
Büyük Erkanı Harbiye reisimiz 
memleket müdafaasında çocu
ğu;: ehemmiyetinden bahsediyor 

2inci sayıfamızda okuyunuz 

16 ncı Yıl • Sayı : 5473 Tahrir Telefonu: 24379 S A L 1 , 4 N i S A N • < 4 Uncu ay> • 1933 

Y ar1n Kurban Bayramı 
Bayram namazı vakti 

Vasati saat : 6,12 
Ezan! saat : I 1 34 

idare Telf!fonu: 21.170 Sayısı 5 Kuruş-= 

Ya udinin Parasına Karşı Hitlerin ilihı! 
Milli edebiyatta 

hareketler 
- - - -

15 Memlekete telefon edebilirsiniz! 
Hangisi Galip Gelecek ? 
···········································································• 

Ankara Halkevi dil, edebiyat, 
tarih şubesi azaları bir müddet • 
tenberi dikkate değer bir bahis 
üzerinde çalışıyorlardı, zaman 
zaman toplatılar yapıyorlardı. 
Nihayet bu çalışmalar ve toplan • 
tılar şu karara varmıştır: Şube 
dil ve edebiyat yolunda progra • 
mını tatbik edebilmek için bir 
mecmua çıkaracak ve tespit ettiği 
esaslar dairesinde neşriyata başlı· 

........................................................................................................... 

Memleket dahilinde 9 
şehirle konuşabiliriz 

Para mı, yoksa silah mı? 
+ 

Almanlarla Yahudiler 
harbinin devamı 

Yacaktır. 

Jki haf ta evvel Ankara Halk
evinde yapılan böyle birtoplantıda 
tahsan bulunduğu."!ll ve cereyan 
eden münakaşaları yakından din· 
lediğim için verilen son karara 
karşı alakadar oldum. Sofya Ankara Bursa 

Ankaranm münevver gençleri ANKARA, 3 (~A.) - Posta, 1 muhaberesi yapılan Avrupa~aki 
mevzularını sadece lstanbul haya· ~elgraf ve telefon ıdaresi Türkiye başlıca hükfımet merkezleri şun· Hayim'in altını ve Hitler'in siUlhı karşı karşıya 1 

d 1 ıle Avrupa hükumet merkezlerı' lardır·. tından alan ve koca Ana o uyu Almanya cebir ve 
ihmal eden Osmanlıca yazılmış e· arasında telefon muhaberatını Bulgaristan Yunanistan, Maca- şiddetle, y ahudiler 
debi eserlerden memnun değiller· 1931 eyliilünde açmıştır. Müdiri • ristan Yugosİavya, Fransa, 1sviç- para ile müthit mü· 
d . S 'at san'at 1• • d' d. yeti umumiyenin bu hususta dur- ı·e, Al,nl.anya, Avusturya, Çekos-ır. an çın ır ıyen ve cadeleye devam et· 
hiç bir milli gaye gözetmiyen ede- madan devam eden mesaisi neti- lovakya, Lükscnburg, Danimarka, mektedirler. Hangi• 
bi yazılardan şikayetçilerdir. Ye· cesinde memleketimizle Avrupa Felemenk, İngiltere, İsveç ve Nor- si galebe edecek? 
n' n .. ··ı d b' memleketleri arasında açılan te-ı ...... e e ıyatına arız olan vec. lıte çok ıayanı dik· 
(adaptasyon) hastalıgwı milli ede· lefon muhaberatı günden güne ~Dahilde açılan merkezler şun· k t l Al 
b 'nk' f d k b a mese e. • • • .. l·yatmı · · t hl'k ı· b" k 1 ı ııta e ere ugün Avrupanın !ardır•. ız ıçın e ı e ı ır şe i l' manlar Yahudilerin 
ahn-1'-t d T ·· ı d d bir çok merkezlerile telefon mu- Ankara, İstanbul, Yalova, Edir-

ilK a ır. ercume er e sa ece aleyhlerindeki boy• 
bir isim değiıtirmek ıuretile mil- haberesi yapılması i~kam hasıl ne, Bursa, Gemlik, Orhangazi, A- kotajlarını bırakma. 
1i edebiyat tabiiyetine kabul edi- olmuştur. Memleketimizle telefon dapazarı ve Geyvadir. ları için Yahudilere 

~n~~&~ukupm~~e-~----~-~-----~-~-----~---~~~ ~~~ m~~ 
ıe açıp.ak lazımdır. Türk milletinın j ene Kanser 1 K ı y e r m i t 1 e r d i. 
ve Türk gençliğinin yeni dille ya- .............................. _ • a p para Bu mühlet yarın ıa· 
zılmıı vew~evzu~u yalnız lstan· Geçmez mı? at onda bitiyor. E· 
bulun degıJ, aynı zamanda Trak· • ğer propaganda bit· 
Y8.Dın ve Anadolunun içlerinden Kim basf ı, nerede mezıe yarın saat L ..... 
almr, edebi eserlere ihtiyacı var- Bir büyük tecrübeye rağ- basıldı? Meç/ıul onda Almanlar bü· lıiiiıiiİillllıİıiiiııiiıiıııiiı 
<lw. men Akil Muhtar B. gene tün şiddetiyle elin- Nevyorkta Yahadller tarafından Almanlar aleylıla• 

işte Ankara Halkevinin dil e· sari degı"' ·ıdir, diyor deki 3,5 milyon Ya· yapılan büyGk bir nn.maytı 
d b' ' 100 ıı·ralık bozdurmak e ıyat, tarih ıtubes'ı azaları bı'r D b h h d' · d kk d t' Y h dil k x ünya tı mu iti, senelerden· u mın ü anı önün e, ıcaret • a u er a~ıyor 

kere bu maksat üzerinde kendi a· beri kansere kartı çare bulmıya pek güçleşiyor hanesinde boykotaj ilan edecek • V ARŞOVA, 3 (A.A.) - Hu· 
ralarında fikir birliği yapmak, çalı§ıyor. Bu a • Sahte yüz liralıkları kimin yap· ler, onlarla alıt verişi kesecekler· susi bir tayyare Berlinden kaçan 
sonra gene ayni maksat etrafında rada, kanserin tığı, nerede yapıldığı istiçvaplar dir .. Henüz bu müthiş harbin ki- iki Yahudi yolcuyu Olkusz yakı • 
memleket' · · . . ımızın edebiyatçılarını, sari olup olma • neticesinde zabıtanın işine yarıya· min lehine biteceği malUın değil. mnda yere indirmiştir. Bunların 
!a~rlerıni ve ediplerini toplamak dığı da sık sık cak ip uçları elde edilmektedir. Fakat sanrnz ki Hitlerin kurşunu yanında valizleri vardı.Pilot tekrar 
~~·~~rlard~. Hiç şüphesiz gaye doktorlar ara. Evvelce nezaret altına alınan • sarı madene iJlemiyecektir. Almanyaya dönmüştür • 

.. yuk,. dogru, ayni zamanda çok , sında münakaşa lardan başka dün de bir kaç kişi • .. _ -·- -·-- --· .. --•..,•=•••• .. •• .... ••·-·-··-....... _... ........ ---·· 
guzeldı. Bunu inka~r etmek ·· • d'l k· d v. • mum mevzuu teşkil e • nin malumatına müracaat e ı • 

un egıldı. Fakat asil mesele hu diyor. - miştir. Bunlar arasında evvelce 
Raye etrafında memleketin mü- Son haf ta i • sahte 25 kuruşluk sürmüş olan • 

Belediye hesabını 
bilmiyor mıymış ? hevver gen 1 • v • • 

d' I ç ıgını, şairlerini ve e· çersinde, Ameri. lar da vardır. Söylendiğine gö • 
ıp erini toplıyabilmekte idi. kada, ahalinin re zabıtanın tahkikatı son safha • 

Mehmet Asım Profesör Akil 
Muhtar Bey sihhatini koru· sına gelmiştir. -=== (Devamı 2 inci aayıtada) (Dc\·amı 6 ınrı sayıfadu) (Dt·vamı 6 mcı aayıfada) 

