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23N· ısan çocuk bayramı 
Ye Milli Bayram için 

....., rıazırlıklar 
1e.::y=-=1==;=::=========-====;"'================================ 
~ * Sayı : 5486 Tahrir Telefonu: 2'379 Perşembe , 20 n i SA n • <• Uncu ay> • 1933 

Müddei umumilerin sala
hiyetlerini genişleten 

bir layiha Meclise verildi 
idare Telefonu: 21370 Sayısı 5 Kuruş 

Facia Fındıklı' da cür' etkarane hazırlanmış bir soygun ...................................................................................................................• Bulgaristandaki 
Yıkılan Türk mezarları hakkında 

Bulgar sefirinin izahatı 
Maalesef mezarlığın duvarı yıkılmış, maalesef hücum 
\raki İmiş, ama yazılan şeylerin hepsi doğru değilmiş !.. 

Güpe gündüz bir evi 
basarak Fatma Hanımın 

boğazına sarıldılar 

A.Nl<AR 11\llıt A, 19 (Hususi) - lı olmak ve mü -
-.ar sef' . M k 

tra.t h" d" ırı • Antonof Raz- balağaya a -
1a.r1 •. a. •sesi hakkında bana şun- pılmamak la -

cc löylenıiştir: zmıdır. Anadolu 
"-li"d· Veril a ıse maalesef vakidir . Ajansı muhabiri 
te}'it tn .rc~nıi malumat ta bunu bu haberi bir ke· 
h\l) t~ıYor. Büyük bir hüsnü ka- re de tahkik e • 
•ıı_ ltOtd"v·· } k k d" '•t1: it\ ugum mem e ·etiniz de dere versey ı 
lı~ trden biri olarak bu hadise onu hakiki şek -
lclJdı•ll~ izahat vermeye mecbur linde öğrenmiş 
lf ~d· k°'tndan çek müteessirim : ve binnetice çok 
..... tıe h"'k'k t k ·· "f b'' ··k b" -..a.. ... ı a en C'..::> muessı ve B ı fi lM uyu ır asa • 

"a•ııd .. - .., 1 u ırar ae r • • 
>'eaj

11
. ır. Turk efkarı umumi • Antonof bıyet ve heye • 

lif>ttlın teheyyüce düşmesi bu i • cana mahal verilmemiş olacaktı · 
b~di '

1 
Pek tabiidir. Ben böyle Hadise şudur: 

de, •ek erin. saklan01asından ziya· Razgrat'ta belediye bir park 
~h Sı ve samimi bir surette or - yapmak istemiştir. Bu parkın sa -
telli dhon!llasında fayda gö· hasına Türk mezarlığı da dahil er . 
tt11 t . enını .• Bu itibarladır ki o· imiş. Mezarlığın istimlakine te-
b,~ı'Yıt etnı~kle hakikaten ve ve:;sül edilmiş, fak at mahalli 
CGrı ~olarak ha:ııl olan teheyyü - Tür:k halkından gelen bazı mu -
tlıe k at~~ltıaıına hizmet edeceği - kavemetler dolayısile istimlak 
del'~ a~~rn: F.a.kat derhal ilave e- muamelesi müşkülatla ilerlemiş .. 
~ ~~ 1

• hıssıyat Üzerinde tiddet- Mezarlıklar halk tarafından he • 
"kıııa \lessır bu gibi hadiseler hak - men daima mukaddesattan sayı -
~uınat verilirken ihtiyat- lır. Bu gibi hissiyat çok meşru ve 

•~~!kovadaki suikastçıların muhakemesi sonu Ik ................................................................................................... .. 
l ı lngilizin hapis kararı 
llgiliz-Rus münasebetini 

gerginleştirdi 

·-k'- "-.. ~ 
'"""' l'o lll•h- 2 •ene hapse mah-
P.tos Plıton k4m Makdonald 

d,F'-tı, l<ov A, 19 (A.A.) - Mü 'e hltıeler bittikten sonra mah 
't ey r .._ de\t, e • çekilerek dokuz sa-
"qb. ttılı hı . . k 
t , \te t le uza erede bulun· 
elet-ek eh~ar ~a~ke.me salonuna 
~ ati h··k kınu bıldumiştir. 
h:et()ry \l bitle göre , lngiliderden 
ı.··"~. N eraat etmekte, Monk· 
ıııılitt • Ord\'ald 
\ içinde S ve Cushny iiç 
) t't \te h ovyet topraklarından 
k~)' d" eı •ene müddetle de Rus 
''I~ 0nnıek 
tte bonald .t~n nıen olunmakta, 
'h,l>ae ıkı, Thornthon üç se 
~§'-lcl ltlahkum edilmektedir. 

ll§u gidermek i~in 
-... ~OSI( balo 
'llor OVA h,h ~ton • 19 (A.A.) -
dit "-t ı 3"e Mac Donald bu sa· 

· \J ' O da h 

müne devlet reisi nezdinde itiraz 
etmelerine müsaade olunacak ve 
belki de mahkumiyetleri tard ce
zasına çevrilecektir. 

Madam Litvinof bu akşam bir 
balo vermektedir. Baloya bütün 
matbuat erkanı ve ecnebi ve Rus 
siyaset adamları davet olunmuş· 
tur. Bu balonun verilmesi Sovyet 

makamatile MoskovaC:a bulunan 
ecnebiler arasında dostluk müna 

sebetlerinin yeniden tesisi için bir 
hareket olarak telakki edilmekte· 
dir . 

Filhakika son muhakeme esna 
11nda vaziyet o kadar gergin bir 
hal almı~tı ki hiç bir Rus İngiliz 

casusları işine karışmıt olmak 
korkusile ecnebi dostlarının elini 
bile sıkmadan sakınıyorlardı. 

l\us mallarını almıyorlar 

LONDRA, 19 (A.A.) - Hari· 
ciye nezaretinin "Special gazette 
of London',,u saat 15 te Sovyet 

Ruayanın bir çok mahsullerinin 
ithalinin yakında men edileceği -

ne dair olan beyanname metnini 
netretmeğe memur etmit olduğu 

bildirilmektedir. ithali men edile 

tabiidir. Fakat mezarlıkların bu 
kabil mahalli imar işleri için ia • 
timlaki de o kadar tabiidir. An -
}aşılan istimlak muamelesinin a
ğır gittiğini gören bazı müfrit .... 
ler bu işi kendilerince en kestir
me bir yol bilerek hadiseyi mey -
dana getirmişlerdir. 

Vaka'nın Sofyadan gelen bu 
ilk in'ikaslarında büyük müba
lağalar~ vardır. Bunu kaydet - ) Fındddı'cla içinde albnlar ve mllcev

berler olduiu t•yl olan ktlçllk evi 
ve aahlbl Fatma H. mekle hadiseyi mazur gös -

termek istemiyorum. Haddi 
zatinde çirkin bir şeydir. Bekçi 
kulübesinin yakıldığı doğrudur •• 
Mezarlığı tahdit eden tel 
lerin tahrip edildiği de vakidir • 
Bazı taşlar da çıkarılmıştır. Ha -
dise öğrendiğiniz ve gazetelerin 
yazdığı gibi değildir. Sof yadan 
aldığım malumata göre iki yüz 
değil , on beş kişinin, f azlasiyle 
söyliyeyim, yirmi kişin.in iştira -

Evvelki gün güpe gündüz hır -
sızlar Fındıklıda bir eve girmiş -
ler bir kadını bağlıyarak para 

I 

ve e§ya çalıp kaçmıtlardır. F ın -
dıklıda büyük bir heyecan uyan -
dıran bu soygunculuk ve baskın 
şaşılacak bir cür'etle yapılmıştır. 

Fındıklıda Selma hatun mahal· 
lesinde 12-1 O numaralı evde 
Fatma Hanımla iki çocuğu ve 

kardeşi kuap Ali Efendi otur -
maktadır. Ali Efendinin Fındıklı
da tramvay caddesinde bir dük • 
kanı vardır. Fatma Hanımın ka • 
sap olan kocaaı iki sene evvel öl • 

müştür. Hali vakti yerinde olan 
bu ailenin geçen senedenberi ev -
lerine bir kaç kere hırsız girecek 
olmuş, Fatma Hanımın çocukula -

(Devamı 10 anca aa:yıfada) kiyle yapılmı!t.tır. Mezarlardan ce 
~ ..........................................................................................• 

set çıkarılmış değldir.. Yukarı -
( Ddvamı 10 uncu aayıfada ) 

iki Darülfünun 
profesörü 

Darülfünun Hukuk idare pro· 
fesörü Müslihittin Adil Bey bey -
r :lmilel idari ilimler enstitüsü as· 
lil"?.alığına intihap edilmiştir. 

Hukuku Düvel profesörü Ah· 
met Reşit bey de Romanyada kı· 
ralın himayesi altında bulunan 

M uallhlttln Adil Ahmet Rqlt Beyler 

idari llimler Cemiyeti "şerik,, a
zalığına seçilmiş ve memleketi· 
mizde oturan ecnebilerin hukuku 
ve menfaatleri hakkında dersler 

Fransa Amerika ya iste
diklerini yaptıracak mı? 

PARIS, 19 (A.A.) - Petit Pa-

risien gazetesinin Washington 

muhabiri yazıyor: Hadiselerin 

pek ender görülen tesadüfleri ne· 

ticesinde Fransa sürüncemede bu 

lunan meseleleri müsait bir tarz 

da halletmek fırsatını ele geçir

mi~ bulunuyor. Washington ko· 

nutmalarının genişliği ve Roose

velt'in bir neticeye varmak arzu

su Fransaya noktai nazarların

dan bir kaçını Amerikaya kabul 

ettirmek imkanını vermektedir. 

Bazı kimseler hatta emniyet saha

sında bile Amerikadan bazı temi 

nat koparmak imkansız olmadı· 
• Vqlngton mbakerelerlne giren Fraaaı• 

ğını iddia etmektedırler. murabhaaı aabık batvekll M. Herlyo 

l'""ı11111111ıııııııııı11111111ııııııı1111111111ııııı ı ıı1111 111 11ıı llll lllll1 11 11111 ıııı ııııııı ı1 11111 11 1ııııı 111 111ııı 11 11ıııııı ı ııııı111 1111ııııı ıı ıııı111 111ııııı" 

~ Bugün 6 ıncı sayıfada: g 
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vermek üzere Lahey Hukuku Dü- ~ ~ 
vel Akademisi tarafından davet ~ § 
edilmiştir. Hukuk talebesi bu mü j \ 
nasebetle ayın yirmi altısında ho· ~ g 
caları şerefine bir çay ziyafeti ve· ~ ~ 

= -recektir. !!ff 5 

yüzde SO nini teşkil etmektedir. 1

1

) ( 

Bu mahsuller, hububat, ham E § 

pamuk, tereyağ, petrol ve odun- ~ i 
d~r. Yolda bu.luna~ .~alların ln· ( Kimlerdir, nasıl kaçırırlar, nereler- ı 
gıltereye gelebılmesı ıçın bu ted - § • • §' t6.._ lkıutn· apse girmişler· 

"-- •Yetle za d'ld·~· 111\lnla nne ı ıgıne 

rın nıahkeınenin hük· 
cek mahsuller , Ruayanm lngilte· bir; 
reye yapmakta olduğu ihracatının tir. 

bir hafta sonra katileşecek· ~ de çalışırlar? hepsını okuyacaksınız ~ 
'9ıı111ıııııııı1111111111ııııııı111ııııııııııııı ı ı11111111ıııııı ıı ıı111 111 11ıııı ı ıııı 111111111ıııııııııı111ıııııııııı ı ıııııııu111111ı ıı ııııı ıı1 11 111111 ııııı ınıııı11~ -

müvezzilerden isteyiniz 
A e e 

ı avemızı 



VAKiT 

Avrupanın genç zabit
lerini kandıran kadın ! 

~SON HABERLER 
VA K l T' ın Hususi Telgrafları 

Bir lngiliz casusu Almanlann bütün 
istihbarat ve casusluk sırlarını öğrendi 

- ---- - - - - --- - - - - - - ı} 

Memurlar Müddei u~umilerin sa 1 

1ngillerede askeri bir mahke- Otto Olbst namındaki adamı, 
me, bir müddettenberi lskoçyalı bu binba§t sayesinde tanıdım. 0-
bir zabiti, casusluk töhmeti ile mu nun asıl adı Obeut'tir. Müstaar 
hakeme ediyordu. atlarından biri miralay Jeager' • 

Muhakeme nihayet titilmuş ve dir. Bu .zat, B 3, C 3 dairelerinin 
zabit Norman Stewart beş seneye müdürüdür. 
mahkOm olmuftur. Ben Almanlara hulul etmit ol· 

Londradan son posta ile gelen duğum için bu adamla görü,ecek 
gazeteler bu hadiseye ait çok mü· ve mukadderatımı o tayin edecek 
him malumat vermektedir. Buma ti. Ben de bu zat ile görüttüm. 
lumala göre, askeri mahkeme, Kendisi beni Mııır ve Filiıtinde 
davayi rüyet ettiği esnada bütün kullanmak istiyordu. Çünkü bu 
Alman casuıluk ıebekesini mey- memleketlerde ihtilal çıkması 
dana çıkaran Edgor Hill'i dinle· matluptu. 
meğe lüzum hissetmi§, ve ancak Bunun üzerine bana muhaber~ 
onun hadiseyi tenvir edebileceği· tifresi verildi. Ve ayni ıırada Ma 
ne kani olmutlu. rie Louiıe müıtaar adını taııyan 

Edgor Hill geçen senenin 110· kadınla tanı9tım. Bu kadının a· 
nuna kadar Almanya istihbara
tında çalışıyordu. Bu adam Al
manlarca, memleketini satmıt 

nıürtit bir İngiliz sayılmakta idi. 
Zabit Norman Stewort'un da· 

vaunda bilha11a iki Alman mev· 
zuu bahsolmakta idi. Bunların bi 
ri Otto Ast, biri de "Marie Lou
ise,, namile anılan bir kadındı. 

Bunlar kimdi? 

Askeri mahkeme bu esraren· 
giz ıahıiyetlerin hüviyetini anla· 
mak için Edgor Hill'i ifade ver
meje çağırmıı, o da Londraya 
gelmit ve hadisenin bütün iç yü· 
zünü anlatmıştır. 

Londra ıazetelerinden biri Ed 
gor Hill ile görü müt ve ondan 
tu malumatı almybr: 

"Hadise geçen teırinisanide 
baıladı. Ben o zaman Pariste i
dim. Bazı Alman casuslarını ta· 
kip ediyordum. Her §eyd~n ev· 
vel Almanların içine girmek, on· 
larla beraber çalışmak, onların 
emniyetini kazanmak icap ediyor 
du. 

Almanları memnun edecek bir 
çok malumatım vardı. Franaanm 
müıtahkem hududu üzerinde u· 
la9mağa bqladım. Günün birin· 
de temiz giyinmfı bir adam bana 
yaklaıtı ve benimle ikonuıtu. Bu 
suretle temaı baılamııtı. 

Almanlar pefimi bırakmaz ol
dular. Çalııa çalııa binbatı Jobn 
ın muhabbetini kazandım. Binba
fl Jolm Alman İstihbarat daire • 
sinde Alfer Gemuse nam.ile ma -
ruftur ve itareti ( C. 3. A.) dır • 

norman Belll 
sıl adı Lotte Poritzki'dir. Kendisi 
bütün Avrupa casuıluk aleminin 
tanıdığı bir kadındIT. .. 

Güzel ve son derece caziptir. 
Kapkara saçlı, bembeyaz vücut
ludur. Uzun kirpikli esrarengiz 
gözleri pek tehlikelidir. Anladı
iıma aöre bu kadın binbatı Jobn 
ile birlikte ya4ıyordu. Onun va
zifesi ienç zabitleri avlamaktır. 
Bununla beraber bu kadın ıon de 
rece ihtiyatsızdır. 

İngiliz zabiti Norman Stewort 
Almanyada buluşmuş ve onun iğ
faline kapılmıttır. İngiliz zabiti
nin tevkifi Almanyanm istihba
rat dairelerinde bir hayli endiıe· 
ler uyandırmııtı. Zabit Norman 
Stewort'ı iğfalden maksat, lngil· 
terenin teslihatı hakkında. malu· 
mat almaktı. 

Mahut Marie Louise'in iif a· 
line kapılan zabit "Yalanma iha· 
net etmit olduiu için cezaya uğ· 
ramış bulunuyor.,, 

........................................................................................... 
• 
isyan! Çorumda 

Kaç yılda tekaüt 
edilecekler? 

ANKARA, 19 (Hususi) 
Dahiliye encü.meni mülkiye me -
murlarının yaı tahdidi hakındaki 
layihayı müzakere ve şu §ekilde 
kabul etmi,tir: 

Birinci sınıf kaymakamlar elli 
bet ıenede tekaüt edileceklerdir. 
Mülkiye müfettitleri, polis mü • 
dürleri, ikinci sınıf kaymakam -
lar elli ıekiıı:, üçüncü sınıf kayma
kamlar, mülkiye müfettişleri, po--

lis müdürleri, elli altı senede te· 
kaüt edileceklerdir. Bunlardan 
hizmetlerine devamlarında fay • 
da olduğu anlaşılanlar mafevk -
lerinin bildirmesi üzerine Dahili· 
ye Vekaleti ve Vekiller heyetinin 

0

karariyle beş sene daha tekaüt 
edilmiyebilirler. 

Vilayet idareleri kanununa mü· 
zeyyel kanunun üçüncü madde -
sinde sarahat olduğundan valiler 

hakkındaki kayıtlara lüzum gö • 
rülmemiı ve bu husustaki madde 
layihadan çıkarılmıştır. 

Tekaüt maatlarınm sureti he • 
sabı hakkındaki madde de bu ka
nunla tekaüde sevkedileceklerin 

tekaüt mall§larının mülki, askeri 
tekaüt kanununun 26 ıncı mad -
deıi hükmüne göre muamele gö -
receği zilfreailmınhedir. 

Encümen 'eshalri mucibesinde 
mülkiye memurlarının memleket
te gezici ve yorucu işler gördük-

lerinden memleketin asayİ§i nok· 
taamdan daima zinde olmaları 
muvafık görüldüğünü ve layiha-

nın bu esas dahilinde tadil edildi
ğini bildirmektedir. 

Nüfus işleri 

Umumi müdür teftiş için 
Anadoluda dolaşıyor 
l Z M l R, 19 (Hususi) 

Nüfus işleri umum müdürü bugün 
Maniıadan buraya geldi. !skan 
dairesi itleri haziranda tapu ida-

resine devredilecektir. Nüfus u • 
mum müdürü yarın Aydına gide-

cek, Denizli, Burdur ve Isparta 
da teftişlerde bulunduktan sonra 
Ankaraya dönecektir . 

Halk Fırkasında 

hiyetleri genişletiliyot 
Ceza muhakemeleri usulüne 

bir layiha meclise verildi 

d~ 

ANKARA, 19 - (Hususi) -ı ğe salahiyetleri olacağı ~ 
Ceza muhake.meleri usulüne da • falete rapten tahliye de =~ 
ir müzeyyel layiha B. M. Meclisi· ceklerdir. Maznunların ~ ~ 
ne gelmiştir. Layiha hazırlık tah- umumilerin bu selihiyetı ~ 
kikatı, hukuku amme davalan, ımda itiraz hakları olnııfF' ; 
ilk tahkikat ve duruşmaya aittir . tır. 

Layihanın hazırlık tahkikatma tdd ı t'Jc ;Af ianame er müstan ı 
dair maddelerine göre müddeiu· dd ·ı I• mü eiumumı erce yapı .,} 
mumiler şahitler hakkmda celp Ağır cezayı müstelzim ~ ~I 
ve ihzar müzekkeresi verebilecek tahkikatı maznunlar mefJCU' 

lerdir. dukları halde yapılır. Yal~, 
Katip huzuriyle §ahitleri dinliye- suçlan işliyen maznunlarıtl 
bilecekler, ehli hibre tayin ede • l dd ·yle iyesi için mü eicmumı . .A 
bilecekler ve keşif yapabilecek - tantik ve hakimin ittifak eli" 
ler ve hakimlerin bazı selahiyet -
lerini kullanacaklardır. 

Müddeiumumiler sorgudan 
sonra maznunların, on bef gün 
geçme.mek üzere, tevkif ettirme • 

lzmir tramvayları 

Belediyece devralınması 
için salahiyet verildi 

l Z M 1 R, 19 (Hususi} 

lzmir şehir meclisi bugün top)an· 
dı. Rıhtım tramvayları He Körfez 

vq.pvr\9-n i~etıne i§iııin.~.diy.e

Y~ • .'f evfi nı,esellfş~,gq..çı~ij.l~ü .. ._ Ş,~. 
mevzu üzerinde hararetli müza -
kerelerden sonra bu şirketler İm· 
tiyazlarının belediyece alınması 

için belediye reisine salahiyet ve· 

rildi. 

70 bin altın ! 
lzmirde büyük bir define 

olduğu ihbar edildi 
l Z M l R, 19 (Hususi) 

Narlıderede yetmiş bin altınlık 
bir define olduğu alakadar ma -
kamlara ihbar edildi. Araştırma· 
lar haşladı. Diğer t~raftan İzmi -
rin yirmi yerinde eski tarihi eser· 
lcr bulundu. Ehemmiyetle tetkik 
ler yapılıyor. 

Dahili istikraz 
l Z MİR, 19 (Hususi) 

Burada Dahili istikraz tahvilleri
ne halkın gösterdiği rağbet çok 

fazladır. 

ri esası konmaktadır. 

Layihada duruşmalarırı İı 
laştınlması için yeni hükil..,I' 
vardır. 

Dilimiı 
Derleme fişleri 

bin 653 tane 
varmıştır 

ANKARA, 19 (A.A.) -' 
T. Cemiyetinden: 

Mart sonuncla 34,350 Y' 
mış olan derleme fitlerind,I 
ıanın ilk 15 günü zarfınd• 
15 bin 303 tane gelerek h 
bin 653 e varmıştı:-. 

Vilayetlerden yenidell 
fişlerin sayıları şunlardır: 

Afyon 479, Aınasyn. 246, 
kara 1,109, Antalya 320, } 
34, Bilecik 315, Bolu 124 .. 
dur 113, Bursa 316, Cebe~/! 
ket 863, Çanakkale 442, V 1 
71, Çorum 171, · Diyanbeıd' 
Edirne 82, Erzincan 298, 
rum 100, Eskişehir 216, G 
tep 70, Gümüşhane 456, 
159, Isparta 734, lstanbnl 
Kars 243, Kırklareli 154, 
hiı' 211, Kocaeli 193, KonY~ 
Kütahya 500, l\Ianisa 94, ' 

f: 

82, l\Iersin 122, Muğla 29~, 

Şarki Türkistanda 
halk ayaklandı 

Trabzonlu üç hocanın 
muhakemesi başladı 

Umumi idare heyeti Zehirli gazlara dair .. 
Tü~~:~.:~!:.~~.A.) kend~~:7~: muhtelif işleri görüştü 1ZM1 R, 19 (Hususi) 

de 106, Ordu 242, Sanıs oilo 
Siirt 25, Sinop 72, Sıvas. 3 J 
binkarahisar 524, Tekirdt 
Tokat 114, Urfa '90, Yozg9 

1 

Zonguldak 851. ._./ 

Ankarada bir konfe'I 

Emin Beliğ Bey bugün Halk • 
SINlLA, 19 (A.A.) - Şarki bildiren Evkaf hakkında kanuni ANKARA, 19 (A.A.) - C. h 

1 
d k 

evinde ze irli gaz ar an orun -Türkistan - Sin Kiang eyaleti ka- muamele yapılması talebi ile Trab H. Fırkası umumi idare heyeti 
ma çareleri hakkında bir konf e -

hilelerinden birinin efradı başla- zon müddeiumumiliğine müraca- bugün de toplandı. rans verdi. 
rında bulunan Çinli idarecilere at eden müezzin Osman oğlu Maraş vilayeti fırka vaziyeti 
kartı ayaklanmışlar ve Kaıger Hamdi, Hasan oğlu Muıa, ibra _ tetkik edildi. 

etrafında bulunan mıntakayı isti- him oğlu Halilin ağır cezada mu· Birinci umumi müfettişlik mm 
la etmiılerdir. hakemelerine başlanmıtbr. takasındaki fırka vaziyeti ile 

Şehirlerden bir çoğunda bir Suçlular arzuhalcının öyle de- halkevleri açılması işleri, umumi 
takım kargaşalıklar olmuştur. Bu diğini ve maksatlarının bu olma. müfettiş Hilmi Beyin huzurile ko
isyan hareketi görünüşe nazaran dığım söylüyorlar. istinabe için nuşuldu. 
ıimdiJik ecnebiler aleyhine müte- mahkeme batka güne bırakıldı. lzmir vilayeti idare heyetinin 

isimlerini Türkçeleştiren 
Museviler 

1 Z M l R, 19 (Hususi) 
Borsada çalışan döı-t musevi ad -
]arını Türkçeleıtirdiler. Avner : 
Avni, Alber: İbrahim, Moiz: Mu· 
zaffer, Vitali: Hilmi oldular. 

•eccih değildir. Eyaletin bir kıs- tasdiki, vilayet heyeti reisi Hacim 
mmda Çinlilerin idareyi muvak- lat almamamıttır. Muhittin Bey bulunduğu halde Vekiller heyeti toplandı 
katen ellerinden çıkarıp kaybetme Asilerin Yarkende kadar iter- müzakere edildi. Ve tasdik iıi, 
illinden korlnı1maktdaır. ledikleri ve bunda da köylerin yeni heyete ıeçilen iki arkadatm 

Kaııer ile münakale ve muha- ayaklanmuı tehlikesinin belirdi - kongre sırasındaki hareketlerinin 
berenin S?Üçlüğünden ötürü tafsi • ği söylenmektedir. tahkiki neticesine bırakıldı. 

ANKARA, 19 (Hususi) -
Vekiller heyeti bugün saat on ye
dide toplanarak geç vakte kadar 
çalıştı. 

ANKARA, 19 (A.A.) ,;; 
gün halkevi salonunda aJ 

ve taze meyvacılık,, nıe~:l~f J 
rine milli iktisat ve tasar111

1w 
yetinin tertibi ile Lond~• ~ 
Mümessili Kurtoğlu fatk etiV 
rafından bir konferans " 

ve Kanadada elmacılık h t 

b .. ·· d n zir•• ugunun en mo er 
·caret · me, sandıklama ve tı il.., 

rini havi bir film gösl~, 
Konferansta bir çok .,ıt 
ve büyük bir kalabalık ~;. ıJJ 
lunmuş ve büyük bir al•. ııJ'. 
dırmışlır. iktisat vek~let; r ~ 
dan getirilmiş olan f ılrıı ec;ıt 
telif şehirlerimizde de S 
cektir. 

... 

' 
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Bahar tuvaleti 

~İtı;~~tiıne ipekliden, sabah ge • 
••• 1 • 

ıe t.-- Çın Yapılmış zarif bir elbi • 
. "oll 

lır, ar uzun ve yaka biraz açık· 

I'---------
... ............... Şeker 1 
fj" ÇOcuklarda hastalıkları ve ve • 
"'lı t ı· tıd ev ıt eden en büyük amil 
aıızlrkt 

ır. 

Cıda 1 k d, $Jz ı kansızlığı, kansızlık 
~ere · · ını ıntaç ediyor. 
F'ify~l-• 

ı._ •. ~ı, fakir halk, çocuklarım 
• ~l) • 

,~~Yorlar. Fakat, çocuk bea· 
l>ttd 'çın, nispeten ucuz bir çare 

l't· ş ç ' eker. 

te ;lll<lara bol şeker, hatta kah· 

~i'°1tlekeri Yedirmek, şekerli süt i -
h~ ' <>nlara verilecek en mü -

~ıdalardan biridir. 

