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Almanya ile Yahu
dilik aleminin 

çarpışması 

Almanyada Hitler fırkası ile Al
man Yahudileri arasında başhyan 
dahili mücadele pek kısa zaman
da bir umumi harp manzarası al· 
dı. Hitler fırkası iktidar mevkiine 
geçtikten sonra Almanyadaki Ya· 
hudi memurların azli, Yahudi tüc
carlara karşı boykot ve saire şekil
lerinde meydana çıkan düşmanlık 
hareketi gün geçtikçe ehemmiyeti
ni arttırdı. Uk zamanlarda Alman 
ya için dahili bir hadise mahiye • 
tinde olan bu mesele başka mem -
leketlel"de Yahudilerin mukave • 
metine maruz kaldı. Bu suretle 
Almanyada milli sosyalist fırkası
nın ortaya çıkardığı mücadele şim 
diye kadar tarihin kaydetmediği 
derecede büyük ve mühim bir ya· 
hudi düşmanlığı şeklini aldı. 

Almanyada başlıyan bu Yahudi 
aleyhtarlığının sebebi nedir? 

Malumdur ki, umumi harp neti • 
cesind~ imparatorluk idaresi yı -
kıldıktan sonra Almanyada ikti -
dar mevkiine sosyalistler geçmiş • 
lir. Sosyalistlerin hakimiyeti son 
günlere kadar devam etmiştir. Bu 
r.:ı;:.Jdet zarfında Almanyacla Ya 
hudiler iktidar nüfuzundan çok is
tifade ebnişlerdir~ Eski Alman 
aristokrasisi yerine adeta yeni bir 
• r ahudi zengin sınıfı gelmiştir. Bir 

ıi~~~]>u0vaziv~t. Alm,anlara doku • 
•· nun ı~ın H!tler fırkasını 

teşkil ederken halk tabakası için -
de sezdiği bu düşmanlıktan istifa· 
de etmek istemiş, programına Ya
hud' d·· 1 uşnıanlığını bi:r madde ola-
rak koymuştur. 

. Fakat Almanlar meselenin bu 
cıhetini ac k · · f · O - 1 ça ıtıra etmıyorlar. 
w .nlar kendilerinin Yahudilere de
mi, komünistlere düsman oldukla-
1 :~ı, komünistlerin başında ekse -
rıyetJe Yah d'I b 1 d y • • k .. . u ı er u un ugu ıçın 
yo~un~st düşmanlığının bir nevi 

a -~d~ düşmanlığı şeklini aldığı· 
nı soy)tiyorlar. 
E> 
.ger meselenin esası sadece komü 

nıstlikt .b oJ en ı nret olsaydı. komünist 

Y ahn Almanlar ile komünist olan 
a ud'l 

8
.. 1 er aı-asında hiç bir fark 

koa~etilınezdi, Hepsine karşı ayni 
nun ·ı ~h 

tabii 51 a ı kullanılırdı. O vakit 
d bortaya komünist düşmanlığın 

an a"'k h' d 1 w :,; a ır e Yahudi dü~an-
rgı nıe .. eJ . k B " e:ıı çı mamı!! olurdu. 

tn ~nutıla beraber Hitler hükii -
etınin t h k . . h arzı are etı kendı hesa-
ına. da b . tk 

br. c·· . asıre arane olmamış • 
) - unkı komünizm düşmanı o • 
arak i h 

esa ~ aşına geçen Hitlerciler 
sen Ru ·ı . . k §da sya ı e ıster ıstemez ar· 

ınu.!tnak, diğer taraftan (Versay) 
ttnede. . hk inak . . sının a amını kaldır • 

laf d ıçın de Fransa ve l<üçük iti -
ı-i,•et~vletleri ile uğraşmak mecbu-

,, ınd d' 
şitnd' h·~ .. ır. Hitler Almanyası 
hud· ~ .. utun dünyaya şamil bir Ya 
m , 1

1 
uşnıanlığı meselesi ihdas et· 

e« e k d' 
den .. en ı aleyhine hareket e • 
kend7uc.adele kuvvetlerini gene 

elıle arttırmış oluyor. 
Gal'b 

kend'lı ~ Almanlar bu hatalarını 
50 ~· erı de takdir ettikleri için 
ht:-..l 

1~ iki gün içinde Yahudi aley· 
llk .~gı hareketini değiştirdiler. 
br &lllılerde Almanlar Yahudilere 

11 a.~ açığa m~ydan oku • 

Mehmet Asım 
. (Deva.mı 2 Jncl ııayıfada) ! 

Büyük Millet 
Meclisinde 

Maarif Vekili mektep kitap
ları işi hakkında izahat verdi 

ANKARA, 1 (A. A.) - M. 
Meclisi bugün Kazım :Paşa Haz -
retlerinin riyasetinde toplanmış -
tır. 

Roma da Toplanacak beynelmi· 
lel parlamentolar iktisat konf e
r ansına Millet Meclisi namına Ra
sih (Antalya), Mustafa Şeref 

(Bordur), Ziya Cevher (Çanak
kale), Edip Servet (Gümüşhane), 
Ziyaettin (İstanbul), Nuri (Ma • 
raş), Ali Rıza (Mardin), Beyle • 
rin iştirakleri hakkındaki riyaset 
divanı tezkeresi okunmuş ve ha -
zı mebusların mezuniyetleri tas · 
vip olunmuştur. 

Askeri ve mülki tekaüt kanu • 
nunun 30 ve 42 inci madde • 
lerile muvakkat 5 inci maddenin 
lezyili ve 1436 numaralı kanunla 
ihracına mezuniyet verilen bono -
larm 314,16 liraya iblağı hak -
kındaki kanun layihaların geri ve
rilmesine dair Başvekalet tezke
releri okunmuştur. 

·Anadolu - Bağdat demiryol • 
ları ve Haydarpaşa liman ve rıh • 
tım idaresinin 1927 Evkaf umum 
uaUl.lUllUgUllUil l::Jl..:.0 besı:ı.\Jl kat•J • 

lerine dair kanun liyihalarile 
divanı muhasebat enci.meni maz · 
hataları müzakere ve kabul edildi. 
Hükumetçe verilmiş olan imtiyaz· 
lara müteallik mukavelelerde ya
zılı vergi ve resim maafiyetlerinin 
mer'iyeti hakkındaki kanun layi
hasının, bu hususta yeniden ka
nun yapılmasına ihtiyaç görülme
diği cihetle hükumete geri veril· 
mesine dair bütçe encümeni maz
batası okunmuş ve kabul edilmiş· 
tir. 

Tek kitap işi 
Bundan sonra mektep kitapla-

VA K I T 
Bayramertesi, Pazar günü 

Yeni romanının tefrikasına başlıyor 

KimsesiZ 
Bu senenin en güzel, en m'raklt 

romanlarından biridir. 

Selami izzet 
Bu eserinde zarif bir genç hız 

tipini çok canlı yaliatmıştır. 

KimsesiZ 
Tüık kızının. Türk erkeğinin, Türk 

ailesinin romanıdır. 

rının Maarif Vekaletince tab'ı 
hakkındaki kanun mucibince Ma
arif bütçelerine konulmuş olan 
mütedavil sermayeye ait kanunun 
müzakeresine geçilmiş ve hu mü· 
nasebetlc söz alan Maarif Vekili 
Reşit Galip Bey demiştir ki: 

"Maarifimizin en büyük dertle· 
rinden biri ele mektep kitaplarının 
vaktinde basılarak yetiştirilmesi
dir. 

Bu çok ıstırap verici derdin ö
nüne geçilmek için Maarif V eka
l·atince alınmış bazı tedbirler var
dır. Bunlardan bir kıssııı müstacel 
mahiyette değildir. fakat bir 
tanesi Devlet matbaasının işletme 
kredisine aittir, ki pek müstacel 
mahiyetindedir. Önümiizdeki sene 
mektep kitaplarının vaktinde ba
sılabilmesi ve yerlerine yatiştirile· 
bilmesi için bunların şimdiden 
tab'ına başlanılması lizımdır. Bu
nun için de bu işi yapacak olan 
Devlet matbaasının geniş bir kud
rete erişmesi icap eder.,, 

Vekil Bey, Devlet matbaasının 
milli bankalar nezdiıJde 350 bin 
liraya üç sene müddttle açacağı 
hesabı carilere Maliye Vekaletin· 
ce kefalette bulunulması hakkın· 
daki kanunun müstaceliyetle ve 
tercihan müzakeresini istemiştir. 

Bu münasebetle söz alan bir me· 
bus Devlet matbaasının mektep 

(Devamı Z inci ııayıfada) 

ınn111ınnmnını11n11m111nıııımu111nnuımııımmmııımuu.11nunnnıımıun1111mı111mııııı 

DİLİMİZ 
= 22 inci liste = 

ANKARA, 1 (..\.A.) - Karşılıktan ara
nacak Arapı:a ve Far~.a kelimelerin ~2 nu

maralı listesi şudur: 

1-Abes 7-Aciz 
2 - Abus (Acz) 

8-Adafot 
3 - Acayip 9 - Adet 
4 - Acaba ı o _ Adeta 
5 - Acele 11 - Adi 
6 - Acemi 12 - Afiyet 

LlstRlerde çıkan kelimelerden manaları 
birden fazla olanların hl"r manası için ayn 
karşılıklar ileri sUrillt"blllr. 

Karşılıklıın göndl"l'<'D zatların gönderdlk
lerl karşıJıklardan duyulmuş, ~itllmlıı ohnı
yruıfarr, hangi kııynaklardıın aldıklarmı gös
termeleri. 

[Bulduğumuz kelimeler vo okuyucula
rumzm gömJerıJlğl karşılıklar beşincf sayıta· 
mrzdadır.J 

···················································:······································· Bahar gehyor 

- Bulutlar daj'JJacak mı denlıı ? .. Şem•lyeyl açalım mı, kapatalım~mı? 

Almanyada Yahudilere 
boykotaj dün haşladı 

Şehrimizdeki nümayiş teşebbüsleri 
hakkında dahiliye vekilinin beyanat 

Berlin 1 (A. A.) -Volf ajansı -·-----=-------~ 
bildiriyor: 

Yahudi mağaza ve dükkan
larına yapılması kararlaştırılan 

boykot, bu sabah eaat 1 O da baş· 

Şükrü Kaya 
Beyin beyanatı 

lamıştır. Bu mağaza ve dükkan · lSTANBUL, ı (A.A..) _ Şt·lırlml:r.de bu 

(arın önünde milliyetçi sosyalist lunan Dahlll~e Vt>ldll ŞUkrü Kaya Bt 
ı ... tanbulda ~ uıulac:ığı riva.} et edlJl'n Ya 

teşkilatı azası, göz~ülük edip nö • hudl doı;tluğu ,c ale.}·htarı ı... ı· . 
• 1t>• ıı trun.} ı!Jlcr· 

bet beklemektedir. Bu mağaza h:ıkl,ında .. Ana«lolu Ajansının bir muhabl 

Ve dükkanlara Almanca "Kendi· rine şu .,ozlcrl sö~·lemı5tır: 
"Bö~ hı bir tus:ıvvıırdan habe d 

nizi koruyunuz, Yahudilerden a - duk. Bu teşrbbllslı>rln ciddi ve _,_1r bar 
01 

' llK ı aı:;ın 
Iı~, veriş etmeyiniz,, ibareleri ya d~ lnı>nnlnrııı işi olabilcc<'ğlni ummadık 

:ı- Çünkl ba~ka ml'mll'lu•t!erdl"kl 
zılmış büyük levhalar asılmıştır. wya. partll!"r arasmdaı·ı mün bunsıırı 

. • nse etl<"r v 
Bu mağaza ve dükkanlardan hfı.dısett"r Türk vatanda.sınn nrnsını1a. 

hiç bir al.is uyandıranı~- ...,, k 
b• ~ k 1 d ....... ur '\.atand 
ır çogu apa ı ır. larmııı mlllı ve slva~1• satıal d k aş 

· - ar a ı nı· ha Halk bu müdafaa hareketi do . n•kctleri Türk hudutlarını 1 

ru.nıaz. lltç bi 
layısile verilmiş talimata her yer- ~emlckt'tln dahili lı;lrrlne karı..;mnmak v 

hı!.' bir ynhnııcın öz ı,.,ıeriml.z j 
de riayet göstermektedir. Bu mak en <'11nsh bir prl'nsıpı~edJcnrı!':itırma 

• 1 f k Til 1 z r. talimat, milliyetçi sosya ist ır a- r cı,yl"de oturaıı yabancı rnısnn 1 rt b ml:r., Ti~rklf'rhı ve Türk kı r e 
sının demir gibi kuvvetli za tı habetkAr hlnınJl"slııd<Xıfrle~ıınlnruun 
rabtl sayesinde sükUn ve inti- ıuısarırıerlıntzin hndı 

. ' menıll"kcUc ln 

Zam ı'çı'nde tatbik olunmakta · deki ırkı, slyast ,.e ıı:tırnaı r 
kaT!Jı hisleri Ye fil 1 1 . ccrcynnta 

ı r Prı ne olu 
d onlıırın fili ft"zalıUrlerı·nı . . rsa o) tı ır. \e nıimayı 1 1 

Çu .. nku·· boykotaj· tedbirinin ye· bu roda ~U.,tN·ını•lerlıu:~ ~·atn . 1 ' ıır n 
..__ lm l 1 . ız {ıtıııuılar v 

d 1 .... -yne ı l' mev:r.uat dt•ğU bilbaı;co~ 
rine getirilmesine nezaret e en e· nl"zaltet ve ıııtırahatll'rlnı m h - kcn 

d "'kkA 1 . u nfuzn et rin y ahudi mağaza ve u an a· endışelcrl de ınlinldlr. me 

rma girmesi ya·sak edilmiştir. Ce- \...~~------mm----J 
bir ve şiddete müstenit hareket- Milliyetçi sosyalist teşkilatı 
\er, ağır surette cezalandırıla- zası, kamyonların içinde sokakl 
caktır. (Dc,·amı 6 nıcı sayıfada 

·o;;;i·;··Ii;·~~-i~f .. biti;~~i;·· 
Dün merasimle kılıç kuşandılar 

gemiye bindiler ~ 

Deniz LlaealnJn yeni meznnlan 

Dün Heybeliadadaıki Deniz li
sesinde 932 • 933 senesi mezunla· 
rına kılıç takma ve şehadetname 
dağıbna merasimi yapılmıştrr. Me
rasimde harp filosu kumandanı 
Miralay Şükrü Beyle bir çok bah
riye zabitlerimiz ve davetliler ha· 
zır bulunmuşlardır. Merasime tam 
saat on dörtte başlanmıştır. Harp 
filosu kumandanı Miralay Şükrü 
Bey Heybeli önünde demirli bulu
nan Hamidiye kruvazöründen is· 
timbotla mektebe gelmiş ve mızi -
ka ile karşılanmıştır. 

Şükrü Bey kendisini selamlı· 
yan talebeye: 

- Merhaba arkad~lar ! 
dedikten sonra bir teftiş yapmış 

ve üzerinde kılıçlarla şehadetna -
melerin bulunduğu masanın başı
na ges-miştir . 

(Devamı 2 Jnel eayıfııda) 
lle:mnlar dlplomalanaı ~rlu 
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Sayıfa: 2 

Almanya ile Yahu
dilik aleminin 

çarpışması 

(Ba,maka.led~n devam) 

yorlardı. Sonradan kendilerinin 
mütecaviz değil, müdafaa vaziye -
tinde bulunduklarını söylemeğc 

başladılar. Şi.mdi de şayet Alman· 

YAKIT 

VA KIT' ın Hususi -- Telgrafları 
---- -=" 

2 Nisan~ 

Deniz lisesini 
bitirenler 

(Birinci sayıfad.an de-r.-' 

Ankara civarında zengin Başvekalet 
Yüzbaşı Muhlis Bey talebelerf 

ayrı ayrı numaralarını okunıutı 1 
nıf muallimleri yüzbaşı Asaf .8' 
talebelere kılıçlarını takmış, ııt~ kömür madenleri var Teşkilatı hakkın- tep kumandanı . ı:idaye.t ~r 

ya haricindeki Yahudiler Alman· 
lara karşı düşmanlıktan vaz ge 
çer1erse boykotajdan bütün bütün 
vazgeçileceğini söylüyorlar. 

1 şehadetnamelerını vermıştır. sut 

Bulunan bu 
.. .. . z da yeni bir layiha dan aonra birinci gelen BiM komur madeni Ongul- _ Muhtar Beye bir dolma kal' 

• • ANKARA , 1 (Hususa) - resim ve edebiyattan birinci gel' 
dak kömürü CİDSİne yakın ClDStedır Başvekalet teşkili.tına dair ve tea- dört efendiye de "Deniz kors-' 

dül kanununa göre hazJTlamnış o· lan isimli kitap hediye edibniJlf 
. lşi? b~ra:a ~a~ar izah ettiğimi.z ANKARA , 1 (Husuıi) - ı mürün cinsi Ankarada satılan Zon 

cıhetı Turkıye ıçm tamamen harıA Etimes'ut nahiyesine bağlı Kara- guldak, İngiliz ve Alman kömür -
ci bir meseledir. lnsani noktai na· lar ve Kışla köylerine yaptığım leri cinsine yakındır. Köylüler bu 
zardan Yahudi düşmanlığının Al- 1 k b' h tt b . d k' S kömürleri kazma ve kürekle çı-. . . ısa ır seya a e u cıvar a ı o-
manyada tatbık edılen şeklıni tas- ~ k k" .. kararak tezekle karıştınp yak-

guca oyu eteğinde zengin bir 
vip etmek mümkün değildir. Bu maktadırlar. Ayrıca bir araba do -
nunla beraber Almanyada cere - maden kömürü damarı bulundu - lusu kömürü aekiz liraya satmak
yan eden hadiseler bu memleket ğunu öğrendim. Köylülerin ve na- tadırlar. Damar meşgul olunmağı 

hiye müdürünün verdigvi izahata . l v• 'hm ı tt' . k için dahili bir mesele olduğundan ve t§ enmegı ı a e ırmıyece 

buna hariçten müdahale edilemez. göre hu damardan çıkarılan kö- derecede zengindir. 

Şu kadar var ki, evelki gün Al -
manyadaki Yahudi düşmanlığı 

garip bir şekilde Türkiyeye sirayet 

etmek istidadını göstermiştir. İs • 
tanbulda bulunan bazı Hitler taraf 

tarı Almanların Türkiyedeki Ya -
hudiler hakkında nümayiş yapa -

caklarından, diğer taraftan bazı 
Yahudilerin de Almanlar aleyhine 
harekete geçmek istediklerinden 

bahsedilmiştir. Bu itibarla zabıta
nın bu Yahudi düşmanlığı mese 

leai ile meşgul olması lazım gel -
mittir. 

Bu hadiseler karşısında bizim 
samimi düşüncemiz şudur: Türki-

yedeki Yahudiler Almanyada ırk· 
taılarımn maruz kaldığı muamele-

leri takbih edebilirler. Orada me
?Alim .gören Alman- Yahudilerine 

kar!ı merbutiyet hisleri gösterebi -
lirler. Hatta !U veya bu müessese 

ile ferdi olarak ticari muamelele 
rini de kesebilirler. Fakat Türki -

yedeki Yahudilerin Almanyada ce 
reyan eden hadiselere karşı duy -

guları neden ibaret oluna. olşun 
hareketlerine Türkiye ile Alman
yanın doıtane münasebatını ihlal 

edecek bir manzara veremezler. 
Her halde Türkiyenin hariçteki 
milli menfaatlerini ihlal edemez -

ler. Bunun gibi Türkiyede bir ec -
nebi miıafir 11f at ile bulunan Al 

manlar da Hitler fırkasına ve ta -
raftarlarına kartı merbut olabilir
ler. Fakat onların Hitlercilere gös· 
terecekleri bu merbutiyet te Al -

manyada cereyan eden dahili mü
cadeleleri Türkiyeye nakledeeclc 
derecede ileri gidemez. Herkes 

bilmelidir ki, Türkiyede bu
lu~n Yahudiler TÜl'kiye ta
biiyetin · dir. Onlara hariçten 

gelecek her hangi şekilde bir 
zarar Türkler tarafından asla 

hot gWülmiyecek ve müsama· 
ha edilmiyecektir. 

Mehmet Asım 

TekaUtlUk ve yat tashihi 
meselesi 

Askeri ve mülki tekaüt kanunu
nun 62 ve 65 inci maddelerinin 

tefıiri vilayete bildirilmiştir. Tef
sir tudur: 

"Tekaüde istihkak için geçme
si tart olan müddetler baıladıktan 
sonra, gerek tezkeresinde yazılı · 

seneyi değittirmek, gerek nüfus 
tezkereıinde mukayyet olmıyan do 

Yeni müzeler 
Mersin ve Yanda iki yeni 

müze açılacak 
ANKARA, 1 (Husuıi) 

C. H. Fırkası Mersin teşkilatının 

Maarif vekaletine yaptığı bir mü
racaat üzerine Mersinde bir müze 
açılmasına karar verilmiş,tir. lçel· 
de bir depo yapılarak eski eserler 
burada toplanacak, iyileri Mersin 
müzesine, çok loymetlileri de An· 
kara müzesine taşınacaktır. Şaı-k 

vilayetlerinde bulunmuş ve bulu -
nacak olan eski eserler de Vanda 
açılacak bir müzede toplanacak· 
tır. 

B. M. 
(Blrlncl sayıfadan devam) 

kitapları işile uğraşmasının doğru 

olmadığım, kitapçıların bu işi da
ha ıeri bir surette yapmakta bu
lunduklarını, alınacak bu tedbi
rin ayni zamanda tabileri müşkül 
bir vaziyete sokacağını ve binne· 
tice ortadan kalkmalarına sebep 
olacağım söylemiştir. 

Bu beyanata cevap veren diğer 
hatipler de, meselenin bir inkı

lap maarifi İ§İ olduğunu ve bu 
noktadan tetkik edilmesi lazım 

geldiğini söyliyerek Vekaletin 
almak iıtediği tedbirleri müdafaa 
etmişler ve kanunun tasvibini is
temitlerdir. 