Ka=d~ın==:l:==a=r=B=ir=l=iğı=. =c==ü=n=f=a=k=ir=ç=o=c=u=kl~a~ra~ 
elbise ve kumaş dağıttı 

~~~-

Elbl•e clafıblan fakir çocuklar ve Kadınlar Blrllji hHı 
ela~ Düo Kadınlar Birliğinde 200 fakir çocuğa elbise ve kumaş 
b f't~lmıştır. Elbise verilen çocuklar arasında fakir mektep tale

e er~ ekseriyeti teşkil etmektedir. Bir çok fakir kadınlar Birliğe 
geJrnışlerıe de elbise ve kumaş bittiği için istekleri yapılamamıştır. 

DİLİMİZ 
Şehir Meclisinde hararetli bir müzakere: 

ihmal ve mes'uliyet kimin? 
.....-

= 24 üncü liste = ıl. 
lSTA."l'BUL, 3 (A.A.) - T. D. T. Cemi· ,j~ 

yetinden vcrllmlotır: 'J 
Karşılıkları aranat'ak Arapça ~·e Farsça , 

keliwclt'rln 2-1 numaralı liste 1 ııdur: 

1-Can 
2- Cefa 
3- Cehit 

(Ceht) 
4 - Ceht?nnem 
5- Celadet 
6 - Cemaat 

7-Cemile 

8 - Cemiyet 
9- Cenaze 
10- Cennet 

11 - Cenin 
12- Cenup 

Listelerde çıkan l<elimelrrden manaları 

blrdPıı fıızlıı onlnlann hf'r manası için ayn 
kar~ılıklar ileri siirUlrlıillr. 

Karşılık gösteren uıtlnnn göııdcrdlklcrl 

lm~ılıldardan duyulmuş vı• işitilmiş olınıyan

Jarı hangi ko.ynakl:ırdıııı aldıklarını gvstcr • 
melerl rica olunur. 

(Bulduğumuz kellmeler \'e okuyucula
mmzm gönderdiği kRr§ıhklar bcolnd aayıfa· 
mızdadır.J 

İ•malJ Şevket B. Mehmet AJI B. 

İstanbul umu• masraf kısmı, ge 
mi meclisi dün İ· çen devrede he· 
kinci reis vekili yeti umumiyeye 
Necip B.in reisli- Nuri B. getirilmemiş tet· 
ği altında t~p!a~mıttır: 931 senesi·ı kik o~unmamı,h. Bu gecikmenin 
hesap kesımının varıdat kısmı, sebebı hakkında belediye reisliği • 
meclisin geçen devresinde tetkik nin izahat vermesi istenilmiş~ 
ve tasdik olunmuıtu. Bu hesabın (Drnımı fl uıcı ~3 ırndn) 



' 

~S~a~y~ıf~a~:=2~==--;:~=:===~=-::;"'=~=::::::=:==~~~~===-~~-=-=-=-=-=-======-=V~A~K~IT~========~~---=~==~==~====~-=-===~~___,---=~~4 ~ 
Milli edebiyatta ~- Siyasi icma 

hareketi er v;·~i····v.~·;;~·~··1.ukornetl 
ve başhca erkanı . . 

(Ba~ııkaleden dc" n01 ı 

Verilen karardan şunu anlıyo
ruz ki maksat için en ameli bir 
yol bulunmuştur! Çıkarılacak 
mecmua bir taraftan aranılan ye
ni edebiyat alemini bulmak için 
bir ışrk olacak, bir taraftan da bu 
uğurda çalışacak olanları bir a

raya toplıyacaktır, Nihayet çalı
şa çalışa büyük hedefe varılacak, 
yeni edebiyat aleminin dehası ve 
dehaları meydana çıkacak, milli 
edebiyatımızın abideleri kurula -
caktır. Türk milleti ve Türk genç· 
!iği ondan sonra kendi edebiya -
tını ve kendi dilini bulacaktır. 

Yeni bulunan bir madenin iş
lenmesi ve ondan istifade edilme
si usulü malumdur: iptida tecrü
be vasıtaları hazırlanır. Mahdut 
bir miktar sermaye ile tecrübe 
mahiyetinde işe başlanır. Made
nin şurasından burasından kazı -
lır, az miktarda istihsalat yapılır, 

madenin zenginliği ve kıymeti de
recesi anlatılır. Ondan sonra ihti
yaca göre büyük ve geniş işletme 
tesisatları kurulur. Edebiyat saha· 
sında yenilik te iptida tecrübeler
le ba~lar. Sonra yeniliklerin kıy
meti anlaşılınca çalışanlar adedi 
çoğalır. Evvelden görün,miyen ye
ni kıymetler, yeni ehliyetler, yeni 
dehalar meydana çıkar. 

Hatta ilk tecrübe zamanlarında 
alayları, istihzaları biJe göze al
malıdır. Edebiyatı cedidecilerin 
maceralarını az çok hepimiz bili -
yoruz. iptida alay ve istihza eden· 
ler de nihayet bir gün geldi ki on· 
lara katıldı. Edebiyatı cedide Türk 
milletinin ruhundan çrk:ma bir e

debi hareket olmamakla beraber 
sadece başa geçmiş olan üstatların 
•ftayreti •ve kabiliyeti sayesinde 
kendine mahsus bir mevki tuttu. 
İrfan hayatımızda adı anılır bir 
devir ya:?"attı. 

Halbuki bugün milli edebiyatı
mızda bir inkılap ihtiyacı umumi· 
dir. Bunun için şimdiye kadar ol
dukça tecrübeler de yapılmış, tec
rübeler muvaffak ta olmuştur. 

Bu yolda toplu gençlik ve fikir 
kuvvetlerile devam etmek lazım

dır. Hatta diyebilirm ki milli ede
biyatımızın tecrübe devresi çok u
zun sürmüştür. Şair (Mehmet 
Emin) Bey açrk Türkçe dille şiir· 
lerini ya.zıp neşrettiği zaman he· 
nüz bir rüştiye talebesiydim. O va
kit "Ben bir Türküm, dinim cinsim 
uludur.,, mısraile başlıyan şiirini 

çok güzel basılmış ilk eserinde o· 
kuduğum zaman hissettiğim heye
canı hala unutamıyorum. Eğer 

Mehmet Emin Beyin açtığı bu e
debiyat çığırı edebiyatı cedideci
ler tarafından kapatılmamış ol· 
saydı şimdiye kadar yolumuzda 
hiç şüphesiz çok ilerlemiş olacak· 
tık. Şimdi Faruk Nafizleri, Yaşar 
Nabileri, Behçet Kemalleri yalnız 
başlarına çalışır ve uğraşır bulmı· 
yacaktık. 

Edebiyatı cedide hepimize 
(san'at san'at içindir) sözünü bir 
edebiyat düsturu olarak kabul et • 
tirdi. Halbuki bizim edebiyat ta
rihimizde hiç bir vakit san' at san
at için olmamıştır. Her devirde 
büyük edebiyat üstatlarının zevk
leri ve intihapları ne ise san' at te 
onlar için olmuştur Mesela Divan 
edebiyatında san'at san'at icin de
ğil, sadece mey ve mahbup içindi, 
ayni zamanda zamanın padişah

larını methederek caize kopar
mak içindi. Namık Kemal ve Şi· 
nasi devrinde san'at gene san'at 
için değil, san'at vatan ıstırabını 

inlemek icindi. Hatta (san'at 
ıap'at içindir) sözünü değişmez 

Yunanistanda Caldarisin rıY' 

VAK I T' ın Hususi Telgrafları seti altında tesekkül eden hüki' 
met ilk günl~rin kargaşalık)~ 
geçtikten sonra vaziyete artık h•' 
kim olmu~tur. Bu itibarla yeni bır 
kUmeti biraz tanıtmak IazııPdıli 

- - ~--,., .-.- ~ -
Maarif vekili Münakasa ve Temsil akademisi 

Rus bilgiçlerinin çalış müzayedeler 
maları hakkında ne diyor Bu hususta hazırlanan 

ANKARA, 3 (Hususi) - kanun layıhasının esaslan 
Şehrimizdeki Rus bilgiçlerinden A N K A R A 3 (Hususi) _ 
M. Samoilovi,ç ile M. Marr tet · Maliye Vekaletince hazırlanan 
kiklerine devam etmektedirler. münakasa ve müzayede layifha • 

Maarif Vekili Reşit Galip Bey sının B. M. Meclisine verildiğini 
bu hususta bana şunları söyledi: bildirmi§tim. Bu layihanın esaslı 

" M' f R b'l . l . 'h - ısa ır us ı gıç erı tarı noktaları şunlardır: 

ve dil cemiyetlerile çalışma ortak- Münakasa ve müzayedelerde 
lığına girmi~lerdir. hileye, desiseye veya tehdidf' 

Her gü~ bu cemiyetlere uğrı · sapanlar para ile diğer birini işti -
yarak cemıyet kollarının çalışma ı akten çevirenler beş sene müna -
tarzlarını muntazaman takip edi • kasa ve müzayedelere gi~emiye • 
yorlar. cekleri gibi ceza kanununun mu • 

Bilgiçler burada kaldıkları ayyen maddelerile cezalandırıla • 
müddet içinde ve memleketleri· caklardır. Memurlar, zabitler, 
ne döndükten sorna kendilerile ve mebuslar ve münakasa, müzaye • 
mensup oldukları akademi ve de komisyonlarında aza bulunan • 
enstitü ile müstakbel çalışma lar kat'iyen müzayede ve müna • 
ortaklığının temini için bazı esas - kasalara giremiyeceklerdir. Te . 
lar tespit etmjl'lerdir. ,, ininat olarak; Türk parası, hükU • 

Zonguldaklılar 

Başvekilimizi karşılamak 
üzere hazırlıklar 

yapıyorlar 
ZONGULDAK, 3 (Hususi) 

İsmet Paşa Hazretleri bugünlerde 
şehrimizi - şereflendireceklerdir. 

Şehirde ve Maden mıntakaların -
da taklar, fevkalade hazırlıklar 

yapılmıya başlandı. Yıllardan -
beri Paşamızı görmek hasretile 
tutuşan Zonguldaklılar çoşgun 

sevinçlerle kaynaşıyorlar. Mu -
şarünileyhin burada Filyos - '.An · 
kara hattının Ereğliye kadar u
zatılmasile havzamızın inkişafını 
tetkik buyuracakları söyleniyor. 

metçe tayin edilecek bankaların 

teminat mektupları, borsa fia • 
tından yüzde yirmi be§ eksiğine 

esham ve tahvilat, yazılı kıymet ~ 

leri üzerinden dahili istikraz tah • 
villeri, birinci derecede ipotek 
edilmiş gayri menkuller kabul e • 
dilecektir. 

Aleni müzayede ve münakasa • 
ların ne suretle yapılacağı hak ~ 

kında layihada uzun izahat var -
dır. 

Trenlerdeki kalabalık 
AN KARA, 3 (Hususi) -

Bayram tatili dolayiaile buradan 
kalkan trenlere· fevkalade teha • 
cüm olpı~aclır. AlakaCla~lu 
bugün kalkan trenin kalabalık 

dolayısile lstnabula bir saat ka -
dar geç kalacağını söylemekte -
dirler. 

1 

Maarif vekaleti huna dair Çnldarisin ~ahsı maruftur. Muh~' 
bir kanun hazırlıyor lefet fırkalarının e:ı kuvvetliıiol 

reisi olan Çaldiris Yunanistaıuııef 
A N K A R A, 3 (Hususi) - - w)i 

Tiyatro, operet ve opera şubeleri- me~hur hukukşinaaıdır. Hu .. öl 
meselelerde onun reyi en buY 

ni ihtiva edecek bir temsil akade· ıl 
. . .. . . . mahkemelerin kararı kadar nll 

ml8ı vucude getırılmes1 hakkında d'kk l K d' · L.,., 
• & • n ı ate a ınır. en ısı şaIJP.'" 

Maartf Vekaletı tarafından bir k ·ı t' k.. b' d d ~4 .. . ço ı 1 ıyat ar ır a am ır. ı:.r 
kanun layıhası hazırlanmaktadır. M 1 d Alt 1 J .. . sen ora ı ır . mıt yaş arınur 
Akademı Ankarada kurulacaktır. ı d B ·· M l' · b' .k 

Kalp 100 lira 
Bir kalp yüz liralık ta 

İzmirde bulundu 
lZMlR, 3 (Hususi} - Bugün 

burada, latanbulda yakalanan 
kalp yüz liralıklarm Izmire kadar 
sürüldüğü zannı uyandıran bir 
hadise oldu. Banka Komerçiyale 
halyana bankasına verilen bh· 
yüz liralığın kalp olduğundan şüp
he edildi. Zabıta bu hususta tah 
kikata batılamrştır. 

Ziraat vekaleti 
Muhtar1ık1ann kaldınl

masının muvafık 
olacağı fikrinde .. 

ANKARA, 3 (Hususi) -
Dahiliye Vekaletince, muhtarlık 

teşkilatının kaldırılması hakkın -
da hazırla.nan kanun layihası ve -
kal etlerin tetkikine arzedilmiştir. 

Ziraat Vekaleti, muhtarlarm 
gördüğü itlerin belediy~lel'ce gö -
rülmesine imJ<i.n olduğunu, Bul 1 

garistanda da vaziyetin ayni şe • 
kilde bulunduğunu ileriye sürerek 
layihayı muvafık bulmuştur. 

ır. ugun ec ısı me usıt.J\I" 

yüz on bir meb'usu vardır. S' 
muhalifler müttehjt muhalefı' 
grupu namı altında toplamnı~t~ 
Bu grupa dahil fırka reislerini' 
ba~l tcaları şunlardır: 

Ceneral Kondilis (Mtlli radi1" 
fırkau reisi), ceneral Metal<•" 
(Hür düşünenler fırkası reisİ 
Haci Kiryakos (Hüstakil). 

Caldarisin fırkası halk fırkııl 
dır. Hl\lk fırkasının mühim uzııf 
ları vardır: Şimdiki dahiliye ıı' 
zırı RaHs, hariciye nazın Ma~f 
moa, iktısat nazırı Pejmacoğlu, jl 
raat nazın Teotckis, maarif na:ııı~ 
T arkovasili. 

Avusturya, Almanyaya 
iltihaka hazırlanıyor 

Son zamanlarda Almar..yadl 
Hitlercilerin iktidar mevkiine gef 
mesi ve bütün memlekete hak~ 
bir vaziyet alması A vu!turya üı' 
rine tesirini göstenmi~tir. GeÇo' 
gün Alma.nyaya iltihak taraft~ 
olan Darülfünun talebeleri sosY'' 
listlerle Yahudilere hücum etıııif 
lerdir. Neticede Darülfünun öniill' 
de kanlı hadfseler olm~ştur. Si 
nun sebebi e~elce üç faşistin ölif 
müne ve bir ki•inip 1ya.ralanml'• 
na sebep olan bir hadiseden doll 

RAM! 

Almanya ve ihracatımız 
lzmirde lsmetpaşa bulvarı Ankarada milli kitapane 

tZMIR, 3 (Hususi) - ismet ANKARA, 3 (Hususi) -

yı muhakeme edilen sosyalistleri# 
jüri kararile tahliye olunmasıdıl' 
HükUmet derhal 

0

tiddetli tedbirle' 
alm~ş. ve hadiseyi bastırmıştır. fı' 
kat hükUmetin bu suretle a)dı~ 
tedbirler galeyanın önünü alaııı'' 
mıştır. Bunun üzerine Avustur11 

başvekiİi M. Delfuss kendisiıı' 
diktatör ilan etmiş, meb'usan rne'' 

lZMlR, 3 (Hususi) - A1man· 
yada kuru üzüm, incir ve yumur· 
talardan alınmakta olan gümrük 
resimleri arttırılmıştır. ihracat 
tacirlerimiz bu hususta teşebbüs -
lerde bulunacaklardır. 

Paşa bolvarının açılma merasimi . Ankarada kıymetli eserleri toph -
nin Dahiliye Vekili Şükrü Kaya yacak büyük bir milli kitapane 
Bey tarafından yapılması İzmir vücuda getirilmesine karar ve -
belediye reisliğince kendisinden rilmi,tir. Kitapane ıçın inşa 
rica edilmiştir. Merasim çok par ·. edilecek binanın yeri henüz tayin 
lak olacaktrr. edilmemiştir. 

Büyük Erkanı Harbiye Reisinin Beyanatı ................................................................................................... -.•·····················-····· 

Çocuk meselesinin memleket müda-
faasında büyük ehemmiyeti vardır 

için yaptığı büyük hizmetleri dai· 
ma takdir ve şükranla takip ede
rim. Bir millet, çocuklarına ba
kım derecesine göre mevki kaza· 

nır. Çocuk meselesinin memle
ket müdaf aasmda birinci derece· 

ANKARA, 3 - 4 (A. A.) - Bü· 

yük erkanı harbiye reisi mu,ır 

Fevzi Paşa Hazretleri Himayeiet· 

fal Cemiyeti tarafından neşredile · 

cek olan çocuk haftası kitabına şu 

mektubu gönderınitlerdir: ele ehemmiyeti haiz amiller ara
"Cemiyetinizin Türk çocukları unda bulunduğunda hiç şüphe e-

bir kaide gibi müdafaa eden ede· 
biyatı cedideciler zamanında bile 
san'at sadece san'at için olamadı. 
Edebiyatı cedidenin en büyüğü o· 
lan Tevfik Fikret daima yazıların
da zevk değil, insani bir maksat 
gütmüştü. Hele (Halukun defteri) 
adeta terbiyevi bir maksat için ya

zılmı' bir ahlaktan ba~ka bir şey 
değildir. Yalnız 1buradaki ahlnk 
kaideleri milli olmaktan ziyade 
beynelmilel ve İnsanidir, Bununla 
beraber Tevfik Fikret denebilir 
ki, en kuvvetli san'at kabiliyetini 
bu eserinde göstermiştir. 

Edebiyat demek sözle imanda 
bedii bir zevk ve heyecan uyan-

clırabilmek san'ati demektir. Bu, 
tabiate ait bir parçanın tasvirile 
olabilece~i · gibi bir köylünün ha· 
yatını tasvir etmekle de mümkün
dür. Ahlaki bir mevzuun tahlili 
şeklinde yapılabilir. Binaenaleyh 
insanlara edebi zevk veren eser· 
ler yalnız san'at san'at içindir di· 
ye yazılan şeylerden ibaret değil· 
dir. Milli ıstırapları ve saadetleri, 
milli hayatın herhangi bir köşesi· 
ni ifade ve tasvir ve tahlil etmek 
suretile de pekala edebi san' at e
seri vücuda getirilebilir. 

İki hafta evvel Ankara Halke· 
vinde bir (Revü) seyrettim. Buna 
lisesi resim muallimi Rasih Beyin 

dile-mez. Bir ordunun temeli iyi 
baktlmıt ve bir ülkü yetiftiril
mit çocuklardır. Binaenaleyh 
cocuk meselesine layik olduğu 
~hemmiyeti vermek memleketimi· 

zın istikbalini tetnin için yapmıya 
mecbur olduğumuz vazifelerin l'!n 
bUyüklerinden biridir.11 

bu eserinde Halkevlerinin gayesi, 
yani (topluluk ıae.det ya.par) fikri 
mücesaem tekiller, resimler ve mu· 
siki ile canla.ndırılmıf tı. Bunun İ· 
çin tek baıına karanlık ve felaket 
içinde kalan bir körün birlik ve ce· 

miyete kaTIItmakla nasıl mes'ut 
olduğu göıterilmiıti. Bir saatten 
fazla bu tema.,ada herkesin maH'.i
mu olan ha.ait hakikat içinden ses· 
ler ve tekiller ve ahenklerle o ka
dar güzel bir eser çrkanlmıştı ki 
bunu görüp te (san'at aan'at için· 
dir) sözünü çok mahdut bir mana
da anlıyanlann dü!tükleri hatayı 
tasdik etmemek kabil değildi. 

Mehmet Asım 

lisini kapatmıştır. · 
Avusturya meclisi meb'usaıı' 

(165) azadan mürekkeptir. sır 
nun (81) i hükumeti tutar. Diğe' 
(81) i muhaliftir. Aradakil~r (31 

müstakil mebustan ibarettir. > 
vusturya kabinesi şimdiye kad,ı 
bu üç müstakil meb'usun müzah1' 

retile mevkiini muhafaza ediyor' 
du. Bu kadar zayıf bir eK5eriyelt 
bir hükUmetle müşkül hadiselet' 
karşı tedbir almak mümkün olt11'' 
dığından başvekil diktatörlükte~ 
başka çıkar yol olmadığına kar"' 
vermiş, ve bu kararını derhal tl't' 
bika geçmiştir. I 

Maamafih Avusturyada ahfJ 

Almanya ile birleşmek taraft-" 
olan faşistler lehine inkiıaf et" 

mektedir. Son yapılan bazı bele' 
diye intihaplarında SO$yaJi&tle' 
kaybetmekte, faşistler kazanm~ 
tadır. Bu vaziyete göre yakın ~~ 
zamanda Almanyada olduğu gı 
Avusturyada dahi faşistlerin htİ' 
IW.meti kat'i olarak ellerine l'r~· 

·ıtı' cakları ve derhal Almanyaya ı 

hak edecekleri anlaşılmaktadır· 
~ .. 

mnftmtıı1Ut111nmtrmrmrmrmımmnmııımum nmmttır'ftlm'm'ı ır.'fffflffltff# 
Norveç sefiri 

A N K A R A, 3 ( A.A. ) ./ 
Norveç sefiri M. Centzon bu s1' ~ 
şam mezu.nen memleketine gitırte 
tedir. Mumaileyh burada bulunfl" 
dığı esnada sefaret katibi M. tfı~ 
.sen Maslahatgüzar Sıfatiyle ve1'6' 
Jet edecektir. 



iŞARETLER 

Kötürüm edebiyat 
"Şair ve fikir,, yazısını yazdık· 

taa aonra bir d0tta ruıeldim. 
Bana dedi ki: 

"-Ayol ıen edebiyatımızda 
fikre doğru bir akın var diyorsun 
al &ana bir tomar yazı, tiir, hiklye 
fU bu. · . . . Bunları yazan hep 
ıençler bunlarda ne fikir var ne 
b' , 
ır fey. · · . Sade ah vah. Sade bir 

kara ·· .. IOfU§ • • •• 

Arkadatımın elindeki toman 
aldıın, okudum, doiruıu bütün ya· 
zılv bir feryattan bqka bir fey 
defildi. Arkadaşıma basılmak Ü· 

Zere 1eJen bu yazılar her sün em• 
aaline bir çok tesadüf ettiğimiz 
Jazılarclandı. 

Dofruyu söylemek için tunu da
lla eYYelden söyleyim ki bu yazıla· 
n l5 • 20 sene evvel güzel muvaf· 
fak yazı diye pekala ıev~ ıeve o· 
kurduk. Fakat bugün okuyamıyo· 
ruz. Çünkü bugün artık bu yazılar 
ardda kalan bir şiirin ıon parçala
ndır. Bu cins şiire artık : 3türiim 
edebiyat demek doğru olur. 

Kötürüm edebiyatta tunlar 
Ti.!': 

A) Hiç bir ~ey görmemek, 
B) Bezginlik 
C) Yapmacık duygular .. "' 
Ardda kalan san'atkAr sanıyor 

ki, hala sevgilisi uzun saçlıdır. 
SeYgilis;ni gergef ba§ında arıyor. 
Ve ıevgil'si yeldirmesini giydik
ten ıor..ra mehtap gezintisine da· 
vet ediyor. Bu t iiri yazan 17-20 a· 
raımdadır. Fakat sevgiliyi gergef. 
Ye u:;un S:!clı tanıvor 

~ . . 
.. ~una benzer nice nice ıeyler .... 

Çur.aü· bu toy ıan•atk&r mua ba· 
t~da hulyalı bir lleme dalıyor. 
Şurle hayat rabıtalarını kesiyor. . " . 

Kötiiriim ed hiyabn aan' atk&· 
J'J bezgindir. 

Her fey onun canını sıkıyor 
kendini Ye etrafını C3ki tabiril~ 
(~ppadak deryayı gama) ahve· 
rıyor. 

Mısralarda intihar eden bir a· 

VAıtn 

Megdan çöküyor mu? .................................................... Plansız lstanbul ...................................... 

Bir şehirci Tct.ksimde 
Alman profesörü lstanbul Yüzlerce yeni apartman 

için rapor hazırlıyor tehlikeye maruz değil 
Berlin Darülfünunu tehircilik Aktam gazetelerinden biri dün 

profesörlerinden Her Ehrgötz'ın Taksim meydanmın gittikçe çöktü. 
Yüksek Mühendis mektebinde bir ğünü, meydan üzerinde bulunan 
konferans verdiğini ve Belediye • evlerin de tehlikeye maruz bulun • 
nin kendisile lıtanbul planı iti et· duğunu yazıyor ve bu çökme itinin 
rafında müzakereye girişeceğini belediye fen heyetince de kat't su· 
yazmııtık. rette tespit edildiğini ilave ediyor· 

Profeaör lıtanhulda on bet gün du. Taksim meydanı baştan başa 
kadar kalarak tetkikat yapacak yüzlerce yeni ve koca apartıman • 
ve sonra lıtanbul planının nasıl tarla dolduğu için haber mühim · 
yapılmak l!zım geleceği hakkında d' 

ı. 

bir rapor yazıp belediyeye vere • ı T k Filvaki hundan 6-7 ay eve a • 
cektir. h s.im meydanında bir apartıman a· 

Bu mütehus11tan b8.fka bir · fifçe bir tarafa meyletmit ve ıcap 
F ranaız ve bir Alınan mütehaııısı 

eden tedbirler alınmıttı· da tıtanbula davet edilmiştir. Ay-
ni zamanda Dahiliye vekaletinden Bu vaka üzerinden bir hayli 
bu mütehuıııların gelmelerine müddet geçmesine rağmen Tak • 
müsaade edilmesi iıtenmittir. Bu ıim meydanında yeni bir çöküntü 
müsaade verilince mütehassıslar ve meyletme görülmemittir. Bele • 
hemen gelerek lıtanbulu gezecek- diye reisi muavini Hanıit Bey dün 
ler ve ayn ayrı birer rapor yaza· Taksim meydanının çöknıeıi etra • 
caklardır. Belediye bu üç müte· frnda kısaca demi~tir ki: 
buıısın raporlarından çıkaracağı "Tclcsirn meydanının çökerek 
neticeye öre İstanbul Şehir planı· binaların yıkılma tehlikesine ma· 
nın hazırlanmuını müsabakaya ruz hulun"111~u •abn~ır .. , 
koyacaktır. Müsabakaya bu üc 
mütehasaıs ta girecektir. - Tramvayın arkasına asılan 

Bir nezaket eseri ................... -.. " ................. . 
Yankesici 

Çaldıklan cüzdanı para
lan alarak iade ettiler 
İpek film stüdyosu Laboratuvar 

tefi Her Hofmanm bir müddet e • 
vel, Beyoğlu postahaneıinde bir 
mektup verdiği sırada cüzdanı ça· 
lınmıf h. O vakit hadise etrafında 
tafsilat vermit ve cüzdanı a§ıranla
rın iki kadın olduğunu yazmıttık. 
Dün öğrendiğimize göre çalınan 

cüzdan posta ile Her Hofmana ia· 
de olunmu§tur. Yalnız içindeki pa· 
raların geri gönderilmediğini ıöy· 
lemiye bilmeyiz lüzum var mı?. 
Cüzdanı aııranlar içinde buldukla
n kırk lirayı almıtlar ve evrakın 

itlerine yaramıyacağmı tahmin et· 
mit olmalıdırlar ki, cüzdanı ıahi • 
bine iade etmiye karar vermitler • 
dir. 

Yalnız cüzdanı altmıf paralık 

pulla postaya verdikleri ve posta 
masrafı da bundan fazla tuttuğu 

için posta ücreti de Her Hofman
dan almmıttır. 

Her Hof man bu nezaketten ( ! ) 
memnun olduğunu hiç değilse ka· 
ğıtlraını elde etmit olduğunu söy· 
!emektedir. 

bir çocuk yaralandı Suiistimalden 38 
Adliye Vekili dii .Şehremininde oturan Niyazi is- hk d 

h • • Jd• 1 j mındc bir çocuk dün Sultanahme SUÇIU ma eme e 
şe nmıze ge 1 • de kadar tramvayla bedava birse tıkan idaresinde suiistimal yap· 

. Adliye Vekili Yusuf Kemal B., ya:at yapmak istemif~ tra~~ayın tıkları iddiaıile İstanbul ağır ce ~ 
dünkü trenle Ankaradan latanbu ar ·asına asılmıştır. Nıyazı . u !du· za mahkemesinde muhakemeleri· 

1 ı . . retle Aksaraya kadar gelmı§se e 
a ge mıttır. , Ak d . . f d .. ne ba~lanılan altı memurun mu • 

Y f 1{ l B H d saray a bıletcı tara ın an go • hakemeıine, on sekiz nitanda de-
uıy.e.J~ı;ma ~L ax UJ?! ·- " I .. k d' • ~ i • • • •h 

d d -Ç . . ru muf, en ıııne nmesı ıç ın ı • I Jet 
ta an oğru amhcadakı evıne t 1 B'l . 1. d k' vam o unaca ır. . . . . . . ar o unmuf tur. ı etçı e ın e ı 
gıtmıtlır. Bayram tatılını burada I t N' . . k f k Bunlardan ıonra mahkemeye • k . <u uyu ıyazının a asına vurma 
geçırece tır. .. k ld N' • k d' . . verilen memurların muhakeme • uzer" a ırınca ıyazı er: ısını 

Havalar ve otobüsler 
ıine de on mayıata gene ağır ceza· 

yere atmıı, ta!lar üzerine dü;erek 
l::a~mdan ve bacaklarından yara • da batlanacaktır. Bu ikinci kmm· 
lanmı~hr. da, otuz ıekiz kiti suçlu mevkiin • 

dedir. 

Bir Macar edibi geliyor 
Halı tüccannın ricası 

Halı ihracat tüccarları, iktısat 

SOHBETLER 

Ecnebi mektepler 
Ecnebi bir mektepte okuyan bir 

yavrumuz, aktam evine gözleri 
yaılı geliyor. Hıçkırıklarını tuta • 
rak anlabyor: 

- Bugün, Sör, ''Türkiye Cüm• 
huriyeti ilkmekteplerine mahıuı,, 
tebetirle tahtaya yazı yazıyordu. 
Tebetir kırıldı. Sör, tebetiri elin· 
den hiddetle attı: 

- Kendileri gibi! dedi. 

Ecnebi bir mektebe giden bir 
genç kızımız, aktam eve gelince, 
baba11na, anasına müjde veriyor: 

- Bugün dikite batladık. 
Ve bir ay sonra, kızımıza so

ruyoruz: 
- Ne diktin? 
- Bir rahip elbisesi. 

lf. lf. lf. 

Ecnebi bir mektebe giden ç.o· 
cuklarımız bir dersten tikayet edi· 
yorlar: Moral dersinden. 

- Anlıyamıyoruz, diyorlar. 
- Anlamıyoruz, diyorlar. 
Bu moral dersi, Katoliklik der· 

sidir. 
.. 1(. :{o 

Ecnebi mekteplere giden tale
beyi coğrafyadan, tarihten imli· 
han ediniz. Size ecnebi diyarlan 
hakkında malumat versin. Fakat 
Türkiyeyi ve Türk tarihini soru· 
nuz. Bilmem yüzde kaç cevap ve· 
rebilir ! 

1(. 1(. "' 

Bu yazdıklarımız hayal ve ma• 
ıal değildir. Bunları hemen her 
gün duyuyoruz, itiliyoruz ve ay 
geçmiyor, ki ecnebi mekteplerin • 
den birinde bir tanassur hadiıeıi 
patlak vermesin .... 

Ecnebi mekteplerinin pek ço· 
ğu, içtimai bir yara haliıti aldı. 
Eğer bu çıbanı de§mezıek, bün· 
yemizde kangren yapacak. 

"' "' .ır 
Uyik Türk Cümhuriyetinin, 

medrese tahsili yasaktır, amma, 
papaalar ve rahibeler, hali çoc\ık· 
l:lrımızı ekuturlar. Bizde, cevaz 
verilıe verilse, layik frenk mek· 
teplerine cevaz verilebilir. Papas 
ve rahibe propagandasına nasıl 
tahammül ediyoruz ve daha ne 
kadar zaman tahP.mmül ecleceğiz? 

Selami izzet 

damın hayata kartı aldığı kayıt· iu için Taksim • Büyükdere, Ka
~zlık röze çarpıyor. Bu aan'atklr dıköy • Suadiye hatlarına yeni· 

&ala, bedbindir. Cünkü onu has· den otobüs çıkarılması için Bele· 
~ •e bedbin yapa~ iki ;ebep var· diyeye müracaatlar yapılmakta • 
dır. Biri, ülküıüzdür. Ülküsüz a· drr .. Belediye, hatlcırda itliyecek 
.~1 uyu9uk, bezgin, ve kara gö· otobüslerin adedini evvelce tespit 

Macar ediplerinden ve beynel • 
milel edebiyat cemiyeti azasından 
M. Alekıandır Hegedoı bir kaç 
güne kadar ıehrimize gelecektir. 
Macar edibi lstanbulda bir konfe· 
rans verecek, ıonra Ankaraya ıi · 
decektir. 

veklletine yeniden müracaat ede· =====-==--=--=--=--.,..__,.=~~ 

tüt Ü olacaktır. ettiği için yeniden otobüs çıkarıl· 
Ötek' b' · maaına müsaade etmemektedir. 

t. ır ııe ha§lamamış ol· 
nı11a.kt.ır. Tuttuğu bir meslek, yaptı· Yalnız çürüğe çıkan otomobil o· 