"'ıı 1 ~!eker, hol şekerli süt, ma -
tQ) •• 

'•utlac Q ~"· 

~ınal etmemeliyiz. 

8
. Köy püresi 

l it ı· 
"t~tl ıtr~ kaynar suda f aıulye, 
h. l't ~ h k . ""ltt ' sogan, avuç, erevız, 't e, .. 
~ l>ıtıriniz. Suyunu ı;üzünüz. 

lt 
' .et suyunda haşlayınız, 25 
1- , l>ıtinç atınız ve iki yumur -
.... ltıaı "alk 1 d"k" .. y 
"'~ d % a ayıp o unuz. e· 

0Yunı olmaz .. 

Su b·· 
urıh.nın . . . k" . d tlk en ıyı ıç ısı su ur . 

"'td at •uyun bir haaaaıı daha 
it,, y k 

''- i~ eıne lerden sonra sıcak 
~ ltıek .. 
~. vucuttaki fazla ve lü • 

u~ y "I t .. · ag arı eritir. 
~•ne b' 

'lıtı'k ır Parça limon kabuğu 
lezzet" · · · · ı ~ ı ıçın ıyı o ur. 

"''"cıh .l ı eri temizlemek 
S;: için 

-.rah·1 'l ı er h l . . . 1 s.' d\lrdu1t1' e e ıyı cına o maz-
lir'hil . arı yerde ıararırlar. 
'İ~l erın İçine el girmediği için 

c- •• e~eleri giil-t'" >Jur, ı.. -:y ur . 
~""' qıleri · · tu n ıçıne yumurta ~a -

'tıp bol 
suyla çalkalamalı . 

ş Ucuz 
\ "taa 
')li d k~ruf' moda ve süıte de 

es•fkl 
"' 

1 
ik yaptı. 

d'n "- Örtül . . 
• h..... erını artık patiska • 
~' k ""1Yorl 1t~ot~. ar, Yalnız Üzerlerine 

............................................................................................................................................................................. . . 
i Kanlı Sevdalar i . . 
-:ıı ................. - .... --·······--··· ... --· .. ·-·····-······----·-.. ·--······-························································ .. ••• .. ••••••••••••• .. ·= 
Bu son zamanlarda, kana bula

nan itklar çoğaldı. 
Dünya dünya olup, insanlar 

peyda olalıdan beri, beter yalnız 

kendi keyfini, kendi hırsını düşün· 
müıtür. 

Kdınla erkeğin arasında, ezeli 
bir anlatamamazlık olduğu mu • 
hakkaktır. Aşk hususunda arala • 
rında ihtilaf çıkmıttır. Erkek, da· 
ima kadınlara hakim ve sahip, 
çıkmak istemiştir. Erkeğin aşkı, 

diktatörlük aşkıdır. 

Kadının sevgisi hiç de böyle 
değildir. Kadın sevdiği zaman mes 
ut olmak için decil, sevdiğini mes· 
ut etme!~ için sever. Her halde ha • 

l' emekler 

Peynir loknıası 
Bir yumurtayla, elli dirhem be· 

yaz peyniri eziniz. Tuzlu una bu · 

layıp hamur haline getiriniz. Bu 

hamurdan ceviz büyüklüğünde 

parçaları yağda kızartırsınız. Mü • 

kem mel bir peynir lokması olur. 

Salça 
Tuz, biber, bir parça teker ve 

sirke. Şeker eriyinceye kadar iyi • 

ce çalkalamah. Sonra içine nane 

karıştırmalı. Dana, sığır, koyun 
rostosuna iyi bir salça olur. 

Bluzlar 
Bir za.manlar ortadan kalkmış 

olan etek bluz moda11 tekrar baş 
gösterdi. 

Bu yaz, herkesin etek ve bluz· 
la geçireceğini göreceğiz. 

Anlatılıyor ki, etek bluzu orta· 
dan kaldıran §İşmanlıkmıı.. Ha -
nımlar zayıflayınca, tekrar etek 
bluza kavuttular. 

yatta, erkekten ziyade kadın ıstı • 
rap çeker. 

Hayatta, intikam alan, ıstırabı· 
nı teskin için, kendini kaybedip si
laha sarılan kadın pek azdır. Ka • 
dm, erkeği mata telakki etmemiş· 
tir ve etmemektedir. 

Halbuki kadın, bugün hala, er· 
keğin gözünde bir matadır. 

istenildiği zaman atılan, iste • 
nildiği zaman satılan, istenildiği 
zaman canı alınan bir mata telak
ki edilen kadın, artık tarihe karış· 
mıştır. 

Kadın mal değildir. 
Kadın artık, cemiyet için fay • 

dalı bir unsurdur. Böyle olduğu 

. 
BU AYIN 

SON 
MODALARI 

Yünlü 

Beyaz renkli mor bir yünlü el· 

bise. Yakanın uçları, . dirseklere 

kadar iniyor. Beyazdır, siyahla iş
lenmiıtir. Kemeri ayni kumaşın 

rengindedir. 

bütün cihanca kabul edilmiştir. 
Kadın, dünyanın her yerinde 

rüttünü ispat etmiştir. Kadını mal 
telakki edip, canına kıyanlar, ipti
dai insan ruhunu, vahşi insan his· 

siyatlarını yenememi§, terbiyesi ve 
görgüsü kıt olan erkeklerdir. 

Aşk ve kıskançlık cinayetlerini 
telin etmeliyiz ve kadın katillerine 
müsamaha ile bakmalıyız. 

Sevdaya kan karıştıranlar be • 
nim için insan değildirler. 

Dünyanın en güzel bir duygu· 
sunu, insanın en ulvi bir hissini ka· 

na bulamaktan daha feci ne var • 
dır?. 

1 Kız mı, erkek mi? 1 
Kız mı? erkek mi? .. 

Gece tuvaleli 
Uzun ve bol etekli bir gece tu· 

valeti omuzları, geniş pelerinlidir • 
Bu model herhangi koyu bir ipek • 
liden yapılmalıdır. Siyah mürec • 
cahtır. 

Saçlar 

Hanımların saç kıvırma moda11 
çok eskidir. 

Kadınlarda bu heves, yalnız 

düz saçlılarda değildir. Saçları kı· 
vırcık olanlar bile, muhakkak 
saçlarını maplatırlar. Acemice 
saç kıvıranların saçlarım, mata kı· 
rardı. Fakat şimdi, bundan daha 
muzır bir usul çıktı: Permanant. 

Saçları kıvırtıyorsunuz ve bu 
kıvrıklık altı ay sürüyor. 

Bu belki iyi ve güzel olabilir. 

Fakat saçları berbat ettiği muhak • 

kak olmıya ba,ladı. Bu usul, ıaç • 

ları kırıyor, keçelettiriyor. 

Esasen bu güzellik enstitüleri 

ve sinema makiyajları devam e • 

derse, ilerde güzel saçlı kadın kal· 

mıyacak. 

Yazık. 

Panzehir 
Boğazlarına düşkün olanlar, 

sofralarında salatayi ekıik etmez 
Her ana babanın bu kaygusu ler. 

vardır: Filvaki salata, · yalnız boğaz 

Çocuğumuz kız mı olacak, er - meselesi değil, ayni zamanda da 

kek mi?. sihhat meselesidir. 
. 

Biri erkek, öbürü kız iıter fakat, 
ya birinin arzusu olur, ya ötekinin. 

Her halde ,doğacak çocuğun 

Bilhassa bizim memlekette, mu 

hakkak, ki herkes sala.ta yemeğe 

mecburdur. Çünkü ~uhakkak ~t 
kız mı, erkek mi doğacağını evvel

yeriz ve et yenmese de etli ıebze· 
den bilmek imkansızdır. 

vat yeriz, kıyma:lı börek yeriz. 
haber Avustralyadan yeni bir 

geldi. 
Doğacak çocuğun cinsiyetini 

evvelden tahmin etmek, hatta ha • 
zırlamak kahilmiş .. 

Evet, inanınız. Yahut, isterseniz 
inanınız, isterseniz inanmayınız: 

Avustralyalı bir kadın dokto • 
ru 70 tecrübe yapmış ve yetmitin· 
de de müspet netice almıf. 

Sel dö Sudla lavaj yapılırsa er
kek doğrulur, Asit lakitkle lavaj 
yapılırsa kız doğrulurmuş. 

Böyle haberler ekseriyetle A • 
merikadan gelirdi. Fakat Avustu • 
ralya da Amerika 18.Y,ılır !. 

Etin, sihhate ne derece muzır 

olduğu artık bütün dünyaca ta· 

hakkuk etmi~tir. Etin zehirini hiç 

değilse otla ta~f if etmek lazım· 

dır. 

işte salata, etin panzehiri ola· 
rak yeniyor. 

Bunun için yemekle de bol ıa• 
lata yemek faydalıdır. 

Sutyen Gorj 
Ayrı Sutyen Gorj modası artık 

geçti .. Sutyen gorj'lar konayla 
beraber oluyor ve zarif bir fül 
te§okil ediyor. 
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Eskimolar, senenin altı ayında 
güneş yüzü görmezler 

tehri yapamadık. Ama, son günle- lı 

rin giditalına bakılırsa, tehrimiz si . ~ # ~~~~"ti. 
nema şehri olacak. / ;. I /' '. ':':, 

Eskimo kadınları 

ilkbahar gelip de, ortalık gü - dmlık hasıl olmaktadır. 

Don Joze Mojika, arkadan Güs
tav Frölih geldi. 

Musevi, ermeni, rum vatandaş
larımız ·_ genç kızlar - bu iki 

artistin gece gündüz peflerinden 
ayrılmadılar. 

Şimdi de, işittiğimize göre Villi 
Friç geliyormuş .. 

BahscUiğimiz genç kizlara gün 
doğdu, demektir. 

Latife bertaraf, İstanbul seyyah 
şehri olamıyorsa, sinema şehri ol
mak istidadındadn. Avrupada 

buhran var. Stüdyoları iş yapamı· 
yorlar. 

ipek Film, stüdyoyu biraz da -
ha genitletae, biraz daha ıslah et-

~endiği zaman, içimize bir se - Gündüzleri de, ortalık, bizde, ıe de ,Avrupa aan'atkarlarına ki -

vinç dolar. Neteleniriz. Çoluk ço - güneşin batmasını müteakip haııl ralaı ... 

cuk, büyük küçük, herkes sokak - olan aydınlık kadar aydndık. Ya .. Şaka değil, bu makul ve akla 

lua, kapılara yayılır· ni türkçesi gündüzleri alaca karan- yakın bir tekliftir gibi geliyor. 
Ya, altı ay güne~ yüzü görmi - 1 lıktır. 

yenler, günete kavuştukları za -
man ne yapmazlar?. 

Avrupa ıan'atkirları, hem ucuz 
Kanadalı jandarmalar, Eskimo bir film çevirmit olurlar, hem on -

hudutlarında nöbet beklerler. 
itte Etkimolarm acınacak hali Bunlardan birinin hatıra defterin· 

ların vereceği para ne kadar az o· 

luraa olsun, gene bizim ıtüdyo için 

çok para demektir. Birçok figü • 

ranhk edeceklere de iş çıkar. Ko· 

günetıizliktir. Bir teşrinievevl ak -
'amı, saat üçle dört arası, güneşin, 

yakın ufuktan battığım görürler ve 
bilirler ki, ertesi günü bir daha 

de şu satırları alıyoruz: 

"Bugün tetrinisaninin 17 si. Gü 

neş battı. Marta kadar bir daha 
görmiyeceğiz.,, 

ca bir film, altı figüranla çevril • 

Paskalye gecesi, İstanbul kili -
seleri sabaha kadar, durup dinlen
meden çan çaldılar. Uzaktan, ya -
kından, çan sesleri ortalığı velve -
leye verdi. Hazan derinden derioe, 
bazan kulakların dibinde çan çan
da, çan çan!.. ha bire çaldı. Pek 
çok kişi sabaha kadar uyku uyu -

Paskalys 
• 

gecesı 

kafamız tıı 

Yamadılar. Herkesin dinine , 
·ı met ederiz. Fakat acaba, k• 

ibadet edenler, etmek mecbııf1i 
tinde olmıyanların rahat ve 
larına, istirahatlerine, uyk 
hürmet etmezler mi? .. 

Davuldan şikayet edenleri' 
takları ınlasın !. 

bu koca yıldızın yüzünü görmiye • 
cekler. 

Ayni defterin batka bir ıayıf a
sından: 

miyeceği içi,n vatandaşlar iş bu • 

lurlar. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bazı kim.eler, ıu suali sora -
bilirler: 

"Bugün martın 24 ü. Günet doğ
du. 17 teşrinisanidenberi görme -
miştik.,, 

lstanbulda da sinema 

canlanır. 

hayatı 111 1 Kulaktan kulağa ı t 
- Peki ama, eıikmolar neden 

kutupta yaııyorlar?. 

Bu suale uzun uzun cevap ver -

l!aklmo bahkçaları bahğa 
gidiyorlar 

~ense, kısaca ıunu söyliyelim: 
(hinkU !batka iklimlerde yafıyamı -
)orltr. Bünyeleri çok ş0ğuğa alış
mıt. Çocukları da, irsen ayni bün

yede doğuyorlar. Onları bizim 

memleketlere getirmek mümkün 

Cfeğildir, çünkü daha yolda ölür • 
ler. 

Hazin bir dünya değil mi?. 

O diyarda, günetin doğduğu 
gün bayramdır. 

ihtiyarlar, güneıin doğacağı sa· 
ati evvelden haber verirler. Her -
kes hazırlanır. 

Güenş doğar doğmaz, Eskimo
lar, en yeni elbiaelerile - yani fok 
balığı derisi tuvaletlerile - orta • 
lığa yayılır. Dansedilir. Ziyafetler 
çekilir. 

Balık çorbaları pif İrirler ve içi
ne ancak bir tutam tuz atıp iştiha 
ile de içerler. 

Buna ne dersiniz?. 

.... 

Fransamn Marsilya meb'usu, 
meclise bir kanun teklif etmiş. 

Çok enteresan bulduğumuz bu 
teklifi yazıyoruz: 

60 yaşını bulan bir kimse, an -
cak müesseselere meclisi idare a • 
zaaı olacaktır. 

65 yaşından sonra, yalnız bir 
meclisi idare azalığında bulunabi
lecektir. 

75 yatında bir kimse, hiçbir mü
e11esede meclisi idare azaı;ı ola -
maz. 

Biz kendisine bir akıl öğrete -
lim. Meclisi idare azalarını ağaca 
çıkarsın, armut silker gibi silksin. 

- ~- Dütenleri ıskartaya çıkarsın. düş-
Güenş bir kısım buzları eritir. miyenleri işlerinde bıraksın. 

Balıklar meydana çıkar. :t- ~ "' 

Eskimolar diyarında baıka bir Endülsü güzellik kraliçesi, ay • Pariste, Don Kişot filme çekil -

hayat başlar.. ni zamanda da meıhur bir tayya- di. 
Güneş müddetince canlılık de- recidir. Yalnız yer yüzünü değil, Don Kişot rolünü oynıyacak ar-

vam eder. Güneş bir kere guup et- gökyüzünü de fethetmek istiyor. tisti bulabilmek için hayli güçlük 

ti miydi,. Eskimolar gene derin uy- Senorita Adelian Borza, Sevilde, çekmitler. 
kularına dalarlar. Hayır, sahiden Nihayet galiba Şalyapin bu ro -

Aero klüp tarafından şerefine ter-
uyumazlar, fakat hayat söner. Kar- lü yapmış. 

Etkimoların içinde bir müddet tip edilen müsamereye riyaset e • Acaba bizde güçlük çekilir miy-
dan mamul kulübelerde, canıız bir 

derken, tayyaresinde görünüyor. di?. Y&fryan biri, onlara: 
ömür sürülmeğe başlanrr. 

- Bizim memlekette her gün 

giİDef var! demiş. 

lnamnak istememişler. 
- Siz yalan söylüyorsunuz! 

demitler. 

Adam ısrar etmiş. Gene inan -
mamıılar .. Bir Eskimo demiş ki: 

- Eğer günP.§ her gün görün -

M:~di, ıfığı kalmaz, sönerdi. 
~ ::. 1(o 

Pariste bir lyoven Prentan bir 
de Şasa Kitri vardı. 

Bunlar karı kocaydılar. 
Ayrıldılar. 

Ama ayrılıncaya kadar, lyoven 
P - tan kocasının yazdığı eserleri 
tertı sil ederdi ve daima muvaffak 
r ·· du. 

Ayrıldıktan sonra başka biri -
nin eserini oynadı. 

Muvaffak olamadı. 

Ama, Saşa Kitri bir eser yazdı 
ve eseri muvaffak oldu. 

İşin asıl garibi, bu eserler, ayni 
zamanda başka ba~ka tiyatrolarda 

.. 
Saşayı methettiler. 
lyoveni metetmediler. 
Bu ayrılıkta kim kay 

meydana çıktı. 

Mojikaya en fazla hüsniİ 
ı.-oı. -...n 

gösterenler musevi kızları o 
Hatta şöyle bir fıkra ani• 

Biri: ~ 
- Kızlar, artistin ağzın• 

parmak bal çaldılar, demiŞ· 
Başka biri gülmüş: 
- Hayır, demiş ,Bal... a 

'(. Jı~ ~ 

S. d h . . d bit mema a, şe rımız e 
gün kalıp giden 
Don Jose Mojika 
konser veriyormuş.. Bir k•ç 
Fransızca şarkı söylemi,. 

Salonu dolduran binlerce 
sevi vatandaş, başlamışlar 1 
dice bağırmağa: ;1! 

- İspanyolca şarkı iste'/J. 
Bu yahudi şamatası ar" 

kalın, sert, dik bir ses duY" 
- Hitler geliyor!. . 
Tıs! .. Ses sada kesilmit !., ı 

* 

Eıkimolar diyarının bir hususi

yeti de, günetıiz olmasına rağmen, 

çok karanlık, zifiri karanlık ol -

=ı•aeıd1r. Her taraf bembeyaz 

brla 3rtü1ü olduğu için, sema ile 

yerin m.t;ı;acrndan, _garip bir ay -. 
Ciroenland'da buzlarla ~evrilmiş Frederiksdal'dan 

bir manzara oynandı. masın ! 



~TLER 
sat vekaletinde 
l1.arlar erkanı 

harbiyesi U ı •• } •• k Türkiye - Fransa su suz u ........................................... . Bir iddia 
Fert . 
"'-:_cemiyet mi? Tavuk 

r ı_ dan, Y\lmurta mı ta• 
ı ~·•tı? 
•ter Yunı 

'_ , e·· .. k elçi 
Evaramaktanmah- uyu Ajans daktilosu-

)lUQ urta tavuktan, iıter kiim olanlar ·Yenibirticaretmu- nun katli hadisesi 
ı.,.,, Urtadan çrkıın ! Bunu 

bırakalım. Ortada bir 
••rBt il Wıtıy · u op u uk toprak-

. e :r, fabrikada didiniyor. 
Çt'-l ira9ıyor. Ve yqamak i· 

.:;or. Bu çabalayan a· 
'tlrl. Yaparlar? 

töt~~ lllahıul alırlar. Paza· 
. ~r, bu pazarlar ya hu

tı~ ıçındedir, yahut dıtında 
' lıleı ı · hı.ad e esı konuıuldu mu 

İt, li U.t dışındaki pazarlar akla . ı,,:: bunun yanında yerli 
de . .' Yerli mübadele mese· 

I:' ~· .lalı.ahi- b' . . "'""'ld .... ır ııtır. 

l~ tek adam, yahut bir 
· ~ kurduğu bir ıirket 
~. a .b~ğlar (menfaat) 

)"'ae ~lerı 1dare ederdi. Kir 
lttr 1 rları kendilerine, za· 
~e kendilerine ait ~lur· 

ML..: artık fertlerin olıun .-~ •• il 1 , 
'1 ° •un alım ve satım it· 

· elcetin ~ · ı · lirıaı· . umumı ıt erı ara· 
alt ~le lftır, Pazarlann fethi 
~ İt~darnın, tek zeki.aile ba
Çiİıalcii ~ 0.hnaktan çıkmııtır. 

... ~.... biit"'A 1tlerde yapılacak za· 
' 1lıı. ~atandatlarm alım 

. ~ılıyeti üzerine tesir 

Mahkeme temyizce bozu
lan ilk kararında musır .. 

Bir müddet evvel, adliyedeki 
dokuzuncu ihtisas mahkemesinde 
inhisar idaresi takip amirlerin· 

den Niyazi ve memurlarından Ö· 
mer, Cemal, Yusuf, Abbas Bey· 
ler, uıulıüz ev aradıkları kaydile 
adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde muhakeme olun· 
muşlar, neticede mahkum olmut· 
lardı. 

Mahkumiyette, cezayi azalta • 
cak ıebep görülmüt ve diğer ta • 
raf tan, bu memurların evvelce 

mahkumiyetleri bulunmadığı dü • 
tünülerek, cezalarının çektirilme· 
meaine karar verilmitti. 

Kurtulu9ta Anjeloı efendi iı • 
mindc birinin kaçak rakı yaptığı· 
nı haber alarak, onun evinde ya
pılan aramanın, tekil itibarile u-

sulsüz olduğu noktasından veri· 
len bu mahkumiyet kararı, Tem • 
yiz mahkemesince bozulmuıtur. 

Bozulmada, bu memurların 
müdafaalarının red sebepleri et· 
raf ile gösterilmediği yazılıyordu. 

Bozma kararı ve mahkumiyet leııiı harı fertler, tirketler de 
· · •ile k ''tl · k B ~111 d u eaı çe er· u· kararı okunduktan ıonra müd· 

evletin ' 
. l ii.1,:, P~.zar araya.n deiumumt Muzaffer bey verilen 
lit L~ ırıal gonderen bır .. . __ 1_ 

et L_ ...-ı•ni al k b' 

1 

mahkumıyet kararında, ıere& su· 
~· . maaı artı ır za· b b 1 . . k "d f 

'Ilı alnı ... ut ıe ep erının, ıere mu a aa· 
ı'.rır. 

Pltn lkt' t ekil . d nm ret Hbeplninin etraflı ola· 
tn ~ ııa v etın e k .. .1 . b 1 d x.... .. 

J 
9 e bir dah l ra goıten mıt u un u5 unu soy· 

.o a11 :L. ay a top ana· 
ı,.. İti~llat müdürleri kon· lemif, bozmaya uyulmamasını is· 

lıdır ~la çok f aydah bir tem ittir. 
"- · Dava edilenlerin vekili Esat 
..... lop•-.. _. l4lllbd Bey, bozmaya uyulması lazım 
~ tö d a, ucuz, bol, ıü· 

. ,..~. eraaenin sırları bulu· geldiğini ileri ıürmüf, hakim Re· 
'iç ._.~ij pazarları fethet· fik bey, verilen kararın icap etti· 

t tı~rı ucuzluk, bolluk, ği gibi eıbabı mucibeli olduğuna 
İb:_ e 1Yİliktir. itaretle, kararda ısrar etmittir. 
~cq •e'-·ı· t&..' ıtı ı Celal beyefen· Dava edilenler, bu ısrar kara· 
L:!''da müteha1111ları· rını da Temyiz edebileceklerdir. 
c~)e, Pazar itini bir erki· Bu takdirde doıya, Temyiz umu· 

e ~ e havale etmeıi çok mt heyetince ıözden geçirilecek· 
iı .. }' hareket oldu. Çünkü ~~t tir. 
~~ vadiainde teker, te· -----------

İt ı,· hareketlerin ke· Tıbbiyeliler bayramı 
\aıSı be: cepheye kartı ya· 
'· zuk bir akmdan far· 

Tıp Talebe Cemiyeti idare he-

yeti dün toplanmı9, 12 mayısta ya 

t- - • SadrlEtem pılacak Tıbbiyeliler bayramı pro 
~o,11 •

1 
~ gramını hazırlamaya baılamıt· 

~İll Ci er Adliyede tll'. 

'et cliiıı"':-ıeai tahkikabna ad· Tıbbiyeliler bayramı geçen ıe· 
~ ~ evanı olunmuıtur. l nelere nazaran daha parlak bir 
~ ' 1'

1ee dinlenilen ve ser· surette kutlulanacaktır. Gündüz 
t ~~~ardan Aleko efen· fakültede konferanslar verileceği 

. '-'tt~'llci ..ı: adeıi alınmıtbr. gibi gece de bir tıbbiyeliler balo· 
I~ ~tanı tevkif edilen su verilecektir. 
~~ ~ 0 ilu efendinin ve· 

,~..__fa~ kefaletle aer • J 

eLt~ ~it. 8 . ısteğinde bulun· 
~"dit. u ••tek, tetkik edil· 

b ---. ___ _ 

"lla .. -
l'ii.,Jc ~ • llıusteşrikı 

'b.._~ 'lı tetkik 
•I~ ~ \ize cemiyetile te· 

tt "e .A-ı re •enıleketimize 
-~~raya ;._. 

~~rilc" l•uulf olan 
'1. ~dl.il 1 M .. Saınoiloviç 
,) ~il . ıel11ııttir. 
~.Jtit._it °;'!le birlilcte An· 
~ s;: Prof-c;r Marr 

~ ~ftbı~ ~· SMnoilo· 
~le ~ ~•Jaret ede-

ıorti-··.,.·· --rauU~ur. 

Darülfünunda çay 
Dün Darülfünunda İsviçre 

Nevıatel Darülfünunu profesör ve 
talebesi 9erefine bir çay ziyafeti 
verilmittir. 

Bu ziyafette bir çok ecnebi ve 
Türk prof eaörleri bulunmuf, doı· 
tane nutuklar teati edilmiftir. 

Yunan talebesi 
latanhulda bulunan Yunan Da· 

rülfünunluları bu sabah Cümhuri· 

yet abidesine bir çelen)( koyacak· 

lar, sonra Yunaniıtana hareket e· 
decelderdir. 

kavelesile meşgul Ali Fedai Bey itiraf etse de 
iki aydanberi mezuniyetle 

memleketinde bulunan Fransa 
Büyük elçisi Kont de Chambrun 
dün sabah ıemplon ekıpreıile lı • 
tanbula gelmiş, akşamki trenle 
Ankaraya hareket etmittir. 

Kont de Chambrun Ankarada 
Fransa ile müzakeresine baılana· 
cak olan ticaret mukavelesi hak
kında temaslarda bulunacaktır. 

Malum olduğu üzere, Fransa ile 
aramızdaki ticaret mukavelename 
sinin tahdit edilmiyeceğini bir 
kaç ay evvel hükumetimize bil· 
dirmi§ti. Bu vaziyet üzerine Fran 
ıa hükumeti buradaki sefirine 
yeni bir ticaret mukavelesinin mü 
zakereaine batlamaıı için tali· 

mat ve salahiyet vermittir. Elye· 
vm mer'i olan ticaret mukavele· 
sinin ve yeniden temdit edilemiye 

ceği için müzal<erelerin üç ay zar 
f ında bitirilmesine çalrtılacak· 
tır. 

Ankara.da Türkiye, Fransa ti· 
caret mukavelesi müza1'eresi ya • 
pılırken ayni zamanda, daha ev· 
vel müzakeresine batlandığı hal • 
de sonra geri bırakılan Türkiye -
Suriye ticaret mukavelesinin de 
müzakeresine devam edilecektir. 

Bir büro heyeti aleyhine 
açılan dava 

Sultanahmet sulh mahkemeain 
de, bir kaç sene evvel ifliı eden 
Avanduk Zadelerin ifli.ı itlerini 
tetkik ve idare eden büro heyeti 
aleyhine bir dava açılmııtrr. 

