • 
leme havale etti, ve yapılan tahki
kat neticesinde şu mlaumat elde 
edildi. 

"Madam Collomb kaybolma -
dan, Rodier soka~mda yalnız bn • 
şma oturuyordu. Kafi derecede va
ridatı olan bu kadın, 1916 senesi
ne doğru, elli yaşlarında, oldukça 
şık, ıakallı ve möeyö Ermiyet is • 
minde birisile tanışmıştı. Bu adam 
sık sık madamı ziyaret ederdi, 
hatta aralarında bir izdivaç da 
mevzuu bahsolmuştu. 

Mösyö Fremyet'nin hayatı hak
kında malumat yoktur. Sade onun 
Gambaiı tle mükemmel bir köşkü 

olduğu söyleniyor. Bunu da, şüp • 
hesiz, madam Collomb komşula -
rına aöylemit olacak. Çünkü, bir 
müddet sonra, madam Collomb, 
ayni komşularına nişanlmyla be
raber Gambais' deki köşke gidece
ğini, orada evlendikten sonra, ya
bancı memleketlere seyahate çı • 
kacağını aöyler'1if, bütün e§yasını 
ıatarak kaybolmuştu.11 

Bu evrakın altına, memur, tah· 
kikatın bir defa da Gambais'de ya
pılmasını derkenar etmişti. Bu 
küçük şehir, Paris şehri hudutları 
haricinde olduğu için, evrak ora • 
ya gönderilmiş, tahkikatın da kıs
mı adlideki cephesi bu suretle ka
panmı!tr. 

Bundan bir ay kadar sonra, 
Matmazel Lacaste isminde birisi 
gene Seine adliyesine müracaat e· 
diyor, 1917 ağustosundan itibaren 
kaybolmuş olan dul kız kardeşi 

madam Buisson'un aranmasını is· 
tiyordu. Birinci meselede olduğu 

gibi evrak gene bir memura hava· 
le edildi ve uzun tahkikattan son· 
ra şu neticeiy verdi: 

"Dul madam Buisson 1916 se
nesinde banger sokağında 4 nu • 
marada oturuyordu. 1917 senesi 
batlangıcında, kız kardetine, elli 
yaşlarında Mösyö Georges F erm -
yet isminde bir mühendisle evlen -
mek niyetinde olduğunu söylemiş
ti. Matmazel Lacoste, kardeşinin, 

bu mühendisle beraber yaşamak Ü· 

zere Ney sokağında 113 numaraya 
taşındığım söylemiş, orada, müs • 
takbel kayın biraderini görmüıtür. 
Bu adam şık, ve sakallı ufak tefek 
bir adamdır. Kız kardeşi kendisi· 
ne, evlendikten sonra yabancı biri
nin orada mühim bir vazife bul
duğunu söylemiş, eşyalarını satmış 

tır. 

Mösyö Fremyet'nin Gambais 
de bir de köşkü varmış.,, 

Bu tahkikat dosyası da, öteki 
dosya gibi, adliyeye iade edilmiş -
ti. Tahkikatı ayrı ayrı adamlar 
yaptıkları, ve kıımı adlinin vazi -
fesini dosyaları yalnız tamamla • 
yıp adliyeye iadeden ibaret oldu • 
ğu için, biribirlerine çok benziyen 
bu meseleleri kim:;e tetkik etrniye 
ve aradaki benzerliği meydana çı· 
karmıya vakit bularnamı!h. Esa • 
sen dosyalar ayrı ayrı ellerden geç. 
tikleri için farkına varmak imkanı 
da yoktu. Her gün aevl:edilen yüz· 
lerce evrak arasında, bu, kabil de· 
ğildi. 

Dosyalar, Seine adliyesine ha • 
vale edilince, orndnn tahkik:).t ya· 
pılması için Gnmbais bele:iiye re • 
isliğinc gönderilmişti. 

Gambais belediye reisi ilk dos· 
yaya, bu isimde hiçbir kim:ıenin 

kendi hudutları içinde bir kö~kte 
oturmadığını bildirdi. 

Fakat bir ay sonra, ikinci dos
ya eline geçince, biraz düşündü. 

iki mesele arasında büyük bir 
benzerlik vardı. Belediye reisi, bu
nu görmekte ve meselenin çok 
mühim olduğunu anlamakta gecik· 
medi. Ve şayet, belediye reisi dal
r:mlıkla bunu farlcetmeseydi, şüp -
hesiz Landru meselesi meydana 
çıkmazdı. 

(Devamı var) 
lllfUIUllHJ!UIDllllHUHfııettllUtU 

Memurlara odun, kömür 
İstanbul belediye kooperatifi ya 

kında İstanbul memurlarına odun 
ve kömürü ucuz fiatle vermek üze
re hazırlığa başlamıftır. 

Doktor Miltner on dokuz 
hafriyat mahallerinin 

planlarını aldı 

Viyana Arkeoloji enstitüsü mü • 
dürlerinden asarı atika mütehassı• 
sı ve Efez hafiri Dr. Miltner lzmir 

hafriyatını tetkik ve planlarını 6a
lahettin Beyle birlikte almak için 
lzmire gelmişti. 

Doktor Miltner on yedi gün mü

temadiyen lzmir müze müdürü Se
lahattin Beyle birlikte çalışmıştır. 
Hafriyat mıntakasının ve lzmirde 
gene Selahattin Bey tarafından iz~ 

leri bulunan 19 mühim asarı atika 
mahallinin planları alınmış ve rna· 
halleri teıbit edilmiştir. 

Doktor Miltner Avusturyaya dnö 
müstür. lstanbulda Fransız Arkeo· 
Ioi enstitüsü müdürü profesör A. 
Gabriyelden lzmir müze müdürü 

Selahattin Beye çekilen bir mek· 
tupta lzmiri pek yakında ziyaret 
arzusundan bahsedilmektedir. M. 

Gabriyel son günlerde Ankaraya 
giderek Maarif Vekili Reşit Galip 
Beyle asarı atikaya ait işler üzerin

de görüşmüş ve mayıs ortasında 
lzmire giderek hafriyat yapılmak· 
ta olan kasabaları Selahattin B. in 

refakatında ziyaret niyetinde oldu· 
ğunu bildirmiştir. M. Gabriyel lz • 
mir müzesi müdürü Selahattin Bey 

le hafriyat ve neşriyat işleri hak -
kında görüşecek ve lzmir müzesi
le İstanbul Fransız Arkeoloji ens-

titüsü arasında bir mesai birliği le 
sisine çalışacaktır. Fransız asarı 

atika alimi lzmirde dört beş gün 

kalacaktır. Bu ilk temasta Maarif 
vekaletinin tasvibine arzedilmek 
üzere bir proje hazırlanacaktır. M. 

Gabriyel, diğer taraftan bu mak • 
satla Paristen icap eden krediyi a· 
ramıştır. 

Selahattin Bey bu mektuba ce • 
vap vermiş l 5-20 mayıs arasında 
hangi hafriyat mıntakalarının zi • 
yaret edilebileceğini bildirmi~tir. 

Futbol turnuvası 
Halkevi spor şubesi, idman it

tifakına dahil olmıyan spor klüb -
leri arasında bir fütbol turnuvası 
tertip etmeye karar vermiş ve klüp 
lerc birer mektup yazarak mayıs 
sonuna kadar müsabakalara girip 
girmiyeceklerini sormuştur. 

Müsabakalara haziranda başla 

nacaktır Birinci ve ikinci çıkan 

klüplere Halkevi namına bir kupa 
verilecektir. 

1." .. 11111 "v~~ tııı•r;;ş;·i;~r"ııı"uı"'"""''"I 
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Erzincan 
Sabık Erzincan valisi Ali Kema

li Bey, iki sene idaresi başında bu
lunmuş olduğu "Erzincan,, vila • 

yeli ve civarı hakkında (Erzincan) 
namile büyük bir kitap neşretti. 

Tar ihi, coğrafi, iktıtadi, idnri pek 
çok bahisleri ihtiva eden bu eserde 

eski Türk hükumetlerinden "men
küçek oğulları,, ve "Ertena oğulla-

rı,, hakkında da dikkate değer ma
lumat ve resimler '"ardır. 

Mülki mizmetlerde bulunanları
mız için okunması vacip olan (aşi· 
retler) bahsi de alaka vericidir. 
Tavsiye ederiz. 

Gördesin o canım halıla nnı dokuyan kadınlarJJ! 
aldıkları· yevmiye 

GÖRDES, (Hususi) - Bu ya
zımı, Garbi Anadolunun ve bil
hassa Ege mıntakasının dünya pi· 
yasalarında güzel halılarile nam 
kazanan sakin ve mütevazı Gör· 
des kasabasından yazıyorum. 

Gördes,' Kumçayı civarında 
Manisa vilayetinin şirin bir kaza • 
sıdır. Salihliye muntazam bir 
şose ile bağlanmıştır. Kazanın 110 
köyü ve bir nahiyesi vardır. Nü
fusu 12,906 erkek ve 13,272 kadın 
olmak üzere 24,l 78 kişidir. Bu 
nüfusun 4,500 zü merkezde top
lanmıştır. 

Yunan işgali zamanında Ana -
doluda ilk defa ateşe verilip ta
mamen yakılan Gördes, bugün es· 
kisine nispetle kıyas kabul etmi- ' 
yecek derecede mamur bir hal al
mıştır. 

Cümhuriyet hükumetinin ya
kından alakası ve halkının mü
temadi çalışması Gördesi bugün
kü ümran ve terakkiye kavuştur· 
muş, bu ticaret beldesine mühim 
ve parlak bir istikbal hazırlamış
tır. 