Reıit Galip Bey, bu huauata i • 
leri · sürülmüt olan itirazlara ce • 
vap vererek mektep kitaplarının 

hazırlanışı, baııhfı, tavzi ve sa • 

tılıı1 itleri üzerinde Vekaletçe a • 
lınmıt tedbirlerin meclisi iliye ar -

zı esnasında geniş bir surette gö ~ 
rüşmek mümkün olacağını İşaret 

ettikten ıonra demİ§tİr ki: 

"- Çok ehemmiyetli ve mem • 
lekete şamil bir mevzu üzerinde 
yüründüğü içindir ki, bu hususta 
hazırlanmış olan kanunu vekiller 
heyetine arzetmeden evvel mat -

buata verdim. Alakadar herkes, 
bütün vatandaşlar, üzerinde uzun 
uzadıya uğraşmıya vakit bularak 
koyduğumuz esaslarda tenkide 
mütehammil noıktalar varsa tashih 
edilmek üzere mülahazalarını bi
ze bildirsinler diye. Bu itibarla 
bu cihetlere temas eden müta • 
lealar için önümüzde geniş fır

satlar vardır.,, 

1 lzmir meclisinde 
Belediye reisi temasları 
hakkında izahat verdi 

1 Z M 1 R , 1 ( Hususi ) -
Şehir meclisi bugün toplandı. Cu· 
ma günü Ankaradan gelen Beledi

ye reisi Behçet Salih Bey, lzmir 

belediyesine ait işler etrafında, 

Ankarada yaptığı temaslar hak-
kında izahat verdi. Otobüs itlet· 
me imtiyazı, rıhtım ve körfez va-

purları idaresinin belediyeye ve• 
rilmeşi teşebbüslerinin iyi karşı • 

landığını, daha bir çok meselele -
rin intaç edildiğini aöyledi. 

kül etmekle itham ettiler. Böy
le bir suikaıt siyaseti Maarifte 
yoktur. Bunu tekzip ederim. Bi • 
lakia tabilerin korunması Maari· 
fin eıaslı va.zifelerinden biridiı· 
Bu sahayı bir harp meydanına çe · 
virirs~k kendi irfan hayatımızı 

ıarımış oluruz. Böyle bir şey biz
den sadir olmıyacaktır.,, 

Kanun reye konularak kabul 
edilmiştir. 

Afyon • Antalya demiryollara 
layihası 

Bunu müteakip Afyonkarahi • 
sar - Antalya demiryolunun en 
çok dört senede ikmal edilmek ü · 
zere normal genitlikte intası için 
25 milyon liranın sarfına ve gele • 
cek eenelerde de teahhütlerde bu • 
lunulmasına mezuniyet veren ka • 
nun müzakere ve kabul edilmiş • 
tir. Kanunun müzakeresine baş • 
lamrken söz alan hatipler kanu • 
nun çoy yerinde olduğunu söyle· 
mi§ler ve meclise bu tekliflerde 
bulunduğundan dolayı hükumeti 
takdir ve tebrik etmi,lerdir. 

El3zize demiryolu 
F evzipafa - Ergani hattmrn 

Elazize bağlanması hakkındaki 

kanunun kabulünü müteakip Ni · 
ıanın önuncu günü toplanmak ü 
zere içtiman nihavf't verilmiştir. 

Rusyada tevkif edilen 
lngilizler casus mu? 

LONDRA, 1 (A.A.) - Mosko
vada tevkif edilen lngiliz mühen · 
clislerinin casusluk, tahripkarlık. 

irtikap ve suikast suçlarile ittiharn 
edilecekleri. öğrenilmiştir. 

lan kanun layihası Büyük Millet Bundan sonra harp filosu lı1 
Meclisine verilmiş.tir. mandam Miralay Şükrü Bey~ 

Layihaya göre başvekalet teş - le bir nutuk söylemiştir: 
kilatı müsteşarh:ıkla, muamelat u- "Eff'ndller; 

mum müdürlüğü ve hususi kalem, "Şlmdlye tcndnr nazari olarak ~aııaU-
Dundnn ı.onra da ameli hayata ba.ştryııiol 

kararlar, yazı işleri, neşriyat, ev- amız. 
rak ve hazinei evrak, daire ve le- lcdndımız yelkt>n gemilerilo blltlin dlll' 

vazrm müdürlükleri ve hususi ka- ya hl'ıklm olmuştu. e'.!Lln de asri veııııi~..a 
rcnm<'nh: lı\zımdn·. Her şeyd~n en·el i\11' 

nunlarla başvekalete bağlanmış o- ıwmandan olmryn vtı iyi bir gemici gilıl 
lan dairelerdir. Layihada her da- tışmlye talr,mıT.. Ilf'r yerde ttıılförnı&l't'I 

'.jercllnl ınuhaf:u:a etmenizi lster ,.e ıııO irenin göreceği işler ayrı ayrı gös
terilmittir. Layiha ya merbut cet
velde memurların derece ve maaş
ları göaterilmiştir4 

Başvekalette halen çalıtan ve 
işlerinden ayrılmaları caiz olmı • 
yan memurlar her dört senede bir 
aldıkları maaş emsali hasılımn 
muayyen nispetinde zam görecek· 
lerdir. Bu zam yfü:de sekizle on a

rasında olacaktır. Ayni cetvele gö· 
re başvekalet müstetannın derece
si birinci, maafı 150 lira olacaktır. 
Diğer müdürlerin dereceleri altın· 
cı ve maatlan 70 ter lira olacak· 
bT. 

lzmirde bir mesele 
Esnaf bankasındaki ihti-
ı~ llU>clo~ .u-: 5-1-?--
"1•.Z M·t R ~ 1 ( Husus1) -

Ticaret müdürü Saffet Bey bugün 
Ankaraya gitti. 

E.anaf, Ahali Bankası senelik 
toplanbımda idare mediai aza
aile hiaaedarlar arasında çıkan ih
tilaf hakkında iktısat vekaletine 
izahat vereceği anla,ılıyor. 

Birinci umumi müfettiş 
ANKARA , 1 (Hususi) 

Birinci umumi müfettif Hilmi Bey 
Bayramı Ankarada geçirmek için 
buraya gelecektir. Diyarıbekirden 
hareket ettiği haberi gelmiştir. 

lzmirde bir Yunan takımı 
1ZM1 R, 1 ( Huıusi) -

Apollon iıimli Yunan takmıı Bar 
ramda üç maç yapmak üzere bura
ya gelecektir. 

Vekiller heyeti toplandı 
ANKARA , 1 (Hususi) 

Vekiller heyeti bugün toplandı. 

Eldeki acele itleri müzakere ve 
intaç etti. 

Amerikada haftada beş 
gün çalışılacak 

V AŞHINGTON, 1 (A.A.) -
Ayan meclisi kavanin encümeni, 
be~ günlük çalışma haftası ve be' 
saatlik çahtma günü tesis eden ka
nun layihasını kabul etmiştir. 

Rus edibi tetkikata 
başladı 

·IZMlR, (V AKIT) - Türkiye 
ve Türk inkılabı hakkında bir e

ser yazmak için tetkiklerde hulun· 
r.nak üzere ıehrimizc gelen Rus e· 
dip ve muharrirlerinden M. Niko· 
lin tetkiklerine haşlamıştır. 

faklyetlc-r temenni «'derim.,. 

Miralay Şükrü Beyden sod 
mektep kumandanı Hidayet J3' 
de şu nutku söylemiştir: 

"Deniz ll!ıe~Inl bitiren ı;evglll taırbe1tı' 
"Dcni1Jo ıııwa'jmak güçtür, bu gııçl 

~-l'nmek Türk ıı:ınc:ığmm tlııünil uldPJ 
atala1'nmzm kaznnd1ğt ıqam ~iicelemeU 

zmırlır. nu vıı.ı.lfe uugünden itibaren dt' 
lmvvl'tlt• rl ıll'aııma glrmlye hak l>a:r.an:Jll 
l<'re dlinl\yor. Bu büylil' 151 beşarncal< ' 
ıizlcrl 1eli\mlamnkla derin bir sevinç d~ 
yorum. fmtıh:mlArm Yerdiği neticeler, flP 
rln bl!gl kıı:Jrctinl:r. hıı.kl;mda ~lcdll:'-llll~ 
nwıUcrl l<ıl\'Vc:'!tlcndirdl. mu Oe.d yurıllJI'! 

mıı konınmasm1 \'C y~ltllmeıılnl gcnÇjtl 
om:ı:ı:?ıırrna yül.;lı•tlyorJu. GaıJnln c-cnçJ ~ 
bekledl~lnln, f'lde ettlğimlz lmtehan ,~rlll" 
rlne göre t:>lt ~erinde oldurruna gorerek ~ 
nlroru:n. Slz:ılcn denl1. knnetlerlnde dt, 
unsurlar olmnnıı:ı istlyoro-z:. Mevcut a;t}J'li,J 
tra.denl:r.lc timi ve- ııh1!1.kl l<lfayettnb; bt1 o~ 

murun husule geleceğliıdo bizi ı;Upheye 
tıUrml"melttedir. 

92R scm•ıılndrn itibaren liseye taha\'l.j))l 
dı'n mel<teblmlz 11lzlP.rlı- dördüncil 8(ne, çıl-1 

larmı Vl•rly-0r. Bıı suretle nremlel~tın unı 

~e\'Ver y;.rtdn,ı~al lnzım gelen 1 
gllilrlı• ~lllrhlanmı, dört &aliellk me-ıunJgııt4 
mızın adedi 161 ilir. Bunlardan 83 U glİ'. 
70 şl mrıı,ıne, yedl•i hekim, ikisi lc\·azın~ 
nıfma ayrılmıs, llçü mnltlne t:Uıo;ltl lçl.J1 ·/ 
rupayıı f:"ÖnderUmi,tır. B;ı sayının kenıt. 
az bUe oha ke;)-fl~·E't itibarile ~ok de.,11 
oldu~na eminiz. Aramız.dan acı bir ı;c>ıı;; 
ıı3'rılnn %1Wallı .Ne,mninln hatıra11mı ~iıdC" 
m11vııtfaldyetkn mııvnffııl.iycte ko,acnıd' 
nnda ~Uphe E'tmoolğlmlz sizleri de dtıl 

yıprandırıcı enginleri h;erlıslnde dai01ıı ~ 
vetll Ye iradeli, daima çnlr'Jkan ve dıJY 
meımtelu~t için fedak1r görmek l teriz." 

Nutuklardan sonra mezuıı~ 
bir geçit resmi yap1:11şlar ve ar~ 
daşlarmın alkışları arasında rııJ 
lepten ayrılarak Hamidiye krıl(f 
zörüne gitmişlerdir. 

Hamidiyede mektep kumarıcl 
nı Hidayet Bey mezun talebel 
teslim etmiştir. Mezunlar HaJJli 
ye kruvazörüne girerlerken topl J 
la selamlanmışlar ve bu sure'' 
merasim bitmiştir. 

Mezun Efendilerin isimleri fJ 
lardır: 

Ferit lbrahim, Murat Salih, f~ 
hi Hüseyin, Fuat Kemal, Mıı .. ~ 
Tevfik, Adli Hasan, Na.mık 1'''. 

zaffer, Vedat Şakir, Re§it Ce1111 

Ferit İbrahim, Hüsnü Hasan, Ş1 
aettin Rifat, Nejat Saffet, f e~al 
Ferit, Far.i Muhsin, Nahit R' 
Nihat Nuri, Celal Halit, Bahri ' 
Cemal Hüseyin, Basri Ahmet, 
lend Muhtar, Rüstem Reşat, I 
Etem, Feyzi Mustafa, Kemal > 
Münir Mustafa, İskender Ha. 
Hayati Kudret, Hayri Ulvi, l{e 
Haldu, Fehmi Zekeriya, Muıtfl. 
Emin, Tahir Hamdi, Şerafett 
Fazıl Rıdvan, Emin Hilmi, 11o f 
Ali, h:.:et So.bri, Cahit Mustıı. 
Hasan Hamza Efendiler. 

Amerika da bir facia da~ 
ğumun ay ve gününü tespit etmek 

~ı -.tile Yiki olacak tashihler le -

~ "-it muameleıioe müyeuer ola -
Q 
~ maz.,. 

Vekil Bey bundan sonra alman 
tedbirlerin kitapçılığı sarsacağı Kayseride Sinan ihtifali 
hususundaki iddiaya cevap vere - KA YSERI, 1 (A.A.) - Kayıe· 
rek §Öyle demiştir: ı rinin öz evladı koca Sinan için 
"- Bizi kitap tc\bilerini yakıp dün canlı bir ihtifal yapılmııtır. 

Rus edibi konsolosla birlikte 
fehrimizde bazı ziyaretlerde bu • 
lunmuf ve yazacağı eserin mev " 
zuu üzerinde bazı malumat top · 
lamııtır. 

NEV-YORK, 1 (A.A.) -: ~1 

sissipi hükumeti arazisinde şıd .. 
1 li bir fırtına olmuş ve birçok 1<~. 

ler yılcılmıştır. Altmı~ ölüyle yiJ 
)erce yaralı vardır. 

r 
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2 Niaan 1933 

iŞARETLER 

lstikamet Ren 
marş marş! 

Hele bakındı şunlara: latan· 
hulda topu, topu iki mangayı bul· 
~ıyan Hitlerci varmıt ! Olur a; 
kim kimin itikadına kimin dü· 
~ , 

fUDcetine karııır. Biz kimaenin 
kalasına bayrak talanak niyetin · 
de değiliz. V arsınlal" canlar kolla· 
rma (Nazi) ungununu taksınlar. 
Başlanna külahlar geçirsinlel", is· 
terlerse heybetli görünmek için a· 

.~ yaldarma da çıngırak takımlar ne· 
ıt' rnize lazım bizim... Amma veli • 
Jıl kin ı ıtanbulda, yabancı bir mem· 

§&. lekette oturan bu yabancı adam • 
ların bir memleketin ıiyut hakla· 
rmdan vatandaılar gibi, ba,ka bir 
vatan hesabına istifade ebneğe 
hakları yoktur. Biz memleketimiz· 
de ecnebilerin medeni haklarını 
kabul ed'ıy y . f l . oruz. anı ert erın 
~aıuniyetini, mesken masuniyeti-

1" ~ı, baz;ı kayıtlarla i~ hürriyetini, 
tıcaret serbestliğini' kabul ediyo • 

0~ ruz. Fakat bir memlekette ecne· 
J)i ~tlerin yapamıyacakları bir takım 

!Jler. ~ardır· Mesela hiç bir yaban
cı hızmn meb'us intihabatnnıza 
karıtamaz. Hiç bir ecnebi siyut 

aı tah~k!t yaparak memleketimiz • 
de ııyaai bir frrka kuramaz. Hiç 
b~r Yabaneı Türkiyede siyasi ma • 
hıyet alacak rıösteriıler yapamaz. 
Bunlar Pek basit hakikatler amma 
&Örüyoruz ki memleketimizde 
bunları bilmiyen, ve memleketi· 
nıi:zde sanki kendi vatanlarında 
İlllİf gibi iş görmek istiyen bazı 
Alınanlara rastgcliyoruz. Jıte Cu
nıa. aUnü Hitle.·cilerin yapmak is
tedikleri nümayiş ! 

Hitlerciler Yahudi düpnanı i
mit ! Y ahucH ırkın s Vt\f aç • 

~ mıt ! Ala, fal< t bu dava kan~ık 
bir dava! ' 

Tül"kiyenin esas teşkilatı ırk ta· 
nnnaz Türk tanır, Türldyenin ka
nunlarııu uyan, Türkiyenin va· 

ı.~ ~a.ndaı hakkını tanıyan inııanlar 
~ danun önünde Türktür. Bir mana

a. T" k" • ur ıyede Türk ırkından gel· 
~.~Ye? Türkler de bulunabilir. 
l urkıye Devlet olarak vatanda§ • 
arın halckmı korur. Binaenaleyh 

Jc:~a günkü Hitlerci mitingi Tfrr
uy . . 

eııın &ıyasi mukadderatına pek 
Yakından ı'lı' · .... · ı b' • · §ıgı o an ır ıttır. 

Şehrimizde oturan yabancıla · 
tın Tü&iycdc böyle bir i~e el u· 
ZatJn l 
id· anın a.rı h!r ne:::aket meselesi 

P<>"'ı· ~u ne:.:n 1<ets!z teşebbüse Türk 
ıaı !t'\ k · ... e ıncece cevap verdi. 

::. :;.. ~ 

\'e lı~nbulda kendilerini Berliıı, 
tıl tn Yka • &.nıburg soka1darır.da san • 

a ıatiyc akıll 1 d İıt b n arı ba9 arın an 
ıa.:._n ~Ha Rcrlin kadar uzak do· 
b·ı n ıntnnların Türkiyeyi çok iyi 

ı tneleri lazıın ı· 
"S ge ır. 

f ev '' · dold r ın uçurumunu kanla 
Uran, galiplere ilk önce: 

" n· :-.Selam dur! diyen Türkiye· 
ın ıatr1'I Al d kıak a avasmda ne kadar 

llz anç olduğunu hntrrlamaları 
iki: R.~1~~i. Biz bu kıskançliğı 

-J,I der~ uçuncü, beşinci, yüzüncü 
~ cağ llleaelelerde de hatırlrya • 
~* Tü:: En ufkn meselelerde bile 
tL\fl Türk •Yede Tiirk vatnndaşı, ve 
•. ttiıt h·u_. ~anunu hiiJ[=mdir. Biz bu 
' ' ,ı, "-lCll'lıty t' . .,_,.,. Jzın. e ı Ankara bozkırından 
l~f' t,oi ır Yalraına adım, adını boğaz 

dık ~ dövüşe dövü§e inerek al • 
~ duİun un için "Kurtuluşun,, ne ol-
a~· u biliyoruz. 
Mİ' 1. Muahedeleri bozmak için Ber· 

ı ın ve Y h ıde a ut Viyana sokaklarında 
··1 .... •hııa.dı&, 

{O. Dü 
~i.11 TaK.· lıfeya meydan okmnak ~in 

ını ıneydanını seçen kahra • 

San' at tıleminde 
······································ 
Darülbedayi 

Arti•tler dUn Anadolu 
turnesine ~ıktllar 

latanbul ıehir tiyatrosu olan 
Darülbedayi, bu senenin tiyatro 
mevıimini evelki akıam kapatmış. 
trr. Son gece, sanatkar Behzat Ha· 
kt Beyin ıahne hayatına girişinin 
yirmibe§inci yıl dönümü T epeba -
fi tiyatrosunda kutlulanmış, Vali 
Muhittin Bey ile birçok münevver 
ve güzide tahıiyetler ve mali mü· 
esseseler müdürleri hazır bulun • 
muılardır. Tiyatro muharrirlerin . 
den Kemal Emin Bey, Behzat hak· 
kında kısa bir nutuk söylemİf, Ha
zım Bey Behzadın jübileşi mev • 
zulu Karagöz oynatmış, ıehir ti -
yatrosu sanatkarları Kanlı Nigar 
isimli orta oyununu oynamı~lar, 
Mulyerden Ahmet Vefik Patanın 
adapte etmiı olduğu Mera.ki isim 
li komediden, Üç saat operetinden 
bazı kıaımları temsil etmiılerdir. 

Sofya millt tiyatrosu, Bulgar o· 
peraaı, Filibe tiyatrosu sanatkar • 
larından Mösyö ve Madam Cirkof 
Ocakof, Kostanza Kiruva, Mösyö 
ve Madam Boriı Mihailof Bulgar 
sahne sanatl:irları namına murah· 
has olarak ve sırf Türk :sanatkarı· 
nın yirmi beıinci yıldönümünde 

bulunmak üzere ~ehrimize gelmiş· 
lerdi. 

Bebzat mfü;amereıine Bulgar sa
natkarları da ittirak etmiıler, bazı 
parçalar terennüm etmitler, Şeks· 
pirin Hamlet f adasından bir sah • 
neyi oyhamııla.rfür. 

Bulgar artistlerinin cemileklr • 
lığı takdirle karıılanmııtır. 

Memleketimizin elli bek ıehrin· 
deki Halkevinden Behzat Haki 
Beye tebrik telgrafları gelmiıtir. 
Ankara ve İstanbul Halkevlerinin 
gönderdikleri telgraflarla telgraf 
göndermit olan öteki Halkevleri • 
nin isimleri evelki gece tiyatroda 
halka okunmuştur. 

Temsilden conra şehir tiyatı·osu 
artistleri tiyatronun yukarı katın· 
daki salonda kendilerine hazırla· 
nan sofrada kendi kendilerine sa· 
mimi bir ı;urette eğlenip Behzadm 
yıldönümünü tes'it etmi§lerdir. 
Bulgar sanatkarları da bu ziyafet· 
te hazır bulunmuşlardır. Bu sami· 
mt artist eğlencesinde sanatkarlar 
muhtelif operetlerden parçalar. 
!&rkılar okuyarak, - dansedcrek, 
biribirlerinin muhtelif eserlerdeki 
rollerini taklit ederek neıeli vakit 
geçirmiıler, Bulgar misafirler de 
opera parçaları söylcmi§lerdir. 

Şehir tiyatrosu artistleri dün ak· 
fam treni le Ankara ya gitmit ler • 
dir. Orada bazı temsiller verdik • 
ten sonra Adanaya, Mersine, Kon· 
yaya, Antalyaya,_ lzmire, geçe • 
rek oralarda da oyun oyniyacak -
}ardır. 

Ertuğrul Muhsin ve Behzat Hfı· 
ki Beyler şehrimizde kalmışlardır. 

Tayyare seferleri 
Ankara ile İstanbul arasındaki· 

tayyare seferleri devam etmekte -
dir. Tayyare Cemiyeti t:ıyyuc ile 
Ankarnya gitmek istiyenlere bu • 
günden itib~ren 35 lira mukabilin
de makbuz kesecek, bu makbuz 
bilet yerine geçecektir. 

manlara biricik tavsiyem: 
- Dostlar haydi istediğiniz 

prp cephesinde sizi bekliyor. İs· 
tikamet (Ren) Ma11 Mart! 

Sadri Etem 

VAKiT 

Adliyede 
·····················• 

Gece zorla para 
almak 

A§1r ceza mahkemesinde 
u~ kişinin muhakemesine 

başlandı 

lstanbul ağır ceza mahkemesin
de, dün zorla para aldıkları iddia· 
aile üç kişinin muhakemesine baş· 
lanr.ı:;:ştır. 

iddiaya göre, Kadıköyünde o • 
turan seyyar satıcı Hüseyin oğlu 
Mehmet, geçen Gene, dokuz ağus· 
tos ge::esi Mısırlı oğJµndaki sine • 
maya gitmif. Gece,saat birde ora
dan evine dönerken, şimendifer 
köprüsü yanında, kar!ısma üç ki -
f İ çıkmış, zorla yirmi lirasını al • 
mışlar. 

Muhakeme edilenler, boyacı lb
rahimle arkadaşları Salim ve Ali 
Haydardır. Suç, ceza kanununun 
497 inci maddesine uyayor. Fakat, 
dava edilenlerin üçü de, gece ya· 
rısından sonra seyyar satıcının yc:r 
lunu kesenlerin kendileri olmadı· 
ğını söylüyorlar. 

Mahkeme, §&bitlerin çağırılma· 
sını kararlattırmıttır. 

Ka~ak~ıhktan mahkOmiyet 

Adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesi, cigara kağıdı kaçak • 
çılığmdan suçlu Hacı lam:ıil Efen• 
di ile karısı Hanife Hanımın, Sa· 
lahattin ve Mehmet Efendilerin 
muhakemesini dün bitirmi!tir. 

Hacı lsmail Efendi, yedi ay, 
Mehmet Efendi aiti ay hapİGe 
mahkum olmuılardır. Kendilerin· 
den 1500 küsur lira da para ceza· 
sı alınacaktır. 