,~/:onuna ka.dar götürmek İstedi· lurıa onun yerine yenisi konabile· 
•t ui • · cektir. 
1 

r 1! 1 yoktur. Gel geçtir. Gel 
h ~ Yaratılıtlı adamı her teY ra· Eyüp • Keresteciler hattında 
~1'& eder. işliyen otobüslerden de bir kısmı 

Y .ıaut b" hayli eskidiğinden bunlar yakın· 1 ° ır vurdum duymaz o· 
ur. da 11la bir muayeneden geçirile • 

Vua-d d cek, ıağlim olmıyanlar işlemek • 
'-lte • uın uymu adeıının aan· ten menedileceklerdir. 
p- Y~rı :J()ktur. Buluttan nem ka· -==========-======ı 
birb a anı ise ite girmediği, itin racaktı. ihtirasın borası bezgin a· 
'-d P~çuı olmadığı için dünyayı damın ruhuna uğramaz. Onun i· 

e 11:e d' · lCeııd' kn 111
• için dönüyor ıanır. çin bezginlik san'ate arkadaş ol • 

'-tka; endın_e verdiği kıymetleri muyor katil oluyor. 
re ı,· arı benımsemeyince küple - · ~ ~ • 

ıner Co''zl · d" D'kk d di11~ b · erı oner. ı at e· Ardda kalan san'atin a amı 
lip reç~~~~rdı:ıi sanat heve~i de re- bezgin olduğu için içini defiil, e 
ra, cı ır. Kısa hir zaman son· )indeki kurtun ve yahut mürek-
~ &lıt.ttan bıkarlar. kepli kalemin ve daha evvelki a · 
ı:.fer ı, · · . . 

çin · ır ışe sahıp olsalardı ·Nı· damlarm enerjilerini ıarfediyor. ı 
"-da

1

'~ •ahip değildirler bunu bu• O kadar bezgin ki hunları bir 
1 

Bu. kbUfmıya imkln yoktur.· yaratma sanıyor ve kalemden dö· 
fek~ ... e~dilerini hayata bir meı • külen yapmacık duygul~r ıan'at • 
dG .. ıı ıle bailuaydı o zaman klrı ardda kalanlar kafilesine , 
J'e~unc:eıer defiteeek bezıinlik bağlıyor. ! 1 

tay ne dövüıme ve aan'ate bir Bu kötürüm edebiyat böyledir. 
el ... ~eye biner aibi binme hını Bunu edebiyattan bile saymak 

01•"'· ._ .. ' • L' dL - . • d tö I :-"' ... e ııan atı ın Dargın mo· doiru olmaz. Zaten hanrı e · 
ıi~ie::_~e gök yollannı eıir etmeai virde böyle edebiyatı edebiyat 

•uınandaıı altma alacaktı. O taymıflardır. Bunlar daraya çıka· 
~aıı a-enksiz hisler yerine köklü nlına Türle: edebiyatında fikire 
1 tıraı dalgaları onun ruhunu ıa· alan çok kuvvetlidir. 

Havalar düzelmeie yüz tuttu· Sadri Etem 

Bundıın batka Sofya darülfü · 
nunu hocalanndan Dr. Dimitrof ta 
bayram sonunda lıtanbula gele • 
cek ve darülfünun konf er anı ıa • 
lonunda bir konferans verecektir. 

VAK 1 T 
t;Undellk. Slyaııt l:iuete 

ı taobul Ankara Caddesi, VAKM wrmı 

Telefon Numaraları 
\•uı işleri telefonu: 243711 
Idııre teletoı:ıu : 243711 

ll'lgrat adres!: b ta.n but - '.'AKn 
POt!ta kutusu No 46 

A bone bedelterı ı 

TOrklye l!:cnebl 

ene •· 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık T50 • Ul50 . 
8 aylık 400 • 800 . 
1 aylık 1:50 - 100 

ı lfın Ucrf:tleri ı 
H~sml ll!nlarm bJr aaun JO Kul'Uf 
rıcart f!A.ntann blr satın l 2,S Kuruo 
Tlcar1 ll&nlarm bir aantımı ?S Kuruı 

KUçUk lllnl•r: 
Bir defuı 30 iki defuı &O Qç cıetaaı ~ 

dOrt delıuıı 75 , •• on detaaı 100 kuru§tur. 
Uç aylık ll&n \•erenlerin bir defaaı mecca· 
nendir. ~rt aatın ~n tt&nt:ınn tuııı 
utırlan tıeo lrul"Uft&Jı beaap edilir 

rek rıhtım tirketinin kendilerin • 
den depo kirası olarak fazla para 
aldığını ve bunun bir an evel hal • 
lini tekrar rica etmitlerdir. Halı 
tüccarları "Artık vekalete sığın ~ 

dık bu it hemen halledilıin,, de • 
mekted irler. 

Bir idam mahhumunun 
karan temyizce bozuldu 

Bet iktaıta, tasarlamak ıuretile 
adam öldürmekten idama mah · 
kum olan Haci ile yirmi dört ıene 
ağır hapse mahkUm edilen Hak · 
kı aleyhindeki kararı, temyiz boz· 
mu§tur. Bunlar, yeniden muhake -
me edileceklerdir. 

Dahiliye vekili 
Dahiliye Vekilimiz Şükrü Ka • 

ya Bey dün öğle üzeri vilayete ge· 
lerek Vali Beyle görütmüttür. 
Şükrü Kaya Beyin bugün tzmi· 

re hareket etmesi mukarrerdir. 

Bayramda talebe gezintisi 
Bayram dolayısile birçok genç 

lerimiz bazı seyahatler tertip et • 
mitlerdir. Ticaret mektebi talebe
sinden bir kıımı Atinaya, bir kıı· 
mı lzmire gideceklerdir. 

Cümhuriyet gençler mahfelin • 
den bir grup ta bugün Buraaya ha· 
reket edeceklerdir. 
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Dairelerde yaza mahsus 4 nıaan 1918 

çalışma saatleri i - Almanya imparatoru tagyarecl 

B t 
• d . 'b . l ıüvari yüzbaşısı baron < Rihtofen) e 

ayra.m er eıın en ıtı aren vı • ı 
ı • t d · ] · d : muı·allakiy:ıtı feııkalddcılnden dolal/I 
uye aıre erın e yaza mahsus 

l ti · b'k d · maa taç ve seyl üçüncü rütbftlen 
~ya ı~ma 1saa erı ta

1
t ı. e itecektir. ıl (Kırmızı kartal) n;şanını ita eylcmlf" 

enı ça ı~ma saat erı 12 den 13 P. • 

kadar ;emek tatili yapılmak üze· I tır. 1 ~ . "d' . ,Ji .-. 
re 8 30 dan 17 30 a k .. } - Ofın umumıye mu ıngııa •-
. ' ' adar ıurecek rından ltibar<'n ahaliye kemaliuablk 

tır. . ü 

Bir hasta 
Dün dört yoldan akıl hastalık · 

ları haıtahaneıine yatırılmak üu· 
re bir deli getirilmittir. 

beher nüfusa Dç yüz altmıı gram • 

:erinden ekmek verileceğini ilan el· 
mektedir. 

- Velet Çelebi Hazretleri dün Kon· 
yadan şehrimize gelerek Yıldıza tul-
met buyurmuşlardır. 



O.IMAMLI DIEVLll 
.. - .:ı· llKE 1 ••• 

geliyorlar.. Patrikhaneleri yani 
devlet dahilindeki hükiimetleri 
kuvvet bulmu§. Türk müslümansa 
saray Babıalinin civılrında uyuk • 
hyor, Avrupaya gidemiyor. Ken -
dini himaye edec;clt bir pQ.tdkh,
nesi bile yok .. Abdülhamitse Tür
ke göz actmnıyor .. 

Bu akfam ELHAMQA 
BUyUk, bQram haftası program'"" bathJOf ı 

Muharriri : ceıaı nurı 
" lktlbaa, nakil, tercllme haklan mahfwıdar ,. Malek Milyoner 

Sultan Hamit abdı Türklerin gerileme 
Türk olmıyanlann ilerileme devridir 

Hak'm millet (Türkler) mem
leket dahilinde hakikaten mah • 
kum. .. 

Mahkfun millet (çüya hıristi • 
yanlar) memleketin iktısadiyatı -
na cidden hakim .. 

Kahkaha • Kahkaha • Yine Kahkaha ! 1 
füı derece komık hır film henuz gorulmemı tır. 

ffilmc tlıh e olıırnk i 1 P E K F 1 lJ 1 tud\ o unda 'eni ) apılan 

Karagöz: Çifte Cadılat 
ilkin Sultan Mecit devrinde, 

Kır~ muzaff eriyetinden ıonra , 
bitıhara Sultan Hamit ahdinde 
93 mağlubiyetini müteakip lttan
bula gelmiş ve bir hayli seneler 
otumıuf meşhur bir Avnıp,almın 

hatıralarını, elde hurdebin, oku -
dum. 

Birinci ikametinde, bu frenk, 
azametli rical 'örüyor. Gayet ge 
nit ve zeng-in konaklar ve daire -
ler .. Bir kaç yüz kitilik kadın, er -
kek maiyet .• Daifeni'1 dış~rısın

da sürülerle bendegan. Aazamet, 
cömertlik, eğlence, keyif, zevk, 
safa ... 

Fakat sonra, bahsi geçen mu -
harrir, lstanbulda bu debdebe ve 
tantananın ancak döküntüsünü, 
telvesini görüyor. 

Türkler, müslümanlar düştükçe 
4iü~mijf.. Buna mukabil gcın-i 
müılimler gerek iktısadiyatta, ae· 
relt irfand~ gittikçe yükseliyorlar. 
Sultan Mecit zamanındaki Beyoğ
lu ile Sultan Ham\t ahdindeki ay· 
ai ı~hri mukayese ~diyor. Jstan • 
tulun gan>li kısnıı olan bu semt 
mijtemadiyen ilerlemekte .. 

Qeu~ AbdUlhamidin çi\li\sqndan 
ıonr• doiduğum için hu man~ı;ra· 
ya şahit olamadun., Lakin Avru· 
:palı mııhanirin d~diğ\ baştan aşa· 

ya kadar doğnıdur. 
• 

Şöyle bir t•ksim anıoliyeıi ya • 

alını: Zeynep Hanım kcmajını 

ilirsiniz.. Düne değin 1stanb'1l 
Darülfünununu b.rındrran bu bi· 
na hir kadının eviydi. O konağın 
içine yüzle~e köle, catiye •oku • 

. nuz .• Bir taraft.n haıv.mefendiy -
le etrafım, diiier taraftan kocası 
Yosuf Ki.mil Paıayla maiyetini ta 
aa vvur buyurunuz. 

O hengamede lıtanbul bir im
paratorluğun, yani muhtelif ve 
mütenevvi ülkelerden mürekkep 
bir devletin payıtahhych. Zeynep 
Hannnefendi merhum Mısır valisi 
Kavalalı Mehmet Ali Patanın kı • 
zıdır. 

O daireyi idare etmek için la 
sım gelen kise kiae akçalar Nil kı • 
yılarından gelirdi. Bir iki mil • 
yon fellahlar Mısırda çalrtırlar, 
e&balarhr lıtanbuldaki bu kona • 
i• ida:c edcrlen.li. 

Faks: git gide Avrupaya, Aa • 
1aya. Afrikaya kök salan bu im· 
paratoduk dağıi· 1 ı . A··tık o aza • 
met, o haşmet kıılma<lı.. Pa.~alar 
küçühnüt, daireler daralmı,. Mağ
Uibiyet yalnız servet muvazenesi· 
ni değil, sinirleri de bozmu§. Her
ke& felaketlerin daha büyüğünü 

bekliyor .. 
Zeynep Hanımın konağına mu

kabil Sultan Hamidin 25 inci se· 
nesinden sonra eazim dairelerin • 
den ne görüyoruz?. Hemen hiç .. 

* * * 
Asıl meseleye geliyorum: 

Evet! O devirde hıristiyanlar a
labildiklerine ilerliyorlar~ Bu ha • 
diaenin tahidiyim. On, on iki ya 
tına değin, bir çocuğun büyümesi 
nasıl gözle görülürse, ben de, 
bö~ece boy atmalarını gördüm .. 

Mü,.,lümanlar gerçekten hamisiz 
blmıılardı. 

Hıristiyanlar o devirlerde hami 
bulmutlardı: Ruslar, İngilizler, 

Fransızlar, Nemseliler bütün hı -
ristiyanlarımızı kolluyorlardı. aiz Türklerin Silo~os gibi b" 

irfan müessescro,iz var mıydı?. 

Enneni çocu.kl~rı Shahsp,eare'yi 
kendi dillerinde Qh\lr ve hatta ez· r 
berlerken biz ka,raba..ş tecvidiyle 
uğraşıyorduk .. 

Türkçe sözlU • ~zh • prkıh. Oynatan : 

Müslümanlar asker oluyorlar . 
Dahili muharçbelerae daimi oldu
ğundan müslümanlar mütemadi· 
yen kırılıyorlardı. Fazla olarak 
iktısadiyatta esaslı amil olamı -
yorlardı; çün:kü askerlik kendile· 
rini tarJalarındf\11 uzak bulunc{u -
ruyordu. 

Bütün vergileri müs)ümanlar 
veriyordu .. 

HıristiyapJar (ile lstanbulun 
IQ\islüm~ı;ı ~ha\iı\) askerlik et -
:m~z.lerdt. Ölmeıl~rdi, Bımµn için 
m"ttarit çahşabilide\'di. Hıristi • 
yanlar hayatlarını Osmanlı ka • 
nunlar:\na, adetlerine horçlt,\dur • 
lar. 

Bütün alafranga müesseseler , 
bankalar, ş'rk~tler, im\iyazlı ida• 
reler Türlderden memur bile al • 
mıyorlar. 

Ru.m ve Erpıeni milletleri asla 
siyasi meziyetleri hazi değildir- · 
ler .. Eğer bunl~r siyasete katış · 
masaydılar bugüne kadar nüfusça. 
ve servetçe bir çok Türle ellerin· 
de ekserıyeti ihraz edeceklerdi. 

Lakin siyasi ve asker olmadık · 
larını derkedemediler. 

Hıristiyanlo.rm Heri g~lenlerin • Ermeniler siyaaete karıstı: 
den bir takum memleketin içinde Mahvoldular . 
guya yabancı .teQal\SI oldukların - Rumlar, daima Yunanistan va· 
da_n kQP.İtijlafyonlardan müstefit· sıtasile, Megali idea'yı körükledi· 
tiler .. Bunun için az vergi verir - ler. Anadoludan kahkari bir su· 
lerdi.. rette ayrıldılar. Rumeli deki hisse 

Rumlar ve Ermeniler ticaretle leri ise istedikleri kadar iri olma· 
ilmen tenevvüre bü~ ük ehemmi • dı. 
yet verdiler •. Avrupad"n. Aıneri· •... Şimdi bugün daha uzun 

kadan gec~1 '-ündüz him~ye gör • sürecek bir inkdibm içindeyi:ı .. 
düler.. Yukarıda zikrettiğim frenk mıı • 

~tina~ Sofya, Bel~ı·at. Bükreş • harririnin iptida azametini, ronra 
te on dQkuzun~u asırda kurulan da eukutunu gördüğü Türk unsu • 
milli hüki1metler Osmanlı tebaa - ru, vaktile, 93 harbinden sonra 
sından olan Rumları, Bulaarla • yükseldiğine 'ahit olduğu gayri 
rı, Srrpları, Ulah hm ~ etiştirm k mtislim unsurlar, bu dakikada, 
için eHerinden geleni ye: ptılnr. Eı· baş~a hir istikamet almışlar. ls ~ 
menilerse daha medrni ve büı;bii· tanbul şehri Il\Üştesna.. Bütün 

tün bijyük milletlerin sahabeti- Türkiye Türk olmıyan unsurlar -
ni gördüler. dan ayrılmış.~ Kendi kendine harl-

Türk milleti A.h .. ülhamide k~I- rüneşr oluyor. • Unsurların kala -
nu~ı: Kurbanlık ko}lun. . balığı baç.ka vatanlara gitmiş. Su 

Beyoğlu, 05manlı toprağından meyanda. Suriye de turfa olmut· 
bir garp tehri ol.mak üzere ehem· Yalnız bir Beyoğlu kalıyor. Sul· 

nıiyet buldu. lunir de öyle.. Se - tan Hamit devriQde parlıyan Bey
lanik te öyle .. Berut ta öyle.. cfflu .. Bu şehir tarihi berg\izq.rdır. 

Ne fena !ey! Osmanlı devleti • Türklel'in, Osmanlı tarihinde su • 
nin istatistikleri yoktu. Eğer eli • kutlarmın bergüzarı .. 

mizde ihticaca yarar rakamlar ol· Çocukluönmda Beyoğlunda, 
saydı o ~nlerde Rumlarla Erme- Doğruyolda, bir tek müslüman 
nilerin Türkleri ne mertebe geri- dükkancı levhası görülürdü... O 
de bıraktıklarını görürdük. Hala da bir ınuballebic:iydi. Hiç bir 
İstanbul ve Beyoğlu, unsurların müslüman o caddede oturamazdı. 
zevalinden sonra bile, bunca zen· Şimdi Beyoğlunun yüzde beıi 

gin gayri müslimi barındırıyor .. 
Bunlarm servetine ve emlakine 

mukabil bizim malımız, mülkü • 
müz gölgede kalır. 

Eğer Osmanlı rejimi bugüne 
kadar aürae ve muhal'ebeıiz geç • 

seydi biz on kat gerilecektik, on • 
lar on kat ilerliyecekti. Vaziyet 

Faı'ta Araplarla Franıaızların va· 
ziyetine benziyecekti. . 

Rumlar ve Ermeniler tabiatiyle 
artıyor, ürüyordu. 

Ticaret sayesinde bütün mem· 
lekete nüfuz etmişlerdi. 

Osmanlı imparatorluğu yüksel· 
me devrindeyken müılüman ve 
Türk unsur ileriydi. Fakat impa· 

ratorlukların fütuhatı kıyamet gü· 
nüne kadar sürmez. 

Sultan Hamidin ahdi gayrı 

müslimlerin, Osmanlı tarihinde , 

en debdebe1i devridir. Tehlike1i 
itler hep bize ait .. Rahat itler, 

servet, hep onlara ait... Saray ve 
Babıali politikasına karışmıyor • 

. lar .. Avrupaya serbest gidiyorlar, 

müslüman ve Türktür .. 

(Beyoğlundan maksadım, istik
lal caddesidir) Bakalım yarın, 

öbür gün Tiirkelinin bu frenk 
§ehri nasıl ve ne kadar ihtida e • 
decek! 

Celal Nuri 

Erkek lisesi mezunlar1 

İstanbul erkek lisesi mezunları 
cemiyeti tarafından 5 Nisan Çar • 
şamba günü gecesi saat 21,30 da 
Maksim salonlarında bir eğlenti 

tertip edilmiştir. O gece mektebin 
mezunları, mensup ve muhipleri 
toplanarak eğlenceler arasında gü
zel bir gece gecireceklerdir. 

Harp malOllerine 

İstanbul HarpmalUlleri Cemiye • 
ti Umumi Merkezinden: 

T opkapı - Maltepeıinde arazi 
alan meslektatlarımızın arazileri
ne müşteri bulunmut olduğundan 
erazisini satmak istiyen harpmalul 

lerinin derhal merkezi umumiye 
müracaatlan rica olunur. 

H A Z 1 M 

BORSA 
L~lizalarında \Ildız 1 ıreri olanlat uzcr 
lrrındc.- J ni anda {lluamelt" olanlardır 1 

Rnkkamlar kapanı fiyntbrın\ gö tcrir 

Nukut 

I{ llf\IŞ 

*20 ı. 1 ransı1 ı 70 ~ ı 

•ı terlirı .:!~ 
«-t llo, '12, 
*20 Llrcl 18, 

* 1 1 l'el, • 117,-
•20 ıır~hm 25,-

•20 l 'içrt ~.-
·~o ı.c\:ı 26-
• ı Ftnrfn R5, 
•20 Kuron <.:e~ 120,-

---
Çek fiatları 

* f'ari * i.ondr:ı 
~ 'C\·Yo 
*MllArı~ 
•Hruk<e 
*Ati na 
*('ene' rt' 
-ıı:-;o!ya 

•Ar.nstcrdan 

1203 
725 5(ı 
fi 4732 
.23 

.~.39 -
'!2 15 

'.Hl<O 
fıfı.9tı5) 
ı.t737:ı0 

(Satış) 

• 1 şııın ~\ 
• ı Pczer. 
• ı Mark • Zolııt * 1 Pen~n uo Le\ 
,.211 nıoaı 

ı çervooe * ı Altın 
• ı Mecldi} * 1 Banknot 

(kap. sa. 

,Pra~:ı * \'i} ar. 
•Madrıı 
•Rerlin 
•Varşo\ıı 
• rc,~e 
•Rtikre• 

ı *Belıraı 
*Mıısli:o\•a 

f< urı• 

~.-
17,-
~o-
!4,-
o-

113.-
3-

1128,-
31,-
'3(l.-

16) 

15902!i 
4.3850 

60 -
t,g,8(~ 

4.2195 
3,Sl ı 

~Q.li(i75 
AS-· 
1091 50 

Esham 

Is llaok:ıs 11.-· • l'crko< 32 ŞO 
\nadohı 5 40 • Çtqıento '\ı ı ı.qo 

rıeıı 4.ll Oovon De' '4. 
Stf. Ha~rn· l;'i, , ark De,R ".~s 
1'ramv ı\ 4.;l l Balya 
( Slj!Orta 4.- arı.: rıı ceı.ıı .Ş.5 

Rımonıi 3,50 Telefon ı:ı.-

Tah~illeı 
--

P.lektri 
fıJDH'a~ • "4,S) 
Hn(\~ 4,!!) 

R.ıhtım 18,t!i 
•Anadolu 45 -
•Anadolu ıı 15.-
•A l\l ti rnes~ı t s.~.ı~ 

• 
arıs ana yırı 

13 - 29 Mayıs 1933 
OKTJ:UA UES!\11 - Paris Şehremane· 

t,inln oktrua r smınc tAbi bulunan eşya dU-

hullerl anmd oktrJn bUrolo.n tnrafmdan 

verilen müsaade \•arakalım ile birlikte ithııt 

o.lunur. B'akat resim bedeli emaneten teslim 

edilir. Panayırdan SQura ve on ~ gUıı zar· 

fmda malların hini ladeaind~ emaneten aJrnan 

resim iade olunur. Her türlü tafsil(l.t için, 

Beyoğlu, No. 41, Kabristan sokak "Şambr 

dö Kamera Fransez,. cemiyetine müracaat 

olunur (1530). 
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t• ııwMU«ıııımu~ı~~~u~:!r?!!._*_.''mıııl 
Resimli Şark 

28 numaralı Nisan nüshası üç 
renkli gayet güzel bir kapak için· 
de çıkmııtrr. 

IST ANBUL TRAMVAY ŞiRKE· 
Ti HiSSEDARLARINA 

iLAN 
1 Nisan 1933 tarihinden itiba • 

ren: 
lstanbulda: Tramvay Şirketi ile 

Oımanlı bankası kitelerinde ve 
Brükaelde: "Societe Financiere de 
Transporta et d'Entreprises lndus· 
trielles,, de 

1932 heıap senesine ait l 9 ve 20 
numaralı temettü hissesi kuponla· 
n tediye olunurken mezkur müeı· 
seıeler tarafından aehmin yeni iti· 
bari kıymetini gösterir bir damga 
hisse senedinin üzerine baıılaca • 
ğı Tramvay Şirketi hisaedarlarına 
bildirilir. 

Sal ı 

4 Nısan 

9 Zilhicce 
Giln de>Auşu 
Guo ı :m,ı 

Sabah o.amaı.ı 
Öğle nanıazı 
ltindı ııamazı 
Akşam. n:ı\Tlaı 
Yatsı namazı 

imsak 
\ tlın ~ççn ı:ünler 

kalan 

5,40 

IS,3t> 
5,Q 

1':1,17 
15,Ş3 

18.56 
~il,()') 

'-----·--
HAVA - Ye§ilkoy Askeri r:ışa,t 

zinden ,,erilen malQmnta {;orc bugilıı 
bulutlu ve sakin olacaktır. 

DUıUcU Slcakl\k en !azla Q, en aa ' 
c , hava uı.zytkı 760 milimetre idi. 

RADYO 

BugUn 
lS'fANBU!L: 
ıs - 18,45 Saz (M(lkbulc Hanım) -

• 19,30 Orkestre - 19.30 • 20 P'ranıaze6 
(llerlemtş olanlara) 20 - 20,45 Sa9 

met ~ Hıın.unl 2Mfi - 21.30 8"' 
fız Ahmet Bey) - 21,30 • 22 Nimet 
Hanım tarafından tagannl - 22 • 22,ll 
mofon, Ajans ve Borsa haberleri. Saat 

A N K A I' " (155& m.) ,: 

12,30 - 18,30 Ankarapalaıı Orke 

18 • 1~.40 Riyaseti cumhur filarmonı1' 

Louls Gannc Fantabie Trep!!ichors, 

lttM- 1 .~- 19",;aQ ....... 

• 20,10 Viyolonsel koruıeri (Edil' BeY 

fuıctanı - 20.10 Ajans ha~rleri ve ~ 

pQrll 

V l Y A. :N A (618,1 sa.) : 

12.so Musiki 13 Konser - 131.0 
- 14,10 Pllık - 16,20 Şarkı - 17,50 

- 23,10 Konser. 

L E t I' Z 1 G <BS9.6 m.) : 
7,115 Jimn&,Ştik - 7,3! ıto~r - ıl 

- 20 Musiki 21 Konııer - 23,lS 

ll U K K E Ş (S9U qı.) : 

13 Pllk - U Pllk - lB Konl!t'r 
Kon1er - 21,20 Senfoıılk koruıer -
Konser - 23 Mualkf. 

K O M A (Ul,2 m.) ı 

20 Haber - 21,45 Konser ve tlya 
B U D A P E Ş T !: (M0,5) : 

10,15 Orkeııtre - 13,05 Çigan m 

18 Keman konMrl - 20,86 Opera koJllil 
ra ~an mualkial. 

V A B Ş O V A (14.lJ m,) : 

11,10 Pl&k - lf.iG PWt - 18 
konser - 19,20 Kate konser - 21 ffllll 
seri - 23,SO Dans. 

Yaran 
A N it & B A (1561 m.) ı 

tresi: Auber Ouverture La. muette dt 
Balleron Dana Boıınatque. OrkestN 

tinde keman kenserf (Ekrem Zeki ıs. 

fmdan) - 18,40 • 19,lfi Gramofon -

20,10 Dana muaikial - 20,10 Ajans 
ve hava raporu. 

V t 1' A N A (518,1 m.) : 

12,30 Konser - 13,40 Pllk - 1~ 
- 18 Orkel!tre - 20,40 Konser - 2lJ,Jll' 

L il: İ P Z t G (181.C m.) : 

7,15 Jimnutik - 7116 Kcııuer -
ser - 20,30 Komıer - ~.~ Mu.lild 
Musiki. 

B t)' K R E Ş (SIU m.J : 
13 PlA.k - 18 Orkeatrc - 19,11 

- 21 SakSOfOll konecr - 21,.,; a 
22,15 Piyano. 

R O M A (Hl,I m.) : 

21 Haber - %1,lS Mul!iki - 21,tf 
Binaenaleyh hamiller kuponla • ro. 

rile birlikte hisse senetlerini de te· 
diye müesseseleri ki,elerine ibraz 
etmelidirler. 

1st.anbul 30 Maıi 1933 
Müdiiriyet 

B U D A P il Ş 'r il (IM,ll : 

ıo,ıa Pllk - ıs,ao KollMr - ~ 
yet11 - 23,30 :;:ıtyano konaer. 

ııer 

V A R Ş O V 1\ ( 1'1! m.) : 

13,10 Pl!1< - 17 Pllk - 18,30 

21,15 Konser - 23,15 Dans 



===== Dört GUnlUk Hikaye ===== • • 

~uınmıımınmm-•1111 ~nıımım•a1aıı-ıı mı İNCİ D 1 L K 
ÜCjÜncU gUn 

Aklı, fikri hep incideydi. Mu • 
hakkak diyordu. Döşeme tahtala · 
rmdan birinin ara11na girmittir. 

Ben gözümü Macit Beyle La • 
miadan ayırmıyordum. 

Macit Bey kımıldamıyordu, yü· 
zünün bir çizgisi hile oynamıyor • 
du. Lamia da sinirini belli etmi • 
yordu. 

Yemekten sonra hrice oturduk. 
Lamia özür diledi, ba,ağrı11 beha· 
ne ederek odasına çıktı. 

Ona acıdım. Kendisini teselli 
etmek isterdim. Fakat kocasından 
sakladığı bir sırrı bana açmasın· 
da mana yoktu. 

Briç partisi keyifli olmadı. 
Bittabi kavga çıktı. 
Oyunculardan biri bana ders 

vermeğe kalktı. Ben kızmam, o 
kızdı. 

Kıitif inciden bahsedemediği 
İçin suratını dört karıt asmı§tı. 
Karısının odasına çıkmasına da i· 
çin için hiddet ediyordu. 

Oyunu erken bitirdik. 
Herkes yatmıya gitti. 
Kaşifin, Maddin ve benim o • 

dam ayni koridorun üzerindeydi. 
Ka§if, kar111nın odasının yanın· 

daki odada yatıyor, ben de onun 
yanındaki odada yatıyorum. 

Öbür misafirler ikinci kattak~ 
odalardaydı. 

Ayrılacağımız zaman. Macit B. 
ıı~m.a.k üzere elini bana uzattı. 
Umıanın hatırı için görmemezlik
ten geldim. 

• iÇ. ~ 

Ben açık sözlü bir adamım. 
Hissiyatımı kendimden de takla . 
~. ,!..amıaya DBJ~ y....-Jım •• 

~ek istemediğimi dün söylemit • 
lm. Fakat bu gece, genç kadının 

hali bana çok dokundu. Dedim ya, 
çok hassas, rakik kalpJi bir insa
nım. 

G~z~me uyku girmiyordu. 
Lamıanın, birkaç saat evvel 

ıalonda ·· ı ' n oy e meyus bir çıkıtı 
vardı, ki hep bunu du·· •u" ·· d L" :r nuyor um 
amianın mahzun, bitgin tavrı 

cözlerimden gitmiyordu. 
Uyuyamıyordum. 
Hatırıma b k b. 
B h 

aş a lr fey geldi. 
u us:ısta M •t 8 . bT . acı eyı zorlıya· 

ı ır, elınden inciyi alab·ı· d. N ı lr lm. 
e kadar zaman böyle d.. .. d....... U!Un• 

ugumü bilmiyorum. Evin içinde 
çıt yoktu. Herkes uyuyordu. 

'b" B~ sessizlik içinde, birdenbire 
ır rurültü oldu. 
Biri ıank · b · Yere ' ı tr Yere çarpmıt ve 

Porselen bir kap d .. .. k 
rılmııtı. u~muf ı • 

Yatağımd f 1 d t B an ır a ım. Kapıyı ac 
ım. •tım ~ Jc· k 1 uzattım .. Yan tarafta. 
ı apı da arıld KA .f. b 

törd·· % 
1

' aşı ın atmr um. 

- Duydun m ., d d. H ıird" 1. u · · e ı. ırsız 
t ra ıba .. Du t b )ım. r, a a.ncamı ala· 

L. F •kat vakit bulamadı O .. .. 
QJt ka d . çuncu 
batı ~1 

.• aha aralandı. Lamianın 
gorund .. K'" . 

h. la . u. atıf koridora çık· 
dı e·rnıa kocaımı görilnce aa•aJa-• ır l ~ ~ 
Yerde fey er mırıldandı. Oldujju 
bir 

0 
.. mıhlanıp kaldı. Arka11na 

~oz attı p . b' tenn . etı sıra, ır çartafa 
K?'~I Macidi gördü. 
atı hayretle sordu: 

ne - Ne oluyor Lamia? .. Orada 
Yapıyorıun?. 

·-.ıılirnia cevap vermedi. Gözle . 
rı.•ue f . k 
dı O ~ı, orkunç bir bakıt var· 

: • zerıne beyaz bir kimono giy· 
~ıttı. Bu beyazlık, yüzünün ıanh· 
grnı bütün bütün meydana çıkan· 
Yordu. 

"akleden : Sellmi izzet 

Katif tekrar etti: 

Yeni 12 kelimenin karşı· 17 inci ilkmektep hocalarının 

ki k il 1 1 
buldukları karşılıklar 

lı an ve u anı ış an 
Rabab - l!Jık önU 

- Söylesene, Macidin odaıın • 
da ne itin var?. 

ı - CAN: Dirilik Sabık - ~"n 
Ya§ıyanlar diriliklerini kaybedin· Sabır - KaUanmak 

Sııadt't - MuUııluk 
Ve birdenbire, yatak çartaf ına 

sarınmıt Maddi görünec haykırdı: 
- Yahu, ıiz çıldırdınız mı?. 
O da cevap vermedi. Kitif yü

rüdü, ikisinin arasından geçti. O· 
daya bir göz attı: 

- Su ibriğini kırmıtlar .. Duy· 
duğumuz gürültü oymuf .. 

Sonra Macide sordu: 
- Bu ibriiin nasıl kırıldıimı 

anlatır mısınız?. 
Tepemizde yanan tek ampul, 

ortalığı yarım aydınlatıyordu. Ma· 
cit: 

- Bunu hareminiz hanımef en· 
diye sorunuz, dedi. 

- Lamia ya mı?. 
Döndü ve o zaman karısmın Ö· 

lü gibi sarardığını gördü. Ka~ifin 
budala olduğunu bilirdim ama. 
karıs·nın, gece yarısı yabancı bir 
~rkeğin odasından çıkmaaında bir 
g=-·l·ritabiilik olduğunu anlamakt:ı 
bu derece gecikmesine tattım. 

Birden yüzü değişti. 

O zaman, söz sırasmm bend~ 
olduğunu kavradım. Dedim ki: 

- Sana her feyi anlatayım 
Ka~if .. HeJe şu odaya girelim. 

Odasının kapısını ittim. Evv~ıa. 
ikimiz girdik, sonra Lamia g~ldi. 

• • • 
Sesime sükun verdim. Kendi • 

mi topladım. Soğukkanlılığımı ~ı~ 
aldım: 

ce öliirler. 
2 _CEFA: incitmek, 11kmak 
Ayrılığın bt'ni çok incitti 
Sözll'rin bana pek sıkıntı veriyor. 

3 _ CEHT: Uğratmak, didin· 

mek, emek vermek 
Kazanmak irin ne kadar uğraştım 

bUmezıin gene kazanamadım. 
Küçük dediğin fU İfİ yaptırmak 

için ne kadar didlnillm. 
Adam olmcm için çok emek verdim. 

4 _CEHENNEM: Tamu 
Eğer Tann varsa tıeni muhakkak 

tamusunda cayır çayır yakar. 
5 _CELADET: Babayiğitlik, 

yiğitlik, alplık .•. 
Çanakkalede Türkler babagıgıtçe 

dövü~tüler. 

6 _CEMAAT: Namaz kılan· 
lar sürü kalabalık, topluluk 

.vamaz' kılanlar conıide toplanırlar. 
Bir ıUrü adam geldi. 
Kalabalık geliyor. Bu topluluktan 

hayır bekleme. 
7 _ CEMİLE: Gönül alma 

0 büyük adamdır. Bizim evimize 

ancak gönül almış olmak için gelir. 

8 _ CEMiYET: Cemiyet (ıstı· 

lah), dernek, düğün 
Türl>iyede bilgi ve iktıaat dcrn('k · 

/eri çoğaldı. 
Perıembe günü zaro ağa evleniyor 

düğününe buyurun. 

9 - CENAZE: Ölü 
Rengi o kadar uçmuştu ki ölüye 

benziyordu 

10 - CENNET: Uçmak 
ıUmlümanlar iyilik edenlerin so· 

nunda ııcmakta uer alacağına inanır
lar. 

11 - CENiN: (Istılah) Karın· 
~~~-=-:'."'""""'"===--~~====~==---=~!da.ki çocuk, tomurcuk 
inatçı hama), e§yalarJa Kadının karnındaki tomurcuk bü· 

