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Londrada Ropl Cealral Asiaın 

Society isminde ilmi bir cemiyet 
\'ardır. Bir müddet evvel bu ce -
ltıiyette (Taymis) muharrirlerin
den Mr. Ph. Grev es taraf mdan 
Boğazlar meselesi hakkında bir 
lconferans verilmittir. Bu kon -
feranatan sonra da geçenlerde 
(Bozkurt: Mustafa Kemal) adile 
betrettiği bir kitapta Yeni Türki· 
Yeye karşı büyük bir düşmanlık 
!lümunesi göstermit olan (Arms
lrong) ayni tarzda bazı sözler 
•öylemiştir. 

T aymis muharririnin verdiği 
konferansla yüzbaşı Annıtrongun 
a<izleri Türkler için hakikaten ib
ret alınacak bir vesikadır. 

Mr. Ph. Greves boğazlar mese
leıini iptida sadece bir tarihçi gö
zile tetkik ediyor. Bu meselenin 
tarihi bir kaç yüz ıene evvel de
ğil, bir ka,ç bin .1e~•v.ı ~
dığını meıhur (Truva) muhare ~-

helerinin esası boğazlar mesele • 
ıinden batka bir ıey olmadığını 
ıöyledikten sonra adım admı yürü 
yerek Hünkar iskelesi muahedesi
ne, Kırım muharebesine geliyor, 
endan sonra umumi harpten evelki 
•aziyeti anlatıyor. Nihayet (Lo -
Zan) muahedesile tesbit edilmit 
olan yeni boğazlar rejimini tetkik 
ettikten ıonra boğazlar meıeleıi -
nin ileride ne gibi inkitaflar göı -
terebilmesi ihtimali bulunduğunu 
ta.vire çalıfıyor. 

Mr. Ph. Greveı bir ilim adamı
dır. Bu sıfatla boğazlar meselesi· 
ni mümkün olduğu kadar bitara -
fane görmüttür. Fakat bu zat ay • 
ni zamanda İngilizdir. Bundan 
dolayı boğazlar meselesini hep bu 
nol!tai nazardan İngilizlik ve in • 
giltere imparatorluğu menfaatine 
en iyi hizmet edecek tekilleri ara
nuttır. 

Malumdur ki bugün bağazlar, 
Lozan muahedesi ahkamına tibi
dir. Umumi harpten evvel her 
türlü harp gemilerine şiddetle ka
palı olan boğazlar bu muahede 
mucibince beynelmilel ticari nak
liyata açrk olduğu gibi harp ge
milerinin geçirilmesi de bazı ka • 

Mehmet Asım 
(Devamı ı inci eayıfada) 

Misyonerler 
Kimlerd"r, ne yaparlar? --... --.. ···········-············--······ 
lzmirdeki Amerikan kolejin-

den çıkmış iki zat misyonerle
rin Türkiyedeki faaliyetleri 
hakkında tetkikatta bulunmuş -
lardır. 

Bu iki gencin memleketimiz 
de misyonerlerin neler yaptık
larını gös~ren notları son dere
ce mühimdir. Cumartesi günü 

Ne,re bathyacağız 

16 Mart şehitlerinin 
mezarları başında 

"Türk hürriyet veistiklil savaşı tarihi 
16 mart günü kuruldu,, 

Oün ihtifale gelen talebe ellerinde şehitlerin resimleri ile .. 

Buru:lan tam on üç sene evvel 
16 Martta İstanbul, düıman kuT· 
vetleri tarafından reımen işğal e
dilmit ve Şehzadebatında Kafkas 
fırkası efradından bir kaçını ya· 
taklarında kancık dütmanlar te • 
hit etmiılercli. , 

lngiliz başvekıhnin gayreti J 
···-································································· .. 

Asıl mesele Almanya ve 
Italyanın el birliğidir! 

Bu iki devlet büyük çapta silahların 
kaldırılmasını yan yana istemektedir 

··············-
M Mak 
Donald 
ltal~aya 

tayyare ile 
yarın 

gı dece k tir. 

LONDRA, 16 
(A.A.) - Hariciye 
nezareti, İngiliz bat 
vekilile hariciye na• 
zırmm Cenevrede 
bulunmalarının ken
dilerinin ltalyan ba.ı 
vekilile bir araya 
ıelip görütmeleri i- Italya ve Almanya başvekillerinin faşistçe sel:\m verişi 

çin iyi bir fırsat vennit olduğunu Bu davetname, çok doıtane bir li· 
beyan etmektedir. ıarıla yazılmıttır. lngiliz nazirlan 

M. Mu11olini, M. Mac Donald bu davetten memnuniyetle istifa -
ile Jobn Simona lqiltereye dön· de edeceklerdir. 
meclen evvel Romaya •elmeleri İ· 
~n bir davetname göndermiftir. 

.. ·----~------··-··-· .. ·--···-----.. ,·-·-··-······-·-······-48 Saatlik diktatö" ___ , ____ _ 
O günden bugüne kadar geç.en 

zaman, Türke o günü unutturma· 
mı' ,ehitlerin aziz hatıraları kalp
lerden çrkmanıı,tır. Bu kederli 
günün yıldönümü münasebetile 
dün Halkevi tarafından Eyipteki 
tehitler mezarlığında bir ihtifa! 
tertip edilmittir. 

Programa göre saat 13 te Köp-

Şehrimize 
lıiıiiiiiiiiiıi--------------- . nasıl geldi? 

Şehitlerin mezan bapnda 

Kırk senelik 
albn eritici 

rüden kalkacak hususi bir vapur yibe götürecekti. Bu vapur kalbi 
ihtif alde bulunmak istiyenleri E- (Devamı ıı lncl ııayıfaclaJ 
........................................................................................... 

Erkek ro!ilnde kadın ! 

Amerikada ka

dından naz1rlar 
tayin ediliyor. Is-
veçte kadın ae· 
firleri, Rusyada 
mühim kadın 

memurlar vardır. 
Geçende ispan

yada da matmazel Salaverra is· 
minde l:.ir kadın hariciye neza
retinde yDkıek bir daire müdür· 

lüğiine tayin olunmuıtur. Resmi
ni yukarıya basıyoruz. 

Diğer taraftan logilterede mo· 
da olmıya baıhyan pantaloolu 

kadın luyafeti de bu kliıem"zde 
görilnmektedir. Kadınlar nereye 
fidiyorlar ? Erkeklije mi? .. 

DİLİMİZ 
Aşağıdakı kelimelerin 
Türkçelerini bulunuz 
= 6 ıocı llste = 
ANKARA, 16 (A.A.) - T. D. 

T. Cemiyetinden verilmittir: 
Kartılıkları aranacak arapça ve 

farsça kelimelerin altı numaralı 
listesi fudur: 

1-Facia 
2 -Fahit 
3-Fahri. 
4-Faide. 
5 - Fail -Gramer. 
6- Faiz. 
7- Fani. 
8- Fatih.. 
9 - Fazıl. 

10 - Fazilet. 
11 - Feci -Fecaatten-
12 - Fecir. 
13 - Feda. 

Listelerde çıkan kelimelerden 
manaları birden fazla olanların 

her manası için ayrı kartılıklar 

ileri sürülecektir. 
[Bulduğumuz kelimeler ve o

kuyucularnmzm gönderdiği kar -
şılıklar beşinci sayıfamızdadır.] 

Bir Yunan gazeteai vapurda 
hariciye vekilimizin de 
bwunduğunu yaZJyor 

Yunaniatanda 48 saat diktatör
lük yaptıktan sonra ortadan kay • 
bolan ceneral Pla.trum ıehrimiz
de bulunduğunu yaznnftık. Cene· 
rahn burada nerede gizlendiğini 
ali.kadar bir iki zattan baıka he
men hiç kimse bilmemektedir. 
Plistrum T arabya civarında bir 
yerde olduğu söylenildiği gibi Fe
ner patrikhanesinde bulunuduğu • 
nu aöyliyenler de vardır. Sa
bık diktatör hem suikastçılardan 
korktuğu, hem de gazetecilerle 
görüpek istemediği için gizlen • 

(Devamı ı inci eayıfada) 
Hacı Mustafa Efendi bir muharrirfmlze 
hatıralarını anlatıyor. [6 ıncr sayıladal 

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

00 
Hatıralar 

ve 

VeslkaJar 
Bu son derece me· 
raklı tefrikamızın 

22 inci 
formasını bu gün 
iç sayıfalanmızda 

karilerlmize tak· 
dim ediyoruz. 

0 0 
~eden inkar ediyorsun be adam. i~te hüviyet cüzda

mn da vaZJyor. Üç çocuğun olduğttnu bilmiyor musun f 
- Affrdersiniz efendim, okumam )Oktur da ondan hl

miyordum •• 
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(Baemnknlcdcn devnm) 

yıtlar altında kabul olunmuştur. 
Bunun için boğazlardaki eski as· 
keri istihkamlar kaldırılmıştır. 
Yalnız herhangi bir ecnebi dev -
Jetin taarruzuna uğramah ihtimali 
karıısında boğazları kapamak i· 
çin Türkiyeye bir hak verilmiştir. 
Hülasaıı bundan ibaret olan Lo
zan rejimini tatbik için boğazlar 
Türklerin riyaseti altında beyne! • 
milel bir kontrol altmdaır. 

M. Ph. Grevea bu ahkamı ta· 
mamile lneilizlerin arzularını tat · 
min edecek mahiyette bulmuyor. 
Bununla beraber Lozan muahede
si ahkamının artık bozulması doğ· 
ru olamıyacagını da taıcJik ediyor. 
Fakat asıl tehlikeyi istikbalde bu· 
luyor: "Türkiyenin merkezi An· 
karaya nakledildikten sonra bo· 
ğazlar Türkiye için eski ehemmi· 
yetini kaybetmi§tir. Binaenaleyh 
Gazi idaresinde olmruıa bile bir 
gün Türklerle Ruslar arasında 
boğazlar üzerinde İngiltere me • 
nafiini ihlal edecek bir anlaşma 
olabilir, Y &but Rusya bir gün A
nadolu, yahut Rumeli tarafından 
hücum ederek boğazları kendi kon 
trolü altına almak için teşebbüs· 
lere giri§ebilir. Bu takdirde lngil 
terenin Hindistan yolu tehlikeye 

~SON=HA 
VAKIT'ın Hususi Telgrafları 

zmirde 
Boyuna zelzele 

oluyor 
1ZM1 R, 16 ( Hususi) -

Üç gündenberi ıehrimizde müte • 
madiyen zelzeleler olmaktadır. E
velki gün birincisi §İddetli olmak 
üzere üç sarsıntı olmu§, dün Çe§me 
de halkı büyük bir heyecana dü§ü 
ren bir zelzele duyulmu4tu. Bugün 
de tehrimizde hafif bir zelzele ol
du. Znrar yoktur. 

Katilden suçlu kadın 
1 Z M l R, 16 ( Hususi ) -

Katilden suçlu Kuıadnlı Müşerref 
Hanımın muhakemesine bugün a.· 
ğır ceza mahkemesinde devam e • 
dildi. Bazı şahitler dinlenildikten 
sonra suçlunun vekili lzmir mebu 
ıu Mahmut E at Bey müdaf aasmt 
aöyledi. Karar Pazartesi günü bil
dirilecektir. 

Umum muhasebe 
müdürü geliyor 

A N K AR A, 16 (Hususi) -
Umum mühasebe müdürü Faik B. 
bu M§amki :trenle lstanbula hare· 
ket etti. lstanbulda defterdarlık 
teşkilatının -genişletilmesi layihası 
için tetkiJderde bulunacak, 931 he 
sap kesiminin basılması itile ali. -
kadar olacaktır. 