Davada, cirara kağıtlarını ku • 
yuya atarak suç delillerini yok et • 
meğe davranmak iddiası da var • 
dır. Bu noktadan haklarında ceza 
takibatı yapılmak üzere Hanife 
Hanımln Sal!hatin Efendi mah • 
kemece müddeiumumiliğe veril • 
mişlerdir. 

Arabacının davası 

Bir sene evci Sirkecide aralı:ıcı 
Mehmcdi öldürmek için yarala • 
maktan suçlu Arifle lbrahimin mu 
hnker.1esine, İstanbul ağır ceza 
mahkemesinde devam olunmuştur. 

Mustafa isminde bir ıahit dinle· 
nilmi~, muhakeme, tahkikatın ta· 
mamlanması için kalmı§tır. 

Komli~istUkten beraet 

Fazıl oğlu Şerif, Mustafa oğlu 
Ramazan isimlerinde iki ki~i dün 
lstanbul ağır ceza mahkemesinde
muhakeme edilmitlerdir. 

Açık duruşmada bildirilen ka · 
rara göre komünistlik faaliyetin -
de bulunmaktan suçlu bu iki ki§İ· 
nin, suçları sabit olmamııtı. Mev· 
kuf olmıyarnk muhakeme edilen 

Şerif ve Rama:tnn ekseriyetle be • 
raet etmişlerdir. 

Bulgar komünistler 
Komünistlik tahrikatmdnn suç· 

lu lalayan Zaharya ile altı arka • 
datmın muhakemesine, dün latan· 
bul ağır ceza mahkemesinde kapa
lı celıede devam edilmittir. 

rtazım Hikmet Bey, 
mahkemede 

"Gece gelen telgraf,, isimli şiir 
kitabından dolayı aleyhinde ko -
münistliğe tetvik edici yazı davası 
açılan ve tevkif edilen Nazım Hik· 
met Bey hakkındaki tahkikat bit· 

Belediyede .......................... 
Şehir Meclisi 

DUn Hlsan devresi l~tlma· 
larana bafladı 

lstanbul şehir meclisi dün üçün
cü senenin son devre içtimalarına 
baılamııtır. Celseye birinci reis 
vekili Sadettin Ferit Bey reislik 
etmiştir. Geçen devrenin son cel· 
sesine ait zabıt hülaıası okunup 
Galip Bahtiyar ve Mehmet Ali 
Beylerin işaret ettikleri bazı tas· 
hihlerle kabul edilmiştir. Meclise 
gönderilmiş muhtelif iflerin ev • 
velce ait oldukları encümenlerde 
tetkiki kararlaıtırılmııtır. Bu ara· 
da bilhassa Belediyenin Haliç ~İr· 

keti hasılatından h~r nese alması 
lazım gelen yüzde sekizlerden bi· 
riken ve şimdiye ltadar belediye
ye verilemiyen paranın §irketin 
mali vaziyetinin bozukluğundan 
dolayı tecil edilmesi meseleıi hak
kındaki daimi encümen mazbata
sı münasebetiyle İsmail Sıtkı, Ga • 
lip Bahtiyar Beyler söz söylemi~ • 
!erdir. Bu mesele geçen sene uzun 
boylu münakaşa edilmi§, beledi • 
ye reisliği makamı, Haliç §İrketi 

faaliyetini tatil ettiği takdirde §eh
rin büyükçe bir kısmında halkın 
gidip gelme işinin temini vaziyeti 
hasıl olacağı, şirkete yardım edil
mesini, bunun için de Belediyenin 
alacağının §İmdilik tecil olunması
nı ileriye sürmüttü. Keyfiyet, iklı· 
sat encümeninde tetkik olunduk· 
tan sonra umu.mi heyet içtimnınd~ 
da böylece kabul cdilmi~ti. Ara· 
dan bir yıl geçtiği ve şirketin va· 
ziyeti de düzelmediği için Haliç şir 
ketinin Belediyeye bİl" senelik bor
cu daha tahassül etmi§ oluyor. 
Dün şehi~ meclisi, yeni meselenin 
de geçen sene i~in esasını tetkik 
etmiş olan iktrsat encümeninde 
tetkik olunmasını kararla§tımııt· 

tır. 

İstanbul belediyesine mülhak 
bütçeleı·le idare edilen Şehir ti· 
yatrozu, Konservatuvar, Darülace
ze ve Karaağaç müeııses~lerinin 
1931 senesi hesııp kesimine nit ra· 
porlnr daimi encümenden meclise 
ge!mi~ti. Hepsi tetkiki hesap en • 
cümenine havale olundu. 

Şehir meclisi yarınki pezo.rteai 
günü tekrnr toplnr..:ı.caklır. 

ınıummnıı ,.......-ııım--ııııntıııJllC"IJA......_ 

mif, kendisi ı~tanbul ağır ceza 
mahkemesine vcrilmi~tir. 

Yaralamaktan su~lu 

Karısı Madam Olgayı, k11kanç· 
lıkla yüzünden yaralamaktan suç
lu garson Aleko Efendinin muha· 
kemesine, dün İstanbul birinci ce· 
za mahkemesinde devnm edilmiş· 
tir. 

Mahkeme, ba~ı şahitlerin din • 
lenilmesi için kalmıttn:. 

çanakkaleden Edirneyc 

Dün Çanakkaleden lstanbula 16 
mahkum getirilmiştir. Müddetle -
rini Çanakkale hapishanesinde ge· 
çiren bu mahkumlar buradan E -
dirneyc gönderileceklerdir. Edir -
ne hapishanesinde ceznl:ırını ta -
mamlıyacaklardır. 

içlerinde muhtelif suçlardan 
mahkum olanlar ,·ardır. 

Başmuavin iyileşti 

Bir kaç gündenberi rahatsız bu· 
lunan lstanbul müddeiumumiliği 

hat muavini Hikmet Bey iyileş • 
mit dün makam.ma gelmittir. 

Sayıla: 3 

SOHBETLER 

Sanat 
Cuma gecesi,- Behzat Ha'kinin 

jübilesi yapıldı. Bu kıymetli sa • 
nntkarm, sahneye adım att ... . . rgının 

yırmı beşinci yıldönümü kutlulan
dr. 

Bu münasebetle, Bulgaristan .. 
dan beı artist geldi Sofya h' • . · şe ır 
t~yatro:su ıle Filibe sanatkarlar İt· 
tıhadı, sanatkarımızın J."b"l . . . u ı esı ... 
ne ıştırak etmek üzere "'eh . . , ~ rımıze 

murahhas göndermiıtlerdi B 
tk

A :r • u sa-
na arlar, Cuma gecesi ~arkı s·· 
l d 0 l ' :r oy. 
: ı e~, Hamlctten bir parça tem· 
sıl ettıler. 

Sanatın, iki milleti b" 'b• • 
b 

... ırı ınne 
aglıyan en kuvvetli bir b ... ld ., ag O U· 

gunu, cuma gecesi bir kere d h 
gördük, sanat, beynelmilel ba a 
t 1 • ra ı ... 
n ar tcsıı etmekteki k .L • • 

b
. b. uu.retını, 
ıze ır kere daha göst d. 
B A •• ..... er ı. 

u dost telnkl~ı ettıgımi .11 
t
• .. Z mı C• 
ın uç sanatkal'ı sahnemize k 

h ı çı ın ... 
ca, a kımızın yürekten l l 
k ı .

1 1 
ge en a .. 

ış arı e mrşrlandrlar T b 
t
. • epe aşı 
ıyatroımnu dolduran h Ik k 
·ıı . a ' om§u 

mı etın - çok güzel . 
b

. . ve yerınde 
ır cemıle olnrnl< gönd d' .... 

k
A 

1 
er ıgı _ 

sanat ar arını, dostluk h" l . 
b b

. ıs erıle 
me§ u ır tezahüratla 
ık l d 

uzun uzun 
a. rş a ı. 

Sofyn operası artist" • .. ' 
d..... l d ının soyle • 
ıgı ~ar u, erin bir se . l'k . . 

d d' 1 d' ssız ı ıçın. 
e ın en ı ve tekrar ettirild" 
Hamletten oynanan ı. 

l . . parça, he -
yecnn a scyredıldı ve n t' I 

k 
r ıst er tele 

rar le rar alkışlandı B .. .. -
coıkunlukta, samimi b .

1 
dutun bu 

k r ostluğ 
uvvetlendirilmel: iste un 
.. .. .. d nen arzusu gorunuyor u. 

İ. Galip Bey, sahned • 
. t kd' d' e, artıstle .. 

rı a ım e ıp, söyledikl . 
nutukların türksesini 1 er~ kı:.n 
sonra, kendilerine te 

0kJ·•~. ulttan 
;te r; ı- tt' 

nonra M. Ocakofun bo •• c ı, 
ld ık . Yll ... nn Jn _ 

rı ı. ı sanatkar candan 
yanağa dudak d d ... .. .. ' Yannk u nga opu~t"l 

B .k. k :r u er. 
u, ı ı omşu millet 

1 arasındnk' 
an n§mamn ne güzel bi .. .. .. 1 

.. d" r goı-unu -
şuy u. 

Sanatın ~amimi gıll . . ' ıgışsız ha • 
vası ıçınde, biribirlerine ynl l 
lar, bir dahn dü'ma l ı: e.~an-
B. 'k' l :r n o a.mazlar 
ır ı ı sı u temas b. k · .. , ır aç ve sılı:: 

sanat musanıeresi T" k 
d ... ur - Bulga• 

ostlugunun kuvveti" t 1 • 
l d . . ı enıe taş -
.ınn an hırı olncakt 

ır. 

Darülbednyiin Bul . 
1 . • garıstan se ., 

ya ıatını memnuni ti 1 
S 

A ye e carşılıyo • 
ruz. anntkarlarım . ızın, orada .. 
mımt ve dost bir muh't , s~ -
lnrına .. h . 1 Yaratacak

şup emız yoktur. 

---~~~=S~e~•~a~rn~i~lz~z~e:t:___ 
Uluk·· oyde !<ooperatif 

C. H. Fırkası Ulukö h' • 
nzaları t l Y na ıyesı 

. op anmı§lar ve Ulukö de 
lıır lcooperr.tif tesk'I' k Y . 1 . ~ ı ıne arar ver-
~ış e~dı.r. Bu kooperatife Ulukö -
luler l§lırak etmişlerdir. y 

[
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2 Nisan 1918 
-Dün ~· ~ · , ~ ıgur bınti Osman T" '·l · .

1
,. , ur,.. C· 

rın ı ,. teceddüt . 
. pervcr §aır /zammı lıa-

vata cbedıycn gözler· • 1• 
" UU napamış, llZUll 
... amandanberi müpt 1• 1 ~ 

c a o dugu derdi 
deııonapczirde I.· t n .ur ulanııvarak Etfal 
lıastalıancsindc son nefesini te.,l' t 

. ti o ım c • 
1111§ r. Cenazesi bu ·· b . . nun sa alıleyın e· 
ııınden kaldırılacal;tır. 

- Ajarıs llavasın istilıbarına göre 

lra~ın. Rus kıtaatı tarafından tahli· 
ycsı hı tam bulmuR.tur Ru '· .. 

'JI • s asar.'lrı o-
l ay sandıklarında bulunan ,., • ·ı 

. • rn mı yun 
Rublem taksım etmişlerdir. 

- Paristen bildirildiğine göre Al-
manlar diin dalıi Parıs· 1 1 • • 

ıava ısını 

bombardımana devam ctmi.ı:l d' 
• • • :r er ır. S• 

laz kı§ı telef ve 37 kiş; nıccrul l 
t 

ı o nıuş-
ur. 
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O.IMANLI EVLE 
Öl.ÜRKll 1 ••• 

Muharriri : Celil rturi 
• 1ktltii8, nakll, terdlme baklan mahfuzd~r ,, 

Yarı izdivaç , üçte bir izdivaç 

Baskın usulünün ilgası 

Pratik zifaf ilminin talimi 
Metres! Bu kelime dilimize •e bu ı 

tip cemiyetimize Osmanlı de.-ri .. 
nin IOnlarında girmifti.. Mesela 
Sultan Mecit zamanında metres 
malUnı değildi. Kaba saba adam 
lann (kapatma} lan olurdu .. Met
re.e ihtiyaç yoktu, çünkü cariye 
istif rq edilmek moda idi. T anzi
mat deni kapanırken fretık cin -
sibclen istifraı edilen hatun ki!iler 
türedi .• Bunlara (mantinota) der -
)erdi ki İtalyanca {nıantenuta) 
kelimesinden alınmadır. 

Lakin müslüınandan mantinota 
olmazdı.-. 

Gitgide bu kelime Fransızca 

(metrea) eyerini verdi ... Mantino
ta unutuldu .. Vaktile metres çok 
ıizliydi. Onun vücudundan kim · 
senin haberi olmazdı .. Ledelhace 
tediden inkar olunurdu. Çocuklu
ğumda Ali Suavi Efendi merhu 
mun bir metresi olduğunu ve her 
sabah sütle banyo yaptığını ka • 
dınlardan çok duyardım.. Otuz 
serae oluyor, Pangaltı tarafında, 
sokakta bana bir madam gösterdi· 
fer .•. Bu mahluk bir müşirin Ruı .. 
)tldan birlikte gelirdHH mantine 
wrymıf, aman, kimse duymasın .• 

Ayıp, günah, baranı, yasak.. 
E~l~ bir erkeğin bir kadın 

Ja gayri ımeıru münaıebeti ( zi • 
na), alza alınmazdı .. Fakat sonra 
erkek tayfaıı kadınlarla gayri 
-.et"' münasebette bulunmak 
hekkını ihru yahut iıtiYdat etti .... 
Yani hem zina ediyor, hem na 
muuuz olmıyordu. Mesela bir er
keğin bir kadınla yaşadığını hat• 
ti iftiharla itiraf edebilirdi. 

Kadınlara gelince: Erkeklerin 
ittirdat ettikleri bu selahiyeti ka 
dınİar hiç bir suretle haiz değildi· 
ler .. Bir kadın metres olamazdı .. 
Olursa dünya nazarında sukut e
derdi.. Ukin zamanlar değişi -
yor.- Falan bey evli ııni?. - Haw 
yır, itnetresi var_. - Falan ha
mıtı evli mi?. - Hayır, değil, 18. -
kin falan beyle yaşıyor. 

Fnnıiıtanda bile mct1·es, evvel 
amanda, dostlara takdim oh..n -
mataı .. Fakat, artık vur patlas•rı, 
çal oynasın! •• 

-L Metresim i:ariyenizi takdim 
ederim; .Aıriye Ht.nınt .• 

- Doefum Asri Bey .• 
Görüyor muaunuz?. izdivaç 

müessesesi baki kalmakla beraber 
onuil jdında bit de yarı izdivaç 
M ç~yrek izdivaç müessesesi pey
da oldıı-

MOt'i niklhr, acem nikahı de -
lllleii titulün bundan larkmı var -
im iHmler arasınlar. Halbuki ya· 
ktil zıtmafil değin lranlı birader -
Wiidiile çoli: gtilüyorduk .. 

htifraş ise büshütUn ortadan 
..a1ı. Bir darbı mesel var: Mu· 
harebe bitti, çünkü itıuharip kal -
mı.di .. Cariye tükendi, onun için 

Hiç unutmam, Sultan Mecit 
devrine ait ln.gilizce bir seyahat • 
namede okumuştum .. Bit kadın 
lstanbula geliyor.. Beyoğlunda 
bir otele konuyor .. Gece yarısı bir 
telaı, bir kıyamet.. Kadın korku 
içinc!e ... Yarabbi! Ne oluyor?. So
kakta ko§U§uyorlar. Yarı çıplak 
adamlat .. Zavallı seyyah hanım . 
ihtilal oluyC?r, padiıah tahtından 
dü,ürülüyor, yahut gavurlar kesi· 
liyor, sanmış.. Kapısını sıkı sıkı 

kapamış. Dolabı, yatağı, kapıya 

dayamıf ... Lakin bir müddet sonra 
ortalıkta ses, seda yok.. Ertesi sa· 
bah anlamıı ki Tatavlada yangın 
varmış! .. 

Ayni İngiliz nıadamı Boğaziçin 
de katolik Ermeni kibnrlai·ından 

birine gece yarısı gider .. Gece ya
rısı orada da bir gürültü duyar. 

Ellerinde fenerler, maşalalar, 
bir takım halk ... Hatta zaptiyeler. 
Deh§etli bir gürüllü oluyor .. Sey .. 
yah, yangın sanmış .. Derken bent 
beyaz bir yatak çarşafına sarılı bir 
kadın geçirmişler .. Zavallı kadın .• 
Demiş, yangından çıplak kurtulu 
yor .. Sonra bir herifi" arkasına 
yumruklar aşkediyoı lnrmış.. Bu· 
na da bir kundakçı ve y~hut hır • 
sız demiş .• 

Sabah olunca vak'arun yangın 
değil, baskın olduğunu kendisine 
söylemişler .. Baskına mahalleli, 
polis, zaptiye, bekciler. belki i 
marn, müe2zin1 kayyim, muhtar 
karışırdı .. 

Şlmdi bit bas~ın yapn· ak için 
karakola mürc.caat et~eniz ac.ıba 
iantlarma size ne der?. Eğer her 
kaarkolun bu gibi müracaatlara ce 
vap vermesi lazım gelse mürette 
'•ntın mU ... "tarıni pek çok nrttumn 
lı .. 

Evet .. Osmnnlı dev.tHe birli.ıt 
a.skmlarda taı·ıhe gomillilyor 
rtık buna ihtiya~ l, 

"mk nısvzularınde.n ho~I 
nan ressamlar gayet güzel bas 

~·n,.,r tasvir etmi"'lercli. 
muharrirler arasında da bu zemin 
üzerinde yazı yazanlar olmuştu 
Bundan sonr ' ~, uır ancak tari 

· yatro ve ıinehıalarda, operc 
!erde görebileceğiz .. 

Simdi, kanuni tabi:rile (tesbit' 
lelail) için boynu:ılanan kocale 

•
1 e baskın tertip etmiyorlar. Da

ha doğrusu, baskın bir miktar 
haksız görülmektedir . 

Baskın yapılmak lazım gelse 
bütün dünya seferber olmalı ... O -
teller de, lokantalarda, bahçeler -

de, sinemalarda hususi birer bas 
km müfrezesi bulunmalı. Bu ise 
başa çıkmaz. 

"' "' #f. 

Şöyle tasavvur ediyorum: Elli 
yıl ev~el bütün teferrüatile, ah'a· 
nesile metres müessesesi ve ha~ • 

kın usulü herke.sçe malum ınıuy -
du?. Asla .. Ortalıkta saffet var -

VAKiT 

Çok Dikkat Ediniz 

Düseldorf Vampıri 
lstanbuldadır. Cüretkarane ve esrarengiz bir surette kadınları, erkekleri ve çocukları ka~ 
ve kaçırdıklarından hiç biri geri dönmiyor. Bütün tahariyata r8ğmen bu canavar tabiyatli P 

o p i 1R'VA Bu, smrN E"M."kA"S ii"N D A 
~----------- göreceğınız Frarisızca sözlü filminin israrıdıt. , tJ _______________ , s , , :rr--
Ot 1 ·ı d k 1 . /' ·• e cı er en azan~ verg sı Şayanı hayret, gözler l<amaştıran, pey2ajlar, l<avga ve CJU" 

nasd ahnacak 1 eksik ohnadıgı bir muhitte ölüm sükütü ile Cfolu nib" 
Yeni kazanç kanunu layihasın ufuklar. İptidai adetlerini muhafaza eden atiretler. 

tla oteJcilerden kazanç vergisinin Büyük bir aşk İfte pek yakında 

alınması tekilleri etrafında kortu • ARTiSTiK SiNEMASIND A 
lan usuller üzerine otelcilerin bu 
husustaki biletlerini alakadarlara c E N~örecue~ınızpmevsitniyn en IbULvuk Dfılmi 1 z ı 
bildirmek üzere bir heyet Ankara-
ya gitmİ§tİ. Bu heyet dün şehrimi-
ze dönmüştür. Otelcilerden, eski- nırt ruhu. 
den olduğu gibi, gene beyanname Fransızca sözlü ve şarkılı Fransız filmi. 
usulü ile kazanç vergisi almme.sr '--------_. •• _._.._ .. ._ __ m1:::1 _______ ._~ 
esası kabul edilmiştir. 

Meşhur bir cildiye 
profesörü geliyor 

Cilt hastalıkları mütehassısı 
profesör Mayrovski, önümüzdeki 
salı günü T eofil Gotiye vapurile 
şehrimize gelecektir. Profesör May 
rovski, Alrnanyanrn tanınmış ho -
caJarındandır. Profesör, Istanbul
da dört, beş gün kalacak, Tıp fa
kültesini ve diğer tuhhi müessese
lerimizi gezecek, hekimlerimizle 
temas edecektir. Profesör Mayro· 
vski bayramın ikinci Perşembe 

günü sabahleyin sat on birde Gül· 
hanede cilt hastalıklarındaki le .. 
keler mevzulu bir konf etans ve· 
recektir. Bu konfe!'lansa bütün he• 
kimler gidebilir. 

miş olunuz ki sinemaya kaı-§ı gel .. 
mP-k kaha olamaz. 

TAKVİM 
Pazar Pa7artesı 

'} N san 3 N san 

7 Zııhıcce 8 Zilhıcce 
l.tın doguşo 5,42 5,40 
Gutı auşı !A,JS 18,.)IJ 

Sahah namaz 5,0 5,-08 
Ogıc namazı 1'1,18 12.,I:" 
h:lndı oanı.ız.ı 15.SJ 15.SJ 

Akşam namaz. ıS.35 IS.S6 
Yatsı namazı 20,0 20,0'l 
\m ak J.51) 3.:i7 

\ılın geçen günlcrr 92 9;! 

kalan 274 !273 

"- _) 
HA \'A - Ycşilköy Askeri rasat merke-

zinden verilen maıümata göre bugUn havn 

açık ve eakln olacaktır. 

DtınkU sıcnlclık eıı !azla 12, en az 4 de

rece, hava tazyiki 763 milimetre ldi. 

( __ R_A_D_Y_O __ 
SugUn 

lS'rANBUL: 

~ · ı ,45 Sat ı Nthal Hnnım) - 1$,4 • 
20 ôrke5trc 20 - 21,30 Booayii rnusıklye 
h yeti 21,ao - 22,30 Gramofon, ajans ve 
horsa hnbcrlcrl sa:ıt ayan. 

A N K A lı A ( IG53 m.) : 

12.30 • 13,30 Ankarap~e.s orkestrcsi -
18 • 18,45 Alaturka saz 18,45 • 19,20 Gra· 
rnoton 19,20 - '20,10 Alaturka el\?. 20ı10 
Ajans haberleri ve hava nı.poru. 