Yeni Gördos gene eski şehrin 
olduğu yerde kurulmuştur. Fakat 
bu defa sokakları geniş, caddele -
ri muntazam, binaları asri ve me· 
deni bir halde yükselmiştir. 

Gördsete hala inşaat devam 
etmekte, yeni binalar arasından 

marangozların çekiç sesleri, usta -
ların §en gürültüleri duyulmakta-
dır. • " 

Gardea Kaymak•_. 

lsmall Fuat 8. ~ 
len, bazı yerlerde hatta bir 'J1 
bile içilemiyen be§ kurutl• l" 
Jerce kişinin sabahtan akş~ 
dar didinmesi insanı üzüyor•/ 

Palamutculuk, tütüıı' .1 - .... 
memleketin servet memb•~.ı 
dandır. Bu ihracat emtiaSI .~· 
den Gördese epice para gı ~ 
tedir. Gördes halkı hemen ; 

len denecek derecede ticareti• ı 
·o' ratıyorlar. Halı satmak iç• 

yar, diyar gezen Gördesliler~ 
mir, İstanbul, hatta Avrupa il' 
salarındaki namlı tüccarlar 

fak kazanın ticaret haya 
yükselmit kıymetli kimseler- -~ 

Muammer Kelt".; Kumçayı kenarında anfiteatr 

şeklinde yükselen bu güzel şehir 1==~L=e=h=i::::s::-:t=a=n=e=l=ç=-=i s~i'.'.'::n:;::!iıı-:;>' 
günden, g\ine büyümekte ve ge· ~ 
nişlemektedir. cenazesi getirilece 

Kaza kaymakamı Fuat Beyin Polonyanın Türkiye elçi•~ J 
halkla el, ele, baş başa verip ça- K · · Ol k" · elkl 

azımır sovs ı nın evv ·- _J 
lışmaaı memlekete birçok varlık- şam Ankarada öldüğü yazJIJP"J 
lar kazandır.mı:kta ve memleketin ·ıı• 

Sefirin çenazesi, memleketı 
birçok ihtiyaçlarım gidermekte- d l 

ledilmek üzere, bugünler e 
dir. l k · 

Gördeste her i~ üzerine ticaret bula getiri ece tır · fi 
Polonya sefareti müstetarı yapılmaktadır. Ufak ve munta· totd' 

zam çarşısı alış veriş kaynağıdır. tanbul Polonya baş konıo 

Burada alınan mallar, bu ufak işle meşgul olmak üzere, dii~ 
çarşıda yapılan ticari i~ler yalnız bah tayyare ile Ankaraya 11 

Türkiye piyasalarını değil; Av· lerdir. 
rupa piyasalarını bile alakadar e- ;_f 
der. Gördcste satılan halılar doğ- İstanbul Ye?inci ~cra rddi ~ 
rudan doğruya Avrupaya ihraç luğundan: Gulam Ah E~~ıı .ll"'ı 
olunur. Bah,ah ıelmasin Apdurt:ııd'.J 

Kazanm en birinci gelirini ha- ağa. bini Mehmet zr.m";~~11İ~' 
lacağı olan yedi yüz e d\rı~ 

lıcılık teşkil eder. Gördeste 1300 temini istifau için ~p 
11

';,. ı~ 
halı tezgahı vardır; senede 300 ağanın Kumkapı Nışa ,o'.ki 
bin arşın halı yapılmaktadır. Mehmet Paşa mahallevsin:e ~· 

Avrupanm gözlerini kamaş - yinci çe,meıi sokag~n ~p -:1 
tıran bu güzel halıları Türk ka- 21 yeni 24 numaralı bır re ~ 
dınları dokumaktadır. nesine konulan ve b~ ~:;k b"~· 

muacelliyet eden . . ıp 5ett~ .,ı 
Gulam Ali Efendının ·z edıl..J 
fendiyc borcu icin hadaJ1 ~ 
ve erbabı vukuf tarafın ~Jı". 
mm a beş vüz elli iki Ji~a teiifl / 
takdir edil.mi, ve işbu •P0 tı~r. 
deli birinci arttınnad• ıt ol_, Jıf 
muhammenesini bulrn•111 t~ ,., 
la 20 - 5 - 933 tarihine deJI 1141' 
cumartesi günü ıaal ~.\r,JıJf ti~' 
kadar İstanbul 4 ünc~hall1 "i ~ 
nı derununda J'ukut e a ikİ~ ı1r1-
vilat borsası salonund talı~Jt'ı 
tırması yapılacr.{iından ~el ff 
mezkur gün ve satterı e 1ı11t1 iif 
dan celo edilen ınekr d,Jt!d:. 

Memlekete giren para ve mem-
leketin aldığı nam bu kadınla-
rın gösterdiği yüksek sayiin ve 
san'atin eseridir. 

Böyle olduğu halde çok yazık 
ki; bu san'atkar işçiler günde 
6 - ila - 10 kuruşa çalışmakta 

ve yevmiye, on kuruşu kazanabil
mek icin sabahtan ak§ama kadar 
göz nu;u clök.~ektedirler. İşçi 
yevmiyesinin bu derece azlığında 

i~çi bolluğunun ve İf sahiplerin
deki tamahkarlığın tesiri çoktur. 

Türk san'atinin dünyayi hay
retler içinde bırakan bu san'at
ki.rlarını biraz dütünmek, hun· 
larla biraz alakadar olmak lazım· 
dır. 

Bir ayakkabı boyası için veri-

.. re Y,ı 
menkul kaydını gore uıere .~,., 
la mal~mat almak ·ıe d,V~~ ( 
2710 numaralı do•Y8k~t ~e ~ 
ze sah~ gününde va 1 ,tı ,,-,.; 
de mahaWndc bl•luna:~., ol~AJ 
rumu:m müracaatları ı (fr' 
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!are ~n= Beşinci Mektup ~'!..'!!..~~!..~~!!!!.l!i!!.!.~'!.1!!!!6" 
Us • Japon Baııaralı Birinci Sa111fada kacaktır. Çıkan yalnız Yunan kuv· Kara be kir paşanın kera-

reti vardır. Bendenizi şimdiden veti olursa ahali ve kuvayi askeri-

J tenvire medar olacak hususat var yem izle tardı çaresine tevessül o- t • k d • d k ) 
L_aponya ikinci ise iş'annı rica eder ve gözleri- lunabilir. Diğer itilaf devletlerinin me 1 en ın en men u 
•ıarb d k nizden öperim. kıtaatı olursa sahilde yerleşmeleri-) a azandı 9 uncu ordu kıtaatı Jbllfettltl nı· ... Ve dahilde mukabelenı·n de zı"r K b k. p k . d .. ı . ara e ır aşa, ongrenın agı mamasını temın lt11e»a U fabrl yaveri Hazreti Şellrlyarl deki ıuretle ve mitingler ve teza-

01.. 
Zak Şark devleti Mırııva Mutat• Kemal hüratı güna ile milli protestolar ya için kuvvet göndermeğe razı olmamışh 

aw- Bir kaç gün kalarak Erzuruma 1 
lllıwlft ~ıkıyor 1 pdabilir. Fakat bu kuvvetlerin dahi 

8 ta hareket edeceğini bildiren Paıa 
.,F ratı Birinci Sagılada le sarkmasına yani memleketimizi Hz. Erzurum& 3 temmuz 335 de li .. _,_ ._ranıadan iıtikraz ettı' _ f 1 y b L 1 k bilfiil istila eylemelerine karşı bit-

Mazhar Müfit Bey, Erzurum 1 kir Pataya itin b&flnda bulunma • 
kongresinde bulunması itibarile sını ıureti huıuıiyede söyledi. Fa
kongrenin hangi şerait dahilinde kat kendileri her ne aebebe mebni 
açıldığım gösteren bir mektup iae aıkerlikten çıkmayı. kumandan 
göndermiştir. Kazım Karabekir lığı bırakmalı muvafık ıörmiye • 
Paşanın bazı iddilanna bir cevap rek bizimle beraber itin bqmda 
hazırladığını söylediği kongreden Muıtafa ~emal Paf&Dm bulunma
teşkil eden bu mektubun bir nok- 11nı tensip ettiler. Daha o zaman i· 
tasında Kazım Karabekir Paşanın tin batında bulunmak için ortaya 
eser bulunmadığı, 13 gün teehhür- atılmayı ihtiyata muvafık görmi • 
le açılmasına Gazinin delalet etti- yen Karabekir Pqanın bir an için 
ği tasrih ediliyor ve Kolonel Ravln milli nüveyi, kongreyi hazırladıiı· 
son'un Gazi Hazretlerine kongre- nı kabul etsek bile mesele müıbet 
den vazgeçilmesini ihtar ettiği bil neticelenirse "ben de beraberdim,, 
dirilerek Gazinin ısrarı anlatılıyor. ben yaptım,, menfi zuhur ederae 

i...: • ..-:-....-.. teıri etti er. ani ir uuçuk ay ı 
~ ~ Yapılaııt gibidir. Bu bir müddet 0 havalide kalmak za. tabi halk ve asker yekvücut olarak 
1aa._ - ... ~liatanm zengin mahıu • . . h' · .1 filen silahla müdafaai istiklale uğ-;:- " fllbal ruretını 111ettı er . 
.., M- .. 1 Manrurinin kereı· B f 1 dak' vuk 1 d raşacaktır. .r.'111 ... • ~ u aıı a ı uat tun ar ır: 
L.:.~ y. Zs\İrrai nıaddeler oı"bı" ı'ı· 29 335 d d f . . Bu ihtilallerle beraber ıarktan 
Wl~ • mayıı e or u mü ettııı l'lr. 1 oYJet linıanına götü· Ermeniıtan ve Gürcistan cihetle· 