-- - - - - - - -
Mektep kitaplarını 
vekalet bastıracak 

Bu iş için 350 bin lira ayrı ıy,or 
A N K A R A, 16 (Hususi) -

Maarif vekaletince bastırılacak 

mektep kitapları masraf ma karşı· 
lık olmak üzere mektep kitapları 
mütedavil sermayesi nam ve hesa 
hına açılacak cari hesap hakkında 
hükUmetin hazırladığı ve B. M. 
Meclisine verdiği kanuni teklif la 
yihası maarif encümeninde müza· 
kere edildi. 

Vekaletçe hazırlanacak mektep 
kitaplarının intizamla ve zamanın 
da bastırılarak aatıta çıkarılabi! • 
mesini temin için teklif edilmit o· 
lan bu layiha aynen kabul edildi. 

Cari hesap 933-934 ihtiyacı için 

Ankara cinayeti 

Yaralı lordan bir 
kadın dün öldü 

vekaletçe bastırılacak mektep ki 
taplarının bastırılmsaı masrafları · 
nı kartılıyacaktır. Maliye vekfıle · 
tinin kefaletile milli bankalarda 
açılacak olan bu cari hesap 35U 
bin lirayı atmıyacaktır. Kanun hült 
mü üç ıene için muteber buluna 
caktır. 

Bir tets·r talebi 

A N K A R A, 16 (Husust) -
B. M. Meclisi maarif encumenı li· 
se ve orta mekteplere parasız gece 
yatıaı talebenin nasıl kabul edile • 
cekleri hakkındaki tefsir isteğini 
görü§tÜ, tefsire lüzum olmadığına 
karar verdi. 

Kazanç layihası 

Fırka grubunda 
tetkik ediliyor 

ANKARA, 16 (A.A.) - C. H. 
Fırkası grupu idare heyeti reisliğin 
den: 

.. 
48 saatlik diktato 

·-mn-• 
(Blrlncl e&.)ıfııdaa ~ 

diği yerden dışarı çılanam~ \anı 
dır. Ceneralin Yunanistand~~ ı..ı ltat 
raya kadar nasıl kaçabildıgı ~ , lı&Jd 
nüz kat'i surette mal ;m değildiıl 
Yunanistanda çıkan Algari I~ ti 'b 
tesi ceneral Plastrasın ihtilal { ,. 

lerinde Pire, lzmir, lıtanbul P°' llbıı 
taamı yapan Türk bandJTalı bir~ l'\un. 
purla Türkiyeye kaçtığını yaJ B 
makta, Martın yedinci günü Ati 
naya uğrıyarak M. Venizeloı , 
Çaldarisle görüşen Türkiye hart 
ciye vekili Tevfik Rü§tÜ Beyin M 
ayni vapurda bulunduğunu ili 
elınektedir .Gene Yunan gazete 

)erinin yazdıklarına göre Plastr 
arıyan Yunan zabıtası cenera~ 
ihtililin ikinci yani Martın yedi~ 
ci günü M. Venizelosun evin 
olduğunu tesbit et~İf, ceneralı 
rada tevkif etmek i&temittir. f' 
kat dahiliye nezaretinde bulun" 
ceneral Timikalia eski bir bat•' 
k'lin e"':ıde ara.ıtınna yapılmatı 
nı muvafık görmediği için zab 
M. Venizelosun evine gİrmemi§tİf 
Zabıta bundan sonra ceneral Pr 
trasın izini kaybetmiştir. 

Yunanin andan gelen haberi 
cöre ceneral Plfuıtrasın hareketi 
igtirak e enlerle göz yumanlar 
ve bi ız~~t ceneral Plô.strasın aff 
dilmeleri dü ünülme!rtedir. Bu i 
barla ct:neralin vaziyetinin tş 
vazzuhuna kadar §ehrimizde k• ' 
larak §İmdilik Romanyaya git' 
mek en vaz geçmesi muhtemeldit ıeı 

düşer ve lngiltere hayati menfa • -ııııııııı•nım•111111111ınmmıiıııuıı-ııımmııımııımı1mı111111ım•u-•••ıınıumımwıwımnnnıııııııımıamı 

ANKARA, 16 (Hususi) -

Dün akşam karıaını astıktan son • 

ra ıokakta rast geldiği adamlara 
ate§ ederek dokuz kişiyi yarahyıın 
kasap Mehmet hadisesi hakkında 

tahkikata devam ediliyor. Mehmet 

ölmüt bulunduğu için hadise esra· 
rıengizliğini mu haf aza etmekte • 
dir. Yaralıle.r bakkal lutfü Efendi
le, hapishaneler umum müdürlü • 

ğiinde dosya memuru Hasan Bas· 
ri Bey, Kiraz H., Hacı Ömer, Kır 

tehirli Ramiz Efendilerdir. Yara· 

lılardan Zehra H. hastahanede öl· 
mü§tür. 

C. H. F. grupu bugün B. M. Mec 
lisi müzakeresinden sonra Afyon 
mebusu Ali Beyin reisliğinde top 
landı. 

Kazanç vergisi kanunu layi • 
hasının bazı mühim esasları ve 
prensipleri üzerinde müzakere açıl 
eh ve ~eç ~ ita am et -

ti. <!:umartesi"'tünü •dahi müzakere 
ye devam edilecektir. 

Ceneralin lzmirde de 

atlerini muhafaza için İcap etier • 
se harbi de göze almnğa mecbur 
olur,,, diyor. 

O halde İngiltere için ne yap • 
mak lazım ır? Taymis muharri • 
ri buna da şu suretle cevap veri· 
yor: 

"İngiltere bugün boğazların 
bekçfoi olan Türkiye ile olduğu 
kadar boğazlarla yakından alaka· 
dar olan Yunanistan, Bulgaristan 
ve Romanya gibi devletlerle de 
dosttur. Bu devletlerle dostluğu • 
nu muhafaza etmelidir. Bugünkü 
boğazlar rejimine sadık kalmalı • 
dır. Şayet istikbalde Rusya tara -
fından boğazlara kar§ı bir tehli 
ke peyda olursa ALmanyadan ha§· 
}ayıp Karadenize kadar uzayan 
Orta Avrupadaki devletleri bir • 
lettirerek bunlara Karadeniz ve 
boğazlar yolunda müıterek men
faatier göstermelidir. Bu suretle 
Rusyaya kar§ı yeni mücadele kuv
vetleri hazırlamalı ve bu kuvvet
lerin yardımile Hindistan yolu 
Rus tehlikesinden emin bulundu
rulmalıdır.,, 

İngiltere imparatorluğunun is
tikbalini düşünen bir İngiliz ilim 
adamı için bu gibi düşünceleri 
biz pek tabii buluruz. Türkiye • 
nin ve Türk siyaaetinin yarın ln • 
giltere aleyhinde bir İstikamet 

alabilmesi ihtimali hakkında gös
terdiği enditelere asla mahal ol • 
mamakla beraber bütün düşünce· 
lerine hürmet bile ederiz. 

Fakat mütareke devrinde İs· 
tanbula gelen İfgal kuvvetleri a· 
raama bir jandarma yüzbatısı sı • 
fatile karıtmış ve Üsküdar taraf
larında zavallı halkı silah topla
mak bahanesi ve çetelere yataklrk 
etmek isnatlarile soymuş olan 
.Armıtronga gelince: O, boğazlar 
aeseleıinden bahsedilir edilmez 
lleadiai kaybediyor, asıl boğazlar 
p 'ıMma mahiyetini unutuyor, 
lıtllldm Türk dü§manlığı galeya· 
na geliyor, boğazlar meselesi et • 

rafında söz söylemek fırsatından 
istifade ederek düşmanlık hini • 
yatını olanca tiddetile ortaya -atı
yor. 

Armstrong her §eyden evvel 
boğazlarda Lozan muahedesile 
konmuş olan beynelmilel kontrol 
sistemi aleyhindedir. Boğazların 
kontrolü t mamen Türklerin elin· 
de oJduğunu, beynelmilel kontrol 
sözünün bir komediden ba.ıka bir 
şey olmadığını iddia ediyor. An • 
latılıyor ki Armstrongun (Sevr) 
muahedesinin hasretile içi yanı • 
yor. 

Armeıtronga göre boğazlar bir 
şiıenin boynu mahiyetinde imi§. 
Öyle bir §i§e ki Karadenizin ar -
kasında Bulgariatandan Kırıma, 
sonra Kafkaayaya kadar olan ge· 
nit memleketlerden mürekkepmİ§. 
Bu §İ§enin dört tarafını teşkil e· 
den bütün memleketlerin ve mil • 
Jetlerin hakiki nefes borusu boğaz 
yolları imi§. Bu §i§e bugün b~e • 
riyetçe malum en tehlikeli inflak 
kuvvetlerile dolu imi§. Muhtelif 
inkişaf derecesinde olan milletler 
açlık hududuna yakla§ıyonnuf. 
Fakat buna mukabil §İmal deni -
zinde balık sokağa atılırken bu 
memleketlerde bir çok insanlar 
bir parça ekmek bulamıyorlar • 
mı§. Bunun sebebi servetlerin tev· 
zii yollarının kasten ve ıun'i su· 
rette tarifeler ve kanunlarla ka -
patılması imiş .... Hülasa dünya 
servetlerinin dağıtılmasında hiz· 
met edecek boğazlar büyük dün • 
ya yollarından biri olduğu halde 
boğazların bugünkü vaziyeti bu
na mani oluyonnu§ ! ... Çünkü bo • 
ğazları Türkler kontrol ediyorlar· 
mıt ! ... 

Bu sözleri dinleyince insan 
birdenbire karşısındaki adamın 
deli olup olmadığından şüphe e· 
diyor .. Zira bu sözler o kadar ha
kikatten ve mantıktan uzak görü • 
nüyor. 

Mehmet Asım 

Yapılan tahkikat neticesinde ka 
sap Mehmedin hükUmetin manevi 
şahsiyetini tahkirden bir kaç defa 

mah1dim olduğu anlaşıldı. 

Edirne valisi 
ANKARA, 16 (Hususi) -

Bir kaç gündenberi burada bulu
mın Edirne valisi Özdemir Sali:n 
Bey yarın nabah tayyare ile latan 
bula gidecektir. 

Amerika elçisi 

Gazi Hz. nl ziyaret 
ve teşekkür elti 

ANKARA, 16 (A.A.) - Bugün 
öğleden' ıonra Reisicümhur Hz. ta 
rafından kabul olunan timali Ame 
rika birletik cümhuriyetleri büyük 
elçisi M. Sherril Hz., afyon hakkın 
Jaki beynelmilel La Haye ve Ce • 
nevre muahedelerine ittirakimiz • 
den dolayı Amerika reiıi cümhuru 
Hz. le Amerika hariciye nezareti -
nin takdir ve tetekkürlerini arzet 
mistir. 

