
'Balkanların akıllı adamı,, 
imdiye kadar Balkanlarm ha.ta 

adamı denilen Türkiye için bir Ingiliz 
gazetesinin methiyesi 

Yar1nki sayımızda: 

Dünyanın hali 
DUnyanın halini Ayşe,Fatma, Reşide 
H.tar1n ağızlarından dinlemek ister· 
•eniz yarinki sayımızdaki Osman 
Cemal Beyin (Dünyanın hali) yazısını 

okuyunuz ! 
10 uncu sayafamızda 
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Çorap söküğü Dün akşam köprü üstiindeki cinayet - - -
Bazı vilayetlere gönderilen bir tamim 

Aş~t··ç~~İ;;;~;~ .. -~k~i~f.;;;~; .. için 

seyyar mektepler, gönüllü hocalar 

lllUllff Yeldll iki hafta evvel Etlmemat mektebi çocuklan arasında 

k 
An·~ara, l 2 ( Hususi ) - Aıiret çocuklarımn okutulması hak

ındatci ı=- "h .. d . t' bo! uyı a etrafında aldığım esaslı ma u,?1at şu ur: aşır_e ~ 
K" Maraş, Adana,Antep, Cebelibereket, Mugla, Aydın, Denızlı 

tttahva,Balıkesir vi'ayetlerine gönderilen tamimde buhavali aşi-
ret'eri0· · d · d ı ı · ı · ının urak sahaları ve bunlarla en zıya e karşı aşı ahı· 
tece;: nokt!:\ların tesbit edilmesi bildirilmiştir. Aşiretler için ib
t~s ;'.unacak seyyar meldeplere değerli hocalar tayin ediJecek-
•r: ır kaç güne kadar bütün vilayetlere yapılacak tamimde 
aşıretlcre ho l k k .. ··ıı .. L 1 · k · G" "l r·ı . ca ı yapaca gonu u ı•Oca ar ıstenece tır. onu· 
u erın lesbitinden sonra tayin edilecek Hocalar ehliyetleri 
nazara dikkat ı b lık e a ınarak burada seçileceklerdir. Aşiretlere oca-

yapacat<lar bir takım imtivaz kazanacaklardır. 

Ergani istikrazına 'D Moıiı·ka 
rağbet 1 on J 

K;Ç;-kÇ~i~r 
Büyük bir şebeke 
hariçle iş görüyor 

Fitnat Hanım kimdir? 
Eroin kaçakçılığı tahkikatına de
vam edildikçe bu işin büyük bir şe· 
beke tarafından idare olunduğu ta 
hakkuk etmektedir. Vaziyetin 
günden güne mühim olduğundan 
haberdar olan umum muhafaza ku 
mandanı Seyfi Pata dün derhal 

1 
Ankaradan ıehrimize gelmittir. 

Seyfi paıa Haydarpa.Jada tren· 
den iner inmez doğruca gümrük 
muhafaza baş müdürlüğüne gel
mit ve baş müdür Hasan Beyden 
bugüne kadar yapılan tahkikat ile 

································································································ 

Daktilo kızı köprüde 
kimdir? vuran 

Bütün gece tahkikat yapıldı, katilin 
bugün anlaşılacağı muhakkakhr 

-·--- -

Dla aqam k&pril lbtlade Matmaul Silz.ao vurulduktan sonra polislerin 
tahkikata başlamaları ve balkın toplaamaa 

DÜn aktam sat 17,30 da Köprü· 
nün en kalabalık bir yerinde feci 
bir cinayet itlenmit ve bir Musevi 
kızı tabancayla beyninden vuru
larak öldürülmüştür. Hadise şöy-

le olmuştur: 
Her akşam olduğu gibi köprü-

nün üzeri, vapurlara giden yolcu
lar ve lstanbuldaki işlerinden Ga· 
lataya geçen halkla doluydu. 

Bu kalabalık arasında yürüyen· 
lerden Üsküdar iskelesi cihetinde· 

Ergani demiryolu dahı'J•ı . t'k ----
ra d.. ıs ı D •• } • 
~~nın ort milyon birinci ter- un ge en sınema 

1De ait kayıt l . 
8fınd b muaıne esı bu ay m· ti. 
.. .. b~ aıladı, nisanın •onuncu a s Glmrtlk m ulıafm 'bafmlc1Gra Raaan B. 

son vaziyet bakında malumat al· 
mıştır. Bundan sonra Seyfi pa.Ja 
da tahkikatı bizzat idareye bat -

ı kiler birde!'\ 'ı·c bir tabanca sesi 
ititmişler ve L. ndamın bir kızın 
beynine doiru atef ettiğini gör-
mütlerd ir. Silih sesi üzerine orta· 
lık derhal karışmıt ve kalabalık 
muhtelif istikametlere kaçışmıya 

Db 111dartll- Matmazel Sbaa A-dol• 
AJa-ıadakl vazlfeıil ba91uda 

unu ıtecek F k 
tikra.z . l .. d a at umumiyetle 

•! erın e mutat olan 
l>a.ga.nd 'h . pro-

. a. ~· etıne hemen hiç ehem 
ıyet verılmemi 1 ,_l 

timdiye ka ' o maK a beraber 
dar kayıt muamel . adar h l esı o 

i d h ar~ret i gitmektedir ki bel-
e ~ .. a nıaan ayının sonu gelme· 
n ort milyon liralık hisse tama
en satılacak b 

lbu ' u suretle kayıt 
a amelesinin vaktinden evel ka
lllno.sı ille b . . h 

ır B c urıyetı asıl olacaK-
. . undan sonra hisse almak . 
'!lenler tabii bulamıyacak b ı~-
ı er z • ' u gı-
nra. ~urı. olarak bir müddet 

dm 1 •ncı tertip .istikrazın ya
D a.ıını bekliyeceklerdir. 

ikr:,:n
1
ek ki hü!dh:ıetçe c!ahili is

... e§ebb" .. 
diitUnUlrn.. usu tam zamanında 

k Uf ve karar verilmiıttir arar ~ . 
ika. ge g~ne tam zamanında tat-
8 Çrnı§tir. 

1ı a:z:ıları d h' •lkça. .. a ıli istikl'aza karşı 
ti &oııterilen b b" .. k n •ebe u uyu rağbe-
1 P ve illa l ' ar. lialb . nasını an ıyamıyor 
~nd, an~kı 

1 
llleıele basittir ve 

7oktur t 1.§ı lllıyacak hic bir cihet 
dar lıa..l'- ~g~ni dahili istikrazı ka· 
p 1 1( ıçın m" · 1 lllıı hi . usaıt §artlarla ya-
lhanıı!tır: ı:r devlet istikrazı ol
UJnuıııi h Paratorluk devrind 0 d arp . . ... 

ahili iat'k ıcınde yapılmış olan 
beı fa.i:z:ı·' .dr~:z: hile yalnız yüzde 
. ı ı ı F 11 tanıa.rne · azla olarak netice-

keli bir ha.~b~u:z:ltm ve hatta tehH. 
Pılnıııtr. 8 ın lllasrafları için ya· 
Zı h&ıılat ~ def aki Ergani istikra· 
devletin 

1 ~sc ne nıaaıa ve ne de 
P:;v ·ı •a.ır u .. ,. erı eeeıc d .... lllumı masraflarına 

köıeıind egıldir. Memleketin bir 
.,. tebbU.u e en f eyi:z:li bir nafia te-

Türk musikisini tetkik 
edeceğini söylüyor 

lamııtır. 
Öğrendiğimize göre tahkikatın 

mühim safhası bitmiştir. Fakat ay· 
ni teşkilata mensup oldukları mu
hakak olan şebeke efradının ço
rap söküğü gibi her gün birisisin 
daha ele geçmesi üzerine muhaf a
za bat müdüriyeti tahkikata daha 
şiddetle devam etmeğe başlamıt· 

tır. 

Bu sıkı tahkikat neticesinde 
dün de Beyoğlunda ve lstanbulun 
muhtelif taraflarında tiddetli araş 
tırmalar yapıJmıt ve yeni sayıla· 
cak bazı ip uçları da elde edilmi· 

tir. 
Muhafaza ba_! müdüriyeti bir 

taraftan yeniden ip uçları elde e
(Devam• 6 ıncı sayıfada) 
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~DiLiMiZ 
Don Joze Mozika 1 İ 

. ~ - 29 uncu liste 
iki gündür geleceğı haber ve - 1 - C) • • • • 

·1 ' ~l . d ld ~ .... \:'\1\:\1{\ 1- {.\..\.) - J. D. l. 
rı en ve sınema a emın e o ugu _ · · 

'k" h' . d d b' k ~ Cemiyetinden · kadar musı ı mu ıtın e e ırço ~ l\arsılıklaıı aranacak aı:ıpça \C far~· 
dedikod~lara sebep ol~ yıl~ız ve ~ ça keli'mcıerin 29 numar:ılı lbte i şudur: _ 
mugannı Don Joze MoJıka dun ıa· ıl 1 _ ic:ıbct ';' - ihti)aç 1 
hah ekspresi~ lstanbula . gel.di.

1

12 _ iht~f:ıl ~ - ~hti~ at 

Don Joze MoJıka trenden ıner ın· ~ 3 - ihukı\r ı - ıspat 

mez bircok hayranalrı tarafından i 4 - ihtimal . . ıo- iı~:ı~ 
alkı•landı, kendine tahsis edilmit a 5 - ihti-:ı~ hıs ten 11 : ılthtıham. 1 

:ı- ı= (). 'hri' :ı - m az 'l b" "k b' .. l'"k c: -
1 

• olan otomobı e uyu ır guç u . = . d 1 '· l'ımelcrd"n manaları 
, . . ~ Lı te e çı ,:ın r.c ~ 1 

le bınebıldı. a birden fazla olani.ııın her m:ın:ısı için 
Muharrirlerimizden biri, kala · 1 ayn l.:ırşılıkl:ır ileri süıülcbılir. 

balık icinde kendini göremiyece- 1 Karşılık gôstcrcn zatların gönd~~-
gmı an ayınca a a evve , OJI· . ı 1 d 

başlamıttır · 
Bu arada genç kızın kanlar 

içinde yere yuvarlandığı ve vuran 
sdamın da kalabalık içinde orta· 
dan kaybolduğu görülmüştür. 

Derhla silah sesine ve karga,a
~1ğa zabıta memurları yetişmiş ve 
verde kanlar içinde çırpınmakta 
~lan genç kızı bir otomobile bin
direrek hastaneye götürmüşlerdir. 

Hadiseden haberdar edilen 
müddei umumi muavinlerinden 
Sadun Beyle Fehmi Bey Sıhhat 
yurduna gelerek hadiseyi tespit 

etmitlerdir. 
Geç vakte kadar kızın ismi ve 

hatta milliyeti bile anlatılamamıt· 
tır. Üzerinde bulunan piyango 
biletinin nereden ahndıgı tahkik 
edilerek adresi öğrenilmiştir. 

Cinayeti müteakip bir muhar • 
ririmiz hadiseyi tahkike başlamış 
ve geç vakte kadar cinayetin bü • 
tün tafsilatını öğrenmittir. 

Güpegündüz ve büyük bir ce -

saretle tehrin en kalabalık bir ye • 
rinde bu feci cinayeti itliyen ada -
mı biran evvel ele geçirmek ıçın 

zabıta derhal faaliyete geçmittir. 
Kız doğru Sıhhat yurduna nak • 

lediİmiştir. Burada ilk tedbirler 
alınmış fakat kız bir kaç saniye 
sonra ölmüştür. 

Zabıta kızın üzerinde hüviye • 
tini tespit edecek hiç bir vasika 
bulamamıştır. 

Yalnız bir piyango bileti ve 
bir de fransızca yazılmış iki sayı • 
fahk siir bulunmuştur. 

Bu şiirin arka sayıfasına kır • 
mızı kalemle fransızca şu cümle • 
ler yazılıydı: "iş sabah işidir. 

Ankara için de bunun tamamile 
aksidir.,, Üzerinde bundan bat -
ka bir mahkeme celbi, bir de ufak 
yemek kabı bulunmuştur. 

Ve az zamanda hüviyeti tespit 
edilmiştir. 

Muharririmiz kızın bileti aldı • 
ğı bayii öğrenerek kızın 
bulmuştur. 

ailesini 

[Devamı 6 ıncı aayıfada] 
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i ı o uncu s:ı~ ıfamızd:ı 
Romanyanın 

bir CjOk aske
ri tahsiyet
lerinin, na· 
z1rlar1nın a
llkadar ol
du§u bir re· 
zalet meyda· 

na Cjıktl. 

SKODA 1., Yiizde b: •~rfolunacaktır. Sonra 
; "J Dİ&J>etind! fa~:z:den başkı yüzde iki 
~ .... e bır d 'kr · . b 

~ • • -1 d h l M ·· 1 diı,Jeıi kar~ılıkl:ırdan durnlmuı ,.c ışı· ı 
. '. . . . tilmiş olmıy:ınlan hangı 1 :ı) n:ı' ar :ın 

kanın otomobılıne bınmııtı. Bu. su- İ aldıklarını göstermeleri rica olunur. § • 

retle, si.n~m.a artisti, otomobılde İ [Bulduğumuz kelimeler ve okuru ! • ~Ul • 
muh~r~ırımızle k~r~ılatmıf, mu • ~ulanmızın gondcrdiklcri karşılıklar ~ ISÜmaJı 

Almanyada komünistin evinde araşt1rma -C&ktır. e ı amıyesı ulu-

Mehmet Asım 
'Devanıı 2 inci aayıfada) 

harrımız de kcndısıle yolda, ve be~lnci sa,ıf:ımızdadır. I 
(Devamı ıo uaca aayıfada) 111811111111!1111Ullll~lllıımnııınıııunımımınınuınn DllllllRlllllBlllJl1lllll \. ....................... J 

Polis - Odanızı ara9bracatız. 
Muharrir - Aman kaz.um ara~tınn, demln yaz.dığu• 

makaleyi kaybetUm, bulursanız. mille9ekklr olurum. 



Sayıfa: 2 VAKiT 

Ergani istikrazına 
rağbet l(ği(~_ON;ÜABER~E-~-

(Ba15makaleclen devam) 

İ§te bu iki türlü istikraz şartları 
araaındaki bu mühim farklara bir 
az dikkat etmek Ergani istikrazı· 
nın ne kadar karlı bir teşebbüs ol· 
duğunu ispata kafi gelir. Onun 
için yüzde üç, nihayet dört gibi az 
bir 'aizle bankalara para yatırmış 
olanlar hiç olmazsa tevdiatların· 
dan birparçasmı çekiyorlar, bunun 
ile yüzde beş faizli ve ayrıca ikra· I 
miyeli. olan Ergani istikrazına 

kaydolunuyorlar. 
Geçen sene bu zamanlarda ls· 

tanbulun muhtelif semtlerinde ha· 
rıl harıl yehi binalar yapılıyordu. 
Ellerinde parası olup ta ticari te· 
§ebbüslere girişemiyenler kiralık 
apartıman yaptırıyorlardı. Yen· 
binalar hakkında mevcut olan ver. 
gi muafiyetinin kalkmakta olma· 
aı, diğer taraftan kiraların umumi· 
yetle düşmesi emlak fiatlerini dü
şürmüştür. Bundan dolayı lstan· 
bulda yeni bina yapmak faaliyeti 
de durmuştur. Bunun üzerine elle· 
rinde parası olanlardan bir çoğu 
borsa muamelelerine başlamış, Is· 
tanbul borsasına son zamanlarda 
hararet gelmiştir. 

Bu izahat ayni zamanda neden 
dolayı Ergani istikrazına halk ta· 
rafından heves ve rağbet edildiği

ni de gösterir. 
Ergani istikrazı Türkiye Cüm· 

huriyetinin yaptığı ilk dahili istik· 
razdır. Cümhuriyet Hükfımetinin 
devlet itibarına verdiği ehemmiye
tin derecesini bilenler için bu is· 
tikraza rağbet etmemek ,.)bette 
mümkün değildir. Filhakika milli 
hük\imetin Lozan muahedesi im· 
za edilir edilmez ilk işi, müt&reke 
içinde yüz liralığı dokuz, on liraya 

1 

kadar düşmüş olan dahili istikra· 
za kıymet ve itibar vermek 
olmu,tur. 

Harp içinde sabık hükumetler 
taraf ıQdan yapılmış olan dahili is
tikrazın kıymet ve itibarına bu 
derecede ehemmiyet veren CiLm· 
huriyet HükUmetinin kendi eli 
ile ve bahuaus hasılatım Erga· 
ni demiryolu gibi mühim bir nafia 
itine sarfebnek üzere yaptığı istik
razın kıymeti ve itibarı meselesin· 
de ne derecelerde hassas olacağı 
kolayca tahmin olunabilir. 

Bir Y ah udinin evinde 7 5 
okka esrar bulundu 

Gümrük ve polis memurları dün gece 
iki yerde araşhrma yaptılar 

Dün gece polis ve güınrü ·< 

muhafaza memurıan şebrin iki 
yer:nde daha U\ uıturucu mad
deler taharriyatı yapmışlardır. 

Eunlardan biri Galatada hacı 

Mimi mahallesi Hendek cadde· 
sinde 48 numaralı Boboruo evin· 
dedir. Bu t:vde gümrük memur· 
ları 75 okka esrar bu'muşlardır. 
ikinci araştırma cUn gece geç 
vakit Eyüpte Bahariyede ~apah 
l:u'unan eczai bbbiyc fabrikasın
da yapıl mıştır. Bu fabrıkanm 

beliç ııi Sadık efendi arkasında 
bir çuval yüklü olduğu halde 
giderken görülmüş, çuval araş· 

tmlınca iç nden bir ıliç çıkmış· 
hr. Bunun üzerine fabrika araş· 
tmlmış, bazı ilaçlar bu 'unmuş· 

tur. Bekçinin ilzerinde ve fabri· 
kada bulunan ilaçların eroin 
olup olmadığı bugün anlaşıla· 
caktır. Bekçi bunların eroin de
ğil kodein olduğunu Rôylemek· 
tedir. Kendisi nezaret altına 

& 1 ınmıştır. 

Rusyada 6 lngilizin 
muhakemesi başladı 

Suikast hazırlamak, casusluk, fabrika
larda arızalar çıkarmaktan suçludurlar 

MOSKOV A, 12 (A. A. ) - Al· 
tı İngiliz mühendisinin muhake· 
mesi bugün öğle üzeri başlamııbr. 
Şimdi okunmakta o}an itham se· 
hepleri şu üç noktada toplanmak· 
tadır: 

1 - Sovyetleri Birliği sanayii· 
ni temelinden yıkmak ve devleti 
zaafa uğratmak maksadile fahri· 
kalarda bir takım hasarlar yap -
mak, 

2 - Devletçe ve askerlikçe e· 
hemmiyeti olan bir takım gizli 
malumat toplamak ve bunlardan 
devlet zararına olarak istifade et· 
mek, 

3 - Devlet elektrik istuyonla· 
rında çalışan memurları ve iıçile· 
ri, mukabil ihtilal çıkarmak mak· 
sadile alet ve makineleri kendile· 
rine tahrip ettirmek için rüşvetle 

baştan çıkarmak. 

LONDRA, 12 (A. A.) - Hari· 
ciye nezareti bu sabah bir takım 

Rusya tebaası ile birlikte hakla· 
rında takibat yapılmakta olan İn· 
giliz mühendisleri hakkında G. P. 
U. tarafından verilmit olan it· 
ham nameleri neşretmittir. 

1 - Zlatoust elektrik santrali· 
nin tahribi ve orada cuutluk yap· 
mak maddesi. Çünkü santral mü· 
dürü Gusev, bir takım malUınat 
mukabilinde Mac Donald' dan na· 

ra almıt ve obüs ve çelik iıtihsala· 
tını tenkis etmek için santralde bir 
çok arızalar çıkarını, olduğunu 

söylemittir. 
Mac Donald ile Sokoloff'un bu 

ithamları kabul ve teslim etmit ol· 
dukları Thornton ise "cüriim teri· 
ki,, nin bu bayanatlarını teyit et· 
miı olduğu söylenmektedir. 

2 - Tcheliabinsk santralinin 
tahribi. 

3 - Zuevka santralinin tahrimi 
4 - lvanovoznessensk santrali

nin tahribi. 
Bu tahripkarlıkların yapıldığı 

nı Rus tebeasından Labanov teyit 
etmektedir. Bu adama Nordwal'in 
fabrikalarda tahribat yapması İ· 
çin para vermiş ve Vikers malze· 
mesine dokunmamasını tavsiye et· 
miş olduğu söylenmektedir. 

5 - Mosenorg sisteminin tahri· 
bi, bu meselede Thomton ile Mon 
khouse biribirlerini Iekele.mişler· 
dir. 

6 - Bakü istasyonunun tahribi, 
buradaki arızalar, malzemenin bo~ 
zulma.sından münbaistir. 

930 senesindenberi hu mühen· 
dislerin iktısadi, sınai ve siyasi ca· 
susluk yaparak aldıkları malu· 
matları lngiltereye bildirmekle 
me,gul oldukları beyan edilmek· 
ted!r. 

Uzak Şarkta harp var! 
Japonlar şehirler zaptettiler 

Huaust haberlerimiz 

Vekiller heyeti 
Yeni bir kontenjan karar

namesi kabul etti 
ANKARA, 12 (Hususi) 

Vekiller heyeti 1388 numaralı kon 
tejan kararnamesine bağlı olmak 
üzere yeni bir kararname kabul 
etmiştir. Kararnamenin esaılanna 
göre a,ağıdaki maddeler bir defa· 
ya mahsus olmak üzere kontenjan 
harici olarak memlekete girebile· 
cektir. 

1 - Faturası vekaletçe tudik 
edilmek şartile bin ton Norveç çi· 
mentosu. 

2 - lstanbul yazmacılar ve do· 
kumacılar kooperatifinin Nisan 
bidayetinden Eylül nihayetine ka· 
dar iptidai madde olarak ithal 
edeceği ayda onar bin kilo tülbent. 

3 - 13975 numaralı kararna· 
mede tertip hatası olarak yazılan 
A 567 maddesi (A 357) şeklinde 
düzeltilecektir. 

4 - Şark deri Türk limited tirke 
tinin işledikten ıonra Rusyaya ih· 
raç edeceği 25 bin kilo oğlak de· 
risi. 

5 - Amerikan gaz Sokoni kum 
panyasına ait olup lstan.bul güm
rüğünde bulunan eşya. 

6 - 13888 kararnamenin A lis· 
tesinde bulunan tarifenin 758 nu· 
maralı maddesi 658 olacaktır. 

7-· 13887numaralı kararname· 
nin 22 inci maddesindeki gümrük 
tarifesinin dördüncü maddesinde 
zikrolunan fıkralarına mezkur 
maddenin 5 inci fıkrası da ilave 
edilmittir. 

8 -Tarifenin 449 uncu madde
sinin ihtiva ettiği eşyadan yalnız 
tenis topları A listesine idhal edil· 
miştir. 

Vekiller toplandılar 
ANKARA, 12 (Hususi) 
Vekiller heyeti bugün aaat on 

altıda toplanarak geç vakte kadar 
çalı§tı. 

Adliyede 

Yakında yeni tayinler 
ve değişiklikler yapılacak 

ANKARA, 12 (Hususi) 
Adliyede yapılacak yeni değiıik· 
likler ve tayinler için encümen an· ' 
cak Mayiı içinde toplanacaktır. 

Ağır ceza mahkemeleri reisleri a· 
raaında mühim değişiklikler yapı· 
lacaktır. Temyiz mahkemesi de 
Ağustos içinde Eskişehirden An
kara va n"- ı.;1,.,,:ı- - ... '-tir. 

Tatilden dönenler 
ANKARA, 12 (Hususi) 

Bayram tatili münasebetile lstan· 
bula gidenlerin bir çoğu tenzilatlı 
tarife ile bugün buraya geldiler . 
Bu yüzden iki tren tahrik edilmiş· 
ti. Trenlerden biri on birde, öteki 
onda geldi. 