F Muıtafa Kemal Pata Hazretlerin • rinden vukubulabilecek tecavüza-
tlr.t b ha den aldığım ve üçüncü, 15 inci ve 
~ 1. .. ._ u - ~. ti~ri bir hat ol- 20 inci kolordu kumandanlıkları • tın nazarı dikkate alınarak başlıca 
h..... p:-aaaaz ... f. , Çünkü Sovvet Ruı· bl" 1 d' k 'f d istikametlerin Gerilla (çete harbi) L.~ L • J na te •i o unan ıre tı tu ur: °' Silaery 1

• 
1
• üzerindeki arazisini Vesika_ 10 tarzında müdafaası, hususunun 

.... aile bitittiren da bu hat· On betlacı kolordu kumandanı Kl- şimdiden ihzarı sahile yakın olup 
Da..t zım Kara Bekir p ... ez. ıer1ae ecnebi kontrollarından hariç kal-
~ ,.:;: en~I Çi~iler bu hat- Havza: 29 - ıs - 335 mış mahallerdeki esliha, cephane 
:i?tıt '- ek ıatedikleri zaman 1 - İtilaf devletlerinin milleti- ve techizat ve malzemei sıhhiyei 
L.._lltterd·'~ harbe hazır olduğu- mize itisafkar bir siyaset tatbik ve askeriyenin sureti müansibede sez
~ Japa •li halde bu defa niçin istiklali millimizi ve devletimizi i- dirilmeden dahile nakillerinin te-
L.' 111•n v k • · ., dama mahktim ~tmekte oldukları mini hatti kontrola tabi olanları-

:Mazhar Müfit Bey Erzurum kon "ben kumandanım, karıtmadım,, 
gresinin bu mühim safhasını şöyle diyerek ortadan ııyrılmak sibi iki 
anlatmaktadır: cepheli hareketler eden ·p&f&DID 

.a_ .. ~et R ernıe ııtıyor. 
':" 30 lll'I uayannı istediği be- tahakkuk etmiştir. tzmir, Manisayı nın da vaziyeti kat'iye halinde ka· 
tit. r.._; Yon ıterlinden ibaret- Yunanlılara işgal ettirmeğe başlı- çırılmasının timdiden ihzarı .. 

Ben meıeleyi Kazım Pataya an· bir milli nüveıi ve kongreıinden 
lattım. Kongrenin kütadına mani bir fayda bekleyenlere ve "Pata 
olmamak ve taarruza uğramamak bugün ben, hep ben yaptım,, de· 
için kuvvet gönderilmeıini söyle· mek ıeyhin kerameti kendiıinden 
dim. Razı olmadı. Nüveyi, kongre· menkul demek olmaktan baıka bir 

~ ~ ıa:1llya, bu paranın dört- yan son icraatı zalimaneleri ltal- Köylerin vaziyetine göre halkın 
~ e ~e ıeçirmiyeceiini yanlann Antalya ve Konya taraf- kendi köyünü müdafaa veyahut 

• tünkü Japonya ıene- lannda işgali askerilerini tevsi et- civar kıtaatı askeriyeyi de takviye 
~ Jelli hatlar illf&lile met· meleri ile bir kat daha vahim bir etmelerine göre ihzaratı lazimeye a. i.tı şekil alacak. tevessül ve bunun için esliha ve 
~arın hedefi tarki Çin de- Samsun ve Trabzon gibi Bahnsi- cephane ve tarzı iaşenin vaktile 
~ ehemmiyetini ııfıra yah mahreçlerimizin de ayni aki_. kararlaştırılması ve kıtaat mevcutS •e Mançurinin bütün bete uğratılması tedarikatına baş- Iarımn tezyidi ve kıtaat yedinde 
'5~, G Japon limanı olarak ladıklan an\&fılıyor. Ermeniıtan mevcut .e~lihanın mümkün merte-

•. ~dınnaktır.. halpaı lahal Mkilıate iktiran ettiri be tevhıdı, tevazün üddet iaşe S '-i Japon demi17G111 tebe • lerek haldu hayati millimize bir esbabının emniyet ve cephanenin 
;' IOn lmmı olarak Tun darbei idamm indirilmesi bait de- tarzı ikmali, ınühiilJ. güzergahlar-
ıınaen kionı ıeçen hafta ğildir. daki inşaatı cesimenin icabında 

"- ML:.. ·ı...ı.Uflm. Hat ağustos· Kavi bir surete tahtı işgalde bu- tahrip edilmek üzere ihzarı gibi hu 
~ itliyecektir. lunan makamı hilafet ve merkezi susatm şimdiden teemmüliyle son 
'te Vlidivoatoğu, Man- hükfım~tte itilaf mümessillerinden derece mahrem bir tarzda ikmali 

"lllllll•t;ltin kullanan Ja- adeta esir muamelesi gören hükt1- lazımdır. 20 incixolordunun Garp
e ufr er Sovyet a- meti merkeziyenin ima eylemek su tan farka, ve on ikinci kolordunun 

'1.nç ~adan ticaret malla- retile taşraya ahiren işittirdiği söz Adana havalisinde şarka gelen 
. urıye aönderecek ve bizlere bulunduğumuz elim vazi - istikametleri temin eylemesine ih-

~':4: ~ alabilecelderdir. yeti siyasiyeyi pek ala ihsas eyledi. tiyaç olacağı mütaleasmdayım. 
~_:. a'! Ruayanm Çin de- Milletin esaretten tahlisi, hakim Hususatı manızaya dair mütaleai 

'6tQ ı lııaaelerini saba da, ve mustakil olarak topraklanmız- aliyelerinin iş'ar buyurulmasmı ri
D lanneti zayi olacak- da yaşıyabilmesi ancak azimkar ve ca ederim. 

namuslu ellerin milleti kısa ve doğ- 3 - Yalnız mahrem olarak 3ün-
.,..,.,_,1,_~•Ponların Mançurideki ru yoldan müdafaai hukuk ve is- cü, 15 inci, 20 inci kolordu ku
-.:.:..~dnın aakeri bir layme- tiklale sevkile kabil olacaktır. Me- mandanlıklarma yazılmıştır. 

ar. Bunlar Koradaki murini mülkiyenin şayanı itimat Uçtıncll Ordu mllfettıt1 
•--d t"l 1 1 k . t'kl"l' • Mmtafa Kenıaı L_ -.mı an uzanarak zeva ı e e e e verere ıs ı a ımı -

llUcl (1 llncll kolorclu merkezi Sıvaa Hans 
uduna kadar va- zin müdafaası emrinde teşkilatı ı:raırum 20 1ııe1 An1c&rac1a ıc11> 

~ ~ lizımeye (bittabi mahrem), harice Teferrüat eaaaen yapılmııtı. De-
aa. ~~Pe>n1anm Ruayaya karşı gayri mahsus bir surette te- barkmanlara gelince: Ben itil&lf 
~? 1 takdirinde Rusya vessül kılınmasını zaruri addedi- devl,tlerinin aleyhimize harekete 
~ ~j yorum. Bu husus, ihtisas dolayısi- geçeceklerini, bugün dahi, tahmin 
..:'~ Pasifik uze·· n'ndek"ı le, biz askerlerin uhdei vatanper-

"-- L • etmiyordum. Aıd ve eaaaı tabak· 
-... :L. 1lilQIQDan müaellih kuv- veranesine terettüp etmektedir. 
'8.... ~ ~ kuk etmiyen bu gibi f&Yıalar üze· 
~~ ..ı.~ fırkasından, bir Viliyatı tarkiyede ecnebi itıali- rine kıtaatımı çete halinde dağıt· 
~ .... 1. .. _ - ÜÇ zırhlı tren· ni iki tekilde tasavvur etmekte· mak, inhililini ve bir Ermeni ta· 
L · '-h........,, tayyareıinden ve yim. Ya Karadeniz sahilindeki uk b I d ._ ı·~ arruzuna m a e e e emiyecek 

-.1r. .. :.-.ı d. aha olan askerı" Rum ahaliıi iıyan ederek cümhuri- b' h 1 1 · 
~ --..ıea. ır a e ge meıini mucıp olurdu . .,. ~ -u İbarettir. yet ilin ve bir taraftan da kuvvetli Be ld' . d be · b 
•aL-~- np~on ~~ 
ı. . .._i-0ıı=-:-n. Amur. ve AssU:- dahili ve bilhassa harici çeteleri vi 
~ 1a -,, --rı u taarruzu huırlıiında bulunduğum 

L..~ ... ·~..... ır nehır Klotel _ liyatımızı tariç edecektir. · · b . k'' tatb'k k 11111" • ,,..._ f ıçın u emrı mev 11 ı e oyma-
-.ı, bia-e 1rlrau, bir tayya- Buna karşı mukabele jandarma dım. 