Defterdarlık, Avanduk Zade· 
lerden 100.000 küıiir liralık vergi 
istemektedir. icra dairesi, mua • 
mele vergisi kanununa göre, bu 
huıuıta mahkeme kararı istemiş, 
Defterdarlık ta iflas bürosunu da· 
va etmittir. 

Mahkemede büronun iki azası 
hazır bulunmuttur. Diğer azaya 
da tebligat yapılmak üzere, muha 
keme kalmıttır. 

Gazlanteplller 

Şehrimizde bulunan 
tepliler yarın bir vapur 
yapacaklardır. 

Gazian • 
gezintisi 

VAK 1 T 
Gündelik, Slyaat Guete 

lltanııuı Ankara Caddcat, VAKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı tııert telefonu: 24379 
idare telefonu : <ı4370 

reıgraı adresi: ı.tant>uı - ·ı AKıı 

Posta kutusu No. 48 

Abone bedelleri : 

~eneli': 

6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

Türkiye 

1400 Kr. 
750 
400 • 

ırı0 " 

llln Ocretterl ı 
Kesmt lllnlann bir aatın 

Ticar1 lJAnlann tılr aatırı 

Ecnebi 

2700 r<r. 
14110 

l'!OO • 
300 • 

ıo Kuruı 
12,6 Kun.ış 

Ticar1 U&nlarııı 1>1r santimi 2~ Kun.ıı 

KOçOk lllnlar : 
Bir defası 30 l!d defam ~ Uç detası t\11 

dört ıleta.aı 76 ve on de!aat 100 kunııtur. 
Uç aylık Uln verenlerin bir detuı mecca· 
nendir. Dört atın ıeçen lllnlarm fazla 
aatırlan be' kunııtıuı heaap edUlr 

suçlu değil mi ? 
Daktilo Matmazel Süzam öl

dürmekten suçlu Ali Fedai Bey 
hakkındaki tahkikat devam edi· 
yor. 

Kendisinin asabi ve ruhi zaafa 
uğramış olduğundan dolayı itiraf 
etmesi, suçu onun i§lediğine de
lalet edemiyeceği, Tıbbı Adlice 
mütahede altına alınarak muaye
nesi lazım geldiği şeklinde bir id
dia ortaya atılmıştır. 

Kendisinin bu noktadan mü· 
şahede altına alınmasına lüzum 
görülüp görülmiyeceği henüz bel· 
li değildir. 

Maaşlı idare he
yetleri teşkili 

Dahiliye vekaletinin, lstanbul 
ve lzmir vilayetlerinde maaılar 
• :are heyetleri tetkilatı için Mec
listen tahıiıat istendiğini yazmıt· 
tık. Vekaletin bu kararı vilayeti· 
mizde memnuniyetle karıılanmış· 
tır. Bu tahıiıat kabul edildiği 
takdirde vilayetin müdürlerden 
terekküp eden idare heyeti li.ğve· 
dilerek yerine üç kitilik ve maaş 
lı bir idare heyeti kaim olacak· 
tır. 

Bu ıeklin en büyük 
tudur: 

fay:daıı 

Müdürlerin haftanın bir iki 
gününü idare heyetine hasretme • 
leri zarureti ortadan kalkacak ve 
it sahiplerinin işlerinin geçikme • 
sine imkan verilmem:, olacaktır . 
lstanbul ve lzmir gibi işleri çok 
olan büyük vilayetlerde, daire mü 
dürlcrinin haftanın bir gününde 
dahi olıa iıleri başından ayrılma
rı, itler üzerinde mahsus tesirler 
bırakmaktadır., , 

Behçet Sabit Bey 
Dün Darülfünun Divanı top· 

lanmıı ve Tıp Fakültesince ditçi, 
eczacı mektebi müdürlüğüne ve· 
kaleten tayin edilen doktor Beh • 
çet Sabit beyin tayini kabul edil· 
mi!tir. Bu tayin Maarif vekaleti· 
nin tasdikine gönderilecektir. 

Divan diğer birikmit bir kısım 
evrakı da intaç etmi~tir. 

Gelenler - Gidenler 
Atinaya gitmit olan Muhtelit 

Mübadele komisyonundaki bita· 
raf murahhaslardan M. Anderson 
dün latanbula gelmittir. 
jnm nnnnnntunmttun 11111111 uttınannımumnnuınmı uuu 111111 nm ııın ğ 

E 15 Yll Evelkl VAKiT ~ 
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20 ttlaan 1918 
- Düşmandan istihl:is edUen Ba. 

turna gönderilen menıurlarınuzın mu
ı•asalôtına dair dün şehrimize malıi· 

mat gelmiıtir. 
Bunda; ganaimin lıatsiz ve hesap. 

sız olduğu; anQ8ırı muhtelife mü • 
nıessUlerinin memurlarımızı büyük 
bir şevkle karşıladığı da bildirilmek· 
tcdir. 

- ( Brest Litovsk) sullı nıüzakera • 
tında nıürahlıas sıf atiyle hazır bu -
lunmuş olan avukat Mösyö (Nikola 
Levski) mil8takil Okrayna hü1dimeti
nin Uk sefiri sıf atiyle dünkü Balkan 
terniyle ~elırinıize gelmi~tir. 

Sayıfa: 3 

SOHBETLER 

Gayri mübadiller 
Ve 

Hava oyunu 
Son günlerde, Gayri Mübadil

ler cemiyeti gene faaliyete geçti. 
Ankara ile İstanbul arasında me· 
kik dokunuyor. 

Bugüne kadar: Eldeki bonolar 
bitmeden bono verilemez! diyen• 
ler, bugün ortaya yeni bir rivayet 
çıkarmağa batladılar: Haziran 
sonlarında yeni bonolar dağıtıla· 

caktır. 

Tekrar edelim: Bütün bu faali· 
yet, bütün bu rivayat, bir kaç ıim 
sarın, bir kaç komisyoncunun ka· 
zancını temin etmekten bafka hiç 
bir i,e yaramaz. 

Elde mevcut bonolar tükenme· 
den yeni bono verilmiyecektir di· 
yenler, ucuza, yok pahasına bo· 
no toplamıt olanlardı. Gayri Mü· 
badiller cemiyeti idare heyeti, 
her gün, fırsatlı fıraatsız, lüzumu 
olsun olmasın, sırası gelsin gelme· 
ıin, gazetelerde hep bunu tekrar 
ediyorlardı: Yeni bono verilmiye• . 
c ::. • 

Bu netriyatla bonoların kıynıe· 
ti arttı. Yok pahasına bono top· 
lamıt olan simsarlar, komisyon • 
cular para kazandılar. 

Şimdi, Gayri Mübadiller idare 
heyeti azası gene beyanatta bu· 
lunmağa batladılar: Haziran so· 
nunda yeni bono tevzi edilmesi 
dütünülüyor. 

Bu neıriyat üzerine bittabi bo· 
no fiatları düşecektir , bu dütkün· 
lükten gene simsarlar, komisyon· 
cular istifade edecekler, ucuza 
bono toplayacaklar ve haziranda 
yeni tevziat yapılmayınca, ellerin 
deki, gene yükselecek olan bono· 
lardan kar edeceklerdir. 

Gayri Mübadiller Cemiyetinin, 
bu hava oyuncularına yardım et
tiklerini aklımıza getirmek bile 
istemiyoruz. Fakat muhakkak, ki 
idare heyeti, bono neıriyatını 

Gayri Mübadiller lehine idare e· 
demiyor, büyük bir gaflet göste-

rere!<, Gayri Mübadillerden gayri 
kimselerin ekmeğine yağ ıürmüt 
oluyor. 

Muhterem Maliye vekilimiz· 
den, bütün Gayri Mübadiller na· 
mına rica edebiliriz: Yeni bono· 
lar dağıtılacak mı, dağıtılmıyacak 
mı? 

Maliye vekaleti Gayri mübadil 
lcrden, hiç değilse karanm ıöyle· 
meği esirgemesin, Anadolu Ajan· 
ıı vasıtasile, vekaletin noktai na· 
zarını bildirmek lutfunda bulun· 
ıun. 

Biçare Gayri mübadiller, aç· 
lıktan kıvranırken, kartılarmda 

bir takım insanlar, bonolarla para 
kazanıyorlar. Hava oyunu oynu· 
yorlar ve bu boraayi maatteeııüf, 
vekalete isnat edilen haberler ida 
re ediyor . 

Anadolu ajansının neıredece• 
ği maliye vekilimizin dört satırlık 
bir beyanatı, meseleyi tavazzuh et 
tirmeğe kafidir. 

Gayri mübadilleri süründürür· 
ken, onların malları ile batkala• 
rını zengin etmiyelim. 

Selamı izzet 

Nazım Hikmet Beyin 
muhakemesi başlıyor 
"Gece gelen telgraf,, iıimli ki· 

tabından dolayı Nazım Hikmet 
Bey aleyhine açılan komünistliğe 
teıvik edi~ yazı davasına ait mu• 
hakeme, bu ayın yirmi aekizinci 
gönü öğleden sonra batbyacak• 
hr. 



Sayıfa: 4 

[ Iktısadi Haberler ] 
T ıcaret odası umumi ecm= 
lisinde dünkü karar ar 

Bir kahve limitet şirketi aleyhinde ka
nuni muamele yapılması için müracaat 

Ticaret odası umumi meclisi 
dün öğleden sonra toplanarak o

da işlerine ait muhtelif meseleleri 
tetkik etmiştir. 

Evvela Eminönü, Adalar ka
zaları ko.misy:onlarına Ticaret o
dası namına mürahh~lar seçil -
dikten sonra 1933 senesi gümrük 
tarife eksperleri cemiyetine cam, 
porslen, elektrik ve fen aletleri i
çin oda namına da bir mütehassıs 
gönderilmesine karar verilmiştir. 

Ticaret ve zahire borsasına da 
3000 lira avans verilmesi karar -
laşmış1 kereste fabrikaları hnk -
)undaki meclis kararı değiştiril -
rniştir. 

Zahire borsası taraf mdan yeni
den tesbit edilen hububat beyan -
namesi tasdik edilmiı ve motör 
alış verişinde bayiin iki sene 
müddetle sattığı motörlerin tamir 
etmek mecburiyetinde olduğu te
amül olarak "abul edilmiştir. 

Nihayet İstanbul kahve limited 
şirketi namına mütehassıs S. 
Bülücyan mahdumu ve ıeriki fir
masına ait Ordu ve Giresun oda -
!arınca fındık nizamnamesine mu
halif şekilde verilen ıehadetna -
melerin aleyhinde kanuni mua -
mele yapılması kararla§tırılmı§ -

10 metreye kadar tarama ameli -
yesi yapılarak büyük gemilerin 
yanaşması kolaylaştırılmıştır. 

Bundan başka mmtakada ya -
pılan diğer işler de şunlardır : 

Beheri üç katlı 5 tane antrepo, 
bu antrepoların her biri 5 bin ton 
eşya alacaktır. 

25 elektrikli vinç, elektrikle 
işJiyen iki kömür bo~altma maki
nesi, her biri 20 bin ton büyüklü
ğünde iki silo. 

Bunlara ilave olarak tatlı su 
kanalizasyon şebekesi yapılmak

tadır. 

Diğer taraftfm liman idare şek 
li de değişmiş' ve hususi bir vazi
yet yapılmıştır. 

Tarifeler de ise mühim tem-:i
lat yapılmıştır. 

Yunan hükumeti serbest mın
takanın serbest ticaret ile çok bü 
yük rağbet kazanmağa ba~ladı • 
ğını ve Akdenizin en ucuz limanı 
olduğu için Amerikanın bu lima· 
na fazla ehemmiyet verdiğini bil
dirmektedir. 

Mersin limanından sahş 
Mersin Ticaret odasından ve

rilen malfunata göre şubat ayı i -
çinde Mersin limanından 93,620 

hrmıştır. liralrk 1,632 balya pamuk satıl-
Bu karar üzerine Ticaret odası DU!br. 

müddeiumumiliğe müracaat ede- Pamukların kilosu 28, 7 kuruş· 
cektir. 

Geç vakte kadar devam eden 
celesede 1933 senesi kongresinde 
tetkik edilen raporlar okunmuş 
ve celeseye nihayet verilmiştir. 

lstanbulun rakibi Pirede 
mühim tesisat 

Yunanistan hükumeti Pirede 
serbest liman kurması üzerine bu 
limanda yeniden bir çok tesisat 
yapmağa devl!m etmektedir. 

Verilen malfunata göre (1925) 
senesindenberi Yunanistanda ye
ni rıhtımlar yapılmış ve denizde 

tur. 
Halbuki ikinci kanun ayında 

(89,295) liralık 1,461 balya pa
muk satılmıştı. Fiatı da kiloda 
30,5 kuruştu. 

Tutulan istatistiklere göı·e ih -
racat mevsimi l>aşından itibaren 
6 ay zarfındaki pamuk ihracatı 

şubat da dahil olduğu halde 579, 
927 liralrk 9,014 balyayi bulmuş-
tur. 

Bu miktar geçen sene ayni müd 
det içinde 4,247,777 liralık 71, 
604 kilo idi. 

Almanya ile Avusturganın birleşmesi 
··········································-······················ .. ··············-··· .. ····· 

ltalya bu fikre her zam 
muarız bulunuyormuş! 

Çünkü bu iki devlet birleşirse ita yanı 
tepesinde 70 milyon toplanacak 

VİYANA, 19 (A.A.) - Hüku
met mahafili, Roma görü~meleri 

ve Nasyonal - Sosyalist meselesi 
hakkında büyük bir ketumiyet 
gösterdiği halde son Roma müka 
lemeleri hakkındaki mütaleaların 
da "M. Muısolini, Dolfus'ün le
hinde Goering'in aleyhinde,, ün
vamnı veren Sunde gazetesi M. 
Dollfuss'un ıeyahatinden iki m<>.k 
sadı olduğunu yazmaktadır: 

"Bir taraftan Avusturya'da, Al 
manyadaki rejime benzer bir re
jim ihdas etmek suretile A vustur 
yanın Almanya ile birleşmesinde 
mani olmak için Avusturya hü -
kumetinin Tasyonal Sosyalistlere 
karşı vaziyetini kuV\"'etlendirrne -
sini M. Mussolini' den i~teıuek ve 
bu ciheti temin eylemek, diğer 

taraf tan Fransay:ı. karşı A vustur
ya hükumetinin mali vaziyetini 
kuvvetlendirmek.,, 

Büyük Almanların ore:ını olan 
Wiener Neuste Nacherichten, dün 
sabah Sonn - Und - Montag Ze -
itung'un ve Morgen'in Romn ~c

yahati hakkındaki havndislerini 
neşretmekte ve M. Mussolin:'nin 
Avusturyanın istiklali lehinde ya
ni Almanya ile birleşmeı;i aleyhin 
de karar vermiş olması muhtemel 
bulunduğunu yazmaktadır. 

İtalya, her vakit Almanya ile 
Anı.sturyanın birl~mesine mua
rız olmuştur. Çünkü bu birl~e 

neticesinde hududu me~hur Bren· 
ner tepesinde bulunan 70.000.000 
luk kesif bir Alman kütlesi vücu-

VAKiT 

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

Vekillerin seyahati 
Ankaradan gelen haberlere gö

re silahları bırakma konferansı 

müzakeratına iştirak etmek üze
re Hariciye vekilimiz cuma günü 
Ankaradan Cenevreye, İktisat ve
kili Celal Bey bugün Ankaradan 
İstanbul yolile Atinaya hareket 
edeceklerdir. 

Galatasaray lisesinde 
Galatasaray lisesinde tahkikat 

devam etmektedir. Avrupadan 
satın alınan bazı perdeler mese
lesi dikkati celbetmiştir. 

Yazıldığına göre idare müdü
rü Süleyman beyle bir katip veka
let emrine alınmı!hr. 

Sabık müdür Fethi beyin de 
haklnndaki muameleyi doğru bul
mıyarak Devlet Ştirasma müra
caat ettiği söylenmektedir. 

lzmirde eroin 
lzmirde Melahat isminde ero· 

in ve kokain ticareti yapan bir 
kadın yakalanmıştır. Bu kadının 
evinde Hacer ile Emine isminde 
kendinden geçmiş iki kadın bu
lunmuştur. 

Ankarada ofis 
iktisadi teşkilat tetkikatı de

vam etmektedir. Ankarada bir 
ofis teşkil edileceği ve bu ofi:;in 
68 kişilik bir kadrosu olacağı ha.
her veriliyor. 

Gemi kurtarma işleri 
Ezki Türk gemi kurtarma şir

ketinin tasfiyesi için iktisat ve
kaleti Deniz Ticaret müdürü Mü
fit Necdet bey şehrimize gelmiş
tir. 

Müzeler müdürü gitti 
A vrupada müzeler üzerinde 

tetkikat yapacağını yazdığımız, 
Müzeler müdürü Aziz bey Avru
paya hareket etmiştir. 

Vazifede ihmal 
Bina tahriri heyetlerindeki 

vazifelerine layık oldukları ehem 
miyeti göstermediklerinden dola
yı Maliye vekaleti altı memurun 
vazifelerine nihayet vermiştir. 
tDUUJHWJDUJımwıuıııw: n umu ııuwımmwm1111tnıtt ıtmımmunmnnnıu 

lzmir gecesi 
Şehrimizde bulunan İzmirliler 

tarafından tertip edilen ulzmir 
gecesi,, bu a!:şam Beyoğlu Cüm
huriyet Halk Fırkası salonlarında 
yapılacakt?r. 

Eğlentinin ço!c parlak olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Hulusi Beyin 44 üncü mu
allimlik senesinin 

kutlulanması 

Farmakolog ve diş tababeti 
talebesi tarafından, hocalarından 
Hulusi beyin "44,, üncü muallim
lik senesi kutlulanm~ı için bir 
toplantı tertir,> edilmiştir. 

T op!antı bugün saat on dört
te Galata.sar~y lis~i konfcran~ sa 
fonunda ynpılacaktır. 

da gelecektir. 
ltnlya, Alman - Avusturya 

gümrük birliği aleyhta.rlannm 
yanındu mevki almıştır. Zira A
vusturyada devamlı bir n:.ifuz mm 
takası vücuda gelirmck arzusun -
dadır. 

Diğer gazetelerin çoğu mesela 
Ncus Wiener ile Tarr ve Hitler 
fırkasının resmi naşiri efkarı olan 
Doetz, Roma mükalemeleri hak
bnda mütalealar ileri sürmekten 
çekinmekte, yalnı;;: bu hususa ait 
olan resmi beyanatı almakla ikti
fa eylemektedir. 

· Bina vergisinde 
yeni esaslar 

Bina vergisinin bu seneden iti
baren şehrimizde yeni tahrir e
saslarına göre tarh edilmesine ça
lışılıyordu: 

Defterdarlık, bilhassa tahriri 
çok zaman evvel biten Fatih ka • 
zasında yeni vergi esaslarının tat
bik edilebileceğini tahmin edi
yor. Ve bu kaza dahilindeki mü· 
kelleflerin ilk ve istinaf ıuretile 
vaki itirazlarının bir ay evvel in
tacına çalışıyordu. Defterdarlı

ğın noktai nazarı, mükelleflerin 
ilk ve istinaf suretile yapılan ikin
ci itirazlarının intacindan. sonra 
yeni esasların tatbikine kanuni 
bir mani olmadığı yolunda idi. 
Halbuki Devlet Şurasının bir ka • 
rarı, bu noktai nazarla hareket e
dilemiyeceğini göstermiştir. 

Bu karara göre, verginin yeni 
esaslara göre tatbiki için, mükel
leflerin temyiz suretile yapacak· 
ları üçüncü itirazlarının da bir 
karara bağlanmış olması lazım

dır. Mükelleflerin üçüncü iti -
razdan sonra takdir edilen kıy
metler ancak o vakit kat'i şeklini 
almış olacaktır. Ayni vaziyet de 
bilinde, binasına konulan kıyme
ti yanlış bularak kararı temyiz 
eden bir mükellef dahi olsa bu iti· 
razı karara bağlanmadan bu ka
m dahilinde verginin tatbik edil
mesi mümkün olamamaktadır. 

Temyiz itirazlarının da, kanu
ni müddet olan mayıs sonuna ka
dar intaç edilmesi mümkün gö
rülemediğinden bina vergısmın 

yeni esaslara göre tatbikinin an -
cak gelecek sene kabil olabilece
ği ve verginin bu sene gene eski 
kıymetlere göre tahakkuk ve tarh 
edileceği anla,ilmaktadır. 

. 
Cialatada a«jdaca k yurt 
Galatada açılacak yurt için 

dün Şehir meclisi salonunda Mu
hittin Beyin riyasetinde mütehas
sıslar "bir içtima yapmışlar ve ev
velce ayrılan encümen tarafın

dan hazırlanan talimatnameyi 
gözden geçirmişlerdir. 

Dünkü toplantıda talimatname 
nin bütün maddeleri kat'i suret
te tesbit edilmi~tir. 
( 

BORSA 
[I lizalnrında ) ıluız işareti olanl:ı.r ü;ı;er

lerinde 19 nisanda muamele olanlardır] 
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'TAKVİ~ c,; 
Perşembe ,.,.,, 
20 Nisan 21 ~~ 

25 Zilhicce 26 
Glin doğuşu 5,17 ı 

C. ün 1 atış; 111,S2 ~ 
Sabah canııw 4, l5 f. 
Öğle namazı h'.f4 ıt 
h;lndl namazı 15.59 ı 
Akşıım •nam:ızı 18.5':! f 
Yatsı namaT.ı 2!\28 ~ 
İmsak 3ı28 
Yılın geçen günleri 110 J 

kalan 256 ~

1 
HAYA - Ycşllköy askeri fSl'J 

zinden verilen mnHimata gll:C• 
tıt. 

bulutlu ve az yağmurlu oıacalt 1 
Dünkü srcakhk en !azla 21· eli 

~ 
rece, hava tazyiki i5G mmme~ 

RADYO 
Bugün 

ISTANBUL: 1Jll. 
ıs - 18,45 Saz (Nebil oğlll 

kı Bey), 18,4~ - 19,30 Orkeııtr' 
20,00 Fransızca ders (İlerlcuxıJŞ 
20 - 20,30 Saz (Ülkll HanJ!ll~ 
21,30 (Tanburi Re!ilt Bey \'C eJ g1 
21,30 - 22,30 Oı-kestre, .Ajans 1'I: 

berleri, saat il.yan. 

A .S K A it A (lli:SS m.) atıf 

12,30 dan 13,30 a kadar .ı\Jl1' 
ıs den 18,45 e kadar Alaturka ,as. 1 
20,10 a kadar Alaturka saz, 20,1° 

haberleri ve hava raporu. 
V 1 Y A N A (.>18,1 m.) 4i1 
12,30 Plı!.k - 13 Konser- JS. (/J 

14,10 Konser - 18 Koruıc.r - 21• 

tra Konser - 23,30 Bar musik!Sİ · 
L E 1 P Z t G (889,0 m.) 

"" 7,15 Jimnastik - 7,&5 Konser / 
ser - 14 Konser - 17 K~ 
Konser - 23,20 Haber. 

H tJ J{ RE~ (391,2 m.) ~ 

12 Pldk - 13,15 Plik - 17 }{ 

scntonlk Konser - 20,45 Kcınstf' 

R O 1\1 A (4ıll.2 nı.) 

21,l5 PIAk - 21,45 Senfonile' 

23,55 Haber. 

BUDAPEŞTE 

10,ı:S Orkestra - 19 

23,30 Çigan Orkc:rt;rası • 

M O S K O V A (JSOl m.) 

22,05 Fransızca neşriyat -

meydan - 23,05 Haber. 

V A R Ş O \' A (1112 m.) .ıl 

13,10 Orkestre Konserl - ıtr 

ıs Pldl< - 19,20 Konser - 21,45 

21 Konser - 23,15 Hahcr. 

Yaran 
A N' K A R A (lın m.) J 
12 30 - lZ,30 AnkarapalaJI"" ı . ~ 

13,:W Alaturka saz, 18,40 - 19. J 
konseri, (Ekrem Zeki Bey tıı.rnfltl 

,,O, 
-19,50 Fransızca ders, 19,50 - "' 

mofon, 20,10 Ajans Jıa.berlerl. 

V t Y A ~ A (518,l m.) F 
12,SO Konser - 14.10 Pllk .-

' -20,40 Musiki - 21,10 Koı:ıscf' 
Dans. 

1. E t I' Z 1 G (SW,6 nı.) ıS 

7,15 Musild - 7,35 Konser .- ıJ 

-ı ~.30 Konser - 21 Musiki - ~· 
B \) K H E Ş (3'1.% m.) CJI" 
12 Pllık - 13,15 Pltı.k - l'i 

18,15 Kon.ser - 20 PI(1k. 

R O )1 A (Hl,'.? m.) ,ııı\ 

20 Plttk - !1,45 Haber "\'C ı:nıl ""'' 
8 u D A p E ş ·r E c5l0~ <jS? 
10,15 BandO - 13,~ ptA)( -:,e(lo 

tonik Orkcstre - 24 Keman J{O 

M O SK OVA (IS0-1 rrı.) ~,., 
li,30 Edebiyat - 19,30 ooııl '} 

ser - 21 Çek Usan!ylc neş~~ t/ 
- :!'.!,05 lngiUzcc neşriyat - "' 

23,15 Almanca neşriyat. 
VA ft ŞOVA (IH2 (Jl.) ~Sfİ 
13,10 PIA.k - 16,35 Plı'!.k .- ~Jİ~ 

konseri - 19,20 Kate konser .

tonik konscT - 2 ı Dans. 

