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VAK iT 
Kurban bayramını 

Okuyucular.na 

Kutlular 

· Bu münasebetle- "V AKIT 
diğer arkadaşları gibi yarınki 
Perşembe, Cuma, Cumartesi 
günleri çıkmıyacak, Pazar gü _ 
nü tekrar çıkmıya başlıyacak _ 
tır. 

Biraz bitarafane 
düşünelim 

. ~eç.enlerde Edirneliler şehir -
lerının Bulgar işgalinden kurla • 
rıldığı günün yirminci yıldönümü
nü kutladılar. Bu maksatla ihti -
faller yaptılar. Türk ordusunun 
gösterdiği kahramanlıkları takdis 
ettiler.. Meğer Edirnede yapılan bu 
ihtifaller Bulgar dostlarımızı hay
rete düşürmüş. Diğer taraf tan ih
tifalciler arasında bazı kimselerin 
Edirnedeki Bulgar konsoloshane -
ıi yanından geçerken "kahrolsun 
Bulgaristan!,, diye bağır,mışlar. 

Bu da ayrıca Sofya muhitinde te
essürleri mucip olmuş. Bulgaris • 
tana karşı gösterilen bu düşman
lık tezahüratı Bulgar hükumetin • 
c~ sükutla geçiştirilememiş. Hari· 
cıye nezareti siyasi işler şefi M. 
Pavlof, Türkiye sefiri Tevfik Ka
~ BeYln nezdine gidere}{ hadise 
üzerine dostane bir surette görü~· 
müş.. 

. (V AKIT) tn dünkü .ayısında 
ışaret ettiğimiz gibi Bulgar hüku· 
metinin nim resmi organı olan (La 
Bulgarie) refikimiz Edirne hadi • 
ıeıini bu suretle tasvir ettikten 
sonra bir takım tenkitkir ınütalea
lar yazıyor. Edirne hadisesini da
ha ziyade bulanık suda balık av· 
la k · · .ma ıstıyen bir takım tahrikçile· 
re atfediyor. Bununla beraber yal
nız Bulgar konıoloahanesinin pen-
cereleri altında "k h 1 B 1 . a ro sun u • 
garıstan ı d. b ... l k l . · '' ıye agıran ann hare· 

et erınden şikayet etmekle kal • 
~ıyor, Edirneye Bulgar ordusunun 
gırmesi ve cıkması yı'rm·ı l.k 
:ı,· h ~ sene ı 
hır . a~ise olduğu halde mevzuu 
ahıa ıhtifalin bu sene ilk d f 
Y~] ea 
2lı 1 ınış olması dikkati celbeden 
re;nadl~ bir hareket olduğuna işa· 

e ıyor. 

Da.ha sonr T.. k. d.. a ur ıyede Bulgar 
uşnıan]ı... k. 

d ... gı yapan ımseler bulun· 
g:~u~dan tikayet eden (La Bul
d·rTıe .. kcevap olarak Bulgaristan· 

""' ur d"' eöıteril h"I uş~~~lığı yapanların 
b e ı ecegını d·· ·· ·· ·· ı . uşunuyor oy e b1r k ' 
nııy ... nı~ abelenin doğru ol • 

acagını ısp t . . d 
tandak' b a ıçın e Bulgaris-
gar fkı~ u kabil kimselerin Bul-

e arı um . . tas\'· .. urnıyesı tarafından 
ıp gonnediğini, nihayet Bul -

Mehmet Asım 
1 Devıuw ı lnl.'f aayıfada ı 

Devletler itti( akı 
···················································· 
Fransanın 

mukabil 
teklifleri 

Dört devletin Avrupa işle· 
rlni idare etmesi ! 

PARlS, 4 (A.A.) - Kabine, 
çetin bir münakaşadan sonra Paul 

M. Pol Bonkur 

Boncour muh· 
tırasının an:ı 

hattını tesbit 
etmiştir. Bu 
muhtıra, Muso
lini planının 

mukabili b i r 
plan teşkil et
miyecek ancak 

umumi doktrin.i 
izah ede::ektir. 

Fransa, İngiltere, İtalya ve Al
manya ile birlikte sulbü kuvvetlen
dirmek için çalışmağa hazırdır. 
Çünkü bu 4 devlet, Avrupaya ait 
bütün mes'uliyetlerin yükünü ta
§ımaktadırlar ve küçük devletler, 
hu 4 devletin Milletler cemiyeti 
konseyinde daimi surette aza ol -
malarını kabul etmek suretilyle 
onların bu hakkını tanımışlardır. 

Lokarno ve Briand - Kellog mi
ıaklarının zihniyeti dahilinde sul· 
hü muhafaza etmek makaadile 4 
devlet, Avrupa devletleri arasın • 
daki münasebetlere müteallik bü • 
tün meseleler için müşterek hal 
ıuretleri bulmak hususunda muta· 
bık kalmağa çalııacaklardır. 

Herhangi devleti alakadar eden 
bir mesele mevzuu bahsolduğu ve 
4 devletin bu meseleyi tetkik et· 
meleri icap eylediği zaman, ala -
kadar devlet, meselenin ta başlan
gıcındanberi müzakerat esnasında 
mümessil bulundurmağa davet e· 
di]ecektir. 

DİLİMİZ 
= 25 inci liste = 
ANKARA, 4 (A.A.) - Karşdıkları ara

nacak Ar:ıpça ,.e Farsça kelimelerin 25 No.lu 
Jlst.esl şudur: 

1 - Defi ( dt!f) 
2-Defa 
3 - Defter 
4 -Delalet 
5 - Delil 
6-Derç 

7 - Derece 
8-Derkenar 
9-D~rman 

10 - Ders 
11-Dert 
12 - Dcrnhte 

Listelerde çıkan lı:ı>llınt•lerden manaları 

birden fazlıı. o:ılnların her manası için ayn 
karşılıklar ileri ııürlilebUlr. 

Karşılık göııteren zatların gönderdikleri 
karşılıklardan duyulmuş ve işitilmiş olmıy:ın
ları hangi ksJn:ıldard:.m ııJdıklarım göııt<'r -
meler! rica olunur. 

L Bulduğumuz kelimeler ve okuyucuıa

rımı:ııın gönderdiği karşılıklar beşinci sayıla· 

mı.zdadır. J 

KİMSESİZ 
Seliimi lzz~t'in bu çok güzel roınanı 

Bayram ertesi: Pazar 
günü Vakıt'ta çıkacak 

1933 Kurban Bayramı 

Siyaset lleminde Hazreti lsmail kıssası 

Yeni Bulgar sefiri 
dün geldi 

Aradaki emlak mesele
sinin çabuk biteceğini 

umuy~r 

Yeni Bulgar sefiri M.Aııto11of ve Madamı 

Bulgaristanın yeni Türkiye se -
firi M. Antonof, ve zevcesi, dünkü 
trenle Sof yadan tstanbula gelmiş
lerdir. 

M. Antonof, kendisile görü -
şen muharririnüze, şu beyanatta. 
bulunmuştur: 

- Şehrinize ilk defa olarak gel· 
miyorum. 1909 senesinde de Bul
gar talebelerile birlikte gelerek, 
burada bir müddet kalmıştım. 

Hatta biraz Türkçe de bilirdim. 
Zamanla unuttumsa da, çok geç· 
meden tekrar öğrenebileceğimi u· 
ı:nuyorum. Memleketinizde bu· 
lunmakhğım, bunun için bana gü· 
zel bir vesile vermektedir. 

Sofyacla, sefir iniz Tevfik Ka • 
mil Beyin ziyafetinde de söyledi • 
ğim giOi, Türk - Bulgar müna • 

sehetleri, çok dostçadır. 
lki tarafın da menfaatine uy • 

rrun bir hal şekline bağlanmasına 
kar§ılrklı olarak çalışılan emlak 
meselesinin, pek yakında halli 
mümkün olacağı kanaatindeyim. 
Karşılıklı olarak hüsnüniyet gös • 
terilmezi, her halde bu imkanı 
verecektir. 

Bu mesele hakkında Sofyada 
, müzakere devam ediyor. Bir kaç 

============== 

Bir taraftan Yahudilerle uğraşırken .• 
···············································································································• 

Almanlar bir taraftan da 
Ruslarla çekişiyorlar .. 
Rus Hariciye komiseri Almanyaya bir nota verdi 

MOSKOV A, 4 (A.A.) - M. 
Litvinof dün Alman sefiri M. 
Durksene bir nota vermiştir. Bu 
notada Sovyet vatandaş1arına ya • 
pılmakta olan gayri insani mua
meleler ve bunların kanunsuz olan 
tevkiflerile Sovyet ticaret mümes -
silliklerinde ve vapurlarında ya -
pılan araştırmalar ve Sovyet iktı· 
sat teşkilatlarında yapılan yağma
lar şiddetle protesto edilmektedir .. 

Yahudileri Ruslar 
kışkırtıyormuş! I M. Lltvlnor 

BERLlN, 4 (A.A.) - Hükumet söyliyerek memnuniyet beyan et· 
mahafili geçen cumartesi günü mektedir. 
Yahudilere karşı yapılan boykotun Bu mahafil, boykotaja yarım 
_ bazı istisnalar bir tarafa bırakı- devam edilmiyeceğini de bildir • 
lacak olursa - beklenen tesiri hasıl mektedir. 
ettiğini, Almanyada mezalim ra· Salahiyettar mahafil, yeni bir 
pıldığına dair ecnebi memleketler- boykot ilanı suretile bu istisnalara 
de baş gösteren propaganda ve karşı mücadeleye girmeğe lüzum 
mücadelenin tamamile durduğunu (Devamı 21 inci eayıfada) 

············································~·············································· 
F enerbahçe klübü bugün Macarlarla 

mühim bir imtihan geçirecek ! 

D.A~~~~~~,.ı (Dcnmı :? inci sayıtada) 

Macarlarm en kuvvetli takımlarmdan bulunan A Boçkay ,,bu 
sabah geliyor. ilk maçını da bugün saat dörtte Fenerbahçe stadında 
Fener bahçe birinci takımımız]a yapacak. Müsabakanın fevk alide 
heyecanlı olacağı muhakkaktır. Bu maçta oynamak üzere AlAettin 
Bey de Ankaradan getirtilmişt• r. Resmimiz Fenerbahçe birinci 
takımını gösteriyor. Maça dair haberleri bugün Spor sayıfamızda 
bulacaksıoız. 
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Sayda: 2 VAKiT '\ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~y~~niBul~rse~ 
Biraz bitarafane 

düşünelim 

(Ba:ımnlcaledeıı dC\•nm} 

Almanyada Yahudilerin hukuku iade 
edilmezse boykotaj devam edecek 

garistanda yapılan Edirne ihtifal
lerinin esası doğrudan doğruya 

vatan yolunda hayatlarını feda et
miş Bulgar askerlerine karşı gös
terilen milli bir vazifeden ibaret 
bulunduğunu, bu ihtifaller esna -
sında Türkler ve Türk askerleri 
aleyhinde en küçük bir harekete 

Buna karşı Yahudi doktorlara da yol göründü 

meydan verilmediğini de söylüyor· ı P ARiS, 4 (A.A.) - Dört Ya- ı zörü olan Alman bahri prograrum
Biz (La Bulgarie) dostumuzun hudi cemiyetile Yahudi dostu ce • da iki zırhlı kruvazörün inşası da 

bu sözlerine bakarak yanıldığını miyetler, M. Hitlere müşterek bir 1 derpiş edilmiştir. Bu kruvazörle • ,. 
anlıyoruz ve bunu açıkça söyle- telgraf çekerek Alman Yahudile ·11 rin inşasına 1 Teşrinievvelde baş" 
mek istiyoruz. Evet, bir dakika i- rin hukuku iade edilmedikçe Al·! lanmıştır. 

ç.in kabul edelim ki Türk ve Bul- man mallarına karşı bilhassa boy- Bundan batka, 4 torpido muh· 
gar hükumetleri dosttur. İki mem· ' kotaj suretile mukabele bilmisU ribi de 1936 aeneıinden evvel tez· 
leket efkarı umu~iyesi dosttur ve. de bulunulacağını bildirmişlerdir I gahlara konulacaktır. 

dostça yaşamağa sami.mi olarak Alman hUkOmeti ve doktorlar Hitlercilerin marşı çalınır-
taraftardır. Buna rağmen her iki BERLlN, 4 (A.A.) - Berlin ken ayağa kalkmamak 
memlekette biribirlerine karşı iyi şehri!e mukaveleleri bulunan Ya· 
hisler beslemiyen muhitler vardır. hudi doktörlere bu mukavelelerin 
Fakat acaba Bulgaristandaki Türk yenileştirilmiyeceği bildirilmiştir. 
düşmanlığı mı, yoksa Türkiyede - Bu doktörlerden bazılarına ise 
ki Bulgar dü~manlığı mı daha foz. hemen yol verilmiştir. Maamafih 
la ve ehemmiyetlidir? işte burada maruf operatör Sauer Bruch, asis
(La Bulgarie) aldanıyor. tanlarına yol vermekten imtina et· 

Çünkü Sofyalı refikimizin zan- miştir. 

nettiği gibi Türkiyede organize Yahudilere Filistinde 
bir Bulgar düşmanlığı muhiti ol - yer var mı ? 
madığı gibi Türk - Bulgar dostlu - LODRA, 4 (A.A) - Ecnebi 
ğuna muhalif olan bir tek fert bi!e 
yoktur. Olsa olsa Türklere karşı 

• dostlukta Bulgarların samimi ol • 

madıklarmı zanneden hazi Türk· 
lcr vardır. Fakat buna mukabil 
Bulgaristanda Türk - Bulgar dost

luğuna açıktan açığa düşmanlık e
den resmi teşekküller vardır. 

milliyetçilerin bir melce bulabil • 
meleri için hali hazıı·da Fillstine 
ecnebi tebeamn kabulüne dair o· 
lan kanunun tadil edilip edilmiye
ceği suretinde sorulan bir suale ce
vap veren müstemlekat nazırı, za
ruri tadilatın icrası hususunu talep 
etmenin Filistin hükumetine ait 

Trakya cemiyeti bunun başında~ olduğunu ve mezkur hükumetin 
dır. Bu cemiyet Türk-Bulgar dost· llünu oradaki ali komiser vasıtasi· 
luğuna açıktan açığa aleyhtaı lık le yapabileceğini söylemiştir. 
ediyor. Türk _ Bulgar ve Yunan • Nazır, son istatistiklerin Alman 
Bulgar dostlukları yerine Bulgar· ı Yahudilerine muhaceret etmeleı·i 

. ların Sırplarla birleşerek dost ol- için pek çok kolaylıklar gösteril • 
malarmı, sonra Türklerle Yunan· I miş olduğuna deladet etmekte hu
Jıları Trakyadan atmalarını isti- j lunduğunu il~ve etmiştir. 
yor! Bu maksatla en şiddetli neşri- Nazır, netıce olarak memleke
yatta bulunuyor. Trakya cemiye- tin hali hazırdaki tahdidatı muhik 
tinin res.mi organı olan (Trakya) gösteren temsil kudretini nazarı 
gazetesinin sütunlarında bu yolda dikkate almak icap edeceğini de 
yazılmış yazılar meydandadır. 1 ilave etmiştir. 

cezası 

BERLlN, 4 (A.A.) - Eıki re· 
isicümhurun oğlu ve Brandeburg 
belediye meclisi demokrat azasın
dan M. Ebeberic Ebert, yeniden 
belediye meclisinin açrlmaıı meta· 
siminde nazi marşı çalınırken aya· 
ğa kalkmamı~ olduğundan naziler 
tarafından dövülmüştür. 

Belgrat elçiıniz 
Yugoslavya Hariciye nazırı 
şerefine bir ziyafet verdi 

BELGRAT, 4 (A. A.) - Bel -
grat elÇimiz Haydar Beyefendi 
tarafından Hariciye Nazırı M. 
Yeftiç şerefine bir ziyafet vermiş· 
tir. 

Bu ziyafette Hariciye nazırı ile 
refikalan, Ticaret Nazırı ve refi -
kaları, ltalya sefiri ile refikaları, 
İngiltere sefiri, Belçika sefiri, 
Alman sefiri ile refikaları, Bulgar 
&cfiri, Yugoslavya Roma müste · 
şannm refikaları, Teşrifat müdür 
muavini ve refikaları, ltalya A ~ 

teşemiliterile refikaları ve elçilik 
erkanı hazır bulunmuştur. 

Acaba Bulgar dostlarımız Trak · Alman donanmasını yeni- A N K A R A, 3 (Hususi) __ 
ya cemiyetinin ve Trak-ya gazete d "h h Ikla 

Ankara dairelerinin 
bayram tatili 

. . b" . 1. . T" k" d .. en ı ya azır ı n Resmi devair bugün öğleden ~on -
sının ır mısa mı ur ıye e goste- BERLI ( İ . . 

h ·1· 1 ·? N, 4 A.A.) - kıncı ra tatil edildi. Cumaı·tesiye ba~lı • re ı ır er mı. 
cüzü ta.mmı amiral Seher kruva- yacaklardır. 

Koca biı· memleket içinden, •••••••••••••n•n•••••••••n•••••••••• .. •••••n•••••••••••••n••••,•••••••••••••••n•u•••• 
milyonlarca insan arasından bir lerle takids etmeleri onlar için mil- ihtifal yapılmışsa da bunu .da Bul
iki kişi çıkarak delice hareket· li bir vazife olmaz mı? Halbuki garlar tarafından Türklere karşı 
lerde bulunabilir. Her vakit için Yunanlıların - hatta aramı.ıda bir serzeniş vesilesi yapmak doğru 
bu mümkündür. Fakat Bulga"İs • dostluk misakı aktedilmediği za - değildir. Bundan evvel Türkler bu 
tanda olduğu gibi resmi suretti! le· manlarda bile - bu tarzda hiç bir tarihi hadise etrafında hiç bir n• il
şekkül etmiş olan cemiyetlerin harekette bulunmadıkları mali'ını- li ihtifal yapmamışken bu defa ou
Türk ·Bulgar dostluğunu kundak· dur. na lüzunı görmüşlerse demek ki 
laması Edirne ihtifali esnasında Şüphesiz her milletin geçirdiği bunda bir sebep vardır. Bu sebep 
bir iki kişinin Bulgar konsolosha - büyük harplerdeki askeri kahra • te olsa olsa Edirnelilerin kendiie
nesi yanında bağırması gibi ferdi manlıklar üzerine yıldönümleri rine ve vatanlarına karşı hariçte 
hareketlerle nasıl kıyas olunabi - yapmağa hakkı vardır. Ayni za· bazı emeller hissetmiş olmaları o· 
lir? Türklerin Edirnecle yaptıkları manda milletler için bu bir vazife· labilir ki tamamile tedafii bir ma• 
ihtifal meselesine gelince: Filhaki dir. Fakat bu hak kullanılır ve va· hiyette olduğu için hiçbir kimsenin 
ka Edirne de Türk vatanının kıy- zife yapılırken dost memleket ve bundan dolayı alınmasına ve mü· 
metli parçalarından biridir. Edir- milletlerin izzeti nefislerine hür • teessir olmasına mahal ve m<ına 
neyi kurtarmış olan Türk askerle- met, milli menfaatlerine ve hassa- yoktur. 
rini her vakit takdis etmek Türk- siyetlerine dikkat etmek te lazım· Binaenaleyh Bulgaristanda 

ler için bir vazifedir ve Edirneyi dır. Bulgar dostlarımız bu hakika- Türk dostluğuna kıymet verdikle
kurtaran askerleri takdis etmek tı pek iyi takdir ederler ve bunun rine kani olduğumuz dost makam
Bulgarlar ıçın herhangi bir çaresini isterlerse pek kolay bula- ların ve muhitlerin Üzerlerine dü
şekilde en küçük bir teessürü mu- bilirler. Her halde başkasına çu- şen vazife bu hadiseler karşısında 
cip olmamak lazım gelir. Fakat valdızı batırmazdan evvel bir ke- teessür ve teessüf beyan etmek ya

bilakis Bulgaristanda Edirnenin re insanın kendisine iğneyi batır- hut mütehayyir görünmek değiJ
ismi üzerine yapılan ihtifallere ması icap ettiğini pek iyi bilirler. dir. Bilakis bu hadiselerin s~bep· 
karşı Türklerin çok hassas olma - Şimdi Edirnede yapılan son Türk lerini bitarafane bir gözle tetkik 
larını tabii görmelidir. Yirmi sene ihtilallerinin yirmi senedenheri ilk ederek bir daha bu gibi ahvale 
evvel Bulgar askeri Edirne kale - defa bu yıl yapılmış olması mese· meydan vermemek çarelerini ara.
sine girmiş, sonra da çıkmıştır. E- lesine gelelim: Bir kere bugünkü maktır. işte ancak bu suretledir ki 
ğer Bulgarlar için bu hadise etra - Türkiye ile Osmanlı imparatorlu- henüz inkişaf safhasında olan 
fında ihtifaller yapmak milli bir ğunu hiribirine karıştırmak hata· Türk - Bulgar dostluğu bir takım 
vazife tela~!ki olunursa Yunanlıla- dır. Fakat bu böyle olmakla bt?ı·a- sergüzeştçilerin tahrikatına kur· 
rın da mesela İzmire. ve Eskişehi - her Edirnenin Bulgarlardan geri han gitmekten kurtarılabilir. 

