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Altın ve petrol maden- 1 

lerinin işletilmesi 
lktısat vekaleti bu iş için 500 bin lira 

sermayeli bir şirket kuracak 
petrol aramak, meydana çıkarmak 
araştırılırken, meydana çıkacak 

diğer madenleri işletmek ve ara
ma işlerine ait bütün işleri görmek 
üzere teessüs edecektir. 

idare arama, istikşaf ruhsatna
meleri ve imtiyazları almağa ve 
bunların feshine ve sahalarının 
genişlik itibarile tahdidine dair 
bugün tatbik edilen bütün hüküm
lerden müstesna olacaktır. 

ANKARA, 2 (Hususi) -
Memleket dahilindeki altın ve pet
rolleri aramak ve işletmek ve bu 
suretle memleketin tabii servetle· 
tinden bihakkin istifade edebil -
ınek için lktısat vekaleti bir layiha 
hazırlamıştır. Bu layihaya göre 
~elekette altın ve petrol arama ve 
ışletnıek icin lktısat vekaleti 500 
hin lira se-rmayeli bir idare kura -
<:aktır. Bunun için iktısat vekaleti 
meclisten bu paranın bu seneki 
bütçesine f avkalade tahsisat ola -
rak konulmasını istemiştir. idare 
ıahsiyeti hükımiyeyi haiz ve iktısat 
vekaletinin daimi mürakabe ve 
teftişi altında bulunacak, altın ve 
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Halen Kagız.man civarında bu
lunan altınlı kumların bulunduğu 
sahalar şunlardır: Bu saha Aras 
nehri sahilinde Kızılkaya, Pırnar
otu, Kagızman Koloğlu, Zurlu, 
Kazık kaya, Koyuk Golloç'tur. 

fakir çocuklar 

Şiıli F ubraperver cemiyeti ve 
C. H F ş· I' ah. · f d d .. · · 1! ı n ıyesı tara ın an 
~n .120 fakir ve kimsesiz çocuk 

!1Ydırilınittir. Çocuklar bayram 
uzeri · d' .,_ 

gıy ırıwıelerinden çok mem-
nun olınu•la . h' r . . :s- r, cemıyete ve na ıye 
~~·ı~e letekkür elmitlerdir. Res· 

1

1~121 Şitlide giydirilen fakir ço· 
CU.ıdar .. . 

B 1 .~osterıyor. 

II T 

lecektir. Etbileler birlik azası ha
nımlar tarafından dikilmittir. Bir
liğin elbise dağıtacağım haber a· 
lan bir çok fakir kadın ve çacuklar 
müracaat etmitlerse de bunlara 
müıait cevap verilememittir. 

Himayei etfal anneler birliği 
geçen bayram elbise dağıttığından 
bu bayram tevziatta bulunama· 

150 ugun de Kadınlar birliğinde 
Çocuğa bayramlık elbise veri· maktadır. 
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DİLİMİZ 
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2 -Bakaya 

3 
-Basiret 

8-Berat 
9-Berbat 

Recep Bey gitti 
Bir kaç gündenberi ıehrimizde 

bulunan C. H. Fırkası umumi ka· 
1 tibi Recep Beyefendi dün akşamki 

trenle Ankaraya gitmiştir. 

Sovyet El~isi 

Rus eefiri Suriç Yoldaş dün An· 
karadan §ehrimize gelmiştir. 

Papas mektebinde 1 
············································•······· 
Gene din 
Propagandası 

Türk kızlarana rahibe elbl· 
sesi giydirilmiş, bir Rum 
kızının mezhebi de!)iştirilmiş 

Kumkapıdaki Sen Jan Dark 
Fransız mektebinde iki mühim 
hadisenin geçtiği haber verilmek
tedir Bunlardan biri Türk talebe
lere ~ör elbisesi giydirilmek, diğe· 
ri telkinle din değiştirtmektir. 

Maarif idaresine aksetmit olan 
b 'k' hadise hakkında şunlar kay· u 1 1 d . .. 
doluımıaktadır. Söylenil iğıne go-
re Darülfünun talebelerinin Ya
taklı vagonlar şirketi önünde yap
tıkları nümayişten sonra Sen Jan 
Dark mektebinin müdürü Türk ve 
gayri Türk talebeleri toplamış, 
Avrupalılarla Türklerin dost kal-

d b 'b' tackınlıklar maların an, u gı ı ~ 

yapılmaması lüzumundan bah -
tm. t' M'.d" bundan sonra se ış ır. u ur .. 

Türk talebeden bazılarına sor el· 
bisesi giymelerini söylemiş ve 
Türk talebe de müdürün sözünü 
kımuyarak sör elbiselerini giy -
mişlerdir. Tal ebelerden Le~an 
Hanım sırtına giydiği sör elbıse
sile mektep içinde dolaşmış Türk 
talebelere sör elbisesi giydirilme
si hariçte şuyu bulunca ve bu da 
müdürün kulağına gidince talebe
ler tekrar toplannııf, müdür efen
di gene bazı sözler ıöylemiıtir. 

ikinci defaki toplamıta müdür, 
talebesine dem ittir ki: 

"Ben sör elbisesini herhangi 
bir maksatla giyiniz demedim. 
Terzilik öğrenen talebe arkadat • 
lannıza örneklik yapasınız diye 
giydirdim.,, 

Müdür bundan sonra talebele
re ketumiyet tavsiyesinde bulun -
muf, mekteple geçenlerin hariçte 
söylenmemesini bildirmiftir. 

ikinci hadise ise ıudur: 
Orani isminde bir Rum kızı 

rahibelerin telkini yüzünden Or· 
todoksluktan çdamf, Katolik mez· 
hebini kabul etınitlir. 

Kız mezhebini değittirmekle 
kalmamıt evini terkederek Kadı • 
köyündeki Karlemit manaabrı~ 
gidip kapanmıtbr. Kızın anneaı 
maarif müdiriyetine müracaat et· 
mit, kızının kendisine iadeıini is· 

lemitlir. 
Maarif müdiriyeti her iki ihbar 

hakkında tahkikata batlamııtır. 
Maarif erkanından birisi tunla-

rı aöylemittir: 
_ ihbar üzerine tahkikat yapı· 

yoruz. Neticeyi maarif vekaletine 
bildireceğiz.,, 

-Basit 
4-B 10 - Bereket ------·--------------, 5 

azan 
-Beı~ 6 a 
-Bel!het 

7-B eraet . 1 

11- Beşaşet 

12 - Beşeriyet 

13 - Bezil 
(Bezi) 

btrd I..lsteıerde çıkan kelimelerden maıuılan 
e,. fa·•- la ı ı ı a'"" ıca... .... o n arın ber manaaı ~ n ., 
11.ılcJar Uerı •llrWebUlr. 

"-lert 'l•lıklan gönderen zatların gönderdik· 

~rtıbklarclan duyulmuş, l~ltllmlı ohm

~ ' hancı kaynaklıudan aldıklarmı gös· 

Yeni romanımız 1 
bayramertesi başlıyor 

KİMSESİZ 
Eu senenin en meraklı romanlarından biridir 

lfl•aflr Bulgar ari:lııtlerl tereflne verilen :ziyafette 

Bulgar artistleri için 
Dün Istanbul Belediyesi tarafından 

bir ziyafet verildi 
Bulgar milli tiyatrosu, Sofya f telinde misafir san'atkarl .. 

FTb h' . f' b' ar tere operası ve ı ı e ~e. ı~ tahıyatros~ ınBe 
1 
ır öğle ziyafeti venniıtir. 

artistlerinden beş kıtının s nemı· u gar artistleri Madam K' 
, h K ırova. 

zin en kıdemli san atkarı Be zat anstanza, Mösyö ve Mad M' .. 
h . . h ·ı M a.m 1 

Haki Beyin sahne ayatına gırı- aı ov, ösyö ve Madam O ak 
şinin yirmi be§ind yıldönüınü me- belediye reis muavini Ham~, i:: 
rasiminde Bulgar tiyatrosu namı· tanbul Şehir meclı'sı' a d R .. zasın an ~ .. 
na murahhas olarak bulunmak u- fik Ahmet, Konservat .. d .. 

· · ld'kl · · B h y uvar mu u• 
zere şehr~mı~e g~ .1 erını'. ~ ~ ~~ .. ~suf Z?a, Şehir tiyatrosu Re .. 
zatın jübılesıne ıştırak ettıklerını ıısoru Ertugrul Muhsin Ş h' t'. 

l b 1 bel d. . , , e ır ı 
yazmıştık. stan u e ıyesı, yatrosu san atkarlarından B h t 
bulgar tiyatrosunun bu güzel ha. Haki, Behzat jübilesi hazırl~l:a. 
reketine karşı teşekkür mahiyetin- rında büyük yardımı ve ... .. .. emegı geç .. 
de olmak uzere dun Perapalas o- mc,"amı 2 ıncı aayıfada) 
······························••&••··································· •• ••••••••••••••••••• 

En Kıdemliler Anlatıyorlar 
··-······-·· .... -······-·····--·····························--··· .. ·-

Büyük Üstat Besim 
Ömer Paşa 

. 

insani an olduklan gibi buldum, diyo 
Başından geçen 

Bulm Ömer Pqa 

hadiseler: Hocapaşa facıası 
Fakat bilihara aan'at' . . 

ımı ICl'& 
ya batladığnndan it~b .. • aren mut 
teesauf her ailenin l b'be 

. h' a ı 
aynı ısai beıleınedig~in' d ıı-
d" H lb 1 e ı-um.. a uki Pederim tıbbın 
kadar yüksek bir san' at oldujq 

Besim Ömer Pata ... Büyük üe
tat Tıp fakülteıi müd . l • • 

kıd . . errıs en.._ 
en emlısıdir. Sorgula •• 

d .. k rmıa ıoa gez ırır en ıevimli .. .. .. 
d yuzunu y 

an görüyordum Li . L~-· . . ·· cıvert ~ 
sının altından uzun beyaz A4rl&la 
sarkıyor, sallanıyordu.. M • 
1 'nd avı 
erı e derinle§lllliı ınanalar v 
dı. 

- Bu mesleğe intisap husımldlll 
da hiaaiyabın evvela aile ocq ... ,. 
dan baılar dedı' H' b' .1 ' ·· ıç ır aı ey 
tur ki efradı her hangi bir tabi 
takayyüt ve ihtimamına mıUll-1 
olmasın .. Benim de dah lciiçili. 
ken bile, bir tabibe' karı: baba 

mın ve anamın göıterdiği hıü":rmım· 
ve muha~bet ve ıonra göateri 
memnunıyet, daha sonra her 
gi bir hastalığın tedavisinde m 
vaff akıyetinden dolayı dOKt.oıdım 
gördüğüm sevinç nazarı d' 
mi celbct.miıti. 

Diyebilirim ki mensup oldu 
aile o::ağın:la, etibba adeta e 

aileden sayılıyor ve kendile 
l'lbe1crı. 

nın n..~us ke!hneler ve okuyucula
ıznı tOndercUat kaJooılıklar be§lncl aayıta

ınız~.J 

Yazan: Selami izzet 
- Nlaan yaparlan pek bereketlidir • İll9all 

topraia ae •okana llOUUD bir yerine yilz çıkar. 
daimi bir muhabbet ve hü 
besleniyordu .. 

- Aman " Allah e.ırs-.ta " daha ba hafta kayna• 
aamı mezara sokabildim. 



Sayıfa: 2 VAKiT 

Siyasi icmal .............................. Bulgar artistleri 
Japon mandasındaki adalar • • 

ıçın 
Japonyanın Akvam Cemiyetin • 

den çekilmesi Japon mandası al • 
tına verilmiı olan adalar meaelesi
nin ortaya çıkmasına sebep oldu. 
Daha mesele henüz devletler ara· 
11nda resmi konuıulmıyor. Fakat 
Beynelmilel matbuat sütunlarında 
artık günün mühim meselelerinden 
biri olarak tetkik olunuyor. 

VA KIT' ın Hususi Telgraf farı 
( nırtncl uylfadan oevaıtt 

mis olan Bedri Nedim, Beledi 
aeyyahlo.r 9ubesi müdürü Ekr 
Besim ve Şehir tiyatroau piyani 
konservatuvar muallimleri od 
F erdt fon Ştataer Beyler bu ziya 

~--------_.._._. ____________ _. _______ ...._ _____________________________ ...., __ _ 

Umumi harpten sonra Alman • 
yanın büyiik Okyanus denizinde 
bulunan müstemlekeleri elinden 
alınm19, büyük devletler arasın • 
da taksim edilmiıti. Bu arada Ka 
rolin, Mareıal, Mariyam adaları 
Japonyanın mandaaına verilmiş · 
ti. 

Altı yüz küsur küçük adadan 
mürekkep olan bu adacıklar gru • 
punun nüfuau altmış yetmiş bin 
arasındadır. Arazi vüsati itibarile 
de geni§ değildir. Bununla beraber 
mevkii çok mühimdir. Bu adacık
lar Almanyanın elinde bulunduğu 
zaman Amerika ve Japonya için 
bir tehlike te§kil etmiyordu. Çün· 
ki adaların Almanyadan çok uzak 
bulunması askeri noktai nazardan 
ehemmiyetini azaltıyordu. 

Fak at umumi harpten sonra bu 
küçük adalar Japonyanın manda· 
ıma verilince Amerika bundan 
fevkalade müteessir olmu§tur. 
Bundan dolayı Amerika bir taraf -
tan bahriye kuvvetlerini artırdığı 
aibi diğer taraftan Japonyanın 
bahri kuvvetini tahdit etmek ça -
relerini aramı§lır. Me~hur (Va -
ıington) konferansında Amerika

Altın kaçakçılığı 

Önüne geçmek için bir 
layiha hazırlandı 

ANKARA, 2 (Hususi) 
Altın kaçakçılığının ıon zaman -
larda ziyadelettiği anlatılmış ve 
bunun memleket için çok zararlı ol 
duğu görülmü9tür. Altın kaçakçı· 
lığını görenler de bir ikramiye ala
mıyacaklarım dütünerek kendile -
rini ortaya atmak iıtemediklerin -
den memleketin mühim zararla • 
rını mucip olan bu halin önüne 
geçilebilmek ıçın kaçakçılığın 

men'i ve takibi kanunu hükümle
rinin altın kaçakçılığına da teımil 
edilmesi için hükfunet bir layiha 
hazırlemış ve Meclise ıevketmi~ • 
tir. 

Barem kanunu 

Müderrislik ve muavinlik 
vekaleti görenler 

ANKARA, 2 (Huıust) - Da -
rülfünun te!kilatı kanunu kabul 
ve netrine kadar Darülfünunda 
müderrislik ve muallimlik veki. • 
!etini görenlerin barem kanunu -
nun altı aydan fazla vekalette bu • 
lunmamaları hakkındaki hük • 
münden istisnaları hakkında 
meclise bir lnyiha verilmiıtir. 

nm bu endiıeıi tamamen anlajıl - T • •ı• • } • 
mıttır. apu SiCi 1 iŞ en 

Bununla beraber ittihaz edilen 
bütün kararlara rağm~n Amerika· Bu işe tapu kada_stro mek· 
nın enditesi bertaraf olmu§ değil- tehi mezunları tayın edilecek 
dir. ANKARA, 2 (Huıuai) -

Binaenaleyh Japonya ile bu a • 
daların alakasını kesmek Ameri • 
ka için'başlıca gayelerden biridir. 
Diğer taraftan Almanyamn umu . 
mi harpte kaybettiği müstemle -
keleri tekrar eline geçirmek iıte • 
diği de malumdur. itte Japonya -
nm Akvam Cemiyetinden çekil -
mesi manda meaelesinin kurcalan· 
masına ıebep oluyor. "Mademki, 
Japonya Akvam Cemiyetinden çe· 
kilmiıtir. Bu cemiyetin kontrolu · 
albnda olmak üzere mandası ken· 
disine verilmi! olan adaların elin

Tapu sicilli muamelatının ilmi e· 
saslnr dairesinde yapılabilmesi i· 
çin 932 bütçe kanunile tapu ve ka
dastro teşkilatında açıkta kalan 
memurların münhalata yerleştiril· 
meleri tasrih edilmekte idi. Hal • 
bu ki bu İ§ için açıktan tayin olu • 
nacak memurların aciz ve kabili· 
yetsizlikleri yüzünden bu İ§İ gö· 
remiyecekleri anla§ıldığından hu 
ite tapu kadastro mektebi mezun· 
farının tayin edilmeleri için ~u 
hükümlerinin değittirimeai hak • 
kındaki layiha meclise verilmi9tir. 

den alınmaaı lazım gelir.,, Mütale- ============== 
için her §eyi ıözüne almıt ıörün· 

ası ileriye sürülüyor. 
mektedir! .• 

Hakikat halde bu mütalen 
d d lnglltere • Rusya mUnaaebatl 
oğru ur. Japonyarun Karolin ve 

Mariyam gibi adalarüzerinde hai-z Rusyada dört İngiliz mühendiıi· 
olduğu mandanın devamı Ak- nin tevkifi ve muhakemesi mese • 
Yam Cemiyeti azalığının deva • lesinden dolayı İngiliz - Ruı mü· 
mı ile fart olmak lazımdır. F akc.t nasebatının nazik bir safhaya gir· 
Çin meseleıinde Akvam Cemiyeti- diği malumdur. Moskovada bulu
ne kartı isyan eden Japonyanın nan lngiliz sefiri mühendiılerin 
hu gibi mantıki mülahazalara e • tahliyeai ve takibata nihayet veril· 
hemmiyet vermiyeceği de açıktır. mesi auretinde ileriye ıürdüiü me· 

Onun için daha şimdiden Ja _ talip Sovyet hariciye komi1erliği 
ponlar bu adalar üzerindeki ala _ tarafından ağır bir ima ile redde • 
lr dildikten ve bu suretle tahaddüs alarmı her ne pahasına olursa ol-

eden nazik vaziyet üzerine sefir 
Mm mu haf aza edeceklerini anla -
b)'orlar. Fazla olarak bu hususta memleketine gittikten aonra iki 

memleket münasebatında salah kendilerine göre hukuki de1ilkr de 
vukuuna delalet eder hiç bir yeni 

cösteriyorlar. Japonların ifa • haber gelmemiıtir. 
,cluine göre büyük Okyanus deni - Anlatıldığına göre İngiltere hü· 
mndeki adaları Japonyaya veren kumeti Sovyet hakimleri tarafın -
Akvam Cemiyeti değildir. Ja • dan İngiliz mühendisleri hakkın · 
ponya bu adaları 1925· senesinde da yapılncak muhakemeyi ve ve • 
Jngiltere ile aktettiği gizli bir mu- rilecek kararı beklemektedir. Şa · 
ahede ile almıfhr. Binaenaleyh yet bu karar İngiltere hükumetini 
Japonyanm Akvam Cemiyetinden tatmin edebilecek bir tekil ve ma • 
pkilmeıi bu adaların hukuki va • hiyette görülmezse Londraya dö -
ziyeti üzerinde hiç bir tesir yap - nen İngiliz sefiri geri dönmiyecek 
mıyacaktır. Hülasa Japonya bu a· ve bundan sonra fngiliz - Rus 
tlalardan bahaedildikçe: "Bura - ticari mün~sebatı kesilecek demek 
dayım! Burada kalactğım !,, de • tir. 
melde Ye hakikatte orada kalmak M. A. 

irtica maznunları 
Hacı Mehmet bir seneye mahkum oldu 

ÇORUM, 2 (Hususi) - Hacı dinlendi. İddia makamı 9öyle di· 
Mehmet hakkında Amaıyadan yordu: 
beklenen cevap gelmiı olduğun - Ramazan bayramından on gün 
dan muhakemesine devam edildi. evel Amaayanm Hacı Hamza ca· 
Celse açıldıktan ıonra !ahit ola · miinae ıabah namazından conra 
rak gösterilen Hafız Osman ve hafızların namazdan sonra oku
tahsil memuru Ah~et Efendilerin duklan nşir ve kasideleri mütea -
iatinabe yolile alınan ifadeleri o- kıp ayağa h:alkarak okuduğu kn -
kundu. Bunlar: sidenin arasında ve sonunda: "Al· 

Sabah namazından sonra hafız- lah ekber tepdil edildi, tavhit de· 
lar tarafından okunan atiri müte- ği,ti,, diyerek halk üzerinde heye· 
akip maznunun ayağa kalkarak: 1 cnn ve teessür husulüne ıaik ve bu 
"Nice ağlamıyayım, yanmıyayım,, sözlerle dil inkılabı aleyhine halkı 
kasidesini okuduğunu fakat Alla . tahrik mahiyetinde harekette bu · 
hekbel tepdil edildi, tekbir d~.! • lunduğundan suçunun uyğun ol
ği~ti gibi sözler ititmediklerini duğu 163 üncü maddeye göre ce-

.. ı · ı d" zasmı talep ett;, Suçlu buna kar,ı 
ıoy emt! er ı. • 

kendisinin bu hükilmete bu millete 
v. S~çlu evvelk~ cel~e~e ıö.sterdi· hizmet ettiğini ve Zile hadisesinde 
gı mudafaa ıahıtlerının dınlen · Cemil Cahit Beyin kuvevt talebin· 
meainin ve sihhatinin bozukluğu de hizmete gönderdiği kardetinin 
haıebiyle doktora muayenesi hak· bu mücadelede sehit olarak terket
kındaki reddedilen talebinin ka· tiği yetimlerini~ kendisi himaye 
bulü için tekrar riyasete verdiği etmekte olduğunu, makaadının 
istidası okundu. halkı tahrik etmek olmadıimı he· 

Suçlu bu iıtiduında güzel seı· yanla beraetini İ•tedi. Heyet 15 
le okunan qir ve kasidelerden dakika müzakereden IC)nra maka· 
heyecana gelerek fUurunu kay • mı iddianın talebine muvafık ola· 
bettiğini ve okuduğu kasideden rak tecziyesine ve 163 üncü mad· 
bafka bir ,ey söylemediğini ve denin birinci fıkruma gCSre bir ıe· 
maksadının kimseyi tahrik etmek ne aiır hapsine ve 580 kurut ma· 
olmadığını zikretmekte idi. tarifin tahsiline kabili temyiz ol • 

mak üzere karar verdi. 
iddia makamı suçlunun bu ta • 

lehinin evelki muhakemedeki red Gizli iyin ınaı;nynlW,J 
kararına tesiri olamıyacağını be • ÇORUM, 2 (Hususi) - Zi1ede 
yan etti. Heyeti hakime de müza • ıizli teıkillt ve lyin yapmak 
kereden sonra bu talebi de reddet- suçundan 14 erkek ve bir kadın • 
ti ve ,muhakemenin bittiği tefhim dan mürekkep bir kafile muha • 
olundu. kemeleri yapılmak üzere 9ehrimi • 

Bundan ıonra iddia makamı ze ıetirilmiılerdir. 