Dün Büyük Millet Meclisinde 

ene Ko 111s ve 
dlktatörlUk 

ATINA, 16 (A.A.) - M. Kot" 
dilis dün yemin ettikten ve har .. 
biye nezaretini deruhte eyledik • 
ten ıonra gazetecilere yaptıi1 

beyuıatta son diktatörlük teşeb • 
büsüne kartı bütün zabitlerin he• 
men hemen ittifakla gösterdikleri 
muhalefeti ehemmiyetle kayde • 
derek diktatörlüğün bu mukave • 
met knr§ııında bir iki saat sonrıa 
yıkıldığını söylemiştir. 

faymfse göre Yunao 
değişikliği 

(Taymis) gazetesi Yunanistan -
da vuku bulan son hadiseleri tah .. 
1il ettikten sonra şu mütaleaıarı 
dermeyan ediyor: 1 

Düyunu umumiye için fevkala
de tahsisat kabul edildi 

"M. Çaldaris muhalif cümhuri -
yetçilerden müteıeklril dostlarild 

birlikte mecliste 24 kişi ile ekseri " 
yeti temin etmektedir. Bu ekseri• 
yet ona bir kaç ay yetişir. Hariet 
siyasette hiç bir değişiklik beklen• 
miyor. Yunaniıtanın mali ve iktı .. 
sadi müşkülleri kabineyi metgul 

edecektir. Hariciye nazırı olan sa" 
bık milli banka umumi müdürü M· 

ANKARA, 16 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bugün reis vekili Esat Be
yin riyasetinde toplanmıştır. A~ • 
keri ve mülM tekaüt kanununun 
62 inci maddesinin tefsiri hakkın 
daki mazbata müzakere edileı ek 

kabul olunmuştur. Buna göre, lt'· 

kaütlüğe istihkak için geçmesi 
~art olan müddetler başlndıktan 
sonra gerek nüfus tezkeresinde ya 
zıh seneyi değiştirmek, gerek nü • 
fua tezkeresinde mukayyet olmı • 
yan doğum ay ve gününü tespit et 
mek auretile vnki olacak tashihler 
tekaüt muamelesine müessir oln -
maz. 

1932 senesi düyunuumumiye büt 
çcsinin 186 ıncı faslında, Cümhu • 
riyet Merkez Bankası hisse senedi 

mübayaa bedeli namile yeniden a
çılan 3 cü maddeye bir milyon be~ 

yüz bin lira fevkalade tahsisat ko 
nulmaıı ve ayni senenin müvaze • 

nei ummiyeıine dahil dairelerin 
bütçelerinin fasıl ve maddeleri ara 

ıında altmıı ıekiz bin iki yüz ıek
ı;en dört liralık münakala yap~l • 

Maximoı harici borçlar it ini bapt 
mağa ve takas sistemini hazırla • 
mağa çalııacaktır. M. Çaldaris ile 
ride ne gibi müşküllerle kartılaııt 
sa karıılatıın vatandatlarımn tabii 

ması hakkındaki kanunlar müza - ve kanun dairesinde yürümeyj T8 

kere ve kabul edilmi§tİr. Bundan ilerlemeyi hükumet darbaları ya~ 
sonra ali §urayi askeri kanununun 
her sene kanunuevel ortasında 1u· 

mıya tercih ettiklerini görerek buıı 
ları kar§ıhyabilir.,, 

ramn toplanacağı hakkındaki hük ============::::!=~ 
mü ihtiva eden dördüncü maddesi yihası müzakere edilmiı ve daha 
nin "her sene tubat ayında topla • vazih yazılmak üzere encümene İ9 
nır,, teklinde tadilile ayni kanun· do olunmuıtur. 
da yazılı bahriye vekA.leti kelim~ Mecliı Pazartesi günü toplana • 
ıinin kaldırılmasına ait kanun li· caktır. 

o1 
1 

1 



• 
tö iŞARETLER 

Okunaklı yazı 
Bir çok insanlar tanıyorum, 

.kt~ bunıar okur yazar adamlardır. Fa· 
~ ~ kat Yeni yazıyı sür'atle yazdıkları 
~I~ haıde el yazısını okurken derhal 
1 rl ~lıyorlar, hat.ta bunlardan bi· 
ı~ l'i bana dedi ki: 

g "- Ben yazıyorum da yazdı • 
pot arın. hecelemezsem okuyamıyo -

l'\un. 

Bu adamlar bu ite ehemmiyet 
"'l'lniyorlar diye bir sebep ara· 

11 llı'1k iateraeniz yanlış hüküm ver • 
llıiı olursunuz. Bu adamların hep
•i de yeni yazıya bütün ruhlarım 
"enniılerdir .• Ancak yazıların ga· 
)et kötü yazılmasıdır ki, bu neti • 
ceyi veriyor. 

Bizim e&ki yazının yazılış tar • 
2nı. elleri yatan nice in.sanlar var 
ki Yeni yazılarda eski yazılarında 
01duğu kadar okunaklı §eyler çı· 
~te.mıyorlar. Ben ltendimden 
0ahıetmek iıtemiyorum, çünkü 
benim hem eski, hem de yeni ya· 
ııtn gayet kötüdür. Bü yüzden çok 
defa. yazılarımda. bir çok yanlışla· 
tı ağrıyan ditile çakıl taşı 11ıran 
hir adamın sizısile görürüm. 

Kötü yazı, yani okun.ması güç 
01an yazı mıJtsadı anlatamıyan 
bir fey demektir. Çoğum.uz bu 
dertle malulüz. Mekteplerde bile 

)'a:ı itleri doğru dürüst bir hale 
tİremedi. Halbuki yazının en bü-
Ylik fay dası anlamaktaki SÜT' ati 

' '11brmasındadır .. 

B&fka memleketlerde yazı gü· 
lel ıan'atların hududundan ziya· 

r3ıı de bu faydası için usul ve kaide 
ht" •ltında öğretilir. Amerikada ma· 

kinete---e aüratle9mekte beraber iıe ,..-

e 
el yazısı en büyük itinaya mazhar 
olmaktadır. 

• .. . 
Robert kollej hocalarından Şe

'"" kip Etem; ve V. O. Cerciyan Bey· 
r • ler bana bir küçük kitap hediye et· 

rıs 

tiler. Bu kitabın adı (Kolay yazı) 
dl1'. 

kitabın müellifleri uzun sene· 
lerin tecrübesile yazının kolay, 
tiizel, ve sıhhate uygun bir halde 
l'azı1maaını temin eden kaideleri 
bir araya topla.mıılar. Böyle bir 
'kitaba yalnı~ mektepler için değil, 
hepimiz için ihtiyaç vardı. 

Sacri Etem 
.ı:J .........._n•oıını•ııınıımınm--mıuıanıan•ıeıt-

Yataklı \Tagonlar 
şirketi 

l .. 
Yataklı vagonlar §ir-ketini ala· 

,t1 kalandıran muhtelif itlerle uğraş· 

ltt 

' bın,k ü:zere Ar.karaya giden §İrke· 
tin umumt müfettişlerinden M. 
lakomp dün Ankaradan şehrimi
le gelmittir. M. Lakomp, §İrketin 
~ski İstanbul §ubesi müdürü M . 

1 .. 

.. 

.. 

e 
1 

it 

Cenone ile bir c.ralık görü~müş • 
t" ur .. 

llcı marango2un yaralanması 
Cibalide bir ev tamir etmekte 

'>lan Yorgi ve Ali isminde iki ma· 

t'~nıoz, ayaklarının altındaki ka· 
lfllın kaymaaile yere düımüıler • 
di-r. Marangozlardan Yorgi ağır, 
Ali hafif surette yaralanmııtır. 
1-f er ikisi de Cerrahpaıa. hastaha· 
~etine :kaldırılmışlardır. 

leuyuda boğulan bir çocuk 

Taksiınde Sıraselvilerde Mah • 
'bıut Bey apartımanının kapıcısı 
liüaeyin ağanın kızı 4 yaşında 
~rihan dün akşam apartımanm 
lrıündeki kuyuya düpnü~, bojula
"ak ölmüftür. 

Mağazada 
Gayrimübadlller heyetinde 

··~············································· Radyoda 
Bir içtima 

Müşteri aleyhinde istiklal marşı her 
söylenen bir söz Ankaraya giden hey~ı zaman çalınmalı mı 

ve bir dayak.. saliihiyetini geçmış mı? çalınmamalı mı ? 
Gayri mübadiller idare heyetı 

dün toplanmı!!, önümüzdeki Pazar 
günü toplanacak olan gayrimiiba
diller konferantında müzakere e· 
dilecek mevzuları görüşmüştür. 

Takdiri kıymet komisyonunda 
T e&alya gayri mübadilleri namına 
bulunan aza Tahir Bey istifa etti~ 
ğinden yerine İsmail Müştak Bey 

Beyoğlutıun büyük ticarethane
lerinden birinde evvelki gün bir 
dayak hadisesi olmuştur: 

Kibar ve temiz giyinnıİ§ bir 
zat büyük mağazaya girmif, otuz 
liralık kadar eşya almıştır. Bu zat 
vitrinler önünde diğer bazı eıya· 
lara bakarken iki musevi tezgah· 
tarmın birbirlerine Yahudice: 

- Dikkat et, hırsızdır! dedik· 
lerini işitmittir. 

Kibar zat Yahudice anladığı 
için derhal kendisini toplamı§ ve 
etrafında kimse olmadığını da gö· 
rünce sözlerin kendi.si için sarfe • 
dildiğini anla.mı§, tezgahtarların 

üzerine hücum etmiıtir. 
Bu hüeum kal'fısında tezgah • 

tarlar sözlerinin anlatıldığını anlı 
yarak kaçmıya, bir taraftan dıı 

özür dilemeğe başlamıtlardır. 

Kibar zat, yapılan muamele 
ka.rıısında elindeki eşyaları yere 
atmış, tezgahtarlardan birini de 
dövdükten sonra parasını geri al· 
mış çıkıp gitmittir. 

Cümhurıyetın 1 O uncu 
yıl dönümü 

Önümüzdeki 29 T etrinievelde 
Cümhuriyetimiz 10 uncu senesini 
dolduracaktır. Bu münıuebetle da· 
biliye vekaleti tarafından 10 sene 
zarfında memlekette ne gibi itler 
yapıldığını göstermek üzere bü • 
yük bir kitap neşredilecektir. Da· 
biliye vekaleti vilayet ve belediye 
den bu kitaba konmak üzere ihsai 
malumat ve resim istemittir. Bu 
malumat ve resimler gönderil • 
miştir. 

Cümhuriyetin 10 uncu yıldönü
münde memleketin her tarafında 
pek büyük merasim yapılacaktır. 

Bu hususta Ankarada bir ko • 
misyon umumt bir program hazır· 
lıyarak vilayetlere gönderecek ve 
aynca vilayetlerde te,ekkül ede • 
cek komisyonlar da bu umumi e· 
sasa göre mera.simin tef errüatını 
te&bit edeceklerdir. lıtanbulda 
yapılacak programı hazırlamak 

üzere vali ve belediye reisi Mu· 
hiddin Beyin riyaıetinde bir ko • 
misyon teıekkül edecektir. 

Aldığımız malU.mata göre, 
Cümhuriyetin 10 cu senesi hatıra· 
ıı olmak üzere hususi pullar bas· 
tırılacaktır. 

inhisar idarelerine 
ıreleo miltehassıslar 

inhisar idarelerin.de tetkikler 
yapmak üzere gelen Amerikalı 

mütehassıslar müskirat inhisarı • 
nın §&rap fabrikasını görmek üze
re Tekirdağına gitmiılerdi. He • 
yet yarın T ekirdağından §ehrimi • 
ze gelecektir. 

Öğrendiğimize göre, Amerika· 
lı mütehusıılar yaptıkları tetki -
kat neticesinde inhisar idareleri • 
nin tama.mile ticari birer müesse· 

ıe haline konulması lüzumuna ka
naat getirmişlerdir. Mütehauıslar 

Nisanın ilk haftasında Anadoluda 
bir seyahate çıkacaklar ve evvela 
Adanaya, sonra da tzmir ve Sam· 
suna gideceklerdir. 

seçilmi~tir. 