Deniz ortasında 
içinde 90 kişi bulunan 

bir Amerika balonu 
kazaya uğradı 

NEVYORK, 4 (A. A.) - Amc· 
rika donanmasının büyük balonu 
Akron saat 0,30 da Nevyersey'dc: 
Hornegot ismindeki fener gemisi -
nin önüne düşmüştür. lçinde de • 
niz tayyareleri bürosu reisi amir:::. : 
Moffat, bulunan 15 zahit ile 'i 7 
kişİ vardı. 

Nevyork'tan gelmekte olan 
Phocbus ismnideki Alman petrol 
gemisi, mülazim Niley ile iki kiş! -
yi kurtarmıştır. 

Phcbus'in kaptanı, bahriye da· 
ıresine telgraf çekerek şiddetli b r 

fırtına esnasında balonun ışıkları -
nı görmüş, yaklaşmış ve balon 
enkazını suyun üzerinde yüzer bir 
halde bulmuş olduğunu bildirmiş

tir. Kaptan, üç ki~iyi kurtarmış. 
fakat diğer müretttebatı kurtara 
mamıştır. 

Bir çok gemiler, sahil muhafız 
gemileri, kazazede balonun imda
dına koşmuflardu·. Fakat saatte 
60 Km. sür'atle esen bir rüzgar 
dolayısile kaza mahalline tayyaı ·e 
göndermek mümkün olamamış • 
tır. 

NEVYORK, 4 (A. A.) -
krüvazörle bir torpido Akron ba -
lonuna yardıma koşmuşlardır. Al· 
man Phoebus vapurundan gelen 
haberlere göre balon ağır huar.a 
uğramıştır. 

Kaptanın kurtardığı Akron ba· 
lonu zabitlerinden biri bahriye 
nezaretine gönderdiği bir telsiz
de, balonun Barnegat' dan yirmi 
mil açıkta denize düştüğünü bil · 
dirmiştir. Balon suyun üstünde -
dir. Şimdiye kadar ölen olmadığı 
söylenmektedir. 

Dört aya mahkum oldu 

dün geldi 
.. .M\d 15 '?'" , . .,t 

1 mrlnci 8'1l lfıld811 de il 
hafta evvel Türkiye, kendi te' 

bildirmişti. 
Bu, şimdi tetkik safha5fll 

dadır . ııf 
Meselenin esası malum ~}d; 

üzere, Türkiyeden Bulgaı·ıst.~ 
Bulgaristandan Türkiyeye hı 
edenlerin bırakmış oldukları e~ 
lakin tasfiyesidir. 

Burada bulunduğum nıiid 
icerisinde, ıki memleketin i"'1 
s~di cepheden biribirine daha 11 
yade yaklaşmasına çalışacai 
Biribiri:nizi çok iyi tanıyoruz· 
itibar!a, iktisadi yakınla§ma ~~ 
susunda da iyi neticeler elde ed 
ceğimize şüphe yoktur. 

Bu arada Türk - Bulgar ti 
ret odalnrı teşkili düşünülüyor· 
iki tarafın ticari rabıtalarını kıl 
vetlendirmiye, iki memleketin ti 
cari sahada daha ziyade inkiş 
m temine yarıync<lk bir iştir. 

~1. Antonof, kendisinin ga 
teciliği çok sevdiğini , matbttll 
alaka Ye ıni.izaheretinin nıenıl 
ketler ara::nndal'i dostluğu nrtt 
mrya yarac!rğrnr, karşılıklı anl 
manm ve beraber çalışmanın ~ 
laylaşmasmda bUyilk rol oyng 
ğrm kaydetmiş n son söz oJaı 
"Memleketinize tekrar gelebil 
mek, beni fevkalade sevirıd' 
di. Bundan pek memııunum., d 
miştir. 

M. Antonof, buraci~n Anka 
ya giderek, itimatnQmesin1 ,.e 
c:e 

Bir taraftan Y ah 
dilerle uğraşırke 

( Ba, tnr:ıtı birinci 8al ıf:ı 

görmemektedir. Bunlar- diyor 
ki: 

"İddia edilen mezalim aleylı 
de mücadelenin bu kırıntıları, 
münistler tarafından gelmekt 
Komünistliğin hakkından ne • 
retle gelineceğini tayin etmek 
tün dünyaya ait bir iştir. At1 
Almanyada sözde zülüm yapıl 
hakındaki mücadele başlıyac 
lursa, boykota in tekrar baş vo 
maııı da tabiirHr. 

Ford gibi büyük bir F~ 
sız fabrikasında tatıl 
PARlS, 4 (A. A.) - Ci 

IZMIR, 4 (Hususi) - Müddei 
umumi Asım Beyi tahkir etmek • 
ten suçlu Göztepe spor klübü reisi 
Muammer Asliye mahkemesince 
clört ay hapse ve 130 lira para ce • 
zasma mahkum edilmiş ve cezn 
tecil edilmiştir. fabrikaları idaresi, 16.301 artı 

• • • • • nin licretlerin indirilmesine , 
Dahıhye ':~kılı ve zıraat ı vafakat etmiş olduklarım bi1d1 

musteşarı ceklerinden dolayı fabrika! 
İZM1R, 4 (Hususi) - Ziraat nm 5 Nisan tarihinde te 

Müsteşarı buraya geldi. Dahiliy ! açılacağını bilclirmİ§tir. 

Vekili Şükrü Kaya Beyin de yarın 
gelm~si bcklt"nİyor. 

Süngercilik tetkikatı 
1ZMIR, 4 (Hususi) - Sünge;·· 

cilik tetkikatı jçin balıkçılık mü
tehassısı geliyor. 

Apollon takımı 
lZMIR, 4 (Hususi) - Alpollon 

takımı geldi. Sporcular tarafından 
karşılandı. Burada üç maç yapa· 
caktır. 

lngiltere altın çıkarıf 
LONDRA, 4 (A. A.) - tıı 

tere bankası, 1.342.404 lira ~ 
met!nde çubuk altın satın altı' 
tır. 

Piyasaya çıkarılmış 

1.500.COO İngiliz lirası kıytılet' 
deki altının 1.300 000 lira kı.1 
tjndeki miktarı meçhul 
alacılar tarafından satın alt" 
mütebakisini de berri Avrul't' 
tm almıştır. 

Şüpheli yüz liralık , Bayramda sevindiriJeJJ1 
lZMlR, 4 (Hususi) - Burada 

bulunan şüpheli yüz liralık tetkik 
E:dilmek üzere Ankaraya Devlet 
Bankası merkezine gönderilmiJ· 
Lir. 

Gümrük mütehassısı 
lZMIR, 4 (Hususi) - Gümrük 

mütehas11t1 gümrük komisyoncu -
larını davet ederek, kendilerile 
gümrük işlerinin kolaylaştırılmast 



·---··-

, ~rtaraftadilsavaşı 
Hr tarafta rüfekayı 

muhtereme 
1 iki genç konu§uyor: 

Türkiye - Yunan 
••-•••••••••••••••••••••••••nn•••••••••• İş buluyor! 

Komünistlere dair ···-·· .. -···········-.................... . 

- "Bunu bir cemıle olsun diye 
aptı .•• 

~ki cevap verdi. 
"- Ne dedin anlamadım ... 

. - Cemile olsun diye yaptı, 
ıyorurn .• 

Takas işi 
Paskalya yortularmndan 
sonra Celll Bey ve di§er 

zevat Atinaya gidecek 

Şehrimize gelen malumata gö· 
re, Yunan sefiri, hükumetine bh· 
telgraf çekmit ve paskalye yortula 
rmdan sonra Türkiye iktisat vekili 
Celal B. in Atinaya giderek Yunan 
iktiıat nazırı ile evelce yarım kal· 
mıt olan takas müzakeratına de -
vam edeceğini bildirmittir. 

Aldığı 8 lira ile bir 
meyhanede yakayı 

ele verdi 

Tahkikat 
iki kişi daha yakalandı. 
Adanadan getirilmekte 

olanlar yolda •• 
Komünistlik yolunda gizlid\!n 

gizliye hareketler yaptıkları anla· 
tılan bazı kimselerin Buraadan İıs· 
tanbula gönderildiklerini yazmış • 
tık. 

- Cemile de ne! .. doğrusu bu
auv .anlıyamıyorum. Anlamıyorum 
egıl, hoşuma gitmiyor n·· d'' 

d • upe uz 
uru • 'b' k T 

Rüttü ismini taııyan bir sabıka· 
lı Beyoğlunda su terazisi sokağın· 
da oturan Hüseyinle ahbap olmu§ 
tur. Hüseyin itsiz olduğundan Rüş 
tünün kendisine yol eöstermeıiııi 
rica etmif, işi olursa yok canından 
bir kaç lira da verebileceğini va· 
detmistir. Rüttü, Hüseyine bir çivi 
cilik bulacağını söylemi§: 

' u gı 1 a an ürkçe arasın· 
a (cemile) doğrusu badem •e· 

sıerl · '% erı arasına karı§mıı bir çakıl 
L. aıı gibi insanın dişine çarpı· 
vur. 

" - Doğru! .. 
" - Kartıhğı bulunabilir. 
Tramvay ş h d e za e başından 

c:dhre~a~etine kadar geldi ben 0 • 
ı~ a ındım. 

lj. ~ ~ 

t Karapaltolu, melon ~Rpkalr 
f :»lları çantalı kelli, felli Efendile; 
Jcnn kolunda yürür gibi kocaman 
addeyj kaplamı~lar. Bu kara pal • 
lu, melon şapknlı, le elli f elli c • 
!adileri yarıp g..,.mek '·· 1 .. 1 A-ald -~ mut c:u • 

t arımı ayaklarına kısarak uy • 
.ardum. 

' 
~ Seıler kula.;:rna değdi: 

" B ' I - ız er nhe .. te aheste carlde-
1 takiben hattı müstakim j3tika • 
;I etinde Köprüye insek. 
d Bir iki seı;: 

" M ~ - uvaf ık, muvafık 
K&filcnin beri tarafınd.~n yeni 

r seı dalgaşı: 
" z "l'I - atıa ı eri de mat iyen gide-
~lere mi iltihak buyuracaklar? 

.-: Hayır efendim biz hazret ~ 
dbırlıkte li " a utin otomobille 

ec " ' I tll cgız Vll ~it der. Tenezzül buy· 
ursa zatı5.lilerini de alalım. 

ııl'" 
r - Allah ömürler verı;in efen • 
ın .. 
" 

l1 nı - Allah o elam et versin efen , 
~ . 

: Bu zatlar cnnırnn ku'"lt" 
" nda . ur snva-
• na mk ~~~ılcri icabı ileri ı;afto. bu 
~ en Hımselerdi. 
' ~ ~ ~ 
1, lıtanbul h 

lııı l2 t l d ~rosundan bir ilan 
~ e e er e çıft sütünd b" ' 
il aib. d 1 a ır yap • 

fll'l'tnı ~ a galanıyor. Bazı sat:r • 
,, rabcrcc okuyalım. 

.... aüfek · 
m tal .. . . n tarafından ita olu • 

9 •.ıran dev .. k 
•J '2 •enesin . nm muza ·eresi ... 
;,ııın kır e aıt lıcsabat raporla • 
r aat ve müzakeresi 
t .,, 

Bu ·1· ~ ı nnı b'f 
. ııaı eefd· ı ırmeden Anadolu a-
1 y it ı. 

l' eni bir li t 
~ eıini dah ~ 15 Osmanlı keli • 

a T§una diziyordu. 
B' .y. ~ ,. 

ır tnrafta d'l . • 
O fta ank t ı ınkılabı, bir ta • 

·ı -e ' ıncktepl' 
ı 8a"a 1 ve genç hoca . §tnda .. .. d 

~ nı Yapıyo F oncu övü§le • 
Llı, lta.ra r. I ak~ t bu melon §ap • 
'I Pa tolu k il ' f ıı· ı er bir tür}·· e ı, e ı efen . 

iktisat vekili Celal B. e ihracat 
ofisi müdürü Cemal, ticaret odası 
umumi katibi Vehbi, Pire ticaret 
mümeaaili Halil Mithat Beyler re • 
fakat edecektir. Halil Mithat B. 
Ankaradadır. Celal B. in Yunanis
tanda on gün kadar kalacak Yuna· 
nistanla Türkiye arasında bir ta • 
kas mukavelesi yapılmasını temin 
edecektir. Böyle bir mukavelenin 
tanzimini Yunnnlılnr dn istediklc· 
rinden ve zaten evelce müzakera • 
tın yarı kalmasında. dn amil olan 
sebepler ehemmiyetli olmadığın • 
dan müzakeratın neticeleneceği an 
latılmaktadn·. 

_ yalnız benim de senin gibi 
param yok. Bir kaç lira yol parası 
ver de takibedeyim ! demittir. Rü~
tüuün bu isteğini Hüseyin iy! kar • 

tılamamış: 
- iş v:madan para vermeı~~. ce· 

vahım vermiştir. 
Bu bahis üzerinde bir müddet 

daha görüşüldükten sonra Huse • 
Yin sekiz lira vermiye razı olmuş 
ve hemen çıkarıp v~rmişlir. Rüş~ü 
parayı nldıldan sonra bir saate ka.· 
dar iyi bir cevap getireceğini söy
liyerek uzal:Jaşmıştır. Aradan sa· 
ntler geçmiş, Rüştünün gelmedi • 
ğini gören Hüseyin tanıdık bir lcaç 
kişiye dert yanmıf, onlar da; 

Takas mukavelesi yaz>ıl dıkta:-ı 
sonra Yunanistanla aramızdaki ti
cari münasebatın artacağı umul • 
maktadır. 

Yataklı vagonlar şirketi 
müdürü kaçh mı ? 

Yataklı vagonlar tirketi B~yoğ
lu §uhesinin eski müdürü M. Jan • 
noninin ltalyaya eittiğinc dair bir 
rivayet çıkmııtır. 

Bu rivayetin çıkmaıına ı;ebep 
a leyhindeki Türklüğü tahkir da'. 
vasından dolayı sorguya çekilmek 
üzere arandığı halde, oturduğu · 
yerde bulunamamasıdır. 

Bununla beraber, kendisinin İs· 
tanbulda bulunduğu, ancak otur • 
duğu yerden batka bir yere ta§ın· 
mıt olabileceği de zannedilmekte· 
dir. Nereye gittiği polisçe tahkik 
olunuyor. 

Dahiliye vekili dün şeh
rimizden lzmire gitti 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B., 
dün sabah Ankara vapurile lzmi • 
re gitmiştir. 

Şükrü Kaya B., lzmirde bir kaç 
gün kalacak, sonra Ankaraya dö· 
nccektir. 

Yumurtacılar birliği 
Yumurtacılar aralarında bir bir· 

lik yapmıya karar vermişler ve 
müsaade almak için dün vilayete 
müracaat etmiılerdir. 

- Sen sekiz liradnn ümidini 
kes, Rüştü onu çoktan deve yap • 
mı;?tıı· ! cevabını vermi~lerdir. Yok 
canından cekiz lira veren Hüse • 
yin bu cevap üzerine polise ko§ • 
mu:! bir h yli aramadan sonra 
Rüştü Galata meyhanelerinde bu· 
lunmuştur. 

Navlon ücreti meselesi 
tetkik edilecek 

İngiliz lirasının yarıya dütme • 
sine, ihracat etyalarının kıyme • 
tinin yüzde 45 e inmiı bulunma11· 
na rağmen navlon ücretleri halii 3 
4 sene evelki nispetini muhafaza 
etmektedir. Alak:ıdarların tiki ye· 
ti üzerine ticaret odası bu hususta 
tetkikat yapmı§, navlon ücretleri • 
nin indirilmesi lazım geleceğjni 
tespit etmittir. Bu İ§le iktisat ve • 
kileli de yakından alakadar ol • 
mut, bu hususta tetkikat yapmak 
üzere ihracat ofisi müdürü Cemal 
Beyin riyaaetinde bir komisyon le' 
kil edilmittir. Konıiıyonda deniz 
ticaret müdürü Zeki, mıntaka ti • 
caret müdürü Muhsin, ticaret oda· 
sından Kara Osnıan zade Suat B. 
lerle gümrükten bir murahhas bu· 
lunacaktır. Komisyon bayramdan
sonra toplanarak tetkikata başlı • 
yacaktır. 

Milanodaki sergi 

Adliyece, bunlar hakkındaki 
tahkikata devam olunmaktadır. 

Diğer taraftan lstanbulda da 
Hamdi Şamilof ve Ali Galip isim· 
)erinde iki kişi yakalanmıştır. Bun 
lardan başka bazı kimselerin de İ· 
fadeleri alınmıştır. 

Adanada yakalanan komünist • 
ler, henüz buraya getirilmemişler· 
dir. Bunlar da getirilmek üzeredir. 

Bursa ve Adanada yakalanan 
komünistlerle lstanbulda yakala • 
nan komünistlerin, biribirlerile a .. 
takaları görüldüğünden, hepsi hak 
kındaki tahkikat burada derinle§· 
tirilecektir. 

Vali Beyle arkadaşları 
dün gittiler 

Vali ve Belediye reisi Muhittin 
Beyin riayıetindeki 25 kişilik ıpor· 
cu kafilesi dün sabah Asya vapu • 
rile Mudanyaya gitmişlerdir. O • 
radan Bursaya gidilecek ve Ulu 
dağa çıkılacaktır. Ulu dağdn dört 
gün kalınarak kıt eğlenceleri ya • 
pıla.caktır. 

Bilet sui istimalı tahkikatı, 
adliyede 

Şark ~imendiferleri idaresinde • 
ki bilet suiistimali tahkikatına, 
dün adliyece devam olunmuftur. 
Haklarındn t ?.hkikat yapılanlar, 
geç vakite kadar sorguya çekilmi~ 

lerdir. 
Sah itlerin, bu arada şimendifer 

id.:resi müdürü ile idarede ilk tah· 
kikatı yap:Ln müfettitin bayram er 
tesi dinlenilmelerine ba9lanılmaaı 
muhtemeldir. 

Muhtelit mübadele işleri 
Huhtelit mübadele komisyonun· 

ca hakeme havale edilen itlerden 
biri hakkında hakem kararı ve • 
rilmiş, dün alakadarlara bilcliril • 
mi§tir. 

Hakem kararı Selanikteki ser • 
best mıntakada bulunan ve Türk 
vatanda§ larma aitken evelcc Yu • 
r.anhlar tarafından vazıyet olu • 
nan, 1929 senesi ağustosunun ha • 
tında da sahiplerine geriye veri · 
len malların, Yunan hükumetine 
geçmiycceği şeklindedir. 

Bu suretle Haci Osman ve Ce • 
lal B. ler varislerinin tasarruf hak· 
kı tanınmıştır. 