Vergi mükelleflerine kolaylık 
~~~~-----·----~~------

Kame usulü için hazırlanan layiha meclise verildi 

ANKARA, 2 (Huauıi) - Mali·\ den muaf tutulacaktll'. Karneler, 
ye vekaleti arzu eden vergi mükel- bet ıene istimal edilmek üzere tan· 
leflerine bir kolaylık olmak üzere zim edilecektir. Tahakkuk, ıube 

teşkilatı olan yerlerde yalnız o fU· vergi karnesi vermek için hazır • 
ladığı layihayı Mecliae sevketmit· 

tir. Llyihaya göre Devlet bütçesi· 
ne dahil vasıtalı vurtuız vergi· 

}erden senelik olarak tahakkuk et· 
tirilen vergiler için vergi karnesi 

verilecc-ktir. Karneler mal ıandık· 
!arından elli kuruf mukabilinde 

alınacak ve karneler üzerinde yü· 
rütülecek kayıtlar damga resmin-

be, tahakkuk tet.kilatı bulunmıyan 
yerlerde kaza varidat idare budu· 
du içerisinde mükellefleTin her ıe· 
ne tahakkuk edecek vergilerile bu 
vergilere kaFfı tediye ettikleri 
mebliiları verıi karnelerine ya • 
zılacaktır. Verıi karneleri almak 
için mükellefler tediyelerini bu 
karnelerde yazılı kayıtlarla tevıik 
edeceklerdir. 

Hükumetten mal alanların borçları 

fette hazır bulunmu~k.rdır. 
Ziyafet Bulgar ve Türk sah 

ean'atlerine ve iki milletin ıan' 
hayatın~ ait seımimi hasbıhaller 
geçmiıtir. Yemefin ıonunda Be 
lediye reis muavini Hamit Bey b 
nutuk ııövliyerek Bulgar aan'atk" 
larmın Behzatın jübilesine itti 
etmek suretile gösterdikleri ne~ 
ket ve ıamimivete yalnız ıan'at 
kirlanmız değil, bütün tehirlil 
rin ~evindiklerini söylemi! ve 
ıaf'rlere tetekkür etmiştir. Buls 
milli tiyatrosu ıan'atkarlarınd 
Mösyö Mihailov bu nutka cev•..J 
vermif, san'atin milletleri birl~ 
tirdiğini, Bulgar san'atkarlarıO' 
Türkler ve Türkiye hakkında sa
mimi b:~leri olduğunu aöyfomi' 
lıtanbulda ~ördükleri dostl rvT:a-. 

dolayı te~ekkür etm'§tir. 

Bulgarlar Ankaraya 
gidiyorlar 

Bulgar artiatlerinden Mad~ 
Kirova Konstanza ile Mösyö Mı 
hailov ve Mö~yö Ocakovun bir i J 

gün içinde Ankar.ıya gitme1e"' 
muhtemeldir. San'ntkarlnr mem 
leketinıize gelmi§ken hükuın 
merkezimizi ele ziyaret etmek i 
temektedirler. 

Bulgar misafirlerimiz, memle 
ketlerinin en kıymetli sanatkarla 
rındandır. Bu, Behzat jübileaind 
yaptildarı küçük rollerle de gör' 
müttilr. Bu itibarla sanatkarla 
ıelirım"tiae bulunmalarından ısti 
fade edilerek kendilerine bir mii 
samere verdirilmeai dü§ünülmek -
tedir. Sanatklrlar bu müsamere• 
yi Ankaraya gitmedikleri takdir • 
de önümüzdeki Pertembe ıünü ~ 
ıamı Tepebatı tiyatrosunda vere • 

ceklerdir. ~ 

Yunanistanda ayan 
intihabı 

ATINA, 2 (A. A.) - Ay 
mecliai reisi M. Conataı, 86 re 
ile tekrar reisliğe seçilmittir. 
intihaba 103 aza ittirak etmi~tir· 

ATINA, 2 (A. A.) - Ay• 
meclisi dünkü toplanmaaında bi 
rinci reiı vekilliğine halkçılard 
M. Kinias'ı seçmiıtir. 

Gazetelerin verdikleri haber 
lere göre maliye nazırı M. Lo•• 
redos, ayan azalığına yenid 
intihap edilmemesinin nüfuz 
itibarını ıarstıcmı zannederek i• 
tifa etmeği tasarlamaktadır. 

Siyasi mahafil M. Loveredo•' 
iıtif aya ihtiyaç duymıyacaj• 
çünkü yapılacak ikinci intihs 
ayan azalığına ittifakla seçilrn' 

• • • sinin fÜphesiz olduğunu söyle 
Yüzde beş tecil faizi ve vergi borcu ıle tahsıl edılecek ı mektedir. 

ANKARA, ·2 (Huıuat) tın alanların borçları ihale tari • Yunan Darülfünunlulatl 
Maliye Vekaletinden taksitle mal hinden itibar~n yirmi takıitte l\ • geliyor .ti 

almıt olanlardan taksitlerinin te • hnmak ve akar mahiyetindeki di - Paskalya yortusuna müıacPI 
cili hııkkmda mevcut "Millt emlak ğer malların borçları da her pazar ıünü Yunan darülfünuıd" 
takıitlcrinin tecili,, kanununun kaç takıit kalmıt iee bir miali \arından mürekkep bir kafile St 
birinci maddesinin değittirilmeıi tezyit edilmek üzere tecil edil:mit • la D'ytala vapurile lstanbula .i~ 
hakkındaki layiha Mecli:se veril · tir. cekler ve perşembe gününe k• 

miştir. Her sene isabet eden taksitle • 
Llyihaya göre hazineye ait o • 1 rin yüzde bet tecil faizleri tabak -

larak taksidin ~d.enmek ıartile 1 kuk ettirilerek gayri menkulün 
25 Mart 933 tarıhıne kadar ıatı · vergi borcile birlikte ve vergi 

lan her türlU ziraata muhaesas a • fot!f asmdaki ~ek illere tevfikan 
razi ile, zirai mahsulat, ihzar, tahsil edilecektir. 
İmal ve tasfiye eden fabrika •11.,""'""'ıuı"'""""'11111181_" • .........,,,_.,, __ ..,_ ... 

veya mümaai1lerini ve yahut bir 
mesken veya irat getiren arsa 1a • 

( Hususi haberlerlmlzln de· 
vamı 4 Uncu eayıtamızda ) 

kalacnhlardır. 

Romanyalı izciler geli~Of 
On Nisanda tehrimize 80 1'~ 

lik Romanyalı izçiler kafilesi . 
leccktir. lzçiler Galatasaray l 
sinde misafir edileceklerdir. 

İzç'ler !erefine belediye 
fından bir çay ziyafeti veril 
tir. 



SOHBETLER 

O sözü reddederiz! 

Üç Celal Bey • 
iŞ Eczacı ve 

Cumartesi günü, Büyük MiUet 
Meclisi kürsüsünde m " t k"l , us a ı 

meb'uslal'Imızdan biri söz söyl _ 
d. e 

ı. 

Mübadele komisyonunda 
halledildi 

Senelerce Dişçi 
mektepler inin 
müdürl ü ğün Ü 

y a pm ış olan 
merhum Server 
Hilmi Beyin ö 

Ticaret mümessil ve mü-
1 dürlerini Ankarada topladı 

İzmir meb'usu Hüsnü Beyin 
mektep kitapları mütedavil serma~ 
yesi h:ıkkındaki kanun layihasının 
müzakeresine başlanırken, derhal 
kürsüye çıkıp, ekalli kalil bir züm
renin, bir ik i ferdini müdafaa et· 
mesin~ fazla şaşmadık. Hüsnü 
Bey, Halk Fırkası prensiplerinin 
doğruluğunu, yararlığını kavra-

Muhtelit mübadele komisyonu 
son toplantısında afağıdaki üç mü 
him meseleyi halletmiştir. tümünün i!çüncü 

yı l dönümü mü· 
nasebetile dün 

1ktisat Vekili Celal Beyin ecne -
bi memleketlerde bulunan ticaret 
münıessillerimizi Ankaraya çağır 
dığını yazmıştık. 1 - 18 letrinievel 1912 den e p 

vel Yunanistanı terkeden Türk· 
tabeaaı Arnavutların, Lozanda Ri· 
za Nur Beyle M. Kaklamanos ara· 
ımda takarrür eden esaslar dai -

bir ihtifal ya· 

prlmıştır. 

Diş tabipleri, 

Dün öğrendiğimize göre lktısat 
Vekili Celal Bey bayram tatilin -
den istifade ederek Zonguldağa 

gidecekti. Fakat ıonradan Zongul-
saydı; Türkiye Cümhuriyetinde aı
~~f farkı olmamasının, isabetini 
zumre menfaatinin gözetilmemesi
nin .doğruluğunu hissedebilseydi, 
lzmı~d;~ müstakil meb'us çıkmaz, 
kendısını fırka içine alırdı. Biz bu
rada, fırka dışında kalan bir meb· 
usa, fırka prensiplerinin verimli 
~delerini anlatmağa çalışmrya
cagız. Ancak bir meb'usun . t 

~ . . 
Türkiyede A Jm•v• 

d .. vrupa te ıgme 
utınanız tn 

Bö 1 b• anasını anlamayınız. 
Ye ır da" b· · maz. 8 . A a ızım davamız ola· 

fikrin· ız, vrupa tekniği, Avrupa 
ın son veri 1 ·1 . 

°lrftpw•- k" b· nı erı e ıddia edi· 
.1-•'tlol., ı ır ınet{ • 
d ""td· enıyet kalıplar 
egı ır. O l 1 l 

İçi hayattrr cıı ~. a~ görünü!tür. 
dq de ... il h . Bugunun meclemyeti 
nıakt g ' ayatı adını adım tanı • 

ır. 

ff •t?11un için Türkiye dava11 ne 
1 er davasına benz • 

da.'\"a.sına, H"tl er, ne fqıat 
· ı er ırk,. d H. ı 

geridir. H itl • • 3'1 ır, ıt er 
lınna.k , er d ını devlete karış -

ıster Hı'tf... k·· ''k f hesabın . ' ... r uçu esna 
nıak . a hır nevi r..osyalizm yap • 
l·ft} uster, Hitler n1üstemleke ister. 

1 e~ kanunların üstünde yqa -
~~ ısteı-, Türk inkılabında Hitle· 
tin deri aü .. d"' " .. • f!l-· 1 d h. • ugu gen ı-rı;ır er en 
ıç biri yoktur Hatt• b" • . la l"b · ... ızım ın • 

.~ .~ızın manası bu nevi ideolo
JlYt ınk&rla başlar. 

.v. ~ fı/. 

Faıizıne J· f . 1 iiıt" d ge4ınce, a§ızm ca.nun 
• un e Ya§a.r.Faşizm mi.iatemfoke 
llter F . 
Ya. ' aşızm koperatif bir devle~ 

Pnta.k ister. 
Fa· • 

b. h §tzr.nın kurduğu müesseseler 
li~ al~ta.da. ııosyali~, on günde 

era ı221ne atlry b"l' 

resine giremiyeceğine, bunların 
Arnavut ırkına mensup olmaları -
na rağmen diğer Türk vatandas • 
larmın tabi olacakları lıüküml:rc 
tabi olduğuna karar verilmiştir. 
2- Mübadele dolayısile Yunan 

tabiiyetini iktisap eden mübadil -
lerin, mübadele edildikten sonra 
fstanbulda Etabli bulunan ·bir Ru
ma kanunu medeninin mer'iyetin· 
den evelki muamelelerde varis o

lamıyacaklrı.rma karar verihnit .. 
tir. 

3 - Ankara mukavelenameai -
nin $ ve 7 inci maddeleri ile fatih -
daf olunan 9 numaralı protokol 
Rhkamından müstefit müslüman • 
larla, Türk vatandaşlarından Yu • 
nanistanrla muta:sarrıf oldukları 
mallardan istifade etmek istiyen 
kimselerin mallannı ispat için 930 
tarihinden evvel tanzim edilmiş 
'VekUetname göstermeleri lazım 
geldiğine karar verilmişlir. 

~üba~ele . komisyonu 
ış!erı tasfıye ediyor 

Öğrendiğimize göre muhtelit 
mübadele komisyonu pek yakın· 
da bütün i~lerini ttufi: e ederek ~a
lışrr:asına n ihayet verecektir. 

Her iki hükumet tarafından ,.e 
rilen bu karar üzerine bitaraf m~
rahhaslar prensip ihtilaflarına ait 
likirlerini bu ay içinde vererelc ih
tillfh bulunan bütün i~leri halle 
decekler ' :r. 

Sinemalar atlarını 
Türkçeleştiriyor 

farmakoloğl ar, Server Hilmi B. 

mektep n uallimleri, asiıtan Jar 
ve mektep talebelerinden bir 
çoğu Seı ver Hilmi Bey merhu· 
mun Merkezefeodideki kabri ha· 
şına gitmişlerdir. [urada d;ş ta
babeti ve ,ezacı mektebi mual
limlerinden Ziya Cemal Bey bir 
nutu ı~ söyliyerek merhumun ha· 
yatından ve mektebe yaptığı 
hizmetierd~n sitayi~le bahsetmiş, 
sonra talebe cemiyeti reisi Ke· 
mal, mezunlar namına Lemi, baş 
asistan Cemil Beylerde birer 
r utut< söylemjşferdir. 

Mezara diş tabip~eri cemiyeti 
ile farmakoioğlar birliği namına 
birer çelenk konmuştur. 

Profesör Malş yarın geliyor 
Darülfünün hakkında ıslahat 

projesi hazırhyan profesör M. 
Malş yarın şehrimize gelecektir. 

Profesör doğruca Ankarayo. gİ· 
de:rck Maarif Vekaleti ile temas 
edecek tir. 

Telgraf mektup 
Beynelmilel telgraf ve posta 

1rnn!:resinde Settre Telgraf = Tel· 
grd mektup usulünün kabulü ka
rarlaşmı§tı. Bu karar üzerine ni · 
sanın ilk gününden itibaren bey -
nelınilel telgraf ve posta ittihadı • 
na dahil olan bütün memleketler 
de (Telgraf mektup) usulünün tat
b!kine ba§lanmışhr. 

Bu ' ·ııfl"r tifreli olmıyacak 

dağa gitmekten vaz geçmiştir. 
Bunun sebebi de Ankarada top 

lanmı§ olan ticaret mümessillerile 
bayram tatilinde daha fazla temaı 
etmek imkanı olduğudur. Dün An
karadan gelen bir emir üzerine 
İstanbul mıntakası ticaret müdürü 
Muhsin Bey de Anlcaraya davete· 
dilmiştir. 

Memleketin muhtelif tarafların· 
da 9 ticaret mıntakası müdürü de 
ayni suretle bayramda Ankaraya 
çağxrılmıştır. 

Bayramda Ankarada lktısat Ve 
kili Celal Beyin reisliği altında 
toplanacak olan ticaret mümessil • 
leri ile ticaret mıntakası müdür • 
lerine vekil Bey yeni iktısat va -
ziyetleri hakkında malumat vere 
cek, bundan sonra mümessillerle. 
mıntaka ticaret müdürlerinin fikir 
teri dinlenecektir. 

Hala Türkçe kullanmı
yanlar var 

lktısat Vekaletinden gelen bir 
emir üzerine şirket komiserleri 
ticaret müesseselerinin muamele • 
lerini türkçe yapıp yapmadıkları · 
nı tetkike ba~lamı§lardır. 
Öğrendiğimize göre ikinci dere

cede ticaret müesseselerinden· bir 
çoklarının muamelelerini türkçe 
olarak yapmadıkları ilk kontrol -
da anlaıtdmı~trr. 

Kitap basanlar toplandılar 

.. . , ıs erse 
~~s~~kıl ols.u~; inkılabı yapan bir 
kürsuden, hır ıki kitapçıy .. d . . ı mu a -
faa ıçın ağzından çıkan .. I . . soz erınm 
yersiz ve yakışıksız oldug" un .. _ 
1. .... u soy 
ıyecegız. 

Büyük Millet Meclisinde C -
martcsi günü, ımaarif inkılclbını~ 
hedefi münakaşa ediliyordu. M -
arif vekaleti, mektep kit I a • . . aparının 
ıyı, temız ve faydalı şekilde yazı-
lıp basılması için teıı.kila& t 

• -= yapmı§-
h. Hedefıne varabilmek · . . . . ıçın mec -
luıten tahsısat ıatiyordu. 

işte, mecliste bü yu··ksek 1. . k l gaye ı 
'LŞ onuşu urken Hüsnu·· B k"' ' ey ur -
süye çıktı ve bir kaç. serına d . 
k .t "d f ye at 

ı apçryı mu a fa etti Jznı· b · ır me -
us~nu~ bu müdafaasına, Aka 
Gunduz Bey çok yerind k .. eve ço 
guzel mukabele etti. Ded" k". 

"16 '[ l 1 ı. mı ııon uk bir memleketin Tıôlri 
kitapsı:: lcalan çocuklarına ,_.1 . . . "' ap ı•er-
mek ıçın ne llılmi Bey, ne de Al 
B . d.. .. .. ımet 
~~ı uşunuyorum, ne de onları füzuli 

müdafaa edenleri. llayır b , • a,sın efen-
dim, üç tanesi, sekiz tan"' . 

"sı, on dokuz 
tanesi batsın.,, 

y nlnız, Hüsnü Beyin h Ik 
h f . k 1.b , a a ve 

ar ın ı a ına iftira ed h. .. 
.. k" en ır so· 

zu var, ı münakaı..a taf .1.t -= aı a ını o-
kurken gürültüye gittı' ... · . 

gını ve ce-
vapsız kaldığını gördük. 

F . a ı ıt. 
aşızın d" 

Yan r ın Propcıgandaıma da· 
ı. ı , eczacı nıektcbind b'I ·ı ,. 
na} okutul e ı e ı mu u.r. 

ne.tr"'tbi~, Hitlercilik gihi salta .. 
a a.gda• Dü Ü h" nııa111a kı 'l'.ır. n ıç bir za-

t Y rı hır §ey saYmaz 
:tıaa.E edin b-,__ ·~ h · i . 

ıttilliyetci Q41~ Cllh? ur yetçı, 
~e inktıt ' devletçı, halkçı, l!yik 

' hir Türk~ı ~imayı şıar edinen 
ı ıyenın b' "k' · ·· ' e ne 111.. ır ı ı gerı reJım· 

rafları un&.3eb~ti, ne de benzer ta· 

Beyo~lundaki sinemalardan e.c· 
nebi ve yabancı isim taııyanlar.ın 
isimlerini değiştirecekleri evelce 
yazıl:mıgtı. tık adımı Taksimdeki 
Majik sineması atmı§, Majik ye • 
rine Türk sineması adını koymU§· 
tur. Sinema müdürlüğünün bugün· 
kü milli cereyanlara pek uygun 
gelen bu hareketi milli Türk ta • 
l~he birliğini ve gençliğini çok 
memnun etmittir. Birlik riyasetin
ee sinema müdürlüğüne bir te -
§ekkür mektubu yazılacaktır. Ek· 
ler, Alkazar, Astorya, Glorya, O • 
pera, Etuval sinemalarının da ge· 
lecek mevsim ba§ına kadar isim • 
lerini değİ§tİrecekleri haber alın • 
mı§tır. 

ve nçık lisanla yazılacaktır. Tel · 
grafhaneye verilince ertesi gün 
muhakkak surette telgraf sahibine 
ecrilmi~ olacaktır. Bu usulün mem 
leketimizde de tatbiki için hazırlık 
ba,Iamıştır. Öğrendi[!imize göre 
iuilıada dahil olan memleketler -
den Türkiye, Framıa, İsveç, Yugoa 
lavyadan maada bütün memleket • 
ler "T elgrııf mektup,, muamelesi -
ne başlamıtlardır. 

Dünkü eazetelerde çıkan kitap· 
çı1r1 • hakkındaki meclis müzakere
leri üzerine İstanbul kitap tabileri 
toplanarak hararetli müzakereler· 
de buliır..ınu!lardır. · 

Tabiler bilhassa aralarından 
yetişmiş aaydrkları Ahmet Ihsan 
ve Aka Gündüz Beylerin beyanat· 
larından memnun olmamışlardır. 
Bu münasebetle bugünkü kitapçı· 
Jığm geçirmekte olduğu buhran ve 
duçar oldukları .zarar ve ziyanlar· 
la kitap okuyucularının azlığı nok
tasından tenvir maıluadile yüksek 
makamlarla Büyük Millet Meclisi
ne takdim edilmek üzere bir bro
~ür hazırlamağa karar vermişler • 
dir. 

İz.mirin müstakil nıeb' k" 
h' 'k' d usu, es ı 
ır ı ı ostunu müdafaa d k . 

"H f. kıI• b e er en. ar ın a ından son k . ra o uyucu 
azaldı,, dıyor. Bu söz h f . k 1• 

' ar ın ı a· 
hına ağır bir iftiradır Bu .. M.l 
1 

• . • soz l . 
et meclısı kürsüsünde ... ' 1 • agıza a ın • 
maması lazım gelen bir .. d .. 

.. _ 1_.. l soz ur, 
ÇUUKU yan ıştır. 

Matbaalar meydandad B 
J k . ır. ası· 
an ıtaplar meydandad G 

ır. aze· 
leler, macmualar m d d d 
T" k" T ey an a ır .. 

(F aıiı:)~dır. İtalyamn realitesi 
Oiitıe ) •1

1
'. ~lrnanynnın realitesi 

. r cı Jaı T '· k' • 1· 
•ı (lialk 0 

, ur ıyenın rea ıte· 
llbnıı d !n-kasını) ve Türk inkı -
bıllt)~ogurdu. Türk inkılabını 
heıı:r:et:rn b~ . rejimlerden birine 
J&p fırk ek ıçın evvela, Tü:rk inkı· 

• ırıaft\ak asının ana fikirlerini tanı
ri olan 'l~un ana fikirlerinden bi
ka.nu .. u urk "T etkilatı esasiye,, 

•• ?ll{ h. 
Türk. tç bilmemek demektir. 

rini 1'·· ~llkrlA.bı bütün hareketle
Ya.ııj ka Ur in illetinin tasvibiyle, 
hü~ ~unia.rıa yaptı. Onda ne bir 
nuıı ~~· darbesi oldu, ne bir ka· 

Uerj u dol~§an hava ya,aıdı. 
rinıini t çok ıleri dü!üneelerin ve
lil ord ~"Yan Türk inkılabım si
lu rönı~au.na,. yahut r,i>ğsü kordon· 

' rınnı d .. ~lerine bakarak baJkala • 
· dütü U§~bcelerile bir arada bile 
Çünk~ege tahammül edemeyiz. 

~ıİni: ~ dii ünce şzrpkayı Mısır 
ı·· ıı?ıbınn vurmak kadar gü· 
unç oJIU'. 

Sadr i Etem 

Mektepler kapanıyor 
Bayram dolayısile bütün mek -

tepler ve darülfünun bu akşam • 
dan itibaren tatil edilecekler, ted e 

risata Pazar sabahı ha,Ianacak -
hr. 

lbrahim Bey 
İstanbul eski sanayi müdür ve 

müfetti§İ İbrahim Beyin lktısat ve
kaleti, maadin işleri, muamelat 
müdürlüğüne tayin edildiğini ö!;· 
rendik. İbrahim Bey, §İmdiye kn· 
dar gördüğü işlerde dürüstliiğü ve 
muvaff akiyetile tanılmış kıymetli 
memurlarnnı~dandır. Yeni vazi • 
fesinde de muvaffak olmHIIU te
menni ederiz. 

VAK 1 T 
Gtlndellk, Siya.Si Gazete 

l stanbul Ankara Caddes i, VAKiT yurdu 