-Ka9if dedim, evvela tunu söy 
liyeyim, salun aklına fena bir şey 
g~lmesin. Lamianın Macit Beyin 
oda$ından çıkmn.s•nrlaki -ıı.•P~ 
aklına gelen değildir. Şimdi anlar· 
sın. 

denize yuvarlandı gilyl', büyll11e aonunda bir insan olur. 

K ..ı kö · k l · h 12 - CENUP: A•ağı, yön a-...ı Y ıı c esı amallarından x 
Mehmet dün Haydarpa~aya geçe • Afağı Amerika, afağı Afrika diin· 

cek olan bir mü§terinin hayli ağır yanın a,ağı yönündedirler. 

Cfyasını 11rhna almıt, vapura gö • 

türmek üzere yürümeğe batlamış· 
hr. Bu 11rada mii~teri yanına yak· 
laşmı~. 

- Bana bak! Sen bu kadar yü· 
kü ta§ıyamıyacnksın. iki seferde 
götür! dem ittir. Hamal Mehmet, 
Cfya sahibinin bu rehberliğine kız· 
mıf, 

- Efendi biz bu itin erbabıyıE. 
Sen merak etme. Etyanm tekine 
halel gelmez! diyuek yürümüş 
tür. Fakat aksilik olacak hamal 
Mehmet tam ayağını vapura atar· 
ken tökezJenmit, efyalarla birlik· 
te denize dü§müştür. Etraftan ye· 
ti9en çımacılar hamal Mehmedi ve 
euraları den1:ır1 fl'n r.1lrarm:şlardır. 

Fenerde bir yangın 
Fenerde Karabat mahallesinde 

bekçi Recebin evinden yangın çık· 
mıf, ev tahta olduğu için itfaiye 
gelinciye kadar yanmıftır. Yan • 
gm mangalin devrilmesinden çık· 
mıthr. 

Rozet tevzii günü 
Türk Kadın birliği katibi umu · 

miliğinden: 
Kurban bayrammm ikinci günü 

Türk kadın birliiinin rozetleri tev
zi günüdür. Fakir ve bikeı kardet· 
lerine yardım etmek iıtiyen mek· 
tep talebelerinin arife gününden 
itibaren rozet kutularını Cağaloğ· 
lu Halk Fırkası ka1111mdaki birlik 
merkezinden ıelip almalan rica o
lunur. 

25 kişilik bir kafile 
Vali ve Belediye reisi Mu • 

hiddin Beyle refikası ve kerimesi 
hanımlar ve hanım ve erkeklerden 
müteşekkil 25 kitilik ıporcu kafi· 
lesi bu sabah Müdanyaya gidecek· 
lerdir. Heyet yarın UJudaia çıka· 
c&k dört gün dağdaki otelde ka· 
larak aki ellenceleri yapacaklar • 
dır. Pazarpnü Yalova yolu ile ls
tanbula dönülecektir. 

Paskalya ve seyyahlar 
Paskalya tatili münasebetile bu· 

günlerde tehrimize muhtelif sey • 
yah kafileleri gelecektir. Bu arada 
Pazar günü Romanyadan 50 Al • 
man muallimi gelerek burada bir 
kaç gün kalacaı-t, ... 

inhisar mütehassısları 
inhisarlar idarelerinde tetkikler 

yaparak§ bu idarelerin ıslahı hak· 
kında bir rapor vermek üzere bu • 
raya gelen Amerikalı müteha11ıs· 
lardan M. Kuıarzevıki bugün Sam 
suna gidecektir. Müteha1111 cigara 
ve tütün fabrikatını gezecektir. 

Henüz memleketimize gelme • 
mit olan tütün mütehassısı M. 
Grags,ta iki ıün sonra gelerek ar· 
kadatlarile beraber çahtmağa baş 
lıyacaktır. 

Sporcular müsameresi 
Cuma günü Halkevinde Vefa -

Kumkapı ıporculan tarafından bir 
çaylı danı verilecek, milli oyunlar 
oynanacakhr. 

Sahil - Kıyı 

~ıre - Yaprak 
SahM - DUı: yf'r 
Sadaka - 1·anırm 

s:ıf -Temiz 
l"afi - Kan1ıkın1. 

Sahip-Alma 
Sıutaka - ı·ardım 

'4 üncü ilkmektep hocalarının 
buldukları karşılıklar 

Sabah -Tan 
Sabık - ÖnkU, gı?Çmlı, geçenki 
Sabır - Dayanma, katlanma 
!'lo.daka - l'udım n•rgl"'I 
Sadfı - Btt.f'nıılz, dü1. 

Sadt>t - Öz 
Saf - Katıkııız, temlr., böı 
Safi - DarHı7. 

Sahil - Kryı, yalı 

Sahip - Tutak 
Sahırn - \ 'apmk yüzü, sa~·fo 

Rahnfl - Göııterlıı yeri 

12 inci ilkmektep hocalarının 
buldukları karşılıklar 

S:ıbab - Gündoğu,u 

Sabılc - (i(!~ml~ 

Sabır - ••• 
Sadaka - .••• 

S:ıoo - Tt'mlı, lcarr,ıksız 

Sadet- ... 
Saf - Karı.tıksır. 

sarı - Katıkıııı: 

Slllıll - Kıyı 

Sahip -
Sahire, Sayra - Yaprak 
~alıne - Oyunyl"rl 

15 inci ilknıcktep hocalarının 
buldukları karşrNdar 

Sabah - Günbaşı, gUnburnü 
Sabık - G~n. ö nl"4'kl 
Sahır - Katlannm, tıdak 
Sade - DU:z:, r;6 tcrı,sız 
Raadt't - İ)1llk, lmtlnluk 
Saf - Sıra, tt'mlz 
Sarı - Slb.lllmU:ı. katık8ır: 

S:ıhlp - lııııı 

Sahlte - l ' apm l• ~ilr:li 
Salınıı - Açıklık, O) unyrrl 

9 unzu Ukmektep hocalarının 
buldukları karşılıklar 

Sabah - Gllnaç, Erten 
Sabık - Ewclkl 
Sabır (Ssbr) - D:ı)'BU 

Sadaka - GIS1thnr 
Sacle - DOr: 
Sadet - liumıa, söz eırası 
&t - Ank, alt::ınç 
Safi - Katıksız 

831ıll - l'alı 

S:ıhlp - R<-nlmdlr 
Rahlto - l ' lhl 

Sahne - Orta 

18 inri ilkmcldep hoealarının 

buldukları karşıl.klar 

Sab:ı.'ı - Dotıı 
Sabık - Eakl, g(IÇmlıt 
Sabır - ı>a,anma. IK>klt'me 

&dalca- ..... 
Sa4e - Dür:, .U.Sllr: 
Sadet - Sör: arası 
Sat - Tf'mlr:, ank 

Salt - ••· • • 
Sahil - Jb3 ı, yalı 
!113hlp - lllllJ 

Sahire - Yll7 .. yaprak 
SaJuuı - Orta, alan 

d ün<'Ü Ukmektcp hocalarının 
bulduklrm ka1'~ılıl:lar 

Sab:\h - Dojtu 
~bık - G!'Çe.n 
Sabır - Dıı.ynnıkh 
8.'ld:ıka - Yardmı 

Sade - SUullz 
Sadet - Söz lllrA8ı 
Saf - •••• 
Safi - • .•.• 
Sahil - Kı~, 

Sahip - k'll 
S..'\)'fa - l'Uı; 

S:ıhne - Orta 

3., üncü ilkmeklcp hocalarının 
bııldııkları /:arşı/ l•lar 

Sabah - GUndotusu, gündllzbn,ı, atıın, 
do~ 

Sabık - 0eçl'n, rekl, ön(l('el 
Sabır - Sonlama, bckltllK', d:ı3 nnma, 

dayanm:ılılr 

Sadaka - Konun, glu.tıne, ba'bal"ı 
Sade - \'avan, yalnrı:, tl'k allaııUz., clclslz 

bicisiz 
Sadet - Yol, AlzkHktt 
Sar - Tf>mlz, kan!Jll'IU!UI, hlWc, nğırtın:ı 
San - Atılı, ank, afrrtıh 
SabO - Kıyı, yana,malık, mkenan 
l'lahlp - Tutan, kuUanan, olanı, buyrnfu 
"81ılfe - Yüz., 1111 rat 
&1aae - OJ1111Şerl, ıo.terimlllı. sieW'

"""111<, orta 

Sayıfa: 5 

D 

Il z 
dl inci ilkmektcp lıocalarınua 

buldukları l:arşılıklar 

Rıılm~t - Yıırı5nıak 

Jtakıım - Sa), 
nakip - Binen 
R:l7.ı - l'~·ııu 

Jtefuh - Bolluk 
lıt-mlı: - l!iın:ır 

Reıılm - Türe 
Rl'y - Seçlm 
10 uncu ilkmekt('p lıocalarını11 

buldukları ka1'şıl . klar 

Rağınıın - Göre 
ıtefah - Bolluk, g-f'nl ilk 
lt:ıkalıet - 1•arııma 

lt:ıklp - Yarışan 

Jtııu - htt>kll 
Rcm1 - Göııteren 

t tcnk - Bo~a 

Uıııılııı - Ömt'k 
Rcııml - B<-yllk 
ney - DUşUoce 
Jtnknm - ..,ayı 

7 inri ilkmektep 1ıO<'alannUI 

buldukları karşılıklar 
Pa~ c - ı·ucelnw. 