~111 aınrı:ııııııuııuıııınmı un ııa 11111 ııı ı '!:'~ 
( Yeni rceşrı~ ..,.....:/ 
t'nmnuınnııııuınunuıınnıım ıu r ıuımonnı 111 uıı 

DELi ~ı 
Selimi lzzet beyiıı . J~ 

b .. 1 "ıf bif u guze roman, zar . ti'' 
linde bugün inti§ar euıs; 

"Deli,, romanında 0 e1ı 'ıı~ 
larımızı alakadar edeCd ,lu 

d "D ı· e ' mevzu var ır. e 1•• l .,e , 
dır, hülya vardır, nıa~1" 
kat vardır, ihtiras ve 

du. iti 
"Deli,, (Akşaın 1' ~ 

neşriyatındandır. f iall 
kuruttu~. 
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F . Bir şart 1 Kütüpane 
bir h~tıne hanım haftalardan beri ve hadım 
ii 1c· ıznıetçi arıyordu. Söylemedi • Maruf ilimle· 
~~~ kalmadı. hatta ahbapla • rimizdeo birisi 
leııbib ızın~t~ilerine bile aıkı fıkı, kitaplarmın ço· 
tefeııd~ıttı. Nihayet Fikri Be • ğaldığını, büyük 
ft1ıd' .ıııın karııı, Raife Hanıme . odanın tavanına 
bit- ~ııı Yanındaki hizmetçi kız 

itin çıka geldi. kadar kitaplar· 
- E.f d' la dolduğunu 

laııı en ıın, beni yanınıza alır görünce bunlara 1111%? • dedi. 
- Se muhafaza ede-~ n Fikri Beylerin yanından cek bir adam 

lllı?. 

- E.,.et. aramış, bulmuı, 

fakat bu adam -Neden?. 
""1 elifi mertek sa· ~ z ezild' b" ··ıd·· 'h · lİrlf et' . 1

' uzu u, m ayet 1• nacak kadar 
llıa ı, tçerde ne konutulduğu • cahil ve okuma 

Birzigare-1 
tin sebebi 

Eski bir çap
kın geçen gün
kü fmrtınah, kar· 
la havada ti 
Bostancıya ka
dar bir hanım· • 
efendinin evine 
ı5ğle yemeğine 

gitti. Hanıme· 

fendi onu• ev· 
veli tebessüm· 
le ka r ş ı 1 a d ı . 
Sonra birdenbi-
re: 

1 

Saik değü 
Dört ıenedenberi Fahriye Ha• 

nımefendinin yanında çalıtan 

genç hizmetçisi Şükran izin iıti -
yor, bafka bir yere gideceiini söy• 
lüyordu. 

Kendiıinden çok memnun olan 
Fahriye Hanım: 

- Şükran, dedi. Demek ki, ıı • 
rar ediyorsun, mutlaka bizi bı • 
rakacakıın öyle mi? 

Şükran batını eğerek tasdik 
etti: 

- Ben neden bizi bırakmak iı • 
tediğinin ıaiki biliyorum. 

Şükran birdenbire namusuna deı'·~ Yapıldığını kapının anahtar 
•a•nde ·· 1 yazmadan mah· 

ı.ı. n gozet emek huyu var • 
-Doğrusu; de dokunrnu, ribi atıldı: 

di.. Senin ti Is· - Affedersiniz, dedi. Onun adı ıum. '· Bir ·· ak 1 el.._ gun Y a anmıı, ve kapı 
F tı ~tılmı1. Bir gün doıt· 

Jarı o d an b i r i 
tanbutdan bu Saik değil, Faiktır •• 
havada bana atıne hanım b' d"" .. d"" 

ıraz Ufun u: maruf ilime sor· 
L ... - Bu pek fena bir huy ama 
~ .. aen· k . muş : 
l',ı ı endı yanıma alacağım. -Birader, kü· 

;•z bir ıartla: 
dij'"·~ife hanımın evinde neler gör 
ı lıtnij nel . . . .... . . b 
'l ' er ıtıtlıgmı ana an • 1

"&an eıni kızım. 

Plak ve hastalık 
""" ~ ll•eddet hanım gramofon me· 

ttJrı;~tyd~: Fakat bir plak alır, ona 
'-r le ' Runler, haftalarca onu ça· 
ıq ~ının, ev halkmm kafası· 
)•'-i brdı. Bir gün hutalandı, 
-c •d·· 

lüpne memur· 
Juğuna neden, 
b6yle bir cahili 
intihap ettın ?. 
-Vaktile ha· 

remJere neden 
muhafız olarak 
hıtdım intihap 
ettilerse ondan. 

Hanımefendi, e§er bu danatan hotlandınızaa 
bundan sonraki danaa da kalkmak latemez mlalnlz? 

- isterim ama, henUz hotuma giden bir erkek 
bulamadım. 

Saati Saatine 

gelmenin sebebi 
ahbaplık değil •• 
~tiyar çapkın 

hemen atıldı : 

-Aşktır. 

Hanımef en d i 
ıoğuk bir tcbes· 
sümle tashih 
etti: 

- Hayır pıs 
boğ azlıktır. 

tQ dofcto Uftü. Kocaıı hemen kom-

l>oJcto ru çağırdı. Sevimle Ferit tenelerdenberi 1 - Affederain F eritçiğim, ma • ' Ferit tam aaat yediye çe~~ 
r~_ . .r bir muayeneden ıonra 1 d 8 . k uk !l-i aazada biraz itim vardı. kala Tünel batına vannca Sevımı 
el•-...... ~ın d l tanıfıyOT ar ı. ır ere çoc , m • b l ., i. s...ı_ -_1 yaz ı, i içlannı söyle • . H h ··nJcü· ret bu u maz mı 
~ komfuydular. Sonra aileleri cancı· emen er gu maze ·· · 

~ D~· kapısına kadar kendisi· ~ d D h S . Nadiren de· Hayretten dona kalacaktı. Ken· 
"'~•re h k ger osttu. a a sonra evım .• 1 , , • • •• • 

'"w~ .. ••tanın ocaama aon F 'd F 't S · kartı daha _Gene tramvay bekledim, dur· dııınden, randevu vaktınden ev· 
·•;-l'Qı &nlatt erı e, erı eV'lme •.• ~ ' ) ' . . B lacak d 

.\d,1'l 
1 ı. on iki ve on dört yaılarındanberi dum. Yarı yolda da cereyan ke • ~~ ~el~ıttır.' .u 0 ~Y e. • 

Piit bı'd ~ğız haıtanm odasına f 1 d b 1 ıilmez mi? g1ldı, gozlenne ınanmak ıatemı· 
d.._ dtt · kan zaa ve mey uymıya at amıt· • 
~ L rinnce 11 yatağın • lardı. Halbuki mağazadan her gün yordu. . . . 

......_ ~h'etle ona baktı: muayyen saatte çrkar ve hiç bir - Sevım, dedı, yedıye çeyrek 
it) 1'a' e •ar, ne oldu?. Doktor bir Biri on tekiz, öteki yirmi Yat • gün tramvaym cereyanı kesilmez. kaladan evvel bile gelmitıin. 

ı l()...a d'? larına aeldikleri zaman artık. ni • 5 · t ı· l 
"'e 1 

•• 
0 di. Nereye gider, ne yapar? Ma • evım e af a: 

'l1.L· -nlanmayı dü•ünüyorlardı. iki· H d' k .. l Kol ""'-. .. • ~ oıi... Sana her zaman r- :s lim deiil... - ay ı, ço aoy eımıe. 
-.,:""'l'iQı L.! ıi de it güç aahi'bi sayılırlardı. Se • · · · _. · Bah · k bett" L" L ~ ' uır pliğı elli kere çal • Sinemayı kaçırdıktan ıonra saatımı ı ... enm. ıı ay 1n. 
'""' ~~'l.ılıı patlatıyorsun diye.. vim Bahçekapııında büyük bir caddede dolatırlar ve Sevim ne Dedi ve F eridi kolundan tuta • 
"'" • •-- mağazada muhaıipti. Ferit te k ·· '"ki · b 1 d F 't bir ~ ''~ ~~ bu hutalrk da bir yapar yapar, Feride bir fey aldı· ra , ıuru emıye &fa ı. en 
~ Uate çalmaktan gelmif. hem hukuka ridiyor, hem de bir rır, bir hediye aldutarak Feri • tar•. ftan yürüyor, bir taraftan söy-
~- d avukatın yanında Sevim kadar ol • 1 d ... ..,e en anladın?. din kırılan gönlünü tamir e- enıyor u: 

Büyük bir kusur 
Bizim arkadqlar boyu UZUD, 

fakat aklı kısa bir zatın roman 

yazmak merakından bahsediyor • 
lardı, Fikret dedi ki: 

- Bu zat roman yazmakla, he
le bunları neıretmekle büYiik bir 
Hata itlemektedir 

- Neden?. 

- Çünkü ... Eğer yazmua ve 

netretmese onun ahmaklığmı bu 
kadar çok kimıe öğrenemescli. 

Kaşif 
Yeni hırıızlıia batlıyan L6tfiyi 

karakolda serkomiıer iatiçvap edi· 
yordu: 

- Ne it yapıyorsun? • 
il'.:.. "f' -~· ım ••• 

Komiser hayretle sordu: 

- Ne kqfettin ? .. 
- Hiç arıyorum .• 

. Bir tehdit 

il 

Kii&ük Nabidenin annesi çok 
fena haıtalanmıfb. Bir kaç tün 
bayıın bir halde yatmıfb. Nahide 

etrafındakilerden onun ölüm teh • 
likeleri atlattıimı duyuyordu.. ti..:_ · boL. k rk masa bile aç kalmıyacak kadar bir Ali h k ı ldu da ~111, ıL .~or ar ı havayı değit· derdi. Çünkü bekliyen, ııtırap - a Af ına, naıı o 

""dı. para kazanıyordu. çeken Ferit, fakat bu yüzden da • vektinde gelebildin, nasıl oldu? Annesi kendine biraz ıelince Na• 
il,• Amma artık komtu olmadrkla • rılan Sevim olu? du. Anlamıyorum, söylesene... hide kof&l'ak boynuna l&rlldı: 

~. .~ güz liralık rı için yalnız randevü vererek bu • Bir gün Beyoğlunda, Amba • - Çok söylenme, diyorum. Kol - Anne, dedi, eğer ölecek o • 
~~üğü, daha doiruıu ho. lutuyorlardı. Bir mahallebicide, aadorda randevüleri vardı. Se- saatini alacağımız dükkan tam••· Juraan bir daha seni aevmem. 
~~"' .meıbur olan P. S. ge. sinemada, Beyoğlunda büyük Tim bet buçukta gelecekken se. at yedide ';c:\panıyor. (Ayku kitabı 
~~ e elıne ıeçen yüz liı-alık p.astacıl~~a.hemen her gün Fe • kizde geldi ve:. Sınıfın birincisi 
'1)·1.tlcadaıına gösteriyordu: rıt sevgıhıını bekler, dururdu. - Ferit, gahba biraz _geç kal. Halaıı küçük Nümana ıoru ~ iki arkaclq yeni çıkan bir iri• 

~iiici ~k azizim, dedi, batka Bekler, dururdu. Çünük daha dmı ! yor: taptan bahsediyorlardı: 
......._~~il biç birine benzemez. bir defa Sevimin randevüıüne ya· Diyince artık Ferit dayanama • _Derslerine çabfıyor muıun? - Birader, doktor Sadi beyin 
' bllte diye mi korkuyorsun? rım &aat geç kalmadan geldiği va • dı: Elb uyku hakkındaki kitabını alnıma • 

«11.y d d d d - et .. 
......._ () ır... ki değildi. Sinemaya girecekler, - Sevim, e i, ıen ıöz e ur· _ Sınıfın birincisi miıin ! dınıa tavıiye ederim. Son derece 
~e ~~e bu yüz liralığın fev. mutlaka filmin yarısına yetitirler • mak, nedir bilmiyorsun. _ Evet, amma kapıdan çıkar· entereıan ... Ben daha ilk aayfumı 
......._~·~ar? di. Ferit altıda pastacıya oturur, - Sen de sabır nedir bilmiyor· ken: okurken uyumaya bqladmı. 

"-. ~ .11ıi; olması... Sevim yedide gelirdi: ıun.. ._ ............................................................ "., ....... w•••=•·----•• 
~--··••••··--·--••••••••••••••••••••••••••••-•••-•••- • - - Kabil değil düzelemiyecek • 

Oünga tersine döndü! ıin. 

I 

'-t '.::,:-..• gldecekler. ':tanım 
h11z1rl•n•madı. 

~oktan gitti, fakat 

- Sen de bu nezaketsizliği dü • 
zeltemiyecekıin.. Maamafih ben 
seninle bahse girerim ki, artık beı 
dakika bile geç kalmıyacağım, 
vaktinde geleceğim. 

- Neye istersen bahse girerim. 
- Sen bana bir kol saati alır • 

110, ben aana bir cüzdan ... 
Ferit kazanacağından emin ol • 

duğu için derhal kabul etti. 
Ertesi gün saat yediye çeyrek 

kala buluımak üzere ayrıldılar, 
hem de Tünelin Beyoğlu tarafın • 
da, tramvay tevekkuf mahallinde 
bulutacaklardı. 

Ferit ayakta bekliyemiyeceğini 
13ylemit, Sevim kendisini beklet • 
miyeceği huıuıunda tekrar tekrar 
teminat vermittir. 

Doktor - GörU,orsunuz ya, lllCjlar1m •ize '9k "' 
geldi, bugUn dUnden daha iyisiniz. 

Hasta - Demek siz de bu ,apkay. be§enlyel'8U• 
nuz, öylemi doktor ? 



Saylfa ı 4 VAKiT Dlv•I 

Güstav Frölich Gitmeden Evvel IEn igi "Baş genç,, Artistimiz 
Halka Takdim Edildi 
- Ben buraya- adet olsun diye 

geldim, yoksa, değil yalnız Al • 
manyarun bütün dünyanın en ta • 
nmmış artisti sevimli Güstav Frö
lihi siz henden daha iyi tanırsınız 
.(şüphesiz sesleri) 

Bu sözleri, sabık Majik, lahik 
Türk sineması sahnesinden Güs -
tav Frölih'i takdim eden Cümhu • 
riyet gazetesi sinema muharriri 
Ahmet Hidayet Bey arkadaşımız 
söylüyor. 

Türk sineması, Pazar günü ak
şanu için, Güstav Frölihi sahnesin 
den halka takdim edeceğini, bu 
münasebetle de eski ve oynanmış 
olmasına rağmen, artistin "yaban
cı bir bayrak altında,, isimli bir 
filmini göstereceğini bildirmişti. 

Sevimli artistin lstanbula geldi
ğini bizzat ve gazetelerden gören 
ler ve okuyanlar onun hatırı için, 
bu eski filmi, yükseltilmiş fiatlara 
rağmen sonuna kadar seyrettiler. 
Zaten sinema müdüriyeti, kendi 
hesabına akıllı bir hareket yapa -
rak, artistin halka takdimini fil • 
min en sonuna bırakmıştı. Çünkü, 
bunu daha evvelden yapsa, mu • 
hakkak bir çok kimseler, esasen 
görmüş oldukları bir filmi bir da
ha görmek istemiyeceklerdi. 
Yanımda oturan "Milliyet,, in 

velut frkracısı (Felek) Bürhanet
tin Bey: 

yana gelince, Ferdinin erkek gü • 
zelliği ve boy bos itibarile ondan 
daha iyi olduğu görülüyordu, ve 
eğer Frölih'in şöhreti olmasa, ve 
aralarında bir seçme yapmak icap 
etse, muhakkak tercih Ferdide ka 
lırdı. 

Frölih sahneden muhtelif kim • 
selere, bir çok teşekkürler yağdır• 
dı, lstanbulun güzelliğinden hah· 
setti. Bu beylik sözlerden sonra 
da: 

- Burada bulunduğ~m müd -
detçe -dedi Almanca ve Ferdi 
tercüme etti- Bir kaç Türkçe ke
lime öğrendim. Bakalım doğru mu 
söyliyeceğim ... 

Bir dakika düıündükten sonra 
Türkçe olarak: 

- Hanımlar, beyefendiler ... de
di, nasılsımz? 

Halk alkışladı. O devam etti: 
- Şöyle .. Böyle mi?... Ben de 

öyle.~·· 
Alkış .. Alkış .•. Kadın tebessüm· 

leri .. Erkek tebessümleri~ .. Pay • 
dos .. 

fa. 

Ferdi Tayfur Beg 
o 

't . ~ 

KISA HABERLER 

iyi ki yıldız merakı bizde bu 
kadar ileri değildir. 

"Paramunt,, artistlerinden Ge -
orge Raft son defa Nevyorka git
tiği zaman, görülmemiş bir çılgın
lıkla karşılanmıştır. 

Şapkası, mendilleri, kalemi, 
düğmeleri, boyunbağı, ve elbise • 
sinin parçaları alınmış ve sayısız 

kadın kafilesi defterlerini imza -

Ferdi Tayfuru, okuyucu!~ 
mız tanırlar. "Bir Millet l]y~ 
yor,, da nankör bir rolde 0~ 
makla beraber nazarı d' 
derhal üzerine çekmiş ol~ 
genç, geçen sene, casus ~a. j 
s'in müslüman oluşu gıbı ~ 
"Teli England,, isimli bir ;J 
iken burada "Çanakkale,, it İ 
ötesine berisine bazı parçalat ~ 
lenerek milli bir eser gibi iıti:1 ~ 
edilen bir filmde küçük bir rO 

mıştı.. . 
işte yukarıda asker kıyaf J 

gördüğünüz resim, Ferdi fı~ 
run o filmden alınmış bir r ı 

Yandaki resimdeyse, onu 
Dalmasla "Cici berber,, filJll

0 

bir gazeteci rolünde görüyo~ 
Bu filmin dahili manzaral::,, 

lınmıştır. 15 Mayısta harici J 

zaralarının alınmasına batl,,.
caktır. 

------.-------------------- latmıştır. 
Elhamra'da gösterilen isimsiz Adam'da Firmin Gettltİ 

ve kızı rolünü yapan artist; Melek'te gösterile" 

1 ·J 
Fröllh'in •ardığı ı.tanbullu bir ka• 
cbn değildir. •on filmlerinde bera• 

ber oynaclıtı bir artisttir 

- Şu "Cümhuriyet,, muharrir
lerinin nasibi midir, nedir? diyor· 
du, güzelleri takdim etmek hep 
onlara düşüyor. Peyami kadınları 
Hidayet te erkekleri takdim edi • 
yor .•. 

Ahmet Hidayet, acaba bu söz -
leri duymuş mu idi? Herhalde öy
le olacak ki, Frölih ile bir şeyler 

konuştu, sonra, halka, sahneden: 

- Bu adama bir de tercüman 
bulmak lazım. 

Diyerek sahneden çekildi ve 
sahneye, Frölih'in yanına "İpek 
Film,, in "Bir millet uyanıyor,, un 
da oynamış olan Ferdi Tayfur gir· 
di. 

Ferdi T ayfurun, F rölihe tercü -
man olarak getirilmiş olmasını, 

ben, zeki bir hareket bulmuyo • 
ruın. Çünkü Ferdi ile Frölih yan 

Uzun boylu figüranlara 
• 
ış var 

Film dünyasında en çok kaybe· 
den heveslilerden bir kıımı da çok 
uzun boylulardır. Fakat son gün· 
ferde onlara da bir yol açılmıt ve 
Elisaa Landi nin bat rolü alacağı 
"Harbe gidenin kocau,, adlı fil • 
me lazım gelen uzun boylu kadın· 
lar için bir ilan verilmittir. 

Fakat bunlarla birlikte o kadar 
uzunlan gelmit ki, toplanan he • 
vesliler arasında boyu iki buçuk 
metreye kadar varanlar bile olu • 
yor ve asıl kahraman; aralarında 
bir cüce gibi kalıyordu. 

Uzun boylular, kısmen taran -
mıştır. 

Hevesli artistler, bir kadın mu· 
harebesini gösterecek olan bu 
filmde gene o kadar büyük zırh • 
larla muharipleri temsil edecek • 
lerdi. 

Elissa Landi; tahsilini Londra
da görmüt ve eski Avusturya, kral 
ailesine mensup bir kızdır. lstan • 
hulda onun "Sarı vesika,, adlı bir 
filmini görmüttük. Miss Landi, 
ayni zamanda lngiliz edebiyatın· 
da oldukça §öhret kazanmış bir 
romancıdır da. 

Sonra geceleyin otelinden, ço • 
rapları, pijaması, hediye olarak 
yok edilmiş ve bilhassa bir kadın 
mühim bir yeki'ina çıkan servetile, 
George Raft'ın karısı olmayı iste· 
mittir. 

George Raft; Bable den sonra 
bugünün Valantinosu gibi hüküm 
sürüyor. 

Stüdyolardaki derece farkı ol • 
dukça şayanı dikkat bir hadise • 
dir. Artistler değerlerinden kay -
heder; değerlerinden kazanır. 

Mesela George Raft; şimdi Pa
ramunt stüdyolarında Marlen ve 
Şövalier' den sonra birinci derece· 
lerden biri sayılabilir. 

Gary Cooper, halk gözünde de 
dördüncü derecede yer tutanlar -
dan biri olmuştur. 

Sylvia Sidney, daha geçen sene 
birinci safta iken ,timdi beşinci sa 
yılanlar arasındadır. 

Claudette Colbert; birinciye ge. 
çenlerle berabere görünüyor. "I -
ki yüzlü adam,, filminin kahra • 
manı Fredric March, 1932 senesi 
(Sinema sana't ve fen akademisi) 
mükaf atm1 kazanmış olmasına 

.... ___ "B~ K!za ~~ Bab_a~, t~m'::~! bir ~ah~e ~ 

rağmen, rütbesinden biraz kaybet 1 dünyaya getirmesile başlanııt~ 
miş gibidir. O kadar tutulmuyor. film dünyasının diğer kısırrıl ti 

Jt. Jt. :to da sirayet edebilecek olan JcıJ tı'' 
Gary Cooper; sadece bir keyif li bir taraftar grupu topla~•~b;Jf' 

seyahati olmak üzere Gobi çölüne Klübe şimdiki halde gır~ ,t' 
çıkmayı tasarlamaktadır. cekler arasında çocuk sahibi 

~ ~ ~ tistlerden: 14,I. 
Marlen, Norma Shearer, , Boris Karloff, Holivuta döner 

dön.mez ilk işi "Mavi sakal,. filmi· 
ne başlamak olacaktır. 

d"olı Astor, Dietrich, Ann Har 1d e ~ 
be Danials , Natalie Talı11• :01~ 
Eleanor Boardman Harold 

Büyük facia artisti Charlie un karısı sayılabilir. 
,ef Chaplin; Hamlet'i oynamak ni • 

yetindedir. Harold Luit Avrupad• . ,of 
·ııı 

hat ederken hırsızlar e\1
1 Artistin bu arzusunu duyan bir 

Amerikan tiyatrosu; rolü derhal muşlar. 
:(. :(. • ı/ kendisine ve tiyatrosunda oynan -

mak üzere teklif etmiş fakat Şar
lo bizzat kendi idare etmek istedi
ği bu temsili Nevyorkta kendi he
sabına vermeyi düşünmektedir. 

Holivut anneleri, bir klüp yap • 
mıya karar vermişlerdir. 

"Artist anneler klübü,, son de • 
fa Helen twelvetrees'in bir çocuk 

., r-1'' • Amerikada "Taçsız ~· tref 
mi altında meşhur casu• L• 
in filmi yapılmaktadır. 

~ :(. • • ti' 
Garri Coper Çine ıeY.ıs

diyor. 
• • • ;l 

Almanyada Baviyerad~f 
yet filmleri yasak ediloıift1 

' 

te 
ıç 

ıu 
fi 
d 

.. 
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-Halda 
bötle nız Tar •• Ben de hep 

_ ;-n~•z §eyler aöylerim. 
~...:- s~ndı kendinize iftira etme
.. ..._ lZ b' b' 
IÖz ~ 

1 
iÇ ır zaman manasız 

..... yemez · · 
)l lail •ınız ve bir yabancı· 
~kendinize medyunu ıükran 
lih:-! _ ~, Yardım etmeıini bi -
--.uz. Sıze :~ -1...1_. telek" Dh11.efııı::ııuurim ve te -
İçin ur ebııek fırıatını bulduium 

8 'lrlemnunum. 

1 unları b.. ..k b' ttJord ' uyu ır vakarla aöy-
fif b' u. Dudaklarının ucunda ha

ır tebe .. 
clefi!tirdi: asum vardı. Nasır sözü 

~ Şefika Hanımdan mektuı: 
"( lllueunuz?. 

'"'tlc llıllldaki bot iıkemleyi göste • 
tt•ap verdi. 

-Aı lılt' 1Yorum ••• Otur-maz mııı -.. 
bi ~du, biraz ötede, bülbül gi· 
~ Yan hanımefendi, beylerden 

e onları iıaret etti: 
"1t, - Mürebbiye küçük hanıma 
' ~e~keaten kaçan Nasırı avu
..._ .. tçıne alnırya çalışıyor.. A -

llizel kız. 

İtti;' Anıına da güzel kız demek 
oraunuz. 

lllJı ~!~' bazı vaziyetlerde, inaa· 
lllad11ı lll olması, güzel olmama • 

b e•Jidır. 
011 •• 

~I löıleri duyan Muh.in Bey 
bir t~ ~ttı, Şadiye hususunda 
liııi \ u .ltonuıulmasını iıtemedi 
aibi ~1 ediyordu. Fakat bülbül 
~a .. '~ h~ımefe~di, Muhain 
~. ~un~. dık~at bıle. etmiyor· 
lfltta gozlerı Şadıyedeydi. 
d:t.ı.": Muhıin Beyin ıesindeki 

llllltıı b'I ~\ ı e f arketmedi. Muhsin 

te ~~~d_iye zannettiğiniz vaziyet· 
dedi. dır; o, benim akrabamdır! 

li 
'ttı: ' 11'1bef endi tuhaf bir- kahkaha 

:: la .. Sahi mi? .. Tuhaf şey?. 
~l) Bunda hiçbir tuhaflık yok .. 

. e he.nım öksüz kaldı, onu an· 
111 Yanına verdim. Kızıma bir 

bzandmlım. Eter aıkıl -
~rada iatediii ikadar- otu· 

' halde biz canı adalmama· 
~net ediyoruz. Kendiaini 
~ hiuettiğini i.temiyoruz. 
._ >l 'rırrıız onunla konuttuğu, ona 
~~dıiı hiuettirmemeğe ça
~. tı zaman, müteşekkir kah -

ır 
......_ ~llrıefendi güldü: 

t~ ~blqıldı aziı:im beyefendi. 
t •• 

'Pakat ne?. 
~ llir !ey değil. -

'~i yemeğin hazır oldu • 
'ı verdi. 

~ele oduma ıeçtiler. Didar 
...._ Y lll~ca Şadi yeye: 
~ •rın burada, Senihanın 

"-aada dedi. 

"ııt ~bir ucunda Şadiye; Ö· 
~ da. Seniha. oturuyorlardı. 
W.. >'erde du b .. "k b' · :-,~ ran uyu ar çı • 
' ş:~~&rı biribiri.nden saklıyor .. 

Herkeı konUf11yordu. Giilüp 
aöylüyorlardı. 

Yalnız Şadiye seaaiz duruyor, 
tek kelime aöylemiyordu. Halbu • 
ki, yanında otur-an Nimla konut • 
maaı lizmıdı. 

Döndü, dedi ki: 
- Canını~ ıılnlıyor değil mi 

beyefendi?. inanın yanında ko -
nutmıyan biriai oluraa canı aıkılır. 
Fakat aon aylarda yapayalnız ya· 
tadılım için konutmaaını unut • 
tum. 

Niaır, samimi bir 9eale cevap 
verdi: , 

- Rica ederim hanımefendi, 
siz bana ehemmiyet vermeyiniz .. 
Canınız konutmak iatemiyoraa ko· 
nufmayınız ... 

- Ben aesaizlikten hotlanmam. 
Benimle konuıan oluna aevinirim. 
Açılırım. Seaaizlikten kurtulduium 
için adeta mea'ut olurum .. Seniz· 
likten kurtulmak, dertten, elem • 
den kurtulmak demektir. 

Bu ıözü ağzmdan bçırıvemıit· 
ti. Şadiye birden bire suıup du • 
daklanm ıımnca, Nisır bunun 
farkına vardı. Fakat belli etmedi: 

- Seaaizliğin aleyhinde bulun· 
mayınız hanımefendi. Bazan öyle 
aözler ıöyliyen, öyle konupnlar 
var, ki onları dinlerken, aeuizliie 
hayran oluyorum. Beni "insandan 
kaçan,, diye tavıif ederler. laminı 
vahtidir. Fakat kaçmamın sebebi 
gene kendileridir .. lnaanlarm bi· 
ribirlerine oynadıkları komediyi 
aeyretmek daha ho9uma gidiyor. 

- Bu komediyi zevkle mi sey
rediyorusnuz?. 

- Bazan zevkle, hazan da nef· 
retle seyrediyorum. Fakat alelek • 
ser ilk duydufum zeft, sonradan 
nefrete inkılap ediyor. Size tim • 
diden haber vereyim; çünkü, na· 
aıl olıa anlryac:akımız; benim çok 
aksi huyum vardır. Bu IÖrimü, 
müteya.zı bir itiraf olarak kid>ul 
ediniz. 

Şadiye gülUmıiJt'rR, fakat ıe· 
ne dalgın sordu: 

- Siz buna müte~zı itiraf mı 
diyonunuz?. 

- Ya ne diyeyim?. 
- Mütekebbir \ir itiraf deyi-

niz. ltirafmız, kabaltatlerini tak • 
lıyan aslanın sözlerine benziyor. 

Güldü: 
- Her halde doıtlanmm, düt • 

manlarımm, bana lakayt olanlarm 
beni oldutum tibi ta•amalannı i.· 
terim.. Her halde hayatta müaa • 
mahakir delilim. 

- Hayat inanı baaan itler i.· 
tema müaamahakir yapıyor ıbe • 
ye fendi. 

- Her halde beni henüz yap • 
madı. 

Şadiye, bayata kahramanca gö
ğüs germit olan, hali da geren bu 
mücadeleci ruhlu adama bir kere 
daha. hayran oldu. Bunu düfüııür· 
ken Na.ır aordu: 

- Ne clütündütüniiai IOl'abilir 
miyim?. 

Gülümeedi: 
- Sizin bakkmwla bana eö1le· 

nenleri dütündüm. 

. ~ '"' ı1e, birkaç defa, yaprakla.
d~ s"'?dan, yanından, üstün • r- ae>enıhanın ıözlerini aradı, 
"'ot.~ ıelmiye çalı§tı. Muvaf • 
,.~dı. ========~(De=v~am!!l!:J~YV~)~ 

~l ~ CVVelki mütfik, muhab • 
L~ ~ihadan eser kalmamıştı. 
~ lt'ayt, hırçın, kimseyi sev • 
'~~le alakadar olmıyan 
~OQQftU. 
~bu koca 90frada, kala

~ L_-':, bndini kimsesiz hia
dt_ -........., kim1eyle batlı de • 

Amerikanın ticareti 
Vqinaton, 19 (A.A) -Ameri· 

kanın t 933 Martı etnumdald ih • 
racab 108 milyon dolara, ithalatı 
da 95 milyon dolara balii olmut • 
tur. 

1932 Martmcla İle ihracat 
154.876.000 Ye itlaallt 13119000 
dolar idi. 

VAKiT SayıFa: S 

Lo. ~!.~J 
ıın lerı en kuçuk hır aralıktan bile sı- lst. 15 inci Uk mektep hocaları,.,. 