Tc !efon Humaralar• 
Yazı işleri teletoııu · 2t310 
Idare tclefôllU : 24370 

l'elgrat adresi : tstanbul - '/AKiı 
Post& kutusu No. 4~ 

Abone bedelleri ' 
TUrklye 

sene!l~: 

6 aylık 
3 aylık 
ı nylık 

1400 Kr. 
1150 • 
40ô .. 
150 

!!0n Ucretlerl ~ 
ı-tesmt ııa.nıarın bir satırı 

Bcoet.ıl 

2700 Kr. 
lf50 .. 
ı:ıoo • 
300 • 

ıo Kuruş 

ricarl 1111.nlann blr satırı 1" .!'i Kuru~ 

Ticari 11Aolarm bir santimi 2:5 Kuruş 

fUl çUk llAnlar: 

Bir defası 30 iki defası 50 Uç deresı ıt:ı 

dört defası 15 ve on defası ıoo kuruştur. 

t ç aylık U!n verenlerfı:ı bir defaın mecca 
nendir Dört ııatrrı re4;en llAnlıırm fıı.zı ~ 
s:ıtrrları ~ kııru~tan hesa p edilir 
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3 rtlsan 1918 
- Vefatını teessürle haber verdiği

miz şair Nigar Hanımın cenaze mera
simi dün yapılmıştır. 

Tabutu takip edenler arasında şch· 
zadegan, teşrifat müdiri umumisi Is

mail Cena.ni, Aptul/ıak Hamit, Cenabı 
ŞahabeUin, HüsC'yin Suat, Satı, lbnir
refil~ Ahmet Nuri, Aptullalı Cevdet , 
!tfustala Reşit, Fafk Ali, Raif Necdet, 

llana Beylerle talebe ve muallimler. 
den miirckkcp büyük bir kalabalık ha
zır bulunmuş, cenaze Şişli Etfal has

talıancsinden alınarak Bebek mczm·lı
iiına götürülmüştür. 

- lstikrazi dahilı şayiaları üzerine 
altın f iatı derhal düşmüştür. istikraz 
mevkii tedavüle çıkarılır çıkarılmaz 

dalıa pek çok tenezzül edeceği kuvvet

le ümit edilmektedir. 

ur ıye, ürkiye olahdanb . h" 
b. d . d en, ıç 
ır evır e, okuma zevk" b d 

ı u ere· 
ce artmamıştı. Türk harfi . . k 
b 1.. d erının a 

u un en sonra mecm k" ' ua, ıtap, 
gazete satışlarının artıt v ku . gını, o. • 
yucu ıınıktarmın rog" ald .., h 

.. • :r ıgını er 
~un bıraz daha çoğalmakta oldu-
gunu herkes görüyor, herkes bili
yor. 

Bu derece meydanda b d .. , u ere-
ce goze görünen, bilinen bir haki-
kati, bir iki ki~inin ı..ah & f 

• • .. 'l' 'l' sı men aa• 
tını gozetmek kaygusile tahrif et-
mek, füzuli ve yersiz bir müdafaa 
tarzıdır. 

"Harf inkılabından sonra oku-
yucu azalmıştır sözu··nu" .. 1. ,, - soy ıyen 
kim olursa olsun, ne olursa olsun 
~iddetle reddetmek boynumuzun 
borcudur. 

Sel&mi izzet 
llfl111111rıuınaıııttı ıın ı ırınıı1111 111111nıı11111ıtt1111111 ıtnıı1111111 ıııa1111111mıııu111ı1111111 rııu. 

Almanyah profesör 

Cilt hastahklaı·ı mütc!-ıassısı Dr. 
profesör Meirowsky yarın §ehri • 
mize gelecektir. 



VAKiT ' Ni 

VA K 1 T' ın Hususi T elgraflan Almanyada Yahu
di aleyhtarlığı 

WALLACE 

SEERY
ClarkGAILE 

Fr:ın ızcıı ozlli rkadaşlık-Sa~ 
"k .. e heyecan fılmi. Bavrırn«l 

Balya - Karaaydın madeni ı ıncı Q.'!r :ımba gunu marincl# 
ıtibııren 

MELEI< işletilmesi için hükumet şirkete yardım edecek Halk bir Almanı yarahyan 
Yahudi avukab öldürdü 

ANKARA, 2 (Hususi) -
lkbsat velcaleti son zamanlarda 
maden fiatlnrınm lüşmesi üzerine 
tatili faaliyet etmiş olan Balya
Karaaydın kurr.un ve çinko ma · 
denlerinin tafii faaliyetini, mem
leketin iktısadi menfa ... tlerini göz 
önüne alarak zararlı bulduğundan 
tirkete yardım 1 b 1 nmağı ka
rarlafbrmı~tır. u ~::ıksatb hazır 
ladığı layia ile Me .. liıten 95,000 li
ralık fevkal5.de tahsisat istemi~tir. 
Şirkette 600 amele calışmaktadır 

ve 720 bin lira kıymetinde 12 bin 
ton kurşun, 17 hin ton çinko çıka
rılıyordu. Vekalet yapacağı yardı-

ma mukabil şirketten bazı istek -

lerde bulunmaktadır. Bu istekler 

yapılmadığı takdirde yapılanma

li müzaharet geri istenecektir. 

Kurşun ve cinko fiatlarmın değiş
mesine ve İngiliz lirasının ternev
vücüne göre şirkete yapılacak yar· 

dım miktarı yüzde onla on iki ara
sında orimden ibarettir. 

BERLlN, 2 (A.A) 
ajansı bildiriyor: 

- Wolf 

Yahudi mağaza ve dükanlarma 
boykot yapmağa başlanan dünki 

1 

• a\ ec \merik:ı incmacılık ~:ına 

• nif' en 'uk-.ek c>cri olan .' E M j 
Senanın " f)1',\ l .F.Rı fılmı \arın s:ıac l J 

~ (\ \»>Ü yii k /:'. ·1. ~chrıımz 1arbuat erkAnın:ı v,osrJJ/I 
1 "1 İ tJe. 1 ccğinden • ınemn \ e film muee'-

• f eteri mltdurlcrilc ... ıncmamızın -
de bir hadise olmuştur. Bu şehir · ~arı KosıclJr. \etı~e mı hniz zc,111111 ıe ... rifleri ~ 
de~Y~udi~ubtlanndan biri ~-~------~---~-~~o~l.un•u•r~---~~~~~I!4!7~~~ 

gün Almanyanın her tarafında sü j 
kun içinde geçmiştir. Yalnız Kiel-

bir milliyetçi sosyalisti akla uygun -
Jandarma zabiti olmak 

istiyenler 
hiç bir sebep olmaksızın ağır su
rette yaralamış, bunun üzerine 
halk tarafından öldürülmüştür. 

Şehrimizde 
Kadıköy askerlik şubesinden: 

TAKVİM 

Yugoslavya ile hükümetimiz arasında 
aktedilen afyon mukavelesi 

Şehrimizdeki Hitlerci Alman • 
larla Y ahndilerin karşılıklı nüma-

yiş teşebbüsleri tahkikatına polis
çe devam olunmaktadır. Dün ak -
şama kadar bunlardan adliyeye 
verilmiş kimse yoktu. 

1 - Şubemiz halkından olup 
son yoklamaları yapılmış 327 ve 
328 doğumlu kısa hizmete tabi e· 
fendilerden istekleri bulunduğu 

takdirde jandarma ihtiyat zabiti 
yetiştirilece1dir. 

Paıartesı 

3 Nısan 
8 Zilhicce 

Gun do~uşu 5,40 
Gun 1 atı~ı ·~.36 
abalı namaz 5,0 

Oğle namazı l'i,17 

lklr.dl namaz 15,SJ 

Sal& 
4 Ni_. 
9 Zilbic#. 

s." 
ıs.'6 

ANKARA, 2 (Hususi) -
Yugoslavya ile hükumetimiz ara -
unda aktedilen afyon mukavele -
ainin tasdiki la) :hası Meclise eel -
mittir. 

Mukavelede bir çok esaslar ve 

memlekete nafi maddeler vardır. 

Afyon arz ve talebine karşı her 

iki memleketin afyon iktisadıya -

tına uyıun bir müvazenenin tesisi 

için müıtahzarab tıbbiye İmali -

ne en elveritli afyon istihsal e -

den hükumetimizden Yugoslav -

ya mahdut alıcılara kar91 mütte • 
reken hareket ederek bir cep -
he alacaklardır. 

Her iki hükumet af yon ihraç 
etmek inhisarı hakkına malik o -
lacaklardır. 

Türk - Yugoslav afyon mü -
esseseleri birleşmek suretile "Mil
li müessese,, diye zikredilecek bir 
afyon te!ekkülü vi.icuda getirecek
lerdir. Bu müesı;esclerin mer
kezi latanbul olacak, hariç mem
leketlerde bürosu bulunacaktır. 

Bu müesseselerin yapacakları sa
h§ arzlarında umum afyon 
miktarının yüzde yetmiş yedi 
buçuğu Türk ve yüzde yirmi iki 
buçuğu Yugoslav müesseselerine 
isabet etmek üzere hissei iştirak
ları olacaktır. 

Alakadarlar hakkında dava 
"açılıp açılmıyacağı, bu hareketin 
şekli ve derecesi tahkikatla iyice 
tespit edildikten ıonra, anlaşıla -
caktır. 

Tayyare seferleri 

Gümrük mütehas- Darülfünun~slahatı 

Tayyare Cemiyeti İstanbul şu
beoinden: 1 - İstanbul - Ankara 
ve Ankara - İstanbul arasmdn 

işliyecek posta tayyarelerinde 
yolculuk yapacakların yol para -
hırı, Anka1·ada Tayyare Cemiyeti 

umumi merkezi ve lstanbulda Ca -
ğaloğlundaki latanbul tubeıi ta -
rafından makpuz mukabilinde a -
hnacak ve yalnız bu makpuzlarln 
yolculuk yapılacaktır. SiSi lzmirde 

1 Z M l R , 2 ( Hususi ) 
Gümrük mütehaaaııı burada tetki 
katına devam etmektedir. Güm -
rük komiıyoncularının gümrükler
de iş görmekten menedilmelerini 
istediği haberi burada komisyon -
cular arasında tel5ş uynndırmııtır 

Mütehassıs beyanatında güm -
rilk beyannamelerinin 9 kanaldan 
geçtiğini halbuki 3 kanalın kafi 
olduğunu, kadroların daraltılma • 
ıını teklif edeceğini, muayene me 
murlal'ının fazla olduğunu söyle -
mittir. 

Vekiller heyeti 
ANKARA, 2 (Huausi) 

Vekiller Heyeti n • şam saat dörtte 
toplanarak geç va!-.te kadar dc
•am etmittir. 

Müzayede ve münakasa 
l!anunu 

A N K A R A, 2 (Hususi) -
Maliye V ekuletince hazırlanan 

Jeni müzayede ve münakasa ka
aun layihası Meclise verilmiştir. 

Nihayet teslim oldu 
IZMlR, 2 (Hususi) - iskan 

İflerinde sahtekarlıktan maznun 
Ye frar halinde bulunan müze ka
tibi Tevfik teslim olmu~tur. Suçlu 
aylardanberi Çorumda olduğunu 

llylemi9tir. 

Müşerref Hanım davası 

IZMlR, 2 (Huıuıi) - Müddei 
mnumilikçe idamı iıtenen ve ağır 
cezada beraet eden Kupdah Mü· 
ıerref Hanımın beraet kararma 
müddei umumilik temyizen itiraz 
etmittir. 

Apollon takımı 
JZMlR, 2 (Huıuıi) - Bapam

tla ~ yapmak üzere horaya r• 
lecek olan Apollon takımının Alı 
pnü gelmesi bekleniyor. 

Etrafındaki tetk ·ı,..;t de
vam etmektedir 2 - Beher yolcu için yol parası 

ANKARA, 2 (A. A.) - Darül· otuz be§ liradır. 
fünun islnhatı etrafında çıkarılan 
muhtelif haberler için alakadar 
makamlardan tahkikatta bulun· 
duk. 

Aldığımız malurnatt\ eöre Da -
rülfünun ısl A batı hakkında tet 
kikler devam etme ~te olduğun -
dan verilmiş kararlar haricinde 
yapılan ne~riyat ancak tahminler
den iba.rP.ttir. 

Tahrandaki petrol 
müzakeresi 

TAHRAN, 2 (A. A.) - Hüku 
met, İran - İngiliz petrol kum· 
panyası ile yakında ba§lıyacak 

müzakerede kendisine yardım et
meleri için bir kaç Amerikalı ve 
İsviçreli mütehaaaıs ve müşavir 
çağırmıf ve tutmu§tur. 

Bu kumpanyanın idare meclisi 
reisi M. Cadnan'in bugün Tahra -
na gelmesi beklenmektedir. 

Adliye vekili geliyor 

3 - Her yolcu beraberinde on 
beş kiloya kadar eşya (parasız) 

götürebilecektir; daha fazlası ka -
-bul edilmiyecektir. Yolcuların; 
beraberlerinde kendi kendine İ! -

tial eder yanıcı ve patlayıcı eşya 

bulundurmaları yasaktır. 

4 - Gazetelerin beher kilosun
dan yirmi kurut nakliye ücreti alı· 
nacak ve mukabilinde Cemiyet ta· 
rafından ayni veçhile makpuz ve· 
rilecektir. 

5 - Her gün bir tayyare sabah 
saat (8,30) da Yeşilköyden kalka
rak (11,15) te Ankaraya ve An
karadan da (14,15) te kalkarak 
( 16,55) te Y eşilköye varacaktır. 
Tayyare gidiş ve gelitte Eskişehir
de yirmi dakika kalacaktır. 

6 - Makpuzlar muayyen gün 
ve tarih için verilir. O gün bile
tini kullanmıyan yolcu yolculuk 
hakkını kaybeder ve ha§ka bir gün 
· çin kullanamaz. 

lspartalılann sevinci 
lSP ARTA, 2 (A.A.) - Afyon

Antalya şimendiferinin yapılma -
MUbadillerln gayri menkul sı hakkındaki kanunun Büyük 

mallar bedeli Millet Meclisince kabulü en büyük 

A N K A R A, 2 (Hususi) -
Adliye Vekili Yusuf Kemal Bey 
bu ak§am lstanbula hareket etmiş
tir. 

ANKARA, 2 (Hususi) - ülküsüne kavuşan lspartahları çok 
Mübadillerin iıtihkak bakiyeleri ı sevindirdL Halk.n:ıızm coşkun 
karııhğı olan gayri menkul mal - ! minnet ve şükranları telgrafla bü
lar bedeli mevcut hükümlere tabi~ yükleriimizc bildirildi. Memleket 
olacaktır. İ görülmemiş bir sevinç icinde ha -
Meb'ualar tehrlmize geliyor l kiki bir bayram yapma'ktadır. Şi-

A N KARA, ·2 (Husuıi) -1 mendifer Isparta.dan geçecektir. 
Buıün de tehrimizdeki bir çok t _____________ _ 

mebuılar bayramı geçirmek üze • 
re latanbula hareket ettiler. 

Süngercilik tetkikatı 
IZMIR, 2 (Huıuıt) - iktisat 

Vekaleti burada ınnıercilik tetki
kah yapbrmaktadır. 

Türkiye tş Bankasından: 

Kurban Bayramı münasebetiy ~ 
le 5, 6, 8 Nisan Çarşamba, Perşem 
be ve Cumartesi günleri f stanbul 
ve Beyoğlu tubemia kapalı bulu -
nacaktır. 

2 - Yukarıda yazılı doğumlu 

ve kısa hizmetlilerden jandarma 
zabiti olmak istiyenler şubeden 
doğruca Harbiye mektebine. sevk 
edileceklerdir. 

3 - Bu suretle iıtekli bulunan • 
lar emsallerinin sevkini beklenıi
yerek nihayet 1 Mayıs 933 tarihin• 
de harbiye mektebinde bulunacak 
larından mezkur mektebe kabul 
şeraitini anlamak ve icap eden ve

saiki hazırlamak üzere timdiden 
şubeye müracaatları lazımdır. 

tttııuriınıınıımıı:r.uır."-ııulW' 1•1111 

Yeni rteşriyat 

Akşam namnı 1836 
Yatsı namazı f0,09 
lm~aı: 3.S:' 
\ ılın geçen ünlen 93 

kafan , !:r3 

"- __.,, 
HAVA - YO§ilköy Askeri rasat .aJ 

zinden varllen malflmata göre bugün -
az bulutlu olacak ve -şımal lstikam•dlf 

rUzgAr devam <'dccektJr. -~ 

DUn sıcaklık en ~k 11. eıı. az -' Of"!. 
bava tazyiki 761 mlllmctrc idı. 

l.__R_A_o_v._o_~ 
BugUn 

l8TANBUL: 

18 - 18,45 Su (Vedi& Rı.ıa 

l ,45 - 19,30 Orkesttt 19,30 • 20 

ca ders Cmüptedilere mahaus) - 20 • 

stüdyo saz bt'ycti 20.ao - :?1,so ~ye 

Domuz eti helal olabilir mi? nım ve al'ktı.d~lan 21.80 - 22,80 Or.,J 

Dr. MIU\sh lsmallHakkı Beyin 
yeni bir eseri : " tsıam dl· 
ninde etlerin tezkiyesi ,, 

Ajane ve Bora& haberleri, Saat ayan. 
A N K A R A (1663 m.) : 

12,30 - 13,80 Ankarapala!! Orkea 

M. Mektebi korali - 18,40 - 19,10 Gr 

- 19,10 - 19,40 Gitar solo. (Sadretttıı 

Tıbbi ve dini ve içtimai bir çoic tarafmdan) - Jll,(O - 20,10 Konf 

kıymetli çalr§malarile herkesçe ta- 20.10 Ajans haberleri '\'ll ha.va raporu. 
V t Y A N A (1518.l :m.) : 

nmmış olan doktor Milaslı lamail 12 .. 0 Konser _ ııuo Pllk _ u,10 

Hakkı Bey bu defa "Is lam dinin- 1 acr ıB,15 Konser - 23.~ na.na. 
de etlerin tezkiyesi,, adile gayet L E t P z t o (889,6 m.) : 

7,15 Jım.nastik - 7,35 Koruıer - l":Jf mühim bir eser neşretmittir. Bu 
ser - 20 Piyano musikial - 21 S 

ciddi eserin ne katlar esaslı bir te

tebbü ve ne derin bir vukufla ya-

zxlmış olduğu mütalcasından an -

la§ılmaktadır. Müellif bu kitapta 

şimdiye kadar halledilmemit pek 
mühim meseleleri halletmittir.Her 

cümlesinde kıymetli manalar ve 

yenilikler vardır. Bahusus domuz 

etinin tczkiyesinden sonra yani 

bazı domuzlarda bulunup iyi pi -

şirilmeden yendiği vakit hutalık 

yapan kurtların (tritin) ferin ol

madığı muayene ile anlatıldıktan 

sonra helA 1 olacağı ayetlerle, ha

dislerle ispat edilmiştir. 
itikat ve iktısat ve hıfzıasıhhat 

cihetlerinden dikkate layık olan 
eseri karilerimize tavsiye ederiz. 

IST ANBUL TRAMVAY 

ŞtRKETl HISSEDARLARINA 

iLAN 

l Nisan 1933 tarihinden itiba -
ren lstanbul Tramvay şirketi ile 
Osmanlı Bankası gişelerinde 1932 
hesap senesi temettü hissesi ku • 
ponu tediye olunurken mezkur 
rnüesaeseler tarafından sehmin 
yeni itibari kıymetini gösterir 'bir 
damga hisse senedinin üzerine ba· 
sılacağı Tramvay şirketi hisaedar
larıııa bildirilir. 

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

İstanbul. 30 :Mart 193;; 
MUDtRtYET 

Konser - 23,115 Mu!ikl. 

B 1' K a E ı, ~nu m.J c 
18 Plflk - 18 Jaz lt.OllH!' - 21 

koDlleri - 2t,orı Musiki - 2',35 Kon-' 

K O M A ('41,t m.) : 

21 Plllk 21,115 Musiki - 22 Ko 
23,10 Konser. 

B tl D A P il Ş T E (1550,5) : ıl_ 

10,15 :MU8lki - 13,o& Pll.k - 18.IO -.J 
no konseri - 19,40 Şarla - Zl,10 K()lllllll'j 

ıarmonik - 23,30 Çi&'an orkeatres1 -
Jazbant. 

V A R Ş O V A (Hl% m.) : 

13.10 Plo.k - 16,SO Pl!k - 18 ~ 
stldsi - 19,20 Hatif musiki - 21,11 

- 23,415 Dana. 

Yar.n 
A N K A R A (lMS m.) ı 

12.30 • 18,30 Ankar&pala.s Orke8 

18 - 18,40 Riyaseti cUmhur filarmonik 

tretıl.: A. Holmes l'&ntaisle La Kon~ 

Louls Ganne Fantaisie Trepsichors, 

Sepilla.s - 18,40 - 19,80 Gramofon -

- 20,10 Viyolonsel koMerl (Edip Be>' 
tından) - 20,10 Aja.ıuı haberleri ve ha~ 
ponı. 

\' t 1' A N A (1518,1 m.) : ' 

12,30 Mualki - llt Kon~r - ıaı.e ~ 
- H,10 PlAk 16,20 Şarkı - 17,50 V 
- 23,10 Konser. 

L E t P Z t G (119,6 m.) : 

7,l5 Jımnaııtlk T,85 Konser - l~ 
- 20 Musiki - 21 Konser - 28,Hi )1 

B t) K R 1l Ş (S9&,% m.) : 

13 Plıi.k H Pl!k l.B Konser 
Konser - 21,20 Senfonik kon8er -
Konser 28 Muaikt. 

K O M A (441,t m.) ı 

2Q Haber %1,45 KonM"r ve ttya_., 
B U D A P E Ş r Z (350,5) : _ _J 
10,\15 Orkestrc 13,05 Çigan muıP'J 

18 Keman koruıerı 20,30 Opera ~ 
ra çlgan muaiklai. 

Y A R Ş O \ A (HU 111.) : 

13 10 Pl~k 16,50 PIAk 1l' 1' 
konser 19,20 Kale konser - 21 .a-1 
aerl - 23,80 Daı:ıL 



------- Dört Günlük Hikaye ------

• 
INC 

ikinci gUn 

Ben otomobili hazırladım. 
Salonun kapısını açtım: 
- Otomobil hazır, dedim. 
O zaman, Kaşif in homurdandı

ğını duydum. Karısına: 
- Canım misafirlerini bırakıp 

nereye gidiyorsun? Ayıptır, diyor· 
du. 

.. La.~ia aldırış etmemiş gibi gö • 
rundu. Amma gözleri kanlanmıştı. 
Yanıma geldi şikayet etti: 

- Azar işitmekten bıktım u . 
sandım. 

• Otomobile binerken içimi çek . 
tım: 

-:- Zavallı Kaşif!. En ehemmi • 
ye~~z ~eyleri içine dert ediyor? 

amıa da kayniyordu: 
- Sahi öyle. Benim gitmemi İs· 

t~~emcai misafirlerden değil; İn· 
cıyı aratacak. 

inci hala bulunmadı mı? 
- Hayır. 
Sonra ilave etti: 

- Hay bu gerdanlığa sahip ol . 
maz olaydım! 

Kocası sinirlerine dokunmana 
başlamı§h. Ben, kadınları sakinl~s 
tirmenin usulünü pek iyi bilirim. -

Elimi volandan çektim. Lamia· 
nın elini tuttum. Hele, Macit Be • 
yin yanında, Lamiaya tesahüp et
mek pek ho§uma gitti.. 

~a, .~akını% söylemeği unuttum. 
Oçumuz yalnız değildik. lki ha • 
nım daha · · M • peşımıze takındı. Onlar 

acıt Beyi aralarına alarak arka
ya oturdular. Lamia yanıma otur
d-..ı. 

Macit Bey, her halde memnun • 
du. 

ıikl\t, Lamia ile bat basa _kal 
saydı daha memnun olacaktı. Bu· 
na da eminim •• 

Plaja geldik. 
: abii denize girmek istediler. 