V aktile ellerinde parası olan bir 
çok kimseler altın toplarlar, ya· 
hut altın kıymetinde olan ecnebi 
paralarına çevirerek bunları sak· 
]arlardı. Altın kıymetinde olan pa
ralar da kala kala bir iki tane kal
dı. Nihayet onların kıymetleri de 
ne derecelerde sağlam olduğunu 
herkes anladı. lngiliz lirasının ge· 
çen sene gösterdiği misal ile dola
rın daha beı, on gün evel geçirdi· 
ği buhran macerası herkesin ma· 
IUnıudur. Hatta Amerika Hüku
metinin son zamanlarda altın hak· 
kında tatbik ettiği musadere usul· 
leri bu madene karşı dünyanın em· 
niyetini sarsmıştır. Kıymet ve iti· 1 
barı Türkiye Cümhuriyetinin mev· 
cudiyetine istinat eden Ergani is· 
tikrazma halk tarafından gösteri· 
len itimat tamamen yerindedir. 
Geçecek zaman bu sözlerimizin 
ne kadar haklı olduğunu daima 
gösterecektir. 

ŞAtiGHA Y, 12 (A. A.) - Pe • ı Ma!iye Nazırı M. Takahashi'nin 
kindt>n ve Tokyodan gelen haber· yakında istifası beklenmektedir. 
ler Çi.uıı §İmalindP şiddetli çar • Bu istifanın vahim bir siyas , Rus bilginleri 

şerefine ziyafet 
Mehmet Asım 

...-nawnum11:mın:ınucımınınıını:m11ımmımu11u 111111111111 u u sı:t mınuu 

Darülbedayi Eskişehirde 
Eskişehir 11 (Hususi ı Darül· 

bedayi heybeti dün akşamki 
trenle buraya geldi, bu geceden 
itibaren kolordu binası karşısın· 
daki asri sinemada üç temsil 
vererek cuma günü akşamı Kon· 
yaya gidecektir, ilk gece kadn 
erkekleşince piyesi temsil olu· 
nae•khr. 

pış,.ıalar olduğunu teyit etmek - buh-:an~ sebep olması muhtemel -
tedk dir. 

Bir çok ağır top kullanan Ja • 
ponlat il~rlemitler ve büyük aed • 
din bcr· sindeki biC" çok tehirleri 
işg!\~ e'mişlerdir. Japon tayya • 
relf~ri Şan Hay Kua'dan 10 mil 
uzıı kta olan Luan 1rmağına kadar 
bütün ınmtakayı muntazam su • 
rette bombardıman etmektedir. 

Japonyada siyasi buhran 
TOKYO, 12 (A. A.) - Japon 

Harice ~ekUen telgraflar 
Ankara 12 (A.A) - Harice 

çekilmekte olan müs'acel işaret· 
lı telgraflatdan şimdiye kadar 
alınmakta olan 3 misli licrtt 
beynelmilel posta ve te graf 
konferansının son Madrit 1 on· 
gres mukarreratı netıcesi o arak 
1 Nısandan itibaren indirilerek 
iki misli alınacaktır. 

Ankara, 12 (Hususıı - nar·· 
cive vekili Rus bilgin eri şerefi
ne baricive ı öş\ünde bu akşa'll 
10 da z ıyafet v~rıyor. Maarif, 
hariciye, Türk dili tetkik hf'yeti 
erkanı ci:-vd • ;r1;,ı_.~ 

ispanyadaki sefirimiz 
Madrıt 12 ( A.A Yeni 

Türk:vt- E ç s Ali Şf'vki Bey 
dün Reisicümhur M. Zamuraya 
itimatnamesini vermiştir. 

Talihlilet 
Yüz bin lira k~ 
nanlar ve satır E 
mıyan biletlet 
14 üncü tertip tayyare~ 

gosunun son keşidesi dOO 
rilmiştir. 

60000 lira 1769 r.u.-ı!1 ti 40000 fıra 617~ numaraya tA 
lira 32154 numaraya çık~ 
Yilz bin Jıra kazananlar 
birer belli olınaktadır. • 

Dolma bahçe sarayıada .J 
zım memuı u Ismail ef ~ a 
Sinopta Arif boca zade ~ 
bey ve Meyvahoşta k• 
Mehmet efendı onar bin 111' 
mışlardır. Arif hoca za.d:,. 
met bey biletini EID•D 
Gazi Cemal beyden atdllf 
Sinoba gitmişti. Dün bayi t• 

graf çekmiş, gelen cevı.,t'1 h 
tanbula parasını alma~ ' t 

vapurla hareket ettiğini bıid- ı 
tir. Meyvahoşta kabzıma! -
met efendi ise ço c sevıo ,1 
Çünkü son zamanlar f ., 
bozulan Mehmet efendin' s 
bin hra i~da?ma ~etişm.'şti~ 

Yüz bın lırahk ıkramıye f 
biletin bir parçası Naziıtıdlı 
rer parçası Eursa ve Mal• 
sah .mıyarak iade edilmiş, 
parçaları do satı lamamıştd 
bin lira çıkan biletin iki P I "' 
lstant u'da, bir parçası A 
da sahlmış birer parçası 
anbul ve lzm rden s• 
yarak iade edilmiş, 
parçaları satılmamıştır. i• 
de oturan matmazel Mart 
40000 lira çıkmış, matmıtııl 
ses.ne düşen dört bin ıir•1' 
mıştır. Kırk bin lir~ ÇJ~":. · 
tin diğer bir parçası lsta 
bir parçası Ankarada, bit 
ÇliSı Karacabeyde sah '.O'ıf 
b ırer parçası Istanbul ve. 
ke,irden satı lmıyarak gef1 
detilmiş, diğer parça arı 9~ 
mıştır. Asri sinema ve j 
Niko ve Heybeli adada d 
Yanınm biletlerine otuz ~ 
çıkını , hisselerine düşeO I 
bin lirayı almışlardır. lkf 
ve m ti kifat kazanmıvan .,e 
tarı şu numaralarla nıhaye 
bilet ıere yirmişer lira alll~ 
mıştır. Onda bir besabile 
bılet iki fıra a lacaktır. 

ı'-01 , 05, 06. 08, 10, 12, g6. 
21, 28, 29, 30, 31, 3Z, 

41 
38, 39 41, 42, 43, 45. 6't 
50, 5 ı ' 53 ' 54, 56, 59, 8'ı 
66, 70. 7 ı, 73' 74, 80. ,,, 

4, 85, 87' 88 ' 89, 90, 

~:~;:dii:bi~ 
BELGRAT, 12 (A. AJ.I, 

vnla ajansından: Eski 51°1_ 
kası reisi rahip Koro!eÇı ~ 
tarafından Vrnjt&i kaplı. f 
ikamete memur edilınitlii'.j,I 
Bosnada kain Tuzla nıe\'1'' 
ledilmiştir. 1 

R ....... Jı ispanya eısıcuw f 
/ 

MADRIT, 12 (A. AJ ~ 
sicümhur, beraberinde ~ 
birçok meb'uslar, FransıSifl-' 
hemen hemen bütün ıef ,, 
lunduğu halde Fransız _.11 
gisini ziyaret etmiştir. 

Bir tren ka:t~ 
BOGOT A, (Cenubi ~ 

12 (A. A.) - Bir tren 1 p 
kınında yoldan çık11J1f~ 
ölmü,, 43 kişi yaralaııtO 



Sayıfa: 4 

eclisinde hara-
•• r muza ere 

Es af ban ası bu hale nasıl getirildi, 
nasıl düzeltilebilir ? 

Dibagat fabrikaları hakkında yeni talimatname 

ri Is~n~ul Umumi Meclisi dün bi- mek ki dört yüz bin liraya yakın 
.ncı r:ıs vekili Sadeddin Ferit Be- bir borc_ ! 

Ytn reısli v. I B l gı atında toplanmıştır Bankanın alacag~ı da yok degvil· 
e ediye · d h. · bul d nın e ıssedarlarından dir, fakat bu alacak Şehrap Su 

un ufhı E f ziyeti hakk ~na Bankasının va- Şirketindendir, Süt Şirketi müte-
av· . N ın a Belediye Reis mu- şebbislerindendir. Bankanın ala-

ını uri B ı· . k cib• ey, mec ısın ararı mu cakları da bir kaç yüz bin liradır 
ınce izahat vermı·ştı'r. 1 ama, görü üyor ki müflisler elin· 

Esnaf bankasının vaziyeti dedir. Bunların tahsili gayri kabil 

:rnaNl:ıri ~ey, Esnaf Bankasının olduğu içindir ki on senedir on pa 

VAKiT 

Kısa Haberler : 
································ 

lnkll3bın esasları 

Maarif Vekaleti bütün mektep· 
lerde talebeye inkılabın esaslarını 
ve hedeflerini öğretecek ve inkı
lap ahlakını hazmetmiş yeni bir 
nesil yetiştirecek bir inkılap terbi· 
yesinin esaslarını araştırmak ve 
tespit etmek üzere bir komisyon 
seçmiştir. 

Bakalorya imtihanları 

Bu sene bakalorya imtihanları
na girmek istiyenlerin nisan ayı 
zarfında muhakkak tahriren Maa· 
rif V ckaletine müracaat etmeleri 
Maarif Müdürlüklerine bildiril
miştir. 

lzmirde iki tevkif 

lzmirde nüfus memurlarından 
Zeki ve mürakıp Hafız Tahir Ef. 
ler tevkif edilmişlerdir. Bir sahte· 
karlıkla alakaları görülmektedir. 

13 Nisan 1933 

Şen, şuh ve pek sevimli artist ----...... 

CLARA BOW' un 
BUtün lstanbul halkının bekledl~i ilk sözlü filmi 

ÇILGIN KIZ 
namındaki şaheseri bu akşarndan itibaren 

ARTiSTiK Sinemasında 
başhyor. illveten : F O X halihazır dünya havadisleri 

~--------------------(1914) _ _, 
Bu hafta ___ ..._ ,.-----------"" 

BORSA MELEK 
SlrtEMASlrtDA 

Eroin 'c .l\ok:ıin hçakçıhğt rezalet
leri _ Mürettep lhtiklr .. Şcriıd ciirüm
lcr ... Kurb3nlar ... Penıl.:tırlarda, ti yat· 
rolarda ... ~alonlarda 'e ıilelcrde sa
tılan ec7.al:ır,. I~tc bu mühim 'e 

halihazır v:ıka) li muS&\'\ er 

[liiznl:ınnda 'ıldız i~areti ol:ınl:ı.r üzer· . . 
!erinde 12 nls:ınd:ı muamele olanlardır) 
Rakkıımlar kapanış fiyatlarını gösterir 

Nukut (Satış) 
--~~~~~~~~ 

Konıs 

•20 1. Fransız. 171. 
* I ~tcrlln i"N.-
* ı Onlu 912.-

• ı Silin Av 
"orns 

25.-
17.-
50-

Mühendis mektebi mezunları 
l Vazıy r . . ra alınamamıştır. Kabili tahsilken 

nı faka e ının pek iyi olmadığı· h l d 
lediy .t ıslahına çalışıldığını, he· ta si e ememitlerse derin bir ih-

enın y ·d mal vardır. Esnaf Bankası, Faik 
BEY AZ Şeytan *20 Liret 21b.75 

•trı t. l\clçlka 116,-

• t T'czcta 
•ı Mark * ı Zolııti 
• ı rengi\ 
•20 LC\' 
*20 Dinar 

24.-
29-
23,-

ti nı enı en mali müzahere· evzuub h. Bey isminde bir müdürün idaresi-
him a ıs olmadan manevi aye ve d le bankacılık usu" llerı'nden pek u-
rün")d·· Yar ımile bu yolda yü-u uğü .. zak kaidelerle idare edilmiştir. 
ıslah ,. . n~, bu itibarla bankanın e ı.uk f Bazı avantüriyeler zaman zaman 
:raşıld ... ışa ının temini için uğ-ıgını söyledi. bu bankanın başına üşüşmüşler 

Mevzu hakk ne koparabildilerse koparıp savu§-
h" F . ında azadan Seni- muşlardır. Bugün bankann alacak 

ı, erıdun C d . , söz s" 
1 

d', ev et Kerım Beyler lıları arasında ticaret yapan, ber-
oy e ıler. ~ Senihi B hayt olup ·maaş alan kimseler var-

fiy . ey bankanın derhal tas dır. Bunlar hakkında neden taki-
esıne kara 'l . F 'd Be b.. r verı mesı, erı un batta bulunulmuyor? Bugün esaslı 

"-Uy l oyle bir neticenin şayanı ar- h. b .c. o ınad ... ıç ir iş yapmıyan bankanın se· 
lund 1 tgı yolunda beyanatta bu nede on, on iki bin liralık bir me-

u ar. Cevd t K . B karnın b e erı.m ey ma- murin kadrosu vardır. Belediye· 
.... . . u mesele hakk d d. gı ızahat ın a ver ı- nin parasile, esnafın, halkın itima 
fi derece~n pkek kısa olduğunu, ka· .dile vücuda gelen müesseseyi bu 

e anaat h- l l nı, esaslı iz h ~91 0 madığı· hale getirenleri buradan tel'in et· 
. a at verılm d 'k tasfıye, ne dev . e 1 çe ne mek istiyorum. 

kmda kar ~ vazıyeti hak-

i d 
ar verılemiye .... . . 

e i. Beled' R . cegını. söy-

B 
ıye eıs nı · · 

ey yeniden b uavını Nuri 

b 
eyanatta bul k 

u aenelti b"l" unara 
d 

ı ançonun h .. 
nıe if'iini · h enuz veril-
• t> , ıza atın 
ıt olduğun l geçen seneye a· 
nıekte oldu~ a acakların takip edil 
tasf' ugunu söyledi "'flA ıye kola I , ı as, 
nı" Y şey erdir h lb k' uessesen· .d , a u ı 

ın ı ame .nk. 
çalışmak} h ve ı ışafına 
b 

· a em beled· · ir çok k. I . ıyenın, herr: 
kurtarmı ı~se erın alacaklarım 
zerine C § od uruz,, dedi. Bunun ü-

ev et Ke. B 
söz aldı y rı.m ey yeniden 

· avaş y b zam avaş aşlıyarak 
an zama . h , 

rak, Esnaf B n ksesı cyecanlana 
t 

. an asının v · . . 
eşrıh etti .. azıyetını 

r , muessesenin mal" ·ı·b 
ının yüksel . . ı ı ı a-

lcdiy . tılmesı, halkın ve be-
enın para k 

tardın sının ayıptan kur-
lı" ası hakkında dü~ünd"kl . 

ı anlatt ~ u erı-
ı. 

Tedbir almak 13zımd.r 

"Banka itibarı malisini de kay· 
betmittir. Vaziyeti iyi bilip ona 
göre tedbir alırsak daha faydalı 
olur .. Makam ne gibi tedbirler dü
şündüğünü söylerse müspet mad· 
deler üzerinde konuşmuş olufuZ. 
Bendeniz hatırıma gelen biı· nok· 
tayı arzedeyim: Bu perişan vazi· 
yetteki bankadaki kos koca me· 
murin kadrosuna bir an evel niha· 
yet verilsin. Bugünkü vaziyete uy· 
gun küçük bir kadro lazımdır. 
Sonra kanunen mu\•afıksa ve 
mümkünse buradan ayrılacak, Ti· 
caret Odasından çağrılacak ve 
ınilli bankalar ımüdürlerinden se· 
çilecek bir komisyonla bankanın 
vaziyetini tetkik ettirelim. 

Kanuni vaziyet 

4 Cevdet K . 6. di: erını Bey şunlcı.ı ı söyle 
Cevdet Kerim Beyden sonra ls· 

mail Sıtkı ve lsmail Şevket Beyler 
söz aldılar. İsmail Sıtkı Bey Es· 
naf Bankasının Anonim bir şirket 1 Ce"det -6~ Kerım Beyin c: .. 1 . -M.. oOZ era 

sı. ıtlaluına~saade ederseniz bendeniz 
93' eksik ve yar~edeyim. Malumatım 

hır. Sek· an ışsa tashih buyursun-
y ız sene e 1 h' 

olduğunu, ancak heyeti umumiye· 
sinin karar sahibi sayılacağını, 
Şehir Mecli5inde verilecek bir ka
rarın asla müessir olamıyacağmı 
söyledi. Seçilecek heyetin beledi· 
ye namına bankanın yakında top
lanacak olan heyeti umumiyesine 
iştirak edip orada ittihazı harar e
dilmesini istedi. tr~ail Şevket B., 
meseleyi hukuki noktadan tetkik 
ederek Esnaf Bankasının tasfiye· 
ye muhtaç olup olmadığı vaziyeti
nin mürakrbı tarafından ileriye sü
rülebileceğini, mürakıbm raporun
da böyle bir vaziyet en bahsetme
diğini, belediyenin böyle bir niye· 
ti varsa kanunen hissedar sıfatilc 

. 
iil 

atdıın ·h. ve şe ır esnaf ma 
atla ku~ı l 1 çok hayırlı bir mak-
~eın halk~n muş olan bu bankada 
ıdarei h , hem belediyenin hem 
va d ususiye • b' , r ır. Bu . . nın ır çok parası 
nın vazh, ı~ı~arla, Esnaf Bankası· 
:ın.. J etının k'l . Ulaker . tet ı u ve ıslahı 
sırasında~ı şehrin en mühim işleri 
lu- ır. On .. d. ... at arıed' un ıçın ır ki ma· 

Bank •Yorum. 
b anın h . . 

0 :zuL'tllu d a vah malıyesi bun-ün 
d ş ew"ld' b enberi gı ır. Kurulduğu gün 
huciink" hozulmağa başlamı~tır 
d" u Vazi d , uşınüııt" Yete e üç sene evel mahkemeye müracaat et.mesi la-
d ır Ur •t ·k oğ,... ' gı h Çe de uçuruma zım 1 ..... · .. l d

0 

l ·1 Ş cılk."' l'uvarlanıy • B .. b nk k ge ecegını soy e .ı. sma~ ev· 
r nolq . or. ugun a a et Bey, Cevdet Kerım Beyın tek· 

Ya fil" tı h a;.naza.rından ya tasfiye I:finin muvafık olduğunu faakt 
dıınla di .~ ~~dedir. Yahut ta yar-

1 
kanunla telifi icin bu hey~te bele· 

Esnaf~ tı ;:ıesi vaziyeti vardır. ' diyece te!\kil edilmiş bir ehli vu· 
~Ye 95 O an asının idarei hususi· kuf mahiyeti vermek lazım oldu· 
bin lira~ ri~-r~, belediyeye 115 ğunu ilave etti. "Belediye hisse
da 35 OOQ 1~ 1 ktısat Bankasına dar olduqu için banknnın vaziyeti-

ıra borcu vardır. De· ni mütehassıslara tetkik ettirmek 

filmi 

JEAN MURAT ve· 
DANIEL PAROLA 

•20 Drahmi 2;ı,-

•20 lsvlçrc 622.-
*20 l..c\'a '25.-
• 1 Florin 84.-
• 20 Koron Çek 120.-

1 çcrvoneç 
• t Altın 
• ı Mecidiye 
• ı Banknot 

53-

9'28,-
31.-

2i9,-

Bugün Mühendis mektebinde ye 
ni sene mezunlarından 28 efendi
ye merasimle diplomaları verile· 
ceklir. 

Evelki geceki zelzele 
tarafından bir sureti fcvkaUdcde Çek fiatları (kap. sa. 16) 

temsil edilmektedir. - ·-------------1 

Evelki gece saat yirmı uçu 22 
geçe şehrimizde devamsız ve ha· 

fif bir zelzele olmu~tur · 

~--=------ı(l-,ı.911'Lm-1111~· •P:ırl · ,. •Londra 
H.:cv·'\ ort 
•MilAnn 

12 03 1 *Pral!a 
'Ti • •Viyan~ 

il 4i47f!O *l'ıbdrlı 

15.902!\ 
4,6225 
~ ss
J.9985 
4.!3:"5 
3.s 1a5 

Nakliye şirketlerile rekabet 

Büyük sermayelerle tetekkül et
miş vapur, tren şirketlerile oto· 
hüslerin rekabet etmelerinin önü· 
ne geçmek için Anlcarada esaslı 
&urette tetldkler yapılmaktadır. 

Köylü gazetesi 

En mahir Fransız aktörü 

Fırının Gemier 
iSi MSiZ 
ADAM 
filminde _ (1910) _. 

,_ ~ -

•Rrııbcl 
•Atına 
•Cenevre 
*5nf ·a 
•Amsterdam 

Is Ranli:ası 
Anndolo 
Reli . 
Str. Hayriye 
Tram\·av 
U. ~lgorta 
8omontl 

9.2fi!5 •Berlio 
::ı. ::ı:-so * Var:ova 

8'2 Cl3!IO •Peste 
'l.1550 •Riıl:rcş 

67.4050 •Rclgraı 
ı. ı i60 ı • l'ıtnsL:ova 

Esham 

940 
~565 

Tcrli:os 
Çimento Ar. 
Onvon ney. 
Sark Değ 
Bal va 

<P.63~Cı 
as. 162~ 
1084 :-s 

!10 75 
12.10 

4,~h 
ıs. 

4.SO 
24,- Şark m. ceza 

24.
~.35 
!.-
2.35 

'i3.SO Telefon 13.-
Hnlkevi Köycülük Şubesi, çıkar tedbiri almak zaman ve fırsatıdır. 

tacağı (Köylü) ismindeki gazete· Makamdan temennide bulunalım, istikraılar Tahviller 
· nin hazırlığını bitirmiştir. makam hissedar sıfatile bankanın ıı---------------ı 

Yaku;ıda çıkarılarak köylere da vaziyeini böyle bir heyee tetkik lst. dahın 97.-

1 
m. l d • Sari.'. o.yollan 3, tcı 

ğıtı aca·idtr. ettirsin. Bu hyete mec isimiz en .n.Mal"ahhade ss.75 

F:lektrlk 
Tranl\'ay 
T.ünel 
Rıhtım 

54,50 
4.20 
ıs.u 
45 -
45, 
57,30 Trova'da hafriyat 

ayrılacak arkadaıları da. intihap Giımrül.'.ler 5,'iS Saydt maht 4.35 
edip makama teklif edelim.,, dedi, Bdd•t t ı 75 

*Anadolu 1 
*Anadolu il 
•A. Mümessil 

Hafriyat mevsiminin gelmesi Ü· Cevdet Kerim Beyin teklifile Ga- Aslwlye -

zerine Trovada hafriyata başlan- lip Bahtiyar, Mehmet Ali ve lsma· \.. 
mıştır. Çinçimıti Darülfünunu mü- il Sıtkı Beylerin bu heyette bulun- f 

,) 

derrislerinden Blegen nezaret et· masının makama teklifi ve maka· T A K V ı• M 
mm heyete Ticaret Odasından üç mektedir. 

Britanya Akademisi azasından 
Profesör Galden ile Sart Hafri, A· 
merikah Bohler de yakında gele· 
rek Afyon ve Denizli ımıntakala
rında bir tetkik seyahati yapacak· 
lardır. Boğazkesen hafriyatı için 
Almanyalı Dr. Dittel yeniden mü· 
racaat etmiş ve mil!aade verilmiş
tir. 

QenCjlik dernekleri 

milli bankalar müdürlerinden bir 
zat almasının tavsiyesi ve tetkikat 
neticesinin le!rin içtimaında mec· 
lise bildirilme:ıi kararlaştırıldı. 

Dibagat fabrikaları i~in 

ikinci celsede dibağat fabrika
latımn ıslahı icin tanzim edilmit 
olan talimatna.~eye dair lktııat ve 
Sıhhiye Encümenlerinin vücuda 
getirdikleri mazbatalar müzakere 

Hilaliahmer Cemiyetinin tesisı- edildi. Talimatname kabul edildi. 
ne teşebbüs ettiği Genelik Dernek Hal inıası için tahsisat talebini 
leri talimatnamesi hazırlanmış, vı· havi makam tezkeresi Bütce Encü 
}ayetlere gönderilmiştir. Ankara· 
daki i}kmekteplerin bazılarında menine havale edildi. 
talimatnamenin tatbikatına baş· Şişlide boş arsada pertembe 
lanmıgtır. günleri pazar kurulması hakkında 

Dansh yemek ki lktısat Encümeni mazbatası 
Ankara.da, Sporting Klübün ku- Mülkiye Encümenine sevkolundu. 

ruluşunun beşinci senesi münase· Sinemalardan alınan belediye 
betile 20 nisan perşembe akşamı resminin maktuiyete raptı hakkın 
bir danslı yemek tertip edilmiştir. daki tetkikatın Mülkiye ve Bütçe 

Eoki kararda israr Encümenlerince müştereken tetki
ki kararlaştırıldı. 