D • ı • • zar.) Şule: Dal, budak bölük, kol. Buldukları ka""lılrl«r ) ) m ) z 1 (Bu i.ş ?a~. ~~~dak saldı. Lise son Tabi • Bağlı. Tabut • Ölü kutu• 
g sınıf ıkı boluge ayrıldı.) Derleme T · 1. s 1 T 'l G · · · .. k 

1 
su. a ı - onra ge en. ecı • e· 

38 ıncı llate l ışının soz ·o unda çalışıyorum ) 'kt' T d' U-' d T 
Ş · cı ırme. e ıp • aıan ırma. e· 

ANKARA 19 ı A.A. l - T D. T. ule - Alev, panltı. (Mum etra- . Ç k' T .. l l 
f ı H 

ennı - e ınme. eesaur • ç en • 
Cemiyetinden Yerilmiştir ; a pan tı ':)açar. ava gazmm ale- T ·· y 1 k 1 . . ·a· ) Ş me. eessuı • er eıme, uruma. 

K•Jlılıklan aranacak a~ça ve fars· ı vı ınavımsı ır. uur : Analyış lata b 1 54 .. .. kt h 1 k • • . • ' n u un<.'u me · ep oca arının 
ça elim_clen.·n 3b nuaıaralı listesi .şudur: bıhş. (Çocuk her ışı anlayu5la 11 ld ki k 1 ki 
J 1 '--=ı Bü "k T" k . u u arı arıı ı ar - el]\;! 7 - 'fecessüm yapmaz. yu · ur mkılabı bi • 
2 - Tebeyyün 8 - -Tecessüs lişli bir kımıldama işidir.) Şüphe: Tabi· (Tabiiyetten) Uyan. Ta· 
3 - Tebliıı. 9 - 'l'ec,.;;be ı- b t Ş 1 T ı· (d ) tk• · 6 •u Kufkullanma. (Ben o adamdan u · a · a 1 • erece • ıncı. 
4 - Tebşir -Tecribe- Tecil G · t ak T ") D" s - Tecavüz 10 _ TcYıl = çok kuşkullanryonım.) .. • erı a m . eemmu - u· 

J 
ıunme. Teesaüf • Acıma. T eeaaür • 

6 - Tecerrüt ı J - Tillllllllmlllcarct lstanbul onuncu mektep horolarmın Acı duyaulanma. Tee11U. • Yerlet· 
Bulduktan karşılıklar 

me. Tehir - Geciktirme. Tekit • 

Yeni 12 sözün karşılığı 
ve kullanılışlan 

1 - Tebcil: ululandırmak. 
(Spinoza'nın 800 üncü yıl dönü
mü dolayısiyle kendisi insanlar 
arasında bir yol daha ululandı -
nldr.) 2 - Tebeyyün: Meydana 
çıkma, açıla. çıkma.. (Mahkemeye 
gittik, sonunda haklı olduğum 
m~ydana çıktı.) 3- Tebliğ: U -
lqtırma., erittirme. (Askerlik için 
verilen buyruğu köylere jantlar -
malar ulaştınrlar.) 4 - Tebşir : 
Müjdelemek. (Sınıftan geçtiğini 
ben sana müjdel~yeceğim.) 5 -
Tecavüz: Geçmek, urtmak, sar. 
kmtdrk ebnek, tatkınlık. (Bir çok 
savaşlarda ordular 5avaş ilan o -
lunmadan sınırlan geçerler. Bu 
serseriler artık azıttılar. Kadınla
ra sarkıntılık edenler yakalandı -
lar Taşkınlık etmeyiniz.) 6 -T~
cerrüt: Aynlma, beki.rlik. (Her 
şeyden aynldr. Bekarlığı evlilik -
ten üstün buldu.) 7 -Tecessüm: 
Kıhklandımıa, g6z önünde can • 
landırma. (Bu çizgiler göz önün
de canlandmlınca bir kadın san -
ki insanla konuşuyor gibi oluyor.) 
8 -Teceaıüı: Gözetleme, a.raş -
tmna. (Eskiden bazı kadınlar 
komşularım kafeslerin arkasın -
dan gözetlerdi. Bu çocukta a
raştırma seYgisi ne kadar çok!.) 
9 - Tecrübe: Deneme, ımama. 
(lp~kişin gömleklerini bir yol de
n·eyin ne kadar sağlam olduğunu 
öğreneceksiniz. Bir de bu ilacı sı
nayın belki iyi gelir.) 10-Tevil: 
Ewip çevirme. {Evirdi çevirdi 
Söylediği 1;Özün altından kalktı. J 
11 - Ticaret: Alq veri,, ahm, 
satım, aksata. (Bugün sabahtan 
akşama kadar ahş veriş olmadı. 
Alım satım işlerinde bir durgun
luk var. lhılgar sütçüyle aksata -
yı kestim.) 

Yabancı sözlerin 
karşılıklan 

KllJlıloöy Uent Aocalanmn '*"uk
lcrı •ıılıklıır: 

Şafbt: Tan, alacakaranhk, 
lfllbllk. (Tan atınca gün doğar . 
Alaca karanlıkta yola çıktık.) 
Şeffaf: Duru, ıtık ıöeteren.. (Ha
vuzun suyu çok dunı, bütün dibi 
gözüküyor. Mika ışık gösteren ol • 
duğundan cam yerine kuUanıla • 
bilir.) Şafkat :Acuna, esirgeme. 
Zavallılara acımadılar, Esirgeme 
dernekleri yoksullara yardım e -
der.) Şiar: Nuran( Lehçe) Olçü. 
(iyiliği k~ndisine ölçü edinmiş.) 
Şiddet: Peklik, sertlik srklrk. 
(Çocuklara karşı peklik gös~ril -
memelidir. Ben bu kadar sertliğe 
g~lemem.) Şifa. : Anlma, kurtul • 
ma. {HastAlıktan anldı, bir şeyi 
kalmadı. Bu hastalıktan kurtulma
m dilerim.) Şif ahi: Atıı:dan. 
(Kendisine ağızdan söyledim. 
Y azmıya lüzum görmedim.) Şu· 
a:: it•· (Bayrağrm~daki yıldı • 
zmbeş ışığı var. Güneşin ışık tel -

Tabi • Uyan, kahveci çırağı. Sağlamlamak. Telif. Uzlqtırma, 
Tabut· Dört kollu. Tali· lkiııci. kitap basma. Temn. Sajlama bağ 
Tarih ·Geçmişi ya§&dan, gün bil· lama. Tesir. Dokunma. 
diren. Tecil • Arda kalış. Tedip • Jstattbal 12 Uıci mektep hocelarueın 
Yola getirmek. Teemmül - Oluru- Brılduldarı 'karşılıklar 
nu düıünmek. Teenni • Ayağını Özür • Eksiklik, yarlıiaç. Ufuk 
denk alma. Teessür - Acı duyan. Ufk. Görüm aonu, "kozmotrafya,, 
Teessüf • Yazık olıun, acımak. Uhte . Becerme. Ukde • Dütüm 
Teessüf· Yazık olsun, acmıak. Te· (lıp) uymru. (Kozmot) düfiim. 
euüs • Kurulma. Tehir • Geciktir· ba,ı, düğüm kuyruğu. 
me. Tekit· Üstelemek. Telif· Bir· Uulvi. Yüksek. Umde. Dayan· 
leıtirme. Temin - inandırmak. Te· ma. Umum. Bitevi. Unsur. Oz. 
sir • Yer etıne, içinde iıleme. U O O nvan • n. rfi • Y aaah. Uzuv -
lıtanllul ' ilncü mektep ltocalarının Bölük • Gövde bölüğü. Ücret .. E· 

Blllduklan karfdıklar mek kal'Jılığı. Ülfet • Ahtma. Os-
Şahıa - Adam. Şahit. Gören. tat - Uıta. Uzlet· Yalnızlık. 

Şahsiyet • Benlik. Şaibe • l.eke. 
Şataret • Sevinç. Şevk • istek. 
Şart .. Bağ. Şayia • Sözyayıcı. Şer • 
Kötülük. Şeref • Ün. Şeriat • Din. 

lstqnbul 42 inci mektep hocalarının 

Buldukları kar§ılıklar 

Zait • Çok. Zat • Kişi adam. 
Zebun • Dütkün. Zebunküt • Düş · 
kün adam. Zeval - Öyle. Zından • 
Karanlık yer. Ziyan· Boşa gitme. 
Ziyaret • Yoklama. Zümre • P:u.ça. 

lst.anbu 5' llnclt ~ktep hocalannın 
Buldııldan kar§ılı.klar 

Zait· Çok. Zebun· Dü,kün. Ze 
bunküt - Düfkünlüğe alışmış. Zer· 
re • Diyir, ufak parça. Zeval • Bit
me, bitif. Zından • Bodrum, kodes. 
Ziyaret - Gitme. Zümre • Parça . 

lstrınbul 53 üncü mektep lıocalarının 
Buldukları kargılık/ar 

Özür· .-Ufuk- .-Ukde· Üs 
te alma. Ukde • Düğüm. Ulvi -
Yüksek. Umunı • Herkes, hepsi. 
Unsur - Unvan • At, san. Ücret· 
Aylık, günlük. Ülfet - Tanıtma. 
OOatat • Usta. Uzlet· Yalnrzbk. 

lıtanbul 56 ıncı meld~p hocalarının 
Bıılduklan lmr~lıl.-lar 

Adap • Türe. Aferin • Yaşa. 
Afet.- Agah • ilgiç. Ahenk • Dü • 
zen. Alayif • Gösteriş. Alet • Ta • 
kım. Amade • Hazır. Aman • Yal· 
varma. Amir • Buyurgan. Asayiş • 
Dir-lik, düzenlik. Asude • Kayg11ız 
bk. Ati ~ Gelecek, ilerde. Ayin • 
Tapınma. Ayna ·Gözgü. Azade. 
Bağsız. 

latanbul 19 uncu mektep hocala~uun 
Buldukları kar§'ltklar 

Zait • Artık, artan. Zaman -.
Zat • Kendi. Zebun . Düfkün, bit
kin. Zehunkeı.- Zeki - Bilgi. Zer 
re • Çok küçük. Zeval • Tükenme, 
bitme. Ziyaret • Gitme. Zümre · 
Topluluk. 

ilk teflriHt miif~tti,krinden Tevfik 

Begin bulduğu karşılıklar 

Tabi • Uyan. Tabut • Olükutusu. 
Tali • ikinci. Teemmül • Düşünce. 
Teenni. Yavaş. Teessüf· Acınma. 
Teeaaür. Duyma. Teeuüı. Yerleı
me. Tehir· Geciktirme. Tecil • 
Geri hıraknaa. Tekit. Sağlaml&! • 
tmna. Telif • Uzlaştırma. Temin • 
lnandmna. 

lsfanbul 11 inci mektep hocalarının 

Buldukları karıılıklar 

Tabi· Uyan. Tabut· Sal. Tali -
Uğur. Tecil· Geri bırakma.. Tedip
Uslandırma. Teemmül· Düıünıne. 
Teenni· Ağır davranma. Teeuüf· 
Acıma. T esaliı • T emelleıme, ku • 
rulma. Tehir • Geri bırakma. T e
kit - Sağlamlaştırma. Telif - Barıt
tırma. Temin • Sağlama batlama. 
Tesir. Dokunma. 
lstanbul 16 ıncı mektep hottılarımn 

Brıldaklan karplıtdar 

Can. Oz.-Cefa ·incinme. Ceht· 
Didinme, çalışma. Cehennem -Ta· 
mu. Celadet • Yiğitlik. Cemaat • 
Kalabalık. Cemile - Gönül alma. 
Cemyet • Dernek, birlik. Cenue • 
Ölü. Cennet • Uçmak. Cenin. Doi
mamıt çocuk. Cenup - Alt yön. 
lstanbul kırkıncı wrektep hOCfilanıun 

BuUukları karplıklar 

Efsane • Uydurma ıöz, düzme. 
Ehemmiyet • Becit. Ehil • Becerik· 
li. Elbet • Öyle, hayhay. Elim • A· 
cıklı. Emanet • lamarlamak. Ema • 
re • Belirti. Emel • l.tek. Emin -
Güvenen (Size güevnirim .. ) Emni· 
yet • Güvenmek (On., sakın ıü· 
"Yenme). 
latanbal 11 inci .JMl..-tep hoNlanauı 

buldaklan lcarplıldar 

Zait • Artan. Zaman • Çağ. Zat· 
Kendi. Zebun • Bakımıız. Zebun
küt· Acımıyan. Zeki. Keskin dü· 
tünce. Zerre • Azıcık. Zeni • Yok· 
luk. Zindan • Karanlık. Ziyan -
Yazık. Ziyaret • Yoklamak. Züm • 
re • Topluluk parçası. 

Süt ve mama ~ocuklara 
ara•ında mUaabaka 

lıtanbul Halkevi Reiıliğinden: 
Çocuk haf tasının üçüncü aü· 

nü olan 25 nisan salı tünü aaat 
(15) te evimiz salonunda .ut ve 
mama çocukları arumcla JDÜlli• 

fatlı birer gürbüzlük müsabakası 
yapılacaktır. Arzu edenlerin her 
gün idare memurluğuna m~
atla çocuklarını byderttirmeleri. 

MilD baıratnda it bank•ı 

Türkiye lt Bankumdan: 
Milli bayram münaaebetile 

23 Nisan 933 pazar günü latan· 
bul ve Beyoğlu şubelerimiz kapa• 
lı bulunacaktır. 



20 Nisan I 
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Sayıfa: 6 

aça ÇJ JgJ ...-.aııııtmııııııııııınmıııınA ıaJ11" 
Bir münakaşa ve maarif Son hadiseden sonra Türk - Bulgar milli takıın 

-1- nazırının bir cevabı karşılanmaması yolunda bir cereyan var 

1 d .. k f • • Atinada Fransızca çıkan r>; Bir zaman ar un yanın ey vencı "Mes.5ager d' Athenes,, de okun - Milli futbol takımımızın Mayı- ten acısına bir cevap olma•• 

h. ı b Istanbuldu t aın ilk haftasında Bulgar milli ta- mez. Ze ır er men al muş ur: t• 
Bundan birkaç gün evvel, bir kımiyle bir maç yapmak üzere Bilhassa mütecaviz grup 

Keyif verici zehirler kaçakçılı· 
ğı, bugünkü insanlığı tehdit eden 
en büyük felaketlerden biridir. 
insanların aklı ile oynıyan, insan
ları insanlıktan çıkaran bu keyif 
verici zehirlerle, bu zehirlerin ka
çakçılığı ile bütün medeniyet ale· 
mi mücadele ediyor. Yedi sene· 
denberi bu kaçakçılık sayesinde 
milyonlar kazanan çeteler takip o
lunuyor, fakat en şiddetli takipler 
yapıldığı, en müessir tedbirler a • 
lındığı halde bir neticeye varda -
mıyordu. Dünyanın her taraf ma 
zehir dağıtan, insanların beynini 
kemiren haydut §ebekesi faaliye
tine devam ediyor, her memleke -
tin zabıtası bu iti meydana çıkar· 
mak için uğraştığı halde kat'i bir 
muvaffakıyet kazanılamıyordu. 

Gerçi ötede beride küçük büyük 
kaçakçılık vak'aları takip olunmak 
taydı, fakat aaıl §ebeke, her §eye, 
her tedbire rağmen faaliyetine de
vam ediyor, ve dünyanın her tara
fına zehir dağıtarak milyonları 
kazanıyordu. Bütün dünya merak 
içindeydi. 

Bu zehirler nerede yapılıyor, 
ve nasıl tevzi olunuyor?. Bunları 

kimler yapıyor ve kimler dağıtı -
yor?. 

Bunu bir bilen yoktu. 
Şebeke çalışıyor, fakat ele geç

mİJor, ve bütün takibat boıa gidi
yO!'du. 

O halde netice ne olacaktı?. 
Bir aralık her tarafta sesler 

yüluelmişti. Dünyanın keyif verici 
zehirler ticareti menbaı İstanbul -
du. 

Çünkü Mısırda uyuşturucu mad 
deler istihbarat dairesi lstanbul -
dan kaçırılan heroin, afyon ve es· 
rardan bahsediyordu. Bu daire 
1929 senesinde 64 kilo afyon bul -
muş ve bu afyonun İzmir afyonu
na benzediğini tesbit etmişti. Son· 
ra bir takım meyva sepetleri için· 
de gene bir miktar afyon bulun
muştu. Oyularak içi esrar ile dol -
durulan değirmen taşlarının latan· 
buldan çıkarıldığı tahkik netice • 
sinde anlaşılmıştı. Sonra gene ay
ni daire bir defa 200 kilo eroin, 
200 kilo kokain, sonra 1100 kilo 
eroin. yakalamış ve bütün bunla • 
rm Türkiyeden ihraç olunduğunu 
iddia etmişti. 

Mısırdaki uyuşturucu maddeler 
istihbarat dairesi bir aralık son 
derece ileriye giderek Msnrda 
kullanılan bütün eroinin lıtanbul -
dan ihraç olunduğu ve kaçırıldığı
nı iddia etmİ§tİ. 

O zaman Mısırda eroin kulla -
nanların sayısı ise 500.000 e varı -
yordu. 

Kaçakçıların eroini kaçırmak 
için kullandıkları hileler karşısın· 
da hayret etmemek mümkün de -
ğildir. 

Kadınlar en mahrem yerlerini 
kaçakçılığı kolaylaştırmak için 
kullanıyorlardı. 

Oğlanlar, def'i tabiiye mahsus 
yerlerini bu süfli kaçakçılığa kira
lıyorlardı. 

Bütün bu hadiseler vukubulu • 
yor ve ı:ıeşrediliyor fakat bilinmi • 
yen bir ıey bu müthi§ ve korkunç 
iti idare eden ıebekeydi. 

Dört sene evvel Milletler cemi- darülfünun talebesinin verdiği ma Sofyaya gideceği malumdur. nevver sayılması lazım gele!! 

1 · · d hukuk Dün duydug" umuza göre, Bul - Bulgar talebe kütlesinin bul yeti, keyif verici zehirler için men
şe şehadetnamesi gösterilmesi usu
lünü kabul etmiş, bütün medeni 
memleketler bu usulü tatbika baş
lamı§lardı. 

Bu usulü koymaktan maksat, 
hükumetlerin bu zehirleri kaçır· 
makla meşgul olanları takip husu
sunda birleşmeleriydi. Halbuki bu 
maksat tahakkuk etmemi§, ve ka· 
çakçılar şebekesi faaliyete devam 
etmişti. 

Bu şebeke kimlerden müteıek • 
kildi?. 

Bütün Avrupa ve dünyada ze· 
hir kaçakçılığını ve ticaretini ida -
re ve idame edenler kimlerdi?. 

Bu suale ancak yedi senelik me
sai neticesinde cevap vermek müm 
kün oldu. 

Yedi sene evvel Avrupa hüku • 
metleri keyif verici zehirlerle mü -
cadele için anlaşmış olsalardı, İn· 
sanlık alemi, hiç fÜphesiz bu veba
dan daha evvel kurtulmıya imkan 
bulurdu. Avrupa devletlerinin an
laşmaları ve bu korkunç şebekeyle 
mücadele etmeleri için yedi sene 
gibi uzun bir zaman geçti. 

Bugün Avrupa hükumetlerinin 
hemen hepsi bu çe§İt kaçakçılarla 
mücadele ettiği için işin iç yüzü az 
çok anla§ılmı§, bu gayri me§ru ti
careti yapanların bütün faaliyet 
merkezleri tesbit edilmiş ,bütün 
resmi makamlar vaziyetten haber
dar olmuş bulunuyor. 

Onun için kaçakçıların yıldı -
zı sönmiye başlamıştır. Bu men -
hus yıldızın büsbütün sönmesi için 
daha bir hayli çalışmak icap edi • 
yorsa da vaziyet aydınlanmış, §e· 
bekeyi idare edenleri felce uğrat -
mak için bütün ip uçları ele geç -
miş bulunuyor. Artık bu mel'un 
§ebekeyi mahvetmek işten değil -
dir. 

1931 senesi başlangıcında Pa
riste ''tlyayolos biraderler,, namı -
nı taşıyan bir ıeheke keşfolunmuş
tu. Bunnu keyif verici zehirler ka
çırmakla me§gul olduğu anlaşılı
yordu. 

Bu şebekenin en belliba.Jlı aza
sından biri Goryovides namında 

biriydi. Gayri meşru işlerle meşgul 
olanlar arasında ya kazançları tak 
si.n edememekten, yahut herbiri -
nin aslan payı istemesinden ergeç 
bir münazaa çıkar. r,oryovidcs İlt' 
arkadaşları buna mi masil bir Je
bepten dolayı kavga etmişler, bu 
adam da arkada§larmdan intikam 
almaya karar vererek Fransa hü
kumetine müracaat etmiş, şebeki -
nin aırlarmı f aşedeceğini söylemi§ 
ve bu sayede §ebeke hakkında son 
derece mühim malumat alınabil -
mişti. 

(Devamı var) 

Bir maden kazanı patladı! 
Essen, 19 (A.A) - Lohberg'de 

Bir madende bir kazan patlamış, 
makinelerin bulunduğu binayı tah 
rip etmittir. 

Maden parçaları ile binanın ah
şap kısmının tahta parçalrı 200 
metre uzklara kadar fırlamıştır. 4 
amele ağır surette yaralanmııtır. 

Birinin hayatı tehlikelidir. 

umata ıstına en u esasıye 
profesörü Mösyö Svolosun da.rül • garistanda Türk mezarlarına ya • ğunu işaret eden son haberle' 
fünunda Komünizm öğrettiği hak- pılan çirkin tecavüz hadisesi do- sonra ...•. 
kında bir .yazı yazıyordu. Bu yazı, layısiyle milli takımımızın Sofya- Bu cereyanın başında bul· 
matbuatta bir münaka§a uyandır - ya giderek maç yapmasından vaz lar diyorlar ki: 
dı ve maarif nazırı, möıyö Svalo· geçilmesi yolunda kuvvetli bir _ Doğrusu bu ·son hadi 
su nezdine davet etti. 

Mösyö· Svalos maarif nazırının 
bu davetine bir istifaname yaza
rak cevap vermi§, istif anamesin -
de aleyhindeki şayiaları tekzip et
tikten sonra, kendisinin sosyalist 
efkarında olduğunu kat'iyyen sak· 
lamadığını, esasen bütün ne§rİya
tile sosyalist olduğunu, darülfünun 
tedrisatının serbest olduğunu, bil
hassa böyle gülünç iddialar üzeri -
ne kontrol edilemiyeceğini söyle -
dikten sonra demiştir ki: 

- Bu kontrol ne kadar nazika
ne olursa olsun, hatta, idare a . 
mirleri tarafından bir malumat ta
lebi şeklinde olsa bile, hakikatte 
ilim ve fenne bir tazyik teşkil e • 
der. 

Demokrasinin esası olan hürri
yeti fikriye olmadan, profesörlük 
yapmak alçaltıcı ve nankör bir 
şeydir. 

Bu sözlerden başka, Mösyö 
Svalos, matbuata hu hususta hiç 
kimseye izahatta bulunmadığını, 

zira, izahat vermeyi bile kabul et· 
miyeceğini sÖylemiştİr. 

Bu mektubu ve istifanameyi a · ' 
lınca, maarif nazırı mösyö Svalosu 
tekrar davet etmi§ ve bu sefer da
vete icabet eden profesörle nazır 

anlaşmışlar ve nazır, profesörün 
istifanamesini kabul etmemi§, ge· 
ri aldırmıştır. 

Bu suretle meselenin kapandı -
ğı zannedilirken bir muhalefet ga
zetesi, istifanamenin metnini neş • 
retmi§, ve nazırın, profesöre, da -
rülfünun tedrisatında kontrol ya • 
pılamıyacağım, profesörlerin her 
türlü tedrisatta bulunabilecekleri -
ni söylediğini yazmıştır. 

Maarif nezareti bu neşriyata 

hayret etmiş ve gazetelere bir tav
zih göndermiJtir. Nezaret, Yunna 
kanunuesasisi mucibince, hiç kim 
senin kontrolsuz iş göremiyeceği -
ni bildirmiş, ilmi ve fenni taharri
yatın serebst olduğunu, Mösyö 
Svalos cesareti medeniye ve fik
riyesini takdir ettiğini söylemi§ -
tir. Bununla beraber, nezaretin 
bilhassa hükumet aleyhinde propa 
ganda yapıldığı takdirde, daima 
kontrol hakkını, darülfünun ida -
ri teşkilatile birlikte muhafaza et

tiğini de ilave etmiştir. 

50 yıllık bir Alman elek
trik şirketi 

Berlin, 19 (A.A.) - Bütün 
dünyada olduğu gibi bertin umu -
mi elektrik şirketi bugün Edison 
Alman tirketi namı altında tesis 
etmesinin ellinci yıl dönümünü 
tes'it etmektedir. 

Bu §İrket te§ehhüblü lambaları 
tamim etmiştir. tık sermayesi beş 
milyon iken 1887 de 12 milyona 
çıkarılmı§ ve ilk firmaya tahvil e
dilmi\tir. 

Merkezi Berlinde olan umumi 
elektrik şirketinin Almanya bir 
çok şehirlerinde fabrikaları var • 
dır. 

cereyan ba§lamıttır. Türk gençli- gid' 
ği ve Türk sporculuğu bu suretle bir kaç gün sonra Sofyaya 
bu çirkin hadiseden duyduğu rek maç yapmak sporcular 
teessürü işaret ve hadiseyi protes- çok muazzap edecektir. silb . 
to etmiş olacaktır. dostluktan bahsetmek bir hı11' 

Mezarlığa tecavüz hadisesi cı gelecektir. Bu itibarla, bu ft 

1 l k d k. "llA meli bittabi bütün Bulgar arı a a a ar ı mı ı temastan vazgeç ~ 

etmiyor .. Fakat bu vaziyet, hadi · bu taze hadisenin acılarını J;t 
senin bütün Türk yüreğini inci - evimizde yaşamalıyız .. 

Bursadaki hidise 
Maçta cereyan eden hadise hakkında hakeJJ1 

Kadri Bey ne diyor ? 
Geçenlerde Bursada bir futbol den bir efendi oyunu neden 

maçı esnasında bir hadise olmuş ve ettiğimi ve daha vaktin bitııı 
hakemin bir kaç kişi tarafından te • ğini sordu, cevaben taş atıld• 
cavüze uğradığı haber verilmişti • ve bu vaziyeti şikayet için nı·' 
Dün maçta lıdkemlik eden Kadri Bey- rüne gittiğimi söyledim. 

de,;. şöyle bir mektup aldık: Bu efendi yüzüme yunı 
"Gazetenizin (12 4 933) ta- vurdu. Bunu arkamdan bir t'1 

rih ve (5478) saysının (6) mcı takibetti. Ayni zamanda kiİ~ 
ıayıfa.aında "Buraadaki hadise,, leşen bir grubun üzerime ~o.J 
başlıklı yazıyı yol işleri için ha - yürüdüğünü gördüm ve sa~ 
riçte b';llundu~c.71 için bugün. gör- ortasına kaçtım. Sağdan, ı 0~ 
düm ve okudum.. koşarak toplanan talebe grufıtJ" 

Bu hah.er tamamen yanh*tır. tasında tortop olarak yere y• . , 
31 Martta Askeri lise takımiyle Cümhuriyet Halk Fırkası ~\i~ 
San'atkarlar takımı arasınd!\ ya- yet katibi Saim Beyin yardıı1'1.f 
pılan maçın hakemi bendim. zabıtanın müdahalesiyle bir it" 

Birinci devre sonlarına doğru çe olarak kurtarıldım.. I 
muhterem gazetenizin yazdığı ha· Beni kovalıyan bir kaç tıl ~ 
berin aksine olarak Askeı-i lis .... o- değil, sahanın dört bir tar•f;,r 
yuncularından bir efendi Sa!l'at- dan yüklenen kalabalık grUP 

karlar takımına mensup bir den- dır. ; 
diyi havadayken iki eliyle iterek Bundan sonra bir polis ko"11

:• 

tehlikeli bir surette yere düşür • ri ve bir memuru refakatınd'~ 
müştür. Bu hareketinin tehlikeli rabayla stadyomdan ç~~~~ıbt / 
olduğunu ve tekrarı halinde si\ha bir kaç talebe tekrar kufurle 1 
harici yapacağımı kendisine söy- baya hücum ettiler ve bu ,~ 
ledim .. Kendisi cevaben "Siz be- ı· · ld po ıs manı o u. .t~~ 
ni çrkaramazsınız,, dedi. Bunun H~kikati hal bundan ibar~~ 
üzerine bu oyuncuyu saha harici Bursa vuayetl Nafia r 

t i!lerinde Kadr1 J yapım.. . j§ff 

Haftaym arasında hakemin V AKIT - Bu maçtaki had~ 
değiştirilmesi teklifini futbol hey- dair gazetemizde çıkan yazılar· / 
eti reisinden haber aldım. Gaze • cak Bursadan akis ve intişar ed~f~ 
tenizde yerimi ancak muallim kısım telgraf ı·e mektuplanrı ,p 
Faile Beye terkedebileceğim ya - bir Jıülcisasından ibaretti Esase". ır 
zılmaktadır. Bu da yanlıştır. de bunu işaret etmiş ve büyük"'( f 

Ben iki takım kaptanları mu • essürle l.:arşılanan ve mahkeme~:~ 
vaf akat ederlerse hakemliği ter - tikal ettiği söylenen bu lıadiserıı ; 

k d · d d" R k' tak k 'k· · ·1 · • • k muhaJ.~ e erım e ım.. a ıp ımın ·ı ·ı çızgı erınının anca · etr' . 
baş kaptanı muallim Faik Bey • neticesinde taayyün edebile _.;J 

pır 
dir. yazmıştık. Bu itibarla Kadri _ftlr 

h k 
.~; htı•r 

Yazının son kısmında a em doğru olmadığını, işaret ettı(J . f" 
kendisine taı atıldığını iddia ede- lerin gazetemizle nıünasebetı 
rek ve oyunu vakitsiz terkederex azdır ~ ; 
kendisine vakit var diye hitap e • Bitaraflıktan ayrılmış olnıatt• ;tf' 
den talebeden korkarak sahanın u dtı çin Kadri Beyin mektubun 
orta.ama doğru kaçtığı ve gayri cettik 

kabili içtinap bir hadiseye mey - ----------~--r 
dan verdiği yazılmaktadır. Bu da Avusturya-ltalya do~?..~i 
doğru değildir. •• pa .. • ~ 

Roma, 19 (A.A) - ın· • .f ı Oyun bitimine sekiz dakika Jgr• 
ni, M. Dollfuss' den bir te 

kalarak duhuliye kısmında bulu-
b k 1 f d mıştır. l.Af nan azı imse er tara ın an a - te t•. 

tılan bir laf yağmuru altında kal- Avusturya Başvekili bu ·11itJ >' 
dım, ve elimi havaya kaldırarak fnamesinde Roma seyahat:tJ ~af, 
tiribünün ilk safında bulunan vusturyan:~ daima halyaıı "f; 
mektep müdürüne karşı vaziyeti lu.ğuna ve müzaheretine giJ .,;JJi' 
tikayet için yürüdüm. bifeceğini görmüş olduğun" 

Bu anda kartıma çıkan talebe· mektedir. 



~ 
Çok Çocuklu olanlara 

l l't,, ı 
.._,, av da 12 çocuğu olan ha • 
ı:..· .. t, h 
~İf. er ay 100 lira maat veri • 

lliı· 
~ ırn nıeınleketimizde böyle 
Çi "erilse kiınbilir kaç kişi alır. 

' : \te bayram hediyesi 
~'l~ et ltıenılekette bayram hedi • 
~ \tardır. Mesela bizim mem· 
~~~ ~~ker bayramında teker he 
~~ ılır, diğer bayramlarda da 
~·ı itlere .. . 