• lı.::... ....... ı tren vardır. ve asker müfrezelerile ve kemali 31 H 
""'""Ilı ku mayıı 335 de avzadan ordu 

~ ~1-,ettir net 12,000 ki· şiddetle takibat yapacağız. Ve is- müfettiıi Muıtafa Kemal Pqa Haz 
~. • Ve bu kunet çok lam köylüleri de ellerindeki silih- retleri tarafından ıelen 3 maddeli 
'n-ı 161 larile köylerini bizzat müdafaa e- tifrede: 
~ ~ii ilzerindeki lrkut- decektir. Veyahut böyle bir isyan- Veıika _ ıı 
~~ 20 &raauaOOo daki aahada, la gerek müteradif olsun, ve gerek [Erzurum vilayetinin it'arına at· 

k, ' askeri bulunu- olmasın sahile ufak veya büyu·· k ec-
~ fen Ermenilerin Karı ve Sarı Ka· "° k ile Or.ıı., nebi kuvvetleri çıkarken sahilde mıta on bin asker tahtit ettiklerini 
~ -_u ~ hat .. ~rasında _yerleşecek ve belki dahile de sar- ve Antranikin de otuz bin kuvvetle 
\ıı.._ ~ Piıa.1-, :L! uzeruıde iir lir. V 'h . . k ld ~...._, ~ ... ala -'S" an cı etıne ınme te o uğu ve 
~ta,.,...._ kırat!, •üvari ve Vlidivoıtk her lihza Japon Ermenilere garpta olduğu gibi in -
~ ~da ~ tufd btal~nuyor.. donanmuımn teladidi altındadır. gilizlerin küçük bir müfreze ile 

yi hazırlayan zat böyle mi yapma· ıey değildir. 
lıydı? Kendisi bizzat meydana atı
larak "konıreyi açınız! Ben bura
dayım,, demeli değil miydi? Pata 
bugün "ben yaptım,, diyebilmek 
için vaktile kendiıine vuku bulan 
bir teklifi kabul etmeıi lazımdı. 
Yani Gazi Hazretlerinin Erzurumu 
tqriflerinde hemen her gece içti· 
malar yapılıyordu. Gelir gelmez 
vali Münir, Rauf Bey, Karabekir 
Paşa, Süreyya Bey, ben, Kazım 
pafa (lzmir valisi), Hüsrev Bey 
(ıefir), doktor Refik Bey (Sıhhi
ye vekili), hazır olduiumuz halde 
Gazi umumi ve huıusi vaziyeti ve 
ittihaz edilecek battı hareketi ve 

Konırenin aeçeceii heyeti tem• 
ıiliye meaeleıinde Kizım Pq•nm 
o garip fikri ne idi? "Gazi, Rauf 
Bey heyeti temıiliyeye ıirmemeli. 
ikinci derecedeki zatlar ıirmeli 
Paıam, onları el albndan kullan
malı,, bu ne demekti? Gazi el al· 
tından idare zamanının ıeçtiiini: 
bize ilk gece aöylememit miydi? 
Ve kabul etmit değil miydik. Hep 
el altından, hep el altından .. O hal. 
de tu mektubumla Kizım Pqayı 

memnun edemediiime müteeui • 
fim. Fakat ne çare ki hakikatler tu 1 

veya bu zatı memnun etmek için 
tahrif ve tağyir edilemez. 

Öldürmek hırsı 
Metresini, anasını ve bir 
papası öldüren adam 
P ARiS, 13 (A.A.) - Pariain 

yakininda Bonlay' da çekiçle öldü· 
rülmüt ve ıonra boiazlan k•il
mit iki kadının cesedi bulunmat
tur. 

gayri müsait vaziyetleri ve meha· 
liki, fedakirlıiı uzun uzadıya izah 
buyurdul~r ev önde bulunacakla· 
nnı, gayeden kam bahaıına olsa 
bile dönmemeıi, memlekette kala· 
cak aon bir tepede aon nef eılerini 
verinceye kadar ite devam edecek· 
lerine karar verilmesi lazım gele • 
ceğini bu kudret ve kuvveti haiz ol 
mıyanların teıebbüae geçmemele· 
rini ve bu vazifenin reımi makam 
ve üniformaya ıığınarak hafi bir 
ıurette tedviri kabil olamıyacağını 
ortaya atmak ve çıkmak lizım ge- Ceıetler bir yataia )'abrılmq-
leceğini ve bu vaziyete göre lazım ve ayaklarına da balmumu ile di
gelen adamın ·mutlaka kendisinin ni reıimler yapılmıtb. Bu iki ka
olcaağı mevzuu bahaolamıyacağı- dından biri Danae iımindeki bir 
nı, bu memleketin evlitlanndan bi adamın anneıi ve öteki de metreıi 
rinin ortaya atılması lazım gelece· idi . 
ğini, bu evsafta bqka bir arkada- Bu adam dün Lieıe manutı
tı dütünmek mümkün olduğunu rmda bir papaıı öldürdükten tem• 

ve bu izahata hemen karar vermek ra Belçika zabıtaaına teılim ol• 
doğru olamıyacağından dütünül • mut ve mukavemet edemediii bir 
meaini ve huauıi müdavelei efkar cinayet hırıiyle hareket ettiiini 
edilmeıini beyan buyurarak müza· aöylemiıtir. 
kereye hitam verdiler. Biz hususi 
müdavelei efkir ~derken, Karabe - yeni köy yab mektepleri 

otuz bin kitiyi nasıl aevk ve idare IZMIR, 13 (Huauat) - Soma, 
ve o havalide iate edebileceiini ve Kırkağaç köylerinde yeniden alb 
böyle bir kuvvet ancak Karı veya köy yatı mektebi açılacaktır. Yeni 
Sarı Kamıt havaliıinde toplanabi· açılanlarla birlikte vilayetimizdeki 
leceğini, fakat bu gibi fayiaların yatı mekteplerinin sayııı kırkı bu· 
aııl ve esası olmadıiım ve valile • lacaktır. 
rin böyle mübaliialı ve teemmül- • • • • 
den uzak haberlerine ehemmiyet Memleketimıze gıremıye-

p~ ~. Sıberya- Elhasıl Ruıyanın Çin demiryo- gelmeleri ve bu yüzden ahalinin 
~ su....n h lunu satmak İltemeıi, Pasifik me- muhaceretine ve bu ıuretle ekalli· 

salı Z&11ftır~tbnın nakil mur vilayetlerinde az kuvvet bu· yetin ekseriyete bikim nazariyesi· 
• •'fıtwı.ı~ lundurmuı, büyük kuvvetlerini ni tatbik edecekleri] bildirildi. Ve 

verilmemeaini] yazdım. Ve valile· cek bir gazete 
re de bir daha bu gibi maluma
tın ahvale yakmdan hikim olan 
kolordu kumandanlığına bildiril • 

ANKARA, 13 (Huauıl) - Şi
mali Ameirkada Boston tehrind• 
Ermenice olarak çıkan ve memle
ketimiz halr.!:ında yalan lanlq ner AlllD ..._leri Man- iç Siberyada tutması, Ruıya hükG· mütaleamı aordular. Verdiğim ce-

..... _. 1.1. ..,._YarcLr. Ja- metinin Puifik viliyetlerini zayi vap: 
ilci ............. ~.· etmefe hamr o1duiu kat'iJetle q. 

~hı- pat etmektedir. 

. 
v .. 11ca-ı2 

[Antranik ıibi bir ~rıerdenin 

meaini tebliğ ettim. 

Selim. Altıncı mektubum gele
cektir. 

Klzım Karabeklr 

riyatta bulunan Hayrenik ıu.teıi· 
nin memlekeitmize ıirmeai V .. il. 
ler Heyeti kararile menedilmiıtir. 
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talık - Hesap: Sayı - Hıddet: calarınm buldukları karşı· 

60 inci liste Keskinlik - Hilaf: Karşı - Hir- laklar · n 
Al'\KARA 13 ı A. ı\ - TDT. c~. fet: Zanaat - his: Duygu - Hi- Haber: Bildiriş - Hadise: iş - Avrupada sulh Amerika ile Alt11.a 

miyctindcn. tap: Söz - Hitabet: Hizmet: lş. Hakim: Yasacı- Hakimiyet: Buy 
K:ırşılıı,Jan aranacak :ırapça ve tarsça Haber: Bildiriş - Hadise: Çı- rukluk - Hal: Gidiş - Halis: yanın hareket yollarına bağlı İJJllŞ ,, 

kelimelerin 60numaıalı listesi sudur kıverme - Hakim: Yasacı - Ha- Öz - Harika: Şaşılacak - Hası· 
I - Merak 8 - ~ lertcbe G.d H l T kimiyet: Hal: ı iş - a is: e· lat: Verimli - Hassas: Duygulu 2 - i\lerasim 9 j\J b h 
3 _ 1\lcrci - ura a a miz, öz - harika: Şa§ılacak - - Hatır: An - Hatıra: Anmak. 

10 - 1\Jüracaat H 1 V · H G l 4 - Mcrdut ası at: erım - atır: önü - ilk tedrisat müfettişlerin· 
1 l - l\lurahhııs 5 - Merhaba lstanbul 48inci ilk mektep den Ziya Beyin buldukları 

6 - l\1cıkez 1~ - 1\lurakab:ı k 1 ki 
hocalarının buldukları arşı ı ar 7 - l\lersi)c 13 - Jurat 

Yabancı Sözlerin 
Karşılıkları 

karşıhklar Haber: Duyum, duyuk - Ha • 

lstanbul 9 uncu ilk mektep 
hocalarının buldukları 

karşıhklar 

Hat: Çevre - Halecan: Çar -
pınh - Halef: Yerine gelen -
hareket: Kımıldama - Harim -
Gizli - Hazakat: Bilgiç - He -
ıap: Sayı - Hiddet: Sertlik -
Hilaf: Tersine - Hirfet: İşçilik 
- His: Duygu - Hitap: Söyleme 
- Hitabet: Söyliyen - Hizmet: 
iş. 

Habit: Düşen - Hacim: Cüsse 
- Hail: Perde, engel - Haiz: 
Taşıyan - Hami: Koruyan - Ha 
pis: Kapama - Harç: Katıklı -
Haslet: Huy, yaradılış - Hazan: 
güz - Havi: Kaplıyan -

Haber: Duyum - Hafıza: Sak 
lıyan - Hakimiyet: Buyruk -
Hal: Olu! - Halis: Katıksız -
hassas: Duyuk - Hatır: Düşünce 
- Hatıra: Andıran. 