Bir müddet evel, Halic fenerin· 
deki iskele meydanının • aidiyetı Radyoda program arasında ya-
etrafında belediye ile defterdar· pılan reklamlardan alınacak ilan 
lık arasında ihtilaf çıkmış, açılan resmine ait ahkam olmadığından 
davayı tetkik eden İstanbul ikincı bu hususta talimatnameye de mad 
hukuk mahkemesi, belediye lehine de konulması için makamdan ge-
karar vermiş, fakat bu kararı, I t k M 'Ik' E en e7. ere u ıye ncümenine 
temyiz mahkemesi bozmuştu. havale edildi. 
Davanın temyizden gelmiş ola-

rak tetkiki neticesinde, mahkeme, Mehmet Ali Bey makamın son 
eski kararında ısrar et.miştir. günlerde bir çok mühim işleri bir· 

illi ııııımmı ıııınmıu 1 1 il"'" ııın '" ftlO ,.;ıuıınmtıımı•- den meclise gönderdigvini, bunla-
istiyorum diyebilir!,, dedi. rın icinde mü~tacel maddeler de 

Makama teklif edilen heyet b ı d .u un uğunu, halbuki meclitıin iç· 
Cevdet Kerim Bey tekrar söz al

dı, "Esnaf Bankası mürakıbı ka
nun çerçevesi içir.dc söylenilmesi 
mümkün olanı söylemiştir. Mak
sat derhal kapatmak değildir, kur 
tarmak imkanlarını görüyorsak o 

tıma devresinin cumartesi günü 
bittiğini söyledi. Sadeddin Ferit 
Bey bu cihetin makama ait bir 
keyfiyet olduğu ce.-ııbıiıı ver·'' 
Celse kapandı. Meclis cumuteai 
günü saat on dörtte toplanacaktır. 

Perıembe Cuma 

13 Nisan 14 Nısan 

18 Zilhicce 19 Zilhicce 
Glln dolo$U 5,:?4 5,24 

Glln l atışı 18,47 18,47 

Sabah nanıaz.ı 5,00 4,56 

O~lc namaıı l'l,15 12.lS 

ikindi 113m:ız1 15,58 15,58 

Aksam namazı 18,47 18,47 

Yatsı oamaz.ı 20.22 20,!2 

lmuli: 3,a8 3.35 

Yılın ı:e,cn günleri 103 104 

!.:alan .. ~63 ~62 

'-
Dahili istikraz ve iş 

bankası 

J 

Ergani Şimendüferleri Dahili 
istikrazı kayıt muamelesine Tür· 

kiye iş bankasının bütün şube· 

!erinde devam edilmektedir. 

Banka Cümburiyet hükumetinin 

ilk Dahili istikrazı olan Ergani 

ŞimendDferleri istikraz tahvilatı 

mukabilinde yapılacak muame· 

lelerde aıami tesbilit göstermek• 

tedir. bu suretle iş Bankası Er· 

gani istikrazı tahvilatı üzerinde 

her hangi bir eshamdan daha 

müsait şeraitle muamele yapmak• 
tadır. 

Yeni ülçüler 
Yeni ölçüler kanunu bu sene 

sonunda tatbik cdilectği için 
terniciler şimdiden hazırlanma· 

ya başlamışlardır. 

Bugün lstanbuldaki teraziciler 

ti c1ret od~!ıada toplanarak yeni 

öl çiller kanununa iöre rapılmı11 

Ji1'mgelen ö1çüleri tesbit ede· 
c eklerdir. 
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iŞARETLER 

inkılap terbiyesi 
inkılap l<eskinleşiror. inkılap 

derinleşiyor. Birkaç sene evvel 
1 

inkılap sözünü müphem, vu2U 11· 

suz her kalıba uyan bir şey sa· 
nanlar pek çoktu. Fakat bugün 
artık inkılapçıyı etiketile değil 

fikirlerile, görüşlerile, duygu!arile 
ayırabiJiyoruz. Eu, inkılap davt· 
sında bir kazançtır. safımızın 
şuuru kuvvetleniyor. 

Bu knvvet!enen, şahlanan şu· 
urdan inkılabı vuzuhsuz, her ka· 
Jıba uyar bir ŞP.y sananlar kork· 
sunlar. inkılap çocukluktan çıkı· 
yor delikanlı oluyor. Sert, kes· 
kin bir delikan l ı . 

* * * 
Şuurunu yeni, yeni peydahla-

mıya başlıyan b·r inkılap gözü
nü orta zaman ufuklarına açan 
nesillerden bir şev bekliyemez. 

Bu nes Herin, t:u çağlartn se
nelerin elinde katılaşmış, o' gun· 
Jaşmış ve bir daha değiştirilmesi 
mümkün o!mıyan bir rubu var· 
dır. Bu ruhun yeni ile arkadaş· 
hğı yeniye baş eğmesidir. Onu 
derinden, gönülden kavraması 
asla!.. 

·'i· ~ ~ 

Iokılibın şuurunu, inkı' ibın 
derinliğini besleyecek yeni ne· 
sillerdir. Mektep çağlarıdır. 

Mektep çağları gençler üs· 
tüne: 

A) - Şuurlu, telkinlerle 
B) - Şuursuz, harketlerle, e,. 

ya ile tesir yapar. 

inkılap şuurunun ta kendisi 
olan Maarif Vekaleti, orada in
kılap gençliğini temsil eden Re· 
şit Galip inkılap terbiyesini ken
dine birinci iş yaptı. 

Darülfünun meselesi, kitap işj, 
ümmilikle mücadele nihayet ilk· 
ten yükseğe kadar inkılap ha· 
vasını vermek için radikal çare· 
lcre baş vurmak bunun misal· 
!eridir. 

Şimdiye kadar alman tedbir
ler içinde şuurlu, şuursuz tesir
lerile en büyük tesiri yapan in· 
kılap havasının mektebe aşılan· 
muıc!ır. 

inkılap havasını mektebe so't
mak onu, canlı disiplinli bir hal
de yüriitmek bir taraftan şahıs, 
bir taraftan te,kilat, bir taraf
tan da madde işidir. 

Mektepte Müsbet, inkılapçı 
milliyetçi, lavik, cümhuriyetçi, 
halkçı bir havanın esmesi için 
e•ve!a buna inanan bunu inanç 
haline koyan bir teşkilatın işle· 
re bakim olması zaruridir. 

Bu teşkilatın birer parçası 
olarak hocalar büyük iokilap 
terbiyesi makinesinin işlemesine 
ancak bu zaman muvaffak ola· 
bileceklerdir. Şüphesiz bu çark 
içinde, büyük makineye uyamı
yanlar, aykırı düşünerler, yor· 
gunlar, kötü görenler varsa ken
diliklerinden sapır, sapır dökü
leceklerdir. 

inkılap havasını verecek en 
kuvvetli şey bu devirde fikirdir. 
inkılap davasının bir fikir olarak 
müdafaası, fikre dayanan bir ka
naat halini alması bir zarurettir. 
Onun için büUin telkin vasıtala
rından istifade edilmekle bera· 
ber inkilap felsefesini bir fikir 
sistemi halinde mektebe yaymak 
ayrıca bir ders mevzuu teşkil 
et~elidir. inkılap terbiyesinin 
fikir kadar canlı bir yardımcısı 

8a mektepteki inkılap köşesi 
ve mektepteki inkı!ap teşkilatı· 
dır. 

inkılap köşeşi her mektepte 

Bir memur 
işinde suiistimal

den suçlu 

iki şahidin iddiayı teyit 
yollu ifadeleri 

Istanbul Ağırceza mahkeme
s'nde, dün öğleden sonra evvel· 
ce Cerrabpaşa hastanesi deppoy 
memurluğunda bulunan Şevket 

beyin muhakemesi görülmüştür. 
iddiaya göre, Şevket bey, 

ölen ba21 hastaları taburcu ol
muş gibi göstererek, bunların 

paralarım ve eşyalarını kendi 
hesabına alakoymuştur. Vazifeyi 
sui istimal, zimmete para ve eş
ya geçirmek davası ... 

Kendisi, bu iddiayı kabul et
miyor. Dün, şahitler dinlenil
miştir. 

Bunlardan hastane baş dok
toru Rüştü bey, hadiseyi teyit 
yollu izahat vermiş, yeni deppoy 
memuru Nuri bey de, ayni şe· 
kilde şahitlik etmiştir. 

Neticede muhallefat dosya
larının g et rtilmesine ve tahki
katın derinleştirilmes ine karar 
verilruiştir. 

Muhiddin Arabi türbesin
deki kıymetli eşya 

Konyadaki Muhittini arabi tür
besinin milyonlarca lira değerin
de olan bazı kıymetli tarihi eş· 
yasının çahnması üzerine maarif 
vekaleti tahkikata başlamış ve 
alakadar makamların nazarı dik
katıoı celbetmişti. 

Bu vaziyet üzerine polis mü-
dürlüğü ile evkaf idaresi tahki
kata devam etmiş fakat bir 
netice elde edilemem iştir. 

Son günlerde Kahireye gelen 
· bir haberde bu eşyanın Mısıra 

götürülerek satıldığı bildiril· 
mcktedir 

Bir tıp kongresine 
iştirakimiz 

Doktpr Ihsan ~ükrü bey 
Vortsbergde toplanacak o!an 
Alman emrazı akliye kongresine 
iştirak etmek üzere dün şehri
mizden hare~<et etmiştir. Kendi-

,ile görüşen bir muharririınize 

kongre hakkında şu izahatı ver· 
miştır: 

- Her sene başka bir şe-
hirde toplanan bu kongre geçen 
sene Bono ~ehrinde inikat et
mişti. Orayada .. Yerli tavşan 
ansekalitleri,, hakkında bir rapor· 
la iştirak etmiştim. E u sene bil
hassa tababeti akliyenin içtimai 
rolleri mevzubabs ola caktır. 

Hah tacirlerinin toplantlsı 

Cumartesi günü halı tacirleri 
Istan bul Ticaret odasında f ev· 
kalide bir toplantı yapacaklar· 
dır. Eu topl antıda rıhhm şirke· 
tinin antrepo ücretlerini indirme· 
si üzerine yeniden bir antrepo 
yapılması görüşülcc~kt ir. 

b:r inkilap müzesi ve her inki lap 
teşkilatı da gençier arasında in· 
kıJap fıkirlerinin yayılmasını te· 
min edecek bir çekirdek de 
mektir. 

Günden güne şuurlanan, gün· 
den güne keskinleşen bir i11kı · 

lap hamlesinin böyle bir teşki · 
lata şüphesiz !~i ihtiyacı vardır. 

Sadri Etem 

Romen izcileri 
abideye çelenk 

koydular 

izciler Abide önilnde 

Evvelki gün şehrimize gelen 
Rornen izcileri dün sabah saat 
onda Taksime giderek Cümhu
riyet Abidesine bir çelenk koy
muşlardır. Romen izcileri pazar 
gününe kadar şehrinıizd '! kala
cak lardır. 

Küçük san' atlar ve 
ecnebi tebeası 
Mayıstan itıbaren tatbik edi

lecek olan küçük san'atlarm 
Türk tebaasına hasra hakkında· 
ki kanun Ü7.erine Istanbuldaki 
ecnebi esnaf birer birer şehri
mizden uzaklaşmaktadır. 

Öğrendiğimize göre yalnız 
Yunan tebaası · olarak şehrimizde 
10 bin Yunanlı bu'unmaktadır. 

Bunların içinden 6 bini memle· 
kellerine gitmek için Yunan se· 
farethanesine müracaat etmiş

lerdir. 

Milletler cemiyetinden 
gelen bir büro şefi 

Mılletler cemiyeti çalışma 
biirosu şefi M. Şarl Viver 
memleketimize gelmiş, Ankaraya 
gitmişti. M. Viver dün şehrimize 
dönmüştür. Bir kaç gün de bu
rada kalarak bazı tetkiklerde 
bulunacaktır. 

Üsküdarda bir yangın 
Dün saat onbir buçulsta Üs· 

küdarda uncularda bakkal Tah
sin efendinin dükkanmdan yan
gın çıkmış, ciikkan, kısmen 
yandıktan sonra yetişileıek sön· 
dürülmüştür. 

Bir ltalyan meb'usu geldi 
ltalyan meb'uslarından M. 

Franko Ciyarlantini şehrimize 
gelmiştir. ltalaan meb'usu dün 
Tepebaşındaki ltalyan kulübün
de Faşizm hakkında bir konfe
rans vermiştir. 

VAK 1 T 
GUndelik, Siyasi Gazete 

lııtanbul Ankara Caddesi, VAKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
\"azı 1şlerl teıeronu: 243i9 
I <lare telefonu : 243i0 

i'elgraf adresi: l stanbul - ·ı AK11 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelle " : 
Türkiye Ecnebi 

Seneli': 1400 Kr. 
6 nylık 7[,0 .. 
;) nylık 400 
1 aylık 150 " 

ilan ücretleri : 

2i00 Kr. 
u:;o • 

P.00 -
300 • 

l{ı?.Sml 1111.nlarıo bir satırı 10 Kuruş 

l'lcarl UG.nların tıır satırı 12.5 I<uruş 
ncari illl.nların bir santlml :!5 Kuruş 

KUçUk ilanlar : 

B ir defası 30 iki dc!ası 50 Uç defası 1>:5 
dört dı?fnsı i5 \'e on defası 100 lturuşlur. 
Oc; aylık 110.n \'Crenlı?rln bir dcfD.!>1 mccca· 
nendir. Dort satı r ı geçen llAnların fa.zı;ı 

satırları beş kuruştnn hesap erllltr 

Şarap mı? 
Bir çocuğun elinde 

bulunan şişede 

Şira olduğu anlaşıldı 
ve beraat kararı verildi 

Adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
mahkemes:, dün~Odesiya Yanko 
efendi isminde birisinin muhake· 
mesini bitirmişt i r. 

Bir ayağı sakat olduğundan, 

mahkemeye kollu'< değne'derine 
dayanarak gelen Odes1ya Yanko 
efendinin, Beyoğ undaki evinde 
kaçak şarap bu1undurduğu ve. 
saltığı iddia ediliyordu. 

Dün, inhisar idaresi Beyoğ:u 

mmtaka amiri Remzi Bey, ıabit 
olarak dinlenilmiş, şunları anlat· 
mışhr: 

- Bize ihbar vaki oldu. Evi 
tarassut altına aldık, b r aralık 
içerden on beş yaşında bir ço 
cuk çıktı. Elinde bir şişe vardı 
kendisini durdurduk, şişenin 

içindekine baktık şaraptı kapıyı 
çaldık, eve girdi~< her tarafı 
aradık, b r fıçı içinde 12 ki!o 
şarap bulduk. Alat ve edevat, 
kazan filan yoktu. 

ifa adamın karısı, evde hasta 
yatıyordu ona sorduk, 11Çocuğa 
şarap satmadık bir ahbaba he· 
diye olarak gönderdiğimiz şey, 

zaten şarap dttği1, şıradır,, dedi. 
Hakim Refik .Bey, bunun üzeri· 
ne şöyle dem'ştir: 

- inhisar idaresinin tahlil ra· 
poruoda da "tahammiirünü jkmal 
etmemiş şiradır,, deniliyor. Son· 
ra, şişedeki mayile fıçıdaki mayi 
ayn ayrı d~recelerde imiş. Hu 
fark neden? E~er şişe aynı fı· 
çıdan dolduru\muş o'sa, derece· 
lerde aym olmak lazım gelmez
mi? 

- B::r:, şarap diye aldık tabii 
tahlil neticesine karşı bir şey 
diyemem. 

- Alırken tatdımz mı? 
- Hayır, yanlız baktakl 
- Sonra, içeriden elinde ş·ş~ 

ile çıkan çocuğun on beş yaşın· 
da olduğunu söylüyorsunuı hal
buki, ıekiz yaşında imiş buraya 
geldi, dinledik bir Macar çocu~u. 

- Yaş tahmininde yamlmı~ 
ola biliriz! 
Müdd~iumumi Muzaffer Bey 

usulü daircs:nde suç sabit olma· 
dığı kaydile beraat kararı istedi 
hakim Refık Bey, tahlil raporu
na göre şarap denilen şeyin 
tahammürünü tamamlamamış 

şıra olduğu anlaşıldığından, 
beraat kararı verdiğini bildirdi. 

Dava edilen, teşekkür eU:, 
koltuk değneklerine dayanarak 
mahkeme sa'onundan çıldT. 

Türk edebiyatı muallimi 
bir Fransız şehrimizde 
Pariste şark dilleri akadem'si 

Türk edebiyatı muallımi M. Jan 
Danni şehrimize gelm'ştir. Ma
ruf müsteşriklerden olan M. Den
ni şehrimizde tetkiklerde bu!u
nacak, Türk mes'eklaşlarile gö· 
rüşecektir. 

lspanyol cümhuriyeti 
Cuma günü ispanyada Cüm

huriyet ilan ının yıkönümüdür. 

eu münasebetle şehrimizdeki 

ispanya lrnr.so:oslui unda bir 
kabul resmi yapılacakt.r. 

r SOHBETLER 
Museviler, Rut111~ 

Ermeniler 
~ 

"Ben, bir ııeneden beri ht•: 
dayım. Bir memleketi tanıro• j( 
lisanını bilmek lazım oJdıı_ 
taktlir ettiğimden lisanınızı öif' 
dim. Makalelerinizi mü~küIAl~ 
ramaksızın okuyor ve anhY0

; 

Ne çare, ki münasebette bulıı 
0 

ğum Türk meslektaşlarıın btf 
hevesimi hoş görecek ve ba11•,r' 
dım edecek yerde, bilakis ces 
mi kırıyorlar. Kentlilerine ııt 
man Türkçe hitap edersem, f~ 
sızca, veya Almanca cevap a~' 
rum. Bir mağazaya gidip, 'fıJ 
söylediğim zaman, mutlaka bfl' 
bir lisanla söze d.'.!vama mecb~ 
diliyorum ... Niçin Türk merııl. 
tinde her~es Türkçe bir ~~~ 
Türkçe mukabele etmeyi tah11 

mesm.,, 
,,. ~ :;. 

Bu mektubu, bugün aldık~ 
netrneyiniz. Hayır, bir ecnebi t 
fından yazılan bu mektup, bll11~ 
16 sene evvel, "Vakit,, ha§ roıl 
ririne yazılmış. Bu mektubıJ 
Teşrinievvel 1917 tarihli "V~ 
gazetesinden aynen iktibas etti 
Bir kere daha anlaşılıyor ki, v3V 

daş dediğimiz yurttaşlarımııı 

altı senedenberi, atılan ileri ad 
lara lakayt kalmı~lar, Türk İl1; 
hına gözlerini yummuşlar, 
harsına kulaklarını tıkamışlar 
Türkçeden gayri herhangi bir 
konuşmakta taannüt etmişler• 

On altı sene, bize on yedi 1 

kadar uzaktır. O fena devitle 
bugün artık izi kalmamıştır. f~ 
hala, bütün değişikliklere, yen: 
lere, rahat günlere, inkılaba ıt 
men, o günlerin izini, bilha:ı3a 
sevi, Rum sonra Ermeni yurtts 
rımızın dilinde görüyoruz. 

On altı sene evvel, her hanS1 

mesele hakkında yazılan bir ~ 
tup, bugün elimize geçse ha~ 
okuruz. Bize, o günler, puslu 
cam ardından görünür. Bugiil1r 
ta tahsil çağındaki çocukla~ 
16 sene evvelki dahili veya b-' 
meselelerden bahseden bir )'~ 
okuyacak olsalar "evvel zaıtl 
tarihinden bir yaprak okud'lll>~ 
na hükmederler. Fakat, rvftı 
Rum ve Ermeni vatandaşlarıl1 
bahsi, hala yenidir. 

:(. :(. ~ 

Hazirandan itibaren, küçü1' ~ 
at erbabı, yalnız Türk tebaa''d 
cak. Ecnebiler, memleketiınit: ; 
göremiyecekler. Bu musip ve 1,V 
de verilen karara, bir madde 

1 

vesini teklif ediyoruz: ~ 
Türkiye hudutları dahilinde~ 

lışacak küçük esnafın Türkçe 
# 

mel eri de şarttır. ; 
Yalnız ecnebi olan değil, 1 I 

çe bilmiyenler de bu meınle~ 
çalışamamalıdırlar. lsta111' I 
doğma büyüme nice Türk teb ı;I 
vardır ki, Türkçe tek keliıne ; 
renmemişlerdir. Bu gibilere e1' 
vermemek gerektir. l 

Sel~mi ~ 

Kömür depoları aıey'11~ 
,.fı 

A 'ı Vafi Bey ailesi tır ~ 
dan Kuruçeşınedeki Rus ~():( 
dcpo!arı aleyhine bir da"'ı,.r'' 
mı' ve bu davada depo ~·' 
avukötı Adalo efendi da":,ır 
ancak Rus mahkemesinde g 
le bileceğini söylemiştir ... e b' 

Ali Vafı efendi ai ~est 19,, .,~I 
memle!<etin Türkiye oldıJJ 
hatırlatmışiardır. efe' 

lstanbul barosu Adato · ~•t' 
dinin söz eri üzerine tab~' 
başlamışhr. 
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1 D İ JL ıI M R ~ a 
13 ftlsan 1933 "Wlllllll -------- .. Bal ======= nakleden: Selimi izzet Yeni 11 kelimenin karşılığı gcl5in .. ~_eragat - Vazgeç.m~: l\fa- yet - Değerlilik, beit. Ehil - Baıar· 
Şefika Hanımla görü•t"' ..... .. b" 

1 
d"' 

1
. . , , k il ) I dem kı oyle, ben vazgeçıyoııım. mak. Elbet - ister istemez, öyle. 

nün üzerinden bı"r :r u~u . gBu- ıre naıı uze ıverıyor · Senin Ve U anı iŞ arı Fert • Tek, kiti: lnsanlar tek ola- Elim - Acıklı. Emanet - lg~ reti. E· 
b" ay geçmı~tı u geldiğinin erteıi günü, ıinemada k 1~ ay, ona acı tecrübele .. t. • İcabet - Uymak, eritmek, var· ra yaşıyamazlar. Topluluk her za mare - Belirti. Emel - Dilek istek, nıııti K r goı er Nam Beye raıt geldim .• Bilmem mak: Müslümanlar namaz kılar- man için iyidir. Feaat - Bozuk, umma. Emin - Korkusuz, gÜvenen. 
karıı~ınd:~ ~aatlar, c

1
ali teselliler nasıl oldu, ıenden bahsettik •. Ben ken imama uyarlar. Siz bizi çağı- (Ne bozuk adam, hiribirimize kat- Emniyet - Güver..mek. 

b'"t" a mıftı. § aramanın anla.ttnn ... vaziyetinin mütkülatı - nyorsunuz ama bakalım biz eri- tı bizi.·· ) Fesih - Bozmak, dağıt· lbda · Yaratmak. ibra - Temiz· 
K~nu~ fe

1

caalini hissetmitti. İyi nı ...... söyledim. şebilecek miyiz? lhtifal - Ağırla· mak:b~fl~kndiler, beraber kurduğu- lemek. icmal - Toparlamak. icra -
old .. ost arı, onun ihtiyac içinde _ Açık konu,unuz hanıme _ mak, ıenlik: Eskiden bedestende ~uz. ır .. ~ gene aramızda 80 kişi- Yapmak. içtihat - Dü,ünüf. ldare-

ı ugunu görür go"'rmez, yabancı- ustalar 25 inci jcyı}ına girince çı- nın ıstegıle bozuluyor. Kullanmak. İddia - Direnmek. ld-
fendi; doğruyu gizliyecek halde ':i H G"' G'" .. ... ) 1 &§tnıflard o r~klar toplanırlar, yı:ımekltır pişi- azan - u~.: uzun agaç ar man - Alıııklık. drak - Ermek. 

lar •efk 1·: na uzak duruyor - değilim. · rırler, ustalannı agı" rlarlardı. Ko- yapraklarını doker!er. Hazine - ihale - Kalma. ibdaı - Çıkarına. 
o'"' :r atsız bakıyorlar hatta'" N k N'" B d b' H S h b ld D Jh .onneın l'k , - eyse ızım, asır ey en n_ukları ağırladık. Düı:t akşa_m ı- azne: u aznesı oşa ı. ev- raz - Kazanmak. 
ş d' ez 1 ten geliyorlardı. ayrıldım .. Ondan biç bir yardım zım ustanın şerefine bır şenlık ya- let haznesinden aylık alanlara 12 nci ilkmektep hocalarımn bul-

du~ ıyde: ~zap içinde kıvranıyor- ümit etmiyordum.. Fakat geçen pıldr. İhtikar (ııtılah) - Madrabaz- memur ddt3rler. Havi· Var: Bu e- dukları karıılıklar: 
,,,; der •nı, çektiği 11tırabı yegii- gün geldi.. Servet zade Mulııin lık: Madrabazlığa baı;lıyaı; esnaf vin beş 0 ası var. 

besı. oıtu ona. candan mu,habbet kazanamaz. lhtiımil - Belkı, olabı- 42 nci Ukmektep hocalarının bul- Abes · Bot, kötü. Abuı - Çabk 
•Yen Ş f'k Bey varmış... Karısı ölmüt·· Kı - lir, olabilir ki: Belki bir gün adam duklan karşılıklar: yşüzlü. Acayip - Tuhaf. Acaba -

latınıyord:. '. a Hanıma bile an - zına bir arkadaı arıyormuf.. olursun. Bir gün ayna kınlabilir. aıma eklemesi. Acele - Çabuk· 
Mektub Şadiye doğruldu: lhti.,.