H . u Veysi n k' • f' 
0 acıl'Vnt dT , er: ısı ırma· 
t Gerçi diy ııındcn cayamıyorlar. 

or ar l· ' b' h fl1''' ne Ynpnh .ı, ız una alış· 
fi Eğer ınuu nı ... 
ıı'Jleri bir h l~~ dahı:ı. evciden olan 
ttsnler \'ar r1 bıkat diye kabul e • 

Halkevinde konferans 

İstanbul Halkevi Reisliğinden : 

6 - 4 - 933 perıembe günü 

§ Muhtelit mübadele komisyonu 
bitaraf azasından M. Anderson, 
yarın Atinnya aide::ek, bir kaç gü.1 
orada kalacaktır. 

Yeni baro inzibat mecli-

SayıFa: 3 

Ada dostları 
Adaları güzelleştir
mek için cemiyet 

kurdular 
Bundan altı sene cvel adada c.· 

turan bazı tanınmış adamlar ara • 
larında "Adaları güzelleştirme,,· 
namını verdikleri bir cemiyet kur· 
mu§lardı. Bu cemiyet iki sene e • 
veline gelinciye kadar balolar, mü
samereler vermi~, hasılat temin el· 
miş, fakat paraları adaların gü • 
zelleıtirilmesine sarfedemeden cc· 
miyet faaliyetini tatil etmİ§ti. A " 
daların güzelleımesini istiyen esl<İ 
cemiyet azasından bir kısmı ile hn 
zı adalılar bu cemiyetin ihyası ar· 
zusunu göstermişlerdir. Bu arzu 
üzerine dün Adada Yat klüp bina· 
smda bir kısım Adalılar bir öğle 
yemeği yemişler ve sonra cemiye • 
tin yeniden tetkili etrafında gö • 
rütmütlerdir. Bu görüşmede cemi· 
yet teşkil edilmiş, reisliğe muhte • 
lit hakem mahkemesi umumi aja· 
nı Emin Ali Bey seçilmiıtir. idare 
heyetinde de belediye reisi mua • 
vini Nuri, Yat klüp &ahibi Cafer, 
Dr. Esat Beyler vardır. Yeni ce • 
miyet, eski cemiyet nam ve hesa .. 
hına bankalarda bulunan 20000 
lirayı alacak, yeniden müsamere • 
ler ve tenezzübler tertip edecektir. 
Cemiyet adalarda deniz hamam • 
ları, gazinolar, küçük sayfiyelik 
evler yaptıracak, her 3ene çamlara 
musallat olan böcek ve kurtların 
öldürülmesine, bot sahalara çam 
dikilmesine çalışacaktır. 

Hala kanalizasyon 
Beyoğlu cihetinin kanalizasyo • 

nuna niı projeler Almanyadan gel
miıtir. Projeler burada belediye 
fen heyetince cözden geçirilecek • 
lir. Bu sene zarfında Beyoğlu ci • 
helinin de kanalizasyon inşaatın.' 
batlanacaktır. Jstanbul cihetinde: • 
ki kanalizasyon bacalarından bn· 
zıları bozulmu~tur. Bunlar da ta • 
mir edilecektir. 

Seyyah broşürleri 

Belediyece hazırlanmakta olan 
seyyah broşürlerinin basılmasına 
batlanmıştır. tik olarak fransızça 
basılan bu broşür seyyahlara ve • 
rilecek ve seyyahlar cemiyetleri • 
ne, klüplerine gönderilecektir. 

Brotür 30000 adet olacaktır. 

Bundan sonra İngilizce, Almanca 
ve İtalyanca olarak gene otuz bin 
bro§Ür basılacaktır. 

Maarif müsteşarı 
Maarif müsta§arı Salih Zeki B. 

dün Ankara.dan gelmiştir. Salih 
Zeki Bey bayram tatilinden sonra 
Ankaraya dönecektir. 

§ Bursa Maarif müdürü Fakir 
Bey de dün şehrimize gelmiştir. 
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5 ttisan 1918 
- Adliye nezareti miişaviri Habcnz, 

refakatinde müşavirlik kalemi miidü· 
rü Cevdet /Jey olduğu halde yarın 

" _ ,.., unı In : 
,,c a . 

nrakiler P«lrnı hunu bizden 

saat (17) de Evimizin, Gülhnnc 
parkı methalinde Alaykö§künde • 
ki, Güzel Sana'tlar şubesinde Ö • 
mer Refik Bey tarafından bir pi • 
yano konseri verilecektir. Konseı· 
serbesttir. Herkes gelebilir. 

Milanoda bu ayın 12 sinde açı • 
lacak olan beynelmilel sergiye 
Türkiyeden de bir heyet gitmek • 
tedir. 1hracat ofisi raportörlerin • 
den Akil B. in riyasetinde buluna • 
cak heyette, tütün, içki, inhisarları 
mümessillcr ile, ipek iş, yerli fahri· 
kalar mümessillerinden bir kaçı ve 
bazı ihracat tüccarları vardır. Seı·· 
giye tzmirden de bazı ihracatçı • 
lar gidecektir. Sergide Türk pa • 
viyonunda ipek i ş mamulatı, tütün 
!erimiz, likör ve ıaraplar yerli fab
rikaların kuma§ları ihracat efya • 
mızın baılıcalarından olan incir, 
üzüm, fındık, afyon, deri ve sair 
bazı nümuneler teşhir edilecek • 
tir. 

~ınadoıuaa bir tetkik scyalıatinc çıka· 
sinin ilk toplanhsı cak, adliye ımıurilc meşgul olacalı:tır. 

1 cakıa. Ynpsın sözü de yer bu-
o Zarna 

ıliptan b n Yerinde ıayan bir 
• Biz y '" .. ahsediyoruz demek • 
ruz uruyen bir inkılabı tanı· 

·onun · · 
10 hız ı c:;ın Yorulanlar, inkı • 
fnt ı~a ayak uyduramıyan • 

'd !~ lluın kültür temposunda 
a xalanl k • . be ar, a sıyanlar renk • 

nı ili edip yürüyormut gibi 

---·--~-yerinde saymadan vaz geçsinler 
dil davası in~ılabın en çok kes • 
kinleştiği bir dönüm noktasıdır. 

Çünkü Türk kelimelerinin altın· 
da Türk zekasına, Türk mantığına 
gidiyoruz. Oamnnlı münevverleri 
ise bu İ§te yaya kalacaklardır. 

Sadri Etem 

lstanbuldan gidecek olan heyet 
yarın vapurla 1talyaya hareket e
decektir. 

Martın otuzundaki fcvkaliide - Ajons l/aı as lngiltcrc kralının 
toplantıda yapılan intihap netice . cepheye müterecci/ıcn hareket ettiğini 

sinde seçilen baro inzibat meclisi, iş'ar ediyor. 
dün öğleden ıonra ilk toplantısı . - Son Balkan trenilc şclırimlzc btr 
nı yapmıştır. /ıpanya fıeycti silılıiyesi ı·ürut etmiş· 

Toplantıda, avukatlara ait muh tir. Doktor 1.:aymakam (Lazaro) ı•e 

telif itler görüıülmütlür. İnzibat doktor mülcizim (Sanşcz) den mürek· 
meclisi, her salı g~nü toplanarak, ı kep olan bu heuçt ispanya hükumeti 
çalrtmaıına devanı edecektir. tarafından izam olunmuştur. 



Sayıfa: 4 

Yanan Fransız gemisinin r 
sigorta parası T A K V İ M 

PARIS, 4 (A. A.) - Seine ti -
caret mahkemesi birinci dairesi, 
dün Atlantigue meseleleri ile meş · 

gul olmu§lur. Atlantigue'in h~o:" 
türlü tehlikelere karşı 100.000.000 
a sigorta edilmiş, ayni zamanda 
biç bir tehlikeye uğramaksızm 
salim olarak limana gelmesi için 
de 70 milyona sigortaya konul , 
mu§ olduğu söylenmiştir. 

Bu ikinci sigorta ücretinin ge -
minin tamamen zayi olması veya 
terkedilmesi takdirinde tediye e -
dilmesi meşruttur. 

Sigorta poliçesine nazaran mü -
cthhezler, tamirat bedeli 100 
milyonu geçtiği takdirde sigorta 
eden kuihpanyalara terkedebiliı· -
ler. 

Maitre Dor, Cherbourg mah -
kemesinin 3 mutahassıs tayin 
etmiş ve bu mutahassısların ta 
mirat bedelini 196.000.000 tah -
Jpin eylemiş olduklarım söylemiş 
tir. 

Şu halde bu mahkeme, gemi 
nin artık seyrüsefere kabiliyeti 
olmadığını tanımış demektir. 

Maamafih Maitre Dor, bu ka -
rarın sigorta kumpany- · "I ıçın 

mecburi olmadığım söl .cmit ,,-e 
nlahkemeden mutahassıslara ge -

minin tamirini münakasaya koy -
mak hakkını vermesini isteır.=~ı-fr 

Sigorta kumpanyaları nr 
vap veren Maitre Prodom 

htilafın Seine mahkemesi tara 

f ından değil, belki bir hakem 
mahkemesi tarafından halledil -

mesi icap edeceğini ileri sürmüs 
ve çünkü gemiyi sigorta ede~ 
ımpanyalarrn felaketin hakik( 

sebebini bilmek hakkına malik 'll
duklarını söylemiştir. Mumailey l, 

1ngiliz tezgahlarının Atlantioue'ı 
100.000.000 dan aıağı bir para He 
tamir edebileceklerini ilave etmi~ 

.ve tamir meselesinin münakasa-

ya konulmasını ve bu işte salahi · 

yettar olan İngiliz tezgahlarım:. 

müracaat e~ihne"ini istemistir. 

Rusyadaki sanayi 
heyetimiz · 

MOSKOV A, 4 (A. A.) - TürK 
heyeti Leningrattan Moskovaya 
dönmüttür. 

Çarşamba Perşembe 
5 N san 6 N san 

10 Zı.hicce 11 Zilhicce 
c:uo do~uşu ,;,a? :;,a;-
Gün ı atış• ııı,3-.ı 18.38 
.Sah:ıh n:ıma.zı 5,05 5,05 
O~Jc nam:ızı 1\1, 17 ı~, (7 

lkindl namazı 15.54 ıo,54 

Akşım namaıı 18,31' ı~.38 

Yatsı namar.ı 20.11 ~o.ır 

imsak 3,5.~ :ı.53 

Yılın ııeçcn l(Ünlcrı 1/5 96 
kalan 2~1 ?.iO 

\.. .) 
HAVA - Yeşllköy Askeri rasat merke· 

zinden verilen m:Jümata görıı bugüo hava 
bulutlu ve mUtehavvil rlizg~lı olacaktır. 

Dün sıcaldık en ziyade 8, en az 4 derece 
ve hava tazyiki de 760 milimetre idi. 

RADYO 1 
Bugün 

ISTANBUL: 

18 - 18,45 Saz (Muzeffer Bey) - 18,4!5 -
20 Orkestre 20 - 20.45 Hamıyet Hanım -
20,45 - 21,30 Mahmure Hanım - 21,30 - 22,30 
Orkestre, A3ans, Borsa haberleri, saat ayarr. 

A N K A R A (l.i53 m.) : 

12,30 - 13.30 Ankara palas Orkestı esi -
18 - 18,40 RlyascticUmhur Filarmonik orkes· 
tresi: Auber Ouverture La muette de porticl, 
Ballcron Dans BosnaJque, Orkestre refaka
tinde keman kcnseri (Ek,rem Zeki B. tara
fından) - 18.40 - 19,15 Gramofon - 19,15 -

20, 10 Dans musikisi - 20,10 Ajans haberleri 
ve hava raporu. 

V l 1' A N A (518,l m,) : 

l2,30 Konser - 13,40 Plak - 14,10 PIAk 
- 18 Orkestre - !:!0,40 Konser - 23,25 Dans 

L E t P Z t G (889,6 m.) : 

7,15 Jimnastik - 7,35 Koruıcr - 1:; Kon
ser - 20,30 Konser - 22,05 MuRiki - 23 35 
Musiki. 

8 0 K R E Ş (39t,2 m.) : 

13 PIAk - 18 Orkestre - 19,15 Orkestre 
- 21 Saksofon konser - 21,45 Keman -
22,15 Piyano. 

R O M A (441,2 ın.) : 

21 Haber - 21,15 Musiki - 21,45 Tiyat-
ro. 

B U D A P E Ş T E (550,5) : 

10,115 P\Ak - 18,30 Konser - 21,15 Pi
yes - 23,30 Piyano koruıer. 

V A R Ş O \' A (1412 m.) : 

18,lCl Pl!\.k - 17 PlAk - 18,30 Kufe kon
ser - 21,115 Konser - 23,15 Dans - 24 Dans 

Yarın 

A N K A R A l 151)3 m.) 

12,80 - 13,30 Ankara.palas orke:ıtresi -

18 - 18,45 Alaturka saz - 18,45 - 19,20 
Gramofon 1'',20 - 20,10 Alatur 'a saz -
20,10 Ajans haberleri ve hava raporu .. 

V l Y A llı A (518,l fIL) : 

12.30 Konııer - 13,40 Plak - 14,10 Plak 
- 16,20 Keman konseri - 16,45 Muslki -
17,50 Konser - 20,15'5 Musiki - 22 Orkestre 
- 23,55 Dans. 

L E 1 P Z t O (389,6 ru.) : 

7,15 Jimnastik- 7,35 Konser -13 Operet 
- 14,15 Konser - 17 Konser - 20 Konser 
- 22,20 Senfoni kkonser - 23,20 Musiki. 

B tt J{ R E Ş (8U4,2 m.J : 
13 Pltık - 14,15 Pl6.k - 18 Konser -

19,50 Musiki - 20,30 Opera. 
R O M A (441,2 m.) : 

20,15 Dini merasim - 21,115 PIAk - 21,45 
Senfonik Konser. 

B U D A P E Ş T E (550,5) : 
10,15 Bando - 13,05 Konser - 17 PIAk 

- 19 Konser - 20,30 Opera - 24.15 Orkes
tre. 

V A R Ş O V A (1412 m.) : Heyet, Leningratta müstakbel 
Türk mensucat fabrikalarına 13,10 PIAk - 13,35 Filarmonik Konser -

ait 16,lm PIA.k - 18 Plıtk - 19,20 Konııer - 21 

malzemeyi teslim edecek olan bü- Konser - 23,15 Dans. 

yük müesseseleri ziyaret etmiştir. 
Heyet timdi levazımın intihabile 

metguldür. Bundan sonra kuru • 
lacak müesseselerin teknelojik 

projesinin ihzarına haşlıyacaktır. 
Heyet, yakında tvanov'ye gi • 

derek mensucat fabrikalarında 
tetkikatta bulunacaktır. 

A vusturyada Hitlerciler 
ve Komünistler 

VlY ANA, 4 (A. A.) - Zabıta, 
Soıyaliıt ve komünist cemiyetleri 
binalarında arattırmalar yapmış 

ve bir çok silah ve mühimmat ele 
geçirmiştir. 

Hükumet, Nazi fırkasınm na -
şiri efkarı olan Doetz gazetesi ile 

Hitlerin taraftarı olan Machtfunk 

ismindeki akşam gazetesinin ta -
bedilmeden evvel sansüre tabi tu • 

tulmasını istemittir. Bu suretle 
&ansüre tabi tutulan Viyana ga • 

zetelerinin sayısı 6 ya çıkmıtbr• 

ÖbürgUn 
A N K A R A (1553 m.) 

12,30 - 13,30 Ankarapale.s orkestresi -
18 - 18,45 Alaturka saz - 18,45 - 19,20 
Keman konseri <Ekrem Zeki Bey tarafından) 
- 19,20 • 19,ISO Fransızca ders - 19,50 • 
20,10 - Gramofon - 20,10 Ajans haberleri. 

V t Y A N A (518,I m.) 

12,30 Pla.k - 13 Konser - 13,40 PIAk -
14,10 Plak - 18,40 Konser - 21,15 Konser 
- - 23,20 Konser. 

L E t P Z t G (389,6 m.) 

7,15 Jinınastik - 'i,35 Konser - 21 Çar
daş opereti 

B tl K R E Ş (89!,2 ın.) 

13 PlAk - 18 Orkestre - 19,15 Orkestra 
- 21 Senfonik konser - 22,15 Filarmonik 
orkestre. 

R O M A (441,2 m.) 

20 Pl~lt - 21,45 Konser - 2Z,30 Komedi 
- 23 Konser 

B U D A P E Ş T E (6.')(),5 m.) 

10,15 Konser - 18,30 Musiki - 19,30 As
kert orkestre - 21,10 Çigan orkestresi -
23,46 Konser. 

V A R Ş O V A (1412 m.) 

13,10 Plı\k - 16,50 P!Ak - 18 Musiki -
23 Filarmoni){ konser. 

Daha öbürgün 
A N K A R A (1558 m.) 

12,30 - 13,30 Ankarapatas orkestresi -
18 - 18,40 Rtyaııeticllınhur Filarmonik Orkes
tresi: Mcndclssohn Senfoni - 18,40 - 19,40 

VAKiT s 

Bugün saat 1 matinesinden itibaren MELEK Sinemasında 
Filmcilik sanayiinin harikası • Senenin en muazzam filmi 

SEMA DEVLERi 
MUmessilleri CLARK GABLE CONRAD NAGEL 

4 
suyuk ylldız W ALACE BERY DROTY JORDAN 

Fransızca sözlüdür, filme ilave: Dünya havadisleri gazetesi 
Perşembe • Cuma ve cumartesi günleri saat 11 de tenzilath matine vardır. (1614) __ _ 

,. r "' .ı:~e./~' .. • • ~ '-

. .. . .. .. . _..,,.. ,.,_.-;.. . .v. ·. f • • - r ... ~r .-~ - .. ·· 

Bayram münasebetile A r t i s t 1 il Sinemasının 
ihzar edip bu gün matinelerden itibaren iraesine başlayacak 

CENUP YILDIZI 
Fransızca sözlü ve şarkıh muazzam filmidir Mümessilleri : 

CHARLES de ROCHEFORT • KAISSA ROBBA ve JEAl'f TOULOUT 
Zengin ilaveleri : Cl E C E L E Y i rt V E rt E D i K : rturanur tenviratı, man• 
dolin ve gitaralar refakatinde mükemmel ltalyan şarkllar1 ile mutantan bir film 

ile E rt S O rt F O X D Ü rt Y A H A V A D i S L E R i 
~~D••••••••Bu gün matine saat 11 de başlar•••••t6t2>m••ıll 

Sındırgıda yakala-\ 
nan kaçakçılar 
SINDIRGI, (V AKIT) - Sm 

dırgının Çorum nahiyesinde üç ki
şilik bir kaçakçı şebekesi yakalan· 
mıştır. 

Çorumun Ulukaya köyünden 
Yusuf ve Osman köyünden Ali Os
man oğlu değirmenci Mehmet A
li ve Hüseyin oğlu Sadık isminde 
olan kaçakçılar iki hayvan yüki.ı 
altmış kilo tütünile birlikte tutui· 
muşlardır. 

Kaçakçıların bu tütünleri sat -
ma.k üzere Simav köylerine götü-r -
mekte oldukları anlaşılmaktadır. 

Kaçakçılar Sındırgıya getiril • 
miş ve adlı ihtisas mahkemesinde 
muhakeme edilmek üzere Balıke-
sire gönderilmişlerdir. 

Yugoslavyada yumurta 
Y oguslavyadan ticaret oadsına 

gelen haberlere göre, Y oguslavya· 
da yumurta fiatları çok düşmüş -
tür. 100 yumurta 30-35 dinara sa
tılmaktadır. 20 dinar 53 kuruş ol • 
duğuna göre, yumurtanın tanel\t 
bizim paramızla 30 para yadır. 

Bu akşamdan itibaren-------. .... 