J'f'jmUrde - Partal, pırpı' 
l 'ençc - Ka\Tak 
P Prhlz - Çeklnek 
Pt'r\'ane - Dönen 
l'en e r - Beale)1el 
J'ıırişan - Dakfnık 
P e;tlman - Caymak 
Pe;tln, p t,lo - Ön('lfl 

l'eyda - Belirme 
l'f'rgımıber - Elçi 

J4 üncü ilkmekt('p hocalarınııt 

buldukları karıılıklar 
Pa~ ıı - Dc~r. yt'r Vt'rmf', yenlrlnl ,....., 

eeltme 
P i'jmlirde - EskipUskU, yırtıkpırtdl .... 

fmık 

P erhiz - Sakınmak, konınmak, y...as 
J'e rvane - Fınldak, dônerkaoat. ,,,.,., 
l'cn ·t'r - ~ llyen, eevt'r 
J>erl, an - Datınık, dütkün 
P ('flman - Caymıı (caymak} 
Peşin, pitin - Önce, ön 
Pt'yd:ı - Bltmclc, do~k 
PeyJ:'anılıer - Tann clçlıl, Tann Detktll 

15 inci ilkmcktep hocalarıtUll 
buldukları karşılıklar 

<'ahll - IRllglslr. 
C'uli - l'apmacılc 

Camit - ( )anllTl. 

Clnnlp - l 'an 
Cazibe - ~~kl1 

(Jıı:r.lp - Çekf'n 
(J(oblr - Zor 
Cephe - Alın, 6n 

-Müddei umumiliğe kitap 
verilmiş mi, verilmemiş 

Nazım Hikmet Beyin "Gece ı• 
len telgraf,, isimli tiir kitabınd 
iki tanesini, müddeiumumiliie 
manında göndermediği kayd" 
kitabı basan matbaa ıahibi Ali 

mışlır. 

Mühatir Zeki Efendi, tahit 
rak dinlenilmif, kitabın müdd 
mumiliğe, bu husustaki dava id 
anamesi yazıldığı zaman gön 
rildiğini aöylemittir. 

Muhakeme, tahkikatın ta 
larımaaı için kalmıshr. 

iktisat vekaleti müşavir 
ihracat ofisi raportörlerin 

Haluk Bey iktisat Vekaleti m 
virliğine tayin edilmitti. Halik 
bir kaç gün zarfında yeni vuU 
ne gidecektir. 

iktisat Vekaleti ıüqercililia 
yası için bir kanun projesi 
lamıt, tetkik edilmek üzere ~ 
ı c! odasına göndermitti. 

Vekalet bu projesinde ıünlft 
cil iğin hükumetin de bir kıaım 
sea·ne ittirakiJe anonim tirket 
linde idaresini daha muYafık 
luyoYdu. Ticaret odaıı tetkika 
bitirınif, ıüngerciJik itinin bir 
operntif tarafından idareıini 
muvafık görmiistiir. 

Bir konser 
lzmir koleji muallimleria 

Ömer Refik Bey dün Halk 
bir piyan42 !:~nseri verecekti. 
kat hazırlık tamamlanamadılı 
çin konser batka bir ıüne ka 
hr. 



Sayıfa: 6 VAKiT 

Belediye hesabını 
bilmiyor muymuş? 

Almanlarla Yahudiler •................................................... 

Boykotaj 
Kalp para 

( Ba' tarafı blrlncJ ııayıfııda) 

Zabıta bu sahte para işinde bir 
çok yanlış şeyler yazıldığını gör -
düğünden tahkikat bitinciye ka · 
dar hiç bir gazeteye malumat ve -
rilmemesini şube müdürlerile a -
lakadarlara bildirmiştir . Ye -
niden piyasada sahte yüz liralık 
bulunmamıştır. 

D
.. . (Bir~cı sayıfacıa:1 ~e\·am) • 1 ğini, taahhütlerini ve sairesini bil
un beledıye reıs muavını Nurı mediği anlaşılıyor. Mazbut ve 

Bey, bu hususta izahat verdi. muntazam hesap cereyan eden bir 

Yarın başlıyacak mı, 
henüz belli değil 

MÜNlH, 3 (A. A.) - Boykot 
merkez komitesi reisi M. Streicher. 
Yurt ıeverler birliğinin verdiği bir 

Belediye hesabını bil· yerde taahhütlerin ve sairenin bi-
miyor mu? !inmemesi de tuhaf olur. 

Bu izahata göre 1933 senesinin 
hesap kesimi hakkında encümene 
verilmiş olan malumat ve serdedi
len noktai nazarla filiyat arasında 
farkolduğu anlaşılmıştır; onun 
için bu hesabın heyeti umumiye -
ye arzedilmemesini makamı encü
menden istemiştir. Nuri Bey encü
mene verilmiş olan hesap kesimin
de belediyenin 1931 bütçesinde 
mühim bir açık görüldüğünü, fa -
kat bunun nazari ve şekle ait bir 
açık olması ihtimali kuvvetli bulun 
duğunu söylemiştir, şunları ilave 
etmiştir: 

- 1931, belediye ile idarei hu -
tusiyenin tevhidi senesidir. Bu mü
nasebetle önce üç aylık bir mu -
vakkat bütçe yapılmıştı, sonra bir 
senelik muvakkat bütçe yapıldı. 

daha sonra bu bir senelik muvak -
kat bütçede biri yedi aylık, öteki -
si beŞ aylık olmak üzere iki kısma 
ayrıldı. Gene o sene belediye me· 
murlarma barem tatbik edildi, ma
aşlarında değişiklikler oldu, hüla
sa 1931 senesi hesapça muamelesı 
pek çok ve pek karışık olan bir se
nedir. Tevhitten mütevellit güç -
lükler karşısında muhasebe vazi -
yeti tespit edemiyor, Muamelat 
neticesini bilmiyoruz. Bununla be
raber muhasebe geceli gündüzlü 
çalışmaktadır, bir iki ay içinde 
kat'i hesabı vermeği vadediyor. 
Onun içindir ki, bizde 1931 tetki
ki hesabının meclisin teşrin devre· 
sine bırakmasını rica ediyoruz. E
sasen tetkiki hesaptan maksat on
dan alınacak neticeye göre gele -
cek senenin bütçesini yapmaktır. 

Halbuki müteakip senenin bütçe -
si yapılıp tasdik edilmiş olduğuna 
göre bu tehirin bir zararı da yok
tu·. 

İCjinden Cjıkllmaz hesap 
karşısında 

Nuri Beyden sonra daimi encü -
men namına Avni Bey söz söyle -
di, ayni noktai nazara iştirak et -
ti. Tetkiki hesap encümeni maz • 
bata muharriri İsmail Şevket Bey 
encümen namına beyanatta bulun
du. İsmail Şevket Beyin izahatına 
nazaran Nuri Beyin nazari ve sek
li dediği açık beş yüz şu kadar.bin 
liradır. Tetkiki hesap encümeni 
yalnız makamın tehir arzusuna 
mutavaat etmiş olmak için değil. 
içinden çıkılmaz bir hesap karşı -
sı:ıda kaldığı için şimdiye kadar 
tetkiki hesabın masraf kısmını he· 
yeti umumiyeye getirememiştir. 
Hesaplardaki karışıklığın, mua -
melenin bir türlü çıkarılamaması -
mn mesulü de şahıslar değildir, 
bu hal doğrudan doğruya beledi • 
ye ile vilayetin birleştirilmesinden 
doğan kanuni vaziyet icabıdır. 

Kabahat kimde ? 
Bu izahattan sonra Galip Bahti

yar Bey söz aldı: 

- Hesap karışıklığının mücrimi 
mesulü olarak yalnız tevhit gös -
lerildi, hence bu halin sebebi yal
nız tevhit değildir, anlaşılıyor ki, 
mesaide de ahenk temin edileme • 
mi§. Tetkiki hesap encümeni he -
ıabı ne yaptı, makama iade mi et
ti? Tetkiki hesap encümeni kendi
sine verilmiş olan hesabata göre 
tetkikini yapıp gördüğünü bize ra
raporla bildirmelidi ! 

Belediyenin alacağını verece -

Tevhit iyi olmuştur müsamerede söylediği nutukta 
Belediye reis muavini Nuri Bey, demiştir ki: 

Galip Bahtiyar Beye cevap verdi: "Boykot hareketine çarşamb:ı 
- Curüm isnal edılcn tevhit de- günü tekrar başlanacağını ve de -

diler; tevhit iyi olmuş değil, hat • vam edileceğini aklım kesmiyor. 
ta fevkalade iyi olmuştur. Kaba - Bu milyonlarca Almana çok mü • 
hat tevhitte de değildir, böyle bir essif görünecektir. Fakat, böyle 
şey söylemedik. Tevhit, başlan • olmasına rağmen, disipline uymak 
gıçta müşkülatı mucip olmuştur, ıA d azım ır.,, 

fakat neticesi çok iyi ve faydalı M.l l . . 
olmuştur. Mesaide de ahenksizlik ı let er cemıyetı Bulga-
yoktur. Vilayetle belediyenin def· ristana heyet gönderiyor 
terlerini birleştirmek güç oldu. He BERLIN, 3 (A. A.) - Millet
saplar zamkla birleştirilmiyor, ler Cemiyeti mali işler komisyonu 
bunların her bir kalemini ayrı ay· \araf ından Bulgaristana gönderi -
rı tetkik etmek, kendi tabi olduk - lecek ve 6 Nisanda Sofyaya gele -
ları nizam ve usullere göre mua - cek olan murahhas heyetine Mil -
mele görmek lazımdı. Ne ahenk -
sizlik vardır, ne de tevhit şöyle 

böyle olmuştu. 

Bilanc;o yapmak İCjin ne 
IAzım ? 

Tetkiki hesap encümeni mazba
ta muharriri İsmail Şevket Bey de 
Galip Bahtiyar Beye ceavp verdi: 

- Ben tevhide mücrimiyet at -
fetmedim. Nefsimi tenzih ederim. 
Tetkiki hesap encümeni mutlaka 
bir rapor vermelidir, diyorlar. Tet 

letler Cemiyeti katibi umumi mu -
avini M. Trendelenberg de refa -
kat edecektir. Ancak salahiyettar 

Alman mahafili M. Trende -
lenbergm bu murahhas heyeti -
ne Alman mümessili olarak değil, 
fakat Milletler Cemiyeti mali ve 

iktisadi işler şubesi müdürü sıfati • 
le dahil olacağını, her hangi bir 

anlaşamamazlığa mahal bırak -
mamak için tasrih etmektedir. 

kiki hesap rapor değildir, bilan • llllllllllllllllllıttıınıııımıtıın-ın1lllUllllUaıuıaııwwnıuıunuunnmmu1ım111ıun1111 
vaziyete maruz kalmıyacağız di -

çodur. Meclise bilançonun seyir ve yorlar. Acaba böyle midir? Eski 
hareketi gösterilmek üzere rapor h 
şeklinde de yazılıyor; fakat bu 

esap düzeltilirken yenisi duru -
yor, bekliyor mu, yoksa icap eden 

mahiyeti itibarile bilançodur. Bi • t db' 1 1 ? 

ı ~ e ır er a ınıyor mu. 
ançoyu yapmak icin lazım olan . 

he l 1
: . d k Beledıye reis muavini Nuri Bey 

sap unsur arı e ımız e yo tur 1 

Ger · h t" . ·ı· .. ' bu sözlere cevap olarak gelecek 
çı eye ı umumıye ı ımat gos· ı 

termektedir, verdiğimiz bilanço -1 sene böyle münakaşalara lüzum 
ları tetkik Ifıtfunda bulunuyorsu • hasıl olmıyacağını, bütün tedbir -
nuz, fakat biz bu itimadın zerresi- lerin alınmış olduğunu söyledi. 
ni suiistimal edemeyiz, onun için· Müzakere kafi görüldü. 1931 yılı 
dir ki, elimizde anasırı hesabiy~ hesap kesimine ait tetkiki hesabın 
yokken buraya tetkiki hesap ge . önümüzdeki teşrin devresine hı -
tiremem ! Galip Bahtiyar Beyefen- rakılması kabul edildi. 

diye hassaten tavsiye ederim, be - Belediyenin yardım ettiği 
lediye ve idarei hususiye nizam - müesseseler 
namelerini tetkik buyursunlar. 
Bunların mütearız hüküm ve eş -
kali vardır. Bunlar arasında tica -
ri hesap çıkarılmağa çalışılıyor. 

Ortada bir ihmal vardır 
Bu mevzu hakkında Mehmet 

Ali ve Cevdet Kerim Beyler de söz 
söylediler. Mehmet Ali Bey: 

Geçen- devrelerde belediyenin 
yardım ettiği müesseseler bilanço
ları hakkında meclise malumat ve-

rilmesi kararlaştırılmıştı. Bu ka -
rara göre Üsküdar tramvaylarının 

geçende şirketin umumi içtimaın -
da tasdik edilmiş olan senelik mu-

ametat ve hesabat raporu . şehir 
meclisi azasına dağıtıldı. Abdül -

- Bu tetkiki hesap işinin garip 
bir talisizliği var, dedi, üç senedir 
burada bunun kendisinden ziyade kadir Ziya Bey esnaf bankasına 
teşrifatile meşgul oluyoruz, geldi, ait raporun da getirilmesini iste -
gelmedi diye ... Bundan hastalığı di. Cevdet Kerim Bey esnaf ban -
anlamadığımız gibi sebepleri üze . kasına şimdiye kadar idarei husu
rinde de anlaşamadığımız siye ve belediyeden 210,000 lira 
manasını çıkarıyorum. Gös • verildiğini, bu bankanın küçük es-

terilen seb~~ler. kısmen var~ır; fa. ı nafa kredi vermek gibi güzel bir 
kat bunlar uzerınde de vaktıle ted- maksatla kurulduğunu, halbuki 
bir almak imkanı da vardı. Maze- bugün bu maksada hizmet edeme
rete müstenit olmakla beraber or- diğini söyledi, "Şehir parasile şe· 
tada gene bir mesuliyet vardır h' f · · k 1 b' ·· . . • ır esna ı ıçın uru muş ır mu -
makamdan ıtıbaren derece dere · _ı· b .. k" d d" b Ik' essese':lır, ugun u er ıne e ı 

ce hepimize taalluk eder. Hesabı - ı . 
mlz k d k b 

hır çare buluruz, banka böyle bir 
ı çı aramıyoruz erse unun 

Cümhuriyet Bankası İstanbul 

şubesi de yeni bir vak'a bulunma -
dığını ve şubelerden sahte para -
lar bulunduğuna dair haberler 
gelmediğini söylemiştir. 

Bu da gösteriyor ki; sahtekar • 
lar kalp 100 liralıkları evvela ls -
tanbulda sürmiye başlamışlardır. 
Fakat bir tesadüfle sahte parala • 
rın hemen farkına verdmış, bu 
suretle sahtekarlığın önüne çabuk 
geçilmiştir. 

Dün haber aldığımıza göre, 
Beyoğlunun büyük bir çiçekçi 
mağazasında tuhaf bir vak'a ol • 
muştur. 100 liralıkların sahtesi 
çıktığım duyan ticarethane sahibi 
memurlara gayet dikkatli bulun -
malarını tavsiye etmiştir. Evvelki 
gün ticarethaneye gayet şık bir 
ecnebi Madam girmiş, sekiz lira -
lık kadar çiçek ve tohum aldıktan 
sonra kasadara çantasından çı -
kardığı bir 100 liralığı uzatmıştır. 
Kasadar parayı hemen mağaza 

sahibine göstermiş, bir müddet 
tetkik ettikten sonra hakiki oldu -
ğunu anlamışsa da almakta te · 
reddüt göstermiştir. Bu 100 lira -
lık bir memurun eline verilerek 
dükkan, dükkan dolaştırılmış, fa -
kat para bir türlü bozulamamıştır. 
Nihayet dükkan sahibi kadına: 

- Bozduramadık efendim Bor 
cunuzu başka bir zaman geçerken 
ödersiniz! Diyerek Madama ve
rilmi9tir. 

Buna benzer hadiseler hemen 
her tarafta Sl:ör"nmektedir. 

Tehlike var! 
Ziraat bankasının Anka

radaki yeni binası 
tehlikeli bir vaziyette 
ANKARA, 3 (Hususi) -

Ziraat Vekaletinin Ankarada yap
tırdığı umumi merkez binasının 

inşasında bazı kusurlar olduğu an
laşılmıştır. Bina günden güne da
ha tehlikeli bir vaziyet almakta • 
dır. Binayı yapan inşaat şir -
ketile banka arasındaki dava de -
vam etmektedir. 

Diğer taraftan binanın lehli -
keli vaziyetinin önüne geçilmek 
üzere temel etrafında betondan i
kinci bir temel daha yapılmasına 
karar verilmiştir. 

Bu iş için 250 bin liraya lüzum 
gösterilmiştir. 

Balıkesir muallimlerinin 
seyahati 

AN KARA, 3 (Hususi) -
Balıkesir ve Edremit muallimle -
rinden otuz bir kişilik bir grup 
bayram tatilinden istifade ederek 
Ankarayı ve civarını gezmek ü -
zere buraya geldiler. Maarif Ve -
kili Reşit Galip Beyi ziyaret etti · 

h · k' . ,. A çareden müstağni değilse biz hiz -
arıçte ı ın ıkasları ne olur? Bun- t h y k b . ... 1... ler ve yanında iki saat kadar ka -

da l k .. me e azırız. o u samımı a a -
n sonra o sun te errur etmeme- .. w • • • larak mesleki mevzular üzerinde 

si için lazım gelen tedbirleri ala - kadan mustagnı ıse bankayı ıkaz h b"'h il ·d b 1 d 1 d r ' d d" 1 as u a eı e u un u ar. 
hm. Ortada mazeretlere müstenit e e ım .,, e ı. Çorumda muhakemeler 
te olsa gene bir ihmal vardır. . Esnaf ba~kasının geçen seneye ÇORUM, 3 (Hususi) - Muha· 

Tedbir ahnıyor mu ? aıt muamelat ve hesabat · rapo • kemelere bugün de devam edildi. 
Cevdet Kerim Bey de şunları runun şehir meclisi azasına dağı - Bugün muhakeme edilenler Bar-

s.. l d' tılması, bankanın bu senekı" vazı' • oy e ı: tınlı muallim F evzullah, arkadaşı 
- Mehmet Ali Beyin işaret et - yeti hakkında da makam tarafın - Hasan, Bursalı Muhtar Hacı E

tiği mühim noktalar var. Çalışıh - dan izahat verilmesi kararlaştırıl· min, Bigalı Apti oğlu Hacıali, lz
yor veya çalışılmıyor, ortada bir dı. mirde Salepçi camii imamı tlyas. 
netice var ki, o da hesabın içinden Şehir Meclisi bayramdan sonra Zilenin Alikadı köyünden Şeyh 

çıkılmamasıdır. Bozukluk bir defa Pazartesi günü ıaat on dörtte top· Muharrem Efendilerdir. 
halledildi mi artık bir daha böyle lanacaktll'. Bunlardan gizli tekkecilik yap-

4 Nisan~ 

Gene kanser 
(Birinci 113yıfadaD de~ 

ma teşkilatının çıkardığı re~~ 
gazetede, bu bahis etrafında f01 
le bir haber görülmüştür: 

"Kanser hakkında bugün ile~; 
ye sürülen bir çok nazariyeler k 
yürütülen iddiaların aksine olar• 
mikro organik bir intanın kaıı,et 
çeşitlerinden hiç değilse bir tanef 
ni husule getirmesi mümkündür· 

Bu raporun neşrinden evvel İ~ 
tidai mahiyette yapılan bir ç 
tecrübeler, bu keşfin doğruluğusı' 
teyit etmiştir. 

Bu keşif, sihhati koruma ıııa 
enstitüsü laboratuvarlarında ç' 
lışan Dr. Glover ve Dr. Eni 
lin yaptıkları araştırmaların "" 
diği bir neticedir. 

Bu araştırmalar, dört sene ı!Jt' 
müştür. Kanseri iyi etmek i~ 
bir çare bulmuş değildirler. Yalıııf 
Dr. Lüge ve kansere ait meseleler' 
de büyük bir salahiyet ve .,,t 
fuz sahibi olarak tanınmış kiııı ... 
ler, kanser illetinin sebebinin of 
taya çıkarılmasının kanser rl 
~itlerinin bazısının yukarıda ziııı' 
geçen intani hastalıklardan sirf' 
yet edebileceği fikrinde buhı' 
maktadır. 