y agmur durmuıtu. Güneş etrafı 
tamamile ıaıtmıştı. 

Herkes bir soyunma kl"'b . ' 
girdi. u esıne 

Ben de girdim. 

Tam iskarpinlerimi çıkaracağım 
eb~~lada, kulağıma, yanıbaşımd.,.ki 

o rneda· b' 
'IC&l ır ses geldi. 

d 
Blu &eı Li.mianın sesiydi. Hid -

eti bir t• M . 
öfkel' ~eı ı. acıt Beyle öfkeli 

1 konuşuyordu: 

b. - Sizi artık dinliyemem s1zc 
lİt"" b 1 

uzı 0 rcumu ödedim .• 
Macit Bey k'"t"' k""t·· ··1d·· o u o u gu u: 

2'.;- Ben dinletirim... Durunuz, 
1 meyiniz .• 

n - Hayır, bu meseleyi artık ko· 
uşarnam. 

~ı~:dGn sesi kısıldı, boğulur gibi 

- Ne? .. Siz buldunuz mu? 
Macit Bey k"'t" k""t '" "I dü: gene o u o u gu • 

d - Buldunuz da neden sakla • 
tnız? B k . v 

dilll. •• u şa ayı hıç begenme -

de-.. Ben şaka yapmadım ... inci -
n de Pek iyi anlarım. · 

- 'Yani ne demek istiyorsunuz? 
la~ l<.ocanızın düğün hediyesi o· 
il: ad "erdiği incilerin hepsi sahte. 
y~r e •ahici olduklarını iddia edi-

r. 

-.. I<aıif böyle şey yapmaz. 
;- 'Yapmasının sebebi de ..• 

Ustu ve ilave etti: 

ı. -d Neyse, Ka§if Bey incinin hu-t1n ... 
Uguna memnun olacak. 

&ö:;:__Ji_er halde kocama bir şey 
~.....,,Jecekaini& .inciler sahte 
--·~, ıafıtcJ olmu• bundan size 
n 'o n 
k e · • inciyi bana verin .. cebinize 
0Ymayın. 

rtakleden : Scl:imi izzet 

Lamia adeta hmçkırdı. Macit 
gene konuştu. 

- Kocanıza bir şey söylemiye • 
ceğim. Fal<at mademki evime gel
mek istemiyorsunuz, inat ediyor · 
sunuz, yarın akşam Lobotun üstün 
de bir çay içelim. Orada konuşu • 
ruz. Asıl gerdanlığı, sahicisini re · 
hinden kurtarmanın çaresini dü -
şünürüz. Olur mu yavrum? 

- Siz berbat bir adamsınız ... 
Mükaleme keaildi ..• 
Ben çıktım. Gazinoya gittim. iç

ki kullanmam. Buna rağmen iki 
kokteyl içtim. Kalbim çok rakik ~ 
tir. Kimsenin tees&ürüne dayana · 
mam. Düşünüyordum. Lamia 
borsa oynardı poker oynardı, 

baktıra oynardı. Bir kere ko· 
casile kumar yüzünden kavga etti
ğini duymuştum. Muhakkak borç· 
lanmıştı. Borcunu ödemek için Ma 
cit Beyden para almıgtı. Sonra bu 
pıırnyı ödiycbilmek için de ger -
danhğı terhin etmiıti: 

Denize girdiler, yıkandılar, çık
tılar. 

Ben hep bunu dü~ünüyordum. 
Eğer mesele~·i Lamiaya açacak ol· 
sam, muhakkak para • iatiyecek, 
gerdanlığı kurbr, diyecel;ti. Doğ 
rueu, durup dururken, bir kaç yüz 
lira f edakirlık etmek itime gel • 
miyordu. 

Nereden o konuıtuklarını din -
lem iştim!.. Dinliyemez olaydım. 

Otomobilde giderken, gene bun
ları düşündüm. 

Öğle yemeğinde, akşam kahve 
altısında, akşam yemeğinde, Ka -
§İf mütemadiyen kaybolan tek in· 
ciden bahtıetti. 

ttm1ftffl111f111ıraınıuııruıım111ınıtnQ11t•1t11mtıımıı••mmmıınn111ıınıınnnm1111 '9Uttm1 

Kiliselerde Türkçe ibadet 
Türk ortodoksları reisi Papa Ef

tim Efendi bazı Rum münevverle· 
rini etrafına toplıyarak dil inkıla· 
hı için kendi r ··asında çalışmıya 
başlamışbr. Ef~.m Efendi ile mü • 
nevver1er bir heyet halinde Gala· 
tadaki ortodoks klisesinde topla • 
narak ortodokslara ait duaları ila · 
hileri türkçeye çevirmiye başla 
mışlardır. 

Türkçe çevrilen dualardan bir 
kısmı evelki gün Panaiya klisesin· 
de okunmuştur. Eftim Efendi bu 
hususta diyor ki: 

"Müslüman Türkler kendi iba • 
detlerini nasıl kendi dillerile yapı • 
yorlarsa ortodoks Türklerin de İ· 
badetlerini kendi öz dillerile yap • 
malarından tabii ne olabilir? Biz 
bütün ibadetimizi türkçe yapaca ·· 
ğız. Tüı-l<çeye çevrilecek bütün du· 
aları bir kitap halinde bastırarak 
dağıtacağız,, 

lstanbul planı için 
Berlin Darülfünun şehircilik 

profesörlerinden Her Ehrgötz yük 
sek mühendis mektebinde şehirci • 
lik hakkında konferans ,·ermiştir. 
Konferansta vali ve belediye reisi 
Muhittin Beyle Belediye fen heye -
ti müdürü Ziya, şehir meclisi aza -
larmdnn bir kısmı belediye mü -
hendislcri, yüksek mühendis mele· 
tehi hocaları hazır bulunmuşlar • 
dır. 

Porfenör, İstanbul belediyesinin 
lstanbul şehrinin plô.nını yııptır • 
mıya karar verdiğini haber almış, 
bu hu~usta tetkikat yapmak için 
gelmiştir. Belediyenin profesörle 
temas ve müzakerede bulunacağı 
ve İstanbul planının tanzimi etra • 
fında ihtisasından istifade edece· 
ği söylenmektedir. 

1 
o 

Il 1 
"il ı il ı ' ~' fıl 

Yeni 13 kelimenin karşı- ! 
lıkları ve kullanılışları 
1 - BAKAYA: Geri kalan 
Del'let bu sene geri kalan r·ergileri 

alacak. 
Geri kalan askı1rlcr toplanıyor. 

2 - BASİRET: Uyanıldık, önü

nü ardını düşünme 
inkılapçılar lıer :aman uyanık bu-

lunmalıdırlar. 

Ticaret işi iyidir amma önünü ardı-

nı düşünmek tc gerektir. 

3 - BASlT: Cahil, katrkaız, az 
Ne cahil adanı? 
Altın katıksız bir madendir. 
Bugün öğlende midem hozulmnsrn 

diye az yemek yedim. 

4 _ BAZAN: Birkaç, arada 
Bir kaç adanı da böyle düşünsün 

ne çıkar? 
Arada bir de bize neli 

5 _BELA.: Sıkıntı, .kötülük 
Şu borç sıl.ıntısından bır kurtulsam 

bayram rdel'eğim. . 
Kötülük gl'lirken insana gelıyorunı 

demez ~akınmak yereldir. 

6 _ Belahet: Kalın kafalılık, 
bönlük, aptallık, d~~üncesizlik, 
kafasızlık, kelle gezdırmek, buda· 

lalık 
Ne kalın kafalılık edip bir türlii ., 

anlattığınu anlamıyorsun· 
Bönlük adamın yiizünden akıyor. 

Aptallık edip tc n cingöziln sözle· 

rinc kanma sonra yanarsın 
Aklını başına al düşüncesizliğin sı-

rası değil. 

Rırak canm onıı. 0 kafasızlık ta a-

yak direyor. Diinyayı dola§lını diyor. 

Doğru. Fakat dünt1anın bir u('undan 
öbür ıı.-una kadar sade kelle aczdirc
rek dnlaşanlarm lıangisi adam oldu ki 

o adam olsun! 
Şu herife bak, budalalık paçaların· 

dan akıyor. 

7 - BERAET: Temizlenmek, 

suçsuzluk 
MaJıkemeue gittim suçsuzluğum or· 

taya rıktı. 

8 - BERAT: Buyrultu. 
Ben mülôıinı olduğum zaman ba~

kunıandan bana bir buyrultu gönder-

di. 
9 - BERBAT: Bozuk, bitkin, 

kötüle!me, bitik, pis, kirli, hapı 
yutmak, duman, altüst olmak. 

Ru is bozuk, ben girmem. 

0 ka~ar yiirüdük ki bitkin bir hal-

de ancak eve dönebildim. 
Zat'allımn hali bitik. 
Karnımı doyurayım diye dükk5.na 

girdim. Girdiğime peşiman oldum. 

Çünkii dükkcirun işi !JCk pisti. 
Paraları ·kumarda bitirince lıapı 

yuttu. 
Şimdl lıali duman. 
Rir er·c ölüm girlnci evin biitün sc· 

ııinci altüst olur· 

ı O - BEREKET: Bolluk, çok· 

luk 
Bıı ene tarlalarda bolluk olacak 

çünkü çok yağmur yağdı. 

11 - BEŞAŞET: Güler yüzlü· 
lük, güleçlik 

Ne giilcr yiizlii adam? 
Giilcç adam asılı.· suratlı adamdan 

bir bakışta O!Jlrt edilir. 

12 - BEŞERİYET: Kişilik 
Kişilil• bu yaptığınız şeyleri yapın 

dc·mez. Kişilik öyle kolay kolay ilerle

mez. 
13-BEZIL: Esirgememek, da· 

ğrtmak 
Bazı adamlar vardır ki selamlarını 

bile esirgerler _çünkü onları paranı ge

fCr akrc lıaline koyarlar. 

Barlardaki artistler bol bol iltifat 

dağıtırlar. 

ıUelımet Nurettin Beyin buldufju 

karşılıklar 

\"nh:ıct - l"abnııllllc, Urlceklllı: 

\'nlıamd - l{orl.ıılıılult 

' 'ahi - Olur, olrnuf! 
Bu her zıımıı.n olur bir feydir. Olnıu11 ol-

muştur. 

\"a ıtn - \'ol, nr!l{'ı, ulnk 
\'ebal - Suç 
\'~it - E rl'I, cı;crmc 
\ 'elh (\'clclı) - Apışmn, ımşaJ.alnu 

\'t>Sik - Uotnn 
\ 'lcdnn - tcöz 
l"adlgfır - Anruı~n 

l'ııkln - St':r.lm, eriş 
)'ani - Demek iti 
1·,.gtne - Tele biricllt 
l"ds - nnı:-i 

Zait - Art:I< 
Znınnn - Çnğ, örlek ı Uy~ur) 

Zat - Kl§I, kl'ndl 
Zebun - J>llşklln, nrtıl< 

7.ebmıkUıt - DliaJ.1lngrzrn 
1A.'ltA ~Us 
7.e rrı• - t'tnm 
Ze\'lll - Biti , batı:ı, ı;ürı l;uçıı_ı;.,, 

7.lndım - Tomruk 
Ziyan - E ki, ylU 
Zlyıırct - U~raao, görme 
ZUmre - Kllme, J ığııı 
J\ b(' - Çm.'I, 4$1 17. 

Abu - Çatık, ti'rs 
Acayip - Tuh:ıf, on ılaml< 
.Acaba - S:ılcm 
Acele - Teıllk, r.ııbuldul•, h·edi (Anndo-

luda) 
A<:f'ml - Toy, sıııangısız, ynnn~rnn 
Arh - Bltldn, bccerlk&l7. 
Adalet - Doknıluk 

J\dııt - TUrt> 
Adeta - Enikonu, bıt)ıt~ı 
Adt - llııyağı, oşnitı 

Aflyf't - l~senllk, ıınıllıl< 

Kadıköy lisesi lıocalarının buldukları 
karşılıklar 

A b<'.s - açma 
Bo~ rseylerle uğrıı.Ştnaktan ne çı'kar ynptı

ğuı şey bana kıı.trrsa çok saçma. 
Abu - Çatık, a ık, lm.,ı (lehçe), ck~i 

:rtı:ı:m 
No kadar da yU ... an çaWmı§? 
Ben böyle asık yUzlU adamdan hoşlanmam 
Amma de. ckşl yUzlU adamsın hn! 
Ar.tı)ip - Şnşıl:ı<"nk 

Ne ltadnr ııaşılacak hallerin ,•ar. 
Ac:ı.h - Mı dl'rııln ! 
Yarın hava açacak mı dc:-rııln? 
Dunu kendisine ooyleyim mi dersin? 
Acrle - h1dlllk, h ·Gf'nllk (Ll'lıçe), çabuk 
lv:ldlllk etme şnşınr:ım 
İşin o kad:ır lvgcn ise durma git. 
Çabuk ol trcnl kaçıracaltSm. 
,\remi - l'nb:uıcı, toy, çırak 
Ben bu işin yabnncnııyım blrnz yardım 

etmez misin? 
O daha çıraktır yakında usta çıkacak 

Toyluğuna bakmadruı ne l§ler dcı yaparsın 
Aciz - OC\'ŞCk, pısırık, oocerlkslz eli l'r• 

rnl'7., gll<'U yctm('7., alu (Kltnbill • ldmk) 
Onun bu ıııte gevşekliği g!lrUidU. 
Ne pısırık ndnmsm elinden bir iş gelmi

yor. 
Bu kıı.dn.r dn beceriksizlik olmaz. 
Zavallının eliermez, gücU yetmez no yap-

sın şa~rmrş knlmrş. 

Adnlet - Do~rnlul• 
Doğruluktan ayrılma 

Ac!et - Ah ltıınlsk, oıngclmJ,ı; 
Erken kalkmak benim için aJıııkanlrk 

oldu. 
Ola gelml§ i§lcrden çabuk çabuk yaka sı-

yırmak güçtür. 
Adeta - Hemen hemt'n, enikonu 
YUrUmiyordu hemen hemen koşuyordu. 
Çoktandır g6rmeml11Um enikonu koca bir 

erkek olmuş. 
Adi - Bayııfı, nşnğı, k b3 
BnynıPlıkı atlzlcrln!n kabalıfrmdıın belli 
Çok qıığllık adam gördüm amma onun 

gibisin! hiç görmedim. 
Afiyet - Snttık 
Size ııağlıklar dilerim • 

lstikllıl liscsinde11 Mustafa Niyazi • 

/Jlümtaz Zeki IJcylcrin buldukları 

kar§ılıklar 

7.ıılt - umız <+ Topln.nıa işareti) 
Hayır, hayır ben dediğimi yapacağım. Ya

karmnnız mraaızdır. 

7.411ınn - \'nkıt 

Ne yapalım. BqkBBına verdik. Vaktinde 
gclmcliydln!T.. 

:t.:ıt - •••• 
Zebun - Illtgln 
:7..cbunkU' - Bitkinlik ı;,.krn 
7.('k6 - Ç.abuk anla~ış 
Ne çabuk o.nlnyıatı adam! 
Z('rre - Dnne 
Bnlonun kenarlarına su danelerl birikir 

ve., •••• 
7.cval - \'okluk (ö~leyln) 
Tanrı millete yokluk ı.·ermesln. 
Zlndnn - Dam (Batı da Ü)lenlr) 
Bu damdan ycnl c.:ılctım. 
Ziyan - no n r,itm<'k 
Turhan B. Pcndlkto bir lcö§k yaptmn~tr. 

Son yangında yandı. 5000 lira boşa gitml;, 
oldu. 

Zlynret - Yoklnınıılt 

Ali beyi bu gUn evinde yoklndım, zoru 
kammdan. 

Zllmre - IJiililıu 

ll 
11 inci ilkmcktep hocalarının 

buldllkları kar§ılıldar 

Ş•hı - 1"51 
l;':ıhlt - Trıınlc, goren 
Şaibe - LcJ,c 
Şıılr - Ölçlllü <iz ynznıı 
Şiir - ÖlçWU söz 
Şetnret - Şoollk 
ı:ıe\ le - hfol< 
Şart - ..•• 
~n~ la - Dağılm3 
Ş<'r - mHUlllk 
Şernıt - Doğru yol 

l2 inci ilkmektcp hocalarının 
buldukları kar5ılıklar 

l;'nhıs-mııı 

Şahit - Bildirici 
Şo.lı!!lyct - ö 7• 

Şniho - mr 
Şnlr - nu~ gulu Öz sth'll,Yl'n 
Şiir - l>ııy1;1ılu l!IÖ7. • 

Şııtnrct - Şenlik 
ŞC\ k - 1 tel(, ı ılt 
Şart - Jsnğ-lı, b:ığ, ant 
'> l lı' - Du)ıılan 
Şer - 1\ötlllUk 
Şeref - 111uluk 
!oit'rlnt - Tn bu , n n yrıı ğu 

dO ıncı ilkmcktep lıocalarının 
bulduk/an !:arşı/ıklar 

,.. nhı - Klıjl 
Şnhlt - Goren 
Şahıııl~et - Renllk 
Şaibe - Leko 
Şnlr - o7.n11 

Şiir - Ölı;ıııu ikiz 
ŞnhırN - Sıwınt 
Şeı;k- lstek 
Ş .. ırt - ••••• 

Şnylıı - Duyulmu!I 
Şer - ennhk, kotuıuıc 
Şcrlnt - Doğru 1 )O 

/Jirinci ilknıckt l 1 ep ıoca anmn 
buldukları karşılıklar 

Ş:ıh11; - Ki 1 

Şnhlt - Gören 
Ş hsl)<'t - Benlik • 
Snlbe • - ' '\arhk '• - .... ,kr. 
ı;;:ıır - öıçuıu "8r. eö ·ıı . 
Şlir - öıı;uıu oz ) )en 

Ş:ıtnret - lV!vtnı; 
~ C\'lt - İ t('k 
Şart - Bnğlııntı 
Şn) in - l'ıı.J ılım 
Şl'r - Fcn:ılık 
Şeref - Un 

20 inci ilkm '·t e" ep Tıocalannın 
buldukları karşılıklar 

Sab!ıh - Güne erı, 
bık-GC9 n 

:ılıır - Da) nnnuk 
SAiur - D:ı) nnıın 
Sad:ılcn - l'nrdı111 
&de- - DUr., dunı 
Sadet - Söz lçl 
sar- Arık 

Snrt - Arıkç.n 
Snlıll - Kı;>ı 

Snhlfıı. - nır YllPrnk yllzU 
ahnc - Oyun rt )C 

Beşinci ilkmcktcp h l oca arının 
buldukları karşılıklar 

Sabah - Gfin doğumu 
Sabık - Gerttı15 

bır - Da) lllınıak 
..,ndnkıı - l'nrd .... •• .,,Terim 

:ıdt'I - Kntrı sız 
Sadet - Çevre, ör. 
nf -Tcınız: 

Sıı.n - Tertenıır. 
so.ııu - myı 
~.nhlp - Edinmek, edinlk 
Sahlfa - 'l'nprnıc dil7.U 
8ahne - Gö • _ _, 

1 ...,,., yer 

ilk tedrisat müfettişlerinden Tev' 
lJ . 
cyın bulduğu karşılıklar 

Şnhı - Kimse 
Şnhlt - Göz.eli 
Şahsi) et - Benlik 
Ş:ılbc - Lcı ft .... , • • ,-, .,, ur. linnı ı 

Şntnre-t - \ln" 
ŞC\I - l it'k, t ık 
Şart - nn. 
Ş:ı) 1 - Dedikodu 
Ş<'r - ltötülUk 

Şeriat - Tnnrı bulTUfu 

Eyüp 36ıncı mektep hoca 
larının buldukları karşıhkl 

Tllbl - Uynn 
Tabut - ÖIU kutu u 
Tali - Sonrndnn gelen 
Tarih- • 
Tccıı - Rraktırma1c 
Tc<llp - U lntnınk 
Tremmuı - DilşUnUp t~ınma 
Tttnnı - 'l"twııştıı 
TeessUf - Acmm:ı 
T~ıı Ur - Acmmaı{, ~ıklı 
TeessU - TemeU ıne, ~erl('.3mo 
Tehir - <Jeeilct•-- nl k uuıc, 1 oyına 

Tcl,(t - S:ığlııml:ıştınn3 
Telif - U:r.l:ı:ıtırnm. top:ırlnma 
Tl•mln - Sa~'1amla1Jtırm 
Tesir - Dokunaklı 



Sayıfa: 6 

TÜRKÇENİN YAPISI 
üzerinde düşünceler 

Yazan ı All Haydar Emir 

Ağızdan çıkan sesler, uzatılma- pılmış masdarı da yoktur. Fakat 
ia elverişli olup olmadıklarına gö- eskiden vardı; eğer olmaıaydı on
re iki türlfütür; A sesinin uzatabi - dan yapılmış kelimelerde olmaz -

VAKiT 

Adliyede 

Taklit mühür 
suçluları 

Mahkemeye gelmemeleri 
şUphe uyandırdı. Zorla 

getirilecekler ! 

leceği, B seıinin - yanına bir E dı. Halbuki bakınız aba, abla, a- Resmi mühür taklidinden suçlu 
ıetirilmeden-uzatılamıyacağı gi- baka, abanmak gibi kullanmakta Ernest ve Rudolf iıimlerinde iki 
bi. Birincilere sesli, ikincilere ses- olduğumuz kelimeler var ki, bun - Alman, bir müddettenberi latan · 
aiz deniliyor; bu atların doğru, ya- ların varlığı kökünde varlığını is· bul ağır ceza mahkemeıinde mu -
hut yanlış olduklarını düşünmiye- pat eder. hakeme ediliyorlardı. Bunlar, ge -
'l'ek öylece alıyoruz. 2 - Ap ; bunun için de ayni şey çen celıede serbeıt bırakılmışlar, 

Her dil, sesli ve sessiz harflerin ı ler söylenebilir. Apış, apışmak, muhakemelerinin kendileri mev -
mümkün olan sayıda yan yana ge- aparmak (çalıp götürmek mana - kuf olmıyarak devamına karar 
tirilmelerinden ortaya çıkmıştır. sına) gibi kelimeler bu kökten ya- verilmişti. 
Aiızdan, bu çerçeveye girmedik pılmıştır. Dünkü celsede, suçluların vekili 
bir söz çıkamaz. Denilebilir ki, öy- 3 - Ac ; bunun için de ayni hazır bulunmuş, fakat suçlular -
le ise bütün insanların tek bir dil şeyler söylenebilir. Acı, acımak, dan ikiside mahkemeye gelme • 
konuşmaları lazım gelmezmiydi? .. acar, acık (keder manasına) acık- miştir. Reis Nusret Bey, bunun üze 

Ağızdaki harf mahreçlerinin ya mak gibi kelimeler bu kökten ya- rine vekile sormuştur: 
pılıtları ve çalışışları insanların pılmıştır. - Müvekkilleriniz nerede? 
her zümresinde bir değildir; hep- 4 - Aç ; bu kökü ve masdarınr - Bilmem, efendim. Gelecek -
ai ayni kolaylıkla ayni harfleri söy kullanıyoruz; fazla söz gerekme7 • lerdi. Bana öyle söylediler! 
)eyemez. Bir de muhit ve iklime 5 - Ad ; bu kökü kullanıyoruz. Mahkeme heyeti, kısa bir mü -
pre alışma işi vardır ki, bazı harf Masdarını atmıtız; sebebi (nd - zakereden sonra, bazı şahitlerle 
lerin çok, bazılarının az kullanıl - mak) masdarile bir söylenmesidir. yüzlettirilmeleri icap eden suçlu · 
malarına, bazılarının da büsbütün Fakat kullanmalıyız. ların mahkemeye gelmemeleri, 
ablmalarına sebep olur. Zevk me- 6 - Ag ; dilimizde sona gelen şüphe uyandıracak mahiyette gö -
telesi de işin içine girer. işte bu gi- (G) lar mutlak yumufuyor. O hal- rüldüğü kaydile, zorla getirilme -
bi ıeylerden dolayı alfebelerde ses de bu !<ökü on sekizden çıkarma - lerini kararlaştırmış, muhakemeyi 
li ve ıessiz harfler hem sayı hem lıyız; yahut varlığını siz iıpat edi- başka güne bırakmıştır. 
ıde söyleniş cihetile değişik nız. Komtusuna kartı 
•lmuftur. Bir söylenişli kelimelere 7 - (l ; bu kökü çok yerlerde Şahsene H. isminde bir komşu • 
ayrı milletlerin, ayrı mefhumlar kullanıyoruz; masdarını da pek sunu, bir su yolu ihtilafından do _ 
koyduklarını da göz önüne getir- iyi tanırız. layı kızarak, balta ile öldürmeğe 
melidir. 8 - Ak ; bu da öyle. davrandığı iddia olunan Azime 

Türkçede sekiz sesli ve - J, H, 9 -Al ; bu da öyle. Hanımın muhakemesine, dün Is _ 
~ harfleri kullanılmadığı için - 11 - An ; bu da böyle. tanbul ağır ceza mahkemesinde 
DD sekiz sessiz vardır dilimizin şu 12 - Ar ; bu kökü ve masdarı- devam edilmiştir. 
kökleri bu sekiz sesli ile on sekiz nı kullanmıyoruz; fakat arı,- ara, Azime H., komşuıunun iddiası 
teaaizin - hesaptaki evza ve ter· aralık, aramak, anmak ve arın • ı doğru olmadığını söylüyor. Mu _ 