1 
_ Duyuı: Duyuşla~~ beni Bakaya • Artık. Baıit • koly. Ba- luk. Acemi - Yabancı. Acz (aciz)-

"Sadi u a~tım: - Siz Servet zadeyi tanımaz aldatmıyorsa seninle çok ıyı dost siret - Görüt. Bazan - Arasıra. Be- Beceriksizlik. Adalet - Doiruluk • 
.. - Ye cvfodım ? olacağız. ihtiva_ Toplama, bulu~· reket _çok. Adet - Görenek. Adeta - Düzce. 

YabilBı·uoün .• Öğleden' sonra hana ug~ra - mıaınıHz ·~ ma: Bu kitap bı'r çok faydalı bıl- Adi - Bayağı. Afiyet - Sağlık. 
r mısın' 

1 

. b - ayır.. • 53 üncii mektep lıocalarının IJulduk-

da 
'·aıa· . . yı ir tel.·lı'f '·ar~uıın· N l 1 h f d' ? gileri toplamıştır. Bu müzed\! bu- Finl<indiyadan Z. 1. A. imzasile ,. " ~ - ası o ur anıme en ı • • 1 ğ ı·a· 'ht" ları kar~ılıklar: m. Zann d . unan şeyler çok de er ı ır. ı ı- gönderilen karRılıklar: 

tcf;fif· /ı e erım, ki sen de bu Servet zade annemin akraba11n - k k kmek >" ı •abui cd ., . yaç-yoksulluk, eksikli ' ere ' Adap - Türe. Aferin - Yata. Agah-
li nezl eccı.;sın .• Eğer şiddet- dandı Z k . . d ··ı cm olmasa d b r... ~vallı kadın yoksullu ıçın e o - Uyanık. Ahenk - Uyarı. Alayiş -
fa~·at çıT.amadımy /. en gelecektim, - Ben bilmiyordu.m.. du. Senin dostluğun ~I"!ık bana Gösteriş. Alet - Avadanlık. Ama-
latma!; uzun i ~ tıı mektupla an - - Babamla dargmdılar.. Hiç gerekmez. Eksiklikler ıçındc bu- de - Bekliyen. Amir - Buyuran. A-
şursak d ş.. cm karşılıklı konu· görü§mezlerdi •. Aralarında bitip naldım kaldım. ihtiyat • Yedek, ıayi§ - Düzünliik. Ati - ilerisi. A
nö:lcrind~~a .. iyi olur.. Beldiyorunı, tükenmiyen bir dava vardı.. Na. tetik bulunmak, kollamak, önünü yin - Tapınma. Azade - Kurtuluı. 

S 
. operlm. - Şefika. fı'z Bey meseleyi pek iyi bilir. ardını kollamak: Yadek (kol) aza ~s i . 

.. ı"-adıye İ§ tulmaktan .. " "d" . olmak ne iyi şeydir. Kişi boyuna '* ncı mektep hocalarının bulduk· 
oy e keııninti k' k b un:ı• ını Şefika Hanım, Şad iyeye bakı· uyuklar. Tetik olsaydı da para et- ları karşılıklar: 
fa d ı_ • ' 1 ıme tu u hır de- yordu .. Muhsin Beyin akraba ol - ın d' h d sannışlardr aP.a okudu G·· 1 . ~ez 1 ; er yan an ~'· . · . Eb'at - Uzaklık. Ebedi - Sonsuz. 
nııyordu. · oz erıne inana- masr iyi miydi, yoksa fena mıy - Kendini kolla! Sallapaııı hır herıf- Ö 

Ö::.ı . .. . tir. Onun" ı·ı· a-rdını kollamaz. İspat- Ecel - lüm. Ecir - Kar§.ılık, baç. 
., ey dı?. Bunu takdir edemiyordu·· l Ecir (ecr) - Dayanma. Ecnebi -

ta bk w 1 guc ettı. Saat bir bucuk- Şadiye ıordu: ortaya koyma, çıkarma: E lerin- Yabancı. Ecram - Yıldızlar. Ecza 
so aga fırladı.. • den ,geleni yaptılar, yalanı ortaya Şefika Hanı h - Peki hanımefendiciğim, ne çıkaramadılar. ltham _ Suçlula- (türlü manalarile) - Parçalar, kı-

hi güler y·· 1 md, er zamanki gi- olacak?. mak, kötülemek: Hakim, muhake- rıntı Edat (gramer) - Eklenti, ek. 

.. 
uz e, ostça kar_ .. 

1
J .. dı: ,~ > Edep Utanma Ezeli Sonsuz · 

" ... u.-.• amr .. r ıneden sonra onu suçluladı. Biribi- - . - . 
du:. ~:~t bs;~e sen~. bekliyor • ==============,! rimizle kötü kisi olmıyalrm. Git- 20 nci ilknıektcp lıocalarrnrn bulduk 

batına otur d ~mı, şoyle sobanın Hacce giden Müslüman ı:ıiş beni başkaİanna köt.ü!~~iş. it /arı karşılık/ar: 
Ş d" a onuşalıın . olmuş bir lngı"liz kadını tdıhaz - Edinmek: Serserılıgı ken- Efsane - Masal. Ehemmiyet -

Çıka a.rdııyeŞ f~kantloisunu, §a.pkaıını . ine iş edindi. Dikkat. Ehil - Becerikli. Elbet • 
e ı a Cidde, ıDeyli Telgraf) - Bu y b ·· I · t · Et· A E tü Sob' anımın elini öp- a ancı soz enn ster ıstemez. ım - cıtan. ma· 

anın bac:ıua oturdu sene haç far ıe!lini ifa edenler net. Bırakılıp alınan !ey. Emare -
Şef :,L._ H - . ·· ı karşılık lan ı •-.. an ş d arasında asil bir ngiliz kadını lz, nişan. Emel - stelt. Emin - kor-

rine a\'u ı un, a 1Yenin dizle- da bıı unmak- kusuz, dog"'ru. Emnı'yet -Gu··vemne. Çıarın1 dayadı: Kadıköy lüıe•i hocalaru:ın buldukla-
- B f tadır. Kendisi rı kar•ılıklar: 17 nci ilknrcktep hocalannın bulduk 

ı_, u se er dedi "h . . >" 

Günah - Yazık. Ekmek ufakla
rını düşüııncniz yazık olur. Fayda
Tabıı. Fani - Biteçek. içtihat· Tı
rışmak. Beden - Ten. Cebir - Küç• 
lev. Kabahat - Ayıp. Fahit - Bu· 
zuk. Fatih - Algan. Harika - laki
tergiç . 

lstanbul 9 uncu mekt~p hocalarının 
buldllklan karşılıklar: 

Abes - Saçma. Abus - Çatık yüz. 
Acayip - Şa,acak. Acele - Çabuk • 
Acemi - Ham. Aciz - Gevıek. A
dalet - Doğruluk. Adi - Bayağı. 
Adet - Görenek. Adeta - Enikonu 
Afi}•et - Sağlık. 

1 inci ilknrcktcp hocalarının bulduk 

lan karşılıklar: 

Tabi - Uyan. Tabut - Sal. Tali• 
İkinci. Tecil - Geciktirmek. Tedip
Düzeltmek. Teemmül - Dütünmek. 
Teessüf - İçerlemek. Teenni - Aiır 
davranma. Teessür - Acımak. Te• 
essüs - Kurulmak. Tehir - Sonla -
mak. Tekit - Sağla.mlattırmak, 
kökleıtirmek. Telif - Uzlaıtırmak. 
Temin - Elde etmek. Tesir - izlet· 
tirmek. 1Jır !ey bu' . . • nı ayet ıy. diğer müs üman tarı karırlıklar: _ s· . ıabılchm zannederim . b Habt - Şaıırtma, yenme: Sözle- Efsane_ Uydurma söz. Ehemmi-

. ızın m"' . .. acılarla bir- · ı d d' O ıı h unasıp gord· .. ·· .. nm e en sonun a onu yan ım. z. .. ................................................... •••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••" 

' er hald · . . ugunuz Iİ"-te haccı ıfa · l k e ıyıd h lü söz er arşısmda şaşırdı. Ha- ç k H • • • '• Cİğirn.. • ır ammefendi - ettikten !O lra cim. Dolar, alır: Bu havuzun alın ıra useyın ın 
- Do.. buraya dön- yüz litredir. Bir nıustatilin dolan-

•ana ı__ grusunu istersen, bu iti m bulmak içı_ ·n en, boy ve yüksek- •• • • k 
uen hulrnadrım. • nıüş bulunu· 1 - t y !iğini bilme ıdir. Hail - Engel: Kar umı SJZ aş } 

- a kiın buldu? yor. Senelerce şıdaki güzellikleri görmeğe şu a-
Şefika H · · evvel is imi- ğaçlar engt31 oluyor. Haiz • Taıı-

"errned' . anıın deı·hal cevap B' k . ·ı·kı d .. ı .. Bıraz te dd" . yete giren yan: ır ço ıyı ı er taşıyana a- 8. "" k d• :•gındaki yüz .. kı'°l ut ettı, par· Leydi Evelyn u ... l..W• ...,._ mın küçük bir suçu bağışlanır. Ta- lf marangoz Çlragı en l• 
iye ha.Yret ettı~. er e oynadı. Şa- Cobbo'd altı batta eyvel Lon· şıdığı jstiklal madalyesini büyük • 

N yara~Iıklar göstererek ~a~d!. sile evlenmek JStemİyen 16 
<li.-Saneden ~ustunuz hanımefen- dtadan kalkarak Ciddeye gel· Hamı - Boruyucu, arka: Bırlıgımı
olduouna ~laka gösterenin kim miş ve buradan Mek<eye hare· zin konıyucuları: arasında. Ahmet yaşında bir kızcagı"" Zl vurdu ~ u ıoyleın . . . ket ederek ı u dint far zeyi yap- Bey de var. O, arkasına dayana- ' 

_ 
5

.. ez mısınız?. · ·ıd· H · T J d • d ,. oylerim k mıştır. Leydı Cobhold Cıddeden rak bu işı yapabı ı. apıı - . ut· Ö U r Ü 
:rrı~nı-., lı:endiıi .. ılzım, söylerim Mekkcye otomobil ile gitmiş. ma, alıkoyma, kaaptma: Benı ak-

1tti. Aın ıoy emeımemi iste- şama kadar alıkoydu, işimden gü-
tind ına naııl olsa g" .. b" On:da is!Am aleminin her tara- etimden oldum. Suçlunun beş ay 
S·Lıe Öğrenecek d ... 1unu~. ı • fındon gelen kadınlarla birlikte kaaptılmasına karar verildi. Harç-

'11:: anı .. L .. egı mııın?. K d k ıı. ... ıqa ın ibeyi tavaf ve bOtOn mu~<a · Bozma, akçe, atık: Paranın hep-
Naıır 8 ana yok~. Bu i"i ıa- '- ı · · · · b d m met l"k · · t ı ey b ld :r des ma~am arı zıyaret etm ıtır. sını oz u , e ı sız gezıyo-

ır adın y u u yavrum .• Ha- rum. Yol akçesini almca durma-
tada, berab, hani bir ay evvel bu_ Leydi Cobbo'd lngiliz mOs· d ... E ta . . . ka k 

Ş a er y k lilmanları içinde baç farizts 'ni yıp gi ecegım. • n n.sının tı 
'-eli eme yemittik.. parası yüzünden artık geldi. Du-

l'er le Ye, keliın 
1 

• yapan ilk kadındır. Kendisi umu· vann sıvasını bitirmek için biraz 
.: t:\'ap 'Ver~i ~rı seyrekleıti - mi harpten evvel de bu farizeyi daha katık ister. Hasar - Yazıklık: 
ş et ... Hat ..J ifa etme« istem'ı•e de ancak Yağan dolu t3kinlere yazıklık ver-

lfttc ,.1~İ'Ye hatırJaır.. a.dUnn.... Medioeye kadar varabilmiıtir. di. Haılet - Ankıütlülük: Ondaki 
b" . 1" lcir 'ki" mııtı. zun kı - arıksiitlülük örntık olacak kadar 
ın1 h Pı ı, ela gözl . h" Leydi Cobbold logilterenin yu··ksektir. Hasım. Yağı, yav (leh-

d" 1 •tırlıy d erın ıa 1 
• en asil ailelerinden 0

1an Lord •t erjni L_ or u. Kalın dudaklı çe): Yaptıklarım beğenmedim di-
z~), İtadetara.k konuıan 

0 
gü ~ Dun More'nin kmdır. Baba 11 ye bana yağı kesildi. Huta • Say

ıı Jı ı l'e a. · I' Lord Dun More bu unvanı taşı· rı (lehçe): Sayrıyı yoklamağa gi-
n· •)'alind zım 1 erkek çehre- van Lortlatın birincisidir. Leydi deceğim, beraber gelir misin? 

ıın lrıe.denıe canlanıyordu. Seıi - C 891 M Mümtaz Zeki - Mümtaz Niyazi 
odu .. ,..

0 
..... 

1 
a._hengı'nı· duyar gı"bı" obbo a J de ister Dupnis d '-a .. Fark - An ırmamak, benzeme-

JlJ, aC>ı beı:rkınin keskin bakışları· Cobbola ile evlenmif ve zevci mek, bqkalık: Kadın kadına ben-
du.... lerinde hissediyor - ancak 1929 da vefat etm'ıtir. zer derler ama, aralannda öyle an 
Doiruıu -·•••11•-™0

•
11-·™-·= •==•=ıo-= ıiırmamazlık vardır ki. . Farz -

~n_utnıa"ıp bu adamın, kendisini Müessif bir ziya Öyle sanmak: Öyle sanarak "pe-
1" 1 J o · ki!,, diyorum. Faıahat - Duruluk, 
Jl oir t ' na ı• aranııt olma•ı Ku.ı · l' alı'yeden S"' I d l k kl k 

1
__ eyd' il• :r .. ' -emayı rıca ı m açıklık: oz er umu ve açı ı 

WQlt ·-· ı .. nıütehaaıı"s oldu· fa- H fı k '"'.r•ıı za.nıa ' a z laaaa Bey bir kaza neti- ister her vakit. . . Fasile - Soy: 
er 'ie ııı· nda da, yabancı bir cesi irtihal eyJemittir. Cenazesi Fasulya (Bakliye) soyundandır. 
nerek ee, ınnettar kalacağını dütü- bugün ailui tarafından saat on f atanet· Açıkgözlük, anlayıtlılık: 

~-f:L n~ııkıldı.. . . b' d d faza - Botluk: Boşlukta her şey ~ .,.. q ır e morgdan kal mlacak ve flhıceta-1 • anını, Şadıyenın dü • cenaze namazı Koca Mustafa· küçük görünür. Aslında kos kocaAar "'ı-ırıı tabm· man bir dünya olan yıldızlar bile. 
•bJordu: ın edemiyordu.. paıa cımii ferif nde eda edil· fazla_ Aıırı, artık: A, bu yaptığın 

-Carü dikten sonra Merkez Efendi kab· aşm efendim. Felaket - Kötülük: 
Yorıun ya, itler birden- ristanına defnolunacakhr. (1892) Dilerim sana her kötülük benden 

Hüseyin isminde genç bir ma· 
rangoı çırağı, Beşıktaft.s lbla· 
mur vo~unda kendisile ev:enmek 
istemiyen bir kızı iki yerinden 
bıçaklayarak, 6ldürmllttür. 

HOıeyin, yirmi bir yaşındadır. 
Lazari isminde bir marangaıun 
yanında çahtmaktadar. Aynı ma· 
rangoıun yanında çalışan Bur· 
hanettin Efendinin hemşiresi o· 
lan on alh yaşındaki Kevser 

Hanımft gönlll vermiş, kendis:ne 
yOz verılmeyince, kızarak bu ci· 
nayeti işlemittir. 

Katilin oturduğu ev. Beşiktaş· 
ta hamam sokağındadır. Kevser 
Hanım da aynı yerde, bir iki ev 

aşağıda kardeşi Burbanettın E
fe11di ve büyük annesile birlikte 
oturuyor. Hüseyin, marangozun 

dükklmndan Eurhanettin Efen· 
dinill evine. onun tarafından ve· 
rilen ate, beriyı götOrdüğO sıra· 

da, Kf'vser Hanımı kapıda gör· 
m6ş. Daha sonra, annesı le bera
ber K~vser Hanımın büyük an· 
ncsıni ziyaret etmi' ve nihayet, 
lnıa ev enme teklifinde bu'un• 
muş, fakat, altı aydanberi tek· 

Kener iL 

rarlanaa bu teklifi, kız, hep red
det miştir. Hüseyin, tek lifini, k~a
di oturduğu evin sahiplerini g&n

dererek, dört ay ev.el gene ile
ri sürmüı, gene kabul edilme-

mİf, bunun üıerine kızı tehdide 
kalkışmışlar. Hatta bir dafaaıada 

Kevser Hanıma tabanca çektiti 
de söylenilmektedir. 

En son Ihlamur yolunda 

kizın peşine düş'llÜŞ, bir aral.k 

hızlı hıziı yanına gelmiş bıçaia· 
nı çekip kızın sırtına saplamıf 

Kevser hanım, l:un:lan sonra 
arkasma dönmüş Hüseyin, bıça• 

ğı bir defada kızın karaıaa 
saplıyayak ikinci bir yara açaut 

Kevser hanım yere düşünce, bı· 

çağını bir tarafa fırlabp kaç
mıştır. 

Belediyenin Beyoğlu ba1taae 
sine kaldırılan zavallı kız ancak 

iki saat yaşamıştır. Hüseyin bir 

müddet ~urada burada saklan

dıktan ~onra ortaya çıkmıt po
lise teslim olmuştur. 

Po isce tahkikat derınleıtiri
\iyor. 
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Enosis gelemiyor 
Y ann Istanbulspor ile Galatasaray 

takımla!ı ~arşılaşacaklar 

Yarin IStanbulsporli"karşllaşacak o'ian Gal~tasaray takıtt 
Bu seneki maçlarda Yunaniı· 

tan ıampiyonluğunu kazanan 
"Enosis,, takımının bu hafta şeh
rimize gelerek Beıişktaş ve Ga· 
latasarayla karşılatması ihtimali 
elduğunu evYelce yazmıştık. Dün 
anladık ki Yunanlıların yo!culuk 
itlerini bitirememiş olmalara do
layısile bu hafta gelemiyecekleri 
anlaıılmışbr. Bu itibarla yarın 
iki statda da Jik maçlarına de
vam edilecektir. Yarın yapılacak 
karşılaımalar lstanbulıporla Ga
latasaray B ve Beykozla Süley
maniye B takımları arasmda ya
pılacaktır. 

lıtanbulspor· Galatasaray ma· 
çı Taksim sabasmda yapılacaldır. 

Bu sabada ikincı kümeden 
Topkipı·Hilil maçı da vardır. 

Birinci devre maçında Gala· 
tauray Istanbulspora üç sayı ile 
yenilmişti. Galatasaray takımı. 

1 
müdafaa hattmıo nisbeten kuv· 

I 

vetlenmit olmasına rağmen bi· 
rinci devredeki vazıyetinden fark· 
Ja bir halde değildir. Bu itibarla 
Galatasarayın maçı kazanması, 

takımın eski ateşli kabiliyeti oy
nayabilmesine tabidir. Bu maçın 

en alakaya değer bir safhası da, 
ls\anbulspor kulübünden Galata· 
sarava geçen müdafi Tevfik Be
yin lstanbulspor muhacimlerine 
karşı yarınki maçta ilk müdafa
asını yapması olacaktır. 

Beykoz • Süleymaniye maçı 
da Kadıköyüode yapılacaktır. Bu 
maçta büyük bir a ika uyandı
racak mahiyettedir. iki takım da 
baıı maç'arda sayılı fevkalade
likler gösterebilmişlerdir. 

Bu sabada yapılacak ikinci 
küme maçıda Kasımpaşa· Eyüp 
arasında olacakhr. 

Son Boçkay maçı tenkit
leri hakkında bir cevap 
Boçkay takımile yapılan son maçta 

hakemlik eden Emin Beyden dün şu 
mektubu aldık: 

9 ni~an 1933 tarihli pazar gün
kü nüshanızda (Boçkay) maçları 
dolayısile intitar eden yazınızı, 

arkadaılarımın ikaz ve ısrarı üze· 
rine, bilhassa ıahınma taalluku iti
barile ben de okumıya mecbur ol • 
dum. Bilmecburiye ve ısrarla oku -
dum, diyorum! Çünkü: ıimdiye 

kadar haklı ve yerinde teknik bir 
tenkit tatımıyan, ilmi bir kıymeti 
haiz olmaktan ziyade hissiyatınıza 
mağlup olmut hissini veren yazı -
larınızı göre göre, esasen çoktan 
beri bence hiçbir istifade melhuz 
olmıyan satırlarınızla gözlerimi 
yormamayı, daha mantıki ve mü • 
nasip görmüttüm. Fakat çok isa • 
bet olmut ki okumutum .. Hiç de -
ğilse, daha henüz (penaltının) ne 

demek olduğunu, hakemin, hatalı 
ve gayri nizami hareketlerin önü
ne, davul zurna ile değil nihayet 
düdükle geçebileceğini de bil -
mediğinizi öğrendim. Son maçta; 

Fener bahçenin, nispeten güzel ve 
kombine oyunu karşısında; pro • 
fcsyonel ağabeylerinden öğrendik 
leri hileleri tatbika imkan bulamı
yan ve binnetice aciz vaziyetleri 

kart11ında, muvaffakıyetsizlikle· 
rini görüp, memleketlerine son 
maçta da mağlup olarak dönecek-

lerini sezmek Ve bu İtibarla §UUr • 
lumı kaybeden Macarların, bu o
,anda bililtizam hazırladıkları 

çorbayı, ancak sizin gibi bir spor 
muharririne kabul ettirebilecekl~ 

ri atikardır. Yalnız, ben burada, 
sizin, F enerbahçe takımının da 
ayni sinir buhranına maruz kaldı· 
ğı hakkındaki iddianızı; (Bizzat 
Fener bahçe umumi kaptanı Zeki 
Beyin oyunu müteakip hassaten 
tetekkürle elimi sıkmasından ve 
nihayet sportmenliğe vakıf şah -
siyetlerin oyunun hitammdaki tak 
dirkir sözlerinden cesaret alarak) 
cerh ve reddederim. 