OPERA Sineması 
En müthiş ve tüyler ürpertici filmi 

Fritz Lang'ın ibdaı olan 

DUSSELDORF 
V AMPi 

Tamam en Fransızca sözlü şaheserini gösteriyor 

,.·---·------------------· (1619)_., 

Ba)ramda lıel'lce~ ıı;ülm~ı, - ı•:.ıtıennıcK - 'c\ inmek ister. onun için (lütün 
ı~tanbul halkı bugünden itib:ıı·cn 

LHAMRA 
Sil'fEMASINA K O Ş A C A K ! .• 

MALEK milyoner 
insanı kahkahalardan ba\lltacak olan l'ran~ızca -özlü bü,·ük film 

Zez\ kle - i'\eşe ile memnuniyetle SC\l'edecektir. l'ilme ilave; 1 P E. K F l L \ l 
:.tudrnsunda ) eni çevrilen Türkçe :-.özlü - .;azlı - ~arkılı 

Karagöz : Çifte Cadılar 
Oynatan DarUlbedayiden H A Z 1 M 

Perşembe - Cuma Ye Cumartesi günh:ri :;aat 11 de tenzilatlı halk matineleri 

'----·------------------(1615)-~ ~ 

BORSA 
Şehrimizde de son günlerde yu- ( 

murta fiah bu fiata yakla~mak ü • 
zeredir. Üçü, hatta dördü beş ku -

l! lizalannda yıldız işareti olanlar üzer· 
lerin~e 4 nisanda muamele olanlardır] 

Rakkanılar kapanış fiyatlarını gösterir 

I 
~ııı11111111111mı1111111111111111111111111ııı111uııııı111111111111111111nıınıuıın ummıııı ııuı illi 
~ Yeni l'teşriyat : 
;;.ııı11mımırn111111111111mıı1111111111111m11 11111 ııııımmınıın 11111 ıııumın 1111u mı ı 

Çiğ 
Çığ gençlik mecmuasının 8 inci 

nüshası çıkmıştır. Bu nüshada il · 
mi ve iktisadi yazılar, !iir, hika .. 
yeler vardır. Resimli 

ISTANBUL 
Bu isimle bayram ertesi çok gü· 

zel bir haftalık mecmua çıkarıla -
cağıni haber aldık. Son derece ııe
f is bir kağıtla ve haftanın en gU • 

zel resimlerile süslenerek çıkacak 

olan bu mecmuanın fiatı bugiiı'e 

kadar hiç bir gazetenin temin ede· 
mediği kadar ucuz olacaktır, yani 
3 kuru~tur. 
mım 1111111111 nııı mmııımuuuııuwıı nııı w111uuuuı11111111tuıı111ıııı ı ıııuıınuııı uıııt 

Alaturka saz - 19,40 - 20,10 Dans musikisi 

- 20,10 Ajans haberleri ve hava raporu. 

V l Y A N A (518,1 ın.) 

12,30 Konser ...... 14,35 Pia.k - 16.55 Mu-

siki 18,30 Konser - 20,30 Konser - 21,36 
Opera. 

L E 1 P Z t G (Sl!!J,6 m.) 

7,15 Jimnastik - 7.15 Konser - 13 Plfık 

-17 Musiki - 17,30 Konser - 21 Kon.Rer -

23,20 Mu.siki. 

B V KREŞ (891,2 m.) 

13 Plö.k - 14,15 Pl(ı.k - 18 Musiki -

19,15 Konser - 21 Karmen koro - 22,22 
Haber. 

R O 1\1 A (441,2 m.) 

20 Haber - 21,45 Tiyatro - 23,55 Haber. 

B U D A P E Ş T E ( :S50,5 m.) 
10,15 Senfonik konser - 18,30 Çigan or-

kestresi 20 PlAk - 22,10 Opera konser -
23,40 Orkestı·e. 

Nukut (Satış) 

1\ ıırııs K urıış 
*20 ı. Fransız lb?.tıll *I Silin A' 2<>,-* 1 Sterlin 727.- * ı Pezeta 17,-
*I Dolnı ?12,- *' Mark ~o-

*20 l.lreı 218,- * r Zolııtı l4.-
.+20 f. Belçik~ lf?,- *' Pen~n 30-
•20 Drahmi 25,- •20 T.cv 2~.-

*20 I~\ içre ji•)<) -
•20 nınar 53-

-~· 1 çen·one. 
•20 Leva 26.- * 1 ı\ltın 928,-• ı l'lorirı 85,- *' ?\lecldlyl 31,-
•20 Kuron Çek !20,- *' Banknot 9 30,-

Çek fi atlan (kap. sa. 16) 

•Parls 12.03 *Pra~a 15,Q0(25 
*Loııı.lra 726 - •\•iynıı 4,.,fi-
* \e, ·Yor~ 114735 *~ladriı rıo--
* 'llllınn 1.24 *Berlln 1.!J!l~ll 

•Bruk~c :ı :ırı_,5 *Var~o' ~.2~5 
•Aııııa '<2 (ı')5 •Peste 3.865 
•Cenevre i!.a:·5 

ı 
•lhikre• 7fJ.68-

•Sofy,ı f.ıu.rıı:-.; •Helgraı .ı:ı.ra:; 

* A msterdaııı ı.r12s *l\Jnskoı•a !08R 25 

Esham 

*ıs Rankas• 1 ı.-- J Tcrkos :l2 :.O 
ı\n·ıdrılu 25 -111 *Çimento \ı 12.·-
Hcj: 4 •• ~' l n\'on Deı "4.-
Şir. l layrıy .. 15, Sark De)! .!.35 
Trmııv~ı f.:m R;ıl\'<1 2-
l . Siırnrta :l-1,- ',,ırk 111 Ct:7.~ ".3:ı 

Bonıontı 3,50 Telefon (3, 

istikrazlar Tahviller 

ise. dahili 9? - / F:lelmlk * Şark ı .yolla!' 3,6:ı l'ram' aı •4,!'i ı 
* D.,hıı•ahh.ıde 5? .. ,0 l'uoeı 4•20 

C.uıııruklcı S.iff R\ılıtdıoııl !~·!·o~ 
!'aı•tll mı 1 35 *' na u ·~ 
R:ıtt,ı:ıı ı 7 ,:; * ·\ n,ıdıılu ı 1-1 80 
A~k Tl\t• • \ \hillH ~' ;'i:'ı,15 

"--------------~----------·~ 

Holivut 
Hollyvood sinema mecmuasının 

69 uncu numarası güzel bir kapak· 
la ve iyi resimlerle çıkmıştır. 

IST ANBUL TRAMVAY ŞiRKE· 
Tt HtSSEDARLARINA 

iLAN 
1 Nisan 1933 tarihinden itiba • 

ren: 
lstanhulda: Tramvay Şirketi ile 

Osmanlı bankası ki§elerinde ve 
Brüksel de: "Societe Financiere de 
Transport& et d'Entreprises lndus· 
lrielJes,, de 

1932 hesap senesine ait 19 ve 20 
numaralı temettü hissesi kuponla• 
rı tediye olunurken mezkur müeı· 
&eseler tarafından sehmin yeni iti
bari kıymetini gösterir bir damg• 
hisse senedinin üzerine basılaca " 
ğı Tramvay Şirketi hissedarların• 
bildirilir. 

Binaenaleyh hamiller kuponla • 
rile birlikte hisse senetlerini dete· 
diye müesseseleri kitelerine ibras 
etmelidirler. 

İstanbul 30 Mart 19SS 
Müdüriyet 
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f DİLIİMİZ' 
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------Dört GUnlUk Hikaye 

İNCİ 
Yeni 12 kelimenin 

karşılıkları ve kulJanılışları 
1 - DEFi: Kovmak, savmak, 

gidermek 
Düşmanları kovduk artık yurt kur· 

tuldu. 

seçtim. 

lla$falığı _qiderineiye !.·adar neler 
çektim 

2- DEFA: Nal (Ayin!apla) 
Bu ak11am bir nttl b~ze ncl ! 

3 - DEFTEH.: Kütük 
!\.üfus İ§lcri kiıti!f,e {lazıl:r 

4 - DELALET: Y c l rröster
nıc~-1:, klavu:duk, a.nla~~k 

Aşa!}ı ineceksen cX"la gol 
Yim. 

göstere· 

Li;nanlarda l.Zt!vuzlul.: r1lcri deı-lc
tin c':~tlcd;r, 

nu 11öz:CI' bana va/dile cWşiir:cmc
d~ - · 

·!/!l.'t b1§l·a r:::1leri anlatıyor. 

. 5 - DERÇ: Araya s:ıkmnk, bi-
rı !::~!!"r:l ~k 

Bu yazıyı r1rı:cfcye ko1ıacaflız. 
Para biri!~Crme epey gll';t!i.r. 

6 - DELlL: Kbvuz, yol göste-
ren 

Kicıı•l!tu l.:arr,•a ola~nı 
B urnu t:-öplli!.ten <:~kmaz. 
Çöl i,, lı:i~i bir yol nösteren bulamaz

tlU ;y-:lanlarır. nğ:::;na dii~~r. 

7 -DERECE: E<>ı5r.~ak, bö!i.!!-c: 
Oı z':e uslar bcsamak basamak yük-

8~ n!":ler bir kartal gibi birden uçar
lar. 

n;r t;evrim .1~0 bölüğe ayrılmıştır. 

8-DE~KENAR: (ıstdih) Ya· 
nrnı. ~ · .. 'L:t:~,..-

' !1 1.-ağ•dın bir yanına da 

çi::i''"iiril·er ablamqile selam 
urmtuverm; ~im. 

!}Unları 

etmeni 

9 - DERMAN: Em, güç 
c·iciinı kalmad: yenildim. 

Doktor iyi olmam için bir em verdi. 

10-DERS: Uspayı, öğrenmek 
Ôğre11meden öğretmek kabil olmaz. 

Br: bana uspayt olsun 
Bilen ya,,ar bilmiyene öğretir. 

ı; - DERT: Tasa, knygu, sağ

hk, zhk 
Ta:;clannuı bunun da bir lrolpasu bu. 

lıınur. 100 liralıkların kalpı çıktı diue 

kc..';gula:ıma anam b;::dc yüz para bile 
Yok! Sen asıl sağlıklızlıl.:tan. çekin! 

12 - DERUHTE: Ütüne almn, 
kabullenme 

Ya_,,amıyacağın işi üstüne alma. 
Ki,i kabullendiği l}eyin il.$tesinden 

aelmelidir. 
Kadıköy Liıesi Hocalarının 

bulduklan /:ar~ılıl:lar 

Bakaya - Sona lıl\lan 
Soruıka.lan vergiler topla11Jyor. 
Basiret - DeJ'lngör:ı,, uyanıklık 
Alı, verı,t-0 aldanm:un:ık için uyııntkW• 

&'öıı~rmell. 
Onun, derlnJl'Öril.,lUğil bize bu ı,ı kıu:an

dırdr. 
Basit - Düz, açık 
Bu kitsp çok açrk ~·:ızıımı,, her oku~·an 

&nhyablllr. 
Yeni yaptırdığım evin dıJı süslü d<'ğil 

düzdUJo, 

Bazan - Araıur:ı 

O, her J:'Un r;eJmt'z, arasrra uğrar. 
BeL\ - Aj{ırlık, sılımh 
&ıı benim ba,rına ağırlık oldun. 
Bugilnlerde büyük bir sıkrutıya çattım. 

BUme-m naıııd J.""tll'ftd&eağım. 
Be-1.Ahı>t - BönJük, Dlllnkafahk 
Deni anlamakta bu kıt.dar da bönlük göl!· 

terllir mı f 
M&nkataJığm yeri dı>Jtll, biraz ;rö:ı:Unil aç! 

&raet - tll~ikslz çıkma 
Suçu olmad•ı";.-ı anııı,ıldığmdan m,lk!ilr: 

!."tktı. 

~rat - BuyruJtu 
lstlldAJ madııly:mnm bnynıltnsunu al· 

drın. 

Berbat - Kötü, pi~ 
Ne kötü h:ıvıı. bir turlü di.ı%E>l"medi. 
l>r,ardal\ piıı ltolrulnr g<'Jl~·or, -pcnÇ<'rt'~i 

ıc-l>ııt?vt"r, 
Bert'ket - Bolluk 
Son ya~mur1ar bollulı: getireli. 
~ret - Sevinç 

ı..E!:~ .. :: :.: d•rin ld" 

1 BugOnkO aav&§la.r, zehlrll püaıile adam 
otıınarmı yok t>d~ktlr. 

Bezil - :':11.çmnl< 
Ahm<'t, gliler yU:ı; <;oçıı.rıık bl:ıi ka~ıladr. 

Can - iç, dirilik 
Kt.p:ıı.lr ha,•:ı. iı;irui sıkıyor. 

Dirıtll< korkmın IJA h:ıyv:ınm \izerlne sal
dırdı. 

Q-fa - Sıkmtı 

Sıkıntı çı-Irnıeuf'n kl'~if ııürlilml'z. 

Cehit - Ug-rn~mu, ı;:ıtı~l .. ma 
T Urk budunu kur!uıu, sua,mr gösrerdl~i 

bü.\ ü!t u~r.l,ma. ile k:ızaııdr. 
Ahmt't hehlm olmak için çok Çabııladı l"<' 

de bıı,arınnadı. 
CC'hcnnem - Tamu, taınult (Lehçe) 

Kötül:U. ~·ap:ının gidı-ceğl yer doğru fa. 
mukt•tr. 

Korkarım ki ol:ı. yerleri t:ımu 
(Sül~yrnıı.n çdı-bl) 

C'rl!lı?ct - P cl>yürr.klll<, ;\·1ğitlik 
Yi';itlllt gösteren kumandana lingUler su

nu1Ju. 
O, pckyl.irl'ldi!ilde s.·waşı k:ızandt. 
<'""ma:ıt - Top:·ı'uI< 

-.r:.ır:• o~t~d~t::oı t:lp:uluğu hıından ııonrıı 

tapın:n*rl!lt Türkç(' y:op~c:!ld:ırmı~ . 
Ccımil" - Yarıınm:ı 

On:ı yıu:ı.11m:ı ol~un diye bu i,ı yapttm, 
yoks=. y:ıpmazılım. 

Cl"r.tly"t - :eı-m;, dPrııt"I•, cfürrtln 
[(adml:u birl!~i bayr:ırnda çoco.kl:ırı gey-

dirdi. 
E .. n~ df'rneldhrl gltti!ı:çe yill<St'liyor. 
JJ:ı'l:ın be~·ın düı'.;'1in\i pek parlıık otau. 
Cc~!lZJ - Ö'li 
Öl lz.·lt K:ırnft:ı Alım":I" gömt>cekler 
Cc:mnt - t1çm:ılt (Ll'b~e) 

l,·IJl!t ~·ıı:ıcnbrın yeri u~m:ıktadır. 
('l"n!n - Dôl 
Döl dllşlirme çok bil,YUk hlr suçtur. 
C.rnup - Alt~·ön 

Aıt~·önden f'SE>n riizı;-dra lodos dt'rler. 
Dört :,öni!ıı ııdı şonb.rdır: Doğu, batı, üst-

yön, nltyön. 

11/ellmet Nurettin Beııin bulduğu 
liarşıl:klar 

Jlıka:''3 - Artıklar, kalanJar 
B;ı'.'lh·et - Uyıııuldtk, görürlilk 
B:ı.<,lt- Yoz 
B~,;:m - Arada, ııradııbir, ar:lSıra 
n!'l~ - Utun 
neıahct - Alıklık, salaklık, aptallık 

Beraat - Sıyrım 
JI raı - Bu~·rnltu, yarlık 

Berbat - Kiltll 
Bt:'r<'l•et - llo!lnk 

Be,eriyet - in .. anlık 
nc:U - Ynyrua, &:ıçı.m 
Cıın - Dlrlm 
Oetıı. - ~ıkmtr, iir.ilntii 
Ct>hft - Sal'a2, çabalama 
C<'hennem - T!lllıu (B:ı kelimeni" hosuıı 

ahrnk kaldcıılnt uyarıılc TAlfi olmHJ daha 
doğru olsa ~erı>ktlr.) 

Cel!det - Yeı"tltltk, yararlık 

Cf'm~ııt - Obı1, torbntı, kUme 
C'en:lle - Glb:el da\•rıuu, 
Cemı~·et - Dc-rncJ;:, oeok 
C!"nııze - ÖIU 
(lennet - Gök, uçmıık 
Genin - Dll,Ulc 
CNmp - J,ııdos 

53 üncü il.'anektep hocalarının 

buldukları kar~ılıklar 

Ş·ıh1'l - Adam, Jdr,i 

Şahit -
ş~ı'llyct-

Ş:ı.ibc> - L<'l<C 

Şııhlt - Görtn 
f;leıı .. ı~·et - Benlik 
l;ll\.i~ - Lı-ke, k1r 
Ş:ılr - Y:ı.zı dU11:"n. Ozıın 

Şiir - Ölç.llü sör. 

Şııtaret - Sevinç 
tı;ll'\'k - bte-1• 
ı;'·:ıyirı. - Dl'cJil(OcJU, yıt~ ılnı:ı 
Ş.:-r - ırntn 

Şr.rnf - t ' n 
Ş"riat - Gidl,lı>r 

~8 inci ilkme/dep hfltal ttrının 

buldukları kar~ılıfdar 

Ş~ı~ - oı, kl,ı 
ŞslıJt - Tanılc, görC'n 
Şslıslyet - Bl'nllk, \'arlık 
Ş:ı.ltx> - Lelte 
ŞaJr - Duyan, iretı>n 
Şiir - Roşma, ölçlUü ııilz 
Ş:ıt:ırrt - l!ıe\llnç 

Ş~vk - htr.k 
Şıut - C:ıA' 
Ş:ıyla - Da:ruk, ya~"Ilnıı, 
Şrr - KötıUük 

Şeref - rrıutuk 
Şeriat - Tann ytt~~ı 

9 uncu ilkmektep hocalarının 

buldukları /ı'ar~ılıklar 

Şııh11- m,ı 

Ş3lilt - Gören 
Şa.h!lyet - Bl'nllk 
Ş:ılbc - LelcP 

Ş:ılr - Ozan 
Şiir - Duyuk 
Ş:ıtaret - Re'·lnç 
Şel·k - Jstt>k 

Şart - B:Lğ 

Şer - KötllJWı: 

~ret - V'n 
Şeriat - inanç yosaaı 

20 inci ilkmektl'p hocalarının 

buldukları karıılıklar 

Şahıs - Kimse 
Ş:ıhlt - Gören 
$n.hslyet - l:'Uee kl"lllk, benlik 
Şaibe - Leke 
Şiir - Uygun söz 
Şrur - Uygun söz yazan 
Şah\ret - Eğlence 

Şevıc - Scvlnı; 
~art - Bnğlr söz 
Şt'ref - t!n 
f;l"ri:ıt - DoJ.:-n yol 
Şf'r - Kötü 
Şayii\ - Yayılan 

15 inci ilkmektep lıocalarının 

buldu/dan karıılıklar 
F&<-la - A~ıkh 

FahJıt - Yolsuz 
Frude - Fayda 
Fn.11 (gramer) - Yapan, iş yapan 
Faiz - Dorcüstıı 
J<'anı - Gl'Çicl 
Fntlh - t)Jkt>:ıçan 

Fazilet - Dl"ğerllllk 
Ferl - Acı 

Fecir - Günağ'armıı.sı 
Feda - Kıyılı, 

lstikUıl lisesinden Jfustaf a Niyazi • 
,Uümtaz Zeki Beylerin buldukları 

karşılıklar 

Ab<'s - Yt'niz, boş 
Sözlt'rlnl.z bofhır, ~·tnıılr.dlr hıınmıclen4J. 

Abos - Asrk, somortgan 
Bu ne asık surat canım efendim'.' Yoku 

Ş:ılr - Gllı:PI yu:ıın 

Şiir - Gilzl."l y.uı 

Ş:ıbr<'t - Şı-nllk 
Şc\k - htrk 

darı;m mryız '! 