tdP usulüne yakın bir sıra ile - mak gibi bir çok kelimeleri onlar· hakeme, karar verilmesi için, kal-
Pn yana getirilo esinden yapıl - dan yapıyoruz. mıştır. 
IDlfbr. ltte benim diifünüp buldu- 13-As ; bu kökü ve masdarını Bilet sui istlmah 
lum fey. Mutlak böyledir demek kullanıyoruz. 
memiyorum; ancak bulduğumu 14 - Aş ; bu da öyle. 
>rtaya koyuyorum. 15 -At ; bu da öyle. 

Örnek olmak üzere hep birlikte 16 - Av ; bu kökü kullamyo -
tir de.;eme yapalım ve diyelim ki. ruz; masdarını unutmuşuz. ilerde 
A seılisi on sekiz seslinin önüne bir daha düşüneceğiz. 
ıetirilerek on sekiz kök yapılır). 17 - Ay: bu kökü ve maıdarı-
ıte fÖyle: nı kullanıyoruz. 

1 - Ab ; bu bizim lehcemizde 18 - Az ; bu da öyle. 
milanılmıyor; mak lahikasile ya- (Bitmedi) 
~~ ....................................................................................... . 

Sinema ................ 
Don Jose Mojika Istanbula geliyor 

N9ttanm yirmiaine doğru, meı-1 J09e Mojika latanbula welecektir. 
'- sinema. :Jıldızlarmdan Don Güzel bir tenor olan Don Jose 

Şark demiryoİları idareıinde bi
let suiistimali yaptıkları iddiasile 
haklarında tahkikat yapılanlar, 
dün adliyede akşam geç vakite 
kadar sorguya çekilmişlerdir. 

TUrklU§U tahkir davası 

Yataklı vagonlar şirketi Beyoğ· 
lu şubesi müdürlüğünde iken, 
Türklüğü tahkir edici söz söyledi -
ği noktaıından hakkında tahki • 
kat yapılan M. Jannone aleyhinde 
takibat yapılmak üzere, B. M. M. 
reiıliğinden müsaade alındığı ya· 
zılmıştı. 

M. Jannonenin şirket binaıımn 
tatlanmaıına- ıebep teşkil eden 
hadiseden ayrı olarak, daha evel, 
bir tercümanla münakaşa sırasın· 
da Türklüğü tahkir ettiği kaydile 
açılan bu davanın tahkikcıtı, de -
vam ediyor. Bugünlerde karara 
bağlanması muntemeldir. 

Şor hadisesi 

Matmazel Şor hakkındaki sah • 
te pasaport tahkikatı, henüz po • 
liıtedir. Tahkikatın bugün, yarın 
tekmillenerek, dosyanın müddei -
umumiliğe verilmesi muhtemeldir. 

Kaç liralık zembil gelmiş? 
Yapılan istatistiğe göre Mııır • 

dan 1932 ıeneıinde memleketimi
ze 10250 liralık zembil ithal edil
miştir. 

Mojika'yı, lıtanbulda ve memle -
ketimizde ıinemaya giden ve sine
ma ile uzaktan yakından alakadar 
olan herkes tamr. Amerikada, Va
lantinoya rakip olarak tanılan bu 
artist, lstanbulda, Glorya sinema -
amda bir konser de verecektir. 

Don Jose Moji·ka, Foka film 
şirketinde çalıımaktadır. Şimdiye 
kadar yaptığı filmlerden hemen 
hepıi lıtanbulda gösterilmiı, bir 
çok muYaffakiyet kazanmııtır. 

! Nisan~ 

Gömülen ölü ertesi 
gün canlanır mı ? 

Kayseride kalp durmasından ölen 
lise ·muallimi 

KA YSERI, (V AKIT) - Ge -
çenlerde liıe Fransızca muallimi 
Kemal Emin Bey ani olarak kalp 
&ektesinden ölmüştü. Memleket 
hastahanesinin merdivenlerinden 
çıkarken kapının eşiğinde son ne
fesini veren Kemal Beye nöbetçi 
doktoru tarafından lazım gelen te. 
davi yapılmış ise de bittabi ona 
can vermek, hayatını iade etmek 
mümkün olamadı. Öğle vakti he -
nüz sap sağlam, güçlü kuvvetli o 
lan bu muallim, o gün bir kaç ıa · 
at sonra talebelerinin ve arkadaş -
larının teessürleri arasında topra . 
ğa gömüldü. Her zaman bunun gi
bi bir çok vakalar görüldüğünden 
ve işidildiğinden dostları ve tanı
yanları için ona acımaktan ve kim 
sesiz kalan ailesine yardım etmek· 
len başka yapacak bir şey yoktu. 
F aKat bu ölüm, yalnız Kemal Be· 
yin dünyadan çekilmesile ve aile
sinin onun arkasından acı göz yaş
ları dökmesile sona ermedi; mu -
hitte dallı budaklı kocaman bir 
dedikodu gittikçe büyüdü: "Ke -
mal Bey mezarda canlanmış, be -
ni kurtarın diye bağırmıt, ıonra 
havasızlıktan tekrar ölmüş.,, 

Bu rivayetin membaı belli ol -
mamakla beraber, Kemal Emin Be 
yin kalbinden ölmesinden ve gö • 
mülmeıi İçin biraz acele edilmit 
olmasından cesaret alanların hava 
ya pala savurmaları ve bulanık ıu 
da balık avlamaları kabilinden bir 
şeydir. 

Kemal Bey saat on ikide ölüp 
dörtte gömülmüttü; erteıi gün sa
baha karşı mezardan feryatlar işi· 
tildiği söylendiğine göre bir insa
nın 18-20 saat sonra canlanması 

ve havasız yaşaması mümkünmü -
dür? Her taraf ta dolaşan bu de -
dikodularla müddeiumumilik te 
alakadar olmuş ise de salahiyetli 

mütehassıslar böyle bir §eyin ya -
lan olduğunu ve cesedin ince bir 
muayeneden sonra defnine rühsat 
verilmiş olduğunu . söylemişlerdir. 

Mezarı açan alakadarlar, cesette 
hiç bir kımıldanma emaresi bula
mıyarak etrafta çalkanan dediko
duların büsbütün uydurma oldu -
ğuna bir kere daha inanmışlardır. 
Bu §ayia mekteplerde, kahvelerde, 
evlerde bir hayli dolaştıktan son • 
ra nihayet her asılsız dedikodu gi
bi unutulmak üzeredir. 

Kayseri lisesinde 

Kayseri orta mektebinin erkek ta
lebesi liseye devredilerek yalnız 
kız mektebi olarak bırakılmıştır. 
Bu suretle lise mevcudu yediyüzü 
geçtiği gibi orta mektepte de an -
cak elli talebe kalmıştır. Gelecek 
senelerde kız orta mektebi mevcu
dunun iyice çoğalacağı tahmin e· 
dilmektedir. 

Gerek bu yeni ilaveler ve gerek 
geçenki yangından sonra lise bi . 
nalarının dar geleceğini düşünen 

Maarif Vekaleti, orta mektebin 
müdürlük evi ile yatakhane yap· 
mıya elverişli büyük bir ıalonu li· 
seye vermiştir. Bu suretle lisenin 
ihtiyacı temin edilmiş oluyor. 

Halkevlnde 

re heyeti istifa etmiştir. Bu istifa -
nın sebebi "Kayseri tarihi,, ni ha

zırlamakta olan komite azaları a
rasındaki ihtilaftır. Son günlerde 
bu kitabın basılması kararlaştırıl-

mış ve vilayet meclisi bin tane sa· 
lın alacağım vadetmişti. 

Kayseri hakkında şimdiye ka · 
dar yazılan ecnebi yazıları gözden 

geçiren lise fransızça muallimi· 

Kemalettin Beyle beş altı yıldan" 

beri kitabın mahalli tetkiklerini ta· 

mamlıyan Tacettin mektebi müdii• 

rü Kazım Bey tarih komitesinin 

reisi ve azası bulunuyorlar; bera -

ber çalışıp eseri meydana getirerı 
\,u iki arkadaş k itap basılırken 

müşterek isimle çı!mrmıya razı 

olmadıklarından her biri kitaba 
kt-ndi imzasmı atmak hakkı oldu· 

ğuuu ileri sürüyor. Bu fikir ayrı • 
;,ğı dolayınile şimdi kitabın basıl · 

ması geri kaldığı gibi vilayet mec
lisi de satın almaktan vaz gcçmit 

Halkevi reisinin derhal bu ihtila • 

f ı halletme:ıini ~e uzun emek mah· 

sulü olan bu eserin memlekete ka· 

znndırılmasım bekleriz. 

Haftad.:ı iki defa çıkan vilayet 

gazetesinin bir sahifası Halkevi 

neşriyatına tahsis edilmiştir. Bu 
aahif ada kütüphane ve neşrıyat ~u· 

besinin azaları çok f aydah bilgiler 

yazmaktadırlar. Her nüshada mu· 

allimler, doktorlar fen ve ilim a · 

damla~·ımız halkın dilile halka hi

tap etmektedirler. Bu neşriyatı 

komitenin reisi lise müdürü Yunu' 

Kazım Bey idare ediyor ve gaze • 

tenin herkes tarafından okutturul· 

masına çalışılıyor. 

Salgın hastahk 

Memlekette iki ay evel görüleO 

"Menenjit,, in önü alınmıştı; ha•

talıi: bu defa tekrar baş göatermit• 
tir. 

Sıhhiye dairesi, memleket hastı 

hanesi ve doktorlar ehemmiyetli 

alakadar olmaktadırlar. Birçok a

hali ilacı kullanmıya devam etti 

ği gibi ınekteplere de aşı yapılma~ 
tadır. Havalar pek değişik gittiğil 

den bugünlerde düzelirse haıtah ' 
ğın yakında tamamile önüne geçi' 

leceği ümit ediliyor. 

F. D. 

Fatsa Cümhuriyet Gençle' 
birliğinde intihabat 

FATSA, (VAKiT) - Cümbd' 

riyet Halk Fırkası himayeıiııd' 
teşekkül f!tmiş ve muhitte çok bf 
dalı işlerile temayüz etmiş fatt' 

• 
Cümhuriyet gençler birliği ıenl 

lik kongresini kendi binası salO • 

nunda yapmış ve yeni idare heYe • .. 
tini seçmiştir. Büyük bir e!cset• 

yelle seçilen yeni sene idare he11' 

tiı Cevat, Mazhar, Riza, ŞeJıO'' 
Şevki, Mehmet, Aptullah Beyle' r 
den te,ekkül etmittir. Reis c,.fl 
Beydir. Yeni reisten birlik ve ~ 

Halkevinin dil tarih ıubeıi ida- hit için hayırlı iıler dileriz. 
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lktısadi buhran gepgeni bir hareket doğurdu --- ............ .... ···----··· ..................................................... ... 
Bir çok memleketlerde 
işsizler yollara döküldü 

Bu yeni muhacirler, şehir şehir,köy köy 
dolaşarak ve buldukları her işe sarı

larak canlarını kurtarmağa çalışıyorlar 
Acaba bu yeni göçebelik, muzır ve tehlikeli 

bir mahiyet alacak mı ? 

t ~aki devirlerde bir adet vardı: j likte ba!lıyan bol~~k b~hranı bun
AfÇ~er, aan'atkarlar, çıraklar bir ları şehırlerden surmege başla -
§ehırde, bir muhitte iş bulamadı • mış, bunlar da makine ve fen 
lar nu, eşyalarını, aletlerini top - sürgünü olaı·ak yollara düşmüş -
lar, §ehir şehir dolaşarak iş arar - lerdir. 
lar, nihayet iş buldukları yere ko- Her memleketten evel bu şe • 
narlard1• yollarda karşılaşan hir sürgünlerinin halini nazarı iti
:~~' at erbabı görüşür, tanışrr, bi - bara alan Almanya onları kolay-
~ ırlerine yol gösterir, sağlık ve- ca beslemek için tertibat almış 

~ı~ Ve bu sayede geçinip giderler • tır. Onun için bu muhacirlere yol 
ı.. üzerinde karınlarını ucuzca doyu-

Son seneler zarfında bu hadise racak, onların geceleri uyumala -
tekerrür etmeğe başladı .. Her se • rını temin edecek müesseselerle 
nenin baharı hülul eder etmez Av- karşılaşıyor ve on beş kuruşu geç
rupa nıenıleketlerinin bir çokla • miyen bir para mukabilinde ka -
~.~daki işsizler şehir ıehir, köy rmlarmı doyurup gecelerini geçi· 
• oy, llleınleket memleket dolaşıp riyorlar. 
1! arıyor, it bulanlar buldukları Yeni muhacirler, iş namına ne 
Yerlerde kalıyor, sonbaharın yağ· bulurlarsa onu yapmaktan muka
~urlu soğuk günleri hülul ettik • bilinde karınlarını. doyurarak kü-
en sonra oldukları yerde baharı cük bir ücret almaktan çekinmiyor 

Ye;den bekliyorlar • lar. Mesela yolda bir bahçe sahi -
b u sene de bahal' gc!ir gelmez binin amele ~radığını görürlerse 
bu llnıumi muhaceıet yemden derhal onun işini görüyorlar. Ya -
t llflıyacak, milyonlarca insan her hut yol üzerinde tarlasını hiçtir -
ara.fta dönüp dolaşace.ktıı. Yal - mek istiyen bir köylü bulurlarsa 

nızl bu sene bu ha.·eketin geçen se· hemen işe sarılıyorlar. Ve bu su -
ne ere . 1 . 1 1 k l d l ğ . nıspet. e daha genış o aca • ret e arın arını oyuruyor, ve a • 

1 fırndiden tahmin olunuyor. O - dıldarı ücretlerle işsiz kaldıkları 
nun İçin ıimdideıı bir çok hükU - günleri idare ediyorlar. 
nıetler, bu yaya sevyah'e.ra mah. Yeni muhacırlar mümkün mer-
ıu t ı· ~ f s a ınıat hazırlamtş, bunların tebe masrafsız geçinen, masra sız 
~kip edecekleri yolfoJ (göstermiş, yaşıyan insanlardır. Mesken kira· 
' u suretle bu umumi muhaceret , sı ve vergi vermiyen bu muhacir · 
r~sınen tandan hart•ketler arasına ler ayda azami on lirayla geçin -
gırnıittir. mekte ve kış mevsimi için de bir 
b· Bu Yeni muhacereti doğuracak kaç lira biriktirerek aç kalmamıya 
ı;_ç~k sebeplerin bc.şmda işsizlik çalışmaktadırlar. 

~e ır, şehirlerd~ işsiz kalan er - Yeni muhacirler içinde dilen · 
ek Ye kadınlar artık sehirlerin cilik edenler de vardır. Fakat tu 

<>nla b . ' w. 

1 

• ı · · 'ki ·· b 1 rı eslemıyecegme kanı ola • tu an ıstatıstı ere gore, un arın 
~ak lnevsiın müsaade eder etmez sayısı yüzde onu geçmiyor. Yüzde 
i ell\en yola çıkıyor, köy köy do - doksanı ise zekasını, irfanını, me· 
~§arak itler arıyor, rast geldikle- baretini, kuvvetini kullanarak ma 

Q'ı ~er İfi yapryor ve mukabilinde işetini kazanmıya ve her türlü is -
~erılen ücreti alarak yolculuğuna raf ve sefahetten, her türlü mas -

evam ediyor. raftan çekinerek yaşıyorlar. 
Bu Yeni muhaceret hareketinin Bu yeni muhaceret sayesinde 

~n eaaslı m~rkezi orta Avrupadır. şehirlerde büs'bütün iş bulamıyan 
Ç Lnıanya, Avust1,;rya, Macaristan. ve aç kalmıya mahkum olan er • 
~ekosla.vaLya, Lehistan gibi kek ve kadın nispeten iş bulup 
,
1
etnleketlerde işsiz kalanlar alay geçiniyorlarsa da erkek ve kadın-
ay, bütün Avrupayı dolaşarak ların böyle yola dökülmelerinin 

~~ek arıyorlar. bir takım mahzurları da bulundu-

r .. Almanyanın tuttuğu bir istatis- ğu şüphesizdir. 
•ge göre geçen sene bu şekilde llk mülahaza olunan nokta bu 
~<>lla.ra düşenlerin sayısı 420 .. 000 yeni göçebeliğin bazı ahlaki gev -

en fazladır.. Bu sene bunların şekliklere ve tehlikelere sebebi -
•a~•ı artacağına göre saydığımız yet verdiğidir. Bu göçebelik yü -
~rnleketler ahalisinden yola dö- zünden bilhassa erkek kadın mü
küıecek olanların kaç milyona va· nasebetlerinin gayri ahlaki bir ma 
;aeakJarıru tahmin etmek kolay - hiyet alması endişeler uyandır -
a!ır. maktadır. 

.Orta Avrupada baıhyan bu ye- Daha mühim bir nokta, bu şe -
nı ıriuhaceret hareketi lskandi • kilde yollara dökülen muhacirle -
na"" k d rı'n ümitleri hilafına iş bulama -

.dl memleketlerine a ar ya-
Y~llllıt bulunuyor. Bu suretle ye " dıkları takdirde ne yapacakları • 
llı h k b · ·ı~ dır. Acaba bunlar kırlarda ve şe· are et ütün Avrupayı ıstı a 
ederı bir mahiyet almak istidadı • birlerden çok uzak ıssız yerlerd~ 
llt gö t · O b h adam soymak, kaçakçılık yapmak • erıyor .• nun için u a -
reket h d d'kk ve bunlara benzer gayri meşru er yer e nazarı 1 ate 
alınnıaktadır. işlere de alet olmazlar mı?. 

Yeni muhacirlerin ekserisi, Bu takdirde milyonları aşan bu 
~ak~ne devrinin kurbanıdırlar.. muhacirlerle mücadele etmek icap 
teft~enia hakimiyetinden evvel etmiyecek mi?. 
b 

1 
eri dolduran bu insanlar, iş Gerçi yeni muhaceret henüz bu 

d: uyor, .çalıııyor, geçiniyorlar • ~ekilde neticeler vermemiştir, lıe -
.• Ma'kınen· L~k· . . ı b" .. . ·ı· w• f 1 v 1 ın na ımıyetıy e ır· nuz onun t:>:ı ıgı ena ıgma ga ip 
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En kıdemliler anlatıyorlar 
(B:ı~ tnrnfı birinci 1Ayıfada) lere, hodbin ahlak taşıyanlardan Üstat bunu büyük ve asil bir 

nu takdir eder ve her vesileyle bazılarına da rast geldim .. Mesela heyecanla anlattıktan sonra bir 
de bu hissiyatı izhar ederdi. İşte doğum dolayısile tehlike altında de tehdit hikayesi söyledi. T ale .. 
bundan dolayı hemen aile efra - kalan bir }cadının kurtulmasına besinden bir doktoru bir hastaya 
dından olan etibbaya ve tıp mes- çalıştığnn sırada, kulağrıma kadı- götürmüşler .. yaptığı müdahele • 
leğin: daha küçüklüğümde içi.m · nm hayatından ziy~d~ çocuğu - de muvaffak olamamış.. Bunun 
de bır muhabbet hasıl olmuş • nun kurtarılmasını ıstıyen, başka 

1 
üzerine hastanın ailesi genç dok • 

tu.. · bir kadın nasıl olsa bulabileceği - torun e'yasını alıkoy l • .. 
1
.. d :r muş ar • 

Muhterem üstat hem soyuyor, ni söyliyen, ısrar e en kocalara - Egw er gı'd· p t' ·· ·· d ıp aşayı ge ırmez · 
hem bir alışkanlık yuzun en a- bile rastladım!.. ~en ba-.ına nele 1 w • • d " ·· . kull _ :r r ge ecegım uşun 
rapça acemce kelımeler an İşte velev çok istisnai olsun bu diye tehdit et · 1 B ·· . · 1 ·· mış er.. unun uze .. 
mıya mecbur olduğu ıçın nası u • ve buna mümasil ihmal ve kayit- ı-ine genç }coşarak kendisine gel • 
züldüğünü anlatıyordu. sızlıklar beni çok müteessir edi • miş, hadiseyi anlatmış, Besim Pa-

- Mesleğinizden memnun kal- yordu. . şa: 
dınız mı ? • - Mesleki hayatınızda başı -

- Meseleğimden her zaman nı~clan geçen heyecanlı vak'alar? 
ve her suretle, bilhassa iki veçhile - Meslek ve ihtisas icabı ha -
memnun kaldım .. Birincisi tahsi yatımda çok heyecanlı hadiseleı c 
limi bitireli hemen bir sene olma- rastladım .. Derin bir teessfü, fev -
mıştı ki Trbbiye mektebinde açı • kalade bir sevinç, oldukp. ciddi 
lan müsabaka imtihanına girmiş bir korku bu heyecan kelimesinin 
ve muvaffak olarak tedris heye • h d 1 · · d d. H b' u ut arı ıçın e ır. er ta ıpte 
tine kabul edilmiştim .. llk adım- olduğu gibi bazı ciddi ve vahim 
da böyle şerefli bir vaz.ifeye k., -

vak' al arda ki muvaf fakıyetim do
layısile duyduğum haz ve mem • 
nuniyet, bu sırada etraftan gör • 
düğüm teşekkür ve minnet heni 
derin bir heyecana kaptırıyordu . 
Bazı vak' alarda büyük bir tees -
süre kapılıyordum.. Her tabibin 
başı~a geldiği gibi, çok ağır bir 
vak'ada muvaffakıyetim beni ne 

bulürn, bilhassa kırk r.r kiz sentJ · 
denberi tedris heyeti arasında bu
lunmak şerefi, bu vazife dolayı • 
sile memleketimizin en saygılı ve 
bilgili gençliği ile temasım heni 
daima hayatımdan ve mesleğim -
den memnun olacak bir vaziyete 
koyuyordu .• İkincisi; san'atimi ic
ra esnasındaki muvaf fakıyetim 
(Üstat, büyük bir tevazu ile bu kadar mesrur ediyorsa, hazan te • 
muvaffakıyet kelimesini bir türlü davi edip şifasını ümit ettiğimiz 
kullanmıya razı olamıyordu) ve hastanın ani bir ihtilat neticesi 