1 stanbul 39 uncu mektep ho 
calarının buldukları 

karşıhklar 

Habit: Baş kılmak, hiçe çıkmak 
Hacim - haci: Büyüklüğü kap -
ladığı yer - Hail: Arayı kapıyan 
- Haiz: Taşıyan - Hami: Ko • 
ruyucu - Hapis: Bir yere kapat
mak - Harç: Bozma, katma -
Hasar: Yazık \olmak-· Haslet: 
Eyilik - Hasım. ham: Yav-gav -

Hasta - Sayrı - Hazan: Yaprak 
dökümü çağı - Hazine: Anbar
Havi: içine alan· kaphyan. 

Haber: Ses, iyi ve kötü söz -
Hadise: Olağan - Hafıza - Sak 
}ayıcı - Hakim: Buyruğu üstün -
Haikmiyet: Buyruk üstünlüğü -
Hal: Görünüş - Halis: Oz, temiz 

- Harika: Büyük İf - Hasılat: 
Verimlilik, olgunluk - Hassas : 
Ço\: duygulu - Hatır: Gönül say
gı - Hatıra: Gönülde kalma. 

lstanbul 41 inci mektep 
hocalarının buldukları 

karşıhklar 

Hat: Sınır, sıra - Halecan: 
Yürek oynaması, çarpıntı - Ha · 
lef: Art - Hareket: Kımıldanma, 
deprenme - Harim - Yasaklık

Hazakat: Ustalık - Hesap: Sayı 

- Hiddet: Öfke, keskinlik - Hi
laf: Aykırı - Hirfet: Zanaat -

His: Duygu - Hitap: Söz yönelt· 
me - Hitabet: Söz söyleme -
Hizmet: iş görme. 

Hapt: Matetmek - Hacim: 
Büyüklük - Hail: Engel, perde
Hami: Koruyan, koruyucu - Ha
pis: Kapamak - Harç: Tüketme 
- Hasar: Bozum, yıkım - Ha-

sım: Taydaş - Hasta: Sağlıkaız 
- Hazan-: Yaprak dökümü, güz -
Havi: Toplıyan, içine alan, birik-

Habit • Habt: Euıturma, dü • 
!en - Hacim: Boıluk - Hail: 
Engel, büyüklük - Haiz: Ta§ı • 
yan - Hami: Koruyan - Hapis: 
Kapama, tutuk, tutsak - Harç: 
Bozma ---. Hasar: Yıkık - Haslet: 
Yaradılış - Hasım: Yav, yağı -
Hasta: Sağlıksız, sayrı - Hazan: 
Döküm, güz - Hazine: Birikinti· 
lik - Havi: Kaplıyan. 

Haber: Duyum, duyuk - Hadi
se: Olup biten - Hafıza: Tutak
Hakim: Yargıç - l-Iakimiyet: 
Buyruk - Hal: Duruş, biçim -
Halis: Öz - Harika: Şaşmaca, eş
siz - Hasılat: Verim - Hassas: 
Duygulu - Hatır: Gönül, saygı
Hatıra: Anık. 

lstanbul 33 Uncu ilk mektep 
hocalarının buldukları 

karşıhklar 

Haber: Bilgi - Hadise: iş -
Hafıza: Saya - Hakim: Buyuran 
- Hakimiyet: Buyrukluk - Hal: 
Oluf, duruş - Halis: Oz - Hari· 
ka: Üstünlük - Hasılat: Verim
Hassas: Duygulu, içli - Hatıı-: 

Gönül - Hatıra: Angaç. 

Haber: Seı. İyi ve kötü söz -
Hadise: Olağan - Hakim: Buy -
ruğu üstün - Hakimiyet: Buyruk 
üstünlüğü - Hakimiyet buyruk 
üstiinlüğü - Hal: Görünüş, bi • 
çim, gelim - Halis: Öz, temiz -
Hasılat: Verimlik, olumuluk -
Hassas: Duygulu - Hatır: Gönül 
saygılık - Hatıra: Gönülde ka • 
hm. 

Habit (hapt): Susturmak - Ha· 
cim: Büyüklük, kaplayış - Hail: 
Engel, gergi - Haiz: Tutan -
Hami: Yardımcı, koruyucu, !akla
yıcı - Hapis: Kapamak, tutmak 
- Harç: Elden çıkarmak, para, 
becerme - Hasar: Yıkıntı - Has 
let: Yaradılış - Hasım: Yaban, 
yat, karşı - Hasta: Ağrılı - Ha -
zan: Güz - Hazine: Para yeri -
Havi: içine alan. 

lstanbul 38 inci mektep 
hocalarının buldukları 

karşıhklar 

Hadise: Olup biten - Hafıza: 

Saklanak - Hakim: Sözü geçen 
- Hakimiyet: Sözü geçerlik -
Hal: Şimdi, imdi - Halis: Karı • 
şıksız - Harika: Şaşırgı - Hası· 

lat: Gelir - Hassas: Duygulu -
Hatır: Yürek duygusu. 

lsianbul 54 üncü ilk mektep 
hocalar1n1n buldukları 

karşıhklar 

Haber: Duyuk - Hafıza: Ez
ber, bellen ti - Hakim: Buyurucu 
- Halis: Katılmamış - Hasılat: 

Verimli - Hassas: Yufka duygu. 

lstanbul 27 inci mektep hoca
larının buldukları 

karşıhklar 

Haber: Salık - Hadise: Olu-
tirici. veren - Hafıza: Knf a gücü, sak· 
stanbul 4 üncü ilk mektep lanma güçü - Hakim: Hakçı -

hocalarının buldukları Hal: Şimdi - Halis: Öz - Hari· 
karşıhklar ka: qıiz - Hasılat: Verim -

Hat: Sınır - Helecan: Çarpın· Hassas: Duygulu - Hatır: Saygı 

tı - Halef: Art - Hareket: Kı • - Hatıra: Unutmamaklık. 

dise: Olup biten - Hafıza: Tu -
tak - Hakim: Duyurucu - Haki
miyet: Üstünlük - Hal: Duruş, 
Biçim - Halis: Öz - Harika: Eş
&İz - Hasılat: Verim - HasGas: 
Duygulu - Hatır: Saygı, gönül -
hatıra: Anık. 

Habit: (habıt): Düşen, sustur· 
ma - Hacim: Büyüklük - Hail: 
Engel - Haiz: Taşıyan - Hami: 
Koruyan - Hapis: Tutuk, tutsak 
- Harç: Bozma - Hasar: Yıkık 
- Haslet: Yaradılış - Hasım: 

Yağı - Hasta: Sağlıksız, sayrı
Hazan: Güz, döküm - Hazine: 
Birikintilik - Havi: Kaplıyan. 

lstanbul 42 inci mektep ho
calarının buldukları 

karşıhklar 

Haiz: Taşıyan - Hami: Koru· 
yan: Havi: Kaplıyan. 

"Silah atmadım,, 
Bunu söyliyen bekçi 

muhakeme ediliyor 
lstanbul Ağır ceza mahkemesin· 

de, dün bir döğmek ve öldürmek 
kasdilc silah atmak davasına bakıl 
mıştJr. 

Suçlu mevkiinde bulunanan, bir 
in§aat malzemesi deposunda bek • 
çi Vanlı Nusret Efendidir. Dava· 
ya göre. Nusret Efendi, Azapkapı· 
sın da Mehmet Rüştü Efendinin de 
posunda altı r.enedenberi bekçi i
miş. Son zamanda Mehmet Rüştü 
Efendi, ticaret sahasından çekil • 

miş. Yerine Zilberman Efendi ile 
ortağı Ropen Efendi gelmişler. Bir 
müddet sonra, Zilberman Efendi 
bekçi Nusret Efendiye yol vermiş. 

Bu, kendisine bildirilince, Nusret 
Efendi, sebebini sormuş, Zilber • 
man Efendi "Benim kendi ~ekçim 
var. İki bekçiye hacet yok. Eğer İ· 

leride fazla işimiz olursa, seni de 
tekrar alırım,, demiş. Yol verilen 
bekçi, hiddetlenmiş, yeni mal sa • 
hibinin üzerine yürümüş, yumruk· 

la vunnu§. Sonra dışarı çıkıp elin
de tabanca olduğu halde tekrar 
dönmüş, Zilberman Efendiye iki 
kur~un atmış. Fakat, mal sahibi 
kaçmnğa muvaffak olmuş. 

D :.in sorguya çekilen Nusret E· 
fendi, kendisinin yalnız yol veril
me sebebini sorduğunu, kat'iyyen 
silah atmadığını, esasen ortada si· 
lah bulunmadığını söylemiştir. 

Davacı mevkiine gelen Zilber· 
man Efendi, silah atıldığını iddia 
etmiş, şahit olarak dinlenilen or
tağı Ropen ve muhasebeci Horen 

Efendiler, bekçinin yol verilmesi· 
ne kızarak Zilberman Efendiye 
hücum ettieini, ortada bir karışık
lık olduğunu, herkesin bir tarafa 

kaçışhğmı, bu sırada silah sesi i· 
şittiklerini anla!mışlardır. 

Mahkeme, Hakkı Efendi ismin · 
de bir ~ahitle tahkikatı yapan po • 
lis memurlarırtm çağrılması ıçın, 

muhakemeyi dokuz
0

temmuz saat 
on üç buçuğa bırakılmı§tır. 

CENEVRE, 13 (A. A.) - Ha -
vas ajansından: Silahları bırakr.ıa 
konferansı bürosu, İngiliz Planı -
nın Harp malezmesine müteallik 
olan faslı hakkında pazartesi gü· 
nü etraflı müzakerat icra edilme-
sine karar vermiştir. Bu müzake· 
reler esnasında hiçbir tadil teklifi 
tetkik cdilmiyecektir. Murahhas -
lar, konferansta mevzuu bahsedil-
miş olan bütün meseleleri ve bil -
hassa ordu mevcutları, kontrol ilh .. 
gibi meseleleri münakaşa etmek 
hakkına malik olacaktır. 