Ş~t-

Şll.} h - Duyulmuş 
Şer - Fcn:ıhk, l;iH!illik 
Şc:-ef - "l'ill>§t'klil: 
ı;erbt - Doğru yol 

19 uncu ilkmC'ktep lıocalarının 

buldukları kar~ılıklar 

Ş&.'11'8 - Kl'ndi 
Ş:ı.Jtit - G:.-Srllci.i 
Ş:ılı<tiyl't - n~n!ll• 

Ş:tlbe - BnnUI< ll'kl'ııi 

l'\:ılr - Ölçiilil ~öyleyfcl 
Şıır - Ö!{'Jlil ııöz • 
Şı>tar<ıt - Tıı,km sevinç 
Şevk - {•<'nlik 
Ş:ırt - Dli:ı:llmlJ <'ıı ııöz 

Ş:ıylıı. - Da.~ılnn, ~·:ıyıl~n 

~<'r - Köt'i 
Ş:>rcf - l"ük'IPklik 

Şcrl:ıt - Dln bu~·nıttı 

2 inci ilkme.':tep hocalarmın 

buldul:ları kar~ılıl.:lar 

Şsbı'I - Kl:nım 

şruııt - Gört'n 
Ş:ı.h~lyet - nenlil.\ 
Ş!!.lbe - Lekl'. 
~<tir - O"rillj SÖ7. ~öyllyen 

ı;Jtir - ÖlçUJii ııör. 
ş:ıtııret - Gülc-r Jüzlük 
ş~, k - tçten ist<'k 
Ş:nt - B:ı.ğlıım:ı, paı.arlılc 

Şayl:ı - D-.ıyulmn, 

Şer - Köti.I 
Şerl'f - V•keııiz "\.arlık 

Şl'rint - Tanrı yolu 

I inci ilkmektep hocalarının 

bulduklan karşılıklar 

Şahıs - Kişi 

Oğuz hemtn her vııklt &0mortgandır. 
Acayip - GörUlrnf'lmif, ~kınlık veren 
Acaba - •••• 
Acele - Tez, çabak, cabuk (Karadeniz 

köylerinde töylenlr). 
Şimdi atma bin (Dikenler) e git, bu ı, 

rez olmıılrdır. 
Acemi - Oör,;ll!JUz, çırak 
Ut-r usta bir çıraklık zamanı geçirir. 
l·oıtadı;P;nz blı.mt'tçl Pl."k görg-U.Uz, glln· 

de 4 - 6tabak kırıyor. 
Acil': - Becerlkıılt:, R"ilÇRÜZ 

Gü!;sUzlcre yardım etmelidir. 
Adalt't - Doğruluk 

Mer:\.klanmayınız cfC'ndtm. Bunun sonun
da gl'ntl doğruluk üstarı gC'Jl'ce!<tlr. 

Adet - Gört'nck 
Bu adam Asyalıdır. Soyunun görenekle 

rlnJ hiıll\ sa.ldar. 
AdC'fa - Enll.onu 
BugUn (Gllıırr) 1 ~ördüm. Enikonu bU· 

ylimU.,. 
Adi - A,ıı/i"ılılc, ba~·aiC'ı 
Bayajtı, RPJ!llıltt:ın adam, hl.;- ~örmeomı,. 

Afiyl't - S:tğlrk, iJIUk 
~,.tamlar \"e sıı.j:;hkl:ır t'll'ndlın. 

U iindi ilkmektep hocclarınm 
buldukları ka,.şzlıklar 

Rrğmf'n - Ona kar,ı, olmakla bt'rabcr, 
l'le de 

Ralmbc-t - Yarııtmal<, yarı~, boy ötçu.,. 
m~ı· .. 

Rakam - Sa~, !,'lzglııl 

Rakip - Boy ölçüŞ('n 
Rıı.u - IIo demek 
Rcf:ı.h - Dirlik, gı.-ni" grçinmo 
Rt'uk - Boya 
Resim - Ç'h:g-i 
Resml - Br~fü< 

Rey - hU-k, dil,ilnt'fl 

'l inci ilkmektep hocalarının 

bulduklan karşılıklar 
Sabah - Ergün 

DördUncü gUn 

Lamia hayretle yüzüme bakı -
yordu. 

Nakleden : Seliimi izzet 

sakladı. Eğer yarın evine gitmi • 
yecek olursam sana her §eyi söy· 
liyeceğini ileri sürdü, beni tehdit 
etti. 

- Lamia, dedim, elini aç ha • 
kayım. 

Açmayınca kolundan tutup çek 
tim, arkasında kapalı duran sol e
lini açtım. içinde küçük bir şey 
vardı. 

Ki~if ses:ıiz dinlemi~ti. 
Söz bit.:nce, karısının beline stı 

rrlan kollarını çekti. 
- Hele durunuz, c!edi, şu Ma· 

citle bir de ben görüşeyim. - t,te kaybolan inci.. Bu inci· 
yi Macit Bey bulmuş, geri vermi ~ 
yordu. Lamia, inciyi almak için o
daya girdi .. Öyle değil mi?. 

~·. :f· 

Ka~if çıktı. 

Lamiaya baktım. Hala hiddet
liydi. Bana döndü: - Evet öyle .. Fakat aksi gibi 

kimonomun kolu ibriğe takıldı, 
Macit Bey gürültüyle uyandı. 

- Aşkolsun, dedi, demek Ma· 
citle konuştuklarımı duymuştun 

öyle mi? .. Bir de bana dostum, ar· 
kadaşım olduğunu söylersin. 

Bu itiraftan sonra bile, Ki§İfin 
sersemliği üstünden gitmemi§ti. 
Lamiaya yaklafh, omuzlarını ok -
f ıyarak ıordu: 

- Ne yapayım Lamia, bu me • 
seleyi bundan başka türlü halle • 
demezdim. Eğer ortaya girmesey· 
dim, kimbilir kocan neler zanne • 
decekti. 

- Peki ama, Macit bu inciyi 
ne diye alıp ıaldamı§?. 

Bu suale Lamia cevap verdi. 
Artık korkusu geçmitti. Tatlı, mu· 
nis bir sesle koun§uyor, konu!tuk· 
ça daha güzelleıiyordu. 

- Hayır, kocam hiçbir şey zan 
netmezdi. Onun benden ıüphelen· 
mesine imkan yoktur. Benim hid· 
detim bunu söylemen değil, Ma 
cit denen adam bana şantaj yapa 
ken araya girmemen .. Ben buna 

- Dün gece kopan gerdanlık 
sahteydi. Sahicisini rehin verip 
para almıştım, çünkü Macit Beye 
borcum vardı, ödemek istiyordum. 
Borsa oynamıı, kaybetmiştim. 
Borcumu vermem lazımdı. Macit 
Beye bunun için borçlandım. O 
gündenberi bana açıktan açığa 
kur yapmıya batladı. Peşimden 
ayrılmıyordu. Bana rahat vermi -
yordu. Biraz ondan kurtulmak için 
gerdanlığı terhin edip para aldım, 
borcumu ödedim. Dün gece ger -
danlık kopunca incilerden birini 

kızıyorum. 

Bu aralık Kaşif geldi. Ceva 
ver.'llek vaktini bulamadım. 

Kaşif: 

- Maddi defledim, dedi, çı 
kıp Ciitti. 

Sonra bana döndü: 

- Sana gelince, dedi, daha bi 
saat kalabilirsin. Bir saat sonr 
şafak atacak, lstanbulun yolun 
tutarsın. 

Sabık - Gtçen 
Sabır - Dıı.yanma 

Sadaka - Göı:etmd 

Raife - Göıu~stz 
Snff - Katıkıın; 

S:t.hlp - Tutucu 
Salft"t - Tt>mldik 
Sadeot - Sö:ı: sırası 

10 uncu ilkmektep h()calarının 

buldukları karıılıklar 

Sabah - GUn beşlangıd 
8abır - Katlıınrş 
Ssbık - !lRkl, A'eçf'n 
Sadaka - Yllnlt \·ergi"I 
Sade - Slls~üır:, ya,·an 
SadPt - öutn 
Saf - Dlrl, ıınk 
Satt - Ka.ttlcsız 
&bil - Kıyı 

Sahip - E~nMı 
Sa.b.lfB - 'f1h~ 
Sahne - Orta, dilz.lilk 

42 inci ükmektep hocalarının 
buldukları kcırıılıklar 

Şııb1s - Kişi 
Şnhlt - BUen, ırören 
Şahsiyet - Btnlik 

~lllbf' - Lekf" 
Ş:ıir - DilzUeü 
ŞUr - Dllzmıı 

Şata.ret -
Şevk - Ar:ıu 

40 ıncı ükmcktl'p Ttocalarının 
buldukları karıılıklar 

Snlmh - Giirı ( PftE>n) 
Türlderl söylrr 

Sabık - Gf"~('IJ 

Sabır - Katııınmak 

EW!e - Düz, kan,ıkım: 
Sn.ilet - Ö:ıı ı, 
f>llf - Tf'mfz 
Safi - Pllrlkzııüz 

Sahil - Kıyr 

"imal ·rn 

S.1Wp - Elde- eden, tutan 

Krrnn 

Rahlf<' - Yttt, YAPrahn bir yil:ıü yaı:dı, 
bir yllzU bo' 

S!\Jıne - MPydanlıJ, 

17 inci ilkmcktep hocalarımn 

bulduklan karsılıklar 

Şatıııı - Klmsı:ı 

Şahit - Gömı 
l!lah!tlyet - lknlll< 
Şa.ibe - Ll'ke 
Şntr - Ozan 
$lir - Koşuluk 
Şst:ırt't - Seı·inç 
Şt'\"k - Jstelc 
Şart - Kesme &ör; 
Şnyts - Söz ~yıcı 
Şeı.:- - Kötll 
Şt"ref - tJn 
Şeriat - DoğruJak )'aıta•ı 

Aynen bunları söyledi. Be 
şöyle bir kabardım: 

- Beni de mi kovmak nezaket 
sizliğini gösteriyorsun?. 

- Hem de derhal. 

Kapıyı açtı. 

Ben soracakbm. Sebebi nedir 
diyecektim. Ne yapmııtım ?. Fa • 
kat Lamia, çocuğluğundan her 
tanıdığım Lamia, bu işte kendisi 
ne yardım etmediğim kadın. 

-Katif, dedi, ben bu adamı doı 
zannederdim. Onu sana ben tanıt 
tım. Fakat seninle evlendiğimi 
gündenberi, seni küçültmek, göz 
lerimden dütürtmek için elinde 
geleni yapan miskin, ahlakaız, d 
kafalı, egoist bir adamdır .. İn 
meseelsinde korktuğumu itiraf 
derim. Çok korktum, söyliyeme 
dim. Buna müteessirim. Fakat aı 
müteessir olduğum şey, bu ad 
:1ana tanıtmış olmam, bunun gib 
bir adamı, evimize sokmut o 
mam .. Ben asıl buna müteessirim 
Bu adam senin attığın kirli tırn 
olamaz .• Eline su dökemez senin. 

Bu sözler, cevapsız bırakıl 
mazdı. Bu sözlere layık bir ce-va 
vermem lazımdı. Fakat sustum. 

Kaşif: 

- Kapıdan çıkmazsan, penc 
reden çıkarırım! dedi. 

Bana, kapıdan çıkacak 
bırakmadılar. Biribirlerinin boy 
nuna sarıldılar. Öpüşüyorlard 
Kaşif:. 

- Senin için, dünyanın büf" 
incileri feda olsun. Sen benim ) 
gane incimsin ! En büyük hazine 
senin saadetindir. Şimdi artık a 
ladm mı?. 

Lamia: 

- Canrrn kocacığım! ... diyor 
du. 

Ben dörder dörder merdiveni 
ri indim, otomobile atladım .. U 
:raklaştım .. 
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Bulgar Tiyatro ihtiyaçları Kilimli'11iıı 

Şehrimizde bulunan Sofya milli operası sopranosu 
anlatıyor 

Büyük maden damarının bulunuşu 
şenlikle kutlulandı Madam Konstanza Kirova neler 

Ekselsiyor gazetesinden: 
.ttadanı Konstanza Kirova, "Bran

geane,, rolünde güzel Besile halkın Ü· 

zerinde çok iyi bir tesir yapmıştı. Bu 
kıymette ses dinlemek her zaman na
sip olmaz. Sofya operasının bu yıldın, 
Paris lıalkını iki günde kendine mel -
tun etti. 

E . Vuillermay 

Komedyadan: 
Brangeane rolü, Sofya milli opera

sı artisti Madam Kirova tarafından 

muııaffakiyctle oynandı. 

Sesi kadar kendisi de güzel olan 
bu artist memleketine şeref kazandı -
rıyor. Bu san'atkar, Vagner'in kahra
manını bir kere daha büyük bir can
lılıkla yaratmıştır. 

Fransızların iki meJhur ve cid· 
di gazetesinin yukarıya naklettiği
miz satırlarında kendisinden tak .. 
dirle bahsedilen Madam Konstan· ı 
za Kirova timdi lstanbuldadır ... 
Türk tiyatrosunun kıdemli ıan'at
kirı Behzat Hakinin sahneye çıkı
tının yirmi beşinci yılı için yapılan 
merasimde bulunmak üzere gel· 
mitti. Şöhreti Bulgaristan hudut
larını aşmıt olan bu kıymetli artis
tin fehrimizde bulunmuf olmasın
dan istifade etmek istiyen san'at 
meraklıları, Madam Konstanza 
Kirovanın burada bir konser ver
mesini temin ettiler. Bu konser 
yarın akşam saat dokuz buçukta 
Tepe başı tiyatrosunda verilecek. 
Bulgar milli" operası artisti, Türk, 
Bulgar, Alman ve İtalyan san'at e· 
ıerlerinden parçalar söyliyecek, 
kendisine değerli bir san'atkirı • 
mız piyano ile refakat edecek. 

Türk tiyatrosunun tenlik günün
de bulunmak için memleketlerin -
den kalkıp buraya kadar gelmek 
gibi güzel ve kibar bir jest yap
mıt olan Bulgar san'atkarlarile 
ıereflerine verilen ziyafette tanış· 
mıştım. Dün kendilerini Bristol o· 
telinde ziyaret ettim. 

Her yerde san'atkarlar, etraf
larında sıcak bir sempati havasile 
dolatan insanlardır. Bulgar misa -
firlerimiz de ayni sihirli kudreti 
l&fıyorlar. 

Madam Konstanza Kirovanın 
muhatabının ilk gözüne çarpan fey 
onun halindeki umu.mi ve tatlı ki
barlıktır. Önce lstanbulda gördük
leri misafir severlikten pek mem· 
nun olduklarını söyledi. San'at· 
kirlarımızın ve Belediyenin ala -
kasının kendisini ve arkadaşlarını 
ıevindirdiğini ilave etti. lstanbula 
ilk defa geliyor. Her nazik seyyah 
gibi o da tehrimizin güzelliği hak
kında cemilekarane cümleler söy
ledi. Sohbetin ilk faslını böylece 
kapadıktan sonra bahsin mevzu -
unu kendisine intikal ettirdim. 
Gülümsiyerek ve gözlerinden ma· 
ziyi bir akis halinde geçıre· 
rek anlattı: 

- San'ate girişim pek gençken 
oldu. On altı yaşında filandtm. 
llk defa dram oynıyarak ba!la
dmı. Sofyada Bulgar milli tiyatro
ıunda .•... Burada bir zaman ça
bttıktan sonra bu işi daha iyi ya
pabilmek için muntazam konser -
vatuvar tahsiline ihtiyaç olduğu -
nu anladım. Esasen musikili ti· 
yatro beni daha çok çekiyordu. 
Viyanaya giderek konservatuvara 
ıirdim. Burada dört sene şan der
ıi aldım. Yiyana konservatuvarını 

. ,, 

Kilimli halkı üç sınıflı ilk mektebin beş sınıfa 
çıkarılmasını istiyor 

-----
ZONGULDAK (VAKiT) -

Zonguldak şehrinin bir kilo met -
re şarkında deni~ kıyısında Kilim· 
li nahiye merkezi vardır. Deniz 
motörleri Zonguldak ile Kilimliyi 
birihirine yarım saat içinde kavuş· 
tururlar. Şimdilik karadan otomo
bil işliyecek tarzda muntazam yo· 
lu yoktur. Fakat mevcut ola nyol 
önümüzdeki yazın düzeltildikten 
sonra Kilimli ile Zonguldak ara -
11nda bir çeyrek saate inecektir. 

Vilayetimiz yollarında hu sene 
büyük faaliyetin devam edeceğ i 

anlaşılıyor. Bilhassa Zonguldak 

i11 kanunlarımızın bir an evel Ç~' 
~ ., 
masını sabırsızlıkla beklerken f1

, 

dilik Kilimli nahiye merke:ıiııi' 
senelerdenberi en büyük dertlerİJI' 
den ve belki de en m ühimler incl" 
biri olan mektep me:ıelesine ge ' 
çıyorum. 

Kilimlinin mektep ihtiyad 

Kilimli ötedenberi küçük bir 1't 
saba olmakla beraber nahiye O 

• 

luncıya kadar köy olarak idare ~ 
diliyordu. Şunu da bildireyim "1r 
Harbiumumiden evel Kiliınlid• 
başlı başına belediye teşkilatı dl 
vardı. Köylerdeki beşer sınıflı 
mekteplerin üç sınıfa indirihne ' 
sile Kilimli mektebi de üç sınıf• 
indirilmişti. Bugün senelerdenbe' 
ri Kilimli nahiye merkezi olar~ 
idare edilmesine nazaran iki na' 
hiye merkezlerindeki gibi orada1'1 
mektebin de beş sınıfa iblağı içiO 
halk tarafından çok defa icap e ' 
den makamlara müracaatlarda ~ 
lunuldu. Hatta her seneki fırk' 
kongrelerinde nahiye ocağının eO 

ileri dileği de mektebin be§ sınıf• 
çıkartılması oulyor. 

·Madam Konstanza Kirova Karmen rolUnde 

1 kilimli yolu maksadı temin edecek 
hale getirildikten sonra kilimli, 
Zonguldak şehrinin çok güzel bir 
tenezzüh mahalli olacaktır. Ki -
limli yol ve temiz havasile ve ge -
nit plajile maruf güzel bir yerdh·. 
Kilimlinin asıl kıymetini arttıran 
çok zengin kömür madenlerin!n 
bugün ölü denecek kadar durgun 
olduğunu ·ve oradaki eski canlı !ş
lerin söndüğünü bir müddet evel 
bildirmiştim. Halen Kilimlide o -
cak işleten mühendis Naci Beyin 
emrindeki 226 numaralı ocaklarm 
günden güne büyümesi yani eski
sine nazaran verim • kabiliyetini 
çoğaltması Kilimli hakkındaki ü
mitleri yükseltmeğe başlamış ol -
du. Tabiatin kendisine :bajladığı 
nihayetsiz maden servetlerile ku -
cakla!mış olan Kilimli elindeki bu 
günkü sönük ve durgun halile ka -
lamaz. O, ne zaman olsa, değerli 
cevherinin göz kamaştıracak pa -
rıltıları arasında parlıyacak mem -
leket ve halkın ve hükumetimizin 

Son g ünlerde gene bu dilek Ü 

zerinde Kilimli hrtkının gösterdi 
ği alaka, bilğiye susayan yurttaf ' 
ların pek yerinde olan istekleri11İ 
yerine getirebilirse ne mutlu. Vi ' 
layete, Maarif müdürlüğüne "ş 
Maarif vekaletine Kilimli halkı ış• 
rafından ayrı ayrı resmi müraca ' 
atlar tekrar yapıldı. Filhakika Ki• 
limli nahiye merkezinin beş sınıfO 
iblağ edilmesine çok ihtiyaç var ' 
dır. 

bitirdikten sonra Bulgaristana Sofyada dram ve opera o~ -
döndüm, Sofya milli operasına yan milli tiyatrodan ba~ka iki de 
girdim. O zamandanberi çalıtı - operet teşekkülü vardır. Bunlar 
yorum. 1930 da bir angajmanla hususi teşebbüs eserleridir, birisi 
Parise gitmiştim. Orada çalıftım geçen sene lstanhula gelmiş olan 
ve mukavelemin müddeti bittik - operet kooperatif tiyatrosudur, ö
ten sonra tekrar Sofyaya operada· tekisi de diğer bir operet heyeti -
ki vazifeme döndüm. Şimdi de... 1 dir. 