Dünkü gazetelerden biri, gayrı 
mübadiller namına hükumet nez 
dinde teşebbüslerde bulunmak üze 
re kongre kararile Ankaraya giden 
heyetin kendisine verilen salahi 
yet hududunu tecavüz ettiği şeklin 
de bazı cayri mübadillerin şikayet 
lerde bulunduğunu yazıyordu. 
Heyet hiç salahiyeti olmadığı hal
de, gayrimübadillere ikinci tertip 
bonolar yerine "müzayedelere i,ti· 
rak. vesikaıı,, dağıblmasını iste • 
mif .• 

Gayri mübadiller cemiyeti reisi 
lsmail Müttak Bey dün bu husus
ta bir muharririmize şunları söyle 
miştir: 

- Ankaraya giden heyetin kerı. 
<lisine verilmiş olan salahiyeti te
cnvüz ettiği hakkındaki haberler 
doğru değildir. Bono ismi münı. -
sip görülmemiştir. 

Onun için bono isminin "l~tird~ 
senedi,, ne tahvili düşünüJ:nekte -' 
dlr. Maamafih ikisi de ayni şeydir. 
P:-.za.r günü toplanacak olan !;;:ım -
grede Anka.raya gitmiş olan he -
yt!t izahat verecek.tir. 

Defterdarlıktan açı
ğa ~ıkarılan 
memnrhır 

Defterdarlrk tarafından latan • 
bulda on sekiz numaralı bina tah· 
rir komisyonu azası Tahıin Beyle 
on iki numaralı komieyon azası 

Ahmet Nuri Beyin vazifelerine ni· 
ha yet verilmiştir. 

Öğrendiğimize göre muhtelif 
Defterdarlık dairelerinde ııla bir 
teftiş ve bazı memurlar hakkında 
da tahkikat yapılmaktadır. Önü· 
müzdeki hafta i~inde bazı me· 

murlara işten el çektirileceği söy· 
lenmektedir. 

VAK 1 T 
Gllndellk, Siyasi Gazete 

btanbuı Ankara Caddesi, V AKrr yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işler! telefonu: 2'379 
idare telefonu : 24370 

J'elgrat adresi: lstanbuJ - V AKM 
Posta kutusu No. 48 

Abone bedelleri : 

Seneli~: 

6 aylık 
3 aylık • · 
ı aylık 

TUrkiye 

l400 l{r. 

750 • 
400 .. 
150 .. 

UAn Ucretlerl ı 

Ecnebi 

2700 ({r. 

1450 .. 
800 .. 
!00 • 

Hesmt llAnlarrn bir aatrn 10 Kuru§ 
Ticari tıanıarm bir satırı 12.~ Kuru~ 

ncart UA.nların bir santimJ 23 Kuru§ 

KUçUk Jllnlar : 
Bir defası 30 lkl de!aaı 50 Uç defuı ~ 

dllrt deta.sı 75 ve on defası 100 kuru§tur. 
Uç aylık llln verenlerin blr defuı mccca
nendlr. Dört aatın geçen UAnJann futa 
satrrlan beo kuruştan hesap edilir. 

Yüksek muallim mektebi tale· 
besi namına bazı gençlerin radyo 
şirketine müracaat ederek lstan • 
bul radyoeunda İstiklal martının 
da çalınmasını istediklerini yaz • 
mış, bu hususta radyo ıirketi mü
dürü Hayrettin Beyin söyledikle • 
rini de kaydetmiştik. 

Bu mesele hakkında "Milli 
mart meselesini ehemmiyetle ta • 
kip eden Yüksuk muaJlim mekte -
bi talebesi namına Adnan,, imza· 
sını taf ıyan uzun bir mektubu ge· 
ne ayni mektep talebesinden ol
duğunu ıöyliyen bir genç matba • 
amıza bıraktı. 

Bu mektupta Adnan Efendi 
marşın çalınmamasına şiddetle iti· 
raz etmektedir. Radyo §İl'keıti mii· 
dürü Hayrettin Bey bir muharri • 
rimize bu mesele hakkında şun • 
lan söylemi§tir: 

"-Her iki tarafm da arzusu 
birdir. Onlar marş ne kadar çok 
çalınrrsa o kadar iyidir, diyorlar. 
Ben bunun bilakis lazım gelen 
hürmeti temin edemiyeceğini zan· 
nediyorum. Esasen bu mesele şir
ketin idare meclisinde konuşula
cak, meclis lüzumlu gördüğü ka • 
rarı verecektir. Gençlc!re şirkete 

kadar zahmet ederek bu işi gö
rüşmeleri, telefonla muüracaat et
tikleri zaman bildirilmişti. Böyle 
bir müracaat olmamıştır. Bütün 
mesele bir bardak suda fırtınadan 
ibarettir.,, 

Hususi bir lise 
Huaust İnkılap lisesi ıon za· 

manlara kadar resmi mektepler 
salahiyetini haiz değildi. Yani ln· 
kılap lisesinden resmi mekteplere 
girmek istiyenler imtihana tabi 
olurlardı. Maarif vekaleti inkılap 
liaesinin diğer mektepler gibi mu• 
adilini kabul etmiıtir. 

Emniyet sandığı 
faizleri 

Emniyet Sandığı faiz mikta -
rını yüzde on ikiden on buçuğa 

indirmeğe karar vermiştir. Tedi· 
yatta gösterilecek intizama göre 
yapılacak hesaplar neticeıinde bu 
miktar yüzde ona kadar indirile • 
cektir. 

Üç senede bir tapu kayıtlarının 
yeniden tetkiki hakkındaki karar· 
lar da borç alanların lehine tadil 
edilecektir. 

Bir mimari mezunu genç 

Rüknettin Bey F ran11z güzel 
san'atlar mektebi mimari kıs.mm· 
dan bu sene Teırinisanide mezun 
olarak şehrimize gelmittir. 
:ı mı ııuıuınnırı1 11mıııı1111unnmflıı wın111111muımuımmınımm ı r11 u .ınuunnını s 

1 lS Yıl evelki VAKiT 1 
im ıutn ı ı.nıımmımı uurnntnıt lıı oımıımnuuımnnnıınııtmııoumtırmı•unınnın! 

17 Mart 1918 
- Yakında. Avusturya Alimlerinden 

mürekkep blr heyet şehrimize gelerek şubel 
ilıniyelerine dair DarULtUnun salonunda kon
feranslar vereceklerdir. 

- Petresburgtan bildirildlfi.ne ~rrc 

"Troçkl., harbiye nezaretine ta)1n edilml§Ur. 
Bqkumandanhk llğvediltnl§tlr. 

- Mektebi mlllldyenJn yeniden t esis! 
mecHst meb'usanm dUnkU lçtfmamd& mnza
kere edllml§ ve neticede mektebin d&bi'liye 
nezaretine merbut olarak tekrar k-ü11adı ka
bul olunmuotur. 

ayı a: 3 = 
SOHBETLER 

Behçet Kemalin 
• 

sesı 

Şiir' yazanlarmnzda, hala, eski 
şöhretlerin tesiri var. l'V1.ısralarda, 
hala fikirsiz sembolizm akisleri , 
pırıldıyor. Eski şairlerden bir 
çoğunun ya7ı1ı-.nnda bir fikir 
değil, bir fikircik bulmak 
imkansızdır. Onlar muhakkak, ki 
fikirsizlikten bunalan bir devrin 

yetiştirdiği güle, bülbüle, mehta
ba. ve· uzaktan kadına aşık olan 

§airlerdir. Geçen bir kotranın, be
yaz yelkenlerine hayran hayrr ı 

bak..~aktan, bir kayıt ~ .... fterin ' ı 
önünde işsiz güçsüz pinekled:~:!P 'l 

sonra, mehtabın nuru içinde feşn. 
fişi emvacı dinlemekten,, kafeı a· 

ralığmda, kadın süzmekten başka 
bir düşünce olmıyan bu devirler .. 

de, bu şairlerin bir iki mısraı, gi:· 
le, bülbüle, mehtaba ve kadır:.:ı. 
dai rolan bir iki manzumeleri bei:,e 
nilmis ve bir iki hoş sohbetin ağ • 
zında~ yayılmış ve sahiplerine l :r 
töbret kazandırmışbr. 

Fakat arbk bu devirler çok • 
tan geçmiştir. Ma11.lesef, hala şiiri, 
kuvvetli kafiye ve ahenkli bir ka~ 
sözün yanyana konması zannec! ':?ll 

şairlerimiz var. 

Son çıkan "Yeni Türk nıear:u: 
aaı,, nda bet şairin manzumelennı 
okurken, kendimi Yahya Keı:ıal 
devrinde zannettim. 

Bir ıair arkadat diyor ki: 
GördUğUm bir ıJ1lc dünya 
Gençllğlm.l buldum gOya. 
Aman, bltmf'ıııln bu r11ys, 
Uyandırma beni kozum! 

Ben bu arkada~ı uyandınr.a'K 
isterdim. Fakat madamki yalva • 
rıyor, uyandınnıyalım, onu uy!ru• 
ıuna bırakalım. Amma, ya öteki 

d. ı· ., uyanıklara ne ıye ım · 
J~te bu şairlerin sözlerini nr.!: .. 

!ediyorum. Birincisi: 
Bazı eamerler taktım kolum~ , 
içtim ak,amla.n ben yudum yudum.
Baz.ı aarıtmlar d\1.'tii yoluma, 
Yaz gün~lerlnl l!llnp oyudunı.. 

ikincisi: 
Bunıda blr gönül b3ğlandJ aıınıı, 
Ule, ııilinblll, mine, ı:'ill yandı ıınna, 

Gökler candan etti son andı ıısna, 
nıı,tUğUn nedendir yadcllerlne 'l 

Üçüncüsü: 
8u BCaler mUcrlmdlr, bir mUcrlm seı.I, 
En geno yatiannda blr kız öldürdün, 
Kel~ne sarmadan k.nldırdm gömdilıı 
Y~lı ruhun bn(lln onun tü.rbcai. 

~ :;:·düncüaü: 
\·-ak bir lkllmln ılık havasından, 
B~tiln aevdlklerlm blllyamc paylaşır, 
Bense camlar, c:ımlar, camlar arkasın ;:ıJ 

Bunlara mukabil, yadellere c! ~· 
şen bir bestekara ağlanacak, r:ı• 

hu ölen birine türbe yapacak, ez :n 
arkasında düşünülecek demin g~ç 
tiğini Behçet Kemal ne 2üzel a:ı: 
latıyor. .,.. ,,.. 

Bakınız, bu devrin güzel ve iıl· 
külü genç şairi ne söylüyor ve n:.· 
sıl söylüyor: 

Bilmiyoruz tılsımı, kudreti, sihri nedir: 
Bit: de üstaUar glbi,durg-unken knç ııcnc' r 
• 7.C\·kine kanımı diye, rusm ill;)e bızıru ~ 
nu "lltısm., denen ince belli hWya liızıın 

~u röğsü l•ıllı "ÜkU .. adlı delikanlı~ a 
Bağışladık carı~·c fıtrzedip gönül bu~ al 
Eııkl şiirlerdeld, e.ananla mey yerin<', 
Gönlüınüzii , ·erdll.: biz, Gazinin eserini' 
Biliyoruz :yolumuz; ne l•adar zorlu, !,'elin 
~arıılm1t2 temt>llJl:ı her gün CUmhıırl~rt ı 

Türk genci övün, M'Vin, bakir beyf'canları ı 
Göğsünü açmış seni bı>kliyor bUyUk y:ırıı. : 

Bugün, artık, hu biçim manzu· 
melerden başkasının kıymeti ve 
manası kalmamıştır. Eşkilerin bu 
kıymeti takdir edip, bu gür sesin 
ahengine uymalarını ve uyanma .. 
larını temenni ederken, gençlerin, 
Behçet Kemalin, Faruk Nafizin, 
Yatar Nabinin peşine takılmala • 
rını candan dilerim. 