hizmetlerim dolayısile her taraf - gaybubeti ile çok müteessir olu -
tan gördüğüm muhabbet, ayni za· yordum .. Ağır vak'alardaki hiz • 

d b 1 eş · l h metler evvela takdir olunurken , man a azı eser er n ı;ıy e sı -
hi, içtimai meseleler hakkında hastalık icabı meş'um bir sonda 
dikkati çekmiye, bu hususta da gösterilen muamelenin birdenbire 
az çok bir fayda teminine rnuvaf- değişmesi de esefle söylerim ki , 
fak oluşum beni gitikçe mesleği - içtimai terbiyenin az çok noksa -
me bağlıyordu. nını göstermekle beraber beni ge ~ 

Sonra az, çok faydalı hizmet - ne ve daha çok müteessir edi • 
)erimin neticesi aileler arasında yordu. 
mazhar olduğum sevgi ve minnet Üstat bundan sonra böyle ha -
de beni büyük bir haz ve memnu- diselerden bir ikisini anlattı. Biri
niyet içinde bırakıyordu. • si senelerce evvel geçmiş içtimai 

- İnsanları ve hayatı nasıl bu!- bir faciaydı .. Üstadı bir gün Ho-
dunuz? capaşaya bir hastaya götürmüş -

Üstat müphem bir işaret yaptı. )er .. Hasta doğurmak üzere bulu -
gülümsedi ve cevabına bakınız ne ler .• Hasta doğurmak üzere bulu -
yerinde bir cümle ile başladı: kan geliyormuş. Kadının kocası 

- insanları ve hayatı ol - da bir hocaymış .. Kadını bir tür -
dukları gibi buldum.. Bu iti - lü göstermek istemiyor, ezbere 
barla bu bapta kat'i ve umu - iJaç verilmesini istiyormuş. Besim 
mi bir şey söylenirse, çünkü bu Ömer Paşa çok müteessir olmuş 
bir ferdiyet ve şahsiyet mese - ve hocaya: 
lesidir.. Bakınız, ben umumi - - Hastayı görmeliyim. Anlat -
yelle temas etiğim insanları, muh- tığınıza göre büyük bir tehlike al
terem halkımızı, daima asil ırkı • tındadır, aksi takdirde ölür, de -
mızın, Türklüğün icabettirdiği bir mış .• 
hılkat ve tabiiyette buldum. Ken
dilerine senelerce evvel bir buh· 
ran esnasında küçük bir hizmette 
bulunduğum insanlar bugün hile 
her rast gelişte bu hizmetimden 
minnet ve şükranla bahsediyor -
lar. Bununla beraber .• 

Üstat acı bir gülümsemeyle: 
- Evet, bununla beraber, dedi, 

insanı daima müteessir eden his -
cmuuummıımuu ıuaıunmmı:uJUU11D11111mıımwıauıııumıuııwımuuuumımuun 

gelmektedir. Fakat tunun ne za
mana kadar bu şekilde . devam e -
deceği mühim bir meseledir. 

Avrupayı kasıp kavuran buh -
ran biraz daha şiddet peyda ede· 
cek olursa bu yeni muhacirlerin 
de son derece muzır ve tehlikeli 
bir unsur haline geleceklerinde 
şüphe yoktur. 

Yeni muhaceret hareketi bu şe
kilde birçok endi~eleri uyandır -
makta olm<ısma raemen ona karşı 
durmıya imkan görülmemekte ve 
onu durdurmak vadisinde bir şey 
yapılamamaktadır. 

Halihazırda 'bütün yapılagelen 
yeni hareketi yakından gözetle -

mekten ibarettir. 
Ol\1ER RlZA 

Hoca kızmış: 

- Ö!eceğini sen ne bilirsin 
' Allah isterse öldürür, isterse öl ~ 

dürmez .. Demiş .• 

Pa~a her şeyden evvel bir hayat 
mev;:mu bahızolduğu için hocayı 
iknaa çalışmış: 

- Evet, biz de Allahm ilham 
ett:ui fen sayc:;inde böyle diyoruz 
hoca efendi, b=ıg!.rn. r.ı:!mle!{ctte ol· 
sa seni şimdi zv.bıtaya haber ve -
rirdim, demiş ..... 

F al:at hoca hiç nldırmarnış. Be
&im Pa§a nihayet hastayı görme -
den tedbirler tavsiye ederek Tıh· 

biyeye citmi~ .. Akş~m üzeri ayni 
yolclan dönerken zavallı kadınrn 
öldüğünü ve cenazeı;inin kaldırıl
dığmı r;örmc:;in mi?. Hocada şnş· 

km şaş'nn cenazenin arkasından 
gidiyormuş .. Üstat bütün tee:;:;ü -
rünü ho~al~mış: 

- Nasılı;m hoca ... içinden hiç 
bir azap duymıyor rnu~;un?. Yap
tığın i§i beğendin mi?. Başka 

memlekette olsaydı bu cinayeti -

nin cezasını şimdi dört duvar ara.· 
11nda çekerdin .. Diyebilmiş .• 

- Ya, demiş... Demek ki sen 
dayak yemekten kurtuldun ve de· 
mek ki şimdi asıl biz dayak yiye• 
ceğiz .. Ve çaresiz hastanın evine 
gidilmiş .. 

Üstat, zarif ve maı,alı bir eda 
ile hikayesine şöyle devam etti: 

- Efendim, bizim genç arka • 
da! ~e~üz tecrübe itibarile piş • 
memıştı .. Halbuki hayatta muvaf· 
fak olabilmek için Fransızların 
dediği gibi bütün mesele "yapma
sını bilmek,, tir.. Eve girerke 
gence dedim ki: 

- Bak dikkat et, hen ne yapa 
cağım, nasıl konuşacağım öğren 

Sonra hastayı muayene ettim 
kalbi vardı.. Müdahale ederse 
ölmesi ihtimali de çoktu .. Derha 
annesini, babasını çağırarak bi 
raz sertçe bir tavırla dedim ki: 

- Siz niçin kalp hastalığı va 
ken bu kızı evlendirdiniz?. 

Annesi derhal ag- lamaw b l 
dı: ga aşa • 

~. Ah, ~h, Feyzi Paşa da böy 
le soylemışti ya D d. M . 
b' ·· ·· e ı. uavın 
ır goz attım .• Tamam·ı d"kk 

k 
.
1 

. . ı e ı a 
esı mıttı .. Ben so··zı . d . eı-ıme eva 

ettım: 

- Ben çoc .. 1 w ugu a nııya çalışa 
cagım, fakat kadın öl b'l' B . . . e ı ır. u 
nun ıçın ısterseniz kals s· b' 1 · • . t in.. iZ 1 
ırsınız ..• 

_Bunun üzerine derhal titreş 
mıye ve yalvarnııya b l d 1 
A 1. aı a ı ar • 

me ıyat yaptık w 
elhamdülillah , çocugu aldık v 

1 
kadına da bir §e 

o madı ... 

- G~nç meslektaşlarınıza ne 
ler tavsıye edersiniz?. 

- Memleketimizin ı'ft'h l . .kb ı arı o 
~n ıstı alin bu sağlık b k ·1 . 
nın k d . e çı erı 

- en ılerinin de b"td·-· . b. . l ıgı gı 
ı - vazıfeleri insanlık sağlık 

ve varlık cihetiyle pek hü üktür. 
işte bu yüksek · ... y • • 

' ınsanı, vatanı hız• 
mette muvaffak olm k . . t k' . • a ıçın a ıp 
t:tmelerı lazını gelen .. l .... 
Y k

. b uç yo goru • 
orum ı u ı bb ... • n ar tı ın felsefi ve 

ahlakı esaslarıdır E k.d h 
d · s ı en şe a 

etname alına -r , . cagı zamanlar lpok• 
at hıkemıyatı vardı k. b"b h . . ı genç ta ı 
u gıbı hususatta yemin tt' ·ı· d ' 

B .. d e ırı ır ı 
ugun og-rud d .. . . an ogruya etıbba 

n~n vazıfelerine ait felsefi baz 
kıtaplar vardır B l b f k ·· · un ar azı a 

ultelerde ontolo1·i d'k 1 • 
1 t 'bb me ı a namı 
e e ı a vaz·f 1 · . • 1 e erıne aıt tedrısa 
arasında mevzuu hah d"l' B . k se ı ır. 
mm yu arıda size so·· l d. - . .. ye ıgım uç 
esas: 

1 - Etibbanın ahaliye ve hal· 
ka karşı, 

2 - Halkın etihbaya kartı, 
3 - Eetibbanın yekdiğerin 

kar§ı, 

Vazifeleridir ki bu meslekt 
san'atin icrası için en büyük va 
sıfları cem'eder. 

Üstat bu bahis üzerinde 
davranmak istemiyordu. 
konu;mamızdan anladım ki etib 
banın ahaiiye kar!lı "f . 
şöyle dü~ünüyor: 

~ vazı eaın 

- Evvela hayata ve hastalıi 
(LCıtfcn ııayılayı ~\'irlWa) 
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Ka 
- • • • • Ateşli ihtirası düşü • 

nün ve bütün vücudünüzü saracak 
olan arzu ••• 

- Ah. . .. Susunuz... Susunuz .. 
Ağır, boğucu bir sükut oluyor. 

Selma, göğsü inip kalkarak heye· 
canla bekliyor. Acaba !kendisini 
kaçıran ada.m kızdı mı? Zorla bir 
şey mi yapmak istiyecek? Öyle ya, 
esiri değil mi? kendisine gönül n· 
zasile vermediği şeyi zorla alamaz 
mı? 

F aitat ses, sakin ve tatlı ahengi· 
le şunları söylüyor: 

- Acaba aldandım mı? Siz 
yoksa tahmin ettiğim gibi büyük 
ihtirasların hudutları dışında kal· 
mış bir kadın mısınız? Yoksa adi 
arzular, küçük ihtiraslar sizin ka
dınlık hislerinizi tatmine kafi mi? 
Ne yazık!.. .. Siz, senelerdir aradı· 
ğrm ve bulduğumu zannettiğim 

kadın değil misiniz? Saihnede ya
şattığınız o haris kadın, büyük bir 
aşkla Seven kadın sizin ruhunuz· 
dan doğmamış mıydı? Y okaa 
kalpsiz, ruhsuz, havsala.sız bir 
kukladan, ipleri bir rejisörün elin· 
de olan bir kukladan ibaret miy· 
diniz? Şüphesiz öyle olacak, Çün· 
kü Benim rüyalarınızdaki tasav· 
vur etmit olduğunuz erıkek oldu • 
ğumu tanrmıyorsunuz, tatmin e• 
dilmemiş olan kalbiniz - kalbini· 
zin tatmin edilmemiş olduğunu 
inkar edemezsiniz ya - Benim se· 
nelerdir beklediğiniz erkek oldu
ğumu tanımıyor. 

Fakat ne diye sizi inandırmağa 
uğraşıyorum.. • • Madam ki beni 
anlamıyorsunuz ..•• Peki, dediği· 
niz giıbi olsun.. . Birlbirimizi asla 
görmiyeceğiz. ASLA .••• Ve ya , 
rın hiç bir şey olmamış gibi, bura· 
dan gideceksiniz. 

Bu sözler, Selmanın kadın ve 
artist izzeti nefsini yaralamıştı. 

derhal isyan ederek kendisinin bir 
kukla olmadığmı, sahnede yaşat· 
tığı tiplere, kendi samimi ruhunu 
verdiğini ve o şahsiyetlerin ancak 
kendi yarattığı şahsiyetlerden iba
ret olduğunu söyliyecekti. Lakin, 
e!rarengiz adamın kendisine hiç 
el bile sürmeden buradan gidebi
leceğini söylemesi, ona bunları 

unutturdu.. 
Serbest. • • Evet, serbest ola • 

cak. . • Yarın önündeki kapılar 

açılacak ve gidecek. 
Yarın~. • Yarın hayata döne· 

cek! 
Selma sıçramak, oynamak, koş· 

mak gülmeılc istiyor. 

ikim 
l'takleden • fa. 

Esrarengiz adam onu görmeden 
gidecek ve o, esrarengiz adamı 

göremiyecek.. Göremiyecek.,. 
Selma ses sahibinin "birihirimi· 

zi asla göremiyeceğiz.. ASLA .• ,, 
deyişini hatırlıyor. Bu kelimeyi 
söylerken o kadar ısrar etmişti 

ki, sanki bu işin ımes'uliyetini ta -
mamile onun üzerine yükletmek 
istiyordu ..• 

Bu adam kimdi?~ 
Her halde bu adam kendisini 

gayet asil ve büyük bir aşkla se • 
viyordu ki, kendisini kaçırtıp da 
buraya kadar getirdikten sonra o· 
na el bile sürmemiş, bilakis lüks 
bir hayat yaşatmış, kendisi için 
çılgınhklar bile yapmış -Mese • 
la kızıl güller- ve şimdi de o • 
nunla görüşmeden bne ayrılmağa 
razı olmuştu. 

Selma bu adamı görmek isti • 
yor ... 

Hoparlör artık susmuştur. Bel· 
ki de adam çekil mit gitmiştir ? .• 
Belki de Selma susuyor diye o da 
susuyor?. 

Selma, kat'i bir karar veriyor, 
sesine tatlı bir ahenk vermeğe ça· 
lışarak: 

- Bana 1kartı, diyor, bir §ey 
yapmıyacağınıza söz verirseniz, 
ayrılmadan evvel sizinle görüş • 
mek isterdim .. 

Cevap yok!.. 
Selma cümlesini daha yüksek 

sesle tekrar ediyor .• 
Cevap yok! .. 
Bu sefer $Unları da ilave e"divor . . 

Selma: 
- Çünkü, bana burada göster· 

diğiniz iyi ıkabulden ve muamele· 
den size teşeMtür etmek isterdim. 

S"'-"'t' UKU •• • 

Selma hoparlöre yaklaşıyor ve 
sanki adam içindeymiş gi1bi daha 
yakından söylüyor ... 

Gene sükut! ... 
Meçhul adam, ortada yoktur .. 

Zaten nerede olduğu belli değil ki 
gittiği de belli olsun ... 

Yalnız sükUt ! .. 

Ve Selma, Tuhunun gizli köıe -
lerinde bu sükuttan müteesaİ·r olu· 
yor .. 

Şimdi, genç kadın küçük oda • 
daki divanın üstüne uzanmış, yü· 
zü koyun, dirseklerine dayana • 
rak çenesi avuçlarında düşünü • 
yor .. Uzaktan -pencerenin çer • 
çevesinden- batan güne§i seyre· 
diyor... Denizden kırmızı oklar 
yükseliyor, mcrl&Jıyor, sonra kay· 
boluyorlar.. -

(Devamı \·ar) 

VAKiT 

····················-·······················-···· .. ····· . . 
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Boçkay 
Maçları 

Milli takım dünden itibaren 
çalışmıya başladı 

Gelecek hafta Macar profesyo • 
nel takımlarından Baçkaya, Ma • 
yıs ba§larında da Sofyada Bulgar 
milli takımına karşı yapılacak 

maçlara bir hazırlık olmak üzere 
dün İstanbul birinci ve ikinci kü
me muhtelitleri arasında bir maç 
yapılması kararlaıtırılmı§ ve bir· 
çok futbolcular davet olunmu§tu. 

Dün bu maçı görmek üzere Tak 
sime gidenler birinci küme muh • 
telitinin nasıl bir tertiple sahaya 
çıktığını görünce hayretlerinden 
şaşa kalmışlar ve alakadarlardan, 
çağırılan futbolculardan büyük bir 
kısmının gelmediğini öğrenmişler· 
dir. 

Filhakika duyduğumuza göre 
davet edilen 26 futbolcudan an • 
cak dokuzu gelmiş ve takım Ga • 
latasaray takımından Kamuran, 
Zeki, Muslih Beyleri alarak kad • 
rosunu doldurmıya mecbur olmuı· 
tur. 
Takım şu suretle tertip edilmit • 

ti: 
Avni - Sabih (l. S.) Zeki (G. 

S.) - Cevat, Nihat, Kamiran -
Niyazi, Muslih, Zeki, Muzaffer, 
Reşat (1. S.) 
Takım bu vaziyetine rağmen i

kinci küme muhtelitini 9 sayı ile 
yenmiştir. ikinci küme nıuhteliti • 
nin de eksik olduğu ve ilk defa bir 
araya gelen gençlerin bütün gay -
retlerine rağmen anlaşma cihetin -
den muvaffak olamadıkları görü -
lüyordu. 

Sayılardan yedisi, dün kendisi
ni çok iyi bir vaziyette ıbulduğu· 

muz Zeki tarafından güzel ve us· 
taca yapılmıştır. 

Solaçık olan Re9adı da bilhassa 
takdir ettik. Kendisi milli takım 

için kuvvetli bir namzet telakki e
dilebilir .. Dün Muslih Beyi de, a • 
meli futbolden senelerce uzak kal· 
masına rağmen gerek anlaıma ge· 
rek oynama kabiliyeti noktasın • 
dan iyi bulduk ve kendisinin Gala
tasaray takımında niçin yer alma· 
dığını düşündük. 

:r. :(.. • 

Milli takımda yer alması mev • 
zuu bahis futbolcularımızdan ta • 
lim maçlarma, mazeretleri olma "' 
dan, gelmiyen ve gelmek istemi • 
yenler hak km da mm takanın ve f e
derasyonun cezri kararlar alması • 

Çocuk bayramı 
nasıl kutlulanacak 

23 Nisan çocuk bayramı tehri • 
mizde de büyük merasimle kutlu • 
lanacaktır. Himayei Etfal anneler 
birliği geçen seneki proğram üze· 
rinde lbazı değişiklikler yapmı§ -
hr. Yeni proğrama göre, 23 Nisan 
günü mekteplerde çocuk mevzuu 
etrafında muallimleri tarafından 
konferanslar verilecek, Himayei 
Etfalin çocukların hatırasma yer· 
leşmesi için cemiyetçe hazırlan • 
mıı kartlar ve telgraf kağıtları bü
tün mekteplere dağıtılacak, tale • 
beler bu kartlarla biribirlerini teb 
rik edeceklerdir. 

Ayni gün bir tayyare İstanbul 

üzerinde uçacak ve çocuklara ait 
vecizeler yazılı bulunan kağıtla -
tı meydanlara atacaktır. Himayei 
Etf al bayraklarile 30 kadar oto -
mobil süılenecek önde muzika ol
duğu halde bir geçit resmi yapıla· 
caktır. 

Geçit res~ine iştirak edecek ço· 
cuklar Fatih parkında toplanacak
lar, Türbeye kadar geleceklerdir. 
Burada evveli Belediyeyi, Fırkayı 
Himayei Etfal Cemiyetini, Halke • 
vini, Vilayet ve Kolordu kuman -
danbklarmı ziyaret edecekler ve 
Taksim abidesine çelenk koyacak· 
lardır. Çocuk alayı Köprüden ge· 
Ç< rken bütün vapurlar tarafmdıın 
düdükle ıelamlanacaklardır. 

23 Nisan günü öğleden sonra 
saat on üçte Edirnekapı, Kurtulu~, 

Şiıli, Maçka, Bebekte iki§er hususi 
tramvay kalkacak ve çocuklar bu 
tramvaylara meccanen binecek -
terdir. 

Tramvaylar İ§ledikleri hatlar Ü· 

zerincie bir defa gidip gelecekleı· • 
dir. 

Bundan batka yedi gün ıüre<:ek 
olan çocuk haftasında Halkevi, 
fırk:- tarafından gürbüz çocuk mi.ı 
sabl'l.kaları yapılar.ak, hava iya o -
lursa parklarda eğlenceler tertipo
lun&caktrr. 

Bir Alman Patası 
1910 - 1917 senelerinde Golç 

ve Leymon Fon Sanders Pa§alarla 
birlikte Harbiye nezareti askeri 
komisyon azalığında bulunan 
Weidtmann Paıa dün ıehrimize 
gelmi§tir. 

Kurban bedeli 
Bu sene birçok kimseler kese • 

cekleri hrbanm bedelini tayyare 
cemiyetine teberrü etmi§lerdir. 

3 Nisan 1933 
_r-

Fikir hayatı 
···-······-··········· 

Halkevindeki konferans 
Tıp fakültesi hocalarından Dr. 

Tevfik Remzi Bey dün akşam Hal• 
kevinde hekim ruhiyatı mevzulu 
bir konferans vermİ§tir. Birçok 
doktorların hazır bulunduklan bu 
konferansta Tevfik Remzi Bey he 
kimin şahıi ve ruhi tekemmüller 
ve meslek sahasında muvaffak ol• 
ması için ruhi noldai nazarduı ha• 
iz olmaaı lazım gelen vaııfları ıay 
mı,, hekimlerin hastalarla olan mü 
nasebetlerinden bahsetmiş, bazı 
müşahedelerini anlatmı§hr. 

Konferans doktorlar tarafın " 
dan alaka ile dinlenilmiş, Tevfik: 
Remzi Bey alkışlanmıştır. Konf e .. 
ranstan sonra Kamil Bey ve Şark 
musiki cemiyeti mensuplarından 
Akile H. bazı Anadolu şarkıları 

söylemi~!erdir. 

Toprak sahiplerinin 
dilekleri 

Geçen hafta yapılan toprak bay. 
ramı kazalarda çok canlı surette 
kutlulanmış, toplanan toprak sa • 
bipleri aralarında konuşmuşlar ve 
bazı dilekler tespit etmişlerdi. Bu 
dilekler İstanbul ziraat odasına 
bildirilmiıtir. Çatalcalılar, Çatal • 
ca - Çekmece arasında bulunan 
iki dalyanm sebep olduğu batak -
hklardan çok müteessir oldukları• 
nı bi)dirmitlerdir. Bu iki dal .. 
yanın kaldırılmasına karar veril • 
mİJtir. Dilekler arasında mühtaç 
köylülere yardım edilmesi de is • 
lenmiştir. Silivri köylüleri mahsu "' 
latm biraz daha kıymetlendirilme· 
sini, Y alovahlar bağcılık, kozacı • 
lık, zeytincilik işlerisin inkiıafı 
için tedbirler alınmaımı rica et .. 
mitlerdr. 

Zraat odası bu dilekler etrafıh, 
da meşgul olacaktır. 

Yürüyücülük ve dağcılık 
klübü 

Evelce de yazdığımız gibi Vali 
ve Belediye reisi Muhittin Bey ya• 
rın sabah Mudanya yolile Bursa • 
ya gidecektir Muhittin Beyle bir .. 
likte kadın ve erkeklerden mürek· 
kep 25 kişilik kış sporlarını seven 
bir grup ta gidecektir. Muhittin 
Beyin refikası ve kerimesi hanım• 
lar da Bursaya gideceklerdir. He .. 
yet Bursada Ulu dağa çıkarak U
lu dağ otelinde dört gün kalacak 
ve kar eğlenceleri yapılacağı gibi 
ski ile de kayılacaktır. 

ehemmiyet vermek, ondan sonra 
parayı düşünmek.. Sonra hastaya 
zarar vermesi ihtimali bulunan 
ilaç vermemek, anlamadığını bil 
mek •• 