M. Massigli, demiştir ki: 

Müzakereler mümkün olduğu 
kadar etraflı olacak ve gerek kon· 
f eransta, gerek konferansın hari · 
cinde mevzuu bahsedilmiş olan 
bütün meseleler görüşülecekitr. Bu 
suretle Almanya hakiki maksat · 
larım alenen izah etmek mecburi· 
yetinde kalacaktır. 

M. Nadolny, gece Berline gide
cektir. Bu esnada bazı hükumet -
ler ve bilhassa Amerika hükumeti 
Almanya h:'i-'';,,.,.,eti ne~dind ! din-

• 

Polonya elçisi 

Elçinin ölümü münase
betile taziyelerde 

buiunuldu 
ANKARA, 13 (A.A. ) - Le· 

hiıtanın Ankara büyük elçisi M. 
Kazimir Olaovski'nin vefatı dola
yısile Hariciye vekaleti vekili 
Şükrü Kaya Bey ve vekillerle 
meb'uslar, Ankara valisi, Fırka ku 
mandam ve şehrimizde bulun· 
makta olan sefirler, sefaretler er
kanı, Lehistan sefaretine giderek 
taziyede bulunmuşlardır. 

Reisicümhur hazretleri namına 
riyaseti cümhur umumi katibi 
Hikmet, seryaver Celal Beyler, Bü
yük Millet meclisi reisi ve Başve
kil Paşa hazeratı namlarına da 
kalemi mahsus müdürleri taziye
de bulunmuşlardır. 

Kazimir Olşovaki cenaplarının 
vefatı dolayısile Hariciye veka· 
leti ile sefaretler bugün bayrakla
rını yarıya çekmişlerdir. 

ANKARA, 13 (A.A.) - Lehis
tan büyük elçisi M. Kazimir 01-
§ovski vefatı dolayısile Reisicüm· 
hur hazretleri Lehistan Reisicüm· 
huru hazretlerine ve Başvekil Pa· 

fa hazretlerile Hariciye vekaleti 
vekili Şükrü Kaya Bey taraf m
dan Lehistan Başvekili M. Pedr

tsejeviez cenaplarına ve Hariciye 
nazırı M. Beck' e taziye ve teessür 
telgrafları çekilmiştir. 

Varşova büyük elçimiz Ferit 
Bey, Lehistan hükumetine hüku
metimiz namına taziyede bulun· 
mrya memur edilmistir. 

Fransız muharririn 
konferansı 

ANKARA, 13 (A.A.) - Şehri· 

b"ıte n.ıaı; i yolu ile bir te9eb ıı 
lunacaktır. ~' 

Vaşington, 13 (A.A) -
Ajansı muhabirinden: b 

Mösyö Ruzvelt, silahları ~ 
ma meseleleri hakkında }.to' 
Şaht ile görüştüğü sırada d~ 
ka hükumetinin bu mesel~ f' 
kir ve telakkisini izah etııı't 
rupada sulhun devam ve ~1" 
iki memleketin yani Arnerı ~ 
Almanyanın hattı hareke. 
bağlı olduğunu beyan eyleO', 

Amerika, memleketin ~~ 
siyaıeti hilafına istişari ~ı•bir 
bul etmek ıuretile büyo1' 
dakarlıkta bulunmu~tur. f'. 

Bu misakın ahkamındaP ~ 
Fransa, İngiltere, Belcikaı ,j 
tan veyahut Küçük itilaf o 
ni zamanda Almanya da 
olacaktır. 

Berlin, 13 (A.A) - it•·~ 
reisi Mösyö Goering, meditl 
ym on yedisinde toplantı'~ 
vet etmiıtir. Meclisin ruzl1 
de hükumetin Cenevre h~ 
hakkında bir beyanname•• 

Fransa ve Tür 

Muahedelerin FraJ1 
teati edilmesi 

P ARiS, 13 (A.A.) ... ) 

933 tarihli Türk - F rantif 

luk muahedesinin tasdik 

bugün Türkiye Büyük elÇ; 
Beyle Hariciye nazırı 

Boncour arasında teati ol 
tur. Mumaileyhin, dört~ 

an'anevi Türk - Franııı ~ 
ğunu tazeliyen bu muahede 

san iştirak etmiş olduk:l 
dolayı memnuniyetlerini lı' 

mitler ve yeni muahedenİ~ 
hükumete menf aatleriO' •" 

~·ıı' mak imkanını verecegı 
1 

gün bütün devletlerin na~ı 
kate alması lazım gelen bil tef 
selelerin h~llinde dostça I ) 

ko' mesaide bulunmalarını ., . " , racağını mütabede e~ 

·t eef Muammer Raşı ·~~ 
Tedavi için ViyanaY" ~f:il 

··ı .. 
mesi kararlaştırılan Daf'J i/ı 

mini Muammer Ra§İt Bef 1ı 
ya hareket etmiıtir. U:z;ıııt 
dır hasta bulunan ve ya:..t' 

't ,,., JI 
çıkamıyan Muamer IUt' eti" 
km zamanda ve ııhhati y dİ/ . e 
larak dönmesini teınen111 ·si 

Ankara seri1 ıfi 
ANKARA, 13 (ı\ ..... >. ~~ 

. et•" I' ıat ve Tasarruf Cern•Y 
1
11" JI 

• ·11 şÇ J (" 
r:ıcağı sergi binası ıçı 1;.ıv' 1 
sabakaya istirak eden p l~,J 

.. B · pli"' · mimar Ş~vkı eyın . ,J~ 

kabul edilmiştir. Sergiıı~_, 
için yakında münak,,.

cektir. 
mizde bulunan Fransız muharrir - -------- ıJ 
lerinden M. Pierre Quint bugün DIŞ DOKfOfı "' 
saat 18 de Halkevinde güzide bir Muataf a ıe~ . .1 
dinleyici ):alabalığı önünde §İir ve , 
edebiyat hakkında bir konferans Muayenehane; üıki.id,ı 
vermi§tir. tqı No. 53 

• 

l 

l 

l 

l 
l 

1 



e 
e 

Yazan : Bir memur kadın için fa. 

•ul~nu daima görürdüm. Durgun kadar sık göremiyordum. Bununla 
· andıran tahrilli gözlerinde beraber pek nadir olarak gördü -11lce y•· ' 
ta. d .. ucudunda çok eskiden, hat· 
ı °Kınadan bile evvel olduğunu 
llJlnettiğinı bir aşinalık bulurdum. 

ı Sultanahmet civarında ona her 
nı:~:? rasgelirdim. O, beni gör -
lird'k1

' F ~kat arasıra göz göze ge-

ğüm zamanlar, gene eski heyecan· 
la titrerdim. Tramvaydaysam, kal
kar yerimi Verirdim. Yolda raıla
dıyıam, yavaşlar, önünden yürü • 
mek nezaketsizliğinde bulunmaz -
dım. 

SEYRiSEF AiN 
Meı kezi ldares 1 Galata L:opru ı aşı O 2628 
Şube A, Sirkeci !\l uhilrdar zade Han 22640 

lzmir • Pire - lskenderiye 
Postası 

EGE 
16 Mayıs Salı 11 de 

Trabzon Postası 

CUMHURİYET k d
1 

• kıınbilir, belki de ona bu Ve böylece onu sevmekte de -
a.~~klt.t alaka - çok hürmetkar bir vam ederdim. 17 Mayıs çarşamba 18 de 
Ye"d a -:- ile bakııımdan, beni bir • • Galata' rıhtımından kalkarlar. 

ed~l e. iorınü!, kendisine takdim Geçen gün odamda dalgın dal· J 5 Mayıstan itibaren H. Pa-
ıa. mı! de unutmuı olduğu birisi gın otururken, gözüme, bir gazete, şa Kadıköy hattı tarifesi de· 
~~eder, tereddütle bakardı. ve gazetede bir resim iliıti. Bu, ğiştirilm iş ve yeni tarife iske .

1 u temeldir ki o zamanlar yanı· onun resmiydi. Titrek ellerle gaze- lelere asılmıştır, (2186) 
llll git 
).. •em, kendisine kar§ı duyduk. teyi aldım. Yazıları okumadan ev· 
.. tırnı " ı ak ı I 

p k •oy esem ,ahbap olabilirim. vel, uzun uzun resmine b tım. Bartın - nebolu Postası 
h~ ~ her satırında bir korku, adi Hiç değitmeıişti. Ayni narin yüz, c ı• H A T 
teı~k ~ın, macera arıyan bir adam ayni ögzler. Fakat üzerinde kadın· 
lll ".._ ~1 _edilmekliğim ıkorkusu bu- farda pek az görmiye alı§tığımız Vapuru PAZAR 