Bu yazımı, daha birkaç nüsha 
evvel, ( Klüp tarihçesi yazıyorum, 
zannilc) yegane menbaı ve istinat 
gahı maruf bir lise olan sağlam 
bir teşekkülü: Koca "İstanbul -
spor,, u Süleymaniye klübünün bir 
parçası diye ilan eden garip yazı· 

larınızın uyandırdığı teessürden 
mütevellit telakki etmemenizi ve 
taşıdığınız vasıftan böyle lüzum
suz ve manaıız dedikodulu bir ta
riz yerine, istifadeye değer ilmi 
bir tenkit beklediğimi izah mak -
sadile yazdığımı da bilvesile işa -
ret etmek isterim efendim. 

Fenerbahçe • Boçkay intikam 
maçı hakemi ı 

Emin Fazll 

Bir sinema artistinin babası . 
V AŞJNGTON, 12 (A. A.) -

Mümessiller meclisinin cümhuri • 
yetçi azasından maruf sinema ar
tistlerinden Tallulah Bankhead'ın 

babaıı M. Bankhead, bir nutuk 
söylerken kalp buhranı ıeçirmiş, 

olduğu yere yığılmıt ve hastaneye 
kaldırılmasına mecburiyet hasıl 
olmuıtur, 

VAKiT 

Çorap söküğü ......................•......... 

Kaçakçılar 
(Bq tarafı ı inci sayıtadadlr) 

derken diğer taraf tan da evelki 
gün yakalananlar hakkındaki ev
rakı hazırlıyarak polis müdüriye
tine göndermektedir. 

Bunlar arasında Kadri ve Meh· 
met beyler ile Avram ve Yani is
minde de iki Rum vardır. 

Yeniden yapılan ara§tırmalar 
neticesinde; Sütlücede, Boyacı kö
yünde bulunan eroin imalathane
lerile yalnız tehrimizdeki bazı eı
basın alakadar olmadıktan ve bu 
İfte muhakkak surette ecnebi ser
mayesi olduğu anlaşılmıştır. 

Esasen yapılan tahkikatta İs· 
tanbuldaki eroin amillerinin Bal
kanlarda ve muhtelif ~emleket· 
lerde ajanları olduğu tahakkuk et
mit gibidir. Bu işlerle bilhassa 
Yani ismindeki bir şahsın mefgul 
olduğu ve yapılan eroinleri kaçak 
suretile hariçteki ajanlara gönder· 
diği zannolurunaktadır. 

Yani henüz ele geçmediği için 
bu hususta fazla malumat alına

mamıştır. 

Mamafih gerek muhafaza bat 
müdüriyeti ve gerek polis müdüri
yeti İnceden inceye yaptığı tah· 
kiklerde bu işle uğraşanın yalnız 

Yani olmadığını, şehrin yüksek ai
lelerine mensup Fıtnat hanım is
minde bir kadının da alakadar ol
duğunu ayni zamanda Musevi ve 
Ermeni bir kaç tacirin de eroin ya 
panlara büyük sermaye vererek or 
tak olduğunun da tesbit etmit gi
bidir. 

Tahkik için dün de polis müdü· 
riyetine kadın ve erkek bir çok 
kimseler davet edilerek sorguya 
çekilmi§lerdir. 

Öğrendiğimize göre dün akşa· 
ma kadar eroin iıile alakadar ola· 
rak80 kadın ve erkek sorguya çe
kilmi!tİr. 

Alakadarlar şebekenin kamilen 
yakalar."llak üzere olduğunu söy
lemektedirler. 

4000 lirayı veren Blo
mental'ın oğlu .. 

İfadesine müracaat edilenler
denM. Bernar Blomentalin babası 
M. Jol Blomental ıunları söyle
mittir: 

" - Oğlum Bernar tevkif ed:I
miş değildir, yalnız nezaret altına 
alınınıttır. Oğlum arkadatı olan 
Y orgi veNiko Camadani kardat· 
lara yardım etmek istemiş, buna 
kurban gitmiştir. 

Bernar Blomental fimıasile ala
kadar değildir. Beyoğlunda bir ni
kelaj atelyesi işletmektedir. Gayet 
muntazam bir hayat yaşar. Fazla 
masrafı yoktur. 

Alakadar bulunduğu kadın için 
yaptığı masraf da ayda yüz lirayı 
geçmez. 
Oğlum Camadani kardaşlarla, 

bunların satmak istedikleri bir o
tomobil dolayısile tanışmıştır. Bir 
gün bunlar oğluma gelerek bir A
merikalı seyyahla ticari bir mua
meleleri olduğunu söyliyerek bu 
zata gidip vadesi gelen dört bin 
liralık bir senedin vadesini uzat· 
ıınası için teşebbüslerde bulunma· 
sını, çok iyi İngilizce bilen oğlum
dan rica etmişler. Bu senedin va
desi on bet gün i.mit ve ihtiva etti· 
ği parayı veya malı veremiyecek 
vaziyette imitler. Oğlum razı ol
muf. Amerikalı seyyahla Maçka· 
da bulutmuşlar ve oğlum Cama
dani kardaılarm arzusunu yerine 
getinnit 
Amerikalı seyyah hakikatta bir 

Türk memurmut ve polis Cama
dani kardaıları sıkı bir nezaret 

Dün akşam köprü 
üstündeki cinayet 

<Bat tarafı blrlncı aaydada> hemşiresi Joli hadiseden habe'' 
-art Süzan İsminde ve 26 yaşların - dar değildi. Malumatına .... 

-la bulunan maktul Anadolu a - caat etmek üzere evin~ gid' 
iansının fransızca daktiloğraf me - muharririmiz, kardeşinin 111~, 
murudur. Matmazel Süzan iki ay- hul bir şahıs tarafından yar~~ 
danberi Yüksek kaldırımda bir dı~mı söyliyerck izahat isteoıİI' 
Madamın pansiyonunda 8 lira ki -1 kim· nle mür.3.sebatta bulundui", 
aayla oturmaktadır. Annesi Ma - nu sormt~~lur. Madam Joli .,e JıO 
dam Viktorya ile kız kardeşi ca!ı Süzanın yalnız çalıştığı ._, 
Mtamazel Bekiden ayrı yaşamak - e:;sese mE.murlarmdan birile gel 
tadır. diğini sÖ) )emişlerdir. 

Matmazel Süzanın en samimi 
arkada~ı Madam Roza muhar • 
ririmizf' hidise etrafında şunları 

ıöylemİ§tir: 

- Süzan epey vakittenberi 
çalıştığı müessese memurlarından 
birile arkadaşlık yapıyordu. Ek • 
seriya beraber gezerler, bera -
ber otururlardı. Hatta evlene • 
cekleri söyleniyordu. Bir vakit -
ler Süzan bana geldi, yakında ev -
leneceklerini, Yüksek kaldırımda 
bir ev tuttuğunu, söyledi. 

Fakat sonra•~an Süzan !evgili -
sinin on &ened'"' fazla bir za -
mandanberi dostuyla yaşadığını 

öğrendi. Bur•dan ıonra onunla 
tamamen alakasını k~sti. Fakat 
erke,< peşini Lırakmıyordu. 

iki gün evvel Kuledibinde ken -
disini ~ördünı. Beni yanma ça -
ğırdı: 

- Roza, bu adam başıma mu -
salla~ o!c.Iu. Artık onu istemiyo -
rum. Arife günü eski karısae 
evlendi, nikahlandı. Bunu öğ -
rendikten sonra bir daha yüzünü 
görmek istemiyorum, fakat beni 
bırakmıyor, senden vaz geçemem, 
'"ana beş bin lira vereceğim, her1' • 
ber ya§ıyalım, diyor, dedi. 

Süzan, benden rica etti.. Ben 
sevgilisini görüp, Süzandan vaz 
ı::~mesini söyliyecektim . Dün 
randevü vermi~tim. Gelecekti. 
Ben de Süzanın sözlerini söyli -
yecektim. Fakat verdiği rande -
vüye gelmedi.. 

Altıncı dairede oturan Süzanın 
1111U1annmınmt11maım1t11t1mım111ımmm1ııaa11nwunaunm111wuııtıt11tuımııt11t11ınu 

altında bulunduruyormuş. Oğlu
mun bunlarla görüştüğü görülün
ce kendisinden de şüphe edilmiş. 

Nisanın üçüncü Pazartesi günü 
otomobille Taksimden geçen Ca
madani kardeşler oradan geçen 
oğlumu görmüşler, onu da otomo
billerine alarak Tepe batma kadar 
götürmüşler. Polis zaten onları ta
kip ediyormuş. Hepsini orada tev
kif ettiler. Polis müdürlüğünde 

Ca::na.dani kardeşler oğluma iftira 
atarak ecnebi rolü oyniyan memu
run verdiği 4 bin lirayı oğlumun 

aldığını söylemişlerdir. H21lbuki 
parayı alan kendileridir. Bernar 
parayı almad~~ıuı söledi, fakat 
şerefinin tehlikede olduğunu gö
rünce bu parayızabıtaya tediye et
miye hazır olduğunu bildirdi. 

O gece saat ikide eve geldi Sa
bahleyin saat yedide bize bir fey 
söylemeden çıktı, gitti. Biz her za· 
manki gibi iıine gidiyor zannet
miştik Fakat o gün saat on bire 
doğru yanında bir polis olduğu 

halde Sirkecideki mağazama gel
di: dört bin lirayı vermek icap e· 
diyordu. Kasamda o kadar para 
yoktu. Bir kaç saat sonra para te
diye edildi. Bundan sonra oğlum 
hemen her gün polis müdürlüğüne 
giderek izahat vermektedir. evel
ki gün orada saat on birden on be
te ve on sekizden yirmi bire kadar 
kaldı Boyacıköyündeki ev arandı
ğı zaman da polislerle bereber 
bulunmuıtur. " 

Polis laMtikatı da ayni ,otl 
kezde olc~uğundan bu cihette~~ 
aliyete geçilmiş ve memur istıÇ 
edilmi,tiı. Saat 6,20 de Eıniol 
nü merkez memuru ve kor11it"' 
Anadolu ajansına giderek, bll ~ 
merkeze celp edilerek ifade•jj 
nüracaat edilmiştir. 

Haher aldığımıza göre bll ,1 
cinayetle alakası olmadığını söf 
lem iştir. 

Sa:ıt ona kadar bir çok kir11,. 
ler •;elp edilerek iııtiçvap ediljlllİI 
ve bundan sonra erkeğin e1~ 
gid;h:ı;s :~cndisini ve kızı tanı1' . ~ 

bir ~ ;h. kımselerin ;fa desine ıoiJ 
racaat e-:lilmiştir. 

A:an~ memuru ı:ece yarısı~d~ 
som:\ da Eminönii merekııJJV 

bulunuyordu. 

Polis tahkikatı devam etın~ 
tedir. Ceset dün gece Morl 
kal~ırılmıştır. Katil Bugün tetf 
edilmi' olacaktır. 

Ajansın taziyesi 
ISTANBUL, 12 (A. A.) ,1 

F ramızc.ı daktiloğraf memuruııı-' 
Suzan Hanım, bugün işlerini bid 
rerek daireden evine gider~~ 
Körpü üzerinde meçhul bir şl.İ 
tarafından atılan bir kurşunla 1 

surette yaralanarak hastanı~ 
naklP.<:ilirken yolda vefat etınif 
tir. 

Ajam ailesinin kıymettar tfJ 
arka<la~ı olan Suzan Hanımın .. 
feci ölümü karşısında kemali hj: 
meH~ ei<ilen mües6esemiz, aile• 
en s~m1mi taziyetlPrini arzed~ 

:················································ı 
E Kari Mektubu .1 
················································ 

Bir tacirin izahı 

Dün aldığımız mektupta di 
ki: 

"Muhterem gazetenizin JV 
roin kaçakçılığı hakkındaki ~ 
riyatı arasında her halde i}tı"J 
neticesi olarak ismim karıştıt" 

mı~ olduğundan vaziyetin ta~ 
zuhu için atideki yazımın lôt 

. . . b'l ·ı 'd' it neşrın1 rıca ve ı vesı e teyı ı 

tiramat eylerim efendim. ·ti 
Filhakika bu defa polis i1'1• 

şubesi tarafından davet edil.O; 

ı;em de ve davetim munha• J 
heroin kaç;.kçılığında meth-1~ 
olduğu zannolunan bazı et"'". 
hakkında sadece şahsi mah'.1111~ 
ma müracaat olunmak makflJ , 
ifa edildiği, sorulan sualle 
müsp~ttir. Hiç bir vakit pol~• ~ 
zareh altında kalmadığım gıb1 

hanemin ve ne de müdürü bol~, 
duğum ticarethanenin polisçe ti, 
harri edilmeyip, oğlumun da b", 
güne kadar hiç bir suretle pD ı 
idaresine davet edilmiş buloI1; 
dığını arzederiz. 

Bav~era valiliği 
BERLIN: 12 (A. A.) -1'~ 

cümhur, Fon Eppi Bavyera .,lJ 
valiliğine tayin etmiıtir. 
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ea ylik zevki pençere 

• blllon uçurmakb 

Küçük y h 
Öyl u anı tanımazsınız. 

e Ya nered O . en tanıyacaksınız?. 
tınıal den· · . 

landa ı:ıh. ız.ının kenarında Ho • 
ıllerınde fark .. l 1 IDa. ı soy er, e • 

, arınut satar K·· "ki 
rür. Büvükle . · .uçu eri güldü • 
lelikle g .. rı halıne acıtır. Böy . 

eçınıp gider. 
O; ıına, bab k" . . 

inadı A . a zev ını hıç tat • 

e...... 1. . nneıı babasından üç ay 
.. Yt: old·· B 

h&ıaı 3 u. abaıı da küçkü Yu • 
kapadı. Y.atında bırakıp gözlerini 

yuhan büyük · . 
da kaldı 10 aıuıesının Y&nın· 
ğinnen). köy~a!.mda~en (Akde • 

unun en ıhti ka 
nı olan 120 Yar dı-

Yatındaki b .. ....::ı_ 
nesi de öld'" u,\l&. an • u. 

Artık (Yuhan) Ak 
köYilaiiıı hi . . değinnen 

Zlnetçııı oldu. Genç, ilı 

tiyar herkes onun efendisi idi. Ak· 
lına gelen emreder. Fakat muka • 
bilinde biraz ekmek veya bir man· 
gır verirdi. 

Günler geçti. Mangrrlar toplan· 
dı. Yuhanın da aklı batına geldi. 
Bu mangırlarla bir küfe aldı. içi· 
ne de elmalar doldurdu. Bunları 
satacaktı. 

Hakikaten dütündüğü doğru 
çıktı. O gün 10 mangır birden ka· 
zandı. Erteıi gün de 10 manır .. 
Üçüncü gün de 10 mangır .. Niha· 
yet mangırlar 100 taneyi buldu. 
Yuhanın da sevincine ölçü kal • 
madı. Her gün keyif yaptı. 

Yuhanın sevinci ve keyfi aca • 
ba nedir diye dütünmek aklınıza 
gelmez. Fakat o herkes gibi eğlen· 
mez. Onun eğlencesi nedir bilir 
... ? 

mısınız .. 
- Sabun köpüğü ... 
O tatil günleri yeni kiraladığı 

odanın penceresi önüne geçer bar· 
dağın içindeki sabunlu suyu ka • 
mışla çeker onu köpürterek ha • 
lonculdar yapar. Bunu havaya sal· 
verir. Bu balonlar ne kadar geç 
patlarsa o kadar sevinir ... 

Tuhaf değil mi?. O zamana 
kadar Holandada sabun köpüğü 
bilmezlcrmif. Yuhan ilk defa sa • 
bun köpüğünden balon yapınca 

bütün köylü pencerenin altına top· 
lanmış, bu işi hayran hayran ıey· 

Yı. ~~1~mdi büyüdü, zengin 
retmi:~ 

oldu. )4t~anın me~hur taciri 
Yuhan MI~ kime aorananrz he • 
l:l':!n size cSnu gösterirler. 

... ~ ...... alb 
,..ptı.ıı... Da toplanır, ODUD ••b-

•• balonlan 11eyrederdl -
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benım vatanım .. 

&aı. 
çok - - Oilun:ı o·· d ·~re.in· ... unya a en 

Onı - ı ae~erain?. 
B '- Vatanı ' lloa ,, ını .... 

- ••tan Oful _ D·· neresi?. 

benim gibi ıarkı aöyliyen candan 
adamlardır. 

Onlann kalbi ıızlaraa benim de 

kalbim ıızlar. Onlar gülerse ben 
de gülerim. Çünkü Türk oğlunun 
aklında yalnız bir yüksek ülkü 

vardır. O da (Türk yurdu) dur. 
Onun yükıelmeıi için herkes ça • 

lııır. Onda güzel bir çiçek açarsa 

bütün Türk milleti hep birden se· 

vinir. Bir ağaç kurursa hep bir • 
den kederlenir. Türk )'urd unyanın cenneti öz 

u c·· Baı,. _ ' U2!el Anadolu.. Vatan, vatan .. Dünyanın cen · 
•İn"> Vatanı · · · h h · d d'" • • nı nıçın sever • netı ür vatan, ce ennemı e uş· 

Oiuı man ayağının altıdır. 
-D·· en tirin unyanın en güzel ve Ben hür vatanda bulundukça 

Türle otlu Yurdu burasıdır. Ben seviniyorum. Çünkü cennette ya · 
lar hep d~· Etrafımdaki insan· ııyorum. Tann bana dütman aya· 
aibi dGf .. • unie konutan, benim ğının altındaki cehennemi göıter • 

Ullen, beniın aihi duyan, meain 

.... -·-············-··---·································································································i r---·-· .. s·~ .. ;;-ıarı Biliyor musunuz ? i 
: ··--·-·-· .. --··-····-··-········-··························································································· 
...... i3";j;k-~;d~;isi ı Yeni düşünceler Uzak yıldızlar 

Boğaziçinde dünyanın en gü • 
zel balıkları cıkar. Biz allahın 
verdiği bu güz~l balıklardan tesa· 
düfen istifade ederken Avrupada 
balıklar için akademiler hile ya • 
pılmıştır. 

Bunların en meşhuru Berlin ci· 
varındaki balık akademisidir. 

' D. - Burada ne yapılır. . ıye so· 
racaksınız ... değil mi?· 

Bu akademi balık hakkında 
tam bir bilgi yuvasıdır. Balıkların 
büyümesinden çoğalmasından tu • 
tunuz da, balık haıtalıklarına, ö · 
lümlerine kadar her teY tetkik e • 
Clilir. Ona göre çareler düşünülür. 
Hele balık ticaretinin çoğalması 
için balıkların IMUıl çoğaltılacağı 
düfiinültir. Şimdiye kadar olan 
tecrübeler neticesinde balıkların 
hayatı da kam ilen öğrenilmiştir. 
Balıkların hastalığına varıncaya 

kadar en uf ak itler kar~ısında he· 
men tedbirler alınır. 

itte, reımimizde gördüğünüz 

doktor bu akademiye mensuptur. 
Hasta bir balığa tırınga yaparak 
nöbetini keıiyor. 

Bizim memleketimizde de ba • 
lık akademisi yapılmıştır. Bu aka· 
demi Boğaziçinde Balta limanın • 

dadır. -·· ....... _.. . ....... _,,, ..... _, __ ,_i 
i .. !!~~~ıınmıı~.~·~~C!!~ 

Bu bilmeceyi <İoğru hal
ledenlerden 150 kişiye 

hediye veriyoruz 
Bu bilmeceyi doğru halleden • 

)erden 150 kişiye hediye veriyo • 

ruz. 
Bu haftaki bilmecemiz hece • 

lerden cümle teıkilidir. 
An - Nis - di - gel - az -

y _ di - me - gel. 
Bunu doğru halledenlre ara • 

ımda 150 kitiye kol saati, bisküi, 
oyuncaklar, kitaplar, çikolata, ve 
kartpostalla muhtelif hediyeler 

vereceğiz. 
§ Bu bilmece yalnız nisan ayına 

mahsus olduğu için nisanın son 
hnf tasına kadar hallederek çocuk 
sayıf ası muharririne göndermek 

lazımdır. 
§ Müsabakada kazananların mü 

ki.fatları her perıembe günü ida· 
rehanemizde verilmektedir. 

§ Müsabakada kazananların i· 
simleri de mayısın ilk haf tasında 
gazetemizde yazılacaktır. 

§ lıimlerinizi ve adresinizi o • 
kunaklı yazmaz. 

Aynştayn isminde bir alim di • 
yor ki: Dünyada ıaet filan yoktur. 
Bunu eski insanlar uydurmuşlar. 

işte iki ıehir alalım. MeseJa Ber · 
linle Hamhurg arası. Yürüyerek 
giden bir adam hu yolu 20 günde 
bitirir. Fakat ıimendiferle gider • ı 
lerae 3 gündür. Tayyareyle 3 sa· 
attir. Diyor. Şimdi yürüyerek gi • 

den adama: Berlinle Hamhurg a· 
raıı uzun mu?. diye sorsak: 

- Aman efendim öyle uzun 
öyle uzun ki .. der. Halbuki tayya· 
reyle giden adama ıorsak: 

- Üç saatlik yol.. Ne çıkar e • 
fendim .. der. 

Biraz düşünürsek hakikaten 
öyle değil mi?. Yürüyerek rnel=te· 
be bir saatte geldiğimiz yer tram· 

vayla yirmi dakika ve otomobille 
5 dakikadır. 

Eskimolar 
Şimal kulpuna giden seyyahlar 

orada yaşıyan birçok insanlar bul· 
dular. Bunlar da Eskimolardır. 

Geçen gün çocuk sayıfasının oku· 
yucularından biri soruyor: 

- Cenup kutpunda da Eski • 
molar var mı? .. 

Biz de hu sorgu üzerine bu işle 
uğraşanlara ıorduk. Bize: 

- Hayır .. dediler .. Şimal ta • 
raflarında çok insana tes1tltttf ~ 
dildiği halde cenupta seyahat e • 
den seyyahlar hiç insana rasgel • 
memişlerdir. D~mek ki cenupta 

yokmuş .. Neden'!. Bunu biz de bil· 

ıniyoruz. 

"Feza,, denilen yüce hava bot· 
luğu içinde milyonlarca yıldız var• 
dır. Bu yıldızlar baılı batına bi • 
rer alemdir. Dünyadaki insanlar 
hu yıldızlar hakkında malumat 
nlmak için can atarlar. Ketifler 
yaptıkça, yeni dürbünler icat et • 
tikçe hemen yıldızlara bakarlar. 
işte resimde gördüğünüz yıldız 
Jüpiter yıldızıdır. Almanyada. dün 
yanın en büyük olan dürbünü ile 
bu yıldıza bakmışlar ve bu yıldı
zın üzerinde böyle bir duman 
chlgası görmüşlerdir. Bu nedir?. 
Daha hiç kimse bilmiyor .. Yalnız 
dikkatle bakan alim, bu duman 
dalgası üzerinde siyah bir lekenin 
gezdiğini görmüş etrafa dikkat et· 
J'I1if··· Birkaç gün bakmıf, nihayet 
bulmuş. Meğerse Jüpiter yıldızıom 

peyki olarak tıpkı bizim (Ay) gi· 
bi bu yıldızın da bir ayı varmı,. 

Onun gölgesi Jüpiterin üstüne dü· 
şünce gölge yapıyormuş. Tıpkı a· 

y.n gölgesi dünyaya vurduğu za • 
man gibi.. Biz nasıl hu zaman (Ay 
tutuldu) diyorsah '!,~\ar da öıle 
l>ir ıey derlermiş?. _ 

Meb'u• olamaz .. 

- Ali be .. Yurt bilgisi derıin· 
de okuduk. Senin annen meb'uı 

olamaz ... 
-Neye?. 
- Neye olacak, meb'us olmak 

için 31 yaşına basmak lazımmıf. 
Sen geçen gün: Benim annem 29 
yaımdan yukarı çıkmıyacağım di· 
ye yemin etti demedin mi?. 

iki ~ocuk arasında . 
- Ali be.. Y a2.ı:ı günler uzun 

da kışm kısa .. Nechm acaba! 
- Aptal.. Onu bilmiyecek ne 

var?. Kışın soğuk diye günler he
mencecik evine giriyor. Yazın ıı· 

cak olduğu için bol bol geziyor .• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yazı•ız Hiklye : .................................... 