\" t \:' A 'N A (518,1 ıu.) : 

BORSA 
[r lizalarındu vıldız ışareti olanı:ır 
lcrınde 1 ni!:and:ı muamele olall 

Rakkamlar kapanış lıyadannı go: 

Nukut 

Kurıı• 

•20 ı. Fran~ı1 171 

* I Sterlin 127 
*I Onlııı 21-. 
• tl T.lrcı '11-1.-* o ı Rclçtt ı 17.-
•2'> l l•alımı 25,-

•20 ''\ ıçrc -ı22 -
•20 f.cva ~ti -
• ı rıorln 5, 
*!O Kuron Çek 120,-

Çek Hatları 

+Patis 
*Londra 
•\ev·' orl 
• \111Anr 
• llrül; c 
•Atlna 
+C enevrı
*Soh:ı 
•Amsterdan 

*Is nanUsl 
• .\nadolo 

Rejı 
~lr. Ha~·rı~ 
l'raım 11~ 
( . ~lgortoı 
Bomootı 

12 (),1 
24 ,;-

1147'31 
41!2 

.1.JS(<; 
2 l'i!25 

9.15 
25 ..ıcı 
4,3, 

ıs. 
4;30 

24.-
3,SO 

ıstikrazlar 

(SatışL, 

~ * "ifln t\V 
• ı Pctera * ı Mark * 1 Zolııtı 
•ı Pco~ 
•20 Le\ 

l •·:;w Dlnaı 
ı çervonct 

• ı Altın * ı Mccldıyr 
• 1 Ranl;not 

•Pra~n 
• \ ı)aa 
• lııdrı 
•Rerlin '* \'arşo\ 
•re tc 
• I ti~rc• 
+Rel)!ruı 
•M ~kO\ıt 

• l'erko~ 
• 'tnıe t At 

( 0\'0ı ne\ 
Sark l)cll 
Balya 
, :ı rlı: nı cetlı 
Te!cfQn 

ise. dahlli Q7,-, 

Eski 2anıanda ~ve belki UBÜn 

bazı köylerde) karısının vücudu 
nu görmiyen kocalar nadir değil· 
mi .. Yalnız biz de değil, Avrupa· 
da bile saffet erbabına tesadüE 
edlldigini kitaplatda okuyorum .• 
Mesela Anatole France'de btr 
fıkraya rast gelmişti.m .. Bu büyük 
adam yazıyor ki kı2lar için bile 
fazla saf olmak iyi değildir. Me
sela büsbütün saf ve toy büyütül
müş bir kızı k".>caya vermişler .. 
Koca, o gece karısına bin türlü 
nevazişte bulunmu§.. Gelin ha -
mm zıp! diye aynalı dolabın üs • 
tüne çıkmaz mı?. Bütün gece ge
lin orada kalmış ve sabah olur ol 

,40 Kon.ser - 10,40 org konseri - ıı.ao 

Ori:ı musikisi - 12,25 Senfonik lrnnscr * ark .\ollar 4,20 
18 * t>. 1 uvahhaJr 56 l'!' 13..4a Kotts<:r 16,30 Oda Mu$\klsl 

f:lelarfl; 
Tranwav 
tu el 
Rr'ıtım 

Konser 21 Operet 22,35 Musiki 23,35 Gunırukler S 5,, 
Saydl nıah 4,35 •AnJdnhı ı 

m&z, anasına: 
- Anneciğim! IÇ:ocam gayet 

terbiyesiz ve fena bir adam.. Be
nim yanımda çıplandı.. Ben de 
bütün geceyi dolabın üstünde ge 
çirdim. 

Dans. 
1, ·~ l P Z ! G (889,G m.) : 

7,16 Jimnastik 7,35 Konser 9,30 Org 
konseri 13 Konser - 15,80 Od~ musiltfsi 

20,20 Kons ·r. 

B t it R f, Ş (894,2 m.) : 

11,30 Dini musikı - 12,15 Aekc-ri musi· 
ki - 14,15 Plflk Hl Konser - 21 Orkcs· 
tre 22,15 Orke.stre. 

it OMA (441,2 ıu.) ı 

20,30 Hnbcr 21,<.5 Operet. 

B f D :\ I' E Ş T E <550.5) : 

12,15 Dint mustkt - 15 PlAk - 17,55 
Konsı:'r 20,15 Operet - 22 Çigan mus!ldıil. 

V A R Ş O V A (1412 dl.) : 

Hey gidi zatttan ! Yat beş veya 13,15 Filarmonik metine - 17 25 Pl!k 

altı . Kü~iik kız sinemaya teşıif Hl Ha.rtf mtıalkl 21 Koro konseri - 23,30 
Dans. 

buyuruyor •. Mata Hari oyununda 
Greta Garbo'nun orospu rolünü Yarın 

ne büyük bir deha ile, ne hünerle, A N I{ A n A ( ı sss n1.) : 

h ti d ... ·· .. 12,30 13.30 Ankarapnlas orkestrası. 15 
me are e oyna ıgını goruyor. 18 • 18,40 Muaıııın zeki Bey idartııind ki M. 

Bundan ala mektep, medrese mi 1 M. Mektobt korali - 18,40 - 19,10 Gramofotı 
olur?. - 19,10 - 19,40 Gitnr solo: (Sadrcttin Bey 

Hiç bir mektep, hiç bir din, hiç taratmdıın> - 19,40 - 20,10 Konferans -

hl. k·ı·" h" b" t 'k t t •ht 20,lÖ Ajans bab~rterl v'c hava raporu. r ı ı .. e, ıç ır arı a , arı e, . . 
b .. k"' . k d }k" V 1 l A N A (518,1 m.) : 

ugun u sınema a ar te ınde 12,30 Kon ~r - 13,40 Pla.k - 14,10 Kon· 
bulumnamıttı.. Sinema akla da, ııcr 1 ,15 Koiısef 23,25 Dans. 

hisse de, hususile şehvete de tesif' L E t P Z l 6 (889,9 m.) : 

ediyor. 7,15 Jimnastik - 7,35 Konser - 17 Kon-

- Yok, dedeciği.m, torun zade- ser 20 Piyano mueiklııi - 21 Senfonik 

lerini bu derece hırpalama . Hak • Konser 23,l6 Musiki. 
B 'O K t~ E Ş (S!lt,2 nı.) : 

sızsın .. Senin zamanmda sinema 
yoktu.. Sen, ninemle evlendiğin 
gün, seni yatsı na.mazına camie 
götürmüşlerdi .. Ben de beraber -
dim .. Sen zifaf usullerini bihni -

ıs Pl~k ıs Jıtz konser - 21 Pıyano 

konseri 22,05 Mu lkl 22,35 Korrser 

R O M A (4.U,2 m.ı : 
21 Pllı.k - 21,lf> Musiki - 22 Konser -

Ra d>1ı 11 75 • AnadOhı ıı 

Ask rl\'e • .\ lumcssil 

\..~---~~---------

Türk çocuğu 
I!u ısimle "Öz dilimize doğru,. ~ 

!ıablbl Hilseyln KAzun Bey bir çocdl' ~ 
muası çıkarmıya bn lamıştır. Dev&P' 
muvaffaklyotinl tllleriz. 

Şen Çocuk 
M<>nileke'timlz.ln en g{i:ıcl ~oculC :.1 

-.ı olan (Şen çoouk) un l6 ıncı ~ 
Çıkmıştır. TaV!lll<I l'dci'iz. J 

DAVET 
Kadıköy Havagazı Ş~ 
3 Nısan Pazartesi günü sa~ 
te Süreyya Paıa sinema' 

A M ~·~ı;c•~ ;·~ t: ~ 
VE PASTA PiŞİ~ 
dersıne muhterem Hanıraefl 
leti davet eder. -~ 
23,10 Konser. 

8 l: D '\. P E Ş T E (554},6) s 
J0,15 Musiki • 13,05 Pl!k _.. l~ 

no konııcri 10,40 Şarkı - 21,10 iCi ,,..1 

!armonik - 23,30 Çignıı oırkestfdl 
Jazbant. 

\ ' A R S O V A (1412 m.) : at 
ıs.10 Pıtk - lMO Pı ik ıs :ri~ 

sikisi 19,20 Hafif mustki - 21.ıt 
- 23,45 Dans. litlfrq modası söndü .. Bunun ye· 

tiı\f! franelan değil de Frengistan 
lfid ıeldıek şaitile metreslik mü • 
eueaeai kaim oldu. 

Örfte, adette, ahlakta e.ki sıkı
btın, eski sertİiğin zeval bulması 
ftiaalüi} uauliini& de ortadaa kal
l&ıJOt-

dı .. Bir çoklarının bunlardan ha - yordun .. Camiden eve kadar, yol· 
berleti bile yoktu.. Yolda yüzü da gidiyord ... Biri senin koluna 
biraz açık bir kadın görseler, o girdi .. Sana zifaf ilmini pratik o -
delikanlıların yüzleri kızarırdı.. larak talim etti. Torun zadense ... 

Fakat buıün?. Sinema hiç bir I Her ıeyi sinemada öğttndi. 
gizn brrakma<lı .. 'Hem şunu da bil- 1 Celll nürl 

Devlet E>emiryolları 

Bayram Tenzilatı "-
Kurban bayramı 'ıbllnasebelıle 1 /'2 Niaandan 11112 Nısao ~ 

tarihine kaiiar De9ıet Demıryolları st.ısvonlanndan biıet 3~~ 
~o1culara bayramlara mahsu<; ten1ilat vapı 1~c ktır. (1 
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İNCİ 
Birinci gUn 

~aşiflere akşam yemeğine da -
vetlıydim. 

.Küçük spor otomobilime bin • 
~ış, Büyijkdereye giden ziftli yol· 

a kut gibi uçuyordum. Geç kal • 
~ıştını. Kaşif te kronometro gibi 

l 
~r heriftir. Her şeyi dakikası da· 
tıkasın S . y a yapar. anı ye ıaşmaz. 

d 
eıneğe beklenecek olursam işi • 
ece~· ı~ f gım a ın haddi hesabı bulun-

lllıyacaktı. Lamia da koca diye 
bul b l ' a u a bu traşçıyı nereden bul· 
lllU§tu? 

Verdim hızı, verdim hızı ••. 
k Büyükdereyi buldum. Köşkün 
d apısından girdim. Salonun etiğin 
• e d

1
urdum. Duraladım. Şaştım, 

:rafa ad H k li h un. er es, kadınlı erkek • 

l
erkea, yüzü koyun yatmıştı. E-

llle cl iy l d . d . or ar ı. Kanapelerın altın· 
~' ıakemlelerin altında masaların 

a tında bir adam vardı.
1 

- Yahu, dedim, saklambaçmı 
oynuyorsunu:ı? 

1 
Bu aralık, koltuklardan birinin 

a -~~dan Kaşif çıktı. Hindi ibiği 
gı ı kızarmı~tı: 

d 
-ku Bu böyle olmıyacak, - dedi, 

o z ki .. 
b .. 1 

. şıyız, odayı ıekiz parçaya 
o eyı.ın H k . · er es hır parça da ara-

sın, ben . arcqtırmaya nezaret ede· 
Yıın. 

Bir aralık beni gördü: 

- Safa geldin, dedi, durma, 
sen de 

aramağa başla. 

Ben de k . arıyaca hm amma, yı· 
"ecek · k ' ıçecek bir şey arıyacaktım. 
arnıın ·ı J d ıı .. 

1
. zı ça ıyor u. Kaşife bunu 

0

:'_~~cektim. Söylemedim, briç ....... - ' ... el - ' ı .... ...... . .. - ....... .1.-A o "f" d .. ' tnelek kadar güzel yüzü görün u. 

.. 
0

- Sami, dedi, ba•ıma geleni 
~ rnıa · · ~ 

La '.•ncı gerdanlığım koptu. 
tnıanın . . d 1 ,., .. 

hinıd. ıncı ger an ıgı mu -
raJc ;· Kocası düğün hediyesi ola· 
Yuru 

11 llıI§h. Lamiaya, karnımı do· 
nca ar ~ b söyJ d' ' amaga a§lıyacağımı 

e un. · 

'- lierkea el' d b" 1 . • ·ı 11:a]k ' ın e ır caç ıncı ı e 
top] rnışlardı. inciler bir araya 

anıldı v ... 'f B · ~a§ı ey: 
- Tanı y·· l b . . 1 cak d d' uz a tmış eş ıncı o a· 
' Ee ı, öyle değil mi Lamia! 

- \'et. 
- Sa J Yan]ı Ya ıın. Y aıuma gel Macit, 
L ... § aaynııya.lım. 
anıia. I<"' . . . . . 

rnıya k ' aşıf, Macıt ıncılerı say 
M 0 Yuldular. 

A acit Yüz t . b" . . d zletti} Ye mış ır ıncı say ı. 

ti. O ,, .. er, Yerine fikriye H. geç -
'.,.uz y t · 

sırası I<" . e mış inci saydı. Sayma 
beş hu)daşıfe gelmişti. Yüz altmış 

L
... u. Tamamdı. 
anı· ıa bana döndü: 

clı~~!ıktan ölüp bayılmışsın • 
l'llr-aYl 1

' haydi senin karnını do
nı. 

Fakat.((~ · 
ciler-i b. a~ıf gene işi bozdu. İn· 
di. S ırde bana saydırmak İ3te -

aydun. 
-'Y·· 
1(.. . llz altınış dört, dedim. 

h t\şıf . ·ı . . 
il ıncı erı aldı bır kere da -sayd y.. , 

Bir t ı. uz altmış dört buldu. 
ane eks'kt' LA • b . ltıe!< d 1 ı... amıa em ye -

ae1_. 0 asına çekti. Kaşif salonu 
"ttıe b··ı·· 0 uyordu .. 

l\f 4 * :(. 
"ult ~saya. .oturdum. Bir roğuk ta
koyd udu ıle viski şişesi önüme 

u. 
'Y eıra ... b 

ettiıra ege aşladım. Fakat dikkat 
~Lamia pek hüzünlü, pek 
clığııtı dUUyordu. Neden geç kal
ın 1 hile aormuyordu. Konut· 

IYor-du., 

"akleden : Selami izzet 

_ Nen var Lamia? 
_ Bu inci meselesine canım sı · 

kılıyor. Kaşif ortalığı alt üst etti. 
Neyrniş,bir inci kay~~lmut!· ~un· 
dan ne çıkar. Bir incının degerı ne-

dir? Macit Beyin .kravatında bir 
. . r beninı bütün gerdanlığı· 
ıncı va , 
mın değerinde .• Kaşifin telaşına 
adam kim bilir ne şaşar!.. Herkes 

te şaşıyorya. 
_ Ha, şu masanın altında em~k 

leyip incileri sayandan bahsedı -

d -·ı ·1 lsmi neydi7 
yorsun egı mı . .. . 

- Macit. 
_ O adam zaten benim hoşu -

ma gitmedi. 
_ Senin hoşuna gitmiş gitme · 
. bunun ehemmiyeti yok. Hay-

mış . -· . d 
di sen çabuk yıyecegını ye e, 
k~lk, içeri gidelim, Kaşif~ sö~e, 
inciyi aramaktan vaz geçıın, o ~ 

rup briç oyniyahm. 
Ben söz dinlerim. Hele sinirli 

kadınların sözünü derhal dinle · 
rim. Hele hele Lamia gibi, Kaşif 
elenen serseme aşık ve o budalaya 
esir olan bir kadının sözünü iki et-

mem. 
Hemen kalktım. Salona girdik . 
Hala arıyorlardı. Bir hanım, 

mendilini düğümlemiş: "Şeytan 
aldı götürdü, satamadan getirdi,, 
diye dolaşıyor. Bir bey, avuçlarını 
dizlerine c.layamıt bakmıyor, Ma· 
ci: Bey kağıt sepetini araştırıyor, 

Nuri Bey briç ınasasma oturınu§ 

fal bakıyordu. 
Katif Bey anlatıyordu: 
- Bereket versin bütün eşya)ar. 

eıbıseıer, elmaslar sigortalıdır. Ya-
rın sigortaya müracaat ederim. 
Ya paraları verir, •· - inciyi tamam 

lar. 
Lamia kızdı: 
- Canım şimdi sigortadan hah· 

setmenin sırası mı?. Hem buna ne 
lüzum var. inci bir köşededir. Ya
rın ortalık süprülürken bulunur. 

- Ben de öyle zannediyorum .. 
Saat yarıma geliyor, artık gidip 

yatsak. 
Salonda, ben de dahil, herkes 

briç oynamağa can atıyordu. Fa -
kat Kaşifin traşmdan ve etrafını 
araştırmasından bıktıkları ıçın, 
bir kişi bile ağız açmadı. Herkes 

odasına çekildi. 
'io "" ~ 

Ertesi sabah saat onda aşağı in· 
dim. Yağmur yağıyordu. 

Salona girdim. Bir de ne göre -
yim? .. Salon, icra memurlarının 
gazebine gelmiş gibi, alt üst ol -

muştu. . 
Kaşif, hizmetçilerle uşaklara 

çıkışıyordu. Halılar, iskemleler, 
koltuklar kalkmıştı ... 

Ne olursa olsun, evden uzaklaş
mağa karar verdim. Lamiayı kan
dırmam lazımdı: 

- Haydi, otomobil ile bir gez • 
me yapalım. 

- Yağmur yağıyor. 

- Diner. Hem yağmurdan bize 
ne ... Otomobille gideceğiz. 

- Misafirlerimi bırakamam. 

- Kocan var ya. 
- Sahi .. Şu halde Macit Beyi 

de alalım. Gelirsiniz değil mi? 

Macit Bey eğildi: 

- Emredersiniz .. 

Faka basıyordum galiba. Bas • 
mıştım bile .. Ben otomobili kuUa· 

mrken, Macit Beyle Lamia, arka • 

da baş başa kalacaklardı. 

VAKiT 

l DJİLİMfIZ 
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yeni 12 kelimenın karşı- 1 Kadıköy hsesı hocalarının \ veı. - tç uıuıu u 
buldukları karşıhklar Turan bu iç UzUnlUsU ne zaman bitecek 

lıklan ve kullanılışları Vah.,et - Yabanilik, ır.sızlık 41 inci ilk mektep h 1 

1-ABES: Bot 
Boş işlerle uğraşma. 

l-ABUS: Çatık 
Çatık suratlı bir adamla yemek ye-

mekten8e güler yüzlü bir adamla bP· 
raber taş tagıyayım bence dalıa iyidir. 

3 - ACA YlP: Şaıılacak şey, 

belli olmaz. 
4 - ACABA: Değil mi? 
5-ACELE! Tez 
Son yıllarda tez giden trenlt•r icfıt 

edildi. Yollar kısaldı. 

6 - ACEMİ: Çırak 
Adam hengi işe başlarsa bir çırak· 

lık çağı geçirir. Ondan sonra eli işe 

iyice yatar. 
7 _ ACiZ: Beceriksiz, güçsüz, 

Sünepe, mıymıntı, pııınk 
Beceriksiz bir heriftir. Bu işi başa-

ramaz. 
Gücü yetmiyen birini buldun tepe-

sine bindin. 
Bırak şu sünepe /ıerif i. 
Mıymıntılık etme, çalış ekmeğini 

taştan çıkar. 
l'ısırıklığı bırak ta biraz ho.kkını 

iste. 
8-ADALET: Doğruluk 
Doğruluğun ungunu terazidir. 

9 _ADET: Görenek, aybaşı 
Bu köyün göreneği budur. 

10 - ADETA: Enikonu, ol· 
dukça 

Eni konu adam denecek bir /ıale 

geldi. 
Oldukça bir şeye benzedi. 

11 - ADI: Bayağı 
Zenginlik adamı bayağı adam ol-

maktan kurtaramaz. 
12 - AFıvı:T: ::>aglrk 
Sağlığınızı dilerim efendim. 
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Sahte yüzlükler 
Tahkikat henüz 'bitmedi 
Zabıta, sahte 100 liralık tahki · 

katına ehemmiyetle devam etmek
tedir. Selanik bonmarşesinde de 
sahte bir yüzlük sürüldüğü dün an 
!aşılmıştır. Üstü, batı temiz birisi 
iki gün evel Selanik bonmarte•İ · 
ne girmiş, altmış liralığı mütecaviz 
eşya almış ve birkaç adet yüz lira
lık arasından birini çekerek vez -
nedara vermiştir. Veznedar başı 
kalabalık olduğu için işin farkına 
varmamış, sahte 100 liralığı ala -
rak çekmesine atmıf, 1kırk lira ka
dar tutan üstünü müşteriye geri 

vermiştir. 
Müşteri de paranın üstü ile eş ~ 

yaları alıp gitıniştir. Veznedar ve 
memurlar müşterinin halinden ~üp 
helenmedikleri için e§kalini iyice 
hatırhyamamaktadırlar. Bonmar
şeye sürülen para da polise tes -
lim edilmiştir. 

Bir gazete dün paraların Bulga
ristanda basıldığını yirmiden faz
la ıahsın nezaret altında bulundu
ğunu yazmıştır. Bu haberler zabı
taca tekzip edilmektedir. Nezaret 
altında bulunanlar 6 kişidir. Bun
lardan başka bazı kimselerin de 
malumatlarma müracaat edilmit -
tir. Fakat bunlar ticari vaziyetleri 
malum kimseler olduklarından-

Ormandaki uuırzlıktan UrktUm . rının buld ki OCa a 
Terbiye ile hayV&nlarm yabanlliği gideri· U arı karşıhkla 

leblllr. Bahl1 - h11ız 
Bahis - Söz açma 

Vahamet - Aj-ırbk, kötlUUk 
Hastanın hali ağırlık gösteriyor. 
lşler kölillUğe gidiyor. 
\'atd - Olagıın 

Bunlar olagan ııeylerdir. 
Vıısıta. - Araya rırcn, et 
.9en araya girersen bu I§ biter. 
lelml yaptıracak bir el bulamadım. 
\'ebal - Suç 
Bunun suçu bUyUl<tUr UstUme alamam. 
Vecit - Coşmıı 

Söylediği tUrhU beni coııturdu. 
\•eda - Ayrılma, e'ul'leşme (lı>hçe) 

Son smı! hocalarms. bir ayrılma c;ayı 

verdi. 
Velluwıl - Sözün krsaaı 
Ahmet, Mehmet, ben sözün kısası bütün 

arkadaşlar seni sever. 
Vicdan - !~duygusu 
Bu işi böyle yaptığrm için içduygum ra-

hattır. 

Yadlg§..r - Armağnn, anak 
Benden sana bu bir armağan olsun. 
Bu, bana dedelerimden bir anaktır. 
l'o.kin - Kanma. 
Böyle olacağma kandığını için bu l§e gl-

nııtım. 
Yant - Demek hl 

Gün, demek ki gece Jle gündıiz 2• .saat 

eder. 
Yegt.ne - Biricik, tf'k 
Biricik ıığmdığım aeruıin . 

Tek dostum sen kaldın. 
Yeis - Bn.glnllh: 
lnsan güçtük karşuımde. bezginlik getir· 

meden çalI§malı. 
Zait- Artık 

Artik eluılk demeyip kazanmağa bak. 
Bu artık sözlere ne lüzum var'! 
zam:ın - Çağ 
Her iş çağında gerek. 