~~~~!"'!'!!"..,_~~~~='!'!!!"!!!~~ nı bekliyoruz. 

Bu teberrüatın bayram günle -
rinde de devam edeceği anla~ıldı· 
ğından kurban parasını makbuz 
mukabilinde tesellüm etmek üze· 
re bayramın birinci ve ikinci gün· 
leri Cağaloğlundaki lstnbul Tay • 
yare §ubesine memur bulunduru • 
laC'aktır. 

Muhittin Bey Bursadan dön ~ 
dükten sonra "Türk yürüyücülük 
dağcılık ve kış sporları klübü,, İa• 
mini taşıyan bir klüp teşkil edecek 
tir. Bu klüp Ulu dağda kışın spor 
eğlenceleri yapılmak için te§eb .. 
büslerde bulunacaktır. 

Buna mukabil halkın da, dok • 
torun gördüğü işin insani ve fenni 
bir eme~ olarak tanımasını iati • 
yor ve bu emeğin, diğer emek -
lerden lüzumu kadar ayırt edil • 
mesini, takdir edilmesini beldi • 
yor. 

Etibbanm yekdiğerine karşı 

vazifeleri bahııinde de düşnce • 
lerini, biribirlerinin aleyhinde bu~ 
lunmaktan çekinmekle, hülasa e • 
diyor .. 

Büyük üatada teşekkür eder • 
ken kaç senesinde doğduğunu ve 
mektepten çıktığını sordum .. 

Kağıtlarını ltarıştır<lı ve dedi 
ki: 

- 1277 de doğm ışum. 301 de 
de mektepten çıktım. 

A. Sırrı 

Amerikada me
murların maaşları 

indirilecek 
Vaşington dan bildiriliyor: 
Yeni Cümhur reisi, bir emirna· 

me ile, Amerika hükumeti memur
larının aylrklarının yüzde onbe~ 
nisbethıde indirilmesini düşün -
mektedir. 

Bu karara sebep, yapılan tetki· 
hat neticesinde, 1928 senesinden • 
beri, Amerikada. yaşa.ma endeksi· 
nin yüzde yirmi üç nisbetinde in
miş olmasıdır. 

Bundan başka, Amerika cüm
hur ı·eisi, zirai iatikı·az büroaunun, 
zirai kredi müdiriyetile birleıme
si için bir emirname imzalamıştır. 
Bu suretle iki milyon dolarlık bir 
iktısat yapdmıı oluyor. 