ı İt. '\' munasıp §eyler ikram 
~t, r'I. ahut tebrike giderken §e • 
t~ ~1"01 ta t\iliil" a. veyahut batka §eyler 

Ç· Ur, 

~~~de de gençlere ve ihtiyarla· 
f~lt 1 ayrı hediye gidermif. 
l~ ~~t. Pilav yemek için iki diş
li ~b\l~ hhti~arlara da gayet süs-

edıye edilirmif. 

4.f~aYnıun avcılığı 
~ tıkad 
"' )l~ a canlı canlı maymun -
~ ~ larlar .. Nasıl?. Geçenler· 
>~ ,:Yahın kitabında okudum. 

''- latıyor. 
~ '~'Yrnunların geçeceği yer· 
~~ \ flt:llıdur. Buralara açık kap-

t l~J .. I> doldurur bırakırız. Biz 
~ i ~nır 

111 "ct h ıı. Maymunlar buraya 
L lttJlt b~en içkileri içer sarhoş 
~) 'Qı d ~~ti .. · ı e maymunları yaka • 

·•ı. 

~~ ~'-'"~il uzun gece 
ı""ll "'ll.ı . . b,.,:'bt,

111 
1\ tırnalınde Spiçberg 

~ ')d~a en uzun gün tam üç 
~ ~ r. Gece de 3,5 tur. 

~llıan büyürsünüz? 
llt b·· 

~ ~ "°"'uyürler?. Ne zaman? 
~ ~ or!armın, alimlerin 
., ~~~•na göre çocuklar u • 

tiiriermif. 

·wıpewv.<~ıuv -

- N:uıl aTJ]ayamadım. Dikkat 

et. Değer de:·:31rr.iz her keliuı -:yi 

söylerken iki dudak biribirine değ 

miyor mu?. 

Sual - Birço kgözler beni giz

ler fakat sizi gözler. 

0 l<lJ'8)1 - dVA<lJ 

Sinekler ölmez mi ? 
Kışın bütün sineklerin öldü • 

ğünü ve hiçbir tane kalmadığını 

görürsünüz?. Yazın gene bir iki 
derken binlerce sinek eve dolar. 
Bu acaba nasıl olur?. O kadar çok 
düşünıneğe lüzum yok. Kışın sinek 
lerin yur.:ı:.:rtaları, bilhassa sıcak 
soğuk od::llarda güzelce saklı ka -
lır. Büyük sinekler de ölür. Fakat 
yaz olunca yu~urtalardan sinek -
ler çıkar. 

Bu tuhaf değil mi ? 
Sinema dünyasının merkezi o • 

lan Holivutta bir hesap yapmıt • 
lar. En çok para kazanan kimmit 
biliyor musunuz?. Methur yıldız 
matmazel falan, methur yıldız M. 
filan ... Hayır, hayır .. Meşhur po • 

lis hafiyesi köpeği .. Rintintin .. i -
.niş. Köpek efendi bu paraları a· 
!ıp keyfine bakıyor. En ala kemik· 
lerden satın alıp yalıyormuş. 

23 Nisan 
Çocuk bayramı 

•• •• pazar gunu 
23 nisan pazar günü çocuk bay 

ramı haftası başlayacaktır. Hi
mayeietf al ve halkevi çÖcuk haf· 
tasında yapılacak eğlencelerin 
programını hazırlamışlardır. 

Yeni programa göre, 23 nisan 
pazar gunu mekt~plerde çocuk 
mevzuu etrafında muallimleri ta· 
rafından konferanslar verilecek, 
Himayeietfalin çocukların hatırası 
na yerleşmesi için cemiyetçe ha • 
zırlanmış kartlar bütün mektep· 
lere dağıtılacaktır. Talebeler bu 
kartlarla birbirlerini tebrik ede
ceklerdir. 

Ayni gün bir tayyare lstanbul 
üzerinde uçarak çocuklara ait ve· 
cizeler yazılı kağıtları büyük 
meydanlara atacaklardır. 

Bundan başka 30 kadar otomo 
bil süslenerek önde müzika oldu
ğu halde Fatihten Taksime kadar 
bir geçit resmi yapılacaktır. Ge· 
çit resmine iştirak edecek çocuk • 
lar Fatih parkında toplanacaklar, 
otomobillere binerek Türbeye ge 
leceklerdir. Burada evvela bele
diyeyi ziyaret edecekler, sonra sı· 
rasile · Halk fırkasını, Himayeiet· 
fal cemiyetini, Halkevini, Vilayet 
ve Kolordu Kumandanlığını zi • 
yaret edeceklerdir. 

Ziyaretlerden tonra Taksime 
gidilecek ve Taksim abidesine çe· 
lenk konacaktır. Taksimde abide 
önünde Şehir meclisi azasından 

Nakiye hanım bir nutuk söyliye· 
cektir. Çocuk alayı köprüden ge· 
çerken bütün deniz nakil vasıta • 
ları düdük çalarak alayı selamlı· 
yacaklardır. 

' Ayni gün öğleden sonra saat 
13 te Edirnekapı, Kurtuluş, Şişli, 
Maçka, Bebekten ikişer hususi 1 

tramvay kalkacak ve çocuklar bu 
tramvaylara meccanen binecek
lerdir. Tramvaylar işledikleri hat 
lar üzerinde birer defa gidip ge· 
lerek çocukları gezdireceklerdir. 

Bundan başka yedi gün süre· 
cek olan Çocuk aftasında Gülha
ne parkında, Taksim bahçesinde, 
Halkevinde, Şehir tiyatrosu bina· 
sında müsamereler verilecektir. 

§ Hediye kazananların isimleri 

mayısın ilk haftasında ilan edile -
cektir. 

§ Hediye kazananların hediye • 

leri her perşembe günü öğleden 

sonra idarehanemizde verilmek -
l~dir. 

§ Hal kağıtlarına isimlerinizi ve 

a cln slerinizi okunaklı yazınız. 

"Çocuk sayıfası 
ne gönderiniz. 

muharrirliği,, 

. ... 

Su nedir ? 

Tatlı, tatlı içtiğimiz, yıkandığı· 

mız, her şeye kullandığımız su ne

dir?. Ağaca benzemiyor, taş gibi 

değildir. Suyun ne olduğunu ben 

size söyliyeyim. Suyun içinde iki 

kısım vardır. Bu iki kısmı bir ara· 

ya getirince su olur. Kısmın birisi 

eksik olsa su olmaz. 

Hayvanlar ne içer ? 

Bir tabiat alimi hyavanlar üze· 

rinde bir tetkik yapmış. Hepsine 

içki içermiş. Neticede §unu öğren-

MI§. 

mu? .. 
- Bütün bütün düştü. Hem de 

kırıldı. Kardeşimle boks yaparken 
kolumuz duvara çarptı da ... 

Hakkı da var ? 
Annesi kapıdan girince aıcak 

suyu aradı. Yok .. Hemen küçük A
liye sordu: 

- Ali sıcak suyu ne yaptın?. 
- Balıklar üşümesin diye ıü· 

rahiye koydum anneciğim. 

Saat kaç .. 
Ahmet be ... Saat kaç. 

- 3 e gelmiş .. 
- Amma da yalancısın ha .• 

Daha demin 2 diyordun .. 

iyi hesap bilirim 
Küçük Ali bayramda ihtiyar 

amcasının elini öpmiye gitmitti. 
ihtiyar amca bu ziyaretten çok 
sevindi. Ondan mektep havadisle· 
ri sordu. Derslerine çalıfıp çalı§ • 
madığını öğrendi. Nihayet dedi 
ki: 

Madem ki hesap dersini çok iyi 
biliyorsun .. sana şimdi bayram he· 
diyesi olarak bet yüz kuruş versem 
ne yaparsın .. ,, 

Amcası sualini tamamlamadan 
Filler viskiyi, ayı ve maymun ki.içük Ali atıldı: 

birayı çok severlermiş. - Hemen 5 yüz kurut tamam 
m•, değil mi diye sayarım .. dedi. 

Beyin saçı 
Hanımefendi hizmetçinin ye • 

mek tabağından saç çıkardığını 

görünce avazı çıktığı kadar bağır· 
dı. 

- Ne o .. Elindeki saç kimin..? ... 
Hizmetçi gayet sakin c~"ö&iJ 

verdi: 

- Hiddetlenmeyiniz hanıme -
fendi. Yabancının değil ... Beyin 
saçı .. 
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Kadınlara BAklm 
Selma, tiyatroda, piyes bitince, 

perdenin bu suretle önüne düıtü • 
ğünü hatırlıyor. Y okaa, bu daki • 
kada da, tiyatroda mı?. Yokıa, 

bir piyes mi oynuyor?. Ve geçir -
diği bütün hadiseler bir piyes mi? 

Selma, perdeyi . kaldırıyor ve 
bakıyor. öte taraftaki koltukta 

• kimse yok. 
Bu aralık bir ses duyuluyor: 
- Selma Hanım .. Geç kala -

cakıınız. Gemici, Taktin az oldu
ğunu, vapura yetiımek ihtimali a· 
zaldığmı söylüyor. 

Bu seıin sahibi ihtiyardır. Hür· 
metkar bir vaziyette iki kat olmu§ 
bir eli kapının tokmağında bek -
liyor. lhtiyann yüzünde şeytani 

bir haz vardır. Emreden bir sesle 
tekrar ediyor: 

- Selma Hanım .. Geç kalacak· 
sınız .. gitmek lazım .. 

Bir gemici, elinde beyaz kaske· 
til~ acemi bir hürmetle duruyor. 

Genç kadın, manyatizme olmuı 
gibi bu seıe itaat ediyor, bu ka -
dar heyecana tahammül imkanı 
kalmamıştır, sinirJi berbat olmuı· 
tur. iradesi 'kalmamı§lır. Kapıdan 

çıkıyor, koridordan ilerliyor. Ar -
kasından kapı kapanıyor, ihtiyar 
byhOhıyor. 

Gemici önde gitmektedir. Ace• 
le etmesi için ona İ§al'et ediyor, 
Selma, yorgun olmasına rağmen a
·Jmıtarmı sddqtırıyor •• Galiba da 
yorgunluktan s&llanıyor •• 

lşte bahçenin kapısı, ve güneş .. 

Güneı o kadar !İddetli ki, Sel· 
ma, gözlerini kapatıyor. Ayni za -
marnla da baykmyor, zira, ba§ma 
kaim bir örtü atılmıştır. Kuvvetli 
c'!et onu tutup kaldırıyor ve ecne
bi tiveli bir ses: 

- Korkmayınız, diyor, ıize bir 
fenalık yapmıyacağız. Şimdi sizi 
1.tanbWa ıötürecek olan vapura 
bindireceğiz. Oraya gidene kadar 
bU tedbiri almıya mecburuz. Nere
Cle oldüğünuzu bilmemeniz lazım. 

Sebna, 1Caranlrk1ar içinde gel
<liği zaman habrasında bir ihtiyar, 
elinde kaıket bir gemici.. Ve bol 
bir güneşten başka bir şey bula -
madı. O kadar. 

Arka üstü bir yatakta yatıyor • 
du. Kalkmak istedi. Doğruldu. Fa· 
kat vücudu o kadar kırgındı ki, in
lemekten kendini alamadı. 

Y anrbaıında bir ses: 
- Oh yarabbi! .. dedi .. kendine 

g~J<li... 

Ve birisi yanına yaklaşarak 
sordu: 

- Nasılsın .. ruhum.. canım .. 
nasılsın? .. 

Bu sözler o kadar derin bir şef
knt ve muhabbetle söylenmişti ki, 
Selma titredi. Acaba bu O muydu: 

- Siz misiniz?. diye sordu. 
- Evet .. benim .. 

Ve elektrikler yandı. Selma, 
önce, kamaıan gözlerini kapadı. 
Sonra, açtı ve karşısındakini tanı 
yarak, hayretle haykırdı: 

nakleden • fa. 

- Evet. Seni seven, çıldırasıya 
seven Ramiz!. 

Selmanın gözleri, ıimdi etrafi
le meşguldü: 

- A .. ., dedi, odamdayım .. 

- Öyle .. odandasın .. Evinde ... 
emniyette .. 

Selma, mahzun mahzun tekrar 
ediyordu: 

- Odamdayım .. odamdayım .• 

Tekrar yatağına uzandı. Elek -
trik ziyası gözlerini yoruyordu. 
Ramiz ona, bir ilaç uzatarak: 

- Canım, dedi, şundan biraz . 
ıç ... 

Selma ,itiraz etmeden içti: 

- Uzun bir haıtalık geçirdim 
değil mi?. 

- Ö}'le canım .. 

- Uzun .. Çok uzun değil mi? .. 
Büyük bir buhran .. Birçok sayık -
lamalar .. değil mi. 

- Öyle canım, fakat artık 
şimdi her şey bitti. Artık benim -
sin ... 

-Sayıklamalar .. değil mi? 

- Doktor istirahat etmeni tav· 
siye etti canım .. Merak etme .. Ben 
yanındayım .. Zaten hep yanında 

idim .. Şu küçük ıalonda .. 

Ali Ramiz elektriği söndüre • 
rek k .. ~·jk bir gece Iambaımı yak· 
tı. SeJ..1a gözlerini kapatmıştı. Ra· 
miz, iğildi, alnından öptü, sonra a
yaklarının ucuna basarak uzakla§· 
tı. 

Selma kıpırdamamıftr. Öpüldü
ğünü duymuf muydu?. Her halde 
hayır, çünkü içinden düıünüyor • 
du: 

- Uzun bir hastalık geçirdim, 
.:·.·-at •• bir hümmalı tifo .. Evet .. ve 
m;itemadiyen sayıkladım. Bunla-
rın hepsi hayaletti .. Kızıl Her .. 
Büyük genit oda .. yemekl e • 
niz ... O menhus albüm .. ihtiyar ve 

sonra o güzel delikanlı .. ETet .• hep 
si hayal.. hümmanın verdiği ha -
yaller .. 

Vücudu yanıyordu. Alnı, bilhas
sa alnı yanıyordu. Şakakları zonk· 
luyordu. Sol elini, yorganın altm• 
dan çıkardı, alnına doğru götürür· 
ken parmaklarından bir pmltı, bir 
kamaıma göründü .. Nazarı dikka
tini celbetti, baktı .. bu harikula -

de bir elmastı ve Selma haykırdı: 

- Demek sahiymiı .. 

Bu sese, Ali Ramiz ko9mu!fu. 
- Nen Tar? .. Ne oldu canım ... 

Selma, yatağında doğrulmuf, 
haykırıyordu: 

- Hayır .. ben haıtalanmadım .. 
Bütün bunlar hayal değil.. sahi .. 
Beni kaçırdılar değil mi?.. Beni 
kaçırdılar .. 

Düzeltme 
Dünkü sayımızda, Kızıl Top

rakta hususi otomobilile bir kaza 

ya sebep olmaktan suçlu Agop e
fendinin muhakemesinden bahse· 

- Siz ... Siz ha!.. dilirken, "reiı Nusrat bey, bu nok 
Adam endişeli endifeli cevap tadan istizahlarına devam edin

.. l · d k' "' t• ahi verdi: ce ...... ,, cum eıın e ı ıı ız arı· 

- EYet .. Ben .. beni tanıyama- na,, yanhtlıkla "istihzalarına,, 
dm mı canım?.. şeklinde çıkmıttır. Düzeltir ve iti 

Selma cevap vermeden evvel, zar beyan ederiz. 

hatırasını yoklar gibi •bir müddet "' "' "' 
suıtu. Sonra: 

- Tanıdım ... dedi.. tamdım .. 
Sen Ramiz .. Ali Ramiz .• Evet. 

Ali Ramiz derin bir ihtirasla 
tasClik etti: 

Geçenlerde Ermeni ve Kürtler 
hakkında yazdıirmız yazıda "Taı 
naklarm resmi organı,, denecek 
yerde Ermenilerin reımi organı 

denmiştir. Tashih ederi7 

VAKiT 

Yunanistanda ····-······ .... -............... , 

Ölü •• •• gunu 
16000 metreye çıkın 

neler öğreniliyor ? 
Profesör Pikar'm konfernnsmclan nakleden 1 8' 

-1-4000 kişi kadar 
seyyah geldi 

Atina, 19 (A.A) - Bu mevsim· 
de Yunaniatanda bilhassa mühim 
olan turizm hareketi, mukaddes 
hafta eınaıında daha ziyade dik· 
kate ıayan derecede fazla olmu§· 
tur. Mukaddes Cuma günü ölüler 
meraıimine ve Cumartesi gunu 
aktamı gece yarıımda yapılan 

-öldükten ıonra dirilme-- mera· 
simine iştirak etmek üzere bilhas
sa gelmiş olan seyyahların mik -
tarı 4000 kiti tahmin edilmekte -
dir. Hava çok güzel olduğundan 

bu iki merasim fevkalade parlak 
olinu~tur. Atina caddeleri ziya fış 
kıran nehirleri andırıyordu. Zira 
en azı yarım milyon halk ellerin
deki meşalelerle dolaşmışlardır. 

"Gördüğümüz ışığı vaktile cisim 
nederlerdi. Halbuki şimdi bunun 

"Dalgalanma,, olduğu anlaşıldı. 
16000 metreye kadar göğe çıkarak duğu ispat edildi. Şimdi del 

Stratosfer adını t'erdikleri tabaı,r,.ıfa çiler bütün bilgilerinin yıJJ 
araştırmalar yapmış olan Profeıör duğunu sanıyorlar. İkisi 
Piccard yiikseklikle gördükleri Tıak - fark olmadığını söylüyorl• r· 

kü elektromanyetik şualard•_ 
' 

kında bir konferans t'crmişti. Bu kon 

fcransı, büyük değerinden dolayı 

mümkün olduğu kadar açık bir lisan-

zerreleri dağılırmış gibi ~ 
ler görülüyor. Tersine otar 

la okuyucularımıza veriyoruz. Profe- sim,, şuaların "dalgalan~' 
sör Piccard demiştir ki: rülen halleri gösterdiği 

Demek ki iki grup biribirioe 

Atinanın etrafında bulunan 
Lycabete tepesi ile diğer tepeler 
pırıl pırıl parlıyordu. Her tarafı 
aydınlatmış olan Akropol, masal -
larda anlatılan manzaraları andı
ran bu manzaranın şaıaasını ta • 
mamlıyordu. Atinanın büyük ki • 
lisesinde İncil, Rumca, Latince, 
Fransızca, İngilizce, Almanca, İ
talyanca, eski Slavcağ, Romence 
ve Türkçe olarak okunmuştur. 

Paskalya şenliklerinden sonra 
Atinaya gelmiş olan seyyahların 
miktarı da mühimdir. Bütün bıı 

binlerce se····ah Atinadan gayet İ· 
yi intibalaı - ayrrlmışlardır. 

.Junlar, şimdi Yu. ıistanın ar
keoloji noktasından mühim olan 
diğer mevkilerini ziyaret etmekte
dirler. 

( ··~deki Aylarda da bir 
çok ı h ~elmesi beklenilmek -
tedir. Zıra, diğer menfaatlerden 
batka bir de Drahmi f iatının ec • 
nebi dövi-' .. ne nisbetten düşmüş 
ve maamafih memleket dahilinde 
eski ıatın alma kabiliyetini muha
faza etmiş olmsı gibi bir menfaat 
vardır ki bu sayede Yunanistan 
turizm itibarile dünyanın en ucuz 
memleketi haline gelmiştir. 

Telefon şirketinde 
22 teneden beri lstanbul T Je -

fon Şirketi müdürlüğünde bulu
nan ve lairbuçuk ay evvel istifa 
etmiş olan M. Duglas Vataon dün 
kü trenle lngiltereye dönmüıtür. 

Telefon Şirketinin yeniden ba
zı tarifeler yapacağı ve bu arada 
muhabere memurlarından on beş 
kadar hanımın vazifesine niha-
yet verileceği haber 
d:r. 

verilmekte-

Adana-Mersin ekspresi 

"Size evvela, hava içindeki 
yükselişimi niçin yaptığımı anla -
tacağım. Sonra da nagı} yükseldi
ğimi söyliyeceğim. En sonunda ne
ler öğrendiğimi işiteceksiniz. 

Fizik okuyanlar kozmik adı ve 
rilen bir .takım "şua,, lar olduğu
nu bilirler. Işığın bu ince hatları -
nın varlığı o kadar çok söylenmiş
tir ki, varlıklarına herkes inan
mıştır. 

Fakat bu kozmik şualar nedir? 
Gibi bir sorgu kar§ısında kalsanız 
onları anlatamazsınız değil mi?. 

Ne yapayım ki bende onların ben 
liği kakkında sizden fazla bilgim 
olmadığından bana bunu sorsanız 
size ancak "bilmiyorum,, demekle 
kalacağım. 

Kozmik şuaların ne olduğunu 
Jilseydik, onların yapısını uzun u· 
zun araştırmıya savaşmazdık. Biz
se şu sırada onların hakkında bilgi 
edinmeğe . u_ğraşıY.oruz ~e ~zerle
rindeki gizlilik örtüsünü henüz kal 
dıramamış bulunuyoruz. 

Bu örtüyü kaldırmak için yal -
mz kağıt üzerinde veya zihinde 
eski bilgileri karşılaştırarak fikir 
yürütm" ·yetişmez. Olan biten §ey 
leri gözlerimizle görerek gördük
lerimizden bilgi çıkarmak lazım -
dır. 

Bu da, bu !unları bütün müm
kün §artlar içinde · ilgi gözünden 
geçirmekle olacaktır. Böylece ya • 
vaş yavaş kozmik şuaın ne oldu • 
ğunu anlıyacak ve belki de ondan 
faydalanmanın yolunu bulacağız. 

Şimdilik bir tek bilgimix var: 
Kôzmik adı verilen, ne olduğu bi • 
linemiyen bir şua var. 

Acaba bu şua elektromanyetik 
dedikleri bölümden midir burası 

da belli değil. Bilirsiniz ki bu cins 
şualar arasında; telsiz telgraf, rönt 
gen şuaı, Gamma şuaı vardır. Biz 
kozmik şuaı bunların ynnma kata
cak kadar malumat elde etmemi
şizdir. 

Eğer kozmik şualar yukarda 
saydıklarımın bölümünde değil de DeYlet Demiryolları i~letme i

daresi her gün Adana _ Mersin "cisim,, cinsinden ise şualar elel<-
arasrnda bir ekspres treni işletme- trikli olsun olmasın, hava dışında
ğe karar vermiştir. ki boşluktan büyük çabuklukla 

Bu tren Adana • Mersin ara- toprağa doğru gelir. 
undaki mesafeyi bir saat on beş Üçüncü bir şey de olabilir. Fa
dakikada alacak ve ufak istas· kat bu üçüncü şekilde aradığımızı 
yonlarda durmıyacaktır. Bu suret örten gizlilik kat kat ziyadeleşir. 
le iş sahipleri vakitten çok kazan· ı Onu da size anlatayım: 
mıt olacaklardır. ! Siz bana: "Kozmik şualar e -

f lektromanyctik <lalealanmalar mı 

M. Kemal paşada bir 
cinayet 1 

dır? Yoksa cisim midirler?,, diye 
10rsafiız size karşı ben şunu diye

J bilirim: "Fizikte yeni bir nazariye 
M. Kemal Pata kazasında Yu· ı var. Bu "nazariye,, söylediğiniz iki 

murcaklı köyünden Bekir oğlu ıey arasında ayrılık görmüyor.,, 
Ali kasabadan köye giderken bal "Ziya,, yani ışığın ne olduğu -
ta ile öldürülmüştür. Katil ayni ilstüne uzun uzun söz aöylenmiş

köyden İbrahim oğlu Hüseyindir. tir. "Nüyuton,,: "Işık bir cisim 
Cinayetin neden işlendiği henüz dir,, diyordu. Sonradan bir çok sı-
belli değildir. Adliye tahkikat namalar yapıldı. Işıgın "ondula -
yapmaktadır. toire dalgalanma cinsinden,, ol • 

şıyor. 

Bu bilgi noksanı §U and• 
fizikçileri düşündürüyor; 

birkac sene de düşündüreet • ·ff( 
Bir sorgunuz daha olabı ' 

şua,, dediğiniz şeyler neıileı 
lerini belli ediyorlar?.,, 

Cevabım şudur: f:lektept' 
"Gazler,, den elektrik 
"Gazler,, elektriği bir yerde' 
ki yere geçirmez,, diye öğ~ 
Halbuki, gazlerin bu gayrı 
liği tam de!!ildir. Elektrik 1" 
den geçiyor. Az olarak da o 
çebili1or. "Gaz,, lerden g~ 
lektrik "cereyan,, larını r 
göstermek isterseniz y'' fi 
yazmak için evvela bir sıfır 
nüne bir virgül koymanız 11 
gülden sonra rakam y 

evel on ikiden on bete kadl' 
dizmeniz lazım gelir. 

Kozmik şualar için, top~ 
tında, suyun içinde, suyuıı 
de ve hatr.-ıda ara§tırmalat 
mış ve yapılmaktadır. Ha~ .. 
raştırmalar yapmak için ~ 
mek, karadan uzaklatmak ~ 
dı. Kolhörsler 9000 metreY'1 
çıktı. Yukardayken "tua,, 1 ~ 
nın daha kuvvetli olduğunıı ~ 
Bunu görünce "şua,, ların ~ 
dı~nda bir kaynaktan gtl. 
hükmetti. Ve "Şua,, ların 
kozmik, yani "Gökten geleıtı' 
nı verdi. l.ı, 

Gökten gelen bu tuaları -tl 
tanımak için onları pek ine~ ~ 
va tabakasından geçtiklerı ~ ~ 
görmek fay dalı olacaktı. ;,/. 
"Fizik,, çiyim. Böyle bir • ,,71, 
mayı yapmayı göze alın~ 
ın etrafındaki hava ta ~ 
dörttP üçü benimle toprak •V''{, 
da bulunacak bir yerde bır ·~' 
ratuvar,, kurmıya lüzuın ~J 
Demek isliyol'Um ki laborıi&d ~J 
mı kuracağım yerde havaııı1' 1'İ ~ 
metreye tazyikı yer yüzüPd~,I 
va tazyikmın onda birine 1 

liydi. li 
"Fizikçi,, bilgimle buO" ~ 

laştırdıtkan sonra,· it "ınUtı~ 
lik,, daha doğrusu "balo~ 
bilgimi ileri sürerek bu li ~ 
varı kurmanın yolunu ar•I ,1,. 
koyuldum. O vakte kadar~ ,1. 
bilen gözönüne getirilince ';; 

. d'"" . b ... , .,, 
tıtmnaın ıste ıgımı •·: .ıl 

ne pek de güvenemezd~ 

Iran ile lngiltere ~v 
Tahran, 19 (A.A) - 2 

Persian Oil Compani id•'' ~' 
si reisi M. Kadman ile lr•~,.,~~ 
meli arasında kumpanya 1 ~ 
zının yenile!tirilmesi ıı:,. • 
müzakerelere ba§lanıJrnıf ~ 

lran hükumeti, M. 1'• ~ 
bir takım tekliflerde buı:ı,.,' 
tur. Mumaileyh bunları te 
mektedir. 
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'' Melekler , dişidir ,, ---
Müderris Ibrahim Fazıl B. böyle diyor 

Bizinı k 

Sayıfa: 9 - ----
idam mahkumu Kitap Meselesi ................................................ 

kadının 
muhakemesi OKUMA TERBİYESİ 

heaıı d .. anaatimizde olanların 
e ısını 'k . ' 

llıekıiz' 21 rıne lüzum gör • 
•orı 2 ın, aleyhinde bulunmak 
ff aınanlard A ' 

erhan . b' a adet olmuıtur. 
fUrlerin g~. ır Yazıda, iftira ve kü
labnak . .ıze raci olduklarını an • 
leri..... dıçın, muarızlarımız isim • 

·••tz en d ' 
re, una e daha sarih bir ad • 
!etçilik ubr~ ke§fetmi§lerdir: Dev • 
ın ' ız bund · · 

leınnunuz k' h ak~ A §U ıtıbarla 
a e}>hi 11 a ıkı devletçilik 

ne devi t T""' !Uurfu d.. e çı ıgın hakiki ve 
Prlan b .. ~~ırıanları tarafından ya • 
'h utun h·· l cı edil . ucum arın bize tev· 

hu Çok llltf olması, inkılabımızın 
Ve en . ~•aslı prensibini en ziyade 
le old 

1~1 bizlerin müdafaa etmek· 
1'l"a11n:g~~uzu, artık şayi bir hal 

lata b Ymuştur. 
n ul da "If·· •at tn·· d . ru unununda ikti -

lı} 8e: ~rrııliği eden İbrahim Fa· 
iaıete . e IS bu ay tarihli Ak§am 
devlet ~;~~e. neırettiği "inkılap 
tildir çı •gı ıhtilal devletçiliği de 
" .,, adlı y 'l b' . 
.ranların azısı e, ızı taılı • 
t-ılltn ı;raaına ic:atılmı§tır. Bizi 
dar ala a olan karargah o ka • 
ol acadır 'k' ... . •alc k ı, eger bı:ı: susacak 
lıYac~k avga, onların arasında baı 
lan d tlır. Çünkü taşlanmakta o : 

t\t et 'I'k Yeneyir . çı 1 sarahat ve muay -
t.. ı ıle bir t 'kt' .. "tlftak'l • anecı ır ama, ole 
devletr'J1.~~ın her biri, bir baıka 

b :rı ıgın ""'"d f"d' Qa:k I ... u a ıı ırA 

•ıl bi a ~m İbrahim Fazıl bey, na-
ı.. r ' e'V)etçiliğin müdafii imi«· 
«\end'J · :ı· 

l\in de ..... 
1

1 
erı, ihtilal devletçiliği' 

tİııin g~. anca' inkılap devletçili
his b'mudafii imi!ler bakalım 
h ır taraft ' 
u taanjf t a rastlıyamadığımız 

1 en ne anlıyorlarmış? 

kal\\\i:: ihtilal devletçiliği, meğer 
~ I m Yahut soayalizmmiş. 

!eyd~ nkılip devletçiliği ise, her 
l'e ol eyvel tarihe karışmak üze
~ll"p :l\ ferdiyetçi devletçiliğe 

'Si~d Çınıt olan devletçilikmi~. 
'8el'İrı ; hu tasnif, :brahim Fazıl 
hulllla evlet~ilik ile devlet mef • 
h· tını b' 'b· 1 ~İr te . •rı ırine karıştırmış gi 

l, ı.. •ır bıraktı. 
d "Om" • en b unızm veya sosyalizm • 
d~ ahsederken devletçilikten 
her ik~~tınak 'manasızdır. Çünkü 
~eden itr:keti de kendinde ce • 
et, laaf' mı ıosyalizm,e göre, dev· 
e,, 'Ye edı'lm . ı~ b' .. . eaed' esı azım ır mu· 
~ltti,adı':. Devletçilik diye de bir 
e"letc·ı·kız~m olamaz. Devlet ve 

l'el" • ı t ılın· l' . . b' tag ' ı sosya ızm ıçın ı· 

h·l~,~~adır. _Hiç bir zaman gaye 
1l"de ar. Bınaenaleyh ve ikide 
~e l>~h d~vletçiliği ilmi sosyaliz 
Çı)jie ~~ ılmi sosyalizmi devlet· 
e•.._ llıurad. f .. k "'tlek b 1 gostenne te ısrar 
e~ek d u Yadide cehaleti kabul 
t'l)a emektir. Geniş bir prole • 
'ili •ınıf 1 ! bir 1 o madıkça yahut ge -
''nıF ol l>rol tarya sınıfının hakim 
~'dık arak tanılacağı kararla§ -
h'ırta ~~, dc;,vlet yahut devletçilik, 
\} le, .:ak vasıflarını da der • 

l"ııtı hir . derler .. Bunun bu kada· 
~len ~Yen, bu gibi şeylerden, 
ll kad ahsetme.melidir. Bunun 

ili,, ltını b'l k . . d k .. t' ' olll\ ı me ıçın e omu-
'1· lnUd ıy~ hiç lüzum yoktur. Hat 