Zat - Ktııt 
.Ali :Bey iyi bir kişidir. 
Z<>btın _ t)zgün, bltldıı 
Ne kadar bitkin bir haldesin çok mu yo-

ruldun? 
ÇOk üzgUnlUk gösteriyorsun. 
Zebunküş - GUcüycter 
tnsan gUcUycter olmamalı ?ıerkese karşı 

yumuşak davranmalıdır. 
7~k!. - Uyanıklık, kurnazlık 
Bu çocukta uyanıklık izleri seziyorum. 
o .. ., l.Aı ısta çok lturna%1ık ııöııtet"dln. 

ZeJTO - Toz 
Kuyumcular dökülen altm tozlarını kay-

betmezler. 
zeval - Ttlkl'nme; öğle 
Dünyada tUkenmlyen bir şey yoktur. 
öğlende gUnelJ dlklf!flr. 
Zındnn - Kat'n.nlık Y"r 
O, bana dlinyayt karaplık etti. 
Ağır suçlulan kıı.ranhk yere kAparlıır. 
Ziyan - Kayıp, yutıılmıı 
Bu işte ben c;:ok kaybettim. 
Gözünü aç, yutulurııan aç kalmım. 

Zlyıuet - Yoklama. görU,me 
Hastayı yoklamıya gittim. 
Sizinle görüşmeğe geleceğim. 
ZUmre - Küme, bö1Uk 
Yoklamalarda bu ders kümesinden yalnız 

on talebe kuandı. 
Llıscmizln son smıfı edebiyat ve fen bl:llUk-

!erine aynlmıştır. 

istiklal lisesinden Mümtaz 
Zeki - Mustafa rtiyazi Bey· 
terin bulduklar1 karşıhklar 

l'a.h~t - Yabanilik 
Vabnmet - Korkunçlaşmak, kötttır,m<'k 

Vaki - OJmn" 
O dediğin yalıı.ndır, bu olmamıştır. 
\'asrt:ı - Ara bu.lan, Ara<"! 
AYI" emaneti getirecek aracı geldi mi? 
\'ebal - Suç 
Ben kıı.rqmam suçu boynuna. 
\'eclt - Kendlndl'n ge<;mrk 
Bu gece .Ayasofyada yanık sesli bir hafız 

herkeııi kendinden geçirdi. 
\'edıt. - Aynlmnk 
Size bugUn aynlmalc için geldim hanıme

fendi. 
\'elhasıl - Böyl1>ce 
Böylece dileklerine erdiler. Onrala kömiir 

bize ömür. 
\'eıılka - KAğıt 

Hanım, hanım krığ'ıdını göstermeden ne-
reye geçiyorsun? 

Vfodan - ...• 

Yadlpr - Armaıton 

Ona yalnız bir kadın ııc>si armağan kaldı. 
l:"al<in - Yanrnda, hısım 
Ma.Jatyadan bizim hıııımlar geldi. 
YanJ - •••• 
YegAne - BirlC'lk, bir tnneoik 
Bir tanecik oğlumu d11. Dumtupınnrda 

ltaybettlm. 

Baht - Alııt yazısı 
Raki - Artan 
B:ıklre - Dokuııulmamı, 
Baliğ - Eren 
ll.ıtıl - lnıınılmıv d" .. • un, u)Ük 
BPcnyiş - DPğiştlrmf" 
Bedbin - llor güren 
lll'Clc>l - Kın"lılık 
n"ılt>n - Gö,:dp 
Bede\·l - YörUI• 
:CN.l - GU:.ı:cl 
BeılUıi - Apnçık 
Bel!! - Zlynıııı11: 

48inci mektep h 1 oca arını 
bulduklar. karşıhkl 

lhhU - Cimri ar 
Habis - Siiz açm,, 
Ba!d - Artan 
Bakire - Ergen 
Baliğ - Yt•U,.kln 
B:ıtıl - Boş 

B~ayi, - Dl:'ğl.,ınt• 
Bf'dbin - Ki;tt\ göreıı 
Be.del - Karşılık 
Beden - Gövde 
Bedevi - Dağlı 
Bf'dl - Gl\7.Ntık 

4 üncü ilk mekte 
rının buldukları kp hocaı 

BnhU - Cimri arşıhkl 
Bahis - I<oııuşmak 
Bıüıus.us - F:u zl~ıade 
Baht - Alm yazısr 
Bals - Yapan, olan 
Bakiro - Rız 0 x.1 ıı; an 1<1L 
Baliğ - l"etıı;kin 
Bııtıı - Boş 

Becayte - Aktnrn:ıa 
&dbln - Ft'lna .... ..o ren 
Bedel - Karşılık 
B t"den - Gövdıı 
Bedevi - Çöl adAmı 
Bcdl - GUzcıuıc 
Bcdihl - Atık 

Onuncu ilk hlekt 
nın buldukları ? hocala 

Bıüıll - Chnrı arşı h ki 
Bahhı - Söz gelimi 
Bnhusuı; - ilde hele 
Baht - Uğur 
Baki - Yokolro .. 
B 

az, olmc '><: 
aklre - Kız 0~ 1 z o"°ıu g an kıı; 

Baliğ - l'etl:'Jkln . 
B • "aran 
atıı - ÇtlrUk, lllla.n ·a 

Beca.yi" - D ,.. l nJıı .., " l şnıeı.·e 
Bedbin - r 
Bedel - O.:·~··r 

S°Ör<•n 

Beden - Gönl<' 
Bedevi - Yaban .. • goçebe 
Bı>dlhi - Apaçıl< 

Dokuzuncu ilk m k 
larının bulduklar e ktep ho 

BahU - Cimri I arşıhkl 
Bahis - Söz açmıı. 
Baht - l'azı 
Bals - .Kışkırtan 
llnki - Artık 
Bakiri' - Ergen 
naıı~ - lrlşmlş 
Batıl - Boş 
lkçaylş - Detlşnw 
Bedbin _ Kar- .. 

·• goren 
lk'del - KurvıJık 
Beden _ l"apı 

Bedevi - Dağ(r ldşf 
Bedi - Yürf'k ka 
Bt•dlhl ·· Pı<"r 

- Oorünen 
Bt•is - ('eklnlll'cek 

ilk tedrisat hlUf ttı 
Muharrem B ~ şlerlnd 

eyın buldu§ 
karşıhklar 

Pl\Jmtırdo - Kdıksrz 
Pençe - Elııtma • 
Pt•rhlz - SakrnmıL 
Parvane - Dönrıc 
Pc>rver - Sevindiren 
l'ı•simn 
Pe•l n -ö CaJnıak, yükııilnnıcl< 

,; n - n<'I', İlkin 
l'('yd 
p . :ı. - Gortıncn, Beliriş 
> cygn.mbf'r - Elçi ulak . 

l f'rl,an - Dnı<.rnık k 
l'I • arıoırk 

17 inci ilk inekte· 
rının buldukı P hocal 

TAbı _ u arı karşıhkl 
- ikinci T~ıı) an, ATabut - Dört kollu, 

• ' ""' - rda bırak 
l:oJa getirme> usJand mak, Tedip 
ıtlln ek ' ırmu, Tec>ınmuı 

m • TN>nnı - \'ın·aı,lık -
mak, acnımnk T hi • Tt'E'sııur _ 

• t• r-Bırak k 
nıalc, Teldt _ o,,•··J rna , bır 

sahte paraların kendilerine mü§ • 
terileri veya tanımadıkları kimse -
ler tarafından verildikleri anlaşıl
dığından serbest bırakılmıflardır. 

" l'me, Tl'll.I ı; la 
blrle.,tırmc, Temill - Korı- - ~ ıtır 

~...,,.,...,mmtrıım11ıırıımııı111unmıımı11ıımnm11ı•ıı1t111ınnmıuııoıımııımııımııımıı lr"l'J•ctme, Tel'sıııUr _ Acıla •UPmzluk, Teslr 
I nma. 

Bundan başka ele geçen paralar 
da 18 tane değil dokuzdur. Zabı -
ta Bulgaristan, Yunanistan, Ro 
manya zabıtlarını ve Anadoluda -
ki emniyet müdürlüklerine aahte 
100 lük meselesinden haberdar et-

miş, sahte para bulunduğu takdir
de zabıtanın icap eden tahkikatı 

yapmasını İstemiştir. Sahte yüz • 
lüklerin memleket dahilinde bası· 
labileceği kanaati kuvetlenmekte -
dir. 

Sahtelerile hakikilerinin arasın· 
daki bariz fark bu kanaati takviye 
etmektedir. 

sthanbul 1 Sinci ilkmektep 
oca arının - bulduklar. 

karşıhklar 
TAbi - lJygı B 

kollu TMJ ın, ağh, Tabut -
' - Ynııdu ııoııru gcl 

Geriletme Alık " 11
• Tl'cll 

Toommuı ' .~;'lrnıa, Teılip - Sustu 
- Duı;Unce, Tce..ıını A 

denkatma E~~·ııt 0 - Y ' ~'""'" - OC'llll k 
AC'rnmak Tıır.~suı1 T mıı -. Teeasür 
G . ' - eıneJlcnm" T hl 
erıletmek Tekit O t , e r 

1 ' - s elemek Telif 
aştırmak, düwıtnwk Trmı • . -
ınak • ' 11 

- :snıamtq 
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Sayıfa: 6 

Almanyada Yahudilere 
boykotaj dün başladı 

{Baş tarafı birinci sayıfada) \ ması sayesinde hiç bir hadise çık· 
rı dolaşmakta, halka nutuklar mamış, cuma günü öğleye doğru 
söylemekte, Yahudileri rahatsız Taksim meydanında toplanan bazı 
etmemesini ahaliden istemekte · musevileri de polis dağıtmıştır. 
dir. Yalnız Ayaspaşa civarında yaka· 

Bugün Bismark'ın doğumunun sında Hitlercilere mahsus bir ro -
yıldönümü olmak münasebetile zet taşıyan bir Almanın üzerine 
bir çok ev otobüsler, tramvay· bir kaç musevi genci atılmışlar, 
lar, yeraltı trenleri bayraklarla yakasından rozetini almak iste -

donatılmıştır. mişlerse de polis müdahale ede -
Boykotaj devam edecek rek kendilerini merkeze götür -

BERLlN, 1 (A. A.) - Alman- müştür. Bundan başka hiç bir 
yada Yahudilere karşı yapılacak hadise olmamıştır. 
boykotaj, bu sabah onda başlayıp 
akşama kadar sürecek, çarşamba Alman konsolosu ne diyor? 
sabahı tekrar başlıyacaktır. Eğer 

çarşambaya kadar ecnebi memle
ketlerde Almanya aleyhinde 
yapılan propağandaya tamamile 
nihayet verilecek olursa nasyo -
nal sosyalist fırkası tabii vazi -
yeti yeniden tesis edecek, fakat bu 
propağanda devam edecek o -
lursa boykotaj çarşamba günü da -
ha ziyade kuvvetli ve son derece 
şiddetli olarak yeniden başlıya -
caktır. 

Yahudi hikim ve avukatlar 
BERLlN, 1 (A. A.) - Volf a -

jansından: 

Pı-usya adliye komiseri, mah -
keme reislerile müddeiumumilere 
Yahudi hakimlerden hemen mezu
niyet almalarını talep etmeği 

enıretmiş ve Yahudi avukatların 

da mahkemelere ancak Alman a
hali ile Yahudiler arasındaki nis
bete uygun bir tarzda kabul edil -
melerini bildirmiştir. 

Araşbrma yapıhyor 
BERUN, 1 (A. A.) - Berlinde 

Schonenburg mahallesinde =~bıta 
büyük mikyasta faaliyete girişmiş, 
92 hinai:la araştırma yapmış -
lir. 

Zabıta şüphelendiği evlerin her 
tarafım hala araştırıp durmakta -
dır. Bir takım kimselerin tevkif -
leri muhtemeldir. 

Ciizli silahlar 
MAGDEBOURG, 1 (A. A.) -

Nazi kıt'aları, İmparatorluk bay -
rağı teşkilatının binasını işgal et -
mişler ve gizli bir mahzende bir 
takım silahlar ve mühimmat ya -
kalamtşlardır. 

Amerikahlar, boykotaj 
deliliktir, diyorlar 

NEVYORK, 1 (A. A.) - Al • 
manyada Yahudiler aleyhindeki 
mücadele Amerikan gazetelerin -
de günün en mühim havadisi ol -
muştur. 

Nevyork Times gazetesi bu a -
leyhtarlığı bir delilik suretinde 
telakki eylemektedir. 

Hitler Berlin hemşerisi 

BERLtN, 1 (A. A.) - Berlin 
belediye meclisi mareşal Hinden· 
burg ile M. Hitlere Berlin fahri 
hemşerisi unvanını vermiştir. 

Meclisin bu toplantısında sos -
_ yalistler bulunmamışlardır. 

Şehrimizdeki nü-
mayiş teşebbüsü 

Alman ceneral konsolosu Her 
Makvald bu mesele hakkında şun~ 
!arı söylemiştir: 

"- lstanbuldaki Alman faşist
leri bir nümayiş yapmağr düşün 
dükleri haberi doğru değildir. 
Esasen buna sebep de yoktur. Di-

ğer taraftan şehrimizdeki musevi 
cemaatinin bir nümayiş yapmak 
istediklerini iki gün evvel duy
duk. 

Taksim meydanında yapılmak 
istenilen toplanmıya mani olundu
ğunu haber aldık. lstanbulun mü
nevver musevilerinden büyük bir 
kısmı vaziyeti anlamışlardır. Ni

tekim Haham Dr. Marküş Efendi 
bana lstanbul musevilerinin Al -
man eşyasına boykotaj yapmağı 

düşünmediklerini söyledi.,, 

Hahamhanenin fikri 

Diğer taraftan Hahamhanenin 
cismani meclis reisi avukat Soria· 
no Bey de şöyle demiştir: 

"- Son zamanlarda Almanya· 
da vuku bulan hadiseler musevı 
gençliğini, pelc halt:lı olc:ıu o.Is, 1 ...... 

yecana düşürdü. ? Museviler, es
kiden bir çok zülümlere uğramış· 
lardır. Bu sebeple aralarında sı-

kı bir tesanüt vardır. Buradaki 
musevilerin Almanyadaki musevi· 
lere yapılanlardan teessür duy
maları tabiidir. 

Bununla beraber bir hadise ol
maması için hiç bir nümayiş yapıl
mamasını tavsiye ettim, tavsiyem 
kabul edildi. Esasen bugünkü Al
man ricalinin tuttukları yolun yan
lışlığını ergeç anlıyacaklarına ka· 
nıım. Almanyada musevilerin 
faaliyetinden her şubede istifade 
edilir.,, 

Zabıta bu mesele ile alakadar 
olarak yirmi beş kişinin ifadesini 
almıştır. Bu i~le polis birinci şube 
müdürlüğü meşgul olmaktadır. 

Kumbara piyango
sunda kimler 
kazandı? 

Al<l"KARA, 1 (Huı.ııııi) - Türklye iş 

Bankasının kumb-..ıra sahlplt>rl arasında hn 
sı>ne 1 Nisan ve 1 Tf':şrlrılen·eı tarihininde 
'""şid!' ettiği kur'alıırm birlnclııl bu~füı lş 

Baukosı Umumi müdUrllik binasında ııotn 

huzurunda keşide !'dllmistlr. J{('~ld<' n"tlc1>
<ıinde lkı·amiye lca7-·uıan kumbara sahipleri 
~unlardır: 

ı Almanyada musevilere boyko -
·} 1 taj yapılması etrafındaki kararlar 

251 h!'s:ıp numaralı ~fıohmet Efendi (Kon
ya.) 7.>0 lira, 22328 Ha!lnn Nuri Bey (İı:ıtan

bul) 250 lira, 3.l388 Ragıp Hasan (İstııııbul), 

40016 J\lt•hnıt>t Bekir (İ8taııbtıl), 31180 hmall 
Hasım (İstanbul), 30863 Behar lzra (lst.an-

r • üzerine şehrimizde bulunan mu . 
sevilerden bazılarının bir nüma -

: ı yiş yapmıya teşebbüs ettiklerini, 
j ı buna mukabil lstanbulda yerleş -
1 

1 miş Hitlerci Almanların tezahü -

bul), 1119 İzn•t ( KnyS<'rl) , •1!17 l\lmıta fa 
lfasaıı (Ad11na), 200 Fıtnct (Gazlantt•p), 
5l13 Saibe Şükrü (Girl's-un), 335 Hasan (31a
ui'!a), 1023 İhsan (Zonguldak) B<>yler ve Ha-

t ratta bulunmak istediklerini, fa -
2., i kat her iki teşebbüsün de za -
c bıtanın müdahalesi üzerine akim 

p 
::s 

nımlar ) ii:ıer Ura.; 89 Hüsl';ri:ı Adnan (Zogul
dal•), 3323 :Uehmet Gazi (İzmir), 1071 l\lli 
zı•IJpr (lfaysl'rl), 62 Ilüsnii Ahmet (Sıvas), 
1201 llarui~·t•t Abidin (.\daııtı), 1868 Bedri 

(Adana), 1:>2.> Fatma Aptul!ah (B»yo~hı), 

339.)6 Iıtı..,im İbrahim (İstanbul), 34933 Ay
IC Aklle cntanbııl), 17510 llaylnı Kohen Cfııı
tnnbııl) n t-) ler ve ii:ı.nmıl:ır cmşer lirn ka
zanmışlarda. 

g_ 111. 
F r kaldığını yazmıştık. 
g: ~ il Zabıtanın vaktinde tedbirler al-
N l'i: D 

~ 

VAKiT 

1"""""";a;;·9·;·k·;t"""'l'.l';t;·;·;ı·;;·j""111"'"I . Müsabakaya hazırhtnırkeJ V enizelistler 
~ııuınııııııııınıı1111111uıınııııı1111111111111ıın11111111111ııııınııınııı11111111111111111111111ı111111ı~ 

Bir zorba Briç davası! Hükumet taraftarlarını 
ayana sokmadılar 

Kendisinden kaç- "Hileli oynar,, demek, ~y.un
cuya hakaret etmek mıd1r? 

A T I N A, 1 ( Hususi ) -' 
Dün ayan meclisinde on mün ' 

hal ayan azası intihabı yapılmış ' 
tır. Vcnizelistler, ayan meclisinde 
ekseriyeti haiz oldukları cihetle, 
bu intihapta kendi namzetleri o ' 
lan Mihalakopulos, Papa Anas ' 
tasyo, Sofolis, Zavicanos, Bakkal· 
başı ve Anastasyadis ekseriyet ke: 
zanmışlardır. Venizelistler hükii' 
met taraftarlarından yalnız hari ' 
ciye nazırı Maksimos ile Stroyit1 

bir hürmet nişanesi olmak üzere 
ayan azalığına intihap eylemişler' 
dir. 

mak istiyen karısını 
kurşunla öldürdü 

Y ağızlu köyünden Yusuf oğlu 
Arslan 2 ay evel baldızı Güllüyü, 
kız İstemediği halde Uzunmusa 
köyünden yazıcı oğlu Şakire kat
mış, sevmediği bir adamla yaşa • 
mak istemiyen Güllü bohçasını 

hazırlıyarak kaçma yoluna göz 
yokmuş. Salı günü bunu duyan Şa
kir Güllüyü kendine ram edemi • 
yeceğini anlayınca - tabancasını 

çekerek bir kurşunda kadını öl -
dürdükten sonra intihar etti diye 
hükumete haber vermiştir. Yerin
de yapılan tahkikat neticesinde 
Güllünün intihar etmediği ve Şa · 
kir tarafından öldürüldüğü tespit 
edilmiş ve Şakir müddeiumumili -
ğe verilmiştir. 

Mustafalu'da gene 
cinayet başladı! 

Ayın 17 inci Cuma günü Ebül 
hayır Mustafaluda toprak yüzün ~ 
den üç kişinin ağır, bir kişinin ha·· 
fif yaralanmasile neticelenen bir 
cinayet olmuştur. Ağır yaralılar

dan ikisinin yaşıyacağı şüphelidir. 
Bir hisse yüzünden cami kapı -

" sında işlenmiş şu cinayete bakı · 
nız: 

Osman Efendi oğullarından T e 
mel anasının hissesini diğer ortak 
ları Ali, Mehmet, Apti, Hamit, 
Durmuş, Osmandan istiyor, bun -
lardan Apti Temelin anasına küf
redince, Durmuş Aptiyi tokatla -
mo.ecı- ı.. ... :ı;t.,..-. lı.unıın uzerıne 11.1-

rahim oğlu Mehmet balta ile Dur
muşu ağır surette belinden yara 
lıyor, Durmuşun yere yıkıldığım 

gören yeğeni Yusuf oğlu Osman 
yedili tabancasını çekerek ilk kur
şunla Mehmedi, ikinci kurşunla 

Hamidi ağırca, üçüncü kurşunla 
da Aliyi yaraladıktan sonra ka -
çıyor, ertesi günü tabancasile tes
lim oluyor, vak'aya sebebiyet ve -
ren Apti ve Temelle birlikte içeri 
ahlıyor. 

Yaralılar memleket hastahane · 
sir.de tedavi altına alınmışlardır. 

Evli bir kadın 
l(ızının nişanlısına 

nikahlanmış ! 
İzmir adliyesi, zatüzzevç oldu 

ğu halde genç kızının nişanlısile 

nikahlanan bir kadm aleyhindeki · 
iddia üzerine tahkikata başlan -
mıştır. 

Bu kadın, Orhaniye mahallesin 
de Yokuş başı sokağında Giritli A
ma Mustafa Efendinin 12 senelik 
zevcesi Elif Hanımdır. Bu hanım 
vaktile evlenmiştir. tik izdivacın
da Necmiye Hanım namında 16 
yaşında bir kızı vardır. 

Elif H. hundan bir müddet evel 
kocası Mustafa Efendinin evini 
terk ile Süleymaniye mahallesin· 
de bir eve geçmiştir. Necmiye Ha
nım, yeni geçtikleri mahallede 19 
yaşlarında Şerif Efendi ile nişan
lanmıştır. Fakat nasıl olmuş ise ol

Viyana mahkemesine 
göre değil! 

Bir ,müddet evvel Viyanada iki 
bilardo oyuncusu arasında açılan 
bir davadan bahsetmiştik. Mevki 
sahibi iki kişi ,arasındaki bu dava, 
bunlardan birinin, diğeri !1akkın
da "O, bilardoyu açık, dürüst oy· 
namaz. Daima kaçamaklı bir o -
yun tarzını tercih eder.,, demesin
den çıkmıştı. 

Daha bu davaya ait muhake -
me bitmeden, bu sefer de iki briç 
oyuncusu arasında aşağı yukar, 
ayni şekilde bir dava açılmıştır. 

Yeni davada, davacı :Viyana -
mn büyük tacirlerinden Al'oert 
Volfdür. Dava ettiği adam da, 
gene ticaret sahasında mühim bir 
mevki sahibi olan Haynrih Grün
lsvayg iddiaya göre, dava edilen 
adam, davacısı hakkında, beynel· 
milel briç müsabakası ha~m·lığını 
yapan komitenin toplantısında 

"Bu müsabakaya, onun iştirak et
mesi doğru değildir. Çünkü, ken · 
disi oyunda hile yoluna sapar. Bu. 
onun oyun tarzıdır,, demiştir. 