Cabi Efen dinin başından geçenler 
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-"a_!le!,_en..:, fi!: M. Ruzveltin Vaıingtona davet e· 

Ne oldu?. ihtiyar, sank; bu söz· 
lerle kızmıf gibi doğruldu~. Fil 
diıi gibi beyaz olan yüzüne kan 
hücum etti. Kıp kır.mızı oldu .. 
Gözleri parlamağa bqladı, ve 
boğuk bir sesle: 

- Siz de mi?. Dedi, siz de mi 
hep ötekiler gibi onun yafaclığma 
inanmıyorsunuz?. Mantık... E
vet ... Mantık ... İnsan dehasının, 

"gayri kabil,, kelimesini kaldırdı
ğını düşünmiyen ve gözlerini 
kendi arzulariyle kapanan man • 
tık taraftarları... Ha ... ha ... ha-. 
Mantık Fakat ben size diyorum 
ki, fu dakikada, denizlerin dibin
de, antenli ve elektrikli bir çok 
balıklar yaşıyor ve bu balıklar, 

manasını anlamadan, Safiye Ha • 
nmun söylediği ıarkıların radyoy· 
!a neşredilen ahenklerini duyu • 
yorlar ve mestoluyorlar.. Man • 
trk ... evet ... mantık... Zavallı kör· 
ler !.. 

fhtiyann sesi gittikçe yükseli • 
yordu .. Bir öksürük onu iki bük • 
lüm katlanmağa mecbur etti. Ök
sürük kesilince doğruldu ve de • 
vam etti: 

- Söyleyiniz bakalım?. Acaba, 
bir adamın ölmemek sırrını bul • 
madığını, bu sım sadece kendisi 
için saklamadığını iddia edebilir 
misiniz? Ve bu adam niçin .• 

ihtiyar, sanki gizli bir emir 
almıf gibi birdenbire sustu. Bi -
ran içinde heyecan ve asabiyeti 
kayboldu, dudaklarında bir 
gülümseme belirdi, sesi tatlılaştı, 
yan cebinden küçük bir kutu çı • 
kararak: 

r;- Hanımefendi, diye uzattı, 

efendim, burada gecirdiğiniz za -
mandandolayı kendisini affetir -
mek ve ayni zamanda bir hatıra 
olmak üzere size şunu vermekliği-
mi emretti.. . 

Selma, kendisine uzatılan kü· 
çük kutuyu merakla açmıştı .. Ha • 
rıkuli.de bir elmas binbir ziyayla 
parlıyordu .• 

ihtiyar, daima hürmetkar bir 
şekilde, ilave etti: 

- Bu, efendimin en kıymetli 
ve en sevdiği elmt?..Stır .. Kendisi • 
ne, bu elması, 1635 senesinde, is
panya kraliçesi vermişti .. Ne mü • 
naaebetle?. Burasını bilmiyorum, 
bu hususta efendim fazla bir §ey 
söylemedi ve efendim, ancak iste· 
diği §eyleri söyler ..• 

Selma, asabi bir hareketle ku
tuyu kapamıştı.. Sonra gözlerini 
de kapadı., Bu elmasın alımmdan 
mı kurtulmak istiyordu?. Belki .• 
Fakat her halde ihtiyarın sözleri 
onu, sarhoş eder gibi olmuştu. 

Gözleri ikapalı olduğu halde, 
Selma, sordu: 

- Rica ederim, latifeyi hıra -
kalım .. Sözlerinize inanabilmek i· 
çin, bir çocuk olmam lazım •.. Be· 
ni temin eder misiniz. • Buradan 
gidecek miyim?. 

- Tabii .. Serbesuiniz .. Şimdi
den serbestsiniz.. Bütün kapılar 
açık ve size yol göstermek için 
geldim .• 

- lstanbuldan uzaktayım ? . 
- Çok uzakta .. 
- Beni buraya ne kadar za -

manda getirdiniz?. 
- Bir gece ... 
- O halde o kadar uzakta de· 

ğilim ... 
- Buradan lstanbula gidebil · 

mek için dört gün deniz yolculu • 
iu ebneniz lazrm .. 

- Anlamıyonmı.. Anlamıyo • 
rı.ım ... Neredeyim öyleyse ..• Han· 

gi memleketteyim söyler misiniz?. dilmit olan ecnebi mümessillerile 
_ yalnız bunu efendim söyli • yapacağı mükalemelerin baılıca 

yebilir !.. gayesi, vasi mikyasta ve iktısat sa· 
lhtiyar iğilmitti. llave etti: hasında silahları bırakma progra· 
- Bilhassa, vapurda, efendi • mı vücuda getirmek için müzake· 

min size verdiği elması çalmama· relerde bulunmaktadır. Bunu söy
larına dikkat edinizM. Zira, mil . liyen M. Hull, Amerikanın cihan 
yonlarca kıymeti vardır. iktısat konferansının toplanmasm-

Selma gözlerini açtı, ve ayni ı dan evvel ~azı ~~v~etle~~e ticaret 
zamanda, kutunun da kapağım muahedelerı aktı ıçın muzakerata 
açtı .• Ziya ahengi tekrar baıla • giriımesinin mümkün olduğunu, 
mıştı .. Bu dakikada genç kadının fakat kongrenin bu gibi muahede· 
kalbinde müthit bir mücadele bat· lerin akti için mezuniyet vermesi 
lamıştı .. Bu elması kabul etmeli lazım geldiğini ilave eylemittir. 

miydi?. Niçin etmesin?. Kendisini LONDRA, 12 (A. A.) - M. 
evinden kaldınnıtlar, Darülbeda· Makdonaldın yakında Vaıingto -
yideki kazanacağı §ereften mah· na yapacağı seyahat dolayııile ln
rum etmişler, onun çevrilecek o • giltere hükumetinin İngiliz borcu 
lan büyük filmlerde bat rolü al - meselesini yakında toplanacak ik· 
masına mani omu~11'!rdı. Bütün bu tısat konferansı için hazırlık ma -
zararların ödenmesi lazmıdL kamında yapılacak mükalemele • 

Bununla beraber, merakı bu rin mevzuunu tetkil edecek bye • 
mücadeleye, galebe çaldı ve tek • nelmilel meseleler arasına sokmak 
rar sordu: tasavvurunda olmadığını söyle · 

- Sizden tekrar rica ederim, mektedir. 
efendinizin kim olduğunu bana 
söyleyiniz. 

- Madem ki, biliyorsunuz! ...• 
- Rica ederim... Kendisinin 

Don Juan olduğuna nasıl ınana -
bilirim? .. 

- Maamafih ••. Odur! 

- Kabil değil. 
N .. ., 

- ıçın .... 
- Öleli asırlar oluyor ..• 

ihtiyar gene kızacak mıydı? Yü • 
zünün adaleleri sertleıiyor. Fa • 
kat kendine hakim olarak sadece 
acı bir sesle soruyor: 

- Mezarının nerede 
söyliyebilir misiniz? 

Selma inat ediyor: 

olduğunu 

- Canım... Zaten yafadığm • 
dan da emin değilim ya ... Bir çok 
kimseler, onun ıadece şairlerin 

muhayyelelerinde yaşıyan bir 
mahluk olduğunu iddia ediyor -
lar. 

İhtiyar omuz silkiyor: 

- Ben de, diyor, onun sahiden 
yaşadığını ıöylüyorum size ... Sa -
hiden yaıadığını ve elin da ya • 

lngiltere Rus mallanna 
Ambargo koyuyor 

LONDRA, 12 (A. A.) - Lort· 
lar kamarası, hükUmetin Rus mal· 
ları ithalatına ambargo koymak 
salahiyetini veren kanun layiha. -
sının ikinci okunması üzerine hiç 
bir müzakere yapmamıtbr. Kama
ra, bundan sonra bu kanunun 
maddelerini de müzakere etmek • 
ıizin kabul etmiş ve nihayet üçün· 
cü okunmasını müteaikp kanunu 
kabul eylemittir. 

Yugoslavyada seyyahlar 
BELGRAT, 12 (A. A.) - Yu

goslavya Rivierasında paıkalya 

tatillerini geçirmek üzere gelen 
seyyahların miktarı günden güne 
artmaktadır. 

Evvelki gün Korçula yakının • 
da kain Orebiçte Viyana darülf ü-

nunu yurdunun küıat resmi yapıl
mıt ve dün talebeden mürekkep 
ilk grup, Oberiçe gelmittir. 100 

şadığını... kadar ingiliz talebeden mürekkep 

- Olamaz! olan iki grup, beraberlerinde bir • 
- İster misiniz sizi yanına gö - çok profesörler olduğu halde Sp • 

türeyim? lite gelmiştir. Bu grup, müteaki • 
- Onun Don Juan olduğunu ben Dalmaçyanın diğer yerlerine 

nereden tanıyabilirim? gidecektir. 

ihtiyar derhal vukurlaşıyor, Romanya-Fransa tezahürü 
Selmanın ta gözlerinin içine ha • 
karak ağır ağır kelimeleri tarta. LlLLE, 12 (A. A.) - Beynel • 
rak şunları söyİüyor: milel panayır münasebetile bir 

Fransız - Romen tezahürü yapıl • 

mı§hr. Bu tezahüre Paristeki Ro· 

manya sefareti atşesi M. Romanea 

ko ile Paris jeneral konsolosu M. 
Yanulesko riyaset etmiştir. Evve • 
la Lille ticaret odasında bir kabul 

- Onu görür görmez sizi ya • 
kacak olan a-!k ihtirazmdan tam • 
ya bilirsiniz. 

(Devamı nr) 

Bir konferansa davet 

Fransa enstitüsü ulumu abll
kıye ve siyasiye akedemisi da
imi katibi ve Paris darnlfliounu 
hukuk faküıtcsi reisi ve. btynel· 
milel sulh için Labide müesses 
bukuku düvel akademisi krati· 
yoryomu riyasetinde bulunan 
Mösyö Siyon tarafından akade
mı namına, Darülfünun hukuk 
profesörlerinden Ahmet Reşit 
Bey ağustos ayı içinde akade· 
mide "Türkiye Cümburiyetinde 
ecnebilerin hukuki vaziyetleri 
hakkında bir konferans yermeğe 
davet edilmiıtir. 

Ahmet Reşil Bey darnlfüou 
numuz için şerefH olan bu da
veti memnuniyetle kabul ettiğini 
akadem4'e bildirmiştir. Ahmet 
Rtıit Bey haziranın 25 inden 
sonra Llhiye gidecektir. 

resmi yapılmış ve sonra bir ziyafet 
verilmiştir. ZiyafcU.e sefir ve ce • 

neral konsolos birer nutuk söyli
yerek iki memleket dostluğunu 

tes'it etmişler ve aralarındaki mü· 
nasebetlerin kuvvetlenmesi te • 
mennisinde bulunmutlardır. 

Rusyaa harbe hazırla
nıyormuş! 

HARBiN, 12 (A. A.) -Röyter 
ajansından: 

Japonların The Harbine Timeı 
gazetesi, Sovyet Rusyayı harbe ha 
zırlanmakla açıkça itham etmek • 
tedir. Bu gazete, bu itham için se· 
hep ve delil olarak Mançuriye ait 
mühim miktarda demiryoltarı mal 
zemesinin Rus topraklarına nak • 
ledilmiı olmaıını göstermektedir. 
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Yakın zamana kadar kimsenin edemedi ve dediğimiz gibi b11; 

bilmediği bir noktanın ortaya çık· toplatıldı ve yakıldı. 
maaile, Madlenin huyundaki bu Madlenin bu eserde tasvir 
tersliğin sebebi de anlatıldı. Me • nan haşhca kahramanlardan 
ğer Madlenin valde tarafından ka olduğu ve, gene bir muharrirf 
nına, Macar çingenelerinin kanı IL\n Mister Patricia Kendall ; 
da karıımıf ! Zaten Madlenin exo· tıyor. 
tic'liği ve renginin matlığı da bunu Bu da Mis Madlenin nedelt 
gösteriyor. layı ailesi11den uzaklaıtığını,' 

Madlen 1907 den 1920 ye öm • lencn kız kardeıile neden uıllf' 
rünü büyük babasının malikanele- maıhğını izaha kifayet eder •.• J 
rinde geçirdi. Bu arada hemıiresi laviçrede ya§adığı sırada ~ 
evlenmit ve kocasının evine git • !enin merak ettiği bir sürü t°~J 
mitti. Gene dikkat gözüne çarpan arasında sihirbazlık ile dürıil' 
bir fey, bu iki hemıirenin uzlaşa· birinci sınıftaydı. Gizlikapakb M 
mamaları, geçinememeleriydi. 1 - şey, Mdalenin merakını ta.h~ 
kisini bir arada görmek imkansız· diyor, onu heyecanlandırıyord• 
dı. Her halde bu iki kız kardeti Tam bu sırada Madlen, son 
biribirinden ayıran, uzakla§hran manlarda sosyalistlikten kô~ 
bir sebep va.rdı. Fakat kimıe far· nistliğe geçen Fransız muhaJ"] 
kında değildi. Roman Rolland'ın tesiri altır" 

Madlen 1920 de büyük babası· kaldı. Gandiyi görmiyen, Hindit 
nın ölümünden ıonra lngiltereden tana girmiyen, fakat Gandinİll' 
uzaklattı ve vaktinin çoğunu Is - zariyelerine gönül veren, bu ~ 
viçrede geçirmeğe başladı. 1925 riyeleri harp aleyhinde bir .,aıı1 
te Hindiıtana gittikten ıonra in - hir sayan fransız muharriri, .a'J 
giltereye bir daha dönmedi. Ana· mediği kahraman hakkında, ~ 
sı da, babası da öldüklerinden o· büyük rağbet kazanan bir tl'i 

nu ana babasının ölüm yatağına yazdı. ,J 

çağırdıkları halde aldırmadı. Hele Mis Madlene de bu eserin cP 
anasının son haıtalığma uğradığı besine kapılmı§tı: O kadar ki ~ 
ıırada kendisi, birçokdefalar çağ· men Gandiye bir mektup yazdı 
rıldığı, anaıının onu dünya gö - ınürit olarak kabul olunması~lı 
züyle bir kere daha görmek iıte • ledi. Gandi verdiği cevapta k 
diği ıöylendiği halde bu davetler· sini birdenbire zaviyesine kabul~ 
de bota gitti. demiyeceğini, onun evvela bir -~ 

Onun bütün bu hafü·Y~ herkesi neyi inziva ve tefekkür içinde r : 
meraklandırıyordu. pkat ailesin • çirmesi lazım geldiğini bildird~ 
den yaıran, onun e;: geç'ii sevgi _ Mis Madlen ıartı kabul ede 
)erini öldüren neydi?~ y- lav içrede inzivaya çekildi, ki 

Bu pek meraklı suale c evap ye görünmez, kimseyle konut 
oldu, ve bu müddet zarfında vermek istiyenler bir sürü yazılar 
basit yiyecek içecekle iktifa 

yazdılar. Birçokları, onun Londra· 1 
Madlen bu bir aene içinde . "çİ da ya9adığı zamanki sefahetlerin· 
yi doldurduktan sonra 1925 den, ihtiraslarından, uzun uzadı • 
Hindistana hareket etti. Gand' 

ya bahsettileT. Çoğu, belki de hep· 
zaviyesinde buldu. Onun eline • si esa11ız olan bu sözler, bu dedi -
ğma kapandı ve zaviyesine k• kodular, asıl meseleyi halledeme· 
edilmesini rica etti. Fakat bu 

di. Fakat onun Londarya ya~dı • _,, 
viyeye girmek, çileyi doldurd~ 

ğı sırada kadın muharrir Radclif· ..s 
tan ıonra da kolay değildi. ZaYJ 

fe ile aıkıfıkı dost olduğunu bi • 
yeye kabul olunmak için do 

lenler, Madleni ailesinden soğutan 
dürüts bir hayat geçirmeğe, ötll hemtiresinden uzaklaıtıran; ana • .• ,,.,. 
rüııde evlenmemeye ve cinai nıiPr ı 

sma, babasına lakayt bırakan ae • ~ 
Eebetlerin her türlüsünden vazr' ~ 

beplere bira'z akıl erdirebiliyor • LM 

1 miye, dünyada hiçbir mala saP 
ar. I 

o mamıya ant içmek lazımdı. j 
Muharrire, Radcliffe; The Wel Mis Madlen bunu da kabul 

lof Lonline11 "Yalnızlık gayya~ı,, ti. Sade bir takım merasim içi 
adlı eserile §Öhret kazanmı~tır. O- yemini ifa etti ve Gandinin .,,,.it 
nun bu eseri, bütün lngilterede de- yesine girdi. 
rin akisler yapmı!,· bütün milli vic Zaviyeye girmeden evvel .,.~' 
danı sarsacak derecede müsleh • larmı traş eden Mis Madlen, Jtf 
cen görülmüt ve bunun için orta • rupai elbiselerini, atarak el örff" 
elan kaldırılarak yakılmıştı. ıi bir peşlemal örtündü ve hiicr' 

Bu eserdeki tiplerden birinin sine götürüldü. 
Madlen Slade olduğu musırrane Burası eski dergahların hiic:t" 
söylendiğinden itin iç yüzüne a • sine hiç de benzemez. Burası ~ 
kıl erdirmek mümkün olabiliyor. bir Hint fakirine lô.yık bir mah~ 

Muharrire Radcliffein ''Yalnız· tir. Çünkü iki metre eninde, 
lık gayyası,. nı yazmcıktan hedefi, metre boyunda basık tavanlı, ~( 
kadınlar arasındaki cinsi dalalet· lan zeminli, küçücük pencereli ~ 

odadır. Ve bu basık, karanhlc ~ leri cemiyete tanıtmak, kadınların 
bu cinsi dalaletlerini açıkça tr.t -
min etmelerini temin etmekti. 

çıplak odanın bütün eıyası bir,~if 
bakır sahan, pamuk yıkamak IF, 

h;r1taç kap, ve bir çıkrıktan ib' 
İngilterede umumi vicdanın bu rettir. Nazı niam içinde, ref•~ıil 

eıere karşı isyan etmesinin sebebi hı::r tiirlüsü içinde yetişen in11 

de buydu. Bir kadının, gene ken • • ı 
~ızınm yatağı ruru ottandır. _,,. 

di gibi bir kadınla cinsi ihtirasla • '~'"ant' / 
rını tatmin etmiye meşru bir §ekil mııeııınıııuııııııııımınnım .... ı• ınnı mmıııu- """" " 

vermeyi istemesi, vücutlarını er -
keklere satan kadınlar gibi, kendi 
gibi kndınlt.ra vücudunu satacak 
bir sınıf daha vücuda getirilmesi 
yolunda yazılar yazması, erkek 
kadın herkesi utandırmı§tı. Bir 
kimsede, bir kadm ağzından böy
le herzeler çıkmasına tahammül 

Halk evinde konf eranS o: 
lstanbul Halkev reis1P•ind.e

1
, 

Bu~ün saat (171 de Evil1'1• 
Cağa'oğlundaki m?rkezinde I(~ 
rü ü ıade Fuat Bey tarafıP~ 
Ahmet Vefik Paşa hakk• ,
bir konferAns verilecektir. tfe 
kes S!'elebilir. 
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Lira No: 
50 19927 
50 19943 

1000 20063 
50 20075 

1000 20106 
50 20114 
50 20170 
50 20242 
50 20281 

1000 20286 
1000 20321 

50 20391 
50 20464 

1000 20488 
50 20801 

100 20834 
50 20848 
50 20888 
50 20926 
50 20940 

1000 20978 
50 21047 
50 21056 
50 21067 
50 21087 

200 21120 
50 21165 
50 21166 
50 21431 
50 21474 

100 21497 
50 21537 
50 21558 
50 21596 
50 21712 
50 21977 
50 22009 
50 22135 
50 22203 
50 22394 
50 22419 

1000 22441 
1000 22 459 

50 22465 
100 22516 
50 22554 
50 22662 
50 22676 
50 22756 
50 22942 
50 .22981 

100 23011 
50 22036 
50 23109 

100 23132 
500 23136 
50 23190 
50 23213 
50 23242 

100 23220 
50 23365 
50 23422 

100 23466 
100 23593 
50 23681 

100 23751 
50 23759 
50 23818 

• .. 1. ,, ı'"'·· 

VAKiT 

Lira No: 
50 23852 . 

200 23866 
50 23929 

1000 24001 
50 24054 
50 24070 
50 24301 

100 24333 
50 24406 

1000 .24442 
100 24570 
50 24620 
50 24614 

100 24685 
50 24798 

1000 24803 
100 24834 
50 24879 
50 25094 
50 25188 
50 25208 
50 25255 
50 25319 
50 25414 
50 25550 
50 25587 
50 25647 

200 25721 
100 25737 
50 25750 
50 25750 

100 25793 
50 25802 
50 25827 
50 25736 
50 25886 
50 25922 
50 25930 
50 25937 

1000 25964 
50 25965 
50 25976 
50 26002 

1000 26097 
50 26206 
50 26258 
50 26296 

100 26300 
50 26347 

1000 26375 
100 26425 

1000 26539 
50 26587 
50 26590 
50 26849 
50 26867 
50 26881 

200 26962 
3000 26985 
1000 27070 

50 27097 
50 27100 
50 27163 
50 27175 
50 27364 
50 27395 
50 27521 
50 27610 

Lira No: 
100 27698 
50 27707 
50 27749 

200 27800 
50 27817 
50 27931 

100 27942 
50 27949 
50 27962 

100 28066 
50 28094 

1000 28099 
50 28122 

200 28234 
50 28334 

100 28531 
50 28595 

200 28771 
200 28959 
50 28964 
50 29047 
50 29044 
50 29193 
50 29280 

1000 29286 
50 29316 
50 29550 
50 29582 

1000 29614 
50 29752 
50 29752 

1000 29856 
1000 29870 

50 29914 
100 29944 
100 29990 
100 29999 

1000 30019 
1000 30059 
100 30112 
50 30161 
50 30208 

100 30252 
200 30262 
50 30266 

1000 30416 
3000 30498 

50 30541 
50 30603 
50 30624 
50 30645 

100 30662 
100 30780 
50 30863 
50 31089 
50 31!r~ 
50 3136t 

500 31361 
1000 31381 

50 31409 
50 31454 
50 31512 
50 31539 

100 31572 
50 31592 
50 31609 
50 31645 
50 31698 

Lira No: 
50 31699 
50 31746 
50 31873 
50 31896 
50 32065 
50 32067 
50 32070 
50 31095 

100 32013 
50 32154 
5Ô 32227 

1000 32416 
100 32470 
100 32527 
50 3~537 
50 .3259ı 
50 32638 
50 32679 

100 32842 
50 32965 
50 33136 
50 33159 
50 33169 
50 33255 

1000 33409 
50 33460 

200 33604 
1000 33ô99 

50 33702 
1000 33750 
1000 33750 

50 33769 
50 33780 

1000 33787 
50 33808 
50 34064 

1000 34063 
50 34106 
50 34158 

100 34238 
1000 34495 
1000 34499 

50 34614 
50 34718 
50 34742 
50 34764 

100 34816 
50 3490i 
50 34916 
50 35007 
50 35259 
50 35292 
50 25365 
50 35547 
50 35587 

100 35610 
50 35664 
50 35671 
·50 as11s 
50 35811 
50 35890 

1000 35965 
100 36179 
50 36234 
50 36440 
50 36548 
50 36548 
50 36636 

Lira 
50 

200 
1000 
100 
50 

100 
2JO 

:;o 
:o 

10000 
:eoo 
50 
50 

ıouo 
100 
200 
5') 
so 

3000 
,ı;(l 

50 
200 
100 
50 

100 
50 

100 
50 

1000 
1000 
1000 
200 
50 
50 
50 

100 
50 

100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

100 
100 
50 
50 

200 
100 
50 
50 

200 
500 
50 
50 

1000 
100 
100 
50 
50 

100 
100 
100 
100 

50 
. ._ ... \ '' . 