Madam Konstanza Kirova, sah- Sofyadan başka Filibe, Rusçuk, 
nedeki muvaff akiyetli rollerin - Varna, Burgaz !ehirlerinde belli 
den birine benzemesi ihtimali başlı tiyatro faaliyeti ve tiyatro 
pek kuvevtli olan bir gülüşle sö- vardır. Bunlardan Varna şehri 
zünü tamamladı: tiyatrosunun yapılması geçen sene 

- Şimdi de işte lstanbuldayım. bitmi~tir. Bu da iyi bir tiyatro bi
nasıdır. Bu tiyatrolar kendi ka-

Madam Konstanza Kirova, işi· 

ni seven bir san'atkardır. Sahne
den heyecanla bahsediyor. Verter, 

Karmen, Ayda, Travyata gibi bey
nelmilel şöhretli büyük opera e
serlerindeki rolleri en çok sevdiği 
rollerdendir. 

Madam Konstanza Kirova ile 
Bulgar san' at hayatı hakkında ko
nuştuk. Bulgar milli tiyatrosunun 

yirmi beş yıllık hayatı olduğunu, 
milli tiyatronun dram ve opera kı
sımlarına ayrıldığım, bir gece 

dram, bir gece opera oynandığını 
söyledi. 

- Milli tiyatro san'atkarları 
milli tiyatrodaki hazırlık kısmın· 

dan yetişirler, fakat çoğu Avrupa
da okumu§, . yetişmiştir, dedi , 
milli tiyatronun dram ve opera 

kısımları ayni binadadır. Bu bina 
bildiğiniz gibi bir kaç sene evvel 
yanmıştı. Yeniden yapıldı. Yeni 
bina yüz on sekiz milyon leva sar
fedilerek yapılmıştır. 

Bu paranın üçte ikisi ahaliden 
toplanmıştır. Üçte birini hükumet 
vermiştir. Yeni bina Avrupada eşi 

az bulunan her türlü fenni ve asri 
tekemmülleri haiz bir binadır. Bi
zim memleketimizde san'ate me

raklı büyük bir halk kütlesi var
dır. Dram da, operada kendisine 
göre seyirci bulur. 

zançlarile geçinmekle beraber 
hem belediyelerden, hem de hü -

kümetten paraca yardım görürler. 
Bulgar tiyatrolarında her türlü 

eserler oynanıyor. Milli Bulgar e -
serlerile beraber modern Avrupa 
eserleri ve klasikler ... Bulgar mu· 
harrirlerin vücude getirdikleri e -
serleı, milli Bulgar hayatını gös
termekte oldukları için bizce kıy -
metlidirler. Bulgaristanda muhar
rirler çok piyes yazıyorlar. Fakat 
bunların milli tiyatroda oynanma· 

sı için geçmeleri lazım gelen uzun 
bir yol vardır. Maarif nezaretinde 
resmi bir edebi heyet vardır, mil· 
li tiyatroda temsil edilecek eser • 

leri onlar tetkik ve kabul ederler. 
Buraya verilen eserlerden ancak 
ellide biri kabul· edilip milli tiyat · 
roda oynanıyor. 

Bulgar milli operasının soprano
su ile ve öteki Bulgar artistlerile 
sanat mevzuunun içinde, dışında 

sayılabilecek daha birçok şeyler 

konuştuk. Sesinin ve sanatının 

kudretini Paris sanat muhitine tak 

dir ettirmiş olan Madam Konstan
za Kirova'yı yarın akşam Tepeha· 
şı tiyatrosunda dinleyip alkışla -
mak sanat severler için ihmal e • 
dilmiyecek bir zevktir. 

Refik Ahmet 

iktisadi ilerle mesine m ühim b ir 
Bugünkü talebe mevcudu mek ' 

lehin be§ sınıflı olmasına kafi gel• 
sahne olacaktır. h diği gibi na iye merkezinin civa • 
Davul zurna ile kutlulanan rında, köylerden de devam ede ' 

maden damarı cek çocuklarla büsbütün fa:dala ' 

Senelerden beri büyük daman şacaktır. Kilimli mektebine devaıt' 
araştıran ve bu araştırma işinde eden yüz kadar Cümhuriyet evli • 
çok büyük maddi fedakarlık ya . dı üçüncü sınıf ikmal ettik ' 
pan mühendis Naci Bey en niha • ten sonra ilk tahsille sen' 
yet aramakta olduğu büyük dama zarfında öğrenip belledikle ' 
rı buldu. Bu, muvaffakiyetin do. r ini de unutup gidiyorlar. Çocuk' 
w d w • • 1 h K' !arının üç seneden sonraki tahsil· gur ugu sevmç mumaı ey e ı -
limlide dostlar ile halkla günlerce lerini şehirde yaptırtmağa halkı1' 
davullu, zurnalı, çalgılı eğlentiler iktisadi va ziyetler i hiç müsait de ' 

Ya t k k d d
. ş· ğildir. Kilimlide bulunan meınul" p ıraca a ar neşe ver ı. ım· 

di bu damar üzerinde devam ede- lardan bir ikisi, çocuklarını Zon ' 
guldaktaki tanıdıkları birinin e'Iİ' 

ceği geni§ faaliyetin bölüm nokta· ne yerleştirerek şimdilik tahsille ' 
larını ihzar ve ikmal etmekle meş· rine devam ettirebiliyorlarsa dl 
guldür. Bu ocak tam teşkilatile ça- bu m ecburiyet çocuk babalarıııl' 
lışmağa başladığı takdirde Kilim· şu zamanda düşünüldüğünden ıi ' 
lideki durgunluk nispeten ortadan yade ağır geliyor. 
kalkmış olacaktır. Kilimlide çok Kil imli mektebine ila ve edile' 
zengin dam~rlı Mülazım bey o - k b' 11· l b 1 h lltt' ce ır mua ım e u mese e a 
cakları da vardır ki, sahiplerinin lunur. Mektebin her türlü teşkil~tı 
sermayesizliğine müteahhik tara- beş sınıflı olmıya elverişlidir. V' 
fından imalatına küçük mikyasta zaten evelce beş sınıflı ve iki 111\J' 

devam edilmektedir. Kilimli mın • alliml i idi. Zonguldak Maarif biit ' 
takasında faaliyette olmıyan di - çesine konacak beş altı yüz lira btı 
ğer zengin servet yığınlarının yüz noksanı ka patabilir. 
üstüne bırakılması ye yahut pek az llyas Rami 
istifade ile zaman kaybedilmesi ============~== 
memleket ve halkın zararına 1se Şark demiryolları ve Bayrart' 
de görünüşe göre yeni maden ve Şark Demiryollarmdan: 
iş kanunlarımız Büyük Millet Mec· K b b til1 

ur an bayramı münase e 
lisinden çıkmazdan evel gönülle · 43 l k 5 4 93' 42 ve numara ı atarlar . · 
rin dilediği canlılık ve faaliyeti 93 d it ' ten 9.4. 3 e ka ar Y eşilköy 
göremiyeceğimiz zannedilmekte - tanbul arasında ve mütekabi)eıl 
dir. Bilhassa Zonguldak havzası - seyredeceklerdir. , 

nın iki büyük ve mühim can da - Her iki katar Y enimahallede br' 
marını teşkil edecek maden ve rer dakika dururlar. 
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Güreş 
Müsabakaları 

Y ann akşam Beyoğlunda 
yapılacak 

Vefa - Kumk kl"b'" f d b apı u u tara ıh 
an ayram "k" . ın ı ıncı günü akşamı 

Yapılmak ·· ·· . uzere guzel hır müsa -
mere hazır] d ~ b .. an ıgını yazmıştık. Klü 

un maruf güreşçileri ile Bursa id-
man Y"Urdu .. ·1 ya 

1 
gureşçı eri arasında 

g 
.. Pı acak bu müsabakalar bütün 
ure ·ı Şçı er arasınd b"" .. k b' 1· ka a uyu ır a a· 
uyandırın t B .. re ış ır. ursalılar gu . 

§e Yakın d 
makla b ıaman a başlamış ol . 
miıı b" eraber bugün çok ilerle -

'.t ır va . d bu .. zıyette irler. Bilhasst. 
rnusabak l .. zır] a ar ıçın aylarca ha -

lod an1?ı!lardır. Bursalılar 56 ki -
an ıkı 61 d 'k' 66 d . 71 de '. en ı ı, an hır. 

n bır 78 de b' .. . ·ı gelmek . n ır gureşçı ı c 
K tedırler. Kendilerile Vefa 

; umkapı takımından Ali Ali 
ıza, Yaşar K· ·ı Ö , 

Sal' M • amı , mer, Bedri, 
fik 1

;:; 
1 

ehmet Ali, Ahmet ve Ve-
B Y er karşılaşacaklardır. 

L_ ku kgüreş müsabakalarından 
gaş a ı·· d up sanatkarları tarafın -
akıı_ musiki çalınacak, piramit ha • 

re atı ve ·ııA l mı ı zeybek raksları ya· 
Pı adcaktır. Müsabakalar Tepeba -
sın a 1teh' . • k '.t ır hyatrosunda yapıla • 
ca ve proğrama saat 21 de basla· 
nacaktır. · 

Ankara futbolcüleri 
seyahate çıkhlar 

ANKARA, 4 (V AKIT) - Bay
r~nı .. 

munasebetile Çankay.ı takı . 
lllıınız Samsuna giderek iclman 
Yurdu ile l b' ı·.... k , genç er ır ıgı ta ımı • 
~1

1
2 Konyaya giderek idman yur • 

<11 e gençl b' 1·.... . 'k' . '- ' er ır ıgının ı ıncı ta • 
ıtınıı B 'd ursaya gı erek Buı·sa idman 
Ylırd ·ı k' ~ ı e, Altrnordu takımımız Eft· 
l§ehıre giderek Eskişehir idman 

YUrd 'l k 
h 

u ı e arşrlaıacaklardır. Mu • 
afız g·· ·· ·ı . 1 L UCU 1 e ima atı harb1ve ta • 

1tıın1 . 
arımız burada kalacaklardn. 