Bu sözden dolayı, şeref ve hay
siyete leke sürülmek istenildiği 
kaydile davacı mevkiine geçen 
briç oyuncusu, kendisinin hilesiz 
oyun oynadığına dair bir çok şa n 

hit göstermiş, bunlar ve ehli vu -
kuf sıfatile bazı oyun mütehassıs
ları mahkemede dinlenilmiştir. 

Mahkeme, neticede, "Hileli o -
yun tarzı,, demenin böyle oymyan 
adamın şeref ve haysiyetini incit 
mek maksadile söylenildiği sabit 
-·-·--..l.-~--- ... ._ ___ ___ -- - " 
zmm hususiyetini anlatmak ydllu 
bir benzetiş mahiyeti gösterdiğini 
kaydederek, dava edilenin berae
tine karar vermiştir. Dava eden 
de bu kararı derhal temyiz etmiş· 
tir. 

Bizde böyle oyunlar sebebile 
dava açıldığı hiç görülmemiştir. 

Fakat, Avrupada, bilhassa Avus -
turyada bu gibi davalara sık ~;ık 

tesadüf olunur. Ve bilhassa oyun 
meraklıları tarafındnn merakla 
takip edilir. 

Bir muallim 

Hükumet taraftarları, ayan 
meclisi azası tarafından yapıla1' 
bu intihaptan hiç memnun katma' 
mışlardır. Muvafık gazeteler, a' 

yan azasının son mebus intihaba' 
tında millet taraf mdan verilen re' 
ye hürmet etmediklerini yazıyor' 
lar. 

Başvekil M. Çaldaris, ayan me'' 
lisindeki bu intihap hakkında ati. 
deki beyanatta bulunmuşlardır: 

"Bu intihaba siyasi hiç bir e ' 
hemiyet vermiyorum. Y almz şu ' 
nu da kaydedeyim ki, ayan azasr 
nm bu hareketi, miletin reyi bili' 
fınadır.,, 

A T 1 N A, 1 ( Hususi ) ./ 
istintak hakimi son darbai hükii' 
met hakkın ela başvekil M. Çal da ' 
rislc reisicümhur M. Zaimisin ifş' 
cl.elerini aldıktan sonra dün M. Ve' 
nizelosun evine giderek mumailef' 
hanın da ifadesini almak istemİŞ' 
tir. M. Venizelos, o esnada fa:z;ll 
meşgul olduğunu ileri sürere~ 
müstantiğe ifadesini almak üzer' 
kaydile davacı mevkiine eç~ 
başka bir zaman gelmesini bildir 
- -&.--

1 yaşında çocuk 
yanarken .• 

Karagümrükte Koca dede n1ll 

hallesinde Kadıasker medresesi 
nin bir odasında koltukçu Mustt'f 
Efendi ile ailesi oturmaktad•~ 
Mustafa Efendinin karısı dün b 
yaşındaki çocuğu Sülcymanı od' 
da kilitliyerek sokağa çıkmıştı' 
Çocuk odada yalnız bulundı.ı' 
için mangalla oynamağa başlı.ı 
mış, biraz sonra mangal devrile 
re:r yerdeki kilimleri tutuşturuııl 

tur. ..,; 
" Ç Dumanlar içinde kalan çocuğ 

alışmadan para ala- 1 [ eryadıl!a komşu odalarda otur~ 
. marn ,, diyor j ~ar ~ct_i~m.iş, kap~-Y~. zorla ~aça~ 

Sıle merkez mektebi hocaların- .çerı gırmışler, kuçuk çocugu Y 
da~ Azmi Bey, sekiz ay evel asa- maktan kurt~rmışlardır. 
bi bir haı;talığa uğramış ve kendi • Oda kısmen vanmışhr. 
sine sekiz ay mezuniyet verilmiş -
tir. iznini lstanbulda geçiren Az -
mi Bey geçen hafta Şile kazasına 
bir mektup göndermiş, izinli oldu
ğu sırada kendisine verilen maaş 
üzerinde bir hayli düşündüğünü ve 
vicdanının vazife mukabili olmı -
yarak alınan bu paralardan muaz
zep olduğunu, bu itibarla sekiz ay
lık maaşını kabul etmemeğe ka -
rar verdiğini bildirmiştir. 402 lira 
48 kuruş tutan hu sekiz aylık ma 
aş yekunu da bu mektupla bera · 
her Şile kazasına iade edildiği için 
kaza kaymakamı bu parayı ema -
net hesabına kayıt ve kabul etmiş 
ve keyfiyeti de vilayete bildirmiş 
tir. 

Kadınlar birliğin de 
ıe 

Yarın kadınlar birliğinden 

fakir mektep talebesine bayra~f 
lık elbise dağıtılacaktır. Birlik gJ 
dirilen çocukların re~imlerini ııl 
racak ve bu resimleri büyülte' 
b. ı· v ı b .. .. d btlııı ır ıge cumaş te erruun e .. 
nan müesseselere bir şükran ııı;, 
kabelcsi olmak üzere hediye e 
cektir. 

S~yrisefain - Galatasar91 
karşılaşıyor . i 

B .. d d b 0 
• 'ı ı1' ugun sta yom a ırınc ' 

muş, 40 yaşında Elif Hanımla Şe· i===~~-........ =~=~~~=

ci küme muhtel itleri maçındşJ1 ti 
vel Seyrisefain - GalatasaraY,. 
kımları karşılaşacaktır. Geç~ll 1, 
ferki karşılaşmada Seyrisef aılltı' 
rafı çok güzel oynamış, ~e fıt' ,ı~ 
yüzünden 0-1 mağlup olı11&J f. 
Bugünkü karsılacı.rnanın çok lı~.11 

rif Efendi belediyeye baş vurmuş· 
lar ve yekdiğerlerile nikahlanmış
lardır. Elif Hamının nüfus tezke • 
resi ile nüfus def terinde ikinci iz
divacı mukayyet olmadığından ye
ni nikahlılar bunda güçlük çek -

• 

memi~ler, fakat Necmiye Hanım -
la üvey babası bunu duyunca a· 
sabiyctle teessüre düşmekten ken 
dilerini alamamışlardır. Mustafa 
Efendi de Adliyeye müracaatla 
keyfiyeti haber vermiştir. 

~ · :.. 5e1· 
canlı olacağı muhakkaktır. 11 
sefainliler Eşreften mahruDl 

0 

rak çıkacaklardır. 
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o' 
s' 
at· 

kil' 

IGençlerle Başbaşa 1 
Şevket Bey diyor ki, ağabeylerimiz 

bize ehemmiyet vermiyor. Amca
beylerimizse söze karışıyoruz 

diye kızıyorlar bu 

I f ri · 
yitl 
ert 
ter· 

böyle olmaz! 

Toplıyan: Melih Nazmi 
::=o=c:::a:::=-==:c = ><: Şevket B. 

ruz. Terennüm ettikleri şeyler ek
serisi methiye, buna mukabil hi -
civler teşkil eder. 

a' 
ba' 
~re' 

or' 

ati· 
ır: 

e 

Şehzade başında (Şunlar) kır -
lasiye mağazasındayız. (Şunlar) 

ne güzel bir isim .. Merak ederek 
bir kere bu ismin niçin konduğunu 
sormuştum. Acaba bir aile ismi fi
Jıin mı? .. Değilmiş.. Hani şu bil -
diğinıiz hunlar, şunlar var ya işte 
hu "şunlar,, da onlardan biri .. 

Şunlar mağazasının ismi tuhaf 
olmakla beraber sahipleri de tu -
haf kimsel c·· h . er.. um urıyet genç 
ler mahfelinin şu zorlu veznedarı 
Sedat bey Ş k B •w 
b

. , ev et ey ve dıger 
ır zat k' .. 

h k 
. 11 uç ortak.. Mağazada 

er esın iıı." l l S T 1 ayrı mıştır. Fotoğraf-
ara edat B w . 
Ş k 

ey magazadakı satışa 
ev et Bey h .... 1 • arıcı ış ere de diğer 

../ ortak bakı t k . . yormu!·· Oh ne güzel 

Jda' 
jf~· 

ve-
lliler' 
ıniş' 

fa:ıl' 
er& 

üzeri 
eçe~ 

'}dit 

k 

• nı&J 
seti 
sl'~ 
ad•1 

·n b 
ı od' 
ıştıf 
dııt 

a sımı amal.. 

~undna evvel de Şevket Beyin 
n.ag:azasına bir kalem 1 k .. "t · . ama ıçın 
gı mıştım. O vakit Ş k B r d k ev et ey e -
f>~nn ed.~l.~m, önündeki kağıda dü-
~ e Uflune bi 1 Kend' ·i r şey er yazıyordu. 
add"t ı~ e tanıştıktan sonra müte -

ı efalar mağazaya ·u•w• 
de Şevket B . gı ıgım-
kal .. .. eyı hep elinde kağıt 

d 
.. ~.m onun deki kağıda d .. .. 
uşune b · l uşune 

d .. B ı~. şey er yazdığını görür-
k~;'Be ug~n gittiğimde gene Şev

y elınde kalem d.. ·· .. du. uşunuyor -

- Merhaba Şevket Bey!. 
- Merhaba Melih Bey. 
-- Ne yazıyorsunuz?. 
- Beş hec r b' .. e 1 ır şıır hazırlıyo-

r-um. 

- Çok .güzel. 
- Arzu ederseniz size okuya-

Yım. 

Şiiri okumıya ba .. ladı S" .... 
ke t

. T • ozunu 
s ını: 

S. - Teşekkür tcderim Şevket B. 
ız onun · h k Yerıne bana edebiyat 
a krndak· f'k· l . . . a· . ı ı ır erınızı söyler mi· 
ınız?. 

t - Yazdığım tiiri dinlemek iı
eınez misiniz?. 

cıJJ' 
tıJf~ 
Çti 

U 
..,,! - lsterinı ama sonra evvela 
~ ıniW ' akatımızı yapalım da belki 

•onra. ·· ı~k mu a attan vazgeçersiniz?. 
ı· -· O halde buyurunuz, sizi din
l}'orunı e .. 

n 11 ha -:- ~inıdi hakim olan edebiyat 1 
.. ngısıdir" yrav; .. 

}ik ~I Yi - Vallahi Melihçiğim ne diye
. şl b·rn, benim gibi tilmizlere bu gi-

··itei n~ ~Ua.llere, günlerce düşünüp, o
bılld ta Una sorup ecvap vermek ya -

n -~ tır~tken ... Sen beni ani olarak bas 
e e"' ce ın, Kardeşim timdi sana ilmi 

fa "~P vermeğe kalkııırsam bot ka 
la Ilı a çıkılmaz girdaplara yuvar-

nrn 1 ha 1! o urum. Bırak bunu, ben 
;/ na göre nıütalea edeyim. 

ı:i, ;1' la 8 ence timdi cihanda hakim o
~d_., ~ N n k_adın ve para edebiyatıdır. 
.,,_r,.1 ,ı .e ·hıleyim ben "San'at san'at i-

r Çındi d ·· . 
~çeıı ..._ . r., erler fakat san'at .para ı-

·ıı v Çındir ~f •I J d h • ıanat kadın içindir demek 
eh• f 8M. a. doğrudur. 
rıııı~~ la aaınafih bu eskiden daha faz
~1< be1'. •. :.:· İyi ~ir edibi iyi bir tairi, 
r· S J> Pa.di açı muıteına - daima !ıir r tah dalkavuğu olarak görüyo-

Tanzimat edebiyatı biraz da -
ha bunlardan uzaklaşmış gibi. 
Çoü ~ükür şimdi bu yok. Bu sefer 
yapılan: Y aldızh kelimeler, ma 
nah manasız müteheyyiç vak' alar 
doldurarak satışı teınin etmek ga

yesı. 

Lakin bu kabahat tamamen ya
zanlarda değil, mühim bir kısmı 
da okuyucularda. 

içtimai yaraları deşen, ciddi, 
olgun, dört yüz dirhem eserleri 
sathi bir göz yalamasile geçiyor 
ve kitabı almayı lüzumsuz görü -

yorlar. 
- •Nasıl yazarsınız?. 
- Nasıl mı yazarım?. Tuhaf .. 

Tabii kalemi kağıdı alır, yazarım. 
Canım sıkılır yazarım, antr pa -
rantez şunu söyliyeyim ki; biz kü 
çüklere hiç ehemmiyet verilmiyor. 
iyi yazabilmek için devamlı mec
buriyet lazım .. insaflı tenkit la -
zım .... Biraz da takdir lazım .. Ma
alesef ağabeylerimiz bizi daima 
baltalıyor, amca beylerimiz de teh 
ditkar bir tavır takınarak: "Bü -
yükler konuşurken küçükler söze 
karışmaz., diyorlar. işte dostum 
bu vaziyet içinde ne yazılır. Şüp
hesiz hiç .. Düşün öyle değil mi?. 

- Kimleri beğeniyorsunuz?. 
- "San'at san'at içindir, der -

ler., demiştik. Fakat biliyorsun ki 
bugün san'at bir fikrin telkin va -
sıtası olmuştur. O halde muayyen 
bir fikri olmıyan, yahut muayyen 
bir fikir telkinine savaşmıyan bir 
muharririn yazısı okumıya değ 
mez. Ancak vakit geçirilmiş olur. 
Bittabi o muharrire "beğenilmek., 
meziyeti verilemez. Bilmem ben 
böyle ıdüşünüyorum. Kimleri? Sö
zünde ısrar mı ediyorsun?. Peki, 
bilhassa halkın seviyesine inerek 
çok yüksek ve kıymetli fikirler 
telkinine savatan muharrirleri se
verim, ki onlar da belli .. 

Mellh Nazmi 
11111••~'"'"""'''*'' ... 1111K1NB11mmm•ı•.---• 

Bilmecemiz 
Okuyucularımızdan ümmUgUlsUm Hanım 

blze §U ata sözlerini gönderdi. Beğendikleri· 
nlzi bize bildirin. En çok rey alana hediye 

vereceğiz. 
tn111uı 91rnnı ahp:ıbına bllıı · ö~·,.ımez. 
Kendine ıtnerı çın-r..ldru t•le ••llhr. 
1nıııanın bacısı keıulin ~ dert ortağuJır. 
Dl§I ku' )"U\·a yapar cU,ı ku17 yın·a bozar. 
Arabanm ön tekf'rlf"ğl nerPye gidene ar-

ka tekerleği de oraya Kfder. 
Soıır.ı,l:ın ıro~. gA,'Urdan dönme 
Kııtı gt>Çlrrooyf'n köpek yoktur f.ıkat sor 

derl•I ne Çf'ker. 
Tazıya tut tavşana kaç diyen kötü boy-

ludur. 
Gurbf"tte öjtUnme-k hamamda türkü söyle-

rnlye benZ<'r. 
Mızrak çuvalda gizlenemez, bir ucu çıkar. 
Tok açın hallnıJC'n anlamaz. 
J>Uşenln dostu olmaz • 
Huylu huyundan gı-çıne:r.. 

tnııan dokuzunda neyse doksanında ela o -

dur. 
tnsan evlnde ne yediyse kalıvedt> 8Öylemez. 
tnııanuı kamına ke~ vurulmaz. 
Bat yarığı ppk:ı içinde. 
Kol kınlı yen iclndt>. 
EUncle tıe>k bUnert olan Jıaraı.t otar • 
~ .._dlul kalıedayddr bt-JdPnemeL 

Kendlne ~ olmıJaa ad;\l."ldıuı 114Ju ...,... ..... 

VAKiT 

r· .. ····c;~·ç·i·;;: .. ·1·ç1·~··· .. E·d;·ı;·;·· .. ·M:;·~~-b~k~-······················· .. 1 
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Gençler için açtığımız Edebi müsab;k~~~-d~;; .... ·~ı-;-- -1 
Gençler için açtığımız edc.bt ı Ma t·• b e ıyoruz 

müsabaka devam e<liyor. Bu haf- YASA el eki ~mk a L.
1 

1 u~u alınız ve irin-t .. h"kA .s arpın erı C ;'E' 

a rnusabakanm 1 o uncu 1 aye - Yaımmın her SÜT.ünü Tanrı 11özli blJlrlm. cYönderd· ~. . .. evat Bey"ı -~ ıgını soy} · . n 
s5yle 10 uncu şiirini 'basıyoruz. Toprağımı yü('('ltmck benim en ö:ı:ıtı lilkUm Hizmet 1• k e~ınız. 

M" b ka . k . . Ba~bıığlara ıın~·gım var yurtda lıırı seH·rlm ç. ız bıraz d k 
Usa a • ya gırme lÇlil en Özü temiz, bağrı ~rn ~ lf;lt Türk oğlu ~nra : Uta ladı; 

sok 800 kelimelik bir hikaye, ya- Türklim 

hut ıen çok 15 rnı:-ralık bir manzu
meyi göndermek kafidir. Okuyu · 
culanmız arasında en çok rey a
lanlara mükafat vereceğiz. 

Nişanlıya Hediye 
Cevat Bey son günlerde Ha -

maset Hanım isminde genç, güzel 
bir kadınla tanışmıştı. Hamaset 
Hanım, Cevat beyin tam manasi · 
ı~ beğendiği gibiydi. Zaten ken -
disi de genç, güzel bekar bir er 
kekti. Kendine bundan iyi bir ar
kadaş tasavvur edemiyordu. Ve 
nihayet bu fikrini açtığı zaman: 

- Beni ne kadar sevdiğinizi 
biliyorum; benim de size ne de -
recede bağlı olduğumu tahmin e· 
demezsiniz . 

- Sözlerinize eminim ki beni 
seviyorsunuz; zannedersem nişan 
!anmamıza bir mani kalmadı de
ğil mi? dedi. 

Genç kadın, bu teklifi biraz te
reddütle olmakla beraber derhal 
kabul etti. 

Her n'-a ta :-1·ddınm gibi dumınz nkurım 
Ben hı:ı:rnıı anılımdan gıi:ı:el l,ırttnn 

ulını!jmı 

Günı-,, gibi gökl<'rdcn yliecllr dıı bak.ıırmı, 
Saygılarla IJill yasama yalnız başım 

TEJUS C'A?ı; 

- Enfes, enfes. Dedi. Hemen 
ı.arınız. 

Kız iskarpinleri hem sarıyor 

hem de ~öyıenıyordu: 
(Güzel bir kadına yakışacak en 

güzel bir :.skarpin .. ) 

Cevat Bey uzun müddet mef -
tun meftun baktı, durdu ve iska:
pinleri aldı, pazarlığa lüzum gör -
meksizin parasını verdi; mağaza -
dan çıa<atktm kıza bir daha bak 
mışh ki o yaı ı mütebessim ya,'l 
mükedder <..evat Beyi süzüyordu. 

Kapıyı çaldı, tanımadığı bir 
hizmetçi kıı; açtı: 

- Kimi arıyorsunuz efendim? 
- Hamaset hanım evde yok -

lar mı?. 
- Evdeler, fakat göremezsi -

r.iz, meşguldürler. 
- Ya .. Demek ki göremiyece· 

gim?. Kendisine §U paketi bizzat 
vermek istedirm. 

- Evet, evet şimd" h 
hanrmef endi bana .ı. atırladnn 
diyerek paketi g .. s~yleınişlerd( 

erı ıttı. 

Cevat Rey neyi d' · 
. ıyerek sord 

- Bu ıskilrpinle . d .. u: • . . rı un d 
aermıştıniz. ha e gön .. • nımın ay w 

madığından ve r . . agına ol 
_}• w• engını be w 

ngınden "eri g" d . genıne .. .. .,. on erını 1 . 
bugun daha 2a 'f . ş erdı; bey . rı yeşıl bi . 
pın aldı ve size d b r ıskar • 
1- e ' u hu umat şimdi g" d susta ına-

on ereceklerd" 
- Ya? o· ı. 

· ··· ıyebilnıi t" 
Jı, fakat orada d h ş ı. Kızına. 
mazdı. Dogru isk a ~ ~azla kala .. 
w arpını ald w 

gazaya dorıdü. k . ıgı ına 
' endıni k 

genç kız hala gül" arşılıyan 
leri uzattı: uyordu. iskarpin 

. - Şunları bir dah . 
nız, dedi. a gıyer nıisi-

Kız de> hal giydi ve 
- Zanned · gene· 

erını ki h " · 
ta böyle •formuyor?. ıçhir ayak-

- EvP.t, ben d b . . k e u ısk . 
:rın aya laa ınızdan b arpıni si. 
luşlıramıyorunı deıntŞ~asına Ya • 

(İşte o g·· d ştı. un en b . 
vat Bey, Hamaset' erıdir ki Ce .. 
h . ıne H 
atıne de sad 1 aset Saba acatte • 

kaldı.) hağland ı, 

A. ş. 

Günler geçiyor, nişan uzuyor 
du. Böyle olmakla beraber Cevat 
Beyin ziyaretleri gittikçe artıyor 
ve her ziyaretine de eli boş git • 
mekten çekiniyordu. Muhakkak 
bir hediye götürüyordu. Hamaset 
Hanıma gelince, o; böyle ziyaret
lerden hiç de memnun olmuyor -

ltalyan 
ltalyada 

gençliği 
genç Faşistler 

du. 
C 

.. Dersle oldugu"' 
evat, bugun gene evden çık· • 

tı. Tabii ziyarete bot gitmek olur kadar askerlık 
mu ya. Bu sefer hatırı sayılır bir ve spor lala da 
tey götürmek ve nitan için sabrı· uğraşırlar 
nın tükendiğini söylemek istiyor 
du. Yürüdü, yürüdü, Beyoğlunun 
büyük mağazalarından birine gir· 
di. Gözüne ilk çarpan köşedeki 
tezgahtar kızdı. Aman ne güzel ne 
d.e tirin şeydi bu. Şimdiye kadar 
en güzel bildiği Hamaset .ffanım -
elan da güzeldi; hemen o tarafa i
lerledi. Kız bir müşteriyle pazar· 
Irk ediyordu. Şık bir bey elindeki 
yetil iskarpini bir kere daha mu -
ay ene etti, muvafık buldu; ve al 
dı. 8üyiı1< bir sevinçle mağazadan 
ayrıldı. Cevat Bey tezgahtar kız -
la başbata kalınca alacağını bir -
den hatırhyamadı; kız bunu far
keder gibi olmuştu: 

Al 
w . k . ltalyacla faşist tetkilatr-.•n bir 

- acagınız ıs arpın ne renk- d 1 k d B • e genç er ısmı var ır. una 
te, kaç numara olacak efendim?. 1 (Bal') ) d l B l'l 1 d ı a er er. a ı a ar a mek-

Numarasını hiç de bilmiyordu. tepli İtalyanlar vardır. · B 1 
H d . l k · · (b' • . un ar e ı>:_e a ma ıçın ır ?ıkarpın mekteplerinde olduğu grbi mek _ 
alacagım kaç numara gıyersınız tep dı•arısında da sık b' · 'b • • • :ı- ı ır ınzı at 
dıyemezdı ya) .. Bıraz düşündü ve ile askerligwe haz l k l ır ı yapma da • 

kırmızı renkteki bir iskarpini göı- dırlar. Balilalar mahal) t k"l-
k 

·ı- · e eş ı a • 
terere ~ ave ettı.: tı halinde faşist zabitleri tarafın 
.. -. ~ılm~m kı, bana şu daha dan idare edilirler. 18 yaşına ka
ıyı gıbı gelıyor ama ayakta nasıl dar ltalyan çocukları bu te,kilat-
d,~racak acaba?. ta yalnız askerlik inzibat ı ve spor 

Bu suale kız hemen iskarpini 

yapmazlar ayni 
fatist olmak i . z_a.ınanda İyi Wr 
alırlar. Kendif~; sıyaai terbiye de 

. . ıne konferanalar 
verılır, f aıist f'k . 