No: 
36707 
36747 
36819 
36820 
36842 
36925 
37217 
37295 
37302 
37384 
37552 
37633 
37906 
37842 
37867 
37900 
37904 
38013 
38040 
38080 
38128 
38152 
38326 
38368 
38520 
38539 
38578 
38682 
38995 
39005 
39021 
39052 
39120 
39335 
39581 
39607 
39639 
39706 
39709 
39896 
40021 
40188 
40270 
40296 
40419 
40431 
40564 
40705 
40724 
40732 
40746 
40781 
40786 
40978 
40985 
41026 
41097 
41125 
41219 
41293 
41483 
41497 
41516 
41632 
41670 
41670 
41678 
41764 

Sayıfa: 9 

Lira No: Lira No: Lira 
50 41778 1000 46205 50 
50 41812 50 46234 50 
50 41891 50 46247 1000 
50 41971 50 46259 200 

100 41980 100 46407 1000 
50 42050 50 46411 50 

100 42053 50 46458 50 
50 42078 50 46479 50 
50 42130 50 46583 1000 
50 42166 1000 46620 50 
50 42228 100 46728 100 

100 42257 50 46769 50 
50 42342 100 46791 50 
50 42408 1000 46940 500 
50 42411 50 46952 50 
50 42460 50 47018 1000 

100 42580 50 47049 500 
200 42667 50 47267 200 
50 42703 50 47294 1000 

1000 42802 1000 47367 50 
1000 42835 1000 47411 50 

50 42995 500 47517 50 
50 43001 50 4i601 50 

1000 43013 50 47658 50 
1000 43041 1000 47742 50 

50 43248 50 47751 100 
50 43385 100 47755 50 
50 43374 50 47855 50 
50 43472 50 47889 50 
50 43618 50 47932 1000 

1000 43766 50 17943 50 
50 43804 100 48033 50 
50 43826 50 48115 50 
50 43924 100 48132 50 

1000 44005 50 48133 50 
50 44011 100 48238 50 
50 44096 100 48428 50 
50 44146 50 48439 1000 
50 44206 50 48490 100 

100 44231 50 ·18502 50 
3000 44258 50 48680 50 

50 44317 50 48865 50 
50 44343 1000 58986 50 

100 44430 50 49135 50 
1000 44455 1000 49166 50 

50 44487 50 '19191 50 
50 44722 200 49242 50 
50 44750 1000 49256 50 
50 44802 50 49258 50 
50 44988 50 19301 50 

100 45012 50 49426 50 
50 45017 50 19444 50 
50 45025 100 49449 1000 
50 45133 50 49477 50 
50 45163 500 49529 100 

500 45209 50 49639 50 
500 45362 100 ~!)660 1000 

1000 45413 500 49819 50 
50 45440 1000 49879 50 
50 45445 50 49904 50 

1000 45516 50 
50 45584 1000 
50 45619 1000 
50 45696 3000 
50 45979 100 
50 45987 50 

200 45989 50 
50 46198 100 

VESİ ALAR 
Orhan Bey hanında ki
ralık odalar vardır. Talip 
olanlar V AKIT idaresine 

muracaat edebilirler 
Gazetemizde ilave olarak oku-

yucularmuza verdiğimiz, Cemal 

Paşanm hatırası üzerine hazırla -

nan tetkikler: kitap halinde çıktı. 

BULUNUR 
FiYATI: 60 KURUŞ 

#~==================:.=::~~~ 
V A K 1 T neşriyatı ____________ , ______ ___ 

Fevkalade heyecanlı bir roman 

Suana'lı münkir 



Sayıfa: 10 

s oda sui istimali na 
ya ıldı ve çıktı ? 

Roman yanın bir çok askerlerinin, nazır
larının parmağını bulaştırdığı rezalet 

Martın onuncu günü telgraf 
haberleri, Romanyada büyük mik
J asta bir vergi suiistimalinden ha
ber vermişlerdi. Bu suiistimal, Çe
koslovakyamn Skoda fabrikaları -
nın Romanyadaki mümessilliği ta
rafından ys.pılmı~tı ve hültumet 
memurları, bu meseleyi şirketin 

defterlerinde tetkik ederken, da -
ha b üyük mikyasta bir suiistimal 
meydana çıkarmışlardı. Bu suiis -
timal, Romanyanın bir çok nazır· 
hnyla askeri şahsiyetlerini alaka
,· · e 'iyor. Bu mühim devlet ve 
or-in adamlnrı, Skoda fabrikaları 
ile s:lah 1smarlamak münasebetile 
alakadar olmuşlar ve bu fabrika 
mümessiliğinden m ühim komis -
yonlar almışlardır. 

Skoda suiistimali meselesi, si
lah fabrikalarının devletler üze -
rindeki tesirinin ne l·adar ahlak -
sızc~ ve ne kadar büyük oldu -
ğunu göstermektedir. 

Bu mesele hakkında, eski Ro· 
manya nazırlarından mösyö Goga 
mecliste verdiği beyanatında çok 
mühim şeyler söylemiştir. 

maz, ~ır halde olduğu iç"n kabul 
de etJt••yor1u. tlummla tınaber 

SkoJa ;ni;ten.aJ;yen rnukavelf> mu 
.ıbince aldığ1 ·.·: ari~1eri y.ı ... ıyoı· -
du. Bu sure~.te aradan üç sene eeç
miş bulunuy . Birçok. kimseler 
milyonlnrce> komisyon almış olu -
yorlar. Buna mukabil Romanya or 
dusu hiçbir silah almış olmuyor. 

Dalavereler 
Breda s~lah fabrikaları mümes· 

sili mira!ay Popescu, Skodn fobri
i:.aları mü-.lürüne ye.z<lığı bir mek· 
tupta, kendisinden bir münakasa -
daıı çekil :liği i.;in komisyon iste • 
'Ilış tir. 

Hükum~t, 9500 parçalık bir si -
pariş yapmak istiyordu. Miralay 
Popescu, mensup oldusu fabrika 
namına münakasaya girmiş bu işi 
17.550.000 leye yapacağını bildir· 
miştir. Fakat kendisi, bir tanıdık 
vasıtasile teklifini geri almış, ay -
ni sipariş Skodaya 31.200.00 leye 
verilmiştir. Miralay da aradaki 14 
milyon kendine hisse istemiştir . 

Bu mektup Romanya hükume· 
tinin eline geçmiştir. 

Bundan başka Skoda müdürü 
Zelevski ~irkete yazdığı ve gene 
hükumetin eline geçmiş olan bir 
mektupta, 25 milyon ley vergi ver· 

mek mecburiyetinde olduklarını, 

fakat 5 milyon anafor verdikleri 
takdirde hundan kurtulacaklarını 
söylemektedir. 

VAKiT 

Edremit cinayeti 

Oyuna karıştı ve sonunda 
buna kızan oyuncu 
arkadaşını öldürdü 

Bayramdan bir gün evvel bura · 
da feci bir cinayet olmuştur. Mus· 
tafa isminde biri iskambil oyu -
nundan çıkan bir kavgada Meh
met ismindeki arkadaşım öldür
müştür. Bu feci vak'amn tafsila
tını bildiriyorum. 

Demircili hocanın Mustafa e
fendi ile Hafız Muharrem efendi 
her akşam olduğu gibi Salı ak
şamı da Sığırönü mevkiindeki 
kahvelerden birinde buluşarak is
hamb;l oynuyorlar. Mehmet efen· 
di yeniliyoı-. Bu defa Mehmet e
fendi başka birisile oynamağa 
başlıyor. Mustafa efendi bir müd
det seyrettikten sonra Mehmet e

fendinin aleyhine olarak: 

- Yok şöyle oyna , yok böyle 
oyn:ı, diye oyuna karışmağa başlı
yor. Mehmet efendi bir müddet 
sabrediyor ve nihayet karışmama· 
sxm rica ediyor. 

Mustafa oyunda yenildiği için 
çok hiddetlidir. Mehmedin: Ka
rışma! demesi onun hiddetini ar
tırmağa kafi geliyor ve söğmeğe 

ha;lıyor. Mehmet te döğmek üze
re ayağa kalkıyor. Kahve müşte

rileri ayırmak üzere kavgacıların 

aralarına giriyorlar. Tam bu sıra
da bir fırsatını bulan Mustafa hı-

ç.ağını çekerek Mehmedin üzerine 
hücum ediyor ve bıçağı iki defa 
nrknsına sapladıktan ve Mr.hmedi 
kanlar içinde yere serdikten sonra 
kaçıyor. 

Mehmet evvela vurulduğunu 
anlamamış ise de on dakika sonra 
yerde biriken kanları görünce: 

- Eyvah, vurulmuşum. 

13 

Bunları gazan bir /ngiliz gazetesidir ........................................................................................... 

Kendine güveniş 
Türkiye cümhuriyeti bütün kuv\let 

sulh lehinde kullanmaktadır 
Onun sulhü beynelmilel .kontroldan daha saf 

esaslara istinat ettirmesine dikkat edil111eli 
Yakrn Şark işlerine ait yazı· kumeti ecnebi dü~manı ol~ 

larile meşhur olan Londranm nı göstermittir. Türkiye~' 
"Near East,, gazetesi son sayt- letler cemiyetine gir~esı~ 
sında "Türkiye de kendine güve- telif mütehassıslar istıhd. 
niş,, serlavhası altında dikkate mesi bunun delillerindendit' 
değer bir makale yazmıştır. nebilerin küçük san'atlarl• 

Near East eskiden Türkiyeye olmaktan menolunmala~ 
aleyhtarlığile tartmmrş bir ga - nebi dü~manlığından i)erı,ıı 
zeteydi. Onun icin bu yeni v::ızısr yor. Bilakis Türkiye bu h. 
iki noktai nazardan dikkate· de - reketile kendine güvenen b~ 
ğer. kiye vücuda getirmektir. J 

Near East divor ki· Osmanlı devleti zaınanıP' 
"Yakın zam~na ka.dar "Avru - nebiler, Türklerin yapJ11,)~ 

panın hasta adamı,, diye tanılan medikleri işleri yapıyorlar 
Türkiye Ga~i Mustaf n Kemal nun neticesi olarak Türki1' 
Hazretlerinin üstadanc rehperli • kalmaktaydı. Yeni reji111•e; 
ğ~ sayesinde artık "Balkanların ~eyden evvel Türk,, diyor· İ 
akıllı adamı,, unvanına layık olu - Türkiyenin ilttisadi sah• 
yor. Şurası muhakkak ki, Cenubi dine güvenmesi, oldukÇS -

G~rbi Avrupanın m~naaebdlcr.ini 1 fak . oln_ı~ştu~. ı:3o da .. ~ 
alakadar eden her ıtte, Türkıye tevzın ıçın ıthalatın yiJJ" 
Cümhuriyeti bütün kuvvetini sulh derecesinde eksiltilmesi, İ~ 
ve iyi komşuluk lehinde kullan - dört milyon Türk lirası arv 
ataktadır. saik olmuıtur. 1931 de 

Balkan konferansının yıllık ı yüzde 16 derecesinde iti 
toplanışlarında Türk murahhas ·- Geçen sene ithalô.t 86 rniltİ 
larının nüfuzu mütemadiyen art - miş ve ihracat 101 milyoo' 
mış, ve Balkan yarım adasının mışıtr.,, 
millet ve hükumetlerini biribirle - Near East gazetesi eJl 
rine tanıştırmak ve bir Balkan fe • Türkive hükumetinin hadCl 
derasyonu imkanını tahakkuk et • lar işi.ni de tesviyeye ınıı< 
tirmek yolunda elde edilen neti - olduğunu söyledikten sonrB 
celerde büyük bir şeref hissesi ka - kalesine şu sözlerle niha)'e 
zanmı~lardır. riyor: 

Geçen Tetrinievvelin ıonhmn - "Ankara hükumetinin 

Mösyö Goga, Skoda mümessi
Ine bir takım şahsiyetlerin, 1930 
senesinde Rusya tarafından Ro 
manyanın istila edileceği hakkın· 
da şayialar çıkardıklarını, bu pro
p:.ıgandaya kendisinin bile inana 
rak ..1erhal silahlanmak mecburi -
yetinde kalındığını söylemi~. bu 
suretle Je, Skodaya yapılan mü -
him siparişlerin nasıl temin edil 
diğini ifşa etmiştir. 

işin garibi, Skodanın Roman • 
ya mümessili Zelevski, hükumet Diye bağırmıştır. Mehmet vak'a 
fırkasının naf ia memurlarından bi mahalline gelen adliye ve zabıta -

da Bükreşte v.ukubulan içtimada realist bi!" siyasettir. Anki 
Türk murahhatlarınm reisi kon - kumeti, mahza inkar etl
fcransı beliğ münaka~alnrdan mak için, borcunu inkar 
kurtar<>..rak ameli neticelere var • yolunu tutmamıştır. Orı~ 
mıya teşvik etmi§ ve konferansın kupon hamilleri daha faıl' 
Halkan milletlerini biribirlerin • s~adat.ta. bulunurlarsa Tür~~ 
den ayıran iktısadi ve siyasi me - kumetının, hu müsaadeklıl' ' 
selelerin en kısa hal çaresının Türkiyenin refahı arasınd~ 
Balkan ittihadı olduğunu anlat - ameli bir surette takdir 

Mösyö Goga beyanatını şu su • 
retle bitirmektedir: 

- Bu şayialar hakında ne dü
şünmekte olduklarım öğrenmek ü 
zere gidip niyabet heyetinde bulu
nnn prens Nikola ile metrepolidi 
gördüm. Bu zıyareti yapacağım 

gün, şayanı hayret bir hadise ol -
du. Harp tehlikesi propagandası 
birdenbire durdu, ve patrik beni 
dostane bir şekilde tebrik eden şu 
sözleri kabul etti: 

"- Azizim Mösyö Gog~ ne di· 
ye telaş ediyorsunuz. Müsterih o
lunuz. Skoda fabrikalarına büyük 
bir siparişte bulunduk. Birkaç 
milyarlık bir sipariş .... ,, 

işte o zaman meseleyi anladım, 
ben de, birçok kimseler gibi usta
ca yapılmış bir manevraya aldan
mıştım ve o günden itibaren "pat
lamak üzere buiunan bir harp,, 
tehlikesi sözlerirıe inanmakta ted • 
birli davranmıya karar verdim. 

Romanyada sil5h siparişleri 
nasıl yapıhr ? 

Harbiye nezaretinin Skoda ile 
yaptığı altı milyar leylik mukave 
fE:, ordu teknik komisyonuna gös • 
tcrilip imzalattırılmadan yapılmış 
tı, ve ~ı:abiye na7.rı ile katib ı a 
rasınJa gizli olaı uk tutul n ::!~lu. 

risine emirname mahiyetinde ola· 

rak yazdığı bir mektupta kendi
sinden başlıca §unları istemekte· 
dir: 

1 - Eski harbiye nazırı jene
ral Anza tarafından silahlaııınız -
la ordunun teslihi aleyhinde alın
mış kararların feshi, 

2 - Jcneral Iıudeana, Partenie 
ve Petrescu 'mm azilleri Iazımdır 
ve bunlar başka fabrikalarla alfı. -
kadardırlar ve Skoda ile mukave
le imzalamrş olanların divanıhar -
be veıilmesini istemektedirler. 

Burada bu büyük rezaletin bü
tün teferrüatını yazmak kabil ola
mıyacağı için kısaca şunu söyliye-

lim ki, Skoda fabrikasının Roman· 
ya müme!sili, kendisini bir hüku • 
met farzederek, Romanya hükl'i -
metine emirlerini yaptırmak iste -

mektedir, ve şimdiye kadar da bir 
çok istediklerini yaptırtmıştır. 

Dünyada me\·cut silha fabrika
ları, bütün diinya devletlerini ay -
ni vaziyete tıokmak için çalışı· 

lar. Bu sebepten, ve bu dalavereli 
para işleri bitmedil·çe dünyada si· 

lahları bırakmak imkanı olmıya -
cak gibi görünüyor. 
-----

Skoda ile beraber Fransız Şnny lngiliz ithalat ve ihracatı 
der şirketine yapılan siparişlerde 
silahların modelleri cinsleri ve ne- LONDRA, 12 (A. A.) - Ti -
vileri hakkında vazıh hiç bir ~ey caret nezaretinin istatittiklcrine 
tasrih edilmemişti. Bu itibarla Sko göre mart ayında ithalatın mikta
da fabrikaları gelişigüzel toplar, rı 56.346.000 İngiliz lirasına baliğ 
gülleler yapıyor, cinsine ve mü • olmu~tur. Yani 1932 martına na · 
kemmeliyetine, bir çok itirazlara zaı·an 4.835.000 ingiliz lirası nol<-
rnğmen aldırış bile etmiyor, mu snn vardıı. 
k:.ıveleye istinnt ederek bütün yt~p- İhracat ise 32.551.000 yanı 
fıidarımn kabul edilmesi icap e! · 1 .355.00!> fazla, mükerreı· ihracat 
fiğini iJeri sürjyordu. Hoş Roı:ıan da 3.983.000 yani 1.~.Al.000 nok -
ya orc. u~u. bu silc"thı;:,rı k·ıJlanıl - • sandır. 

ya vak' ayı bütün taf silatile anlat • 
mış ve yaralandıktan 35 dakika 

sonra gözlerini hayata yummuş -
tur. 

Katil Mustafa vak'adan bir kaç 
saat sonra evinde yakalant".rak 
adliyeye verilmiştir. 

Katilin evvelce de cerh vak'a -
sının faili olduğu söylenmektedir. 

Bir gencin bir hiç yüzünden ö -
lümüyle neticelenen bu vak'a 

kahvelerin cledikodu yatağı oldu -
ğunu bir defa daha gösteriyor. 

Dedikodu yatağı olmaktan başka 
bir şeye yaramıyan bu pis du -

manlı kahvderden ve ekseriya fe· 
na neticeler veren bu oyunlardan 

gençlerimizi ne vakit kurtaraca -
ğız. 

Öyle zunncderim ki, bu vazife 
idmancı gençlerimize düşüyor. 

mıştır.,, 

Near East gazetesi bu mnkad -
demeden sonra sulh müahedcleri -
nin tadili mevzuu bahsolduğu bu 
sırada Tiirkiyenin sulh miisale -
meti, beynelmilel kontröllerden 
daha sağlam esaslara istinat 
ettirmek istediğini anlat.arak ma -
kalesine şu şekilde devam ediyor: 

"Sulh muahedelerinin tadili me· 
selesinin düşünüldüğü bu sırada 
Türkiyenin umumi harp neticesin· 
de arazi zayi etmeyi kabul etmek· 
le kalmıyarak elinde kalan a
raziden ali bir surette istifade 
etmek hususunda örnek teşkil et
tii!i umıtulmam3lıdır. Dört dev
let misal<mn· teklif olunduğu sı
rada Türkiyenin Bulgaristan ''e 
Yunanist.:tr. ile dostane münase
betleri <lolayısile beynelmilel 
lı:ontr~H:len daha iyi bir sulh 
teminatı bulmak için müracaat 
etmesinde, bilhassa muahedelerin 
mutasavver tadilinden kuşku· 

1 
lanan devletler için bir ders· var

j dır. Türkiye ile Yunanistanın 
~aralarındaki ihtilafları halletmekle 
f teşkil ettikleri nümuneye baş· l ka devletler imtisal etselerdi, 
f müahedelerin tadili üzerinde pek 
; tc sebep kalmazdı. 

Türkiyenin harici siyasetinde -
ki diirüstlük memleket dahilin • 
deki milliyetperverlik tezahürle -
rine mani olmamaktadır. Yataklı 

vagonlar şirketine vukubulan ha • 
reket bunu en atik.ar tezahürüy • 
dü. Bununla beraber Ankara hü • 

göstermesi lazımdır ... 
~------===--------__/--

Don Mojikı 
ı Baş tarafı l inci ss) 

T okatlıyan oteline ge!cre1' 
konuşmuştur. 

Her şeyden evvel şunu ,1. 
lim ki, Don Joze Mojikil, lı' 
ta, sinemada olduğundall"J 
pt:-k çok sevimlidir, daha fi' 
sadedir. ~ 

Yanında bir piyanisti "~• 
menaceri olan Don Joze I" 
aslen İspanyoldur, fakat ~ 
itibarile Meksikalıdır. Bs f 
panyadan gelip Mckaiknd~ 
mittir. 

Dün Mojika, muharrirİİ 
- Biliyor musunuz, clı I 

tan bula gelit imin en büyii1' 
hca sebebi, piyanistim 'f rO~ 
dersle bereber Türk ııııJ 
me§gul olmaktır. 

Çünkü, Meksikadaykeıı ~ 
rada bir hayli olan Türk lf 
sile tanışmı~, ve onlard•11 ,1 
şarkılar dinlemİ§tim. öyle ~.i 

'1'1" yorum ki İspanyol musı / 
musikisinin kızıdır. Rica 1' 
burada bana bu hususta fi 
ediniz. Fakat size bunu 50ftİ 
tım burada ne kadar çok 
ca konufuyorlar. ,1. 

Dün ak§am Mojik• . f 
T okatliyanda matbuata b1~, f 
yaf eti verilmiıtir. Akt•~ ;/ 
ma artisti, Gloryada bit 
vermiştir. 



.ıs ı... ım 
VAICIT Sayda: il 

Deniz alb evi 
~-----Bahri y üh d'. 

Hikaye nakleden: 
fa. ~emleket Ha~!.J 

dir .... em en ıaı Ali, ıeneler- nesine benzer, fakat kendiai ıibi 
tirir d:!:düiü deniz ahı evini bi- genç bir arkadatla oynadı. Uya· 
dö-..1 .. 1 rmez niıanlıımın yamna mnca, böyle bir arkadqa ne ka • 

Kayseride bilgi işleri Keşan 
11UU ve: Ca dar ihtiyacı oldujunu dütündü ve 

ı 7 nmı, dedi, yarın artık ev· ilk defa olarak k•rmak iıtedt 
enıyoruz.. ~ 

Ert-· .. Kaçmak! •• Fakat nereye? •• Ne-
..... ..1 -ı ıun Aliyle Güzin, bır -aeqala b · reye mi? Araııra deniz üstüne çık-

ı ındiler, Marmaraya a çı clıl S • bğı zamanlar ıemilerin ...;..ikleri 
m_ ~·· andahn arkasında kü ..... 

ç"ll bır m t ·· d • meçhul yere ••• 
Dö b' 0 or var ı .. ilerlediler .. E . rt ır tarafından kara oörün vet... Niçin bütün ıemiler hep 
ba11ece1t b' • • ayni iıtikamete gidiyorlardı? .. Ni-
'- ır yere gelince durdu ..., Ye et fi • çin ıabahleyin geldikleri yere, 
raa ·ı • ra arını arattrrddar. Bi. ıüneı batarken dönüyorlardı?. 
ı.. . 1 ende, denizin ortaaından bir ıııoru ... ___ ' Ve Bahri, o akf&Dl vücudunu 

JU~liyordu .. O tP.rafa doi· ad 

Maarif müdürü Hüsnü Beyin 
V AKIT muhabirine beyanah 

Orta mektep istiyor 
Keıan, (V AKIT) - Çok kala

balık olan kazamı:lm birkaç tane 
ilkmektebi olduğu halde maalesef 
bir orta mektebi yoktur. Bu se • 

1 
hepten ilkmektebi bitiren yavru • 

f lar orta tahıillerini ikmal edecek 
bir irfan müeueıeıi bulamad•la· 
rmdan emaflığa rağbet etmekte • 
dirler. Eanaf ve aan'atki.r miktan 
da o bdar çoğalmııtır ki .. Esasen ru aittiler Bo . am akıllı baibyarak deniz altı 

ee Ali: ·· runun yamna eehn· evinden çıktı, uzakta gördüğü bir 
- ffayd', yelkenlinin peJine diiftü, yüzme-
Dec1· ı. • ğe baıladı.. Kuvveti, babunun ı 

bunlarm içinde de en zeki olan 
yavrular mahvolmaktadır. Kaza 
halkı maarif vekaletine müracaat 
ederek Ketanda bir ort&t mektep .;•d' 1 ve bir dalgıç elbiıeıi • • ,,. ı k evinden uzaklatbkça artıyordu, 

11ç ıİ,· ~ama da bir batka dal· ve mütemadiyen yüzüyordu. 
birde •aesı. giydirdi. Sonra ikiai 
- en denıze daldılar ve küçük 
... otörlu d !ar. •an ah akıntıya bıraktı • 

* * * Sabahleyin, anneti uyanınca , 
evde Bahriyi bulamadı •• Baban. 