·••anı ol d "d d" d \,;:t·· ur u, o, geçer, gı er ı, reımi bir elbise var ı, ve bir gaze· 14 mayıs ... un ·· 
gun muztarip olurdum. teci onunla, mülakata gitmitti. Günü hareketle Ereğli, Zongul-

le Sonraları onu, tanıdığım mek • Mülakatı okuyup okumamak i· dak, Bartın, Amasra, Kurucaşile, 
ta.pb arkada§larımdan biriıile be· çin uzun bir mücadele geçirdim. Cide, İnebolu, lliti iskelelerine a-

er gö d"' A b k b zimet ve avdet edecektir. lrııydı?. t um. ca a a ra aaı Hayalimdeki kadının silinip git • Tafsilat icin Sirkeci Paket Pos-
memeıi irin, okumak istemiyor • h · k ~ d k '( k :r ta anesı arşısm a mer ez acen -

et 0 sa ... bu ıonuncu fikri kabul dum. Korkuyordum ki, o, çılgın tesine müracaat. Telefon : 22967 
ltıek · k 1 a.k ıstemezdim, ve muhakkak bir İngiliz aufrajeti gibi er ek er- (3196) 

lta.~~ba.s.ı olmakta ıarar ederdim, le kadınların müsavi hukukundan -
l'~t ~atı öğrenmemek için de, ga· bahsedecek, narin yapısına ve de· Sadık Zade Biraderler 
lb" l olay olan bir takdim meraıi· rin gözlerine yakı§mıyacak kadar VAPURLARI 
di~.e onunla tanı§mak istemez • ıert sözler söyliyecek... içimde BARTIN-POST ASI 

mukaddes bir his halinde sakladı • 
!e~ll ıenç kıza kar§ı büyük bir ğım hayalini eritecek. KEMAL Vapuru 
tal t.lı~ııi duyuyordum. Onu, Bir taraftansa, merakım, beni 14 mayıs pazar günü Sirke-
d ı tliuın ve renginin aolukulğun· okumıya davet ediyordu. Onun ko ci rıhtımından barek etle (Ereğ· 
f a.n ola.ca.k, büyük bir tehlikede, nuıuı tarzını, fikirlerini öğrenmek Ji, Zonguldak, Bartın, Amasra, 
h'11

' adamların eline dü9müf ve istiyor, hem bu, hem de bir kari Kuruca Şile, Cide, lnebolu, 
t ırPalanan hir zavallı, yahut ve - merakile gazeteyi elimde tutuyor· Evrenye, llişe 11e Abanaya a-
rr~trı. olup bakımıız kalını' bir dum, az kalım okuyacaktım. Fa - zimet ve avdet edecektir. 
;:( kız zannederdim, bu muhay- kat gözlerim gene onun resmine Fazla tafsilat için Sirkeci 
ir· fenalıklara kar§ı müdafaa için takıldı, daldım, baktım ... baktım... Meymenet hanı altmda acen· 

lbd b" k h" t tahğa müracaat. Tel.: 22134 
I'· ' e ırço ıı erin lkaynaftığı • Bilmem öylece ne kadar kalmı- (3118) 

rfuyal'dım. K d ld" · ··-----------ıım.. en ime ge ığım zaman, ., 
Bent, 

hiıl . I a ıenç kızı ilk gençlik güne§ in penceremden battığını Fatih ikinci aulh H. Mahkeme-
erıın e severdim. gördüm. sinden: Müddei Artin Aseyan E-
Aradan 1 fendinin T opkapıda Paşa meyda • lı'r ıene er geçti. O, kimbi- Bir köşede, çiçekler vazodan w h il d 
ite ) nında Bayazıt aga ma a esin e 

••····· 
0 ınuttu?. Artık onu eskisi dışarı boyunlarını bükmüşlerdi. d ,,,., 
"11 ••• 1•••••••nıını••••••••••••n•••••••••••••••••••u••••••••••••• .............. Kalaycı sokağın a &.. ı - 28 numa -

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

4666.500 kilo kuzu eti: 
23031.500 ,, koyun eti 

Kapalı zarfla münakasası: 2i-Mayıs-933 
pazar tesi günü saat 15 te. 

34550 ,, Ekmek Açık münakasası: :Z2·Mayıs · 933 pazar
tesi günü saat 13,5 ta. 

175680 

3574 
7147 

5500 

40400 

11000 

11 Ekmek Kapalı zarfla münakasası : 22. Mayıs-933 
pazartesi günü saat 1 O,S ta. 

" Kuzu eti : Açık münakasası 22-Mayıı-933 pazar· 
,, Koyun eti: tesi günü saat 16,5 ta. 

,, Süt : Açık münakasası 23-Mayıs-933 sah gü· 
nü saat 10,5 ta. 

,, Yaş sebze: Açık münakasası : 23 • Mayıs - 933 salı 
günü saat 14 te. 

,, Yaş sebze: Açık münakasası : 23 - Mayıs • 933 salı 
güoü saat 15 te. 

lstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

lstaobul Gümrükleri için l:Z lira asli maaşlı ve Levazım 
ambarı için 60 lira ücretli sırf daktiloda çalışmak üzere müsa· 
baka ile dört daktilo katip alınacaktır. imtihan 17/5/933 çar· 
şamba günü saat on dörttedir: Orta mektep mezunu ve memu· 
rin kanununun 4 ve 5 inci maddelerindeki şeraiti haiz olması 
lazım gelen talipler o gün ve saatte BaşmüdOrlüğe müracaat et
mekle beraber daha evvelce vesikalarını Başmüdürlük muhasebe 
şubesine getirmelidirler. (2181) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Bebek Belediye bahçe ve gazinosu kiralıktır. 
Bebekte Bebek bahçesi namiie maruf "Bebek bahçe ve ia• 

zinosu,, iki seneliği kat'i ve üçüncü senesi belediyenin arzusuna 
tabi olmak üzere ihtiyari olarak kiraya verilmek üzere kapalı 
zarfla müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şartname almak 
üzere her gün levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, müıayede
ye girmek için de 936 lirahk teminat makbuz veya mektubu ile 
teklif mektuplarını 5· 6-933 pazartesi günü saat on beşe kadar 
daimi encümene müracaat etmelidirler. (2190) iLAN rah hanede mukim Penbe Hanım 

19,~ ls~nbulBq~cilcra Memu~ 'k · h k"l b ka ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 
•i e;; ~ij ınayı.•ı.nın 15 nci pazarte- ı a.metga ını ter ı e aş yere 

... n nd b luğundan: Satılmasına karar ve· gittiği anlac.ılamadığı cihetle mah-r, k d en ılı aren yeni bir i§'a- :r 
1 a ar 21• d h B k rilen bir kanepe takımı, bir yazı • kemece 20 gün müddetle ilanen 't . ' r e mu arrer an a· 
, k:dıelerinin saat 9,5 tan l5,5 hane, ve saire 20 - 5 - 933 T. Cu- tebligat icrasına karar verilmiş 
ı,11 tr umuma kü§ade olduğu i- marteıi günü saat (13) ten itiba - 140 liralık malların kendisine teı-

o unur: ren Bahçekapıda Agopyan hanı lim edildiğine dair şahit istima 
Co~l'neri~an Express Cy, Banca önünde açık arttırma ile satılaca - edilmi, ve 25 lira 40 kuruş bila 
~o-lnercıale ltaliana Banco di d . ı_~ senet alacak hakkında da müddei 

·•ıa cıı· ' ğm an ıatiyenlerin mezKur gün ve kl"f b, .. ,_' h ırasoveloni Bankuı, vekili yemin te ı eylemiş ve 
..... c B k saatte mahallinde . bulunmaları l k hl' w ~ll••h fe an und Diakonto Ge - muamele i gıyap ararı te ıg e-

~l&k a t, Deutsche Orientbank, ilan olunur. (3259) dilmiş olmakla defilerini beyan 
trıen1c a"'e Eytam Bankası, F ele- etmek üzere yevmü muhakeme o -
it 8-blt ~hriıefit Bankuı, Osman - lstanbul ikinci iflas Memurlu- lan 3 haziran 933 cumartesi saat 
C .• l'i lllı! Seli.nik Bankası, S. S. ğundan: Müflis Sultanhamamın _ 10 talik edilmİ§ olmakla ya biz · 
Ş~kı ~~ı ~ariciye Bankası, da Saidiye hanı ittisalinde şemsi 7.at ve yahut bir vekili kanuni bu-
ltiye l !tıp Tıcaret Bankası, Tür- • lundurulması lazım geleceği aksi 
11"1llt ' ~nkaaı, Türkiye Ziraat yeci Madam .Ester Moreno hak- takdirde definizden sarfı nazar 

aıı. kındaki ifli.a kararının mahkeme - etmi~ addolunacağınız ve mahke

O iLAN ce kaldırılmasına 13 - 5 - 933 tari· meye kabul olmayacağınız tebliğ 
hinde karar verilmiş olduğu ilan maka,mına kaim olmak üzere ilan 

HATIRALAR 

HER 

VE 

VESİKALAR 
Gazetemizde ilave olarak oku

JUcularrnu za verdiğimiz, Cemal 

Paşanın hatırası üzerine hazn·la -

nan tetkikler : kitap halinde çıhiı. 

kitapçıda BULUNUR 
FiYATI: 60 KURUŞ ~ay,:ına.nı. Bankuı giıeleri 1933 

ll"· •nın ıs . 
· ı.tnde11 ·rb ncı pazartesi gü· olunu~ (3267) olunu~ (32~) ·~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~ 
~lt.t 2• ~ 1 &ren yeni bir İ§'ara ka-
Silc: Lut e muharrer saatlerde a· 

2 ) lllla.caktır: 
~ts't: GALATA MERKEZi IDA-

~~ ~~5aını adiyede: Saat 9,5 
P ' a kadar. 

ı azar "nl . 
2 Ye lcadgu erı: Saat 9,5 tan 

2 ) ar. 
t' YENICAMI ŞUBESl · ls Yl'llbıı adi d . s . ,5 •kadar. Ye e. aat 9,5 tan 

l P~ar .. l 
2 Ye kadr.un eri: Saat 9,5 tan 

3 ) ar. 
t' BEYOCLU ŞUBESi · 

l~ >'Yaını ad' ..ı • 
Ye ka.da. ıyeae: Saat 9,5 tan 

' kadar r. Saat 13,5 tan 15 5 p . 1 

1 ~ar~ ... l . ~ )' 1_ eUn erı: 
e 1tadar, Saat 9,5 tan 

lf DOKTOR 

l>ahiıı ~fız Ceınal 
!);.._ asta.lıkl .. 