• A • ı rıyatı, fatizm• 
sıyası akıdeleri d 1 • 

. . ' ev et nazarıye • 
lerı, ıktısat hakkındak" d·· .. 
) • l Utunce 
erlı gelnçlerin anlıyacakları •ekild 
an 'ltı ır. :r 

Resmimiz spor ya 
1 l 

pan ge~ kız· 
ar a ask " f ı -~ .. erı ı m yapan Balilalan 
gosterımekted ir. 

camekandan çıkardı: CUmhurlyet Cien4jler mahfeli 13 UncU 
müsameresi 

- Arzu ederseniz bir ker~ 

muayene edeyim bakınız?. derhal 
giydi ve bir atağı, bir yukarı yü 
rüdü: 

- Nasıl buldunuz; beğendini? 
mi?. Bu iskarpinler her güzel ka
dıraJa ayni zar af etlerini muhafaza 
ederler • 

31 Mart 1933 Cuma günü ögw - p d 
1 d 

rogram a AI° z··h .. 
e en evel ve öğleden sonra olmak Frans d .. 

1 
u tu Be .. c h ızca an lercum tt" w. ca· 

uzere üm uriyet Gençler Mah _ f . e e ıgı 
f 1

. . • acıanın esrarı) d 
e ı temııl ,ubesı bef inci senenin ve bir t hl l ~mın. a 2 perd 

on üçüncü müsameresini verdi. E 
1
. a 

0 
uk hır tra1edi vardı 

H "k" "ld d l ser ısanımıza k · · er ı ı teuııı e e sa on hınca- d·ı . ço ıyı tercüme 

h d l b
'lh k'b . ı mış, yalnrz eser bund • 

ınç o u ve ı assa ı ar ıeyırci müdd t I . an 
l-!!tl . utt e evve ıınemasını .. d'' ""' e.ı mevc u. gor " • 

(Lutfen •ylfal ı ı;e'lr1rlnla) 

... 
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Kadın ara Biklm 
- Onu sevdiğime eminim .. Du

yuyor musunuz?. Kimse onun ka
dar benim hoşuma gidemez .. 
Kimse ... 

- Emin misiniz?. 
- Hatta ... 
Birdenbire duruyor.. Aklından 

geçen cümleyi tamamlıyor. Bu ani 
sükutunun sebebini de söylemek 
istemiyor.. Cümlesini tamamlı -
yor, çünkü: 

- Hatta, kolleksiyondaki en 
son resim sahibi bile olsa .. 

Diyecekti. Fakat sesin sahibi o· 
nun dü§ündüklerini söylüyor: 

- Dütündüğünüz adam bile ol· 
sa değil mi?. Zira bunun O oldu -
ğunu biliyorsunuz. 

Selma hırçın bir sesle soruyor: 
- Söyleyiniz .. Siz O musunuz? 

Söyleyiniz. • 
Cevap doğrudan doğruya de • 

ğildir: 

- Albümde resmim en sonda • 
dır .. 

Uzun bir sükut.. Selma mırılda· 

nıyor: 

- Demek sizsiniz?. 
Artık sakinleşmiştir.. Bu sefer 

kızmadan soruyor: 
- Beni ne diye ve ne hakla bu

raya kapattınız?. 

nakleden • ta. 
- .._. aıws ..... 

- Rica ederim, eğlenmeyiniz .. 
Beni niçin buraya kapattınız?. 

Bir musiki ahengi haline gelen 
ses tekrar ediyor: 

- Size daha fazla bir şey söyli
yemem. Çünkü aşk hayatınızı, ta· 
liinizi yaşamanız lazımdır. Ken
disini görmeden daima sevdiğiniz 
adam, kalbinizde, ruhunuzda mev· 
cut hayallerin birleşmesinden ya -
pılmııtır. Ekseriya insanların sizi 
anlıyamamasından doğan ıstırap· 

larınızı teskin etmek için bütün 
ruhunuzla çağırdığınız adamı, 

bot yere beklediğiniz sevgiliyi, bir 
dul kadın gibi hayalinin arkasın· 
dan ağladığınız erkeği, bu ta.m ve 
mükemmel a,ığı yann göreceksi
nız. 

- Yarın mı? 

- Evet. ... Yarın, biribirinizin 
kucağınıza beklemekten mütevel· 
lit bir yorgunluk ve kavuşmadan 
mütevellit bir sevinçle dü~eceği • 
niz gün. . . Y arm ••. 

Selma mırıldanıyordu: 
- Yarın!. .. 
Demek yarın kendisini kaçırt· 

mış olan esrarengiz tahsiyetle kar
şılatacak, bu kadar istediği ayni 
zamanda da çekindiği gün geldi! 

Ses devam ediyor: 

- • . . . Yarın. . . . Harikulade 
- Siz mevut aşk hayatını ya· 

şamanız lazımdı. 
ve efsanevi birletme 

filmi· lacak ! ğümüz (Sarı oi:fanın esrarı) 

gününüz o-

: 

p. 
E .. 
' 

ne çok benziyor, Ali Zühtü Beyin 
eserini film gibi eserinden aslın· 
dan aldığını tahmin ediyoruz. Fa· 
kat lisanımıza pek İyi tercüme e· 
dildiği ilk nazarda göze çarpıyor· 
du. 

Rol sahibi amatör san'atkir· 
lar rollerinde fazlasile muvaffak 
oldular. 

Ese:- de sahneye pek güzel 
konmuş, bir çok yeniliklerle kar· 
tılaştık. 

Bundan sonra bir de (ihtiyar 
kız) namında bir perdelik kame -
di oynanmıştır. Lakin biz bu Q(o· 
mediyi başka yerlerde de seyret • 
mit, ayni mevzu ve muhavereleri 
İ!İtmiştik. Yalnız burada sahneye 
konu! tarzı biraz daha itinalı .•• 
Her §eye rağmen eser muvaffaki
yetle temsil edilmiştir. 

Gençleri tebrik ederiz. 

M. rt. 

Gençlere iskrim dersi 
Cümhuriyet Gençler mahfeli 

~por şubesinden : 

Mahfelde meccani iskırım ders· 
}eri açılmı§tır. Dersler her hafta 
cumartesi günleri aat 18 den 20 
ye kadardır. Orhan ve tlhami 
Beyler tarafından verilecek bu 
der!fere herkes iştirak edebilir .. 
Kayda cumartesi, çarşamba gün · 
Jeri aaat 17 den 20 ye k adar mah· 
felin Beyoğlu Cümhuriyet Halk 

Titriyor .. .. 

Ne sihirli sözler! 
Bu seai iıitir işitmez, albümde

ki korkunç çehrelerin hatırasının 
verdiği tiksindirici hiaai kaybol • 
muştu. Bu ses bir musiki ahengi 
ile Selmanın bütün enditelerini 
silmişti ve hatta, biliyor ki, bu ses 
sustuktan sonra bile ahengile ruhu 
titriyecek. Bunu Selma biliyor ve 
bu sesin ahengine kendini bırakı· 
yor. 

Fakat bir baş.kasının karısı ol
duğunu hatırlar hatırlamaz, bütün 
benliğiyle isyan ediyor: 

- Hayır, hayır .... İstemiyo· 
rum. 

O, bu sözleri işitmemiş, kendi 
kendine mırıldanıyormuş gibi söy· 
lem ekte devam ediyor: 

- Beni ebediyettenberi arıyor· 
dunuz ve ben ebediyettenheri sizi 
bekliyordum! .... Dütününüz, yarın 
gözlerim, gözlerinizle ilk defa 
kar§ılaştığı ilahi anın güzelliğini 

dü§Ünün. . . Ruhlarımızın na.sıl 

aydınlanacağını dütünün !... Elle· 
rimizin daha ilk temasta duya· 
cnkları .• .•. 

Selma, bu ateşli sözleri sustur· 
mak için haykırıyor: 

- İ&temiyorum. • • Bırakınız 
beni gideyim!. .. Sizi görmek iste · 
miyoruin ... Gitmek istiyorum. Git
mek istiyorum ..• 

Fırkası binasındaki mahfel spor =":"'=:===-====-===-:=-=== 
şubesinde devam edilecek ve 
derslere 15 n isan cumartesi günü 
başlanacaktır. 

Temaşa grupunun 
müsameresi 

3tt-'fdart perşembe günü akşamı 
! 3 Gençler T amaıa grubu tarafın • 
f ı dan Sultanahmetteki müsamere 
5 ı salonunda bir müsamere veril · 
t 

ı mittir .. 
a- ~ 1 (Borçlarını Ödedi) ve (insan 
S.. l • 1 sarafı) piyesleri temsil edildi. H er 

.!= i lıl ı iki piyeste de Avni, Necmettin, 
er 
t:i' n !nver BeyJer çok muvarf ak o,muş 
c... , tardır. CenÇlcri tebrik ederiz. 

suıtnnnhrot•t Tapu Başnıenmrluğundtı.n : 

Ramide cuma mahalleılndo Cami ııo

knğrnda eski 15 No.lu maa bahçe hane 
Lokçah Hafız Hasan Efendi bin Hac ı 

İbrahim uhteslnde bulunan hanentn hııciz 
defterinin kaydında ve mtil! hAzat hıınes!n· 

de \Yalnız 800 zırn mahal Dcrsade t 
bidayet mahkemesi tarafından yazıl a..'l 27 
'T.evveı 3'.?0 tarihli lş'an Uzer lne haciz 
edildiği) ynzılmı§ ' 'e hnc7.e müteallik 
e._.rakl mUsbiteleri gerek haciz evrakları 

meyanında ve gerek vergi gubeslnde 
blttabarri bulunıunaml!)tır. Bu i t için No
terlik ve mnhkemei asliye birinci hukuk ida
resince yapılan muhabere neticesinde 
böyle bir kayıt ve malOmata tecadUf 
edilemedi~ blldlrilmlı olmakla ve mnhl· 
yeti meçhul hacizlerden addi ltızun gel· 
mi§ olduğundıı.n bu haciz ile alft.kMJ olan 
,.arsa bir ay mrtmd& bizzat v a bil
..e'ft1\ıe ıttatt)'t .tlftrre.ctrtrt..,n tı.ı<.Si takdir
de mezkOr haczln u6Ulcn !ek edileceği 
ııo.n olunur (1372), 

VAKiT 

İslimi ık 
hakkında 

Bir lngiliz muharririnin 
mühim fikirleri 

Sengapor şehrinde intiıar et • 
mekte olan Arapça "El - Hüda., 
gazetesinin muhabiri, lnailterenin 
meıhur muharrir ve mütefekkiri 
Mister "Bernard Şov,, un yeni he· 
yanalım neşrebnektedir. El -
Hüda gazetesi Cava müslümanla • 
rının tercümanı efkarıdır. Gazete· 
nin muharriri Bernad Şov'la §U ıe· 

kilde konuımuıtur: 
- Beş dakikanızı iıgal edebilir 

miyim?. 
- Hay hay, bu dünyada ölüm -

den bir, gazetecilerden iki kurtul
mak mümkün değil! .. 

- Sizin Kosmopilten gazete • 
sinde bir makalenizi okuduk. ls
limiyet lehinde sözler söylediği • 
nizi gördük .. İslamiyet hakkında 
ne düşündüklerinizi söyler misi • . , 
nız .. 

- İslamiyet demokrasi dinidir. 
Fikir hürriyeti dinidir. Her şey -
den fazla müslümanlık, centil • 
menlik dinidir. 

- Siz de hem sosyalist, hem 
centilmen bir zatunız ! Neden 
müslüman olmuyorsunuz?. 

- Gerçi ben de, bafkaları da 
sosyalist olduğumu söylüyorlar .. 
Bunun doğru olup olmadığını kes· 
tiremiyorum .. Centilmen olmadı • 
ğrma emin olunuz .. 

- Fakat eserlerinizde hep cen· 
tilmenlik lehinde bulunuyorsu -
nuz?. 

- Öyle fakat dinliyen nerede .. 
- İslamiyetin bütün dünyayı 

kapbyacağını zannediyor musu • 
nuz. 

- Hayır .• Çünkü ona karıı du
racak bir çok manialar var. Bu -
nunla beraber müalümanların sa· 
yısı mütemadiyen artacak ve di· 
ğer dinlere mensup olanların hep· 
sinden çok olacaktır. Yalnız na • 
zarı dikkate alınması icabeden bir 
nokta var .. 

-Nedir?. 

-- Müslüman lığın bir şey ,m~s · 
lümanların ha ka bir §ey olduğu• 
dur .. İslamiyet çok güzel, çok iyi, 
fakat nerede?. 

- Hıristiyanlığı müslümanlık 
gibi içtimai bir sistem sayıyor mu
sunuz?. 

- Hayır. Müslümanlık gibi iç • 
t i.mai bir sistem olmağa layık hat· 
ka bir din tanımıyorum. Methur 
felesof Burke de bunu benden ev· 
vel söylemittir. 

- Müslümanların uyanmakta 
olduklarını gösteren bir ıey gör • 
dünüz mü?. 

- Göremedim .. 
- Arap memleketlerinde böy-

le bir !eye tesadüf etmediniz mi?. 

- Oradaki hareket islimi de • 
ğil, yalnız millidir. Müslümanlı • 
ğın uyanması için ımüılümanlarm 
müslüman olarak çalıımaları, 

kavmiyet varlıklarmdan, kavmi • 
yet ifratlarından çekinmeleri ica· 
heder. 

- Avrupada ve Amerfüad~ 

müslümanlığı nefre çalıtımlar 

var .. Bunlar hakkında ne dersi • 
niz? 

- Bunları takdir ederim .. Fa • 
kat müslümanların hirıstiyanlar 
gibi büyiik ve muazzam tetkilath 
misyonerleri yolttur .. Hıristiyanlı
ğa mensup her mezhebin teşkila

ta istinat eden misyoner heyetleri 
vardır. 

'· • • .. - . • .. p ...... • " ... ,' ...,. t 
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Müslümanları nasıl hris
tiyan ettiler ve·e · yorlar? 

Malaarrlrlerh Malıittln Abdurrabıruın ve Mocdut Salt 

Buna mukabil ayni müdür ta • mefkurelerinin ve mefhumlarını~ 
}ebeyi yarım ıaa.t olan içtima müd en ez anlaşıldığı ve insan ceıni ' 
detinden daha uzun :bir zaman yetinin en fazla yardıma muhtaC 
alıkoyarak esnemeler arasında bir yerinde kalmıya karar verıne~ 
bütün mill<:ıtlerin kolayca anlıya - mecburiyetinde idiler. Onlar İ' 
bilmeleri için ne ,gibi değişiklik • çin orada kalkmak ve vazifeleriııt 
ler yapılmak ıuretile İngilizcenin devam etmekten başka yapacal< 
dünyanın umumi lisanı olabilece · ları bir §ey yoktu. Ve cemiyet il' 
ğini uzun uzun anlatırdı. Gene ay· Allah hiçbir zaman kendilerinde! 
ni sene zarfında her sene olduğu yardımlarını esirgememiştir. 

gibi mekt~bin kolej kısmının ilk Salibin, Türkün lmf asında HaıÇ 
sınıfı kitabet müsabakası yapmış Jılar harplerile öyle sıkı b ir r ab1 

tı. Talebelerden Mahmut Nedim tası vardır ki ona hiçbir zaınaf 
Efendi Gazimizin, İngilizceye çev. fırsat vermemiştir. Belki şiıııd 
rilmit Türk gençliğine hitabesini daha iyi tanınacaktır. Maamafİ 
çok büyük bir heyecanla pek gü • Türkiyede lsa muakkiplerinin ış 
zel bir surette okuduğu ve dinli • l<ip edecekleri yol fevkalade ıı 

yen talebe ıtarafmdan pek çok al· zun ve me§ekk:ıtli olacağa beıı 
kışlandığı halde, birincilik müka· ziyor. Mesaisinde muvaffak olş 
fatı fÖyle dursun, üçüncülüğe h~· bilirse o zamıın Türkler zamaııl 
le müstahak görülmedi. Misyoner i~e yarar bir şey vücuda getireb 
lerin parasile misyoner hakemler leceklerdir. Amerikada.ki ls.a kil 
tarafından idare edilen bu müsa• sesi de bu suretle yeniden haY' 
bakada bu mükafatlar ancak A • kazanacaktır.,, 

merikan ·hatiplerinin Amerikan lıte çocuklarımızı okutan ıni• 
ıecaatini tasvir e·den veya Ameri· yonerler Türkler hakihnda meııJ 
kan siyasetini izah eden nutukla· nuniyetle bu gibi fikirler bealet 
rı okuyan kimselere verilebilirdi. ler. Müfterilikle itham edilmi§ ol 

Bunların neticesi ne oluyor? mıyacağımızı bilseydik mekteı. 
Bunun neticesi, iki sene evvel ilk girdiğimiz senelerde, Anad0 

ayni mektepte Mead isminde bir lunun Yunanlıların öz vatanı o~ 
Amerikalı muallimin bid<aç tale • duğu, ayni zamanda bu ülketı 
beyi kopya .ederken yakalaması §arkındaki kavimlerin Türk ol 
üzerine öfkelenerek türklüğe ha • ınadıkları, buınlara hükumetin it 
karet küstahlığında bulunması Ü· tiklallerini vermesi doğru olacBi 
zerine TürkıÇocuklarından mürek · gibi bir takım şeyler söylediğ~ 
kep lkoca bir sınıfın maalesef sus· de tafsilen yazmağı unutmazd 
maıı oldu. G enç Türkiye cümhuriyetifl 

Y aztlarımıza nihayet verirken, en büyük gayesi, başlıca eııJ1 

Misionary Heralde mecmuasından vatanın istiklal ve saadetini 1" 
fU son iktibas ve tercümeyi yap - şeyden üstün tutan, milliyetçi ~ 
mayı da münasip gördük: ı gençlik yeli§tİrmek olduğunu b1 

• ·~ il ıHaziran 1926 .. 241 diğimiz için artık gayet ;mutııı 
(Aıyanın samyeli) unvanı ile ve müsterih susuyoruz. 

George Horton tarafından :razı • S O N ~ 
d d mıDlllthmnıtıautfma11m1DıcmtrumımmnumınmumnmnmmnlPlllDft'lld"'.ı 

lan Türklerin zulmünden, ga ar· tııtanbııl Asliye l nhlmm i 4 tıncU ., 

lığından, hrristiyan olmak husu • kuk Drılreslndl'.n: 
ıundaki kabiliyebizliğ~nden hah· Uçucu Kolordu kumandanlığına 

alltı rasaUyodc.n be§ kalem c~ya,nıtl 
ieden bir kitap çıkmıf. Bu kitap yama üskUd4rda Araldyccı catcr , 
"ihtimal harpten beri Türk hak • mahallcsindo 11 No.d:ı. mukim s. r, 

Kumand:ınlıg-t istllıklm taburu blrtod.ıt. 
kında. yazılmıf ıen ,şiddetli arzu · lAziml F~rit ve me7.kOr i.stlhkAm IJC'ı:{ 
hal,, miş. Müellifi Jzmirin istirda· efradından Cemal ECcndilerln sebC ı 
dmda orada bulunmuı ve Türkler vermi~ oldulclarmdan tutarı oııııı 

Uranın hükmen truısili talebine :rnDt" 
tarafından yapılan mevhum me • ır dava istidası aurctıcrlnln tcbll~ ~ 
zalimi görmütmüş. Dr. Horton ay mezkOr nı:irese gönderllmi§ ise de 

1 • • zim Ferit Efendlnln mczkür haned~ 
ni zamanda misyoner enn ıecıye· kıp halen nerede oturduğu bel11 ,,.. 

sizliklerinden, cemiyetlerinin mü· dığı muhtar ve mUba§lr tarafından 
railiklerindc.ta ve bütün kilisenin len .§erhtc:ı anlaşılmış ve talııp '(ti 

blr ax mUddc.Ue illncn tobllg t f 
tembellik vıe lüzumsuzluğundan na karar vcrtıml.§ olmakla tarihi [it 

bahsediyor ve Türkiyedeki misyo· dan lUbıı.ren bir ay znrtmda ın 
F erit Efendinin mahkemeye gelerel< 

nerlerin ve onu beıliyen cemiye • va istldıısmm suretini alıp davn>11 

tin beyhude uğra9tıkların1 ~öylü · vap vermediği tı:ıkdlrde baklanda 
karan verileceği illn olunur (1301)/ yormuş. __ ,, 

Eserin tenkidinde aynen §Un · l stunbul DôrdllncU lem m-0mı:ırl 
dan: ıııJ lar söyleniyor: · Tamamına bin Uç yUz otuıı 

"Kitapta. daha i~.e yarar hia ra kıymet taltdir cdllen Fcthfycd:
6 

d 'k lh . l Up MıısJWıaddln mlılıalleslnln ~il' kıymet görmek ister ı · tıma sok~nd3 c.skf ı mükerrer yeni 
böyle .bir kıymete maliktir. Fakat maralı maa bahçe hanenin ıarna011 

4 
k arttınnıya \•azı cdilmlg olup 16 ~ henüz rasgelemedik. Eğer Tiir Ü 

tarihinde t'ru"lnamesi divanhancYO 
utandırarak ahlakını düzeltebil eanerelt 10/ 5/ 0SS tarihine mnsıı.dl! 
miş olsaydı, bu bir kazanç olur • §nmtıa saat 14 ten ıG yu kadar 16~ 
du. Yahut ml'lletlerı' utandırarak DördUncU İcra dalreainde açık llıf' 

eureUlc satılacaktır. Arttmnayn 
h1riııtiy~nhğa daha layık bir 'ruh için yüzde yedi buçuk tcmınııt , 

verebilmi! olı5aydı bu birinci ~ık · nımır. Aluteraldm vergi, belediye ti 
kıt' icarosi mU11ter!ye. aittir. 9Zil siJl 

tan da İyi olurdu. ıf akat Türkiy~ t cra J:anununu:ı 119 uncu madde 

mesehıinin hz ç seferleri ve kili • :t'lkan haldan tapu siclllertıe wbi~t;J' 
yan ipoteklJ ntacakhlarla diğer _

111 senin tcnkidile halledilebilecek rl!.nm ve irtifak hakkı uıııp1orlıı.-,!' 
günleri geçmittir. ıPuttnn başk;,. h:ıklarmt ve hususile faiz ve ~;,ıı 
h l · k • T "'rk. dair olan iddialarını nıı.n tarllıiD üıı!I a çe.reıı yo tur, ve «tte u ı . .b:ırcn }1rml glln içinde, cvraıu s ıı' 
yedeki misyonerler de bunu yap· rı ne bildirmeleri Jdzımoır. ~ ...+ 

bit oıııı•r mağa çalı•ıyorlar. Böyle bir vazi · haklıırı tapu Blcl!lcrllc sa ati' 
:s satış be<!cllnin p:ı.ylagma.smdBJl ll .p 

yet kartısında bulumnuı olsa idi, Jırlar. Alttkadı:ı.rıarm S,,bU ıııadde)'i"' 
Mesihin ne yapaca~rnı kendiken • n tyeye tcvnıuuı tıareıtet euneıc~~ 
dilerine soran misyonerler, gi.•na· ha tazıa nuıl<ınıat nımak ıxıı.ı 

932/ 863 dosya numarası ile rnel 
1
s 

hın en fazla kökletmit bulunduğu tımızc ınUracaatıarı il do oıunur 
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2 Nisım 1933 

Hikaye Öldüren Ses 1 
tlakleden: 

fa • /~'Milli Tasarruf ve Iktısat Cemiyeti" diyor ki: . · - · ."~ ... · .... ' .. • .. z.:."'ıi\:::.l-' ı,~.,:.-v.. ... -.,'"W ...... ·. · ... 
Süleyman sordu: 
- Saat kaç?. 
Şakir kol saatine baktı, cevap 

'/erdi: 

- Sekizi yirmi geçiyor. 
- Biraz ileri galiba. 
- Bet dakika kadar. 