5elimi izzet. 
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Muharrirj : Celal Nuri 
•. httib1S.nU:it. cercOme hatları mahfuzdur • 

Başın dahili t • e ı 

Leh;standa ................ -....... .. 
r 

eyhin e ş· detli 
hareketler oldu 
VARŞOVA, 16 (A.A.) - Yu -

karı silezyada kain Zivich'de ya · 
Sokakta gezerken şöyle bir tipe yazan, Tevfik Fikret gibi iir söy· hudiler aleyhinde bir takım kar · 

tesadüf etmeniz çok mümkündür: liyenler bulunuyor. gaşalıklar olmu~tur. 
Cübbe, kısaltılmış, ceket olmu§. Dil mütemadiyen değişiyor. Es- Cekoslovakya hududuna pek o 
Çakşır, biraz tamir görıniiı, par.ta ki resmi kitabet kanatlandı, hava· 1 kad r uzak değildir. Zlatan • Mi
lonlaşmıf. Dış gömleği mintan ha· landı, ~tu. Terkipler düştü. Keli- sola'da tahrikatç.ılar tarafından 
lin~cdir. Kravat yok. Baıta l.ir melerin yarısı öldü. Bunun gibi sevkolunan halk, yahudilere ait ba 
kas'.k~t mevcut, lakin bunun gti • fikirlerde de deh§etli bir deği ik· zı mağazaları tahrip etmiştir. 
ne§liği ya ıağda, yahut büsbütün lik hasıl oldu. Dikkat ediyorum: A~z 'da zabıta memurları, bir 
arkada. Bu zat bir fakir değildir.\ Yeni ve sade dille kafası ho§ ol- akım nümayişçileri dağıtmakta ol 
Vaktile büyük makamlarda bulun- mıyanlar bulunduğu gibi, yeni ft. dukları bir hayduda bir iki el ateş 
muı bir kazasker Efendi hazretle· ki:-lerle uzlaşnmıyanlar da mev • edilmiştir. 
ridir. Daha ba~ka makamlara da c:.uttur. TlPkı, makalemin başında Birçok yaralı vardır. Lilov'da 
.nail olmuıtur, fakat bahıi kıea ke· kıyafetini tarif ettiğim ulemadan 10 mağaza tahrip edilmiştir. 
ıelim. zat aibi. Büyük bir, iki üstat tam· Ceman 83 kişi tevkif olunmuş • 

Beyoğlu caddesinde fU tipe de yorum. Terkipsiz yazı yazmamak tur. Bunların arasında sağ cenaha 
raagelmenİ2: ihtimal dahilindedir: için edebiyattan vazgeçtiler, mil mensup siyasi teşkilattan olan bir 
Yatlı bir zat; üstü batı temiz, la- leti o .ıüzel selikalarından mah· büyük Lehistan kampı azası var
kin bu elbiseler 1933 senesinin mo- rum bıraktılar. dır. Bilhassa bu tetkilatın Padhale 
dası değil! Sanki 1900 senesinde Pek yüksek, binaenabyh gayet şube reisi olan Zajaczek bunların 
yaııyan biri. Ayakkapları fotin samimi ve muhterem bir §air in • arasındadır. Bu nümayiılerin Al
teklinde, lastikli. Saati çifte ka • kılabı havsalasına alamadı. Hele manyada yahudi aleyhtarı nüma • 
paklı ve anahtarlı. Y.akası kolalı §apkayla başı hiç hoş değil. Bu yişlerle münasebeti olduğu zanno· 
ve dümdüz. Kıravatı küçücük si . değerli zat §apkamn kabulünden lunmaktadır. 
yah bir düğüm. birkaç gün evinde kapanmış. Mı· Hükumetin böyle bir hareketin 

sıra ve yahut Suriyeye giden bir genişlemesine mani olmalı:: için çok' 
vaput'da bir yer tutmuf. Eline bir tiddetli t~birler almağa azmet -
k-.sket alını~ ve onu giymeğe ce · miş olduğu zannolunmaktadır. 
saret edemeden bir arabayla rıh· ==:":"-=:::=::::=-========== 

Bu iki zat zamana uymıyanlar· 
dır. 

Kalıbını, kıyafetini zamana 
uyduramıyanlar olduğu gibi, her 
devirde, kafasını mQdaya uydura · 
mıyanlar da çoktur, 

.... Muharebe senelerinde idi. 
Şitlideki Fransız bmarhanesini 
lıtanbul şehremaneti idaresine al· 
mqtı. Bizim idare, her halde pa • 
paslarınkinden iyi. Doktor Mazha• 
Osman Bey, bir gün, birçoğumuzu 

tımarhaneye davet etti. Bu davet, 
fena değildi. Her halde akıl ve iz· 
anımız, görgümü:z arttı. O gün bir 
unutkan hasta gördük. Bu zavallı 
eski hatıraları olduğu ıibi muha
faza ediyor; lakin bir müddetten 
sonraki hadiselere di..-,ağınaa hiç 
yer kalmamış. 

- Paditahın adı ne?. 

- ikinci Abdülhamit efendi -
mız. 

ta 

ti 

- Sadrazam, şeyhüliıli.m, kap 
nşa kimler?. 

- Halil Rifat Paıa, Cemalet · 
tendi, Bozcaadalı Hasan Pa-

şa .. 

Bunlarm yerlerinde yeller esi· 
yor. Fakat .zavallı wıutkamn bun
lardan haberi yok. Bahaettijim tip 
ler de bir dereceye kadar Mazhar 
Osman Beyin bu panaiyoneri gi . 
bidir. Zaman, muttasıl yürüyor, 
deijişiyor. Siyaset de öyle. llinı de 
öyle. Adetler bile öyle. Ge~en 
gün yolda bir kurunuvusta dökün
tüsüne rasgeldim. Gerçekten fazıl 
adamdır. Fakat ne çare ki bu muh 
terem zat terakkinin kS.firidir. 1-
Jerlemenin mümkün olduğuna ka 
bil değil inanmaz. Bütün hakikat, 
bütiin saadet geridedir; bütün ya· 
lanı bütün betbahtlık ilerdedir. 
Bıyıkları hali. sünnet veçhüzre 
.lresilmittir. Sakal da ona göre tos· 
toparlaktır. Suyu oturarak besme 
leyle içer. Salı günü tırnak kes · 
mez. Onun için radyo, otomobil, 
telıi2 telgraf, hatta elektrik pro · 
jek:törü bir ~öz boyacıhktrr. 

tımdaki vapura gitmiş. Derin bh
nef ea alıp Akdenize doğru açıl • 
mıt•• Vapur Ahırkapı fenerini 
kıvranınca sekiz salavatla fesini 
batına geçirmiş. 

Dütünüyorum: Fes, ikinci Sul· 
tan Mahmut devrinde kabul edi • 
len bir rum aerpu~udur. Ondan 
evvel yoktu. Feae bu kutsiyet 111e • 
reden geliyor?. 

Fikirler de, batın içindeki aki
deler de, başın üstündeki serpu~ 

gibidir. Dünkü fikirler dünya ku· 
ruldu kurulalı mevcut değildi. Ne
tekim; bundan bin sene sonra, kim 
bilir ha!ın içindekiler de, dı~ında
kiler de ne olacak?. 

- Niçin dün bugünden iyi ol
~un?. 

- Neden yarın bugünden fene. 
olsun?. 

Manası olmıyan adetleri kır -
malı. 

1912 de olsa .gerek. Tatarista
na gıtmittim. Kazan ve civarında, 
müslüman1ar, kalpak giyiyorlar. 
Bu :kalpajı oda !içinde ç.ıkanyor · 
lar; fU kadar ki onun altında, tak 
ke ribi, bir ufak kalpak daha mev· 
cuttur ki o, asla başı terketmiyor. 
Tıpkı ka.tolik 'Papaslannm tepe -
likleri. ... 

Nijni. Novgorod imamı Aptul· 
lah efendi dostumdan duydum 
Tatarlar bu uf ak takkeyi müslü • 
nıanlığın ıe.ai.· den addediyorlar· 
Dl•!· 

Yahu ! M\iş.lümnnlık nerede, 
tatar külahı nerede?. Ey müslü • 
man Efendi, sana yemin ederim 
ki saadet asrında, Hicaz arapları, 
Aıtrakan kalpağı bilmezlerdi. 
Yalnız onu mu? Daha bir çok 
şeyleri ... O asırt bir iptidailik dev· 
riydi. Eğer bukala.una banzemi -
yelim diye bid'atleri reddederrek 
kum çöllerindeki bedevileri ta c ~ 
lit etmeliyh:. 

Fakat zamaneye uyamıyanlar • ,. ~ 

Ya1nız bu §ekilde görünmüyorlar~ •.... Zaman geç-ece~. as eti 
Daha ileri kimseler de mevcuttur; tersine giyen, yahut st\b günü tır
bunlar da kırk sene, elli sene ge • nak kesmi ·en bittabi ölecek. S'z1 
ride kalmıtlards. temin ed!!\ i ki b zatların zür 

Oıluplarını değiştiremiyenlerc riyetleri, kas eti karil·atür et 
dikkat buyuruyor musunuz? Ha • ten utannen.lılardJI'. Salı ı 

gelmiyecektir. Netckim kasketi 
ters giyenler, dedelerinin kallavi • 
lerini unutmutlardı. Biz, timdi, 
kallaviyi yalnız Edimekapıaının 

dışarsmdaki mezarlıkların arasın· 

da, eski taşların üzerinde görüyo
ruz. Fikir de öyle. Evet, tekrar e
dıyorum, fikir de öyle. 

Hazreti Peygamberin zamanı 

ir iptidailik, sadelik zamanıydı. 
O devirde ticaret basit alışverişe, 
kervan seferlerine münhasırdı. 1 • 
car mukavelesi bile meçhul ol • 
duğundan mesela kur'anı kerimde 
~cara ait bahis 1eç111iyor. Fakat 
zaman &eçti. Emeviler, Abbasi • 
ier hengamında ticaret arttı. lş • 
te, imamı Azam, zamanın değişti
ğini takdir ettiğinden icar hakkın
da ahkam koydu. Bu ahkamı ve 
daha birçoklarını nereden aldı? 
Doğrudan doğruya veya dolayıaile 
Roma hukukundan. Biz nasıl bu • 
gün Avrupa hukukundan kanun· 
lar tercüme ediyorsak, tıpkı onun 
gibı. 