IMTilln'll'llM•Mtt*""lWUl'lmlfl1 .. UIQDH1B"111111111M11""1Dlll111111811111ttl"ll"9lft Dün Taksimde iki maç daha ya· 
pılmıtlır. Galatasaray takımı Sey· 
risefainle karşıla§mış O - 8 galip 
gelmi,tir. Kurtuluf takımı da Şişli 
ile karşılaşarak Şiı:liyi O - 4 yen· 

nanacaktır. • 
ikinci maç, 7 Nisan Cuma günü Seyyar terbiye sergisı için 

mştir. ' 

Boçkay - Birinci küıne muhteliti Ankara - Samsun timendifer 
arasında olacaktır. Üçüncü maç yolu üzerindeki tehirlerimizde bir 
gene Boçkay ile birinci kümenin kaç gün knlmak üzere seyyar bir 
revanşı olmak ilzere 8 Nisan Cu ... terbiye ıseı·gisi kurulmak üzere ol· 

Boçkay maçları martesi günü oynanacakbr. duğu yazılmıştı. Nisan ortasına 
lST ANBUL, 2 (A.A.) - Fener 3 - Bu maçların her üçü de kadar hazırlanarak yola çıkacak 

bahçe spor klübü umumi katip}: • Kadıköyünde, F enerbahçe stadın· olan bu sergi için tehrimizden de 
ğinden: da yapılacaktır. Maçlara saat 16 bazı eserler ve tedris levazımı is • 

Fenerbahçe spor klübü, 25 inci da başlanacaktır. tenmittir. Maarif müdürlüğü bun· 
yıldönilmünii tes'it ve bayramda 4 - Evvelce verilmiş olan ~er · }arı hazırhyarnk bir kaç güne ka • 
halkımızıa spor 7.evkini mümkün best duhul varakalarmın yalnız dar Ankaraya yollıyacaktır. 
olduğu kadar tatmin için Macar bu maç için hükmü yoktur. 
pı ofe&yonel birinci kümesi tnkım- Boçkay takımı Macariatanm en 
larmdan Boçkay ile mutabık kal- fenni oyniyan takımlarından biri 
mıştır. O güne ait proğram şudur: olduğu gibi Macar profesyonel 

1 - Merasim 5 Nisan Çarşam • milli takımının mühacimlerine ma 
ba günü tam saat 14,30 da yapıla· liktir. Muhterem halkımızın kar -
caktır. det millet sporcularına karşı aza • 

2 - Birinci maç, ayni gün Boç- mi misafirperverlik göaterecekle • 
kay - F enerbahçe arasında oy • rine eminiz. 

Yunanistanda posta 
ücretleri arth 

Y unanbtan hükUmeti posta ta • 
rifesini ari~ırmıştır. Dahildeki bü 4 

tün posta nakliyatmi bir drahmi 
yükseltmİ§tİr. Koli postaları da 
kilo başına 6 drahmi çıkarmışhr. 
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3 Niıan 1933 

A. • gane mercı ... 

Dilnyanın her tarafında intişar eden gazete ve mec
mualar İCjin de iUln kabul ve her nevi 

reklam neşriyat. yapahr. 

idare merkezi : Ankara caddesi - Kahramanzade 
Hanı Birinci ve ikinci katlar 

Telefon Numaralar. : 20095 • 20094 
Posta kutusu: lstanbul postanesi 176 

l~tanbul Belediyesi ilanları 

Fatih 8eledıye Şu J esı Müdiriyetinden : Yenıbahçede Kazas· 
ker Mehmet efendi mahallesinde yol g<'çen bostanı sokağında 
11/13 ı umaralı hane enkazı bilmüzayede sablacağından talip 
ol~nlaun yüzde yedi .l::uçuk pey akçesıni yatırmak üzere her gün 
daıreye müzayedeye ıştırak etmek için de 22·4· 933 tarihine mü

sadıf cumartesi gllnü saat 14 te daire encümcuine mlitacaatJan 
lüzumu ilAn o unur. (1475) 

Fatih Belediye Şubesi Müdiriyelınden: Samatya iskdesinde 
Be'edıye ma!ı arsa Mayısın on beşine kadar yaJmz çıroz l<urm· 

mak llzere pazarlıkla icara verileceğinden talip o anların 11· 4 933 
tarihine mUsadif sala günü saat 14 te daire encümenine müta-
caatlan ılin olunur. 

ZAYl - Maaşıma mahsus tatbik mU-
hürümll zayi ettir... Hükmü olmadığım 
ilAn ederim. 

Akaarayda Murat Paşa. camii imamı 
Mehmet Şem!K'ttln (1449) 

htanbtıl 15 inci tcra 
Memurluğundan: 

Mahcuz ve filnıhtu mukarrer bir adet 
gardırop lle bir adet Aymtap kili.nıi 
D/4/933 tarihine mUsa.dlt P 
Baa.t azar günü 
Çar 9 dan itibaren Üıküdarda. Kapalı 

§tda 19 No,ıu dUkkAn önünde bil - ı 
lnUzayede tıı 

aa acağı fltuı olunur. (H5!l) 

----~--~----~~~~~ı 
k Be:rotıu l>ördlincü Sulh Dulnık Mııh
em6"1n~: 

Terekcetne mahk 
!'ek emece vaziyet edile • 

taaf!yesıne karıı.r verilen müteveffa 
Ce!A.letUn Arit 
laaa Bey nıınt hlıı!leııtne mu-

l"t'IJf bulundu"'". 1 §llıda 6 " 1 - ııtanbulda Şehz.adeba.-
kA.rgtr ~ı:at:uıumba eokağmda bir katı 
he."1 U) N ahşap \•e sair mtlştemeıa.tı 
lhettnı:ı o.Ju lıanenın (2350) lira kıy-

e bulunan n t 
~arteat ısı hissesi 1 Mayıs 1933 
•- C'ÜnU eaat 16 ,.,_ ikin . t -CT11ay8 k ._ c1 ar -
PUll! ınu çı arılacaktır. Dellallye ve ihale 

il ştertaıne "tti edir la aı r. Satı§ pesin para. 
· tlyenı ri • 

Pelinde e n yüzde yed! buçuk nis-
111n pey akçesini M.nınen mezkur 

Ve saatte 
hUkuıı: Bcyoğ'lu dördüncü sulh 

ı:na.nıı:eınesı 

(1474) 

Askeri Fabrikalar lllnları 1 

l tı30 ton La ve marn kömüril· 
nün ihale günü hakkında. 

Yukardaki ma'zemenin kapa-
lı 2eı f ı.uretııe n ürakesasıntn 

5/4/':J33 tarihinde yapı!acağı itaa 
edilm işti . l3ugün bayrama · tesa
düf etmesi ihtimali olduğundan 
bu takdirde münakasaom bay
ram ertesine tesadüf eden 
9/4/933 tarihinde saat 14 te ya· 

pılacağı laakadaramn ma '.fımu 

c mtl< li7cre 1lan o'urıur tl4~6 

Arnavutköy Amerikan Kızlar 

Kollejiı!den mezun lneilizce, Fran 

sızca, Türkçe lisanlarını daktilog

rafi ve istenografiyi bilir bir mat

mazel ticari, mali müesseselerde 

ve bunlara benzer yerlerde iş arı

yor. V AKIT gazetesi idaresine 

müracaat edilmesi. 

iflas dolayısile satış 

VAKiT 

,. 
IMAP, 
HUt.V.aı 

~ 
ıs~1 

SEYRiSEF AiN 
l\1erkczl ldAre~I (;aıat:ı köprill•aşı 82623 

~u e A, ~lrkecı .\'lühOrdar udc ilan 22640 

izmlr • Mersin Postası 
KOl'tYA 7 · 4- 933 cuma 

saat 10 da idare rıhtımından. 

lımir· Mersin postaları 7. N 
san· 933 den itibaren her haf 
ta cuma günleri kat~acak gi· 
dişte Çanakkale, Izmir, Çeş· 
me, Kuşadası, Küllük, Bod· 
rum, Marmaris, Dalyan, Fet· 
hiye, K ali< an, Kaş, Finike, 
Antalya, Alanya iskelelerine 
URrıvarak Mersine gid(cek ve 
c;önlşte aynı ıskelelerle bera
ber Taşucu, Aoamur'a uğrıya· 
rak pazartesi sabahı lstan ou 'a 
riörf'ce'· tir. t 1444 

Sadıkzade Biraderler 
VAPURLARI lUzıunu u~ nde hazır bulunmaları 

n olunllr (1472). ı .. t:ınbul lldncl ifl1'ı .. ml"mnrluğundan: AKDENiZ POST AS( 
MUflis Maclt Mııırrlı Sfendiye ait ço-

lstaııbuı rap fanil(ı. trikot aj ve Elıı.ir tuhafiye e§· F •• 
.... ,\gli.)'O J\fah ah 9 d ak<tAm &a&.t uruzan vapuru - dal kem"ııl 6 rucı Hu- yMt bP.r gün sab an r-

tetıln~n: 18 buçuğa kadar devam etmek üzere 1 
Mustata Akl :Mahmut paşanın aıt ıusmınao. 256 - 2:5R 3 Nisan Pazartesi akşamı 

neı orta kö f Efendi taratmdan ka- numnr:ılı maX-nzada perakende ve sergi h d 
haı!eıı1• ...... e 

3 
Yi de hacı Mahmut Et. me.- ıct ,..,, saat 18 de Sırkecı rt tu.un an ...... sureuıe sııtft'a de·;aın e<!i'mekte o ufiY 

lu banea ncı orta ııokakta 18 No hareketle (Çanakkale, lzmir, kam e llluktın N · iltuı olunur (1475). 
e olUnan bo lgAr H. aleyhine 1- ----- --------- -- Kuşadası, Fethiye, Antalya, &rzuhaı su §anına davaııma mütedair 

reeteı:ı Çık retı mumaileyhanm mezkılr ad- htanbul Beşlnd icra mrmurluğundan: Mers"n ve Payas! a az imet ve 
~-- ~~ ~ ...nebile t b1 semti meçhule gittiği Bir borçtan dolayı gatılına:ıı m ıırrcr avdet edecektir. 
lll&ahlıe e iğ cdremedikt mubnşiri ve olan ev c.,yasmın 3/ U933 T. Pazartesi ı 
Z'Uhat•-- nıUhtarı taratmdan verilen ln""- K- ....... P"'"a Fazla tafsilAt .çin Sirkecı -n anı ...,, günü saat 12 den itibaren , .. ,.~ -y -

lnadcJ.... 8.§llmakla uaulün ıu inci M t ban !tında acen 
._ ~hl--- da lpll!tçi tınn solm. ğm. da (l0.,9ı N.o.lu hane 1 eyıncne 1 a " 

-- ....__ -...... arzuhalin il!nen teb- ıruıd ıs T 1 2' 1 -ı4 ..__ --.. öntindo mlizaycdesı ıcra edi cceo en - ta!ıg-ına m'iracaat. e. L .J 

.. 1ra ~'"'' olduğundan bermıı-
litf ~ar keyrtyeti dava arzuhaıt tcb- tiyenlerin yevmi ve saati mezktlrda ma- ı-• J336 •••••1111 
olunur (.:-=nı• kaim olmak Uzcrc ilAD hallinde hıı.zır olan memuruna mUracaat-

i'I>. lıırı ıı~n olunur ı 1142) . 

Sayıfa: 11 

Tt:.!J Q K iYE 

llRAAT 
BANKA51 

DARA 
BiRiKTiREN 
RAı-IAT--~01;'2 

Çanakkale 
Defterdarlığından: 

Beher metre murabbaı 
elli lira hesabile bede
li muhammenesi. 

Vra 
8750 

Kuru<ş Cinsi Mevkii 
00 Kargir hane K. Ahmet paşa C. 

sabili bahirde 

Metre M. 
175 x 'J. -::s 

No. 
231 

Çanakkalenin Kayserli Ahmet paşa caddesinde vaki gayri
mübadil Yunanlı Mişeı Hıristididen hazineye intikal eden bir bap 
hanf' fen memur'uğu tarafmdan ıcra lu !ınan mesaha ve krokiıin· . 
de gösterilen 175 X 2 metre murabbaındaki hanenin zemin ka· 

.:> 

tında bir koridor, bir rrutbah, bir çamaşırlık üç dolap bir k&• 
mürliik, bır kiler. Birinci icatta bir Lü~· Üı( oda bir yemek odası : 
bir ha a bir banyo b r sandık odası iki yüklük bir antireyi havi · 

bir ~ap karg:r hanenin tekarrür edecek bedeli merbut ıtıüıaye• 
de kaimes nde yazılı ''5,. nci madde ınuc b ı nce bedeli istifa edil• 
mt:k şaıtile 3 4.933 pazaıtesi gijnü saat 15 te ihal<'si icra kılın• 

mak fızere 15 3-933 taribind~.1 itibaren ve kapa'ı zarf usulile 
mülkh eti şa' ılmak üzere yirmı ~ün müddetle mevkii müzayedeye 
vazcdilmıştır. Ta ıp olanlar "

0 
7 buçuk pey akçelerile ve ~eraiti 

müzayedeyi daha z•yade anlamak atzu ec:enlcr Varidat dairesine 
müracaat eylemeleri ilan o'unur. (1384) 

kiralık dalar 
Orhan Bey hanında ki· 
ralık odalar vardır. Talip 
olanlar VAKiT idaresine 

müracaat edebilirler 



Sayıfa: 12 

Hil3.liahmer 
GAZETESi 
Bayramda yalnız 

Hilaliahmer gazetesi çıkar. 
Hililiabmer Cemiyeti lstanbul Bürosundan: 

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

ilanlarınızı : 
lstanbul'da : Yeni postahane karşısında Hilaliahmer Satış 

bürosuna telefon 22653 
Istanbul'd,. Ankara caddesinde ilancılık Türk Limitet Şir

ketine telefon 20095 veriniz. Son sahifede 30 sondan evelki 
iki sahifede 40 lrnruşlur. (1353) 

VAKiT 3 Nisan t9~ 

Kurban Bayramında 
Pahalılığa kurban olmak istemezseniz ..• 

Bütün ihtiyaçlarınızı 
Yerli Mallar azarı a 
Ankara'da 
Çocuksarayı 

caddesinde 

TEDARiK EDiNiZ 
Istanbul' da 

Bahçekapıda , Beyoğlunda 

istikUU caddesinde 

Samsun'da 
Bankalar 

caddesinde (1484) 

........................ 1stanbul ve 1·rahya ········-·····-····· .. :::::::::::::::_::::::::: ::ra::sau:.:::::11: ... Ziraat Vekaletinden: 
eu sene mühim istihsal merkezlerinde yaptırılacak hubuoat si· 

lo'arı hakkında alakadar firmaların vekalete gönderecelderı avan 
projeleri için evvelce 20-Marl 933 akşamına kadar verilen müd· 
det 5· Nısan 933 akşamına kadar uıalılmış'ır. Bu müddet zarfın· 
da projelerin her halde Vekalete gönderilmiş bulunması icap 
eyledığı ve bundan sonra gönderilecek projelerin dikkat nazarı-

......... eker F abrikala 1 
Türk Anonim Şirketinden : 

Alputlu şeker fabrikasının lstanbul depolartndan kristal toz şekeri atideki fiatle 

her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere sabin:. 

Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para 
T~radan vulrnbulacak s ipariş!er yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamu'e senedi mukabilinde 

ödenmek üzere derhaJ gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet mü~· 
t~riye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirir. 
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na alınmıyaca~ı ilan olunur. (1366) 

Istanbul Gümrükleri Muhafaza 
Başmüdürlüğünden : 

1 - Müdiriyetimizdeki deniz vasıta'.an için 14 adet küçük 
bot pazarlık la yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 4/4/933 tarihine rastlayan salı günü saat 14 te 
Başmüdiriyetimizdekı satınalma kom"syonunda yapılacaktır. 

A <lres: htırn bu 1 , 8ahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi : " 
........................................... . ......................................... . ...................................... .,.... . .......................................... . ............. ,. .............................. lslanbul Seker - Telefon 24470 · 79 (1483) ••• ,.. ...................................... . ............................................ .. ·········································· 

3 - istekliler 69 Jiralık iğrelt güvenmelerıle komisyona 
gelsinler. 

4 - Şartname ve resim Başmüdiriyet satmalma lrnmisyo· 
nundadır. (1469) 

lstanbul Eqkaf Müdürlüğü ilanları 

Mahalle ve mevkıi 

arşıda 
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So rnğı No. sı Cinsi 

Sahaflar 95 Dükkan 
Yağlıkçılar 97- 129 ,, 
Haffaf1ar 7 ,, 
Terlikçiler 11 ., 
Cevdhir B.ninde 43 Dolap 

Kira 
müddeti 

tt 
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Şer; foğa 
S1haflar 

54 55 " ,, 
65ve67 iki dü .~ kan biri ta· ,, 

mamı di~eri sekiz1c 
bir h ·sse 

Çenb·~litaş Atılrnlipaşa Sofçubaaında 13 Oda ,, 
Jıır;rnpı Se" ithasaıı Lebiderya O '.\lagara n : Ycd1:kçilik ., 

abç!:kapl Çelebioğlu Yenicami av- 19· 127 Kahvehane önün- ,, 
' aeıtin 

Galr!la Yenicami 
1t ,, 

.. Şahkulu 

opane Çavuşbaşı 

,. " 
" , .. 
,, Süheyl bey 

" il 

" " Kabataş Ömeravni 

" it 

" " ., " 

" " 
" " Beşiktaş Şenlikdede 

tt tt 

Beşiktaş S.nanpaşa 

' ' " 
" " Ortaköy 

" ,. 

:usu deki mahal 
Peışenbtpa2arı 16 
Mahmudiye 66 

Dülc kan maaikioda ,, 
Dük~ a ı maa oda 

" 
Kuiekapısı 22-1 Dükkan tt 

Taşçılar 384 
Topçular 386 

" 
'.:'88 

" 4~0 42!. 
Dolma bahçe 48 l 
Topçular 553· l 

,. 1-3 
Do mababçe 109-207 

1~5 203 
197-20S 
22t o 
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223 
1&7,18'.>,191 
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39 

Hasfırın 3 5 
Vapuriskelesi 21-23 
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Büyükayazma 
Ti1şçılar 
Büyükayazma 

~7-39 
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I'\amaz11:ah mahalli " 
Hane 
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Duk~an Bir sene 

" " 
" il 

Hane ,, 

" " Külhan odası 
" Hamam içinde n 

beş oda 

" " 4 Dükkan 
" 

tt ,, 6 it tı 

,, Taşçılar 20 
" " ,, Vapur;ske'esi 36 ,, ., 

,, ,. 4· 6 Gazino ,, 
Galata Yenicami Medrese ~8· 20 Mağaza üç sene 

Yukarıda mevkilerile cinsleri yazıh olan vakıf emlak hizala
rındaki müddetlerle kimya verilmek üzere müzayedeye konmuş
tur. ihaleleri Nisanm on yedinci Pazartesi günü saat on beşte 

ı a aktır. Tutmak iste enler enberlitaıta Evkaf Müdüriyetin-

• 

HAYIRLI 
Bir 

HABER 
Bugüne kadar dalma harl~ten gP.lmekte olan muhtelll 

markalı ucuz tıraş bıçaklarına artık meydan vermemek, 
paramızı dışarıya çıkarmttmak ve bilhassa bu gibi tıraş 
bıçaklarına ihtiyaç hissettirmemek maksadlle halkımızın 
rağbetini kazanan HAKiKi RADiUM tıraş bıçaklarımlzdan 
maada yakında EMiR marka2oci nevi yeni bir yerli ve ucuz 
traş bıçağı piyasaya çıkarıp her yerde maktu olarak on (10) 
tanesinin yirmi (20) kuruşa satılacağını bildiriyoruz 1,op-
tancılara büyük t~nzilat yapılacağı gibi veresiye dahi veri
lecektir. işbu yerli EMiR marka traş bıçaklarımızı o piyasaya 
çıktığı gün gazetelerle ilan edilecek tir. Alakadarların fazla 
malumat almak üzere ticarethaoemize müracaatları ricaoıuour 

Radi um. Ticarethanesi: ~:!;!:~== i:!~7b~ı Radium 
(1110) -., 
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Bankası 
Dr. Mehmet Ali 
idrar ) olu hastalıkları 

mütehassısı 
[{öprtlbaşında EmlnönU Hanında Na. ~ 

Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi : 30. 000. 000 Frank 
ldare merkezz : ISI AN BUL 

Türkiyedeki Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmir 
Samsun . Mersin . Adana 

Her gün öğleden sonra 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahill hastalıklar mUtehassıSJ 

Dlvanyolu No. llk Telefon : 22239~ 

Oi~ doktoru 

Zeki Nuri 
Her gun nasta kat>ul edllir. Her oevı d1ş 
rahatsızlığı tedavi olunur. Muayenehane; 
UskUdar Ahçıbaşı Mektep sokak No. 00 

Göz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 

Vunanlstandaki Şubeleri : 
Selanik. Kavala. Atina. Pire 

Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap-
ları küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 

·~ıııııııııııııııııııilll:lllllllllllll!i ıııııııı~ıııııı~ııııııır: 
SAHİBİ: MEHME1' ASIM 

tJmnm Seşrlyat l'llüdiırii: REFİK AJ:t!tdf' 
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