Dr. Glover ve Dr. Engel, bif 
kobayin dişisine kanserli bir h•' 
tanın göğsünden çıkarılmış b~ 
kaç hücreyi aşılamışlardır. 6' 
aşı neticesinde, bu hayvanda kal 
ser nevinden bir tümör çıkmıştır· 

Bu hususta yapılan tecrübeli 
rin hepsi bunun bir kanser o}dıJ 
ğunu meydana çıkarmıştır. ~ 
cak hemen hemen hiç bir vakitti 
kobaylarda kanserin kendilif 
den hasıl olduğu görülmemiş oldıY 
ğundan, salahiyettar tıb alimler~ 
bu aşılanmış kaboyda çıka' 
k,.,..•o.-:n : ..... -1 .... -..l- L--.... 1:: .,;:.-.ifl 

len kanserden ileri geldiğine hii~ 
metmişlerdir.,, 

Bu haber üzerine, dün Profeso' 
Dr. Akil muhtar Beyin tekrar filr 
rini sorduk. Kendisi, evvele' 
kanserin sari olmadığını söyle 
mişti. 

Akil Muhtar Bey, Nevyorkl~ 
gelen haberi tetkik ettikten sonr" 
şu izaha ti verdi: 

- Bu haberin çıktığı mecıno'' 
yı henüz görmedim. Gösterdiği' 
niz yazıda, bundan hulasa ol•' 
rak bahsediliyor. 

Bu yazıda bahsedilen şey, ye( 
yeni ve mühim bir hadise sayıll 
maz. Böyle tecrübeler evvelce d' 
yapılmıştı. Kanserli bir ha"'l' 
dan çıkarılmış bir kaç hücre, bİ' 
koboya aşılanmış, bu aşı netice' 
sinde, bu hayvanda kanser neviıt' 
den bir tümör çıkmış ........ . 

Bu şekilde yapılan bir tecrübe' 
nin bu neticesi, kanserin sari ol 
duğunu ispat etmez. Kanser, bÖ~ 
le aşılama şeklinde bir na1'1 

üzerine, nakledildiği yerde re' 
tutabilir, yayılabilir. Fakat, bÖf 

le olması, herkesçe bilinen ııı1' 
nada bu hastalığın sirayet el' 

mesi demek değildir. 
Kanser, mesela öpmekle, arıt' 

bardaktan su içmekle, yahut arıt' 
kaptan yemek yemekle, hiili-' 
biribirlerine yakın bulunın&I<1' 
kanserli bir adamdan hasta bir ,. 

ti' dama geçmez. Bunun bu sure , 
• w. d . . d" k d }1•' geçtıgıne aır şım ıye a ar 

bir delil ve emareye tesadüf olıı"' 
mamıştır. . 

Bu itibarla, "Acaba geçer 111
1
: 

geçti mi?,, diye endişeye kapılı1'1, 
ya lüzum yoktur. Bu, boşuna e" 
hama uğramaktır! __d 

t· 
maktan suçlu Şeyh Muharreııı 
fendi üç ay hapse, 50 lira par• '' 
zasına mahkum oldu. 
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Yıldızı 

Bulgarlar 
Ve 

EDİRNE 
Kurtuluş merasimi Bulga· 
ristanda akisler uyandırdı 

Yu urtala ın da klüpl 
ve maçları vardır 

La Bulgarie ıazetesi, Edirnenin 
kurtulut bayramı için bu tehirde 
yapılmıt olan merasim münasebe • 
tile bir batmakale yazmakta • 
dır. Bulıar ıazetesi, meraıim eı. 
nasmda Bulgarlar aleyhine teza • 
hürat ;apıldıfmı, bu hareketin 
Bulgar efkln umumiyesini hayre· 
te dütürdüfünü, Bulgar hariciye 
nezareti umuru hariciye müdürü 
M. Teodor Pavlov'un Sofya sefi • 
rimiz Tevfik Kimil Beyi ziyaret 
ederek, bu hadise hakkında ken • 
diıile dostane bir mülakatta bulun 
dujunu yazıyor, "Hi.kimiyeti mil· 

Onlann da Nihat'ı, Zeki'si, Sami'· 
Hüsnü'sü var. O aslan Nihat ise 

bu da kaplan Zeki 

e...p W' la t s-r._ •olalaa De ful ... bor 

Cenap 71lcbm, dart yıldızdan Pusuya dütürülen profesör Menar 
letft'dil e1ılDit bir kümedir. Pro • ve kervanı tamamen asilerin eline 
feair Menar km Madlen ile bu yıl- ıeçer. 
&bzlara doinı aitmeie karar ver-• • Kumandan, Aftana müracaat •ıftir. 

eder. Bir taraftan da Madlenin aü· 
Bir gün bir Arap kadını, El-Go- zelliii kendini ele ıeçirenleri tah· 

leab kap11ında terkolumnut bir ço- tı tahakküme almıttır. 
cuk bulur. Onu ıötürür. Çocuju 
fukara bdmlann ifbaneaine ka· 
bul ve (Büyük mecliı) imıini ve
rirler. Çocuk 18 yqında askere gi
.._ zabit DMDZeti olur. AB•IQE 
müddeti bitince sahranın cazibe • 
ıine dayanamaz. Haııar piresi 
tüzel Dauinin (A,k sarayı) na 
dofnı lider. 

Profesör Menar Cezayire çıkar 
çıkmaz tehlikeli aeyahatinin ha
zırhldannı yapmakta iatical eder .. 
Kızı Beni Abbasta kalacllkbr. Fa· 
icat Madlen böyle dütünmemekte· 
dir. Bir hile ile babasının haberi 
olmadan onu takip edecektir. 

Aftan, iemini takman Grankon
aey Tuareı'lere esir olur ve Daui
nin kocaaı olmaia muvaffak olur. 

F alcat, Şilo kabilesi ayaklanır. 

intihap olunacaiına hiç tüphe 
etmiyen reis ona sen ötekilerini 
kurtarmak istiyonan içimizden 
biriüle ••lea ve ••leaecejia..-. 
mr intihap sana aittir der. 

Müthiı 11tırap ve sıkınblar için· 
de olan Madlen babasına olan 
muhabbeti yüzünden bu teklife 
muvafakat eder. Fakat intikam 
almak üzere kendine koca olarak 
kabilenin en çirkin ve en fakir bir 
adammı ıeçer .. Kervan ıebeat bı· 
rakılmqtır. Prof eıör Menar yakın
da Beni Abbas ta sevgili çocuiu· 
nu bulacajı dütünceaile meı'uttur. 
Bu ıırada kararıah altüst olmut • 
tur. Afıan Tuareg'lerinin bqmda 
bir baırıa ıibi tepelerine çök· 
miiftür. 

Duseldorf Vampiri 
• Bir kaç ıündenberi bir caqi ele ıeçirmek iater. Hakiki bir tu· 

hır •iliyet tehrinde bir çok vuku- ak tertip edilir. Bina tepeden ~ 
~ ~aldadır. Ortadan kaybo • nala kadar aranır. Cani ele ıeçın· 
d~ trir çok kimseler vardır. Şim- lir. Vakadan haberdar edilen po· 

liye ıazetesinin bu bidiae hakkın· 
da Bulıarlara teminat v~rdiiind~n 
merasimin Bulıarlara liartı deiıl, 
fakat Türkiyenin hudutları için • 
deki vatandatlarmı ve topraklan· 
nı müdafaa için ne kadar kat'i bir 
karar vermit olduğunu ıöıtermek 
için oldufunu yazdıtmı ilave edi • 
yor. 

Bunlardan batka, La Bulgarie, 

Botuna dememitler "it bece • 
l"eDİD, kılıç kutananm,, diye •. 

Herifçi oilu, bakınız ne yap 
mıt, para kazanmak için ne uata· 
bk bulmut !. Snadık dolusu yu· 
murtalan alaca bulaca boyamıt··· 
Yumurtayı herkes boyar mı diye · 
cebiniz? •• 

Yaima yok •• Herkes boyar a · 
ma, böylesini boyayamaz. (Herke• 
kqık yapar ama Apım ortaya 
ıetiremez.) Neyse efendim, uzat· 
mıyalım lafı, herifçi oilu dediiim 
adam, 1&ndık doluıu yumurtalan
nı bakınız ne renkte boyamıt: 

Saidakiler sarı - kırmızı .• Sol· 

Edirnenin yirmi ıene evel kurtul • 
mut olmAma raimen kurtulut 
bayramınm henüz daha bu sene 
yapılmıt oldufunu s&ylüyor, ve bu 
itibarla "Hakimiyeti milliye,, ıa • y .. artaıar • NDaat we Zeki 

zeteıinin aöyledili sözlerle kani dakiler san • licivert •• Ortadaki • 
olmak iıtemiyor. ler siyah • beyaz •• Yerde itporta• 

Bu ıazetey: ıöre, Türkiye bu • dakiler beyaz • yetil.. Ve daha 
dutları içerisinde • Bulıariıtana birçok ldüp renkleri •• Kurnaz JU • 
kartı iyi fikirler beslemiyen bir murtacı, her yumurtayı böyle bir 
zümre vardır. Binaenaleyh, onla· spor klübü forması rensine boya· 
rın her veıileden iıtif ade ederek dıktan sonra, bqına bir alay de-
Bulgarlar aleyhine hareket etme • likanlı, ve bir ıürü çocuk topla 
leri tabii iın1). Buü mukabil ıe • IDJf, artık yumurtaları clöiüttür • 

e La ltulldfe 80'ıariatanda da, tüJör lii CllfffdirtByOr. 
T-1cya hayali ile yqıyan kim • _ Bunlar GaJata,..-aylL. Bun· 
selerin "Hakimiyeti Milliye,, tara· w fenerli •• Şunlar Vefalı •• Oteki· 
fmdan ileri ıürülmeıini doiru bul· ter SüleJ1D&Diyeli... Haydi var mı 
muyor, Bulıariatanm Türkiye ile kendine ıüvenen?. 
ebedi bir sulh yapbpm hatırlab • Galatasaray taraftarı olan ço • 
yor. cuk san kırmızılı, bir yumurta a• 

Yalnız, vatan için kan döken • bp onu bir müddet ditlerile yolda
lere kartı büyük hürmetleri ol • dıktan soma kutumdaki Fenerli· 
duiu için onlarm hatıralarmı ta • ye 16ıteriyor. 
ziz etmekte devam ediyorl&l'IDllt _ Hani ya var mum?. Bak bu· 
ve bu esnada da, dost hükGmete na Galatasaraylı Nihat derler. 
- yani Türkiyeye - telmihlerde Aslandır valla, ulan! 
bulUDmaktan çekiniyorlarmıt. Oteki çocuk da 1&ndıktan ya • 

Li Bulıarie mab)eaiai bitirir • naı san, yanll llcivert bir yumur· 
ken, bu ıibi bidiseleria mevzii ta seçip p.teriyor: 
olabileceiini, Türk BaJıar doıtlu • - O ulan Nihataa ba da kap
lana tesiri olanuyacaiıDJ da ili • lan Zeki otlam, kaplan Zeki! 
•e ediyor. L--1 Nihat b 

YAKIT-Bu hususta gazete - derken IDllÇ ~ ıyor; ya • 
mizin mütaleasmı yarın ayn bir yor, Zeki de beyni baliama ini • 

yor: makale ile yazacağız. 
-Çat! 

B k 1 O ne ya, Nihada bir teY olma· an 8 SOyuCU ar dı, Zekin~ burnu çatladı. Buse· 1 de mektepten çıktıktan sonra liı yetittiii vakit ancak ıeri kal • 
~eye ıittili malGım olmıyan bi• IDlf olan çete azumdan birini ele 
'iZ ara-aktad .. L-ı· • L• Ka""arken ıakafl nuıl ._ ır .. Ana ının aaauı· ı-irebilir. ~ 

fer Zeki yatıyor, Nihat yapıttırı • 
yor: 

Jeti d -s ele verdiler ? o ereceyi bulmuttur ki her • Cani, çete tarafmdan, tehir ci-
~D tüpbe edilmektedir. Polis, Yannda kendilerine tabauüqih TARRAGON, 3 (A.A.) -Dün 
~ çOlc )erleri butıiı halde bir yapbldan bir fabrikanın mahuni· 3 meçhul adam, bir taksi otomo • 

~tice elde edememiftir. Heyecan ne ıetirilir, Ye pola yetittiii ura· l»il çatJl'llllflar, toföre, kendileri· 
lüa ıeçtikçe artmaktadır. da cani cewmı kendi yel'İf. ni Barcelon'a ıötürmeaini söyle· 
. Caniyi meydana çlbracak olan ~===========~=~=ı mitlerdir. 
~Je büyük bir miikif•t •ad - Istanbul - Edime şosa· Şoför, otomobil ilcretini petin 

- Çat! ÇuL •• 
Bu Mfer de akaine Nihat hapı 

yutuyor. 
Sade bu kadar mı ya? Bunla • 

rm arkaamdan Betiktatlı Hüsnü, 
Beykozlu (8) Mehmet, eski Kum· 
kapılı Sami, Süleymaniyeli Nec • 

Alkıtlan arumda o elden 
ki ele! .. 

Bir aralık, ıaliba, ıene Ni 
la Zekiyi çarpııtmyorlarclu 

-Çat! 
-Çup! 
-Çut! 
Akıiliğe bakm ki, bu 

yumurta az pitmit olduiu 
çatlaklardan akı sızmıya Dal~ 

- Eyvahlar olsun, bizillll 
hat cılk çıkb l 

Yumurtacı: 

- O bir teY mi yahu?. Bir 
at evvel de Karaıümriiklü 
lin karnmdan piliç çıktı! 

Piliç çıktı, tavuk çıktı, 
derken itini becermesini bilea 
rifçi oilu, bet on dakikan• • 
tepeleme dolu yumurta l&D 

nnı hemen hemen yanya iDd 
Oaman c.....a 

ilk maç ya...a:-<.! 
yapılıyor 

"F enerbahçe,, kliibihılaa 
het ptma bumau JDil' _. ... 

Fenerbahçe ldübü tarafmdaa 
rimize ıetirtilmeaine karar 
Macarların en kuvvetli p 
nel talamlarmdan "Boçka1., 
mı yarın Ai»ahki kon • 
19t.rimizc ıelecek ve il

0 

IU3Pl\I! 
kartılanacaktır. 

Birinci maç yarın öiled• 
ra saat on dörtte F enerbalase 
dında yapılacakbr. Macar1at 
kuvvetli ve eau kadrolarile 
leri için maç çok heyecanb o 
tır. ilk yani yatmki maç F 
çe birinci takımile yap 
ikinci ve üçüncü maçlar ela 
bul birinci küme mubtelitile 

Y ann yapılacak maçta• 
Fenerbabçeliler (25) İDCİ 
rini kutlulamak için bü,ak 
çit resmi yapacaklardır. 
halka oparl&rlerle birçok 
verebilmek için tertibat 
tl\dır. 

Maçla topa ilk VU111f ta 
müAbakuma ittirak edm 
Hanım tarafmdan 

Bir düzeltme 

: lllaaıuttur. Bu mesele menfaat • sına hazırlık olarak almqtır. Bununla beraber 
en l&rfı nazar, poliıin her ıüakü tüpheye dilferek polise müracaat 
~dan bizar olup iıtira - lıtanbul- Edirne fÖlelİ üzerin etımittir. Poliı, üç meçhul adamı 

det, Galatasaraylı Rebii, fenerli d b b dTrken ....:-
c t K .. rükl' •• Raf 1 E çm an a se ı ı ..__,. eva , aragum u ae , • Gal leh. d 

h.tleri hozulal\ beynelmilel hınız· de iptidai hazırlıklar devam et • sorpya çekmek iıtemitıe de bun· 
ları da alibdar etmektedir. Bun- mektedir. MalGm olduiu üzere bu lar ruvelverle atet etmek ıuretile 
ı..., aizli tetkilltlarmm meydana yol asfalt olarak yapılacak ve ali· karfılıkta balunmutlar Vf! kaçmq· 
çıle:aaından kodmaaktadırlar. Ca· kadar Yiliyetler hiuelerine düten lardır. 
llİJi ele ıeçirmek için faaliyete murafı Yereceld•dir. Bunun için Bu 3 meçhul adamdan birili, 
'-tlarlar. Her taraftan alkqtınlan Trakya valileri bayram ertesi lı • biraz soma teYkif edilmiftir. 
e&ai L:ı-:!L bir bimmn dördündi 
L,...__ -7ua tanbala plerek bir toplanma ya • Bunlar, bundan bir kaç IÜD 
~ lnr klfeaine iltica eder. F alcat pce pumakbldar bpanm• pacaklar Ye yolan yapdmaama ait evel Tarrqone eyaleti dahilinde 
ea orada malapm bbr. Bana ha· ....ıan Jromqank tespit edecek klin bir 19hirde bir banka11 so1 • 

'-alan pte reİaİ hile ile...... ..... .... olua kimMlerclir. 

.. I"' S 1. B l h ·ı atuaraym m e o yup u a ım.. un ar ep sıra ı e t H lbuk. o t 
mıt ır. • 1 lll;&Ç • ~ 

çarpıtıyorlar: ı . 1 • • y nl 1..L netice enmıttL a lf • 
- Bak oilum, buna Fenerli mmm 8 olarak dizilmes" 

Cevat derler. 1 ıelmiıtir. Düzeltir ve kür 
- Buna da Kumkapdı Sami a· 

iabey derler! Marıilyaya giden 
Arkumdan bir çat çut! •• Hay· Manilyadaki kadınlar 

di kırdan yummta cebe •• Sailam ıi"'~ ıiden Llmia Refik" 
kalanı da: a&uf Hanımlar 1arm 

- Y&fl& Sami afahql purile lıtanbala ıel,eceı~ 



Sayıfa: 8 VAKiT 

Harikulade Aşk ve Macera Romanı no.22 Artistler 
htanbul İcra DA kimliğinden: 
tstanbulda Sultan Hamamm.da 2/37 nu

maralı Altm top ma.ğıızasmda kollektlt ııerlk 
olarak manüatura tlcareWe mUştegil Vabram 
Serklsyan ve Kirkor Mabtaucıyan Efendile
rin konkordato için mUhlet verilmesi talebiy
le vukubulan mUracaa.tı Uzerine icra kılman 
tetkikat neticesinde konkordato taleblnln na.· 
zan fttbara &lmmasma \'e icra ve iflA.ıı kanu
nunun 286 ve 287 incl maddeleri mucibince 
borçlu §lrkete iki a.ylık blr mUhlet verilmeSi
ne ve G&latada Kara.köypalasta avukat maz
har Beyin komJaer tayinine ve lı,bu mUhletin 
11Anlyte beraber icra ve ınv dalrelerl ve ta
pu ve sicil memurlukla.rma bildirilmesine ka
rar verilml§ olduğu ilAn olunur (1534). 

4 Nisan~ 
BAKIRKÖY ÇiMENTO ro~ 

ANONiM ŞiRKETiNDEN: 
u~ 

... - - - - -
Kadınlara BAlllm Bulgar san'atkarlan bir 

kaç gün daha memle
ketimizde kalacak 

Şirketimizin 1932 sene.si Adi heYe wJ 

• . ·:. 't • ., ' •• :' . ~ :r.·. .-- f .":· t~-' rtakleden .. fa. -- -
mtye içtimaı 2f Nisan 1933 tarihttıe tıl ı,ıl 

Pazartesi günil sa.at on birde §irket!.n 

bUlda. Bahçekapısmda 4 cü Vakı! tıs:: 
4 cU katta kAin yazıhanelerinde vukll 

cağından B.Mleten veya vekAleten en ~~ 
h!l!seye malik bulunıuı blssedarların 

gününden IAakal bir hatta evvel hi5se!İ 
~irket veznesine tevdi ederek mukllbll" 

dtlhullye varakası ıılmnları til%UmU Uflll c' 

Gece oluyor .. 
Selma kıpırdanmıyor .. Gözleri 

hala güneşin battığı yerde.. Biraz 
sonra, her halde elleri yorulmuş o
lacak ki, vaziyetini değiştirdi, ve 
içini çekerek etrafına bakındı. Bir 
an için SeLma, kendisini hayalle • 
re kaptırıp kaybetmişti. Şimdi ne
rede olduğunu hatırlıyor. Hatta 
demin yemek odasının kapandı • 
ğını bile hatırlıyor .. Yemek içerde 
çoktan hazırlanmıştır. Fakat işti -
hası henüz yok, acele etmiyor. Kö· 
şeden bir yastrk daha çekerek 
koltuğunun altına alıyor ve diva
nın yanında, yastrkların altında 

duvarın tahtayla kaplı olduğunu 

görüyor .. 
Selma, başı yastıkta tekrar hül

yalara dalıyor .. Kafasının içinde 
hin bir his, bin bir ümit, bin bir 
endişe doğuyor, karşılaşıyor, mü
cadele ediyor. Sırayla, serbest, ta
mamen hür ve 'erbest olmanın 
zevkini, esaretinin yarın biteceği· 
ni düşünüyor. Meçhul adamın 
doğru söyleyip söylemediğini dü
şunuyor.. Ya yalan söyledi de, 
kendisine taarruz edeceklerse ? .. 
Fakat sesi bu kadar ahenkli olan 
bir adamın bir alçaklık yapması
na imkan yoktur.. Muhakkak -
böyle bir şey olsa- ona yalva -
rır, kentlini kurtarır.. Bu aralık, 
Selmamn kars1sına müthis bir isif-. . 
ham şeklinde albümdeki cana -
varlar sıralanıyor.. Ya bunlardan 
birisi üzerine hücum ederse?. Bü
tün vücudu ürperiyor, teninde bu 
canavarların solumalarını duyu -
yor, dişleri kenetleniyor ve inliyor. 
... ~'1ra ... Bütün benliği, bütün ar -

~:,ı ile, albümde resmi en sonda 
olan güzel ve ilahi delikanlıyı 
imdadına çağrıyor .. Bu çirkin su
ratları unutmak için hayalini o -
nun üzerinde teksif ediyor. Evet .. 
O güzel adam gelsin, kollarına 
alarlik onu bu haydutlara karşı 
müdafaa etsin .. Sonra, bir tüy ka· 
dar hafif vücudünü, daima kolla -
rına tutarak, alıp götürsün.. Ka-
çırsm .. 