Hukuk böyle olduğu gibi fikir 
de, felsefe de, din de öyledir. Za
ten başka türlü olamazdı. Okudu· 
ğum kitaplara göre namaz, apteı, 
oruç, zekat, haç ve daha sair ah
kam, bundan on üç asır evvel, 
muhtelif yerlerden, türlü türlü me· 
deniyetlerden büyük bir dikkat •e 
itinayla iktibas edil mittir. T ered· 
düt edilirse bu iddiamı reddi 
mümkün olmıyan delillerle İspata 
hazırım. 

imdi: kasketin gw:ine~liğini ter 
sjne çevirmek kabilinden modern 
ilmi, modem fikreti ve felsefeyi 
kabul etmemek, onu kepaze etmek 
temerrüttür. Fikir hacredilmez. 
Bir i san daima çocuk kalamaz. 
ı;- "er venilerin mutlak aczi iddia .. .. 
olunuyorsa, lfüf en, gözünüz za • 
yıf olunca gözl 'ik kullanmayınız 

Sakın şimendifere, tayyareye, o 
.. omobile. tramvaya binmeyiniz. 
Ht:t.stal nırsanız üzerinizde amel.· 
• t yaptırmayınız. Siae hır&ızla, 

'1~c rm ede ·leree ada revolver kul 
'I ıı. ç-· ' ü bunlar bid'at · 

ıvare, Horofcrm, clektril~ 
l.yııe fikirler de odur. 

la, Namık Kemal tarzında yazı l uğursuzluğu ise akıllnnna bil~ 1 Celil Nurı 

ı·· .... ··-·--·---···········-.. --..... ·-·······: ( i Müslümanlar ifeminde ~ TAK V 1 ·········-·-·······-·········-· ... ········-······· 
Efganıstan kabileleri 

arasında isyan 
PEŞA VER, 8 (H susi) - Ef -

ganistanda Matun etrafında bazı 

kabilelerle Efgan askerleri arasın 

da mühim müsndemeler olmuştur. 

Efgan askerleri, kabilelerin kını

m mukabil bir akınla püskürtmüş 

ve cenuba ıünnüflerdir. 

Asilerin başında bulunan Mas· 

hud ve Vezir k hilelerinin uluları 

Host ülkesine giderek oradaki ka • 

hileleri ayaklandırmayı umuyorlar 

sa da Efgan askerlerinin muvaffa

kiyeti bunların ümidini kıracak 

mahiyettediı-. 

Tunus ve Cezayirde 
müslfimanların bo

ğuşması devam ediyor 
CEZA YlR, - Son zamanlarda 

Cuma 
17 Mart 
20 Zılkade 

ol caktır. 

DUnkU sıcal ı n çok ı . en az 4 
ha,•a. tazyiki 767 mlll trc ldl 

RADVO ) 

Bugün 
1 T\.NBUL 
ıı:ı den 19 a kadar Saz (Kemal 

Bey ve arkad an) 19 dan 20 e 
Ork re !! den 20,80 a l.."adar sas 
kis Hanım l 20 80 d:ın 21,30 a kadst 
nımlar snz heyet 21,30 dan 22,30 
dar Orkcırtr-0 Ajans be.berleri ,. saat 

Tunus ve Cezayirde bazı karışık · n. 

hklar olmuştur. Cezayirde F ran 

sız hükumeti, yerli bir takım din 

alimlerinin talebi üzerine bir vaizi 

vaaz vermekten menebniş, ahali 

bu hareketten müteessir olarak cu 

ma günleri nümayifler yapmı§lar · 

dır. 

1 
Zabıta, nümayişçileri dağıtmı~ 

ve elebaşılarını yakalamıştır. 

T unusta milliyetperverler ile, 

Fransız tabiiyetine geç.en yerli müs 

lümanlar arasında tiddetli bir çe · 

ki§me ba,lamıştır. 

Tunus tabiiyetini bırakarak 

Fransız tabiiyetine geçen müslü -

raanlar, dinlerinden irtidat etmiş 

$ayılmaktadırlar. 

BORSA 
Hizalarında ) ıldız i reti olanlar üzer 

!erinde r 6 martta muamele olanlardırl 

Rakkamlar kapnnı.ş fiyatlarını go teriı 

Nukut 

Kıırus 

•20 ı. Fraosıı 170,-
* 1 Sterlin 732.-
* ı Dolar 209.-
•20 Liret 21 .-
•20 f. Aelçlb 115.-
*20 Drahmi 25,50 
•20 fsvlçre 20.-
•20 Le\a 26.-
• ı florin 85,-
•20 Kuron Çek 120,-

(Sataş) 

• ı ııın Av 
•t Pezcta 
*I Mıırk * ı Zolııtı 
• ı Pengii 
•20 Ley 
•20 Dinar 

ı çcnoneç 
• ı Altın *' Mecidiye * 1 Banknot 

Rom~ 

~6,-
17,
so-
24-
80-
23,-
55 -

1)37,
ss.-

228,-

Çek fiatları (kap. sa. 16) 

•Parls 
*Londra 
• ~e\·-) ork 
*Mi\Ano 
•Rruksel 
•Atlna 
• (ene\' re 
* ~fya 
•Amsterdam 

......-
ıs Ranlrnsı 
Anadolu 
Hcjl 
Slr. Hayrıyc 
'T'ram\'.lV 
l . ~!;orta 

omontı 

12.061 ~~ 727 - • V!yana 
0.4780 * Madrlı 
9.2450 • Berlln 
3.3028 * \1 llTŞO\ il 

812SSO •Peşte 
,4450 ı •Aukrcş 

66.7775 • Rcl .. raı 
1.1771 *Mo kova 1094 ;'5 

Esham 

1 ı. Terkos 3Q 50 
23SO Çlnıcnıo Aı U?O 
4,3ı l nvon ile\ 24.-
ıs. ark Oe~ 1,70 .... R:tlva 2-

24.- '.:)ark m cez;ı 2.3S 
25,50 relcfoo ıs.-

---
rstikrazJar Tahviller 

• 1 t. dahlll 96.- ı:ıektrik .. arlc ı ollar 6,lO Tramv.ıy 54.51 
• I> \'luı aht-a.:te f>I Tuncl 4. o 

<;umrııklcı s 55 
f{ıhıım Hl,9.1 

\l\•U.i\HA (J5:lS nı.) 

12 O • 13,30 Ank rapall\ıı Orke.str~ 
15 ten 17 ~ kadar Ri) etidlmhur ~ 
nik ork trasmm nfonlk konseri. ıs 
18,40 n lmd r Al :turl n 18, O dnn 
a kad:ır V yolon kon Ekrem Zcıd 
t. ratmdan) 9 10 an 19 40 a kadar A 
ita ıo 40 tan O ıo a kadar Fra 
d rs .... o.rn Ajan hab ıerı. 

\ 1\ \!\:A {lH8,l ı ı) 

12 O Kon er - 13,40 PlA.k - U,10 
lR Kon r 20,30 Mu ıkl - 21,10 

s 'ki - 28,80 Kon" r. 
LEll"J'.JG (38U,li m.l 

1,ıo Jımnnstil< 'l,86 PllLk - 13 K 
-17,30 Konser - 20,25 Pla.k - ~1,10 
siki - 23,05 Orkestra. 

BUKREŞ (194.~ m.) 

13 Pl!k 14 PlAk - 18 Orkestı1 
19,25 Orkestra - 2i), O Pla.k - 21 SeJ 
nik J,onser - 22,16 Konser. 

RO lA (441,2 m.) 

J.7 Kon r 20 PIA.k - 21,45 KOJl8' 
21,45 :Musil ıll komedi 

BUDAPE TE <M0,5 m.) 

23 Orkestra konser 24,80 dans. 

l\IOSKO\'A (1801 ıu.) 

19,SO Senfonik koruı r - 22 lngl.lizçe 1 
rlyat - 22,56 Kızıl meydan - 23,06 H,! 

\ARŞOVA (1U% m.) 

13,10 P Ak - 16,50 Pi k - 18 Orkeattİ 
10,25 Haftf musıkı - 21,15 Senfonik ki 
ser. 

Yarın 
A.NKAnA (1553 rn.) 

12,30 • :ıs.so Ankara.palaıı ork~eai 
18 - 18,40 Orkestre: Sekizinci senfoni Tel 
koweky - lS,40 • 19,10 Alaturka saz 
19,10 - 19,40 Gramafon - 19,llO • 20,10 ) 
turka saz 20,10 Ajans haberleri ı:c 11 
rııporu. 

V11'ANA (518,1 m.) 

12,80 Konser - 14,10 PlA.k - 1T,-i5 »l 
dolin kanser - 18,55 Konser - 20.46 ) 
operet - 23,05 Dans. 

LElPZIO (889,6 m.) 

7,15 Jımnasttk - 7,35 Konser - 13 
perct - 14,16 Koruıer - 11 Konser -
Operet - 23,10 Haber vo Dans. 

B'ttKReŞ (81»,2 m.) 

18 Pldk - 14 Pl~k - 18 Kon.ser -
Ork stl' 22 Senfonik konser - 23,%0 
pera 22,35 Çigan ve romen musiklııL 

ROMA (441,2 m.) 

:ıs,ıo Radyo orkestreal - 20 P.->wr 
:n PIA.k - 21,45 Tiyatro. 

8UDı\PEŞTE (550,() m.) 

10,16 Orkestre - 13,05 PIAk Konser 
18 Orkcstrc - 19,40 Konser - 20,30 opl 

MOSKOVA (1801 m.) 

17 Konser - 19,30 Konser - 22 P'ra.n1 
ca ne ıyat - 22,55 Kızıl meydan - %1 
Haber. 

\'AKŞOVA (HU m.) 

13,10 PlAk 17 PlAk - 18 Pll.k - 19) 
l\lusıki - 21 Konser - 28,05 Musiki -

t 
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yo 
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Dans. f ""'' dı mahı 435 *Anadolu 1 43..75 

fi •d:ıı il ıs • nadolıı il 43,:'5 
\ k rfve • A !\lıım~ " 511.~5 

~ 
..................................... -..... ·-··· 
i Yeni Neıriyat ~ 
1 ................................................ : 

Çığ 
Çı gençtik mecmua:.ıı»n n 8\1'1 

dun çıırn. Bu ~ıırni:ı :\ut'tıllah \t.·um1 
ı.ıtap1,;ılıııa d:ıir "•l\anı d 1-:ıt biı \aıı~ılc 

genç şair lcnn mele !erden. prıılcrdrn 

bnlı•rdL.'Tl ~ıirlerıne d:ııı ir tl nl-ıt 1'u 

tnh)a • Bııhı.e iı ~ımt>ndifoıı ha ında 
htr tet!.'k h .. \C Sıdou f' \h.11 h'.mımı ı 

:,;iırı. tRll'lıc ı a;r.11&.ı.ı. diın>~ ~'adı~lcıı 

bulunınıı .. tndıı. 

lslenhul Beledlyesf 
DarUabedayi '8"1r Tlyetroa• 

T em.Uleri ı 
BugUn metine 
s at 15.30 da ISTAnBUL Btlmlft 
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Bir Yastıkta Kocayın •• 
"Canım teyze, 
"Sana artık ıık sık mektup ya

zacağım, çünkü seninle ne zaman 
ıöriltebileceği mi bilmiyorum. Bü
Yilk anne daha uzun müddet bu -
rada kalacak. Monte Karloya 
Yerleıtik gibi bir fey. 

"Sebebini ıoracakaın? 
" Bence çok manasız bir sebep. 

Annemin evlenmesi ve evlenip Is· 
tanbuldan gitmesini, ninem biı 
türlü affedemiyor. 

"Ben, annemin evlenmesini f e · 
na görmüyorum, yalnız ona acı -
Yorum. Annem de çocukmuf. in • 
ıan bir kere evlenir, azap çeker, 
uslanmaz, tekrar evlenir mi? .. 
Çok genç olsaydı haydi neyse der
dim; fakat genç te değil. 

"Fakat büyük annem deli olu -
yor, Bu ani izdivaç onu çileden 
çıkardı. lstanbula giderse~, so -
racaklar, ben ne cevap vereceğim, 
ne diyeceğim? Diye dü~iinüyor. 