(),... errıs lb h' F l ··•ak d . ra ım azı Bey 
k Ş\t h ;hı ka.fidir. 
()~Ut\~ de, İbrahim Fazıl Bey 

~-f 1•t d ""'l . ~· ad, egı dırler. Her iki ta • 
~llcj ~mit olsun! Gelelim i -

~ııt, iı.Jc11 .. aya, İbrahim Fazıl Be· 
. ~' >'ah..... 'ı> devletçiliği taraftarlı· 'd .... q'•ın h l etlb . a, em de baksanıza 
~ti: trı, ta cildi evvelinden 

~. 1 1_ 
d~ n11:ıJ& 

il tl'\> l P devletçisi, her !ey • 
' ' tarihe karışmak üzere 

olan ferdiyetçi devletçiliğe harp 
açmış olan devletçidir. 

Müderris Bey, asıl bu ikinci 
noktada devletçilik ile devleti bir· 
birine karıttırıyor. Çünkü, ferdi -
yetçi• devletçilik diye bir §ey yok· 
tur. Ferdiyetçi devlet vardır ve bu 
devlet, iktisada el atmamı§lır ki 
iktisada muayyen bir şekilde el 
almak demek olan devletçiliği 

yapmı§ olsun! 
lkinciside, tarihe karıımak üze· 

re olan bir nesneye kartı harp et· 
mek her halde kaliramanlık· 
lar göstermekten müstağni bir 
hareket olsa gerektir. inkılap ise, 
cemiyetin kahramanlıklar ve kah· 
ramanlar talep eden bir değişmesi 
hareketidir. Anlatılıyor ki, bu 
noktada, müderris lbrahim F azrl 
Beyin tanzimatçı kafası: İnkılap 
ile ıslahatı birbirine karııtırıyor. 

Ve kendisinin bu taraftar olduğu 
devletçilik hakkındaki uzun izah· 
larını dinledikten sonra, keza an· 
!atılıyor ki, inkılap devletçiliği 
kli§esi altına sığdırmak istediği 

şey, bir taraftan tu Valois küJJi • 
ki "~ yatının ortaya attı arı econo • 

mie dirigee,, fikirleri bir taraftan 
da bütün jktisat tarihlerinin kay • 
dettikleri himayecilik ve müdaha· 
lecilik prensipleridir. O halde, bu 
kadar gürültüye ne hacet? 

Müsaade ederlerse, kendilerile 
bu bahsi bir de bizim bildiğimiz 

gibi ortaya koyalım: 
Avrupada, Marksizm ile Kapi -

talizm ve bunların ikisi arasına 

son zamanlarda gittikçe daha bü· 
yük bir arabulma salahiyetile gi • 
ren F aşizm'in gayeleri, ileri tek • 
niğin yani modern istihsal vasıta· 
!arının fert elinde mi bırakılması, 
cemiyete mi mal edilmesi yolaa İ• 
kisi arasında bir formüle mi bağ· 
!anması noktalarını halle çaht· 
maktadır .• Ve dikkat edilsin ki, 
mesele, nazari bir münakaşa ol • 
maktan uzaktır. Bütün bu kuvvet· 
ler, birbirlerile, hayatın bütün ıa
halarmda çarpışmaktadır. Günün 
birinde, netice, §Unun yahut bu· 
nun lehinde ve diğerlerinin aley· 
hinde olarak zarını atacaktır. 

Meseleyi bizde de bu teklinde 
koymak, sadece gülünçtür. Bizde, 
ileri teknik yok ki onun tasarruf 
§ekillerini mütalea eden nazarı • 
yeler ile uğratalmı. Bizde dava, 
tekniğe nasıl tasarruf etmek değil 
tekniği bu memlekete nasıl sok -
malctır. Ferdi teıebbüs ile devlet 
teşebbüsü karıılrklı para ile kar • 
şılrksız para, ıerbeat ticaret ile 
tek elden ticaret, serbest gümrük 
ile tarif eli gümrük, serbest ser • 
maye terakümü ve serbest kredi 
ile mühim bir ölçü dahilinde büt· 
çe dahilinde teraküm ve tek el • 
den kredi gibi iktisat davaları an· 
cak bu bakıma göre halledilmeli
dir. 

Çünkü, ya ileri tekniği memle -
ketin içine alacağız ve iatiklalimi
zi payandalıyacağız, yahut tabi 
bir memleket olmanın istırap 

"gamme,, larıyla yeniden karşıla· 
§acağız. 

Şimdi münaka§a edebiliriz: 

Adanada Ağır ceza mahkeme
sinde muhakeme edilerek idama 
mahkum edilmiş olan Ayşe hak-
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kındaki hüküm, Temyiz mahke· 
mesinde bozulduğu için Adanada 
Ayşenin tekrar muhakemesine 
başlanılmıştır. 

Bu makalede; ilkmektep kitap· 
!arının bugünkü mektepte görece 
ği vazifeyi karşımıza alarak dü • 
şündüklerimizi yazmak istiyoruz. 

Bunun için ilk mektebi, birinci 
devre ve ikinci devre, kitapları da 
kıraat kitapları ve ders kitapları 

bir malumat çorbası değildir. Bel· 
ki bizzcıt hayatın bir parçasıdır. 

Çocuk neşesinin, ana dilinin, mil
li edebiyatın ve cemiyetin bir ha
zinesidir. Çocuğun kıraat kitapla • 
rı, ba hazinenin çocuğa göre olan 
kıymetlerini ve servetlerini taşı • 
yacak ve sakhyacaktır. Denebilir 
ki mektebi ve tarihi olan her mem· 
leket bu safhalardan geçmiştir. 
Arada sadece bir zaman farkı var· 
dır. Son on sene içindeki kıraat 
kitaplarının - kaplarına varıncaya 
kadar birçok resimleri ecnebi ki • 
laplardan kopya olmakla beraber • 
renkli basılmıştır. Matbaacılık te • 
rakkisini de gösteren bu kitaplar· 
da mevzu itibarile çocuk neşesini 
tazeleyecek milli duyguya, cümhu 
riyet ülküsüne ve eserlerine ait 
parçalara rasgelinmektedir. Fakat 
bunların edebiyat hazinesinden 
pedagojik ölçülere vurularak seçi· 
lenleı·inden gayrisi alelade bir hi· 
kaye imiş gibi duyulmadan ve ya· 
şanmadan kaleme alınmış, milli 
terbiye namına maksadı hiç de te· 
min etmiyen bir takım oyunlar ya· 
pılmış, çocukluk intibaları ve o • 
nun ya§anmış duyguları, yazıların 
çocuk ruhunda yapacağı devir, iç· 
lerindeki hayat, mahalli ve muhiti 
hususiyetler hiç gözetilmemiıtir. 
Bu kısmın mes'uliyetini kime yük
lemek lazımgeleceğini tayin etme· 
nin yeri burası değildir. Şimdi 
maarif vekaleti, geçen yazımızda 
işaret ettiğimiz haklı sebeplerden 
dolayı, istedi ki kıraat kitapları -
nın ve bütün mektep kitaplarının 
daha temiz ve ucuz olmasına hiz • 
met etsin ve günün ihtiyacı karşı· 
smda umumi mahiyette nümune 
olacnk bir kitap meydana getirtın. 
Vekaletin şahsi menfaatleri tah • 
dit eden bu teşebbüsü üzerine et· 
raf, bir tek kitap gürültüsüne bo • 
ğuldu. 

Hadise şudur: Ayşe Kasım A· 
li isminde bir adamın yanma hiz· 
metçi olarak girmiştir. Ayşe gü· 
zel bir kadındır. Kasım Ali ile 
sevişmişlerdir. 

Kasım evlidir, çocuğu vardır. 
Ayşe Kasımla evlenmek istemek
tedir. Bir gün Kasımla Ayşe bir 

çare arıyorlar. Kasımın karısı Du 
du hanımla çocuğunu ortadan kal 
dırmağa karar veriyorlar. 

Kasım bal getiriyor. Bu balı 
yiyen Dudu hanımla çocuğu zehir 
lenerek ölüyorlar .. Ayşe katil di· 
ye yakalanıyor. Aradan bir iki 

ay geçince bu sefer Kasım da ö
lüyor. 

Son celsede dinlenilen şahit
lerden bir kısmı Dudu hanımın 

kocası Kasım tarafından zehirlen 
diğini söylemişlerdir. Ayşe de bu 
iddiadadır. Muhakeme devam el· 
mektedir. 

görürken, karlı sanayi tesislerine 
girişilemiyeceğine ve bütün güm
rük dıvarlarının da ergeç alaşağı 
edileceğine göre, en ileri tekniği 
en kısa zamanda memlekete nasıl 
sokarız? 

Çünkü ortada teknik namına bir 
§ey yokken ve bütün dava bunun 
bir an evvel memlekete sokulma· 
sından ibaret bulunurken, ferdi 
teıebbüs mü yoksa devletçilik mi 
diye batlayıp bir türlü tükenmek 

bilmiyen münakatalara devam et· 
mek, bizler Bizans'a girerken, Bi· 
zamlı papazların "melekler erkek 

midir diti mi?,, münakaşasını ha· 
tırlatıyor. 

Devletçiliği neden inkılabımı -
zın bir prensipi olarak tanıdığı • 
mızı, neden inkılap şeflerinin Lau 

sanne günlerinden beri devletçi 
bir iktisat politikasına taraftar ol
duklarını anlamıya çalışmadan, 

devletçiliğimizin na::ıl olması la • 
zım geleceğini anlıyamayız. Lord 
Gurzon gibi bir adam, üzerinde 
da.ha kurtuluş harbinin tozlarını 
la§ıyan kumandan - batmurah • 
basımıza: "Dediğiniz olsun. Fa • 
kat biliniz ki, gelip gene bir gün 

diye 2 ye ayırmak lüzumunu duy· 
duk. Çünkü bu iki devre arasında 
ders programlarının bünyesinde 
görülen büyük fark, kitap mesele· 
sinde de birden göze çarpıyor: Bi
rinci devrenin (llk üç sınıfının ) 

tek bir kitabı vardır. Kıraat ikinci 
devrede (son iki sınıfta) ise kıra· 
a~le birlikte her ders için ayrı, ay· 

rı kitapları vardır. Diğer taraf tan 
krraat kitaplarile, ders kitapları -
nın vazifesi ve tarzları arasındaki 
başkalıklar, bir arada tetkik edi
lemiyecek kadar barizdir. 

Kıraat kitaplarını, zamanın bir 
ifadesi, kültürün ve pedagoji ha -
reketlerinin bir aynası gibi gören-

ler yanılmamışlardır. Netekim bi • 
zim kıraat kitaplarımıza da tarihi 
bir gözle bakılınca, muhtelif za • 
manlarda muhtelif kıymetleri ta • 
şıdıklan görülür. Terbiye ve ted • 
ri3 işlerinde dinin, en büyük kuv -
vct sayıldığı zamanlarda kıraat, 

amme ve tebarcke cüzleri, dini ka· 
sideler, akaidi diniyeye ve ahlaki 
mev'izelere ait kitaplardan yapı -
hrdı. Daha sonraları bu kitaplarda 
dualar yanında, cümeli hikemiye, 

darbımeseller, hanedan için met • 
hiyeler ve marılar yer bulmıya 
başladı. Dinle saltanatın biribirine 
destek olduğu zamanlarda kıraat • 

lerin vazifesi her iki müessese için 
muti bir bende yeti§tirmek için o • 
kutmaktı. Bu maksatla kitaplara, 

çocuğun anlıyamıyacağı kadar 
ağır, neşe ve heyecan duyamıya -
cağı kadar soğuk parçalar doldu -

rulurdu. Bu kitapların sayıfaların · V ck8.letin en salahyetlar ada· 
da iki hayal vardı: Biri faziletin, mı, tek kitaptan ne anlaşılması la· 
öteki suçların ve habasetin mü • zımgeldiğini açık bir lisanla söy -
mess~li!di. Kıssadan hisse çıkar ~ I l~diğ i halde, Peyami Safa Bey gi· 
mak ıçın bunlar, çocuklara harfı hı, yazıları her gün okunan muhar. 
harfine ezberletilir, bin bir dere • rirler, sanki eski vaziyet tek bir 
den su getirilir ve bu sayede ço • kitaptan ba~ka bir şeymiş? gi· 
cuk ruhunun yükesleceğinc inanı • bi zıt noktai nazarlara düşerek 
lırdı. Bu karakter bizde megrutiye. yardımcı kitapların vazifesini, 
te kadar okutulan kıraat kitapla- kullamlaco.ğı yer.i ve zamanı bil -
rının umumi manzarasını göste- memezlikten gelerek tenkitlere 
rır. ba~ladılar. (Sonu yarın) 

Meşrutiyet mekteplerinde kıraat Hıfzırrahman Raşit 
laplarının dünya ve hayatla alaka-
sı, bir dereceye kadar a:-tmış gö • Muhiddin Beyin seyahati 
rünüyor. Kitaplara silik ve renksiz 
olmakla beraber resim giriyor. Ta

biat hikayeleri ve fenni parçalar 
konuyor. Fakat mektep, sadece 
malumat vernıiye yaradığı için bu 

kıraatler, h1gatlerin izahı, gramer 
kaideleri ve mümareselerile de 

meşgul oluyor ve her şeyden bah • 
seden bir nevi ansiklopedi halini 

alıyor ki zamanımıza kadar gelen 
kitaplarda bu karakteri muhafaza 
edenler vardır. Hatta bugün bile 

Vali ve belediye reisi Muhittin 
Bey bir ild gün zarfında Ankara· 
ya gidecektir. Muhittin bey An· 
karada belediye bütçesi hakkın • 
da a lakadar makamlara izahat ve 
recektir. 

Bir Romen profesörü 
Tıp fakültesini gezdi 
1s~anbula gelmiş olan Bükreş 

kapılarımızı çalacaksınız,, der • 
ken, bu tehdidini lbrahim Fazıl 
Beyin okudukları kitaplardan de· 
ğil, kendi~inin temsil et.mekte ol· 
duğu nizamın tecrübe ve an'ane· 

lerinden çıkarmıştı. Halbuki İb
rahim Fazıl Bey gibi iktisatçıları· 
mız, Türk devletçiliğinin reçete • 
sini gözlerimizin önünde duran 
Türk ve cihan §eniyetlerinden cı
karacaklarına Lord Gurzonun ;ot 
defterinden ba~ka bir ~ey olmı • 
yan garp iktisat külliyatından çı· 
karıyorlar. O garp külliyatından 
ki, g~rp için dahi hükümsüz bir 
terek~ mahiyetini almış ve bugün, 
eski gayeyi elde tutmak için yeni 
formüller peşinde ko~an ayni gar· 
bin, ancak hareketlerini örtmiye 
yarıyan bir perdeden ibaret kal· 

ilk devrede hayat bilgisine uygun 
kıraat yapmak, orada geçen hay -
vanları, ağaçları taıları ve işleri 

kıraat kitabında biribiri arkası da 

Darülfünunu Tıp Fakültesi reisi 
ve viladiye, nisaiye müderrisi 
profesör M. Y orgi dün Haydarpa
çaya giderek Tıp Fakültesini gez· 
mış ve profesör Kenan Tevfik 
beyin dersinde hazır bulunmuf· 
tur. 

sıralamak, oldukça mühim bir ma· Kenan Tevfik bey, bu münase· 

mı1tır. 

Teraküm kaidelerinin malum 
olduğuna; Türkiye gibi bir iktisat 
bünyesine malik bir memleketin 
nonnal yollardan ne dereceye ka· 
dar teraküm yapacağına; tera • 
kümsüz sermaye ucuzluğu ola.mı· 
yacağına; o/o 14 faiz esaaı üzerin· 
den, lngiltere kendi iatikrazlannı 
o/o 3.5 üzerinden tahvile lüzum 

Bizler için, garbin. arkasına giz 
lenehileceği bir perde yoktur. Çün 
kü biz onu, görüşümüzle, çoktan 
yırtmıtızdır. 

nın başlıklarını taşıyan bir kitap tarak ameliyat yapmıştır. 

rif~t gibi görünüyor ve bu sayıfa- betle dersini fransızca vermiş ve 
l~rın başında, hayat bilgisi dersi •

1 

yeni bir usulle bir hastayi bayıl • 

ele geçince Ar§İmedin buluşuna Profesör M. Y orgi ameliyatta 
yakın bir sevinç duyuluyor! Hal • gösterilen muvaff akıyetten dola· 
buki kıraat kitabı, artık diğer ders- yı Kenan Tevfik beyi tebrik ve ~k 
lerde verilen malumatın tekrarına fakültede gördüğü tereizlik ve in· il 

Burhan Asaf • yarıyan ve her sahada mevzu alnn tizamdan sitayi~le bahsetmiştir. 
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Fındıklı' da hazırlan-cüretkirane 
bir soygun mış 

Ankarada toplanan 
çocukların istedikleri 

(831 tarafı 1 lncl aayıfada) 

rı tedbirli .davrandrkları iç.in hır

sızlar muvaffak olmamıılardır . 
Son bir kaç ay zarfında Ali Efen
dinin kasap dükkanı kurcalanmış 
hatta bir kere kilidin biri kırılmıı
tır. Hırsızların musırrane evi ve 
dükkanı soymak istemelerinin se
bebi !Udur: 

Kasap Mahmut Efendi ölme -
den evvel dört katlı bir apartı -
man almı!tır. Bundan batka Fat
ma Hanımın 500 sarı altın lirası, 
yüzlerce gümüt mecidiyesi bulun· 
duğu da konu, komşu arasında 

söylenmektedir. 
Fatma Hanımın düğün ve eğ -

lencelerde boynuna taktığı beşi 

birlikler de daima göz kamaştır -
maktadır. 

Evvelki sabah Ali Efendi dük -
kanma, çocuklar da mekteplerine 
gidince F ntma Hanım evde yal -
nız kalını!, on bire kadar temiz -
likle uğraımıştır. Bu sırada kom
fulardan biri gelmiş, Fatma Ha
nımla birlikte saat on ikide gez -
miye gitmeği kararlathnnıılardır .. 
Bu komşu gittikten sonra F abma 
Hanım birnz dinlenmek üzere 
pencerenin önüne geçmiş oturmuş
tur. 

Biraz rahatsız bulunan Fatma 
Hanını daha başım mindere da -
yamağa vakit bulmadan ellerinde 
birer paket iki adamın kapı • 
ya doğru yaklaştıklarını gör -
mÜ§tÜr. Bu adamlar biraz ileride· 
ki komşunun çocuğuna: 

-Fatma Hanımın evi hangi -
ıi? diye sorduktan sonra eve iyi· 
ce yalda;.mıtlar ve kapıyı çalmıf -
lardrr. Bu sırada Fatma Hanım 

pencereyi sürerek batını dıtarı 

uzatmıf: 

- Ne istiyorsunuz? Diye ıor • 
muştur. Elleri paketli adamlar • 
dan biri ileri atılmıf: 

- Fatma Hanım siz İnisiniz ? 
Size memleketten bu pal.:etler gel
di. Biz posta memuruyuz! 

Demişlerdir. 

Fatma Hanım paketlerin ken • 
diıine ait olamıyacağını söyleyin
ce posta memuru süsü veren iki 
adam bir ağızdan: 

- J Iarum bizi bekletme. Pa • 
ketler memleketteki kardeşiniz 
Mehmet Efendiden geliyor. lıte ü
zerinde de sizin adresiniz yazılı, 
rica ederiz bizi vazifem izden alı • 
koymayın .. Aıağı inin de paketle· 
ri alın ! 

Demitler ve kapımn önüne gel
mitlerdir. Kardeşinin i1n1i ıöyle • 
nince F alma Hanımın fÜpheıi 
kalmamıf, aşağı kapının önüne 
İnmiş ve kapıyı aralıyarak: 

- Haydi, paketleri verin, ba -
kalım! Demittir. Bu adamlardan 
biri iç cebinden sekiz on kağıt çı • 
kamıq ve araıından birini seçip 
aldıktan ıonra, F abna Hanmıa 

paketleri aldığına dair makbuzu 
İmza etmesini söylemişlerdir. Fal
ma Hanını imza atmasını bilme • 
diğini söylemişse de adamlar: 

- Parmağınızı basın, o da o -
lur ! Cevabını vermişler ve F at • 
illa Hanımı kandırmıflardır. Fal· 
ma Hanım kendisine uzatılan mü· 
rekkebe küçük parmağını batır -
nıak üzere kapıdan dışarı kolunu 
çakarınca eli paketli olan adam 
hemen paketleri yere abnıf ve 
Falıma Hanımın bileğinden yaka
lqarak içeri atılmı§tır. Arkadan 
clijer adam da hemen içeri gire • 
rek ıokak kapısını hızla kapamıı, 
ikiıi birden kadının boğazına ıa • 
nlmıılardır. Meçhul adamlar cep· 

lerinden pamuk çıkararak Fatma 
Hanımın ağzına tıkamışlar, yerde 
buldukları büyük bir bezi de bo -
ğazma dolayarak iyice sıkmışlar, 
sonra yere yatırarak ayaklarını ve 
kollarını bağlamı!lardır. 

Fat.ma Hanım boğazı sıkılır -
ken yalnız meçhul adamlardan 
birinin yüzünü tırmıklamı!, fakat 
gırtlağı iyice ııkılmca l::ıygın bir 
halde yere yıkılmıştır. Bunun üze
rine meçhul iki adam Fatma Ha -
nımın gözlerini de siyah bir bez -
le bağlııdıktan sonra taşlığın bir 
kösesine sürüklemisler ve öldüğü-- -
ne kanaat getirdil:ten sonra üst 
kata çıkarak odaları araştırmaya 
koyulmuşlardır. 

Meçhul iki adam bütün sandık
ları, clolapları, minder ve yatak 
altlarım didik, didik etmişler, sa· 
rı altınları nranu;lardır. Fakat ü
mitleri ho§a çıkmış, Fatma Hanı • 
mm el çantasındaki 47,5 lirayla 
bazı ufak eşyayı almışlar ve aşa
ğı kata inmişlerdir. 

Bir komşunun feryadı •• 
Tam bu sırada komşulardan 

Hayriye Hanım sokak 
çalmış: 

- Fatma Hanım! 

l:apısmı 

Diye bir kaç kere se:ılenip te ce
vap alamayınca alt kat odaların 

içine bakan bir pencerenin önüne 
gitmiştir. Hayriye Hanım pem:e -
reden bakınca iki adamın alt kat 
odada durduklarını görmüş: 

- Hırsız var! Diye bağırmağa 
başlanuıtır. itin sarpa sardığını 

gören hırsızlardan biri he.men S!l
kak kapısını açarak dışarı çık -
mıf: 

- Hanım ne istiyorum?. Hem 
neden bağrıyorsun?. Biz hırsız fa
tan değiliz ... Fatma Hanmıla eski 
bir hesap vardı. Onu lemizlemiye 
geldik, demittir. 

Hayriye Hanım, komşusunun 
sesini itilmediği için hırsızların 

bu sözüne ehemmiyet vermemiş, 
bağırmıya deva.m etmi§tir. Yaka
lanacaklarını anlıyan hırsızlar et
raftan koıuşan kadın ve çocukla -
rı yararak biri Cihangire, diğeri 

Fındıklıya doğru kaçmışlardır. 
Komıular içeri girmit ler, her ta -
rafı bağlı olan Fatma Hamının 
kollarını, bacaklarını çözmüşler, 
gözlerini açmıtlar ve ağzındaki 

pamukları çıkarmışlardır. Vak'a 
zabıtaya ve kasap Ali Efen diye 
haber verihni,, ağzından burnun -
dan kan gelen Fatma Hanım o • 
tomobille Beyoğlu ZükUr hasta • 
hanesine nakledilmi,tir. 

Hastahanede F abna Hanmıın 

gırtlağına kadar inen pamuklar • 
dan biri daha ~ıkanlmıf tedavi 
altına alınmışbr. Fatma Hanımın 
gözleri kan içindedir. Boğazında 
parmak izleri vardır. Saatlerce 
baygın yatmııtır. 

Zabıta hU'lızları ararken Gala· 
tada oturan aabıkalılardan biri 
mürcaat etmİf, Fatma Hanını öl· 
dürerek parasını almak istiyenler 
hakkında fU tJ11alWııatı vermittir: 

"-Geçen sene bir gün Fatma 
Hanımın komşusu olan şoför Sab
ri isminde birisi bana geldi: Ka -
sap Mahmudun karısında sarı li
ralar var .. Ben Herant isminda bir 
sabıkalıya söyledim. Onunla an
laşarak bu eve girin ve 500 sarı 

lirayı alın!,, dedi. Ben böyle şey -
lere karışmak istemediğimi bu i -
şin sonu idam olduğunu söyledim. 
Sabri handen muvafık bir cevap 
alamayınca gitti. Herantm başka 
bir arkadaşiyle bu işi yaptığı mu-

hakkaktır .. ,, 
Filhakika Fatma Hanımın evi -

nin bira zaşağısındaki bir baraka
da şoför Sabri oturmuştur. Ve 
Hanımla bir meseleden dolayı a • 
rası açıktır. Bu ihbar üzerine za
bıta tahkikatı derinleştirmiş ve 
H~antı Kasımpaşadaki evinde 
yakalamıştır. Herant dün Fatma 
Hanımla müvacehe edilmif ve 
Fatma Hanım Herantı görür gör
mez tanımış, hatta: 

- işte bakın .. Benim bol;azıma 
snrılan bu adamın yüzünde attı -
ğım tırnakların izi vardır. Beni 
öldürmek istiyen bu adamdır, de
miştir .. 

Hernnt bu sözler karşısında 

b'r şey söyliyememiş ve yüzün -
deki tırnak izlerini de kimin yap
tığım da ispat edememiştir. He -
rnnt n~"?z.ret altındadır. Arkada -
şı da y:\kalanmak üzeredir. 

Hırsızların ellerinde ta§ıdıkları 
paketlerde tuğla ve kiremitten 
başka bir ıey bulunmamıştır~ 
Bunlar ~üpheyi celbet.memek için 
tuğlaları gayet güzel bir paket 
yapmışlar, çuvala sardıktan sonra 
üzerine beyaz patiska geçirmit • 
ler, gayet c iunaklı bir şeklide 

Falına Hanımın adresini ele yaz -
mış!ardır. 
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Bulgaristandaki 
facia 

( BD.ş tarutı ı inci sayıfadııdırJ 

da <la söylediğim gibi yalnız me
zarlığı tahdit eden duvar yıkıl -
mış ve kulübe yakılmıştır. Bu ka
hil hadiseleri umumile§tirme), 
doğru değildir. 

Türk - Bulgar dostluğu lazım 
değil, elzem bir feydir. Dahiliye 
nazırı da bu haditeden çok mü
teessir olduğunu hildirmittir. Ha
disenin Rudna Zaftika. yani va· 
tan müdafaası cemiyeti azaları • 

~ 

Ucuz yemek, ucuz ilaç ucuz ban-
yolar tedarik edilmeli 

ANKARA, 19 (A.A.) .-- 23 ni 
san Çocuk Bayramında büyükleri 
mize tazimata gidecek olan ço
cuk murahhadarı bugün Hima
yeietfal salonunda kongre hali!lde 
toplanmışlardır. 

Kongre Kırklareli meb'usu 
ve Himayeietfal cemiyeti rei!i Fu 
at Beyin riyasetinde açılmıf ve top 
)anmanın maksadı anlatıldıktan 

sonra reis ve katip !eçilmi§tir. 
intihap .neticesinde Gazi Kız 

mektebi talebesinden ilhan ha
nım reisliğe, Gazi erke.k mektebi 
talebesinden Mübin efendi katip
liğe seçilmiştir. 

1 - Çocukları düşünen, hakla 
rını koruyan ve çocuklara yapabi 
leceği her türlü yardımı esirgeme 
yc:ı büyüklere 23 nisanda telgraf 
la ve hususi heyetlerle tazimatın 
ve minnettarlığın arzı. 

2 - Çocuk hakkınm koruyu
cusu ve davacısı olan Himayeiet
fal cemiyetine yurt çocukları na -
mına şükran ve minnetlerinin arzı 
dilekleri müttefikan kabul edildik 
ten sonra Himayeietfal cemiye
tinden gelecek seneki toplantıya 

Ankarada teşkilatı olan yurdun 
her köşesinde şu ihtiyaçların te
min edilmesi istenilmiştir. 

1 - Talebe tabldotlarına yar· 
dım etmesi, 

2 - Mektep kitaplarının ucuz 
ve kolay tedariki iç!n te~ebbüs -
lerde bulunması. 

3 - Çocuklar i~in ıağlık mua· 
yenesinin çoğalttlması. 

Yeni 

4 - Muhtaç çocukların en az 
on be§ günde bir yıkanmaları i· 
çin tertibat alınması. 

5 - Sinemalarda çocuklar için 
ayrı saatlerde faydalı filmler ıös 
terilmesi. 

6 - Çocuklar için neşriyat ya· 
pılması ve yaptırılması, 

7 - Bu hususta gazftelerimi • 
zin ve yurtdaşalnmızm yardım ve 
alaka göstermesi, 

8 - Ankarada her r.nevsimde 
münasip bir semtte çocuk bahçe • 
leri yapılamsı, 

9 - Fakir çocuklara ccuz ban
yolar tedarik edilmesi, 

10 - Fakir çocuklara bedava 
tabldot yapılması, 

11 - Sinemalarda yurdumuzu 
tamtacak filmler gösterilmesi, 

12 - Fakir çocukların ucu:ıca 
ilaç tedariki için bir eczahane te
min edilmesi. 

Cemiyet reisi Fuat Bey mürah
hasların bu arzularının cemiyetçe 
mümkün olduğu kadar yerine ge
tirileceğini beyan ebnittir. 

Beynelmilel Ticaret 
konferansı 

ROMA, 19 (A.A.) - Beynel
milel parlamentolar ticaret konfe • 
ransının umumi heyeti, kral, se-
firler, akademi azaıı ve yüksek 
memurlar huzuru ile ve yirmi 
sekiz milletin ittiraki ile M. Mus· 
aolini tarafından bugün Kapıtol • 
da açılmı,tır. 

Tarih 
Her sınıf tarih kltı\bının bulAsası 

Tarih imtibanını vermek isteyenlere lüzumlu bir rebberdir. 
ıOO kuru" fiatla lıtanbu'lda Kanaat Kütnpbanesinde sahhr. 

nın teşvikiyle yapılmıı olması 

çok muhtemeldir. Bulgaristanda 