- Beş dakikada neler olmaz! 
Şakir ~vap vermedi. Gözleri

le dostunun hareketlerini takip e
diyordu. Süleyman kapıya gitmiş 
kapatmış, kilitlemiş, anahtarı a -
lıp dönmüştü. Şimdi pencereye 
yaklafıyordu. Açtı. Dııardan bir 
mayıs gecesinin kokuları odayı 

doldurdu. Şakir sordu: 
- Niçin pencerelere demir par 

maklıklar koydurdun?. 
Süleyman omuzlarını kaldırdı. 

Sakin bir hareketle odanın anah
tarını bahçeye fırlattı. Şakir he -
Y~anla sordu: 

- Ne o, hapis mi olduk. 
- Evet. 
- Ne münasebet?. Niçin?. 
- Sinirlenme! Şimdi anlarsın. 
Süleyman, bir dolabın önünde 

durmuştu. Açtı. !çerden iki tıfe 
çıkardı, aordu: 

- Şarap mı?. Konyak mı? 

- Konyak. 
Süleyman bir kadehe konyak 

koydu. Şakire verdi. Sonra ken • 
di kadehini doldurdu. 

- Sana sigara da verirdim a-
ma .. iç.miye vaktin yok. 

Şakir latife etmek istedi: 
- Acelemiz mi var?. 
- Belki.. 
Sustular. 

- Hizmetçilere bugün izin ver
dim. Köşkte yalnızız. 

-Ey? .. 

- Eyı;i filan bu. Hiç. Sadece 
dıtardan bir imdat filan umma di· 
ye ıöyledim. 

- Kimin için bir imdat?. 
- Senin için. Belki de benim 

için. Çünkü ıon dakikada olur ki 
kurtulmak isterim. 

Şakir ayağa kalkmı§ arkadaşı . 
na doğru ilerliyordu. Süleyman 
haykırdı: 

- Dur! ilerleme. 
- Bırak çıkacağım. 
- Dikkat et. 
- Neye?. 

Şakir ani bir hareketle '.kapıya 
koştu. Omuzuyla vurarak kırıp 
çıkmak İaJedi. Olmadı. 
l - Gördün ya Şakir, kapı sağ -
~m. Gürültü etmekte mana yok. 
dem radyoyu bitişik odaya koy -

um. . 
- Ne radyosunu?. 
- Evet. Ne diye böyle aptal 

a~tal bakıyorsun?. Bu aktam Sa 
~ıy~ radyoda ilk defa olarak şar-

1 •oylemiyor mu?. 

- Eveı. Sahneden çekildikten 
sonra ilk defa olarak bu akffam .. 
. . - işte, seni bu akşam • onun 
•Çın davet ettim. Emindim ki bu 
senin h .. oşuna gidecek. 

Suleym ş k' · .. 1 • • t • . an, a ırın goz erının 
ca. •.•• ıçıne bakıyordu. Şakir başını 
~evırdi. Süleyman devam etti: 

r· - Biliyorsun ki Samiyeyi seve· 
~~· Bütün kalbimle severim. 

ort sen d' d h" b' . . e ır aramız a ıç. ır ge -
sıınsızl"k 1 1 olmadı. Bütün tamdık -
~~· aileınizi nümune aile olarak 

gosterirle d" . b . v· r ı. Samıye de em se -
•:Yordu Be . . . h d kild · nım ıçın sa ne en çe · 

l. Araaıra konser verirdi, a • 
~a, her znman benden izin alırdı. 

e bu akşam bir çok dostların ıs· 
rar1 •• • 

uzerıne, ilk defa olarak rad-
)'oda k . 0 nser vcrıyor. 

- Ne demek iıtiyorıun Süley· 
tn:>ıı!. 

- Şunu demek istiyorum, Ş~-

kir. Sen benim en iyi ve en 
dostumsun .. 

- Evet. 

eski 

- Ayni zamanda Samiyenin de 
aııkısm! 

Şakir ayağa kalktı. Haykırdı: 
- Yalan .. yalan .. Kim söylt:di 

bunu sana. 
- Bağırma, dinle. Altı aydıl' 

buluıtuğunuz yerleri gözlüyorum. I 
Kaç defalar ikinizi birden yakı· 
lıyarak oracıkta öldürmek iste • 
dim. Fakat sırasını bekliyordum. 

- Fakat .. 
- Sırasını bekliyordum, çün-

kü sizden öyle bir intikam almak 
istiyordum ki, tarihte bunun bir 
misali olmasın. Ve bu intikam, 
senden, Şakir, bizzat Samiye va • 
sıtasile alınacak.' 

- Sen çıldırmı§sın, bırak da 
çıkayım?. 

- Nasıl çıkabilirsin. Anahtarı 
bahçeye attım. Pencereler demir 
parmaklıklı, hizmetçiler yok.. Se • 
ni, kendimle beraber ölüme mah· 
kum ettim .. Hem nasıl bak. Ge -
çenlerdc bir yerde okumuıtum. 
Bir alim, radyo mevcelerile infi -
laklar yapmanın usulünü ketf et • 
miş. Bunu sana bütün tef errüatı 
ile anlatmak güç olacak. Ben bu 
usulü tetkik ettim ve bir sürü alet
ler alarak yaptığım tecrübelerde 
müspet netice aldım. Bu akıam, 

radyoda Samiye konıer verecek. 
Tam saat sekiz buçukta... Daha 
bir dakikamız var demek.. Radyo 
makinesini bitişik odaya koydum. 
ve İstanbul merkezine göre ayar 
ettim. Samiye kQnaere başlar baş
lamaz, mevceler, evi uçuracak. Bu
lunduğumuz odanm altı, mahzen· 
dir, ve içi dinamitle doludur. 

Bu aralık, sofada çalar saat vur· 
du. ikisi birden mırıldandılar: 

-Samiye! .. 
• 

''Yurtdaş, Yerli Malından şma!'' 
Yerli Malların en iyisi, en sağlamı ve en ucuzu 

Yerli Mali Paz 
Ankara' da 
Çocuksarayı 

caddesinde 

Sıhhat ve 

Istanbul'da 
Bahçekapıda ve Beyo~lunda 

istikl:U caddesinde 

içtimai muavenet 
vekaletinden : 

"J 262,, No. Jı ispençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar kanununun 
"12 oci maddesi mucıbince Tıbbi müstahzarların harici amba· 
Jajl~~ı ile tarHnacıelerinc!e peral<ende satış fiahnan yazılması iktiza 
ettığinden ) - Temmuz · 9j3 tarihinden itibaren gümrüğe vürut 
edecek olan ecnebi müstahzarların harici ambalajlarile tarifna· 
melerinde Istanbu'daki perakende satış fiatları Türk parasile 
yazılmadığı takdirde gümrüklerden geçiritmiyecekleri ilan olu· 

( 1464 ) 
nur. 

Edebiyat Fakültesi reisliğinden: 
Istanbul ve Strazburg Darü.fünunlarından meıun bulunan ve 

doktora imtihanına talip olan Besim Beyin 10· Nisan· 933 Pazar
tui günü saat 15 te coğrafya dersanesinde .. !<~palı _havzalar 
morfo'oj sine dair tetkikler ,, ath doktora tezını aJenı oıarak 
müdafaa edeceği ilan o unur. ( 1466) 

r 
----

Samsun'da 
Bankalar 

caddesinde (1437) ,,_ .... _____ _ 
Doktorlar 
Dr. Mehmet AH 
idrar yolu hastalıkları 

mütehassısı 
KöprUtıa,şındn EmlııönO Hanında No 

Her gUn öğleden sonra 

Doktor 

Hafız Cemal 
Datıııt hll8tlLJıklar mUtatıas:naı 

~lvnnyoıu No. 118 Telefon: 222391o 

Diş doktoru 

Zeki Nuri 
t:ler gta tuıstn kabul edilir. Her neva 

rahauıızıı.ğı lcdavt olunur. Muayenehane 

~dnr Ab<:ıbaoı Mektep eokak No. 

Göz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 

Emniyet işleri umum müdürlüğünden: ....... , ;::::.·""c:_:.,:,""""'' 
------~~ 1- Zabıta memurlarına asgari 1800 azami 2200 kat resmi 

~lbise "çaket pantalon,. yaptmlması kapalı zarf usulile münaka· 

saya konmnştur. 
2- istekliler münak asanın açılma günü olan 20 - Nisan· 933 

Perşembe günü saat 14 de Emniyet işleri Umum Müdürlüğüne 
müracaat edilecektir. 

3-Muvakkat teminat akçesi 2062 lira 50 kuruştur. 

lnegöl IUU•lnıllğlnılPn: 
lnegöl liD.atahıınesındc 20/2/032 

hinde vefat eden A,.__ E uauanm sld Ham 
mahallcsindı-n Manıuıtın D ..._ n e ..... e luısa 
Zeynel oğlu Hila Y1nin tc k re c mu ı:ı 
si için defter açılml§tır. 

.MUtcveffıı.nın V""'-ı ..... "" ve alo.caklı 
borçlusu olanlar lnrihl il"-A--

u.uw.w itibaren 
ay znrtında sıtau"~a ._... ve alacak 
borçlannm miktar ve csbab b ti 4 Şartnameyi görmek ve izahat almak istiyenlerin .A:nkara~a 

Samiye her şeyden bihaber rad· Emniyet işleri Umum Müdürlüğüne ve lstanbulda Emnıyet Mu-
nlbc ısuuy 

ynn etmek Uzcrc Inegöl Sulh 
kuk mahkemesine mUrnca 
lAn olunur (HSI). nt eylemeleri 

yoda konserine baılamı§h. dürlüğüne müracaatları. (1455) s anb-u~l~Z~i---ra_a_t __ B.---a_n ___ k_a_sı-n---=d-a-n 
Sıra 
No. 
73 

261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 

Semti 

Galata 
KandiJli 

Mahallesi 

Kemankeş Mustafapaşa 
Kandilli 

" " 
Atikalipa~a Atikalipa§a 

Sokağı 

Karaoğlan ve Şeftali 
Ayazına 

Kıtise 

Çilingirler 
Kavak dere Beykoz Beykoz 

Yenimahalle Yenimahalle Birncibağ'ar 
Galata KemankeşKaraMustafapaşa Havyar han 
Bakırköy Sakızağacı Taşbao 

Cinsi Hissesi 

Kagir llç Hane ve bir dükkan 14/96 
3/8 Hane 

Arsa ziraı 186 
D~kkin 
Arsa ziraı -46 
Arsa ıiral 120 
O.fa 
iki bap dükkanı müştemil 

bir bap hane elyevm i~i 
hane ve bir dükkln 

Tamamı 
2/12 

16/30 
Tamamı 
Tamamı 

Emlak 
No. 

13 15 16· 18 
9 
7 
3 

60 
12 
33 

88,90,92 

Hisseye göre 
muhammen kıymet~ 

3940 T. L. 
1125 

250 
200 
100 
200 

3000 
2000 

" 
" ,, 

" 
" 
" 
il 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

268 Kadıköy Osmanağa SöğUtlliçefme Ahtap hane " 298 750 
269 Hey koz Beykoz Fevııpafa Nim kagir iki hane 1 /2 114, 116 JOOO '' " 
270 Beyoğlu Kamerbatuo Kalyoncukulluk Aparbman ve dükHin Tamamı 20\) lOOOO " " 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedellerı nakden veya gayrimüb~dil bonosile ödenmek üıere yukarıda evsafı yazıl:· " 
menku:terden 270 sıra nıımaralısı kapah zarfla dığerleri açık arttırma suretıle satışa çıkarı!mıştır. Kat'ı ihaleleri 3141933 paz!~~: 
- -

0 
saat on beştedir. Şartnamesine tevfikan tanıim olunacak kapalı zarfların mezkur saatten evvel bankamııdakı" gun • . . b 1 d" .. . satış kom·svonun. 

tevdii muktazidir. Şartname bankamız kapısına asılmıştır. Seneı halıye verg sıle e e ıye rüsumu muşterıye aittir. (l l 9S) 

Sıra Semti. Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Em'ak H isseye göre m 

No. Paşabah. Fenerli Hane 3/8 NJ ol. hammen kıymet 
136 Pnşabahçesi 300 T L 
I37 Kadıköy Osmanağa Dut Arsa ıirlli 140 Tamamı 17 420 · 
144 Edirnekapı Atik Mustafa paşa Lonca Hane ve dük. " 46 48 1500 " " 

148 
,, " Kılise KArgir hane ,, 37 bOO " '' 

1
53 ,, Molla aşki Yana ki kalfa Kalp ahşap haue ,. 25 400 " " 

155 ,. ,. " Klg r dük. ve hane ,, '21,48 2500 " " 

160 Arnavutköy Arnavutl,öy Büyükayazma Ahşap hane .. 15) SDO " " 
161 Beyojlu Kurtuluş Değirmen ' ., ., 1 /3 73 235 '' '' 
162 Çarşıyıkebır Çarşı Eoclı um han Kag r dük. Taı.ıamı G 900 " " 
ı 67 Arnavutltöy Arnavutköy Yağhane çıkmau Hane ,, 12 ~00 " " 
168 Fener Abdisubaşı Ayazma Arsa zirni 87 ,, 1 S 21 o •• '' 

" '' 
169 Edirnekapı Çakırağa Kuyu'u ,, ,. b9 ,, 30 130 
170 Balat Karabaş Balat köprü başı ,, ,, 4( 7 ,, 44 1250 '' 
J73 Arnavutköy Arnavutl.öy Kıreçlrnne .. " 170. .. 14 340 " .. 

h 9 " " 197 Beyoğlu Kamerbatun Kalyoncul«ulluğu Kagir ane / 32 l 29 5625 " .. 
Pey akçelerile ihale bedelleri nakden Yeya gavrimübadil bonosile ödenm~k C11t>r~ 'u' arıda evsafı \atılı gayri men u er ı 3/?./9 

tarihinden itibaren bir ay rarfıoda pazarlıkla ıatalacakllr. Şartname bankamız kı pııına asılmış! •r. Senet halıye vergisile be.eda 

.. 

rüsumu müşteriye aittir. (1194) 



Hililiahmer 
GAZETESi 
Bayramda yalnız 

Hilaliahmer gazetesi çıkar. 
Hilaliahrner Cemiyeti lstanbul Bürosundan: 

ilanlarınız için en kuvvetli neşir vasıtası Hilaliahmer gaze· 
tesidir. ilanlarınızı yalnız Hilaliabmer gazetesine veriniz. Hi· 
laliahmer gazetesi Istanbul'da değil, Türkiyenin her tarafında 
şubelerimiz vasıtasile satılmaktadır. ilinlarımz, hem müessese· 
nize ve hem de Hilaliahmer Cemiyetine menfaat temin ede· 
cektir. 

ilanlarmızı : 
Istanbul'da : Yeni postabane karşısında Hilaliabmer Satış 

bürosuna telefon 22653 
Istanbu\'da Ankara caddesinde ilancılık Türk Limitet Şir· 

keline telefon 20095 veriniz. Son sahifede 30 sondan evelki 
iki sahifede 40 kuruştur. 

Ziraat Bankası 
Adana Mensucat Fabrikası 

' 

Sağlam .. Güzel - Ucuz 
ı~PLı· K :fü 8 EZ iiii 

20 logiliz numarasına 

kadar 

.... .... .... .... 
~m 90 santim genişliğine kadar 
:m ince, kalın, renkli, beyaz. 

fü~ Çifçi marka KAPUT 
m~ Dimi, örtülük 
m~ Yazlık elbiselik 

V A T E R (Bükülü) 
E X TR A ıKıvrak) 

R E T O R ( Katlı ) 
BOYALI ~W Tentelik, Perdelik 
Evler - Hastaneler • Mekteplere her yere elverişli : 
:'\ümunclı:ı i ,e;örmck \ c fiatlaıı anlamak için Ziraat Bankalarına veya doğru

dan doğruya fabrikaya müracaat edilir. 

Adres: Adana P. K. No 67 fü~ T el~raf adresi : Adana : 

Türk Sigorta Şirketinden : 

Merkezi idaresi Galaca köprlilıaşı B2623 28 Mart 1933 tarihinde alelade 
Şa lıe A, Si rkeci l\lühürdar zade Han 22640 
i"i-------------11ı inikat eden hissedaran heyeti u · 

İzmir - Mersin Postası 
KONYA 7 - 4 - 933 cuma 

saat · 10 da idare rıhtımından. 
:ı-~~~~~~~~--~~-• 

lzmir-Mersin postaları 7-Ni 
san· 933 den itibaren her haf-

< ta cuma günleri kalkacak gi
~ dişte Çanakkale, lzmir, Çeş· 
< me, Kuşadası, Küllük, Bod· 
~ rum, Marmaris, Dalyan, F et-
• biye, Kalkan, Kaş, Finike, 

Antalya, Alanya iskelelerine 
uğrıyarak Mersine gidecek ve 
dönüşte aynı iskelelerle bera· 
ber Taşucu, Anamur'a uğnya
rak pazartesi sabahı lstanbui'a 

mumiyesinde şirketimiz hisseleri -

nin 12 No. lu kuponu mukabilinde 
ve kazanç vergisi hini tediyede 

tevkif edilmek üzere hisse başına 
180 kuruş temettü tevzii takarrür 
etmiş olduğundan 10 Nisan 1933 

tarihinden itibaren Galatada Ün -
yon hanında kain Şirketimiz vez
nesinden tediyatta bulunulacağı 

hissedarlarımızın nazarı ittilaına 

arzolunur. (1382) 

Anadolu Anonim 
Türk Sigorta Şirketinden: 
30 Mart 933 tarihinde Ankarada 

dönecektir. et 444\ ·--------m;--i' Türkiye iş Bankasında alelade o· 
-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: larak inikat eden hissedaran he -

KARADENiZ POST ASI 

Erzurum ~~ 

yeti umumiyesinde şirketimiz his
selerinin 8 No. lu kuponu muka -
bilinde kazanç vergisi bittenzil 
hisse başına 150 kuruş itası takar
rür etmiş olduğundan 10 Nisan 
1933 tarihinden itibaren Türkiye 
iş Bankası Ankara idarei merke-

vapuru p t • ~~ ziyesi ile lzmir ve Bursa şehirle -
~ 3 Nisan azar eSl g ı rinde ve lstanhulda dördüncü Va· 
~ günü akşamı Sirkeci'den hare- ~~

1 
kıf hanındaki şirketimizin mua -

rS ketle (Zonguldak, inebolu,Ayan·~~ melat merkez~~de ve ayni zaman
~ cık, Samsun, Ordu, Giresun, ili da Galatada Unyon Hanında Şir
~ Trabzon, Sürmene ve Rize)ye ~i ket umumi acentalığmda tediya -
~ azimet ve avdet edecektir. ii ta başlanacağı hissedarlarımızın 

•· ~ Fazla tafsiJat için Sirkeci ~~ nazarı ittilaına arzolunur (1381 ) 
rt Yelkenci Hanındaki acentalı- ~~ = = ====----== = === 
~ ğma •üracaat. Tel: 21S15 j 

( 13571 :: t1mmnt Neşriyat M'ftımru: ı.'hmET AotL 
:ı !:lllllllllC~:=:::t=::;:~:;:::::ı::::::::::::::::::::::::: V AKIT MATBAASI - JSTANBUL 

SAHİBİ: MEHMET ASIM 

VAKiT 2 Nisan 1933 

(411) 

/pekiş, Maroken Birmanlar'da tam 178 renk 
tatbik etmiştir. Bu renklerin 48 i lpekiş'in 

Paris acentesinin gönderdiği en son 
moda renklerdir • 

Maroken Birman, 
iPEKıŞ'in aylardan beri üzeri:ıde 

durarak çalıştığı ve en ziyade 
henimsediği bir kumaştır, O nun 
için ipekiş MAROKEN BiRMANı 
bu sezon için intihap ve tereddüt
süz en iyi kumaş olarak ilan etti. 
... Ve en ucuz!.. Çünkü iPEKiŞ'in: 

295 kuruşa .. 
aldı~mız b ir metre BiRMAN 
MAROKEN'i ayarındaki ecnebi 
kumaşını : 

10 liraya .. 
bile tedarik edemezsin iz. ipekiş 
Maroken Birmanlan ile en a ğır 
tuvaletten en hafif spor robuna 
kadar bütün ipekli elbiselerin izi 
yapabili rsiniz. 

"Bu iş te İpekiş'indir.,, 
1 Askeri Fabrikalar llanlar1 1 

l 630 ton Lavem cı rin kömürü
nün ihale günü bakkmda. 

Yukardaki malzemenin kapa· 
la zarf suretile münakasasının 
5/4/933 tarihinde yapılaca ğı i ıan 
edilmişti. Hugün bayrama tesa
düf etmesi ihtimali olduğundan 
bu takdirde mün akasanın bay· 
ram ertesine tesadüf eden 
914/933 tarihinde saat l 4 te ya
pııacağı laakadaranın malumu 
olmak üzere Han olunur. (1436) 

•• 
Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonundan : 
1400 ili 1600 Ton Reko mpoze kömürü: 

Kapalı zarfla müoakasası I 7/Nisan/933 Pazartesi g ünü saa t 14 te. 

Harp Gemileri ihtiyacı için lüzumu olan yukarda miktarı ya· 
zalı Re~ompoze kömürü kapa lı zarf usulile münakasaya konuldu· 
ğundan şartnamesin i görmek istiyenlerin her gün ve mezkur kö· 
mürü itaya talip olacaklarm da münakasa ~ün Ye saatinde m•· 
vakkat teminat makbuzlarile birlikte Ka~ımpaşada Denı z Leva· 
zım 5atmalma komisyonuna müracaatları. (l276J 