VAKiT 

-- -
25 a - 1 Iskoçyalılar yaşın Fene~bclhÇ-e 

~~~~~~~--------~~~~~--

Macar takımile Bugün kuvvetli 
çok mühim • ._, 

yapacagı 
F enerbahçe klübümüz bugün 

mes'ut bir günündedir: Kuruluşu -
nun (25) inci yıl dönümünü kut -
luluyor. Çalışmasının güzel bir e • 
seri olan, lstanbulun ilk asri ve 
fenni stadında kliibünün bütün 
faal uzuvlarile İstanbulluların kar 
şısına çıkacak. Sarı lacivert renk -
lerini salJıyarak haldı bir gurur 
ve iftiharla İstanbulluların önün • 
den geçecek. Halk da kendilerini 
mütekabil bir gurur ve iftiharla 

alkışlıyacak. 

Memleketimizde sporun nasıl 
ve ne şartlar altında doğduğu, is· 
tibdat devrinin her şeyden bir ve· 

Fcncrb:ıhçe birinci takımından: 

Hadi B. Yaıar B. 

Husam B. Myazl e. 

maç 

Ihtısaıılcrlnl anlatan 1,cld Rıza Bt>y 

tebarüz ettirmiye muvaffak oldu· 
lar ve nıeşrutiyetin ilanı senesinde 
kuruluşlarını resmen tescil ettire· 
rek bu sefer büyük bir hızla 
yürümeye başladılar. Bu yürüyüş 
sarı • lacivert formayı ta şampiyon 
luğa kadar götürdü. Fener bahçe • 
lilerin bu ilerleme devrelerinde d~ 
mü,külat çekmediklerini kimse id 

ır 
ııunum tablı. Yirmi bC!j ı;cnc dev:ıııı ı·drıı il· 

:ııın ve d<~\lımlı b ir çalışm:ı nctlet•sl ol :ır:ık 

bııgunlw Fı rıı>rb:ıhçr. u'irı TUrldyc için ull • 
ııınne olııcak bir nuıd•· I hnllnı• l\l"tlrllmloı bil · 
lunuyor. nıı (' er, hl'n ll:r. IJll'Ollı•l,.•tJnılzdr. 

h iç bir kluhl' m ilyes"ier oln113nn slst crna lll> 
bi r ç:ılışmnııın n l'tlC'I' ldir. l\:u\\ e tli hlr \ .ırlı· 
ğu, ı;-lizcl bir sııh:ı;rn . hii liırı konforu hııb ı;n

loıılnnı mulikiz. Hu it ibarl::ı (2S) inci ııene· 

miLI çol• mt>s'ut ekllde te!l'lt edl~ onız. Bun
dıın .,onnı d::ılu lill\\ !'l ll olnıı~ıı çıılı :ıaı·ıığu:. 

H emen 3 cgftne dt>ıtllı.'bill'crk ıırzıımu:r. d:ı, 

atndımıza, binlerce h11lktl dnhıı ru hnt , dahıı 

ucıı:r. m:ı•; ı;e3 rı•dchilec<'k tribünler 111\ve ... 
dr.bllmcktir. Tt•rlip t' tti ğlmlı. pi) :ıııkoıı uıı 

glfrdllğü b üyük ra~bcttcn llınlt t'dlyoru:r. k i, 
bu nrLUmurn yakında ;)l'riııe gt'ti n·blleceğlz.., 

Bugünkü merasim ve 
yapılacak maçlar 

Bugün Fener bahçelilerin bay 
ramı saat iki buçukta Kadıköyün· 
de stadda haşhyacaktır. Evvela 

Fcncrbahç~ bi rinci tıııuuıındıın: 

Zek1 B. Cevat B. 

ıt•uznffcr 

lngilizleri 

Bire karşı iki sayı 
ile yendiler 

LONDRA, - İngiltere - tı • 
koçya futbol maçı La&govda 
Hampden park sahasında yapıl • 
mıştır. 

Daha ilk haftaymdan itibaren 
lskoçya ekibi hafif bir foikiyet 
göstermiye başlamıştır. Oyun baş· 
landıktan beş dakika sonra rner • 
kez mühacimi maç Grory' de Cel • 
tic sol açık Derby'li Duncan'm ver· 
diği bir pas üzerine bir gol yap • 
mıştrr. İngiliz ekibinin de bir gol 
yapabilmesi için 31 dakikalık bir 
zaman geçmesi lazım gelmiştir. 

ikinci haftaymda İngilizler şid· 
detli bir hücuma geçmişlerdir. Bu 
hücum lskoçya kalecisi Partickli 
Jacksonun parlak müdahaleleri 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 

Bununla beraber 1skoçya eki • 
binin f aikiyeti gittikçe o kadar 
kuvvetli surette kendisine göster • 
miştir ki, oyunun neticesine 9 da • 
kika kala Maç Grory bu sefer Ran· 
gersli Mac Phailin verdiği bir pas 
üzerine topu, lngiliz ağlarına gön· 
dermeğe ve takmıya muvaffak ol· 
muştur. Bu suretle oyun, 2-1 lskoç· 
yalıların galebesile bitmiştir. 

Bugünkü maçta Fener 
bahçe takımı 

Dün akşam F enerbahçe takı· 
mmın bugünkü maçta Macarlara 
karşı şu tertipte sahaya çıitncağı • 
nı haber aldık: 

Hüsamettin - Yaşar, Firuzan 
- Cavat, Angelidis, Esc:ıt - Nı • 
yazi, Alaettin, Zeki, Muzaffer, 
Fikret. 

Fenerbahçeliler görüldi!GÜ üıe • 
ı eFikreti merkez muavin n•evk;in· 
den alarak mühacim hattını son 
kuvvelme çıkarmak için !ol acık 
reevkiine getirmislerdir. 

Merkez muavin mevkiine de 
klübe yeni iltihak eden Angclidiı1 
Efendi getirilmiştir. Bu gencir. 
muavin hattında Fikretin yerini 
doldurup dolduramıyacağmı bu · 
giin göreceğiz. 

Sultanahmet Spor 
kulübünde 

Sultanahmet spor klübünün se • 
nelik kongresi yapılmış ve idar ~ 
heyeti seçilmiştir. Reisliğe Maz • 
lum, umumi kaptanlığa lsmail, ka 
tipliğe İsmail, yurt müdürlüğün~ 
Kazım, veznedarlığa Şükrü, mu • 
hasipliğe Fahri Beyler seçilmi§ler· 
diı. 
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Harikulade Aşk ve Macera Romanı Ho.23 Misyonerler - - - - -
Kadı al ra &ikim Resimliay mecmuasının 

verdigi izahat 

O gün matmazel Luiz, mekte -
bin son sınıf talebelerini baka -
lorya imtihanlarını vermek üzere 
Vefadaki kız lisesine götürmüş • 
tü .. 

Ecnebi mekteplerinde bakalor • 
ya imtihanı verilmekle beraber, 
hükumet bu imtihanı resmi bir 
mektepte olduğu takdirde kabul 
ettiği için hu kızlar oraya gitmiş -
lerdi . 

Öğle üzeri, yemek için kızlar , 
ela Bayazıttaki Emin Efendi lo • 
kantasına inip yemek yediler .. 
.Bu yarı serbestlikten memnun o -
lan kızlar gülüte oynaşa yemek 
yediler, ve tekrar mektebe dön -
düler .. Matmazel Luiz, imtihan 
esnasında Jeneviyev'le meşgul ol -
muş, yanlışlarına işaret etmişti . 

Öğeleden sonraki imtihanlara, 
Matmazel Luiz girmemişti. Kızla
ra, mektebin kapısında buluşma -
larmı tenbih ettikten sonra, mu
allimeler odasına çekildi ve ora · 
da, yeni tanıttığı oldukça yaşlı 
bir muallime ile konuşmağa baş
Ja dı .. 

İki kadın, imtihanın bittiğini 
haber veren zil çalınca biribirle -

rinden ayrıldılar. Matmazel Luiz, 
kapıya gitti ve orada, bütün kız -
ları toplanmış bir halde buldu .. 

Çoğunun suratları asıktı. Çünkü , 
Türkçe imtihanında, kendilerini 
biraz sıkı§tırmışlardı, ve çoğu, is· 

tedikleri gibi cevap verememişti -
ler. Müzakereci sordu: 

- Hepiniz tamam mısınız ! . 
Sonra elindeki kağıttan birer 

birer kızların isimlerini okudu .. 
Hepsi oradaydı.. Yalnız Jenevi -
yev daha gelmemişti. 

Matmazel Luiz: 

- .Biraz gekliyelim, neredey -
se gelir. 

Diyerek, çocuklardan birisinin 
gösterdiği imtihan müsvettesine 
b:ıkmnğa başladı .. 

Onlnr gibi başka mekteplerden 
de bakalorya imthamna gelmiş 
bir ']Ok talebeler, kapıdan çıkıp 
topbnıyorlar, grup grup olarak 
mekteplerine dönüyorlardı. Artık 
içeride mektep hademelerinden 
başka hiç kimse kalmamış gibiy ~ 
di. Jeneviyev hala görünmiyordu. 
Matmazel Luiz merak etmeğe 
ha~ladı, sordu: 

'? mı .• 

Nakleden • fa. 
- - - - Resimliay matbaasından dün 

bumda imtihan evrakile meşgu - aldığımız mektubu aynen koyuyo-
lüm .. ruz: 

- Siz Türkçe imtihanını mı Efendim, 
yaptınız efendim?. Amerikan Beyhilliavz müesse -

E sesinin Amerikada neşrettiği bir - vet. 
_ O halde IUtf en bakar mısı • bültende lstanbuldaki ve Türkiye

nır, imtihan evrakı arasında onun 
kini de bulabiliriz.. İsmi Jenevi -
yev ... Jan Dark mektebinden .. 

Muallim, asabi parmaklarile 

kağıtları karıştırdı. 

deki neşriyat faaliyeti hakkında 

bir rapor olduğunu bu raporda 
müessesemizi alakadar eden ha · 
zı yazıların bulunduğunu muhte • 
rem gazetenizin 27 mart 1933 ta
rih ve 5465 numaralı nüshasını 

- Bu isimde kimse imtihana (Misyonerler) kısmında gördük; . . 
gırmemış ... 

Dedi .. 

Matmazel Luiz'in rengi sap sarı 
kesilmişti ... 

- Ne diyorsunuz efendim, bir 
yanlışlık olacak.... Şimdi hen mü· 
direye ne derim?. Lutfen bir daha 
bakar mısınız? .. 

Bir daha baktılar .. Hakikaten 
Jeneviyev'in evrakı yoktu. 

Matmazel Luiz kapıya döndü .. 
Kızlar oradaydılar: 

- Geldi mi?. 

- Hayır efendim .. 

-Eyvah .. Korktuğum başıma 
geldi .. Jeneviyev son Türkçe imti
hanına girmemiş .. 

Bu haber, kızları dondurmuş • 
tu. Jeneviyev kaybolmuştu. Kaç -
mış mıydı?. Kabil değil.. Bu ka 
dar ciddi, bu kad<'.r çalışkan bir 
kız, bir imtihan günü 1böyle orta· 
dan kaybolamazdı Buna rağmen, 
yaramaz kızlardan biri alay etti: 

- Sakın bir sevdalısı ile kaçmıt 
olmasın .. 

- Rica ederim susunuz .. Uiti .. 
fenin sırası değil.. Vakit te geçi • 
yor, haydi mektebe dönelim .. 

Belki J eneviyev rahatsız olmuş
tur, bize haber vermeden mekte -
be dönmüştür .. Evet ... Muhakkak 
oradadır .. 

Mektebe döner dönmez, mat 
mazel Luiz'in ilk işi Jeneviye· 
vi aramak oldu. Fakat kız orada 
yoktu .. Kimse de geldiğini gör -
memişti.. O zaman, müzııkereci 
müdirenin yanına gitti ve olanı bi
teni anlattı ... 

Müdire, hadisenin etrafa yayı • 
larak mektebin şöhretini azaltma
ması için hemen Pangaltı merke • 
zine müracaat etti. 

(Devamı çar) 
uınnııımııo ııımııuııı 111111ııu11nmıutııuıııınıımıımııuttıımfm1mııimıınıı11nırmıımıu 

Ali Şükrü Bey 

misyonerlerin hakikatleri hu ka -
dar tahrif edeceklerini ve şirketi· 
mizde vukubulan bir tebeddülü bu 
tarzda tefsir edeceklerini düşün -
memiştik. Hakikat olmıyan bu 
neşriyatı en kat'i ve cezri bir su
rette reddederiz. Efkarı umumiye· 
yi tenvir için şu noktaların tavzi· 
hine lüzum hasıl olmu!tur: 

1 - Resimli ay mecmuası her 
zaman misyonerlerin dini faali
yetlerine rakip olduğu gibi onu 
istihlaf eden Resimli Şark mec· 
muası da bu sahada ayni mesleği 
takip etmektedir. 

2 - Resimli Ay limitet şirketi 
mecmuasının tahrir müdürünü teb 
dil ettiği bir hakikattir. Fakat 
bundaki sebep sırf memleketimi -
ze ait bazı yazıların menfi bir su· 
rette olması ve bu yüzden mües • 
sesenin mahkemelere düşmesiydi. 
Bu hal{ikati misyonerlerin kendi 
noktai nazarlarına göre tevil ve 
tefsir etmeleri kadar gülünç bir 
şey olamaz. 

3 - Misyonerler "hayatın fena 
taraflarını göstermek eiyaaetinden 
vazgeçerek iyi ve sıhhatli tarafla· 
rına ehemmiyet verdiğimizden,, 

bahsediyorlar. 

Biz mecmuamızda müspet bir 
sahada olmak üzere hayatın fena 
taraflarım da iyi taraflarını da 
muntazaman yazmaktayız. Bugü -
ne kadar intişar eden 28 nüshamız 
bunun en kuvvetli ispat ve şahitle
ridir. 

4 - Raporda mecmuamıza ta· 
bedilmek üzere bazı yazılar ver • 
diklerinden bahsetmişler. 

- Kendisini görmediniz 

Üç kız cevap verdi: 

- Gördük, beraberdik .. 

Çocuk hastahkları mütehassısı 

Dr. Ali Şükrü Bey bugün Sinoba 
hareket edecektir. Ali Şükrü B.ey - Bir gidip baksanız... Acaba 

nerede kaldı?. on gün sonra şehrimize dönecek • 

Bu sureti kat'iyede bir uydur -
madır. Bugüne kadar intişar eden 
mecmualarımızda bir tek yazının 
kendileri tarafından verildiğini 
ispat etsinler. İspat edemedikleri 
takdirde bütün neşriyatlarının baş 
tan başa yalan olduğuna bundan 
açık bir ispat olamaz. 

Çocuk sesi ve Misyonerler 

Çocuk Sesi gazetesi sahibi Fa· 
ruk Beyden bir mektup aldık. Bu 
mektupta Faruk Bey misyonerle • 
rin iddialarını reddederek diyor 
ki: 

Kızlar içeri gittiler .. Biraz son
ra döndüler .. Bulamamıflaı-dı. Ar
tık Matmazel Luiz meraklanmağa 
başlamıştı .. 

- Siz buradan bir yere kıpır 
damayınız !.. 

Diyerek koşa koşa içeri gitti . 

Koridorlarda kimseler yoktu .. 

Niohayet bir hademeye raştladı. 
Bir kız talebe görüp görmediği · 
ni sordu .. Hademenin aptal aptal 
yüzüne bakışından sinirlendi, yü -
rüdü, bir sınıfın camekanından , 
içeride bir muallim gördü, kapıyı 
açtı, içeri girdi: 

- Efendim, talebelerimden bi
risini arıyorum .. Acaba gördünüz 

··? mu ... 

Muallim gözlüklerinin üzerin -
.. en bakarak ters ters cevap ver • 
di: 

- A, kızım ne bilirim hen? Ben 

tir. 

Gümrükler umum müdürü 
Gümrükler umum müdürü Ce · 

mil Bey dün sabahki trenle Anka
radan gelmi§tir. Cemil Bey lstan • 
bulda on gün kadar kalarak bazı 
teftişler yapacaktır. 

Kıymetli gazetenizin 27 marl 
933 tarih ve 5465 numaralı sayı • 
sında (Misyonerler) tefrikasında 

Bible House'in raporunda mecmu
ama ait bazı asılsız yalanları gör
dük. Bitmesini beklediğimiz hu 

Gümrükler vekili ve Ma!iye yazıda bu iftiralara cevap veriyo· 
ruz: 

müsteşarı şehrimizde Maarif Vekaletinin de müzahe-

Gümrük ve inhisarlar vekili Ra- retini temin etmiş olan MUHiT 
na Bey ile Maliye müşte§arı Ali mecmuası neşriyatından bazı ki -
Rıza Bey dün sabah Ankara.dan tapların yevmi gazetelerde yapıl .. 

gelmişlerdir. dığı gibi ücret tarifemiz mukabi -
linde be§ senelik koca bir neşir 

Yeni mektebin kapanması hayatımızda yalnız dört defa ila-
Şitlide hususi bir ilk mektep 

Maarif müdüriyetince kapatılmış· 
tır. Bu kapatma itine, mektebin 
hesaplarının tetkikinde görülen 
usulsüzlükler sebep olmuştur. 

nı yapılmıştır. Bu kitaplar Viktor 
Hügonun meşhur Sefiller romam· 
na ve Devlet Matbaasının da bas
tığı bir kitapla elan mektep kütüp· 
hanelerine tavsiye edilen kitaplara 

M.Papas'ın Matmazel Şoı 
hakkında bir mektubll 
Atinada Mösyö Şordan 50 bin lira 

aldığını tekzip ediyor 
Pasaport meselesinde Matmazel kabahatli değiı 

ben kabahatliyim, Istanbula gelmiye hazırım, diY0 

M. Şoııın kızım kaçırmakla 
meşhur Yunan artisti M. Papas e -
Yelki gün şehrimizde bir Türk do~ 
tuna mektup göndermiş, hadisenin 
son safhaları hakkında malumr~ 
vermiştir. Bu mektubu aynen alr -
yoruz: 

Aziz dostum, 
Uzun zamandır sana mektup 

yazmak istiyordum. Fakat hu me
seleden o kadar muztaribim ki. 
Son günlerde Matmazel Şorun al· 
dığı vaziyet benim için bir muam
ma teşkil ediyor. 

Tasavvur et ki aziz dostum, 
yüksek tahsi) görmüş, hüsnü tabi
at ve zevk sahibi bir genç kız u· 
zun boylu düşündükten sonra ( 15 
gün) beni takip etmiye razı oldu, 
benimle beraber, güçlüklerini pe· 
şinen kendisine söylediğim artist 
hayatımı paylaşmıya muvafakat 
etti. Benim evli olduğumu biliyor· 
du. Bana itimat ediyordu ve talak 
kararını a.hr almaz kendisiJe evle· 
necektik. 

Bundan başka, ba.ba$ının bu iz· 
divaca razı olmıyacağına da kat'· 
iyyen emindi. Binaenaleyh o ci • 
hetten hiç bir ümit beslemiyor • 
duk. 

Bunun üzerine kalktı benimle 
beraber Atinaya geldi. Burada 
polis takibatına uğradık, saklan • 
mıya mecbur olduk. Maamafih, 
bu suretle gizli yqamak mecburi
yetinde olutıımuz, lio9umuza gidi
yordu, o kadar ki, birbirimizi bil· 
yük bir aşkla sevdiğimize artık 
kat'iyyen inanmıştık. 

Nihayet Mösyö Şor buraya gel
di. Matmazel Şor babasını gör 
mekten korkuyor, onun babalık 
hakkını kullanarak, kendi arzula
rına mani olacağını düşünüyordu. 
Ben, Mösyö Şor1un bir baba ola • 
rak iıtırap çektiğini öğrendim, 
Matmazel Şor'u gidip onu görsün 
diye ikna ettim. 

Ak,am saat 8 de gidip babasını 
gördü ve saat 10 da, Mösyö Şor'· 
un Atinadaki muhabiri Mösyö 
Y oannidea ile avdet etti, babası • 
nın kendisini affettiğini evlenme· 
miz için müsaade vermiye müte -
mayii dduğtm11, fakat b\lnun için 
vakit geçmesi lazım geldiğini söy
ledi, ertesi gün gelmek üzere tek
rar babasının yanına döndü. Fil • 
hakika ertesi gün geldi. Gene ay· 

babasının, benim bundan 011 
9 

evvel geçirmiş olduğum bir .d~ 
ya ait bir dosya gösterdiğin•,. 
na ehem~iyet bile verroed~ 
söyledi. Öğleden sonra ~efeckf 
diyerek gitti. Ve gelmedı. A td 
gazeteleri, onun, polise 11e 

ifadelerinde, benimle birle~ 
istemediğini söylediğini y~z~ 
Çünkü benim aleyhimde bır 
ya P-Önnüş. 

Bu mesele de şudur: Btı11

0 on sflne evvel birisi aleyhirne 
va açmak istemiş, fakat de~ 
vazgeçmişti. Böyle bir şeye ist\ 

k · · · " "t 'n c etme ıç1n msanın purı aı ,, 
ma.sı lazım gelir, Pek tabii bıl 
vesile. Fakat ne de olsa, sabsh 
yin çıkan bazı mu halef et gaıe.f 
leri, benim aleyhime edep•~ 
neşriyat yaptılar. Bu neşriyat 0 

le bir tarzda idi ki, cevap ve~ 
bir tenezzül olurdu. 

Tina görünmüyordu. Bab&5~ 
turdukları Büyük Britanya ote 
adeta muhasarada imiş gibi tıl~ 

"(' yordu, kızının gazetecilerle go 
mesine müsaade etmiyordu. t 

Gidip poliste, Tinamn ver 
ifadeleri okudum. Benim için 
miş ki: 

- Onun fena bir adam oJJ 
ğunu iddia ediyorlar. Fakat~ 
bir ~ey bilmiyorum. Babamla: 
raber lstanbula dönüyorunı· t 
annem var ve hastadır. Henı 

ı·ada Papaa'la beraber kalıp Y' 
dığımızı duyarsa annem kedef 
den ölür. 

Aziz dostum, İstanbul gaıe~ 
lerinde gördüğüme nazaran rd~ 
mazel Şor'u pasaport mesele•• 
den polise çağırmıılar ve ~ 
mes'ul tutmak istiyorlarmı§. 1~ 
nın bana karşı hareketinde 3 ~ 
yamadığım şeyler olmasına r 
men, kendisinin, Türk polit 
kar§ı hiçbir suretle kabahatli 0 

madığını söylemeyi bir vazife 
lakki ediyorum. Bu hususta şe~ 
dete hazırım ve icap ederse bıJ 
bahatten dolayı tevellüt ede' 
mes'uliyeti tamamen üzerime ' 
mak için derhal lstanbula gel; 
ye hazırım. Ne yapayım caf11 

Henüz bende romantik hisler 
şıyor! 

Bu itibarla meseleyi kanu"1 

betten tetkik etmeni ve bana b 
dirmeni rica ederim. ni derecede memn.>ın idi. Bana. • 

~=="==-=======~-==- Beni bumda altı aydan j)cl. 

aittir. neye kadar hap:>e mahkum etti 
Soruyoru~? Bu adamlar hu cek olan bu hadise acaba baıt' 

dört ilan ücretinden gayri Çocuk zin memle!·rntle de ikinci bir "".' 
Sesine para mı vermi9lerdi:? Y ey· kumiyete mi mal olacak? bihıl1; 
mi gazetelere ilan vermemişler mi- H h ld b ı ı rum. er o. e, öy e o ursaı 

1 dir?. Çocuk sesine yoksa hr:r ~ 'I · h · h l k b ıııı 
nın apıs aneye ge ere a ~ 

bir tahsisat mı koymuşlardn. gara. getireceğini ve orada hll.~1 Klitelere gelince: O zaman Mu tımı ynzacağımı düşünerek ıııil 
hitin tahrir müdürü oian ve Ru • celli oluyorum. 

gün lzmirde Yenı .ısır ga7.etest Şunu da ilave ediyorum, beııl 
tahriı· müdürlüği.iudc çaiııa'l Kl?- ..... .rVlll 

burada Mösyö Şor'dan 5uvv",.< 
malcttin Şükrü Beyi" ltgal fai::İi". • aldığıma dair olan yazıları ıe.ıv 
ları kitabının koc"man bir ilanına etmeni rica ederim. 
mukabil ve hatta ılan ücrd.:eri. · 
mizin bir kısım k:uşılığ: ıic:. h ='" r Dosya henüz poliste ~ 
zaman matbuat alcm1udc olJu~:u ı Matmazel Şor hakkında '~ı 
gibi birkaç klişe ariyeler 11:ınmı~- pasaport işinden dolayı Y~ 
tır. Bu mu te9riki mt-ıaicl!ı ? . tahkikata, iıenüz polisçe de" ti: 

Sonra Çocuk ses: sa"ışını ı ik:; lunmaktadır. Tahkikat, btı~ 
misli artırıldığını söylemişler. Bu ertesine kadar tamamlan 
ise yalanların en büyü~üdur. dosya, ad)iyeye verilecektir. 
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Hikaye Nisan Balığı Yazan: 
fa. 

\ I tanbul ürüncü icra Memurtuğu11. 

da~.:amnm::na 3200 lira kıymet takdir·-- Bir meı11ur aranıyor -mı• 
olunan Kadı";<öründe Zühtü Paşa ma· T•• k. C h • M k B k d 