• • • na haber verdiler. Feci hakikat 
Şinıdi, ikiai de Al· · d . al meydana çıktı •• Bahri kaçmıftı •• 

bııda unn enız • Al 1 G • ha bo 
L_ Jap111q oldu~- camd k" • O zaman iye üzın va • 
q .;_. 1 . au an Of '-- b' f ... .... , erd Al ruıunun ucuna ucıyaz ır çarıa 
ç.ok fen ide .~· i, insanlardan takarak imdat istediler. Gelen bir 
llefret -~· ıornıüttü.. Onlardan Ka,..ı ........ .... .... ........ r s lpNID sat • ....., .. diri ' 

~•yordu Bu • . gemi onlan aldı, karaya çıkard1. He.al Be-'•-, dd ...,....... ..._at ilk ,...,._t •lfettlfleridlr J 
ZUn na .. dd .. nun ıçın, u • ~-
bir Je~e ekte h~Y_&linde münzevi * * * Kayseri, (V AKIT) - Çalıı • bul edilerek her mektebin en az 
kadlllla ' ndıaıni anlıyacak bir Kan koca, o aktam, bir ıahil • kan bir idareci olan maarif müdü- yılda iki defa teftitten geçmesi im 

açılmasını rica etmiılerdir. Kua 
balla ayni zamanda mektep için 
binayı timdiden hazırlamıılardD'. 
Halk, vekalet tarafından orta mek 
tebin açdmuına müaaade ec:lildili 
takdirde mektep için li.zım olan 
teaia murafmı ve saireyi de te • 
m.n edeceklerini bildinnitlerdir • 
Bu dilekler fırka ve 'belediye ta • 
rafından alakadar mabmlara .
a"tnca gönderilmittir. 

Kemal 

ca, Yatamağı, çocuktan olun· de Bahrinin ceıedini bulabildiler. rü Hüınü Beyden vi)iyetimiz ma• kinı bazırlanauttır. 
tü..:ı~ c;;~da büJiitmeii dü • - - arif itleri hakkmda fU izahatı al • Muallimlerle haftalık toplanb· Türkçe tekbir getirme-
tanmıııı • ilıayet, Güzin onu Çamaşır asarken kavga dım: lar yapılarak nümune denleri Ye •~encİ11• onbuunlha anlatmıtlardı ve, Beyoilunda Karabat mahalle • Vili.yet dahilinde 127 ilkmek • tedria muliine dair miiMkapb mek için ' •-'--1 ı t • ı----'..&-..1- Torbala 8 Teke kByDndea 
••ttı. -aau &de evi yap· ıinde Melihat Hamm isminde bi • tep ve 218 muallim vardır. Bu se- mevzu ar ertip 

0 ~~"' .... M.-ı-..:ı · Sıhhi · et' hafız Saff at efendin in bafaz Şile• 
Bu d-:z altı . • n· oturmaktadır. Ayni evde Hik • ne maarif bü• .. ••i 161 bin liradır. -~...- enn vazıy 1 

ye· -... ~ • ded U __ J b' h rll efendi namındaki biri ile 
111 anla"=± • • ey~nın teferrüatı· met Hanım ilminde diier bir ka • Bundan baıka 47 bin lira da te • nn ir. mumi ve ..... ır u • -a ~ cıı..'-- ıe tal-'- ...n..:ı-.ı bu t d • •nlatarak Bayram aama11nda 
,__ak icap ed auer kitaplar dm daha vardır. bir yatı mektebi için aynlmıttır. m ,. .... uuuen sene e naat · er Bu h' ıırf fOrkçe tekbir getirmemek 
•ızde ita •• hiki H ki h d d . .. · B • .. • ıç arızaya uiramam•fbr. bu saca tunu .. I' ye • er i · anım a ün aynı gun· u yılm bütçesme gore yenı • Muall'ml • h h . ek için tekbirleri ka1dırarak o ı• 

evde, bir insana ı~1 •Jeliın ki, de çamqır yıkamıtlar ve evin bal· den 12 - 13 kadar mektep yapı· . 
1
• erı? emen epıı m - kilde namaz kıldıkları hakll* 

cek h azmı ol b'I ___ ,_.,_ K , __ ...... t f'ka tep hancmdekı zamanlarını bal • 
er tey • a. 1 e· konuna asmak istemitlerdir. itte ltu;&Aur. ay JUl&AUNuna ev ı n k • . h l'f b l . d daki ihbar ve tahkikat liıeriae 

~-~~:= ...!:::atmaE -bundan ıonra da kavıa baflamıt· yapılmaıı İC!J» eden mekteplerin bevın~n mu .~e 1 1~ ezınd.el ça • ber ik iıide tevkif edildiler. Mlcl-
t-!!_ --... a &taçlar d:a_!ı •,, .tir: ~· Hikmet Ha· tevhit aur9tde infMI dütünülenık 411111 nretı e ~eçırm e ır e~. deiumu!DI Rauf bey mahalline 
liUJllette tavuk! llQ mitti ·ı M l"hat p L-- •---il El ba --L· Ba ıene 1D1llet mekteplenne .ı ... -lceçl·ı ar vardı. Sut"' • • • nım çamqır sopaıı e e a mar.,.,ı a.... e e tı ..... ıye- 2055 ki . ka d d'I . d b 1 riderek bir çok vatandı,... ... 

er l
r • d t bLıı-J • • .1 • • f I y e ı mıtae e un a· 

lllevcutt V yln Hanımm bqmı yardıjmdan Me· ım e ete uua ere ııntı mıttir • ____ L had tn 1 dınledi. 
da, a,nlaı u. elhaıd, bura nn am;aa yarın te e ame a • •ıta na~~ •Y&f&yabil-ı. .. : lllıat Hanım bajmnıya baflanııf • Mekteplerin -.kezileıtirilme- mıya mu ... ffak olmuıtur. Bund•n baıka Sinek kllf 

-·-... -. • tır. Komtular etraftan kavıaya ye ıi ye yatılı köy mektepleri huıu • Maarif veklletinin aeyyar pe • imamı İbrahim Hakin efendi 
B • • • litmit ve iki kadım ııüçlükle ayır· _.ta e181lı tetkiklere baflallllllf" daroii sergioi Sam1UDdan dönüfle hakkında da Arapça ezan balıo 

ir lene ı Al -··lard 1 • b h' kında bir tahkikat vardır. VaL'a 
bl

. onra iyle ca.:-· --. ır. tır; ge eceıe ıene azı na ıye mre- Sanotlan Ye Kayseri iıtaayonla • • 
r çocu'-'•- --ın M nd b · ı 12 ı - l A kil bim b 'J;' oldu.. Ona en tabii ellhat Hammm lrapnı çama. kezleri e Ye ilhaua Zeacidere. nnda kalacaktrr. Merkezle lnceıu ı e a • a arı soy enen kH 
• &f ne olabilird' B h fır IOpasile yaran Hilanet Hanım deki eaki köy muallim mektebi bi· muallimleri Kavıerı'de, Bünyan- Mehmet, Kadir oğlu Mehmet ft 

••ni verd'I 1• a ri ia h "' b f H f d l • d ı er ve büt'" fk 1 • akkında zabıtaca takibata bat • nasında böyle bir yatı mektebi a· la Pmarbatımn yakın köyleri Sa· a ır aaan e en i er Jh uma 
ili onun ·· . un ıe at eri • 1 ka ı mızca zan altına a ındılar. Balııi a'i2erınde birlettirdiler. &nmıfbr. çılmaıı rar aıtmlmıfbr. nof landa toplanacaklar; meslek· !!!!!!'!!"!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!91~ 
oııa olıu,,. tı Y&Jma girince, babaoı önümüzdeki aene müfettiıle • taılar arumda alikalı tetkikler Ye lst. 5 inci icra~ından · Bir bo 

dolayı hacz edılıp para) a çevttlıllllllldO: 
ı.arar vcrlkn hane eşyası 24 nlsu 
tarıhine musadıf pazartesi ır;iınil aat 
ık ıdcn ltibaı en Be~o~lunda istıklll ca 
de ınde Rumeh hanının 14 numarala Kayseride Dil 

faaliyeti 

lara.k, ~ Yazmak öiretti. ilk Askerlik rin devir ve tef tiıleri daha ziyade f aydah musahabeler yapılacaktır. 
retıaitt:.~ııaanlardan nefreti ö;: 1. Fırka Askerlik Dairesinden: temin edilmesi için tahsisat ka. F. D. 
di İatedii' nra, Yavat yavaı ken- 1 - Niıan 933 celbinde ve da· 
~ ·tarzda maı0nı ı ha evvelki celplerden talime sev - Kansını ve üvey 1 
Jet cihetten de a verdi.. kedilmemı't --'-dt bedel efradı 25 obaaama 1 onun tam bir at naa • Jd •• d • paı ımanı onundc satılacağandan talip 0-

lanlaı m mahalline muracaadan illn o 
nur (1896) 

Kayseri, (VAKiT) - Şehri ·----------'---_.. 
ça ıtıyordu. Niıanda sevkedilmek üsere tube· ÇOCUğun U Ö Ur U 

ll.1. • • • • lerinde toplanacaklardır. 
:-'illi o T 1 d Jm' 1 orbalı, 8 - Burada D'rmil 

talc baı..- ~Yatında iHc: defa ola 2 - op anma sünün ege ı· ~ .,..ıle berabe d . • yenler ı Mayıstan itibaren ve em· kiSyO ovasında feci bir c nayet 
O '9e IÜneıi görd~. enız ~ıtüne ıallerinin terhisinden evvel gel • 0

1du. Vak'anm faiii Malatya
1
1 

il bet )•• u. dikleri veya tutuldaldarı takdirde OamaD, bir sene evvel Karaku· 

• b._ .,ın.a ıelince, Bahr'ı de ı . ~ O d b d le F t t ...- &aa.b hizmetlerinin iki miali yapbnlma· yu 11 vf n en ar a çı kızı a 
ı. 2vin İcinde ıy~ bat göıtermiı. ıı Askerlik mükellefiyeti kanunu· ma ile evleniyor. 7 ay sonra 
rıtor, ldiıneat k~ıne ıeçen feyi kı· nun maddei mahauauı iktizaım • ze•çte bır filphe, aıledede bir 
)o,• '"'-- ·ı·ı e 1 tavuktan boiu • dancl ger mıiılik ba9layor. it mablce· 
o..._ "".ıç ,,. e tepi . d ır. y 
·-.a )&pt i l•Jor u.. Babaaı 3 - Bedelci efrat elbiıe ve aa· meye dOıüyor ve bittabi kara, 
~ İç:n 1d Z&rarlarm önüne ireleaini kanunen kendileri tec:la • koca ayrı yaıamıya baı ıyorlar 
lild~aJı.t öııii U?madan çalıtıyor • rik etmek mecburiyetinde oldak • B•yr•nnn ilçOncn giioil Fatma 

1• O ile leçJDek kabil de- larmdan birliii temin iç1n efrada Kıırakuyudan piı miie gitmek 
~ 8-Jı~~·~: ilk defa olarak mahıua ve hük6metçe kabul edil· ıç n Oç kadmla beraber yola 

lrL_-. Y• dovdü, ve Bahri mit ıekil ve renkte yazlık elbiae çıaoor. ovada Oımanla kar91la-
~ ~e çek'I k ' O d 11, • ._ •• • •e ihtiyacım ile talime ittirak ettirileceklerin • ııyor. sınan onu g6rllnce bıça· 

1•• eıının kucaiına ıığm. den timdiden ona göre hazırlıkta ğını çekiyor ve g6gıüne sap'tyor 

3ü.ıcl· • • -
illi • ı, B.ıırin · lı·· ~" Buna ın aıa~iyeti geç • 

'*aiiQ İçind ~ukabıl derin bir 
~61or ~Ydı.. Mütemadiyen 
~· ~ bir .teyler dütünüyor· 
r1" ıaaı-::. ıatediii neydi?. Bir 
&r *ı.. Bahri eu tuzlu Ye ılık su· 
dl,._.. clud-•~ eliyle ıil· 
tattı.. -aaarma götürdü, 

O ıece, Balı. .. 
rı, l'üyuında, an • 

bulunmalan. kadın yuvarlanıyor. 
4 - Daha ziyade malGmat al • Oımaa daha hiddetli; Fatma· 

mak iıtiyenlerin menıup oldukları nan burnunu, kula\claranı da kes 
!U,_" • e· ine müracaatları ilin olu • tiktea l()nra ustura ile kadının 
nur. yOıOnD parçalıyor, 22 bıçak dar· 

DIŞ DOKTORU 

Zeki Nuri 
Her sün huta bbul edilir. Her 
nevi dit rahataızlıiı tedavi olunur. 
Muayenehane: Osküdar AhçıWp 
Mektep sokak No. 50 

bHi daha iadırerek zavallıyı 
6 dBrDyor. Kadının ilk koc11ın· 
dan dOnyaya ge'en bir 'Juçuk 
y111ndaki çocup feryada batlı· 
yor. Osman onuda bir bıçak 
d•rbeıiyle •ftrca yaralıyor. K6ye 
plıp kıyafetani değiftiriyor, ka· 

mizde dil faaliyeti baıladığı ali • 
ka ve hararetle devam ediyor. 
Merkez kumandam miralay Zeki 
Beyle liıe, ortamektep, maarif sıh _________ __ .......,ı1p11 

biye müdürlerinden mürekkep vi 
liyet merkez heyeti halkevi dil 
ıubeıi komite azalannın da itti • 
rakile vali beyin reisliği altmda 
çahımaktadır. Şimdiye kadar --Z-~a-,-i ----77-9-~i-cı_l _N_o-.-lu_ a_ra___.._. 
1550 adet fit gönderilmiıtir. Tas· ehlheınamemi ıa~ı e\lt!dı~ımden vf!lll~ 
nif edilmekte olanlarla gelecek o- sinı alacağımdan cıkı .. inin hiıkmu hotl 

lan fit yekGnu vilayet dahilinde tur. 
bet bini bulacağı tahmin ediliyor. 

Za, i - 354 sicıl 11umaraJ1 sandat; 
cılı'< ehli) etnamemi kaybetthn. Ye 

Bu meaaide en ziyade faal olan 
muallimlerdir. Derlenen ıözler a· 
raaında en çoğunu çiftçilik, bağ • 
cılık ve hayvancılığı alakadar e • 
den kelimeler teıkil ediyor. 

F. D. 

çıyor. Keyfiveti duyan jandarma 
kumandanı Şuay p bey derhal 
tertibat a ıyor, kendisiai pusuya 
dOtilrDyor ve b;r çuvala l<uvdu· 
ğu kanlı clbi1eı.yle beraber ya· 
kalıyor. 

alınacağından bukmil ' oktur. 
Sefer çavıış 

1884 

Zavi - Askeri fabrt alan tf' 

1 tlı. bal sandı~ndan ' en len beraa 
rtnm Zuhuıunda hukmu ' o tur. 

ifa.de 

Za) i - Askeri 
ttlikhll -dığlndan ttrflen beıat 
ka\ hett m. BulunduA-u vakit 
'oknır. (1907) 

Mehmet 
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1 A Kullanınız. Sütü 
artbnr. Çocuklanrı u asası miklerini kuvvetle 

ı 

Paris Panayınnda I 
13 ill 29 Mayıs 1933 tarihine kadar icravı muamele edilir. 
Beynelmilel ncaret ve Sanayi Alemlnln Kat'f 

· ve Umumi Kanaatı Budur 
Sene 1904 Metro M. J 0,000 T eıh r edenler 

.. 1917 .. SS,000 ,, 

.. 1925 " 190,000 " 
,. 1931 ,, 360,0CO ,, 

ve 1932 senesin4e 300,000 metro murabbaında 34 millete ait 7750 kişi 
rafından mal teşhir edilmiş ve panayırı 2,000,000 kişiden fazla ziyaret et 

Fazla maltlm11t için lstanbul'da, Kabristan soka~ 41 numarada (lstanbul 
dö Komers Fransez ı e müracaat olunur. (1371) ... 

Istanbul Liman Şirketinden : 
Çinko Lavhalar Alınacak 

Şirketimizin BalAt Atölyesinde teslim edilmek üzre 150 tane J 4 No. ve ı 
tane 16 No. nispetinde 250 tane çinko IAvha ahnacaktır. Vermeğe isttkli o 
lar 19 Nisan 19~3 Çarşamba gününe kadar fiat mektuplarım umumi mü · 
lüğe göndennele i ve 20 Nisan 1933 Perşembe günü saat 10 da mübayaa 
miıyonuna mütacaadan lüzumu ilAn olunur. (1901) 

Umumi MUdUrlUk 

Devlet Demir yolları llAnları 

2500 .m3 bi~ilmit kerestenia kapıh zarfla milnal<asası 26 • M 
un·· 933 çarwamba glhaB nat 14,30 da idare binamada ya 
calıbr. 

Faıla tafsillt Ankara ve Haydarpqa veznelerinde bqer li 
ay ublan tartnamelerde ylııbd1r. (1504) 

Elnniyet işleri umum müdürlüğünd 
1- ZalHta memurlanna aıgarl 1800 lıaml 2200 kat reı 

elbiae .. çaket pantalon,. yaptanlmHı kapata zarf usulile m&nak 
uya lroamllfbır. 

2- lltekliler mllnak auB111 açdma gBnll olan 20 • Ni1an • 9 
Pertembe lftnl 11at 14 de Emniyet itleri Uaıum MOdürl 
•lncıat edilecektir. 

3-Muvakkat teminat akçui 2062 lira SO kuruıtur. 
· 4 - Şartnameyi ilrmek ve iıabat alm•k iıtiyenlerin Ankar• 
Emai1et itleri Umum Mild&rlDtOne Ye lıtınbalda Emniyet 
dlrllliln• •llıacaatlan. (1455) 

ağı iliyetinde 
Tebclata •illyet mıtbaa11 ıçın 20. 12. 16. 28. 6. pun 

mMbaa lnmdab 11ba alaaacı'.cbr Talipteria ~7·3·933 tarihind 
itibaren 21 ıh mlddetl, •e 16-4-933 pazar gllnO uat 14 
kadar Ylllret matbaı11 mDdllrllltilne milracaat edip nlmanel 
ılrmeleri ve aoa gilnll mUnılca11ya itlirak itio de villyet Dai 
enclmeliine mlracaatlan ilin o'unur. (1523) 

lstanbul Belediyesi llAnları 

zlz V. llllb Mldlrllllade• 
lataaba• Belediyesnden: Mevıim dolay11ile yDk •rabalar1 

KaraklJ klprDıllnden geçecekleri saatler değittirilmittir. Te 
we çift atlı biltlln ylik arabalara ba k6pr0den ıaat 16,30 d 
19 za kadar ıeçebilir. Diğer ıaatlerde geçmeleri yasıkbr. i 
otunur. (1600) 

Çam luımına aittir. 
Ciaıi 

1-~r maa k•u 
2-Peacere maa kaıa çerçi· 
ftltri cam11z 

" " " S-Dlfeme kirifler .. " " " .. .. 
4-Dltemelill t•bta 

Ka•ak k.,....na aittir. 
1-Kmpalar 
2-Penccreler 

Adet Tul Arz irtifa 
900 1.10 2.10 
JOO l.10 0.65 

120D 1.10 1.55 
9000 4 0.06 o.ıs 
2400 3 0.06 0.15 
2400 2.2S 0.06 o.o ıs 

37500 2 0.20 

900 1.10 2.10 
300 ı.ıo o6s 

,~ 1200 1.10 o.ıss 

Kutur 

j 2400 J 0.15 
" 9000 4 0.15 

Sıbu Kqif bedeli 
16632 

11265 

21840 
0015 11250 

12474 

9012 

" 600 3.25 0.20 
,. 2400 2.'5 O.it 17700 

4-l>lfemelik tahta 37-500 2 0.20 0.20 9 75 
5-Habl 15000 3.25 o 08 7500 
1-ÇiYi uadık 300 1650 
2-Ca• adet 7800 0.43 0.43 4680 

1 - Mabaciriae yaphnlacak ewler içio JUkatda ı&ıler ııen malzemei inpiye kalem k•lem mi· 
•JH•J• konuldu. MOnakau mlddeti 28 3.933 tariMaden 17·4 933 rOnll uat on bete kadard1r. 

2 - Hunlardan cam ve çivılerden mada11 kapata zarf usul&ne tabidir. 
S - Kav•k kıımıaa ait olanlarla k•pa ve pencereler tamamen E1lıız'de ve çam lnımına ait 

•a.r Far.t ietaı1onaada ıllterilecek mahalle teali• oluaacakbr. 
.4 - y,._. çam .q.aaaclu 1apalacak kapa we pencere i!e cam ve çivilere mBnbı11r o'mık 

illere taliplerden arıa edenlerin bem Eılz'ı'de ve hem de Furatta teı'im tartile peyleri kaba• ola-
... S. kıama talıp olaalann teldifnameleri iki •k &zerine verilmeai llıımdar. 

5 - Tealim mDddeti :1l·May11·933 akıımına lıadardar. Taliplerin tartnımeyi prmek •e tafai· 
llt almak lure ihale plbae kadar vJlyet ilkb mlcliriyetiade mllteıekkal komilyona mDracaaflan 
.. ..... ' l1528) 

Aleaidar ~ M~'bm;~ ıo~ y~~~:;!.ı 
VAPURU MÜTEHASSISI 

B U.. l e ~ t Köprübqında Eminönü H 
il No. 2 Her gün öjleden sonra 

apuru 13 nınn Pertembe 
günü: ıZongutda!<, İnebolu, Samsun, 
Ordu, Giresun. Trabzon, Rize ve 
Hopa'ya azimet ve avdette ayni is
kelelerle Sürmene, Vakfıkebir, Görele 
ve Onye'ye uğrayarak avdet edecektir. 
Acentası Alliye Han No. 1 Tel 21037 

(19131 

lstanbul 5 nci icrasından : Bir borç
tan dolayı hacız edilip paraya çevrilme· 
sine karar verilen hane eşvası 24 nisan 
933 tarihine müsadif pazaıtesl günü saat 
on ikiden itibaren Beyoğlunda istiklAl 
caddesinde Surya pasajında 2 numaralı 
apartman önlinde satılacaP;ından talip 
olanların yevm ve saah mezkiırda ma
balllnde hazır bulunaca'< memuruna mü· 
racut etmeleri flln olunur. U 898) 

Zavi - Laster Zilberman kumpan
yasının laea vapunına alt MF markalı 
14 sandık mQcörün ıüm ük ord nosu 
zayi olmuttur. Yenisini çakaracag.mdan 
hükmü otmadıg. ilAn olunur. 

Kadıköyünde Cafeıağa maball 
Kirilos sokağlnda 34 No. lu h 
mukim iken elyevm ikametg~ı1n 
bul Naciye hanım ile Hamdi beye. 

btanbul Döı düncü icra memurl 
dan: Osman Avni Refik beye otan 
cunuzdan dolayı ipofek göst 
yukarda adresi yızllı hanenize 
vukuf tarahndan 4200 Jiıa kıymet 
dir edildiğinden ·bu husustaki iti 
tarihi llAndan itibaren üç ır;ün 
dermeyan etmedığiniz takdirde tak 
dilen kıymeti kabul etmiş addo 
ğlmz i1An olunur. (18 

lst. 5 inci icrasından : 
Bir borç.an dolayı haciz edilip 

ya çevrilmesine karar verilen Y 
eş,·ası " pa· a kac;ası \'e ywba 
nisan 933 tarihine müsadif 
ıünü sut ondôrtten itibaren Be 
istiklal caddesinde Rumeli balll 
25 numarah dükkAn önünde 
iltn olunur. (1897) 