~~~n~umi~mul~f ~!~===========================~ hareketleriyle vatan ve milliyet • il. 
perverlik vazifelerini yaptrkları· 

na kanidir. 
Sefir cenaplarına Filibede çı -

kan Türkçe Rodop gazetesinin 
Türldyede küçük san'atlan ko -
ntmak için yaprlan kanun üzeri
ne Bulgaristanda çalışan Türkle
rin vazüelerine nihayet verildiği 
etrafındaki neşriyatmr söyledim 
ve izahat istedim. Sefir cevaben 
dedi ki: 
"- Böyle bir hadise tasavvur 

edilemez. Malumunuzdur ki Bul -
gar;standa da Türkiyede olduğu 

gibi tütün satılamıyor. Tüccar bu 
vaziyet karşısında amele kadro -
sunu daraltmak mecburiyetinde -
dir. Türkiyede böyle bir kanun 
çıkması Bulgaristanda Bulgar te- 1 

bası Türklerin işlerinden çıkanl
malarını icap ettiremez. Şunu te
min ederim ki Bulgarlar da 
böyle bir şey düıünemezler. Fil -
vaki bazı müesseselerde söyledi -
ğim mecburiyet tahtında bazı İ§· 
çiler çrkarılmııtır. Fakat bunların 
arasında Bulgarlar da vardır. 

Türkler ayn tutulmuf değildir.,, 

Mekteplerimizde okuyan 
Bulgar talebenin teessürü! 

Diıçi mektebinde okuyan 200 
Bulgar talebe namına dün mat -
baamıza müracaat edenler, ıon 
hadiseden çok mütessir oldukla-
rını ve Bulgar başvekiline bir 
protesto telgrafı çektiklerini ıöy -
lediler. 

A • gane mercı ... 

DUnyanın her tarafında lntit ar eden gazete ve 
mualar lcjln de ilan kabul ve her nevi 

relcllm netrlyatı ,apıhr. 

mec-

fdare merkezi : Ankara caddesi - Kabramanzade 
Ham Birinci ve ikinci katlar 

Telefon namaralar1 : 20095 • 20094 
Posta kutusu : lstanbul postanesi 178 
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.tirde hakları taPo aicillerile eabit 
ohnadıkta ıabf bedelinlR paylq· 
maamdan hariç blacaklan cihet· 
le alMcadannın ltl>u maddenin 
tne-.. ,....., .. tin hareket et· 
ıMt.ri 'fe c:lalaa fula mahlmat al· 
malı ilti,enlerin 23--801 No.lu 
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d.yqa ..Uracaatlan ilin olunur. 
(2217) 

ZA Yl - KM.tat 1-.U.in 
1927-a tle 6 mcı undtan aldı· 
ima tudiknameJi zayi eyledim. 
~ eniılni çıllartacalımdan eskisi • 
nln h61lndt yoktar. (22!0) 

559 Muatafa Remzi 

Sapfaı 11 

Tl!!J Q KiYE 

llRAAT 
BANKASI· 

kiralık Odalar 
Orhan Bey hanında ki· 
ralık odalar vardır. Talip 
olanlar V AKIT idaresine 

müracaat edebilirler 

Betiktat icra dairesinden: . 
Mahcaz olup paraya çevrılme· 

ıi kararlatbrılan siyahlı ve grili 
kadife yjizlü iki koltuk bir kana· 
pe " diıt aandalye 'f'e iki adet 
beyaz tatlı dört gözlü ve üzerinde 
ayllall buhanaa konıol ve bir 
eomyalı ıiyala karyola ve tekrar 
ıomyalı kesme ıarı karyola ve ıa· 
rs ,.Maah ve &oylu ayna ile büro • 
nun delliliyye ve ihale pulu re -
ıbnlerl müıteriye ait olmak üzere 
21 4 933 -.ilaıae tesadüf eden 
cumartesi pnü ıaat 13 ten ıs e 
kada Betiktatta Muradiyebayırı 
loltaimd• 3· No. I• bane önünde 
utrlaeatmdan talip olanlann o 
ıün ve saatte mezkUr yerde hazır 
bulanacak olan memurine müra • 
caat1&rı llln olunur. (2240) 

lıtanbul altıncı icra memurlu -
ğundan: 

Kiralık Kagir Hane ve 
Dükkin 

Beşiktaş Akarah Vakfiye i 
reıinden: 

Beı· ktat'ta Akaretlerde 
No. h Hane 8ç 41, 75. 8S Ne.la 
haneler birer aene l 9 No. la 
DBkk in iki 39 No. b Dlkkla 

Bit borçlan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmeai mmarrer A. E. 
G. marka bir buçuk beygir kuY • 
vetincle motör ve mik' ap makine • 
ıi ve ıair ef ya açık artrrma sure • 
tile ıatılacağından talip olanlann -----------~ 
29 4 933 tarihine müaaclif cu• 
marteai günü saat 12-13,5 ta 
Tophanede iskele caddesinde 25 
nmnarada ha•ır hlanacak me • 
mvine müracaatları illa oluaur. 

(2237) 

ZAYl-2093 
yük arabamm namara 
afi ohaattw• Yealli aaıı1ae ... 
dua Milawnmda lallaG ,. ..... 

(2210) F 



Sayıfa: t~ 

Çocuk haftası 23 Nisan 
. Pazar günü başlıyor 
•• •• 

1 
1 

kendi atölyelerinde 

Sipariş üzerine: 

1 yaşından 12 yaşına 
erkek kadar kız ve 

çocuklar 
• ... Jl"j • • 

... '-\~··]Jf~r ıçın: 
~;~ . Bar Tirli 

,, ~ · Elbise ve mantolar, 
çamaşırlar, şapka ve 
bereler, eşarplar ve 
saire yapmaktadır. 

Niçin Güzel Ve Ucuz? 
Mini mini yavrularınızın Ost baıları için normal 

fiyattan kumaı sabo alıp bunu en yüksek bir terziye 

yaptırmak size pahalıya mal olacaktır. ipekit mağa· 

zahrı en lüks ipeklilerinden ve yünlülerinden her gün 

art~akta olan her renkteki binlerce parça kumaşı, 
kendi atölyesindeki en yüksek makastarlara tevdi 

ederek, sizin hatti evinizde bizzat dikmek ıuretile 
mal edeceğiniz fiyattan daha ucuza yapmaktad.r. 

(2260) 

Bina inşaatı ve Kalöriler 

SEYRiSEFAiN 
Merkezi idaresi Galata köprü aşı il 2623 
Şube A. Sirkeci Mühürdar zade ilan 22tı40 

lzmir • Mersin postası 

CUMHURiYET 
21 Nısan Cuma 10 da Gala· 
ta rıhtımından. Gelibolu, Ça· 
nakkale, lzmir, Çeıme, Kut· 
adası, Küllük, Bodrum, Mar· 
maris, Dalyan, F etbiye, Kal
kan, Kat, Finike, Antalya, 
Alanya, Mersin'e kalkacak 
dönüşte mezlıQr iskelelerle 
birlikte Taıucu, Anamur'a 
uğrıyac1ktır. 1714 

Sadık Zade Biraderler 
VAPURLARI 

Haftahk muntazam 

iZMiR 
Sürat postası 

Lüks kamaralara havi 

• •• •• 
ınonu 

vapuru C t • 
22 Nisan Umar eSI 
saat 14 de Galata nhtımından doğıu 

(lzmir) e hareketle pazar günü lzmir'e 
mu,·asalat ve par.artesi günü Izmir'· 
den hareketle salı günü Istanbula 
avdet edecektir. 

Faz.la tafsillt için Sirkeci 
Meymenet hanı altında acen· 
talığına müracaat. Tel. 22134 

(2205) 

PERTEV 

MÜST AHZARATI 
FABRIKASI 

iLK TORK MEVADDI TIBBiYE 
VE ITR1Y AT F ABRIKASJ 

•A$LIC.ıC llOST AJI ZARA.Ti ı "'"" ,.... ıo.ı..ı. ..,.. 
lrl,..ıı. ,_ it....,.,_ 
T...ı.t P..ır.ı.r. ı-oı.. Y 1. Y. L 

Eaıcbi &larltalnnndan. Çoi Do/ıa Vau Ne/~ 
PJc Oolıa Mıilr--1dU. 

(15'2) 

İstanbul 1 inci 1 fliı memurlu • 
ğundan: Kaınnpqada ticaretle 

meıgul iken ifli.ıı evvelce ilin o

lunan Rah.mi Efendi haldundall:i 

ifliıın kaldırılmasına mahkeme • 

ce karar verilmit ve br1 karar keı· 

bi kat'iyyet etmiı olduiu ilin olu· 
nur efendim. (2218) 

tesisatı münakasa ilinı -1-su-nc-u -Ko-ıor-du-.-.ı-.n.-,me-1-

8 .. ..k M·ıı M ı· . Komisyonu uanl3rı 1 uyu ı et ec ısı lzmir Mıt. Mv. Sa. AL Koıa. 

1 d 
dan: 

nşaat Komisyonun an: Kıt'alar hayvanatı ihtiyacı iç"n 
278,600 kilo arpa kapalı zarfla 

Ankara'da Çankayada Riyaseticumbuf ikametgihı bahçesinde münakasaya konmu,tur. ibalui 
yeniden yapılacak kalörifer kazan dairesi ve müstabdimin ika- 13/Mayıs/933 cumartesi gOnü 
metgAhı ve ser inıaatı ile kalörifer tesisata kapah zarf usulile saat 15 tedir. isteklilerin tart· 
münakasaya konulmuştur. namesini görmeic Ozere her gütı 

1 - Münakasaya iştirak edebilecek zatların Türkiye dahilin- ve münakasaya iıtirak için tayi 
de tesisata fenniyesile beraber üç yüz bin lirahk bir binayı mü- edilen vakitten evvel teminat ve 
kemmel ve takdiri mucip bir surette inşa etmit bulunmaları teklif mektuplarını makbuz m,-
meıruttur. Gösterilecek vesikaların kabulü komisyonun takdirine kabilinde lımir'de kıtlada ıabn· 
bağlıdır. alma komisyonuna vermeleri. 

2 - ihale 26/Nisan/933 çarıamba gOoü saat on beıte Tür ki· f 3046) () 728) 
Je BOylik Millet Meclisi dahilinde inıa•t komisyonu huzurunda 
Japılacaktır. 

3 - Şartname ve plinlar Ye sair evrak Ye ma16mat Büyük 
Millet Meclisi daire mDdlirlüğüoden ahnır. (1518) 

SAHtBt: lılEHlU:T ABDI 

Umumi Nqrtyat MOdtlrO: FİKRET ADIL 

VAKiT KATBAASl- ~ANBUL 

1 aşıması daha kolay 

ve temizdır . 
lhtıyac halinde yeni paketlerden 

ASPiRiN 
·ıo ve 2 tabıet ıı 1c ambalı\j lar içinde 

her vı:ırae bulunur (1 

Hastane İnşası Münakasası 
Siirt Vilayeti Encümeni Daimisind 

Siirt Vilayeti merkezinde proje ve keşifnamesioe ekli umu 
ve busuıi ve fenni şartnamelerine tevfikan inşa ve iliıik örne 
ne tevfikan mukavele aktedilmek üzere e!li bir bin alta yOz • 
mıt bir 1151661,, lira bedeli keşifli hastane binası kapah 
usulile mOoakasaya konulmuştur. 

Münakasa 25· Mayıs-933 tarihine müsadif perıembe gUO 
saat 15 te Siirt Viliyeti Encümeni daimisinde ihalesi yapılactlr 
tır. ·~ 

Münakasaya iıtiıak edeceklerin ihale gününden en az 1 

giln evvel Devair ve Müessesata ait bn gibi inşaat yaptık1"' 
ve fenni ebliyetnameleri Viliyet Baımühendisliğioe gösteref~ 
vesika alm•ları ve teklif zarfları münakasa kanununa tevfik~ 
evrak arasında mevcut örneğe göre doldurularak o gün saat J 
de kadar Encilmen Riyasetine vereceklerdir. 

Hastane inıaahna ait ıartname ve keşifoame, teklifo•"" 
sureti musaddaka·lan Siirt Sıhhiye Dairesinden üç lira mukaf 
tinde alabilirler. ~ 

inhisarlar idaresinden: 
Muhammen V abidi 
miktarı 

200.000 

2.000 
600 

7.662 
1.500 

300 
400 
200 

kıyasi 

Kilo 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 

Eşyanın buıun-

Nevi doğu mahal 
Kırpınb mukavva Cibali F. 1 Haziran933l'* 
ve ka~ıt. ribinden itib•'~ 
Püskül ,, bir sene zarfı..-
Ambalij kağıdı ,, peyderpey veril' 

mek ıartile. 
Hurda kaneviçe 

" Tönbeki derisi ,, 
hurda 

,, bezleri ,, ,, 
Bez kırpıntıları ,, ,. 
Siyah çul ,, ,, 

ihalenin milt~ 
bide tebh~,I 
müteakip 
kaldırılacaktır• 

s10 ,, Tiftik 
" " 40 ,, Sic"m ,, ,, 

SS Adet Demir ko!a fıçısı ,. 
11 ,, Demir yağ ,, Levazım M. 
14 ,, Tahta ,, ,, ,, 

Yukarıda is:m ve miktarları yazılı eşya 25 • 4 - 9J3 tarib~ 
miisadif 11lı gilnü saat 14 te açık arttırma usulile satı:acak d• 
Talip!erio mala mat almak ilıere her gün ve pazarlık güoO tf 
% 7,5 teminallarile C hali Levazım müdürlüğündeki satıl k 
misyonuna mOracaatları i An olur.ur. (T) (1617) ~ 

Tekirdağ Vilayeti Daimi 
EncümenindeJI ti' 

Tekirdağın Solak Çeıme Mevkiindeki ziraat Fidanlığında~. 
namesi Muc: bince yapılacak Sera teferruatı 15 • 4 • 933 tarıb 
den itibaren 7 • 5 • 933 pazar günü saat 14 de ihale edi~dl tf 
ilzere 21 gün müddetle münakasaya konu '. mul olmakla talıP 
lanlarm ve faz!a malumat almak istiyeolerin Tekirdağ• dS; 
encümenine mfiracaatlara ilin olunur. (171 

inhisarlar Umum Müdürlüğündetl 
Clball Fabrikası ICjin pazarhkla 

"1500,, adet Çıralı tahta sabo alınacaktır 
Taliplerin tartnameyi gcrdOkten sonra paıarhğa iıtirak et 

&zere 0
/, 7 ,5 teminatlarını hamilen 22 • 4 • 933 cumartesi C 

ıaat 14 te Galatada Ahm, satım komiıyoouna mOracaatları. J. 
(14" 