Belki de bu evde yalnız O v~r
dır, O, yarın kendisine hürriyet 
vadeden sesin sahibidir. o halde 
Almanca şarkı söyliyen kadın 

kimdi?. Bu kadm kim olabilirdi? 
Belki bir hizmetçi .. · 

Selma, sesin sahibine kendisi 
hakkında daha fazla malumat 
sormadığına müteessir oluyordu. 
Niçin onu kaçırmışlardı?. Niçin 
buraya getirmi,lerdi?. 

Fakat acaba bu suallere cevap 
verir miydi?. Şimdi Selma öğren -
mek, bilmek ihtiyaciyla kıvranı • 
yor. Gururu deliliğe yaklaşacak 

kadar büyük olan bu adam kim • 
dir?. Daha ilk günü, çılgıncasına 
bir mektupla kendisinin "Asırlar
danberi kadınların rüyalarında 

görüp tahayyül ettikleri, asırlar -
danberi tam ve mükemmel aşık o~ 
larak tanınmış,, olduğunu söyle -
mi yor muydu?. 

Bir deli .. Evet bu sözleri ancak 
bir deli söyliyebilir. Sonra Selma, 
imza yerine konmuş D. J. harfle· 
rini hatırlıyor, ve zihnen, tanıdı • 
ğı adamlar arasında isimleri bu 
harflerle baş)ıyanları düşünüyor. 

Yok gibi bir şey .. Hele Türkler · 
den .. Diran Jirair isminde bir er
meni tanıyor ama, bu da 80 yaşı· 
na gelmi§ eski bir artist. Hayır .. 
O halde kim bu?. 

Bu aralık, ay çıkmıştır. Odaya 
temiz bir aydınlık yayılıyor ve Se1 

manın gözleri duvardaki döşeme
ye ili§iyor. Orada, cilalı, parlak 
tahtanın üzerinde, hafif bir bozuk 
luk var. Selma biraz daha dikkat· 
le bakıyor. Hayır, görünmüyor. 
Kalkıyor ve elektriği yakıyor. Şim 
di, tahtanın üzerinde, iğneyle o -
yulmuş müphem bir el resmi görü
nüyor. Bu, acemice yapılmış bir 
şeydir. Yalnız, altında bir takım 

yazılar daha var, fakat bu yazılar, 
türkçe değil .. Fransızca da değil. 
Fakat ona çok yakın bir lisan. 
Belki de lspanyolca. Maamafih, 
Selma bunun manasını anlıyor, ve 
hemen tercüme ediyor. 

BURAYA DON JUAN ELiNi 
KOYDU. 

Sonra altında şu tarih: 
12mart1933 

Daha altında şu harfler: 
J. T. 
Ve en sonra da, bir feryat ka

dar heyecanlı şu kelime: 
Unutulmaz şey. 

( Oe\.'ıımr var) 
numııunıuu11uııınu11111uuıuuıı111tm1mııınnııımtmmıın1Mmut111ımuu.uu1Nnff1lfntn 

Bütün memleket Baro 
mümessillerinin Anka

rada toplanhsı 
Söylenildiğine göre, mahkeme

lerin ve baroların yaz tatili esna • 
sında, memleketin muhtelif yerle·· 
rindeki baro mümessillerinin An • 
karada umumi bir toplantı yap -
maları düşünülmektedir. 

Bu vesile ile, barolar arasında 

yakından tanışma mümkün ola -
cak, avukatları alakadar eden iş -
ler, görüşülecektir. 
E ınuııııııııınıııııııı1111n111ıımı111111111ı1ııııııııın1111u11111mııı111 ı111uııııı111111:uıııı111n"i 

~ Memleket Haberleri ~ 
:1t1111ıım1111111111nıııınrı111u111uwm11nııımıımu111!ın111ı·ıımı1111ırn111mıımnı111111ın~ 

Edremit hocalan 
Ankaraya gittiler 

Edremit muallimler birliğinin 
bayram tatili münasebetile Anka • 
ra seyahati tertip ettiğini yazmış -
tık. Edremit, Ayvalık ve Burhani
ye muallimleri Kütahya trenile An 
karaya gitmişlerdir. 

Bu muallim kafilesi 29 kişilik -
tir. Bunlardan yirmısı Edremit, 
9 zu Ayvahk, biri Burhaniye mual
limidir. 

Aralannda ilk tedrisat müfet • 
tişleriuden Zeki Beyle Edremit mu 
allimler birliği reisi Abidin Bey 
bulunmaktadır. Kafileye Balıke • 
sirden de Maarif müdürü Vasıf, 
ilk tedrisat müfettitlerinden AH 
Riza ve ortamektep muallimlerin
den ilhan Beylerle iki maullim ha
nım iltihak etmekte ve bu suret -
le muallimler hükumet merkezi -
mize 34 kişilik bir kafile halinde 
gitmektedirler. 

Muallimler dönütte Eskişehir ve 
Kütahyaya uğrıyarak 8 Nisanda 
Balıkesire döneceklerdir. 

Şehir tiyatrosu artistlerinden 
Behzat Haki Beyin sahneye intisa· 
hının yirmi beşinci yıl dönümü mü 
nasebetile tertip edilen jübileye 
Bulgaristan sahne artistleri namı
na iştirak eden Sofya milli opera 
primadonnası Madam Konstanza 

Kirova ile Filibe §ehir tiyatrosu 
artistlerinden Madam Ocakova, 
milli dram tiyatrosu artistlerinden 

M. Mihailof ve artistler cemiyeti 
azasından M. Ocakova bir kaç gün 

daha memleketimizde kalacaklar· 
dır. 

Bulgar operası primadonnası 

Madam Kirova Perşembe akıamı 
Tepebaşı tiyatrosunda bir konser· 

verecek, Pazar günü de Ankara da 
bu konserini tekrar edecektir. 

Madam Kirova dün kendisile 

görüşen bir muharririmize §unla • 
rı söylemiştir: 

" - Bir Türk sanatkarı şerefine 
yapılan bir sanat tezahürü için 
Bulgar artistlerinin murahhası ola
rak Türkiyeye geldiğimden dolayr 
çok memnunum. Türk ve Bulgar 
milletleri arasındaki karşılıklı 

dostluk, hiç şüphesiz, bu gibi ve • 
silelerle bir kat daha kuvvet bu -
lacaktır. Yapılan teklif üzerine 
Perşembe akşamr burada, Pazar 
günü de Ankarada iki konser ve -
receğim. Ankaradan dönüşte Es -
kişehirde de bir konser vermem 
ihtimali vardır.,, 

Madam Kirova sanat hayatı hak 
kında da şu malumatı vermittir: 

" - Sanat hayatına dram artis
ti olarak Sofyada başladım. Bir 
kaç sene çalıştıktan sonra Viya -
naya gittim. Orada sesim nazari 
dikkati celbettiği için Viyana ope-

rasına angaje edildim. Dört sene 
Viyana operasında kaldım. Sonra 
Fransada Lil şehri operasında ça -
lrştım. Ve nihayet Bulgaristana dö. 
nerek Sofya operasına girdim. O 
zamandanberi Sofyada bulunuyo
rum. En ziyade sevdiğim opera · 
lar Kannen, Verter ve Aydadır. 

Bayramlaşmalar 
Konya lisesinden yetişenler bir -
liğinden: 

Konyayı seven, Konyada oku • 
mu§ veya okutmut arkadaşlann 

bayramla~mak için bayramın üçün 
cü Cuma günü saat 10 da Halke -
vine gelmeleri rica olunur. 

~ T oros gençler birliği azası 

bayramın ikinci günü saat onda 
birliğin Şehzadebaşındaki merke -
zinde bayramlaşacaklardır. Birlik, 
bütün azasının o saatte gelmeleri -
ni rica etemktedir. 

Sultanahı:net Sulh tJçüncü Hukuk Mah-
Bir çocuk yandı kemesınden: 

Erdckte Karşıyaka köyünde Kostakl Efendi ne Yefsimanı ve Olga ve 
Yani ve Va.sil ve Vageliya Hanımlar ve Efen

Mustafa oğlu dört ya§larmda Mu- dUcrle §aylan ve mü§tereken mutasarrıf ol· 

sa annesinin çe§mede bulunduğu duldarı Ahi Çelebi mahallesinde Yemiş va

bir sırada ocak yanında oynarken pur iskelesi caddesinde 2/25 numaralı ve ü-
zerinde bir odası bulun&n bir bap dükkAnın 

eteğinden tutu§arak vücudünün izatei şuyuu zımnında füruhtu takarrür ede· 

sol kısmı ile söndürmek için uğ • rek mtizayedeye vazedilmiştir. Kıymeti mu· 
hıımmenesı (1250) bin iki yüz elli liradır. 

ı a§an kol ve eli yanmışttr. Şehir Birinci açık arttırması 9/Mayıs/1933 tarihi-

hastahanesine nakline imkan ha . ne müsadlt saıı günü scaat on beşte icra e

sıl olmadığından zavallı yavru bir dllecektir. Kıymeti muhammeneslnln % 75 
yüzde yetmiş beşini buldu~ takdirde kat'i 

hafta kadar ancak yaşıyabilmi! - tbalest yapılacaktır. Bulmadığt W<.dirde 
tir. on be!j gün müddetle temdit edilerek !.kinci 

ı ı an 
tsta.nbuld.a Sultan h&mammda 2/87 numa· 

r&lı Altm top mağazamıd& kollekW §irket.i 

olarak manita.tura Uca.retiyle mC§gul Va.h· 

ram Serklayan ve Klrkor M&hta.zacıya.n Et. 

Jerin icra. ve lflb kanunu mucibince İstanbul 
İcra HlkJmllğinden talep ettikleri konkorda
to mUhlotinln kabullyle kendilerine lkl ay 

mühlet verilerek komiser tayin olundum. Şir
kette alacakları olanlara ait zirde yazılı hu· 

suslar kanunu mezkllr hükmüne tevfikan UA.n 
olunur, 

ı - Alaca.klılat 9!3 ııeneal Nlsanuı.m o
nuncu pazarteııi gUnUndeıı lUbaren 20 gün l· 
çinde alacaklarını kaydettirmeleri ve alacak 
veılkalarnıı teslim eylemeleri, 

2 - Bunu fçln Gala.tada Karaköypa.lut. 
ilçUnctı katta bir numaralı yuıhanede tara
!mıa müracaat l&zımdır. MezkQr 20 gUn için· 
de ala.eakla.rmı kaydettlrmiyenler kanunen 

konkordato müzakeresinden hariç kalıp rey 
hakkına malik olamazlar, 

S - Alacaldılarm kaydından sonra kay
dettll'ınlş alaca.kWar tarafmdan konkordato 
müzakere edileceğinden alacaklılarrn toplan
ma.lan için H Mayıs 93S tarihine ml12adlt 

pazar gilnU ea.a.t 14 de )'Ulhanede toplanma.
fa alacaklılar davet olunur. Borotutar da top
lanma.da bulun.mata mecburdurlar. Tarafı-

ma teslim edilecek vesikalar toplanma için 
tayin olunan mezkQr tarihe tekaddUm eden 

10 gt1n içinde yuıhanemize mUraca.atıa ala
caklılar tara.tından tetkik olunabilir (15315). 

Konkordato kı;ımlserl: Mazhar 

ı LA n 
İstanbulda Yen! cam.Uı;ıerltte C,..'iling1rler 

caddesinde 4.~ No.lu dUkklnda kunı kahveci 

Klrkor vartanyan Efendi mezkQr 4.9/l No.lu 

dükkAnla ittisalinde bulunan f7 No.lu dükkA

nm altmııı sehim itibarile kırk altı sehmi mu

tuarnfı bulunan maheure Fatma Bedia Ha

nim tara!mdan 21SOOO lira matlubatma mu

kabil kendisine birinci derecede ipotek edil· 

dlğtnden b&hlsle icra. pa yaptırdığt takibat ne

ticesinde uhdesine ihale! katiyesi icra edil

migse de iddia olunan ipotek muamelesinin 

fesh ve iptali hakkmda. Kirkor Vart.&nya.n E

fendi aleyhine ikame olunan dava her ne ka· 

dar aııllye me.hkeme11inden ret olundu ise de 

temyiz mahkemesi adU tıp heyetinin raporu 

veçhile Fatma Bedia Hanımın clnnetlnl ma

kabline teşmil ve haizi ehliyet ve kudret ol· 

madığt zamana teııadllt eden muamelA.tm hU

kümll'UzlUğünU kabul buyurmuş ve bu suretle 

asliye mahkemesinin fllmmı bozmu" oldu

ğundan dükk!nlarm ııat.xşt hakkmdakl icra-

nın eski ba.llne iadesile Fatma Bedia. Ha

nrm uhdeııfne tekrar tescıu !hun gelecetın· 

den keyfiyetten herkes haberdar olarak her 

hangi bir ve.sile ile mczkln' dUkltAnlarm in

tikaline talip olmamam a.ksl tekdirde hüsnü 

niyet gibi müddeiyyatm kabul olunmayacağı 

U!n olunur (11S08). 

Fatma Be..~a Hanrm ~illi 

Taflsm 

1 L A " 
Oalatada Kuledlbinde Yll.D:Cl sokağ'mda. 

5 numara.da matbaa ve kırtasiye ticaretiyle 

nur. 

Ruznamei müzakerat: 

a.lt ııd 
ı - 1932 senesi mue.melA.tma 

idare ve murakıp raporlarmm okunıne.BI· 

2 - 1932 senesi bi\A.nço ve k!r ve -1 

hesabatmm tasdiki, 

3 - Heyeti idare azalarmm ibrası. 