halle inde eski Fener yeni Gül soka • ur ıye um unyet er ez an asın an: 

Artık bizde de öğrenmiyen 
kalmadı .. Niıanın birinci günü, 
eskiden muharrem ayının birinci 
günü olduğu gibi, ahbaplar biri -
birlerini aldatırlar, kimisi bir taııt· 
dığına "beni falanca yerde bek -
le,, diye telefon eder, gitmez, ki· 
misi arkadaımdan, para alır "al

Lahavle çekerek eczahaneye · ğında es!ii mükerrer 23 yeni 5 No.lu Türkçe \"e Fıansııcaya hakkile vakıf ve Fransızcadan Türk· 
döndüm .. Meseleyi anlattım .. Ec • hant>n !;ı tamamı açık arttırmaya m· çeye o1duğu kada türkçeden f ransızcaya da kuvvetle tercümeye 

zolunmuştur. 20-i--19.'l:J . tari~inde muktedir bir memura lüıum vardır. 22 nisan ı 933 tarihinde 
. . ·t · d'. hnnc·rc talık edılerek - Paketı açmasaydınız gerı a· şaı nnmes ı nan ' · hem Ankara'da hem htanbulda ıcrası mukarrer b:r müsabaka 

zacı: 

hrdık!.. l0-:>-193~3 tarihine müsadif ~arşa~· ile alınacak o!an bu memur Ankffra'da istihdam edilecek, ma· 

D 
. '? B' d'' b ba günü saat 11den16 ya kadar il'· emesın mı. ır an unya a· ~ d b' aşı iki yüz liraya kadar olacaktır. Namıet : erin Türk tabiiyetin· 

. tanbul üçüncü icra memurlugun a 1
• şıma yıkılıyor zannettım. Hem . . k tt ı::uretile satılacak· , de ve hüsnühal es!labıodan olması ve kırk yaşını miitecaviz bu· 

1 rıncı açr - ar ıl'ma · kel, hem fodul buna derler .. Fa • . t' ak icin vüzde ye· I unmamuı şarlbr. Talip o anlar 12 nisan 1933 tarihine kadar 

dattım,, diye vermez .. 
. ... tı r . A rttrrmaya ış ırı ~ • . 

kat bu vıcda.nsızlıgın, bu haksız - di bu~uk teminat akçesi alınır. l\Hite· ı Ankara'da Müdiriyeti Umumiyeye ve lstanbul'da şubeye mü· 
lığın nzametı karşısında o kadar rakim ,·ergi ve belediye rüsumu ,.e ucaat edip bu husu,la im1ic;ı muktni vesaiki do\durmalıdır'ar 

Benim, hayatta beni aldatacak 
kadar candan bir arkadaşım yok 
ki aldatayım.. Biraz daha açık 
söyliyeyim .. Be~im kendisine ina· 
n.acak bir ahpabım yok. Bunun i

ezilmiştim ki, sesimi çıkarmağa yaktf icar~ i mfü.teriye aittir. Hakla· lii&!llmll!m••ımi••••••mıın&mım•••• ( ıt 08, 
halim yoktu .. Çıktım.. 11 tapu sicilleril; sabit ol~- yan i~o-
Akşam üzeri , ecnebi sefaret • tekli alacaklılar ile dı~er al:• • 

• • • ... '1• d 1 ,.e irtifak hakkı s.ahıp· 
hanelerden bırısıne yemege da - ~a ar arın . .1 . . ... . !erinin bu hakla11ını 'e hu u~ı e 
vetlıydım .. Saat 8 e dogru ısmo • r . ·r daı·r olan iddialarını aız H mesarı e ' · 
kinimi giymek üzere oturduğum fütn tarihinden itibaren <20) yirmi gün 

çın aldanmam ihtimali yok. 

Deniz Satına ma Komis
yonu Riyasetinden : 

Aldanabilmek için evveli, ha· 
21 feylere muayyen bazı hadise • 
lere ve insanlara inanmak la"?ın~ 

panscyona gittim. Evde kims~ zarfında evrakı müc:hiteJerile bildir· 
yoktu.. Apartımanm kapıcısına mclcri lazımdır. Nk:oi halde hakları ta· 
sordum: pu sicilleriyle sabit olmıyanlar satış 

97 ka1em ecıayı tıbbiye 12· N·san 933 çarşamba günü saaat 14 de. 
8 kalem ecıayı baytariye 12 · Nisan· 933 çarşamba g'.inü saat 

15,5 ta. 
gelir. Ben h .. k d' . . · enuz en ısıne ına -
nabilinecek bir insana rastlama -
~ırn. Şimdiye kadar kendilerine 
ı~anabileceğimi zannettiğim 
kun ı · se erın oynadıkları oyunlar , 

- Öğleyin gittiler, dedi, daha bedelinin paylaşma~mdan hariç kalır· 
gelmediler.. lar. Alakndarlaı·.:ın U2i No.lu icra ,·e 

Uzun zamandır oturduğum bu iflas kanununun 119 uncu maddes! a~· 
. d k d k 1 ak "Ik kttmına tevfikan hareket etm~len lu· 

pansıyon a, apı a a m ı • Jö t almak 
defa basıma geliyordu.. içeride zumu ve daha fazla ma. m~ 

Deoiı Kuvvetleri ihtiyacı için pazarlıkla mübayaası icra kılı· 
nacak olan ma\ıemei sıhhiye ve baytarıyenin .şartnamesini gör· 
mek istiyenlerin her ğün ve itaya talip olanların da hizalarında 
yazıh gün ve saatlerde teminat makbuzları ile birlikte Deniz 
Levaıım Satınalma komisyonuna müracaatları. (1513) 

artık bende inanmak hassasını 
-uzun müddet kullanılmıyan bir 
uzuv nasıl dumura uğrarsa -
öldürdüler, ve artık ben inanma· 

• istivenlerin 193t-1426 No. ıle memu· 
daima adam bulunur, onlar ol - . · . .. . ti 11 ilan olunur. 

. . l d K rıyetınıize muıacaa a 
mazsa hızmetçı o ur u. apıcı : ( 15S8) 

- Şimdi neredeyse gelirler. kiralık o alar 
mağa inandım. 
Şunu da ilave edeyim ki, bir 

çok kimselerin yegane servet ii · 
midi olan piyangoya bile inan -
mıyorurn ve bugüne kadar -bil· 
mem kaç senedir çekiliyor- bir 

Dedi. Gittim.. Tıraş oldum, 
döndüm .. Kapı duvar .• 

Biraz dolaştım.. Saat dokuzda 
geldim .. Kimseler yok •. Neredey .. 
se deli olacağım .. Bu davet benim 1 
için çok mühim.. Hem bir it gö -
rüşeceğim, hem de kabul ettiğim 
bir davete gidemezsem terbiye 

1 
sizlik etmit olacağım .. 

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

müracaat edebilirler 
tane olsun almadım .• 

Bununla beraber, ben, "fela • 
ket,, denilen Allaha inanıyorum . 
Buna nasıl inanmam ki, dün bana 
bir kaç cepheden kendini göster· Yeni Tarih 
di. 

"F e)aket hiç bir vakit yalnız 
gelmez,, der. Fransızlar. Doğru. 

Dün, ay batı olduğu için, alelh~ 
sap alına alma esasen pek az kal· 
mıt olan aylığımın üst taraf mı al· 
mak üzere muhasebeye uğradım .• 
Muhaaebec!, kendisine yapma bir 
adam hiaaini veren mihaniki ha -
reketler ve yayı gev§emit bir gra

Saat 9.30 oldu. Son bir ümitle 
eve bir daha uğradım .. Gene kim- I 
ıeler yok.. 1 

Artık kendimi tamamen koyu· 1 

vermiştim .. Şimdi Beyoğlu Cad • I 
dei kebirinde bir aşağı bir yukarı 
dolaşıyordum. 

MÜSTAHZARATI 
FABRIKASI 

iLK lÜRK MEVAODı TIBBiYE 
VE JTRIY AT F ABRIKASJ 

Her sınıf tarih kitabının hulasası 
Tarih imtihanını nrmek isteyenlere liiıumlu bir rehberdir. 
100 kuru, fiatla lıtanbulda Kanaat Kütüphanesinde sahhr. 

Gece yansına kadar dolattnn . 
Ve birdenbire aklıma geldi: Ar · 
tık Nisanın biri bitmitti. Saat 12 
yi beş geçiyordu.. 2 Nisana gir · 

•ASLICA llfJrr Ali ZAltATI ı 
Kree ,.,... .,.... ..,... ...,... ~- "....,..., T...ı.t .... .-. r.-ı- V . & V. L., 

ÜM6l IJarkolıınntlon (:oi [).M lkıu Hı/~ 
/'ılı o.Ali M•tt.-Uir. 

(1542) 

SEYRiSEF AiN 
Mcrkcı:I idaresi Galata töprüt·a~ı 8 2623 

·o Le A. ~ırtcct Mühürdar udc Han 22640 miştik .. "Felaket,, in bana yaptığı 
Nisan balıklarının bitmiş olması mofon edasiyle: 

- Efendim, zatıalinizin bu ay· lazımdı.. lıtanbul Asliye Mahkemesi Dör· lzmir • Mersin Po•tası 
dan bize sekiz yüz bu kadar ku· Sahiden de öyle oldu. Eve dön· düncü Hukuk Dalrninden: A"AFARTA 7 · 4 · 933 cuma 
rut borcunuz var.. düm .. Apartımanın kapısını çal • İstanbul E\'lrnf müdirlyeti tarafın· ıaat 10 da idare rıhtımından. 

D d
. A" k k ld"' ·· dım .. Kapıcı artı ve: da.n Aksarayda. Çakıraia mahallesin· ıa---------------

e ı.. gzı açı a ıgımı go • :r de Da.,·utpaşa iskelesi ca.ddesinde bak· lımir· Mersin postaları 7. Nı 
rünce ili.ve etti: - Geldiler efendim, dedi, bet kal Dimo d{M(kinı ittls:ılinde 9 na· san· 933 den itibaren her haf· 

- Bu ay sizden yüzde yirmi dakika oluyor. marah ha.ttede mukiman tınnail Bey ta cama gOnleri kalkacak gi· 
bef nispetinde tenkihat yaptık e-1--------........ ~~!""!!!!~~~~i ve Kiryako Efendi aleyhime ttame o· ditte Çanakkale, lımir, Çeş· 
fendim .• ltlerimiz bozuk gidiyor. G•• ·· ·· d bı·r v lunan davanın cereyan eden maM<e· me, Kuıad111, KG!llik, Bod· oz onun e yag meı' gıyabı'ye.c;.i neticesinde ,Akearayda ne yap ı ? rum, Marmıriı, Dalyan, Fet· 

a ım · · fıçısını alıp götürmüşler Çakırağa ma.hallesinin Danıtpaşa is· F 
Gülümsedim.. Nisanm birinci 7 N ı ·· hiye ICılkan, Kat. inike, y w • k 1 . d N • Be . 130 kele caddesinde kain 3-5-- o. u uç Antı' lyı, Alanya iskelelerine 

rünü olduğu için benimle acı bi::- ag ıs e e.ınn e... acı Y.~n _ 1 ba. dUldd\n dero.r.unda müsttkar bo • 
§aka yapmak istiyord~ .. Faka.t ha· okkalık zeytın yagı fıçuı dukka • P • 1 • d ıtmcı gediae mı· • ujrıverak Mersine gidecek ve .. .. d k 1 yncı gedık enn en 8 "' ' • rı t ıkelel•rle b 

Yır D 
w•ı · S h" · nın oııunde urur en ça ınrnı~tır. 

1 
I 31.1 nAvm· ve Kı·r,,·-"'onun c.un ıt e aynı ı '" era· 

•. egı mıf.. a ıymıf.. . . . . tk ra ay sın ~... " - A ' 
N B d 1 

d ba a ül ı ta b ı ber Tı•ucu. nıırım a ulYrıva· 
Boyun kırıp, eli bo• muhasebe - acı eyın a am arı ıçerı e alacaklarmdan dola)'l m ga s n u Y 1 y b' f b ı ki l 1 rak pazartesi sabahı slant>u 'a 

den çıktım.. Halbuki paraya ne ır ıçıyı Ofa tma a mefgu o. Bidayet huıkuk mahkemesince 7 Ağus· d&necektir. ( 1444 
kadar ihtiyacım vardı! Hastay • duklarından fıçının kaldırıldığını tos sn ve 16 Mayıs 312 tarihlerinde 

d k 
görememi•lerdir. Kürt Hüseyin, vaziyet edilmiş olan haczin fekkine Yalova Kaplıcalnnnda 

ım, doktorun verdiği ilacı alma :I' • i d k ·ı Salahattin arabacı Mehmet ismi • 11 Temmuz 982 tarıh n e arar verı · 
mecburiyetindeydim.. . ' . d'ğ'ı ı· natık 14 Mart 933 tarih ve 46 kiralık mahaller 

nı ta~ıyan adamlar fıçıyı araba ıle 1 n . . 
Eczahaneye gittim. Bu ilaç Is - K ·· .. w •• .. •• ı d numaralı illm müddeaaleyhlenn ika· A•alrıda isimleri ya11h ma 

aragumruge gotur:muş er ora a metgt-"'lan me'""ul bulunmuş n itim " • 
tanbulda güç bulunur cinsinden· 1 ı 1. l l d ;uı ..... h il bı' e s.. mliddetl satar ar ten yat:a anını~ ar ır. ~uretleri mahk~ divan:lta1lesine ta· ı er r r ""ne e 
nıif .. Bunun için bir tane ancak Bunlar, fıçıyı Naci Beyin kendile - Jik kıl nmış olduğundan tebliğ ma . ayrı ıyra mOıayede ile kira· 
bu)abı'ldik ve 475 kuru• oldug"'u • ı kt 1 l 13 N' Y rine olan borcunu vermedikleri i • kamma katm olmak üzere keyfiyet ga· ı anaca ır. ıa e · ısan · 
nu öğrenince yüreğim ağzıma ç.in aldıklarını iddia ediyorlar. 1..etelerle ilin olan ur (1605). 933 saat 1 S te. 
selai .. Fakat ne çare? .. Aldım.. ııınınıııın1 -- 1 K&prüba,ı kıhvui 

Doktora gittim.. - illll!IH!ı!ll Vılde hamamı 
ilaç gün aşırı tatbik edilecek ,~ Sel aA nik Bankası Merber dOkklnı 

bir atıydı .. Doktor paketteki kü- TuhAfiye dükklnı 
çük ıiıelerden birisini kırarak ko- ı Tesis tarihi : 188R Çınar gaz nosu (14'l7) 

lumdan iğneyle aşıladı .• Sonra: 5 O 000 000 f Dk 
- Öbür gün tekrar gelirsiniz. 1 ermeyesi : 3 • • ra Şarlnames:nde vuılı evs~f 
Diyerek paketi eline aldı, dola· (d k JS1 AN Bl l L mucibince dört mi!ron karton 

ba koymak üzere gitti. Fakat ' are mer FZl : , bileti mlinakasil sııtın alma . 

birdenbire durarak: Tilrklyedekl Şubeleri: cal<tır. Tem nıt °'cı 15 tir. 

- A ... Dedi, yanlış bir şey yap- lstanbul ( Galata ~e lstaobul , iz mir ihale 10 . N'un . 933 saat 

mı~·;·, , 1 Samsun. Mersin . Adana 
16 

da. '
1428

, 
. . . . . d ki Ş b 1 1 ŞartnamH nde y~zıh ev111f 

- Bu ilaç artık kullanılamaz . ••• Yunanistan a u e er : 
Ati Pi 

ve eb'ıt mucibince sekiz ton 

Bakınız arkasında "28 Mart 1933 • SelAnlk • Kavatla • na • re n Romur Perçin çivisi milnakaH 

tarihinden sonra kullanılamaz,. 1 1 
· K d' kt rı Carı· be ıle satın ahnacakhr. ihale 15 

Jazıyor. Bunu hangi eczahane • ~ Bilumum Banka muame e erı. re ı me up • · sap· ~ ı k" d Esham ve Tahvillt Kısalar N san· 933 saat 16 da. Temi· 
aen aldınız?. Derhal gidip ıeri arı ufa '· 
veriniz, deiittirsinler... - 1111\11 n•t % 15 tır. (1426) • 1 1 ıı'"l'll''"'\I ';\',ıil' '11 ıl " 111 1 111'

1
\" 'l\'I \l'ı '"" 

~ 1, : 1 ! ' t ı \ 1 ı : t 1 1 : : ' ı . 1 ! ! • ı ıı :ı ı ı ! 1 ıl 1 1 1 1 ' 1 : 1 

ZA 1' / - 1932 senesinde lstanba 
Muallim mektebinden aldığ•m a•eıf 
ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisini 
kartncağtmdan hükmü yoktur. 

Kandra merkez muall 
Ihsan Zeki (1581. 

dan: 
Tamamı üç bin altı yüz yetmiş al 

lira ktymeti muhnmmemeli Bota 
Ortaköyde portakal sokagında eeld 
yeni 49 No.lu hanenin tamamı a 
arttırmaya konmuş olup şartmaaeM 
nin 20 - 4 - 933 tarihinden itiıba 
dairemizde herkes tarafından görül 
bileceği gibi 1~3:~ tarihine Dl 

dif Par.art.esi gUnü saat 14 den 11 
kadar dairemizde n~rk arttırma ile 
tılacaktır. Arttırma bedeli muham 
to~·metin yüzde yetmiş beşini bal 
d ğı takdird<' en son arttıranın 
hüclü haki kalmak üzere so-:--9&1 
rihine mii adif f:ıalt günü gene saat 
den 16 ya kadar dairemir.de )'apıla 
olan arttırma~rnda gayri menkul 
~ok arttırana ihale edileceğinden 
tiplerin muhammen ~,ymetlnin 
yedi buçuğu nispetinde pey akçesini 
ya miJli bir bankanın tcmJnat 
bunu hfırnil bulunmalan lazımdır. 
terakim ,·ergilerle ,-akıf karesi 
belediyeye ait tenvirat ve tanzifat 
simleri müşteriye aittir ve 200l nu 
ralı icra ve ifla. kanununun "126.. 
maddesinin dördüncü fıkrasına t 
kan hu gayri menkul üzerinde tpo 
li alaca.khlarla diğer alikadaranm 

1 

irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla 
ye hususiyle faiz ,.e mesarif e dair oJ 
iddlanlrını ilan tarihinden itiba 
yirmi gün içinde evrnkı miisbitele 
bildirmeleri aksi halde ha.klan ta 
sicilleriyle sabit olmadıkça satış 
tinin paylaşmam11dan hariç kala 
lan dhetle allkatlaranınrn iC"bu .. 
denin mezkftr fıkrasına göre ha 
etmeleri n daha fazla maltmat 
mak istiyenlerln 932-1775 dosyan 
marasiyle 



Sayıfa: 12 VAKtı 

T~QKiYE 

llRAAT 
BANKASI 

DARA 
BiRiKTiREN 
ı:2Al-IAT--bD~Q 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaletinden : 

"1262,, No. b ispeoçiyari ve Tıbbi Müstahzarlar anunuoun 
.. 12,, nci maddsi mucibince Tıbbi müstahzarların harici amba· 
IAjları ile tarifnacıelerinde perakende ntış fiatınm yazılması iktiza 
ettiğinden 1 - Tem muz • 9j3 tarihinden itibaren gümrüğe vürut 
edecek olan ecnebi müstahzarların harici ambalajtarile tarifna· 
melerinde lstanbuldaki perakende satış fiatları Türk parasile 
yazılmadığı takdirde gümrüklerden geçirilmiyecekleri itan olu-
nur. ( 1464) 

Darüşşafaka Lisesi Müdürlüğünden: 
Mektep bahçesi duvarlan kapalı zarf usuli münakasa He tamir 

ettirilecektir. ihale 20 - 4 • 933 perşembe günü saat 11,5 ta Nu
ruosmaniyede Cemiyeti Tedrisiye merkezin~e yapılacaktır. Talip
ler ıartnameyi buradan tedarii( etmeli ve ihale günü münakasa 
Ye ibalit kanununa göre tanzim edecekleri teklif mektuplarını 
vermek üzere mezkur merkezde bulunmalıdırlar. (1520) 

l ___ o_e_v_ı_e_ı. ___ o_e_m __ ı_r_y_o_ı_ı_a_r_ı_i_ıa_"_n_ı_a_r_• __ , 
2500 m3 biçilmit kerestenin l<apalı zarfta münakasası 26 • Ni

Mn • 933 çarşamba gllnü saat 14,30 da idare binasında yapıla· 
eakbr. 

Fazla tafsilit Ankara ve Haydarpaşa 
ya ıablan ıartnamelerde yazılıdır. 

veznelerinde beıer lira
(1504) 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolu ha•talıkları 

mütehasaı•ı 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili ba.staııklar mUtehaasıaı 

Dlvanyoıu No. IH! Telefon: 2223!»ı 

Diş doktoru 

Zeki Nuri 
Her gün ttasta kabijl edilir. Her nevı <11ş 
rabataıztığı tedavi olunur • .Muayenehane: 
Uııküdar Abc:ıbaşı Mektep sokak No. 00 

Göz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Btrtııcı smıt mUtebassıı 

Babı&ll (Ankara Caddesi Numara nO) 

oı, doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: OskUdar Atıamatll§ı No. 63 

ilan 
D. H. 41 i64 motör numaralı ve se;>Tüse

fere 2807 numeroda mukayyet Doç markalı 

931 modeli 6 ııilindirli kapalı otomobil §irke

tlmlz tarafından mülkiyetini muhafaza kay· 

du oartıyle Salih E!endi oğlu Suat Efendiye 

satıldığı ilA.n olunur. 

Kemal Halil, Mehmet Rlfat ve Şsi. 

Türkiye otomobil Uı.stlk ve Traktdr Ko

mandit Şirketi. Taksl'!l Bahçesi karşısında 

Cumhuriyet Apt. Birinci katında (1:58:5) 

SAHİBİ: MEHMET ASIM 

Umumi Neortyat MUdUrU: FİKRET AD!L 

VA.KIT HATBAASI - lSTANBUL 

5 Nisan 1933 

Bu yeni ambalaı, tabletıerın ha
kikiliği hakkında temınat teşkil 
eder ve sizi kıymeti olmayan 
başka mamulat almaktan korur. 

olmasından dolay• 

2 tabletlik yenı Aspıri" 

paketlerini tercih edinız. 

ASPiRİN 20 ve 2 tabletıık am oaıajlar ıcinde 
her verde ouıunur 

4 

.. . .. : . . ' ' " 1351 

Bilecik BakiSI 
.~ ahip ve Amili lstepan 13eı beryan Efendi muhterem muşteı ilerinin bayramlarını 

savgı ile kutlular Ve haHamı nc~c içinde ~eçirmclı>rini diler. 

Ber yerden arayınız 
Fa brik :ısı Galata<la ,\ lumhnne caddc•i :\o. 67 Tel. 400:i:" 11522) 

Yeni A H T E R Terzihanesi 

l\luhtcrcm müşteri! erinin ba) ramını h utlular. 
Sirkeci. Ankara caddesi l\o. 96, Tel : 20:'66 

T E R Z i 

Muslu Baş Oğlu Şevket 
Saygıh müşterilerinin 

saadetler 
bayramını 

diler 
kutlular 
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1' 
Yerli Mallar Pazarı 

Bayramınızı Tebrik Eder 
11644\ 

Bina inşaatı ve Kalöriler 
tesisatr münakasa ilanı 
Büyük Millet Meclisi 
inşaat Komisyonundan: 

Ankara'da Çankayada Rıyaseticumhm· ikametgahı bahçesinde 
yeniden yapılacak ka!örifer kazan dairesi ve müstahdimin ika
metgahı ve ser inşaatı ile ka lörifer tes:satı kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasaya iştirak edebilecek ıatların Türkiye dahilin
de tesisatı fenoiyesile beraber üç yüz bin lirahk bir binayı mü
kemmel ve takd ı ri mucip bir surette inşa etmiş bulunmalara 
meşruttur. Gösterilecek ves i kaların kabulü komisyonun takdirine 
bağlıdır. 

2 - ihale 26/Nisan/Y33 çarşamba günü saat on beşte Türki
ye Büyük Millet Meclisi dahilinde inşa.ıt komisyonu huzurunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartname ve planlar ve sair evrak 
Millet Meclisi daire müdürlüğünden alınır. 

ve malumat Büyiik 
(1518) 

Kiralık kagir hane ve dükkan 
Beşiktaş Akaratı Vakfiye ldaresindeıı: Beşıktaşta Akaretler· 

de 43 numaralı hane üç sene 1 O. 55, 63, 89 numaralı hanelerle 
7, 1 J, 20, 24. 28 mükerrer 28 numardlı C.:ül<kanlar birer sene 
miiddetle kiraya verileceğinden Şehri halin 'l.7 inci Pazartesi 
gününden ıtibaren yirmi gün müddetle müzayedeye vazedilmiştir. 

Talip olanların ve daha ziyade malumat almak istiyenlerin 
Nisanın on yedinci pazartesi günü saat C!'I üçe kadar ma .. alli 
mezkurda 54 numarada mütevelli kaymakamlığına ve yevmi me. 
kurun saat on üçünden on beşine kadar Istanbul Evkaf müdi
riyetinde idare er.ciirrenine müracaat etmeleri. (1352) 