"Burada büyük annemi teskine 
çalışıyorum. 

"Maamafih, anneme de hak ver 
miyor değilim. Eelki mes'ut olur. 
Böyle §eyler hiç belli olmaz. An • 
nem ıaadete hasretti. Kavuşursa 
ne mutlu ona. 

"Geride asıl mühim mesele bi ~ 
zim küçük hemşire. O yavruya a
cıyorum. Dün, annesinin artık bu
rara gelmiyeceğini haber alınca 

' hıçkıra hıçkıra ağladı. Çocuk an -
nem bugün gelecek, yarın gelecek 
diye avunuyordu. 

"Onu eğlendirmi)'e uirqıyo -
rum .. Fakat muvaffak olamıyo -
rum. Bir türlü yavrucuğun yuzu 
gülmüyor ... Annesini ben de hu • 
Dun için affetmek istemiyorum. 
Bu çocuğu yüzüıtü bırakıp naııl 
aitti? 
, "Doğru söyle teyze, inıan hu 
dünyada kocasız ya~ıyamaz mı? 
Halbuki sen işte pek ala yaııyor M 

aun!,, 

• • • • • • • • 
Bediaya tayyare postacı ile çi . 

çek gelmi~ti. Bu ç:çelderi Monte 
Karlodan Lamia gönderdi zan . 
netm:ıti. Hafüu.ci Lnmia me!ctu 
bunda çiçekten bahsetmiyordu. 
Bu çrçekleri kim göndermi§ti? 

Bedia, çiçek demetini açarken, 
elleri titriyordu. Karanfillerin, 
güllerin, yaprakları arasından bir 
ur meydana çıkacakmıt gibi he· 
yecanlanıyordu. 

Birden bire yere bir k5.ğıt düş -
tü. 

Eğilip aldı. Okudu: 
"Bonjur hanımefendi!.. Eu çi • 

çekleri kabul etmelc lutfunda bu
lunursunuz de:il mi?. G5rüyorsu
nuz ya, sizi unutmadım... Sizden 
ayrıldıktan sonra, çok canım sıkı· 
laca:iını söylem:~t!m ... F ak~t ha • 
na bir türlü it:mnt etmedin:z ... 
Haksızıınız hanımefendi. Hür • 
metler ederim. N. 
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Bir gün, Bedia, tek ba:ana dola· 

fıyordu. Takıimden geç;rken Be
tiktaş otobüaünden bir kadın in -
di. Burun bqruna geldiler. Ve iki· 
ıi birden haykırdı: 

- Bedia! •• 
- Nevin! ... 
Nevin, Bedianın çocukluk arka

dqıydı. Evleninceye kadar içtik· 
leri au ayn gitmemişti. Fakat Be· 
dia evlendikten sonra, biraz aey
rek görüımiye başladılar. daha 
tonra hUtün Lütün ayrılmışlardL 
Nevin Anadoluya gibnişti. 

Bedianm kocası ölünce, Nevin 

Yazan : Mediha Münir 

ona bir taziyet mektubu gönder • 
mişti. Fakat bundan sonra mek • 
tuplaşmamıtlardı. 

Tesadüf, onları gene birleştir· 
mitti. 

Nevin, her zamanki gibi açık 
sözlü, müşfik bakıth, dürüst Ne· 
vindi. 

Bedia, eski arkadaşının boynu· 
na sarıldı: 

- Canım Nevinciğim, dedi, 
bilemezsin sana kavuftuğuma na· 
sd memnun oldum. 

Nevin gülümsedi: 
- Her halde benim kadar ae· 

vinmemişsinizdir. Nerelerdesin , 
ne yapıyorsun?. 

- iyiyim. lstanbuldayım .. Sa
na hasrettim, bu haaretimi de din 
direceğim. 

- Beni unutmuştun bile değil 
mi?. 

- Unubnamıştım Nevin, yal
nız nerede olduğunu bilmiyor -
dum. 

- Ben çok dolaştım. 
- Şimdi nerdesin?. 
- Artrk lstanbuldayım. Sıra· 

servilerde bir aaprtımanda oturu
yorum. istenen haydi bana kadar 
gel. 

- Geleyim. 
Kol kola, memnun ve mes'ut 

yürüdüler. 
Nevin, mazinin tatlı bir hatıra· 

aıydı. Nevin okumuş bir kızdı. Ba
basının ölümünden sonra, hocalık 
etmiş, annesine, büyük annesine 
bakmıştı. Onlar öldükten sonra 
da. kazandığını yememiş. Para 
biriktirmiş_ Hayatını adeta hima
yeietf ale, hilaliahmere vakfetmiş
ti. 

Evi gene kitapla doluydu. Ki -
tap ve yün .. ve patiska .• 

- Bunlar ne Nevin?. 
- işte böyle Bedia, kışın yün, 

yazın patiska... Fakir çocuklarına 
hırka örerirın, don gömlek.dike • 
rim. Hilaliahmere, himayeietfale 
verırım. 

Arkadaşını tepesinden tırna .. 
ğına kadar süzdü: 

- Maşallah, sen ama da ıiş • 
manlamışsm ! .. Gençleşmişıin de .. 

- Ben Montekarlodaydım.. 
Teyzeme misafir gitmiştim. 

- Oı·ası sana yaramış .. Eğlen· 
din mi bari?. 

- Ne yalan söyliyeyim, eğlen· 
dim ... Kaygusuz, düşüncesiz bir 
ömür sürdüm. 

- iyi etmişsin .. insan arasıra 
da derdi, düşünceyi bir tarafa a
tıp keyfine bakmalıdır. 

Bedia başım salladı: 
- Hoı, ben dinlenmiye hak 

kazanmamıştım. Hayatta zaten 
hiçbir işe yaradığım yok. 

- Böyle söyleme. 
- Söylerim; ömrümden mem· 

nun değilim. 
- Sen ne kadar bedbin ol -

muşsun. Halbuki hiç ~e bedbin 
görünmüyorsun. 

- Yalnız bir şeye memnunum •. 
Yalnız yaşadığıma. 

- Amma garip ... Yalnızsın di
ye mes'ut musun! .. 

Nevinin gözleri, Bedianın göz -
lerinin içine bakıyordu. 

(Devamı nr) 
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§ Bir beraet kararı - Geçenler-
de Fransızça olarak çıkan CanCan 
gazetesi vilayet emrile kapatıl • 
mıştı. Dün, birinci cezada yapılan 
muhakeme neticesinde bu gazete· 
nin kanun hilaf mda bir neıriyat • 
ta bulunmadığına dair karar ve -
rilmiı ve gazete beraet etmiştir. 

• D 1 
Yeni 12 kelimenin] 
Türkçe karşılığı 
ve kullanışları 

1 - FACiA: Acıklı, (tiyatroda 
beynelmilel ıstılah Trajedi. 

16 Martta İstanbul acrklı bir 
gün yaşadı. 

2 - F AH1Ş: Aşırı 
Şeker fiatlan gene aşınlaştr. 
3 - F AHRI: Gönüllü, ünlü 
Ben bu işi para için değil, gö-

nüllü olarak yaptım. 
Bu bey cemiyetin ünlü azasıdır. 
4 - Faide: Kazanç, fayda. 
Bu işi kazançlı buldum. 
5 - Fail: Yapan. 
Ahmet Kapryr açtı. Bu cümlede 

Ahmet (yapan) dır. 
6 - Faiz: Artım, gelir. 
Parasının artımı ile zengin ol -

du. Bugünlerde bankalara verilen 
paranın geliri ancak yüzde 10 dur. 

7 - Fani: Geçici, gelip geçici. 
İnsanlar, hayvanlar gelip geçi -

ci şeylerdir. . 
Şu geçici dünyada keyfine bak. 
8- Fatih: El basan. 
Timur dünyanm en büyük el ba

sanlarından biridir. 

9 - F azd: Bilgiç, tekin 
Nasrettin hoca Türk zekasmm 

tekin bir ungundur. Uugun tim
sal karşılığıdır. 

10 - Fazilet: Tekinlik. 
Herkes tekin olamadığı gibi te

kinliği de anlıyamaz. 
11 - Feci: Ürperten, ürperti. 
Dünkü tramvay kazası tüyler 

ürpertici bir şeydi. ,~ 
12 - Feda: Yaz geçmek. 
İşleri bıraktrm, her ~eyden vaz 

geçtim. 
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Garajdan vazgeçl idi 
Belediyece Fatihte büyük bir 

garaj yapılması kararla~mıştı. Bu

raya, Belediyenin elindeki bütün 
makine, otobüs, silindirleri kona· 
cak ve bu suretle belediye vesaiti 
daimi ve 11kı bir kontrol altında 
bulundurulacaktı. 

Fakat Fatihte itfaiyenin büyük 
bir garajı mevcut bulunduğu ve 
belediyenin tasarruf yapmıya 

mecbur olduğu bir sırada 65000 
lira sarfı muvafık görülmemi§, bu 
sene için büyük garaj inşasından 
vaz geçilmi§tir. 

Hazirandan sonra zamlar 

Hazirandan itibaren Vali mua· 
vini ile belediye reisi muavinleri-

ne ve kaymakamlara ayda elliıer 
lira zam yapılacaktır. Bu zamma 
sebep kaymakamların belediye İf 
leri ile de alakadar bulunmaları 

dır. Bundan batka polis müdürlü 
ğü de zabıtai belediye işi ile meş· 
gul olduğundan polis müdürlüğü
ne de elli lira zam yapılması ka -
rar latmıttır. 

Belediye ve spor 
Memlekette günden güne inki -

şafa doğru yürüyen Türkapor ha· 
yatına belediyece alaka gösteril ~ 
mektedir. İstanbul şehrinin ıporu 
teşvik ettiğini göstermek için be -
lediye bütçesine spor federa~yo • 
nuna Vf'I aınek Üzr.ı·e 2000 lira tah 
siıat konmuştur. 

Süvariliği terakki ettirmek üze· 
re teşekkül eden Sipahi ocağına 
da 500 lira muavenette bulunula· 
caktır. 

L 
il 
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Çıkan 5 inci listedeki 
kelimelerin karşılığı 

M. Nurettin Beyin bulduğu 
karşılıklar 

Eb'at - Uzaklıklar: 

Bu üç külün (müselles) üç ya · 
nımdan uzaklıklarını ölçtünüz 

.. ? mu. 
Ebedi - Sonsuz. 
Her güzel şey sonsuz bir sevinç · 

tir. -Keats-
Ecel - Ölüm, ecel, gün bitimi, 

yüce. 
Ecel geldi cihana 
Baş ağrısı bahane 
Biçarenin gün bitimi gelmiş, ne 

yapalım! 

Yücelerden yücesin, 
Kimse bilmez nicesin? 
Ecir - Irgat 

Çiflikte çalışan ırgatlara yol ve
rildi. 

Ecir (ecr) - Der, öğdül, sevap 
Kendisine ne kadar ayak deri 

(teri) vereceğiz. Bunca yıldır ça -
lıştı, öğdülünü alamadı. Bu kutlu 
günde gel, bir sevap kazanalım. 

Ecnebi - Yaban, yabancı, yat. 
Yat ellere giden oğluna ütkünü· 

yor (Hasret çekiyor) 

Bu adam, buranın yerlisi mi, yok 
sa yabancısı mı? 

Türkçeye karşı saygısızlık gös -
teren yabancıları hoş göremeyiz. 

Ecram - Yıldızlar. 