4 - Murakıp intihabı ile ücretinin 

bltl (1492). _./, 

ZAYt - Galata ltlıah\t gümrUP 
aldığım 1073 No.lu depozito ma.itb~ 
zayi ettim. Hükmü yoktur. Plftoy uııeı/ 
Han No. 2S (1610), 
~~~~~~~~~------..-/ 

lstanbul dördüncü İcra Memurla~ 
Tamamma 1200 Ura kıymet takdir <J 

lııtanbıılda Alemdar mahallesinin e!!d -
mescit, kUlhan cedit gümüşhane \•e f' 
Sultan ııoka.klarmm nokta! iltlsakmdf:_.,, 
bıAlı karşısmda ) 17 parsel eski 2,2 m~~ 
yeni 1:5 numarıılı 38,5 metre terbilnde ıı~, 
k!g1r dükkAnm 6/12 hissesi ve yine taJI"'.. 
na. 5500 Ura kıymet takdir edilen ayni ~ 
le ve sokaklarda eski 8 yeni 13, 11/~ ıı 
ralı 65,5 metre terblinde 15,17 parsel ıı~ 
ralI dUkkA.nıa.rm havala!"1'11 mUştemil 16ıı'I 
sel numaralı altında dUkkAru bulunan 
hanenin 12. de 6 hiıısesi ~ık arttırmaya -~ 
dilmiş olup 15/4/933 tarlhinde ~ın-; 
teri divanhaneye talik edilerek 3/5/933 
hine müsadlt Çarııa.mba günU saat 14 t~ 
ya kadar İstanbul dördüncü icra daf.J't?I 
açık arttırma sureUle ııatııaca.ktrr. ~ 
maya l§tirak için hisselere isabet eden 

1 hammin kıymeUerlnln yüzde yedi buçul' 
petinde teminat akçesi almrr. Mütt~ 
vergi Belediye, vakıf icaresl mll§teri}~ ~ 
tlr. 929 tarihli icra kanununun 119 t! 
maddesine tevfikan hakları tapu sıeUl 
sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla cııg-et>' 
kadaran.m. ve irtifak hakkı sııhiplertııi11 

haklar ve hususile faiz ve masa.rıte dait " 
iddialarını ilAn tarihinden itibaren yirıııl f 
içinde evrakı mUsbltelerllyle bildirrnelet! 
zrmdır. Aksi halde haklan tapu sicmerıte 
blt'olmıyanlar satış bedelinin paylaşm~ 
hariç kalırlar. AIA.kadarlarm f§bu madde~ 
nuniye ahklmma göre hareket etmeleı' 

daha fa.zla malümat lstiyenlcrin 932/541. 
ya numarasile memuriyetlmtze mUraca.81 

meleri ilAn olunur. (1542) 

İstanbul 3 inci tcra Dairesinden: ~ 
Satılmasına karar verilen koltuk, 1' ti 

portmanto, halı, kilim ve saire 11/4/933 ıı' 
hine müsadit Sıılı günü saat 13 ten iti • 
Beyoğlunda. Topçekenler ııokağmda 1 t'f 
evde açık arttrrma ile satılaca~mdan ıstl ~ 
terin mezkllr gün ve saatte mabaJllndO 
lunmaları ilA.n olunur (1489). 

hta.nbul DördllncU İ<'ra Memurluğtlııl 

Tamamına 7230 lira kıymet takdir el 
~eyoflunda, Şişlide, eski Despot yeni )!t' 

soka~da eski 7 yeni 93 numaralı msŞ ~ 
"t çe bir bap kA.rglr hanenin tamamı açı 

ttrmaya çıkarılmış olup 15 Nisan 933 
ıl 

hinde şartnamesi herkese açıktır. 7 ?4•>11' 
tarihine müsad.if Pazar günü saat ı4 

16 ya kadar tstnnbul 4. llncü İcra daırel 
satılacaktır. Arttırmaya iştirak lçln fi 
yedi buçuk teminat akçe.si almır. Mute~ 
vergi, belediye ve vakıf icaresi mll§tcrl.Y' 

J 
ttr. Arttırma bedeli hisseye muslp 1'1' 

mUştagU ZElLLİÇ BİRADERLER §irketinin fJf 
konkordato a.ktl için mUhlet ita.sı %Imnmda takdirde ihalesi yapılacaktır. Akef bııl .ıJI 

muhammenenin yUzde yetmiş beşini bıl1~ 

vuku bulan mUraca.ati İstanbul İcra Reisliği çok :ırttıranm taahhüdü baki kalmalt 
tara.tmdan kabul edilerek komiserlik vaZife· dl' 

arltmnanm ( ı:ı) on beş gün daha telfl sini ifa etmekllğtm takarrür etmiş oldu~n- y,I 
dan: dilerek 22 Mayıs 033 tarihine mUsadif ııı' 

l - Meztror şlrketten atacağı olanların tesi günü ayni saatte en çok arttıran& 
alacaklarını mU.sblt vesikalarla birlikte 9/4/ ~ 

033 tarihinden 29/4/933 tarihine kadar 20 ettirilecektir. 200f numaralı icra Raııuıı. I 
gtln içinde saat 17 ile 18 arasında. Bahçeka- ı 126 inci 14addc.slne tevfilcan fpotek Satıllıl" 
pıda 4 Uncll Vakıf banda. birinci katta 35/36 1 • ıı" 
numaralı yıı.ı:ıhaneye müracaat ederek ala - ı ca.kltlarla cilğer al!kL:ıe.rıarm irtıfal< il 
cakla.rmı kaydettirmeleri ve bu mUddet ur- I sa.blplerinin dahi gayri menkul uzeıil' 
fmda. a.ıa.caklarmı kaydettlrmeml§ olanların ~ ô* 
konkordato mUzakeresinden hariç kalacak - haklannı ve husu.siyle f~ ve 111 / 

lan, olan idd.i~lanm evrakı müsbltelerilYle ıo , 
2 - Alacaklılarm 30/ 4/ 933 tarihinden ı~ 

içinde icra. de.lresine bildirmell'ri J 9/5/933 tarihine ka.dar on gün iCinde saat 1 T bit " 

Boludaki yangın 
Bolu orman şirketinin Karaca 

su köyündeki kereste fabrikasın • 
da bir yangın çıkinış, söndürül -
müştür. 

açık arttırması 30 Mayıs 933 tarihine mUııa
dl! Salı gllnU saat on beşte icra kılmacaklrr. 
Müterakim vergiler hissedarlara aittir. Talip 
olanların yevm ve saati mezkllrde. kıymeti 
muhammines!nJn % 7,15 yedi buçuj1!u (yüzde) 
n.18pcUnde pey akçeı:inl ba.milen 933/5 numa
ra fle Sultanahmct Sulh Uçtınctl hukuk ınab- ı 
kıomcstnc m11raeaatıarı nAn olunur. 

ile ıs ara.ıımda mezkQr yazıhaneye mUraca- Aksi halde haklan tapu sıcmerlle sa 

atıe kaydedilen alacak vMika.lıırmı tetkik e- mıyanlar satış bedelinin pa.ylaşınasınd&tl_i 
de bilecekleri, r,Y . 

a - Alacaklamı.ı kaydettirnıJıı ola.nlarm riç kalırlar İşt'.: tnaddei kanuniye ah)( / 

11/5/933 Perşembe gllnU saat 15 le mezlror göre hareket etmeleri ve daha fn.zlıl rıı&l J 
yazıhanede yapılacak alacaklılar toplanması- ıll~rf' 
na gelmeleri ilAn olunur (1493). almak tstlyenlerln 933/204 dosya ııu ~ 

ıtomlseT: ı\wkııt K<>mal ci<ıir,.mize mtıra-:aallan illln olunur <14 
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4 Niıan 1933 VAKiT Sayıfa: 11 

Evkaf Müdur1uğu ııilnıa~· . \ 1 TürkiyeCümhuriyet Mer ~z Bankası 
Sokağı No.sı Cıosı 30/3/ 1933 vaziyet1 

latan bul 

Mahalle ve mevkii 
Babçekapıda Şeyh Meb· 
met Geylini 

Arpacllar 65,53,63,65 Selinik bonmar· 

Hocapaşa Emirler Hamidiye 

" " " 
l · 50 

şesi namile ma· 
ruf mağara 
Mağaza 
Diikl<An 

AKTiF 
Kasa: 

Lira 

Altın: un kilogram tt.913-933 L. l ô.757.935.7i 

PASiF 

Sermaye. . . . . .. .. .. . 
Ltra 

15.000.000.-

Çemberlitaş MolJafenari Mahmudiye 
55,42,44 

1 Hane 
Banknot • . • • • " 16.101 703. -
Ufaklı!< fi31.6'25 .55 33.491.264.33 TedavUJdekl Banknotlar: 

" " " 5 
iskele 

" 
Oahlldekl Muheblrler ı Dcrııhte edilen emı ı.: ı nah.tiye L. 158.748.563.

Kanunun 6 'e 8 inci madde· Eyüp K1Z1lmesçit 
Hocapaşa Karaki Hü
seyin çelebi 
ÇemberJitaş Mollafenari 

Orhaniye 
11 

33.23 
" 

Kamerhıtun mek· 
Altın: S:ıfi l\g. . . 1.788-024 L 2.515.003.7 

975.702.41 3490.701.11 dekrine tc\ fi kan nıki teıli\·aı 1' 4.448.163.-Türk lirası . • . · • .. 
Hariçteki Muhabirler : 

154.300.000.-
Divanyolu 195. 218 

tep mahalli 
Köpriilü mektep 
mahalli 

Alnn Safr kilogram 1.541-044 2. 167.öOô .94 
d- · J .331.S'l2. fi5 2.504 469 59 Altını tah\'İIİ kabil Seıbe•t ovıı er ____ .., 

Deruhte edilen evrakı nnktiye 
bakıye i . . . . .. . . 

l\arşılı~ı tnmamen altın olarak 

Mabmutpaşada Cami 
ittisalinde 

20 Mektep mahalli 

Cami merdi· 114-115 Dükkan 

Hazine Tahvillerl : tedavüle \"llZedilen . ••• • . L.. R688.000.- 162958.000.-

Deruhte edilen eçrakı na\:tiye ~ L 15S.74S.5ô3.-
lıarsılt~ . . d 

Mevduat: 
• • • 14.653 491. 65 

Babçekapı Çelebioğlu 
A!Aettin venleri karşı-

1ı>ında 

Veıiriskelesi 
Aziziye 

Orhaniye 

K3.nunun o \ ' C S ıncı ma • 
delerine tevfikan ,·aki tediy:ıt - 4 448.5tll- t 54.300 000-

Türk lira ~ı 
Doriı 

Muhtelit .. 

5. 782 Q6] . 72 20.436.453.3 

• • • • . • • 39.585.778.2 

Hocapaıa Emirler 

" ,, Karaki Hüseyin 
çelebi 

" it " 

Babıali Nalhmuçit 
Mahmutpaşa Nuıuos· 
maniye 

" " 

Çemberlitaş Atikalipaşa 
Çarııkapı Kaliçecibaa.n 
Çarşı 

ÇemberHta, Atikalipaşa 

Hocapaşa Karaki Hüse
yinçelebi 
Bııbçekapı Şeyh Meh
met Gey!Anı 
Bahçtkıpı Şeyh Mth· 
met GeyJlni 
Hocapaşa lbnikemal 
Eylip .CanPilcebi r 

" Aziziye 
Nuruosma· 

nıye 

Cami avlu· 
sun da 

Çılingirlu 
Makasçılar 

Kuyurr.cular 
Reisoğ u 

16 
2-108 

2 

4 
55 . 16 

~7 • 1 

17-23 

2 
18 
44 

Sof çubam orta 14 
k atında 

Nöbet hane 11 

Hidayet c~m i i 1,2,3, 
danmahalil avlusunda 
Hidayet camii 1 
aitında 

o 1 
Bostan iske'ui 

" ,, 
,. 

" 
ti 

,, 

" 

il 

,, 
. ' 

Oda 

Arsa maa baraka 

Üç oda ve mey-

Ardiye 

Arsa 
Mihrişah imaret 
maha lli 

Yu l< arda yazılı nkıf em:ak 30 · N.art. 933 tarihinden 29. Ni· 
san: 933 tarihine ka c!ar bir ay ıaıfıtda 934 ser.esi Mayıs niha· 
yetıne kadar müddet le kiraya çerıl ec.ğınc' en tutmak istıyenfern 
Evkaf M fidOriyetinde Vakıf Ak arlar l<a 'emine gelme'eri (1 ~06 

Çember lıtaşta Mollafenati mahılles 'nde eski Alipafa camisi 
avlusunda 23 No. oda. 

YuP<arda yaıı ' ı olan oda 93t 5'r.csi Marn nilı~' cti11e kadar 
P~tarhkla kiraya veri lect~int'en ta liplu 10 N ear 9:3 pıurtui 
gunft saat on beşe kadar Evkaf rrüdir yd nde vakıf akar'sr l:a 
lemine müracaat .arı. (J508J 

Kıymeti mubammenesi 
Lira 
180 

d Yenibabçede Kaplarsinan mahal 'es:nde izzet bey sokağın· 
• 9. No. 1ı hanenin harap olm~sına b .naen enkaı:ı N sının 10 cu 

pazartesi gllnü saat 15·te paurhkln satılacağından taliplerin 
Mahlu'At kalemine müracaatl arı. (1507) 

Lira 
25 Çembulitaşta Mollafenari mahallesi Mahmudiye caddesin· 

de 7 No. hane 
11 Çemberhtaşta Atikalipaşa mahallesi Çerrıberlitaş dibinde 

arsa ve baraka. 
Yukarda yazıla emlak 934 scr.ts ı Maps nihayetine kadar 

L~alık olup h izalarında gösterUen bedellerle talipleri uhteler;n
de-dır. Bir hafta müddetle temdit edildiğinden faı ıasile talip o an· 
1•~. ~'~anan onuncu pazartesi günü saat on beşe kad• r ~vkaf 
_nıudırıyeti nde vakıf akarlar kalemine mDracaatları. ( l 509) 

SEYRiSEF AiN 
ı--:--:---------------11 

} n ~~er\;ezı idaresi Galata köprüha•ı 82623 ı; 
_ t • Slr\;ecı Mühürdar 7.8de H;n 2!!MO 1 

lzrnır • Mersin Postası 
ArtAFARTA 7 · 4. 933 cuma 
~ 10 da idare rıhtımından. 

h: . M 911r· ersin postaları 7-Nı 
san· 33 den itibaren her haf· 
~~ cuma günleri kalkacak gi· 
ışt~ Çanakkale, Jımir, Çeş· 

CUzdan: 
• • 1 L. 4.377.242 .2 

Sen edat · 
F:sham ,.1) Deruhte edilen C\ r~~11 

tahvilAt J naktiye karşılığı (ıtı· -

1 . . . . 1 ., 27.1 25.82:>.-
barl kıymet el . . , .. ı.oıs.296 , Q 
Esham ,·e TahvilAt · · 
Altın ve d8vtz Oaerlne avans . . . 

Hlsaedatlar • • · • · 
~uhtellf 

Yek Cin 

me, K Ufadası, Küllük, Bod· 
rum, l'Y?-armaris, Dalyan, F et· 
bi~e, Kalkan, Kaş, Finike, 
Antalya, Alanya iskelelerine 

l ______ •s--t-an_b_u_ı_e_e_ıedlye~ı 116n&ere ' 
uğrıyarak Mersine gidecek ve 
dCSnüşte aynı iskelelerle bera· 
ber Taşucu, Anamur'a uğrıva· 
rak panrtesi sabahı lstanbut'a 
dönecektir. f 1444 

Eminönü Kaymakamhğındın : Şebıadebaşında Kal~nderhane 
H k Fırkası kar~ısında böıe başında mahallesinde Cumhuriyet a 

1 'l/2 No. 
0

] 1 dükkan enka:n açık mürayede usulile sah acağından 
talip olanların Nisansn 00 Uçüncü perşembe günü saat on c

1

örlte 

encümene gelmeleri Hio olunur. ( 1500) 

YekOn lJS.010.231.6 

Iskonto haddi 0~ 5 1/2 - Altın üzerine avans % 4 1/2 

T\:JQKiYE 
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VAKiT 4 Nisan~ 

İstanbul 6 ıncı lcrıısnıdaıu 

ar zar Beyoğlu Alion sokak (1) numaralı apsrtı" 
ınanmın Froso Pansyonunda Alfred }3racY'od 

ev Madam Anriet Bracyotiye: 

Bütün bayramlıklarınızı 

ve en sağlam olarak 
en .. ucuz, en güzel, 

tedarik edebilirsiniz 

.. n<r. lir& Emilyo Kauçi Eefndiye olan üç ~ -
yt!I• 

borcunuzun tahsili ve rehnln paraya çe 
illdeo 

meslne dair Beyoğlu Sulh Mahkeınes 

sadır olan ilA.ına müsteniden nam1armıza çı· 

yegane mağazadır 
5 itici 

kanlan ve icra ve iflA.s kanununun 3 

maddesi mucibince tanzim edilen icra Etııil"' 
ru· 

leri zirine mübaşir tarafından verilen ıne~ 

hata nazaran halen ikametgli.hmrz maıanı 

BAHÇEKAPI Şubesi 
1 1 olmamasından ilanen tebligata. karar .,,eril' 

miştir. İşbu ilAn tarihinden itibaren }:ı!r sS 

zarfında mezkür borç ödenmediği ve ıxıalllW 

meden icranın tehirine dair bir karar getl· 

Muhterem müşterilerine kolaylık olmak üzere rilmediği takdirde cebri icraya devam edııe· 

ceği ihtar ve bir itirazınız var ise 6 ci teri' 

dairesinin 933/ 1771 numaralı dosyasına n:ıil· 
racaat etmeniz içln icra emri makamına ıııı· 

im olmal{ Uzere ilD.nen tebliğ olunur (161.Zl• Buakşam 9 a kadar açıkb (1546) 

Maliye Vekaletinden: . Doktorlar '1 
14/12/932 tarih ve 2094 uumaıaJı kanuo mucibince hasılı 

Fevzipaşa - Diyarbekir demiryolunun Şefkatli istasyonundan son· 
ra olan kısmının inşasına tahsis edilmek uzere yapılacak 12,000,000 
liralık istikrazm 0 A,, tertibini teşkil eden 4,000,000 liralık kıs
mının kayit muamelesine 1 nisan 933 te başlanacak ve bu müd
det bir ay devam ederek 30 nisan 933 akşamı bitecektir. 

1 - Bu istikraz üç müsavi tertipte ve beheri yirmişer lirahk 
itibari kıymette hamiline muharrer tahvillerle yapılacaktır. 

2 - Her tertip birden iki yüz bine kadar numarayı taşıya· 
cakbr. 

3 - Bu itibarla tam tahvil altmış lira itibari kıymetinde 
olup bunun için her tertibe ait yirmi lirabk tahvil tam 
tahvilin üçte birini temsil eder ve ikramiyelere de o 
nisbetteiştirak hakkını verir. 

4 - Bu defa kayit muamelesine başlanan °A,, tertibine ait 
tahvillerin ihraç fiatı yüzde doksan beş olarak tesbit 
edilmiştir. Yani yirmi Jirahk bir tahvil bu müddet zar· 
fında on dokuz liraya satılacaktu. 

' J islikrazm faizi % 5 tir. Bunun için her tahvil bir lira 
kıymetinde yirmi kuponu taşıyacakhr. 

6 - Faizden başka senede iki defa 16 nisan ve 16 teşrini· 
ev.vel tarihlerinde yapılacak keşidelerde kazanan numa· 
ralara aşağıda yazdı ikramiyeler tevzi olunur. 

Adet Türk lirası Yekün Türk 
beherine lirası -1 30,000 30,000 

1 lS,000 15,000 
3 3,000 9,000 
6 909 5,454 

289 120 34,680 
300 94, 134 

Yukarıda yazılı miktarlar tam tahvil üzerinden hesap ve tes · 
bit edilmiş olup numarasına ikramiye isabet edecek tertiplerden 
her birine üçte biri tevzi edilecektir. 

"Altı ayda bir yapılacak keşideler neticesi tevzi edilecek iş· 
bu ikramiye miktarlarının ne suretle hesap ve tesbit edilmiş ol· 
duğu ayrıca broşür halinde yapiJan neşriyatla izah edilmiştir. Bu 
broşürlerin kayit muamelesini yapan bankalardan talep edilmesi . ., 

1 - Faiz ve ikramiyeler bu istikrazm tamamen itfasına ka
dar her türlü resim ve vergilerden muaftır. 

- 8 Bu istikraz tahvilleri resmi devair ve müesseselerce hu
susi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, münakasa ve 
mukavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerinden başa
baş kabul edilir. Bundan başka hazinece sahhnış ve satılacak 
olan milli emlak bedellerinin ödenmesinde de başabaş alınır. 

1'.ayit muamelatı : 
9 - Kayit muamelesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

ile Ziraat, iş ve Emlak Bankalarının [J)erkez ve şubeleri tarafın· 
dan her tarafta icra edilecektir. Bu bankalardan başka lstanbul'da 
Osmanh, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadJ Ticareti Ha
riciye Bankası, Selaaik, Kommerçiale, Franko · Asyatik Ame
rikan Ekispres, Doyçe Bank, Oryant Bank, Ban~o di 
Roma, Felemenk Bahri Sefit BankaJarile ayrıca ilan edilecek 
diğer bankalar tarafından da icra edilecektir. 

10 - Bu defa ya pılacak "A,, tertıbine ait kayit rı; uamelesi 
için on dokuz liranın peşinen tediyesi mukabilinde yukarıda ya
zılı bankalar tarafından tahvillerin asılları yerine geçmek üzere 
gene hamiline muharrer yirmi liralık muvakkat makbuz verilecektir. 

11 - Muvakkat makbuzların asıllarile ne zaman değiştirilece-
ği aynca ilan edilecektir. (1258\ 

Hava Müsait Olduğu takdirde 

Zümrüt YALOVA Kaplıcaları 
LOKANTALARI OTEL VE 

Bayram münasebetile aCjık bulunacaktır .. 

Dr. Mehmet All 
idrar yolu hastalıkları 

mütehassısı 
KöprUbaşmda Eminönü Hanında N o. 2 

Her gün öğleden sonra 

Doktor 

Hafız Cemal 
DahUJ hastalıklar mUte.b8.l!SIBı 

Dfvanyolu No, 118 Teıeton: 22239~ 

Diş doktoru 

Zeki Nuri 
Her gUn basta kabul edlllr. He r nevı cüş 
rahatsızlığı tedavt olunur. Muayenehane: 
Usk1ldar Ab<;ıtıa.şr Mektep sokak No. ôO 

Göz hekimi doktor 

Süleyman ŞUkrii 
Blrlncl smıt mUtehe.ssıs 

Batna.il (Ankara Caddesi Numara 60) 

Diş doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane; fisj<y<Jşr .A,tııı.mataşı No. 153 

İstanbul ikinci lflAs memurJıığundan: 

ı - Tamamına 800 lira kıymet takdir e
dile Galatada Alaca :Mesçit mahallesinde 

Mahmudiye caddesin de atik 266 cedit 286 

No.lu dükk Anm tamamı. 

2 - Tamamına {1600) Ura. kıymet t ak

dir oluna n Kurtuluşta Fotika sokağında 

7 - 9 N o.lu bahçeli hanenin Uç hisse itiba

riyle iki hissesi. 

3 - Beher metre murabbaına Uç lira kıy

met takdir olunan Beyoğlunda Hüseyin ağa 

mahallesinde Bülbilldere sokağında atik 34 

cedit 4.9 No.lu ha len 112 arşın on parmak 

miktarındaki arsanın taman11. 

4 - Tamamına 4.54 lir a 50 kuruş kıymet 

taltdir olunan Kartalda Ardıç mevkiinde 22 

döntiı:n iki evlik 280 arşın tarlanın sillüs his

sesinin on hisse itibariyle aıtx buçuk hissesi. . 
5 - Tamamına 4500 lira kıymet takdir 

edilen Gala ta.da Arap camii m ahallesinde 

Mina sokağında kAin atik ve cedit 34 No.lu 

ha.len 13 - 15 ve 32 N o. ları havi hanenin ta-

mamı. 

6 - Tamamına 1500 lira kıymet takdir 

olunan Tara byada hacı Osman bayxı:mda atik 

147 No.lu fundalığın üç r ubu hissesinin 360 

sehim itibariyle 285 sehmi. 

Yukarıda yazrlı olan ve müflis kömürcü 

Ayan oğlu Mehmet ağaya alt bulunan em

l tı.k ve arsalar mUzayedeye vazolunmuş olup 

4/Mayıs/933 Perşembe günü saat 14 den 17 

ye lcadar İstanbul ikinci ifltı.s dairesinde açık 

arttırma ile satdacaktrr. Bu Jıususa ait ya

pılan şartnameler 15/ Nisan/933 den itibaren 

dairede alil.kadaranın bakmalarmx hazır bu

lundurulmu§tur. Arttırmıyıı. iştirak edecek

ler yüzde yedi buçuk teminat vereceklerdir. 

Satı§ peı;ılndir. Müterakim vergi ve Belediye 

resmi ve vakıf icaresi mtişteriye aittir. İsti

yenlerin ve fazla malumat almak arzusunda 

olanların 931/ 21 No. ile dairemize müracaat

ları iltı.n olunur ( lö21 J • 

ZAYİ - Gebze askerlik şubesinden aldı

ğım askert vesikamı kaybettim. Yenisini ala

cağımdan hükmü yoktur. Gebze kazasc Ya

rımca ltaryeslndeıt 818 tevelll.iUU Mustafa 

oğ'lu H Useyin (1503) 

SA!ttBİ: MEHMET AS IM 

Umuınl Neşriyat MUdilrU: F1KRET ADtL 

VAIOT MATBAASI - lSTANBUL 

Hililiahmer 
GAZETESi 
Bayramda yalnız 

Hilaliahmer gazetesi çıkar. 
HiJaliahmer Cemiyeti lstanbul Bürosundan : 

ilanlar1mz için en kuvvetli neşir vasıtası Hilaliahmer gaze· 
tesidir. Haolarmm yalnız Hilaliahmer gazetesine veriniz. Hi· 
Jaliahmer gazetesi Istanbul'da değil, Türkiyenin her tarafında 
şubelerimiz vasıtasi l e satılmaktadır. iliolarınız, hem müessese· 
nize ve hem de Hilaliahmer Cemiyetine menfaat temin ede
cektir. 

ilanJarmızı : 
Is tan bul' da : Yeni postahane karşısında Hilaliabmer Sabş 

bürosuna telefon 22653 . 
lstanbul'd:. Ankara caddesinde 

l<etine telefon 20095 veriniz. Son 
ı ki sahifede 40 kuruştur. 

ilancılı:c Türk Limitet Şir· 
sahifede 30 sondan evelki 

(1353) 

Şirketi Hayriyeden: 
Bayramm üçüncü cuma günü eyyamı adiye tarifesi tatbik edi-

leceği ilan olunur. (1494) 

Ladik Belediyesinden: 
Ladik belediyesine ait olup Havza· Ladik arasında Samsun .. 

Sıvas şimendöfer hallmm şose ile birleştlği 74 kilometredeki 
durak yerjne yeni açılan 2 km. bir yol ile bağh ve tabiatın mÜS" 

teına bir lutfuna mazhar olmuş bedii bir mevkide kain Hamam" 
ayağı - Hilyas adile anılan lrnplıcalar ve yanında ki oteller, dük· 
kan, fırrn, kahve, ban, ve bahçenin 933 senesi haziranından iti• 
baren üç seneJikten aşağı olmamak üzere ican 1 • 4 · 933 tari" 
binden itibaren yirmi gün müddetle ve kapah zarf osutile müza
yedeye çıkarı'mışhr. Kat'i ihalesi 20 · 4 • 933 perşembe günil 
saat 14 te Ladik belediye da ires'nde icra k ı lına cağından kanuni 
teklif ve teminat mektup ve müracaatların mezkur tarihten ev· 
yel yapılması ilan olunur. ( 1488ı 

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

müracaat edebilirler 
. -· . ·: 1 ' . '.' • ; . . • ,' ". ~· . -, .· - . : . .... ·.- •• ' . : .• ,_ ' . ~ . - . 

· Istanbul Gümrükleri Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1 - Müdiriyetimizdeki deniz va s ı ta l arı için 14 adet küçük 
bot pazarlıkla yaphrılacaktır. 

2 - Pazarlık 4/4/933 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 te 
Başmüdiriyetimizdekı satınalma komisyonunda yapıla caktır. 

3 - istekliler 69 lirahk iğretı güvenmelerile komisyon• 
gelsinler. 

4 - Şartname ve resim Başmüdiriyet satınalma komisyo-
nundadır. (14691 

Yeni Tarih 
Her sınıf tarih kitıibınıo buUisası 

f arib imtibanım vermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir 
l 00 kuru~ fiatla lıtanbulda Kanaat Kütüphanesinde satılar. 