Tlllltyolu N 
1 

arı nıuteha11111 
· 18 Telefon: 22398 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti 
No. 

379 Mercan 
380 Yenicami 

381 Çengelköy 
'.)82 Beyazıt 

Mahallesi 

Dayahatun 
Hoca A liettin 

Çengelköy 
Emin bey 

Sokağı 

Ö rücüler, K 
Çiçek pazarı 

Lokmacı 

Parmak kapı 

Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre 
No. muhammen kıymeti 

Ka 1ir dükkan Tamamı 
( mag· aza ve üstün-) " . 
(de 1 kat ebniye) 3/48 

7 1000 T. L 

42 1563 " " 
Ahşap hane Tamamı 5 300 " " (Kagir dükkan ve üstün-) ~ 

(de 3 oda var) 120 ~O \8 1000 ,, ,, 
383 Kumkapı Nişancı Hav'1ılu Bostan Abşap hane 1/2 7 300 " ., 
384 ,, Kürkçübaşı Kuyulu ., ,. 5/24 17 85 ,, " 
385 Fener Tahtaminare Fenerkapı Kagir iki hane 1/4 150/152 1250 ,, ,. 
386 ,. Balat Karabaş Balat ., hane ,, l 05/l 07 700 ,, ,. 
387 Büyükdere Büyükdere Duvarcı Ahşap ,, ,, 17 400 " ,, 
388 Feriköy Feriköy Ayazma ,. " Tamamı 126/l 350 " ,, 

ihale bedellerile pey akçeleri nakten veya gayrimübadil bo~osile ödenmek üzere yukar1da yazılı gayrı menlrnller açık arttırma su
retile sahşa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 10/5/933 paıartes i günü saat on beştedir. istıyenlerin % yedi buçuk pey akçelerile Ban'< a• 
mıza müracaatları. Şartname bankamız kapısına asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye rüsumtı müşteriye aittir. (1955) 
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Devlet Demlryolları llE\nları 

15 Mayıa 933 tarihinden itibaren ve yeni bir iı'ara değin 
Haydarpqa ile Adapazarı arasanda haftada Oç ıDn aıaj'ıda ya· 
zıh katarlar tecrilbe mahiyetinde muntazaman iıliyecektir. 

74/174 No. Ju muhtelit katar Haydarpaşa· Adapazarı aruın· 
da Pazar, Pazarteıi, Perşembe günleri 

Haydarpqa Kalkıt 12.45 

Pendik 

Tuzla 

Gebze 

Diliıkeleıi 

Tavıancıl 

Hereke 

Yarımca 

Derince 

lzmit 

8. Derbent 

Sabanca 

Arifi ye 

[ Varıt Kal kıt 

[ Varıt Kalkıt 

[ Varıt Kalkıt 

[ Varıt Kalkıt 

[ Varıt Kalkıt 

[ Varıt Kal kıt 

[ Varıt 
Kalkıt 

[ Varıt 
Kıılkıt 

[ Varıı Kal kıt 

[ Varıı Kal kıt 

[ 
Varıı 
Kalkıı 

[ Varı§ Kalkıt 

Adapazar ( Varıt 

75/175 No. lu muhtelit Ada pazarı ile 
Pazarte8İ, Sah, Cuma günleri. 

Adapazar ( Kalkıt 

Arifi ye 

Sabanca 

8. Derbent 

lzmit 

Deriftce 

Yanmca 

Hereke 

Tavıancıl 

Diliakeleıi 

Gehze 

Tuzla 

[ Varıf 
Kal kıt 

[ Varıı 
Kal kıt 

[Yanı Kal kıt 

[ Varıt Kalkıt 

[ Varıı Kalkıı 

[
VarrJ 
Kalkıı 

[ Varıı Kalkıı 

[ Varıt 
. Kalkıt 

[ Varıı Kalkıt 

[
Varq 
Kalkıt 

[ Varıı 
Kalkıt 

Pendik [ Varıı 
Kalkıt 

Haydarpqa ( Varıı 

13.38 
13.48 
14.10 
14.12 

14.46 
1450 
15.10 
15.13 
1522 
15.26 

15.36 
15.48 

16.08 
16.17 
16.41 
16.46 

17.00 
17.30 
18.05 
18.10 

18.37 
18.51 

19.06 
19.15 

19.35 

Hıydarpaıa araaında --.... 
815 

8.35 
8.44 

8.59 
9.07 

9.32 
9.35 

10.0S 
10.28 

10.42 
10.46 

11.10 
11.17 

11.37 
11.48 

11.58 
12.06 

12.15 
12.30 

13.02 
13.07 

13.24 
13.26 

13.46 
13.54 
14.46 

bu katarlara muhtelit katarlara mahsus tarife Ozeriadea bi· 
let satılacakhr. (2173) 

.pevlet Demiryollan Konya 
' işletme Müfettişliğinden: 

Mersin iıtaayonu eşyayı tüccariye ambar1D1n tabmil ve tab· 
liye itleri kapalı zarf uıulile münakasaya konmuıtur. MOnakasa 
3 Haziran 933 Cumartesi gilnü saat 14 te "on d6rlte,, Konyada 
ifletme mufettiıliği dairesinde yapılacakhr. Mnnakasaya ittirak 
edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlannı aynı 
fDade ıaat 13 e kadar iıletme kalemine vermeleri llzımdır. 
Talipler mOnakaaa ıartnamelerini iki lira mukabilinde idaremiz 
Konya Yezneainden, Ankarada merkez veznesinden, latanbulda 
Haydupqa veznesinden Adana ve Mersin iıtaayon m6dllrlllk· 
!erinden alabilirler. (2171) 

inhisarlar Istanbul 
Başmüdürlüğüiıden: 

Birinci takıitleri alınarak Mnskirat bey'iye rubsatiyelerinin 
Haziran iptidasında değiştirilmesi kanun iktizaımdandır. Kolaylık 
olmak Dzere bu muameleye 15·Mayıı·933 tarihinden itibaren bq-
lanacakbr. Eski tezkerelerin nüfus Ye esnaf cllzdanlarının ve iki· 
ter adet fotoğrafın beraber sıetir1lmesi icabeder. Dar vakte te
Ad&f ederek kimsenin zarar görmemesi için bu muamele Hazi· 
nmn 8efinci gilnilne kadar devam ettirilecektir. iıbu gilnlln ••· 
at 24 dlladen aonra yapılacak yoklamada tezkeresiz içki aatbtı 
alrllealer hakkında kanuoi muamele yapılacaktır. (1953) 

1 

T~QKiVE 

Z:IRAAT 
BAN~A51 

Kadıköy Malmüdürlüğünden : 
Mahallesi Sokap No. ıı Cinsi Miktan Mu bam ... 

kıymeti 
Lita 
3000 

metre 

Cafenia Mariklrithane 19/21 Maa dnldrln klgir Tamamı 

~!."' 
hane 
Bağ mahalli " 

Yoğurtçu çakman 1800 36 M. 

Ruimpqa Rıhbm İlkele 91 Hane 8/1 biue 250 
Moda Bottan sokak 13 · Hane Tamamı 2500 ~ 
ZOhtGpqa Retadiye 54 Arsa 12101 1 ~ 

metre_~ · 
Yukarda paterilen emllkin açık arttırma ıuretile ve pefİD para olarak milzayedeye ~ 

tından taltplerin 1/61933 tuihine mDıadif salı giinll saat 2 buçukta ••lif komiıyonana m~·.: 
~ ~~ 

Kiralık kirgir hane 
Beıiktat Alcaratı Vakfiye İda • 

resinden: Betiktafta Akaretlerde 
63 numaralı hane pazarlık aureti· 
le kiraya verileceiinden talip o
lanlann mayıım on beıinci pazar
teıi günil saat on üçe kadar ma
halli mezkfirda 54 numarada mü • 
tevelli daireıine ve yevmi mezku • 
run saat on üçünden on betine ka
dar lıtanbul Evkaf müdüriyetin· 
de idare encümenine müracaat et· 
meleri. (2189) 

Zayi - 1812 No. lu beyanna • 
me ile ithal eylediiimiz etyaya 
mukabil Haydarpqa ıümrüiün· 
den aldığımız 449,283 No. lu 8 • 
5 • 933 tarihli 9305 kuruıluk mak· 

, 
Baharan bUtUn gUzelllklerlnl 

Kuca§ında tophyan 

Zümrüt Yalova Kaplıcalan 
Hayat ve net'• .. tjan kaynaklar1nı 

özlly•nlerlne atjtı. 
(2197) 

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdiriyetinden : ~ 

Vesaiti nakliyede kullanılmak Dzere 8000 ill 1~ ttlJ': 
benzin aleni münakasaya çıkarılmııtır. Münakua ~-~ 
binde icra kılınacağından taliplerin % 7.S nisbetıacl~ 
muvakkatelerioi hamilen mezlıftr tarihte. saat 14 te (lifi 
yette müteıekkil komisyona mUracaat eylemeleri. 

puzu zayi eyledik. Suretini alaca· -------------------d--:~ 

tur. Sebat Nakliyat Şirketi. iımızdan birinciainin hükmü yok- zı·raat VekaA Jetin e~JI 
(3241) 

Sahibi: Mehmet Asım 
Neıriyat müdürü: Fikret Adil 

VAKiT Matbaası - lstanbul 

lıtanbulda Distofajin DarOliıtihzannda yapalaD. ye.,: 
ran kelebek baatahğında kullanılan Ye kutu1U yetaaif. "'! "2: 
.. tılmakta olan Diıtofejin i:ıcının fiatı Haziran 93.S ·~· 
itibaren altmlf kurllf& indirilmiftir. 