Gökyüzündeki yıldrzl:ırnı giize1 
liğ;ne bak! 

Ecza - Parçalar, ulam, em. 

Ulus, bir bütündür, yurttaşlar o-
nun parçalarıdır. 

Ordunun bir ulamı savaşa girdi. 
Bu yaram unaracak bir em al ! 
Edat - (Yerine göre) eklenti, 

tala. 
Edep - Saygı, utanç, (Bundan 

başka halk arasında örtülmesi la • 
znn gelen avret mahalli karşılığı 
olarak kullanılır.) 

Bunu yapmrya utancı engel olu
yor. Hiç, saygılı adamla saygısız 
bir olur mu? 

Edebiyat - Ozu (Bu kelimeyi 
ozan sözünden getiriyorum. Ya -
zandan yazı geldiği gibi) yazılar, 

Ezeli - Önıüz. 
Tanrı önsüzdür. 

Kadıköy lisesi hocalarının 
bulduklan karşılıklar 

"Dil anketinin başladığı gün -
denberi K. L. işaretile dil cemiye -
tinin gönderdiği kelimelere kar -
şıhklar bulan Kadıköy lisesi ho -
calan ( 5) inci listeye de şu kar -
şılıklan bulmuşlardır. 

Eb'at - Ölçüm. 
Bu kitabın ölçümü 15 X 30 dur. 
Ebedi - Tükenmez. 
Ulu Gaziye tükenmez saygrlar 

besleriz. 
Ecel - Öleç. 
Oleç kanat açmıştı o kızın baş 

ucunda. 
Ecir (Ecr) -
Ecir - Gündelikçi, ırgat. 
Ecnebi - Yat, yabancı. 
Yabancı dil, yat el. .. 
Ecram - Yıldızlar ' 
Ecza - Parçalar, derman (ilaç) 
Acıma derman oldun. 
Edat - Bağlantı. 
Bağlantılar sözleri biribirine 

bağlar. 

Edep - Utanma. 
Sende hiç utanma yok mu? 
Edebiyat -

Ezeli - Önüç. 
Size karşı sarsılmaz önüç saygr .. 

lanın vardır. 

l\luallim Hayrettin tlhan Be· 
yin bulduğu kar§ılıklar 

Ebtat - Yönler 
Ebedi - Sonsuz. 
Ecel - Göçüntü. 
Ecir - Gündelikçi. 
Ecnebi -' Yabancı 
Ecram - Yıldızlar. 
Edat- Ek. 
Edep - Erişme, erili 
Edebiyat - duyum (yücelik) 

Ezeli - Ön.süz. , , 

iki Rus alimi 
yarın geliyor 

Çiçerin vapurile Cumartesi ıa • 
babı Rus akademisi azasından Tür 
koloğ)ardan Marr, Sanoiloviç yol .. 
da~Ja, hükumet tarafından vaki 
davet üzerine şehrimize gelecek • 
lerdir. Bu iki zatın davetinden 
maksat dil mesaiıinde kendilerin .. 
den istifade etmektir. Muzaffer ve 

Köprülü zade Fuat Beylerle birlik 
çalııacak olan Rus alimleri Anka .. 
raya gidecekler ve orada dil tet • 
kik cemiyeti içtimalarında buluna 
caktır. 

' Y oldaı Marrtın dillerin menıe 
leri hakkında.ki nazariyelerinden 
yoldaı Şamoiloviç'in ise Türkçe .. 
nin esası hakkındaki tetkikl~rin· 

den istifade olunacaktır. iki ali .. 
min darülfünun konferans salonun 
da konferans vermeleri mübtemel 
d

. • 
ır. 
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lki alim l\Ioskovada iken .... 
MOSKOVA, 16 (A.A.) - Sov .. 

yet Rusya fen akademisi reis veki· 
Ji ve devlet tarih akademisi reisi 
Marr ile akademi azasından Türki 
yat mütehassısı Samoiloviç Türk! 
hükUınetinin daveti üzerine evvel 
si gün Moıkovadan ayrılmıılardır. 
Bunlar Türkiyede dil tarihi saha • 
sında yapılmakta olan ilmi meaa• 
iye iştirak edecekler ve Türkiye ile 
Sovyet Rusya ilim t~~kilitları ara 
sında muntazam temaslar tesia ede 
ceklerdir. Bu hususta daimi bir 
Türk Sovyet ilim komitesi teıkili 
düşünülmektedir. • 

Marr ve Samoiloviç hareketlerin 
den evel Moskavadaki Türkiye ıe: 
firi Hüseyin Rağıp Beyi ziyaret et-c 
mişlerdir. Sovyet alimlerile Türki 
ye sefiri arasında vuku bulan UZ\ll\ 

mülakat esnasında, Türk ve sov ~ 
yet alimlerinin teıriki meıaisindel\ 
semere hasıl olacak ilmi meseleler 
re temas olunmuıtur. 

Türkiye Sefiri Hüseyin RağıP. 
ve sefaret müsteşarı Cevat Beyler.ı 
le, hariciye komiserliği ve Sovyet 
Rusya mm müesseseleri mümeaail 
leri iki akademi azasını istasyon !ı 
da selamlamıılardır. 

ihtiyat efrat 
yoklaması 

Eminönü Askerlik Şubesi Reis • 
Iiğinden: 

Nisan celbi dolayısile yerli ihti • 
yat efrat ~.:>klaması 329 doğumlu• 
larm ilk yoklaması tekrar haziraa 
da başlamak üzere bugünden iti .. 
haren muvakkaten tatil edilmittir. 



• - - - r .:--::--:-:::-- - - -

"-=~S~a~yı~fa~:~8~=====================~======~========~--=-~V~A==-=K~IT==-·========~~~========~~~-===~~====-1_7---:~M=a=n=1=9=33~===~ 

40 senedenberi altın 
eriten Mustafa Ef. 

40 sene evvel işe başladığı zaman darp
hanede kayıtlar Ermenice tutulurdu 
Hacı Mustafa Efendi darpha • j - Maşallah, dedi, hala mükem 

nede çalışan işçilerin en eskisi ve melen çalışacak haldeyim. Gözüm, 
en kıdemlisidir. Vazifesi de hariçr kolum sağlam. Yalnız biraz nefes 
ten çok tatlı görünecek bir iş: Al- darlığım var, cigara içemiyorum. 
bn eritmek ! Sonra aksölimen de yürümemi bir 

Hacı Mustafa Efendi bugün az ağırlaştırdı doğrusu. 
yetmiş beş yaşına basmış bir adam - Şimdiye kadar ne kadar al-

t ... ? 
dır. Bu işe otuz yaşında başlamış ın erıttınız ·. 
ve tam 40 senedir altın eritmiştir. - Yalnız altın mı ya .. Altın -
Hatta kimsenin altın yüzü görme- dan fazla gümüş de erittim. Erit • 
diği, onun sarı ve çekici rengin: tiğim altınların miktarı aşağı yu -
görmekten mahrum olduğu uzun karı bin tonu bulur!. Gümüşse hu· 
.:.enelerde bile o, mütemadiyen al· nun iki mislidir. Yalnız seferber -
tın külçelerini karıştırıp durmuş _ likte günde altı yüz okka altın e -
tur. Fakat nasıl .. 1200 _ 1500 de • ritirdik. Geçen sene de Ankaraya 
recelik bir cehennem ateşi karşı- gittim orada da dört ton erittim. 
smda ve ter dökerek. - Peki 1bu altınları görmek, 

Bununla beralber, altrn eriticile
rin baş ustası olan hacı Mustafa 
Efendi bugün aldığı ücretle geçi
nemez bir halde bulunmaktadır. 
Söylediğine göre ihtisasının ve e
n.eğinin mukabili olan gündeliği 
a!ta arta (275) kuruşa çıkmış fa~ 
kat eski darphane müdürü zama
nında sebepsiz yere birden bire 
yüz kuruşa indirilmiştir. 

Bu kadar sene çalıştıktan ve mü 
ba]ağasız bir ihtisas sahibi olduk
tau sonra yüz kuruşla dört nüfus 
lu bir aile geçindirmek vaziyetine 
düşmesinden ne kadar müteessiı· 
olduğunu az fakat öz söyliyen in
sanlara has veciz bir edayla anlat& 
tı. Şimdi hacı Mustafa Efendinin 
bütün ümidi, gördüğü haksızlığın 
yer.i müdürlük tarafından gideril
mesidir. Damga kısmında işçile -
re ücret tesbitini adil bir formüle 
bağlıyan yeni müdür Fuat Beyin 
hu formülü darphane işçileri kıs· 
mmda da tatbikım esasen bütün 
darphane işçileri büyük bir hara -
retle beklemektedirler. Bu adil u· 
~mı, gümüş paraları basacağı gün· 
cen itibaren bu kısımda da tatbik 
edilecektir. 

Hacı Mustafa Efendi bu işe na
sıl başladığım kısaca anlattı: 

- - Bu işe tesadüfen başlamış 
değilim. Bir kardeşim vardı, bo • 
y:ıcılık, nakkaşlık eder ve kuyum
culardan remak alarak satardı. 
Darphaneye onun delaletile g~r
dim. O vakit memurların yüzde 
doksanı ermeniydi. Büiiın kayıt _ 
lar ermenice tutulur, yalnız hesap· 
lar türkçe yapılırdı. 

Hacı Mustafa Efendi o devrin 
' Kazazoğlu Artin Efendi gibi, A . 

gop Çelebi, Düzoğlu Çelebi gibi 
maliye işlerinde sivrilen bütün si· 
malarmı tanıyor. 

- Hayatınızdan memnun mu· 
sunuz?. 

İçini çekerek cevap verdi: 

- Memnundum, memnun ol -
Cium. Fakat sonra bakımsız bir 
hale getirildim ve derilendim. 

Hacı Mustafa Efendinin anlat
tığına göre altın eritmek kolay bir 
san'at değildir. Evvela 1200 - 1500 
hararet derecesi karşısında dayan 
mak lazımdır. Fakat en mühim 
mesele sadece dayanmak değil, 
altmm tavlanıp tavlanmadığmı 
kestirmektir. Bu kestirmek sene -
lerin verdiği tecrübeyle elde edi -
lir bir takdir ve göz meselesidir. 
Tavm lüzumundan fazla olması, 
külç~nin hurda bir hale gelmesi • 
ni, lüzumundan az olması da kül
çenin ~atlamasını mucip olmakta
d~ 

mütemadiyen altın eritmek sizde 
nasıl hisler bırakıyor?. 

Gülümsedi: 
- Ah beyim ah .. Yalnız gözü

müz doydu işte .. dedi. 
- Hayatınızda mütemadiyen 

çalıştınız mı?. 

- Evet, cumadan maada her 
gün. Altın eritmediğimiz zaman • 
da da hoş kalamayız ki. Hurdaları 
ayıklarız. Temizleriz. Tasfiye işi 
yaparız. 

Cuma günleri de oturmam. 
Namazımı kılar, küçük bahçemle 
uğraşırım, içim durmaz bir türlü. 

- Başınızdan mühim hadiseler . .., 
geçtı mı.. . 

- Hayır, elhamdülillah hiçbir 
hadise geçmedi. Yalnız seferber -
likte bir gün büyük bir korku ge
çirdik. Üç ocak ağzı ağzına altın 
doluydu. Birdenbire bir patlayış 
oldu. Düşman tayyaı·esi bomba at
tı sandık. Hepimiz dışarıya fırla
dık. Meğerse Haydarpaşa garın -
da infilak olmuşmuş .. 

A. S. 

Bir bakım yurdu 
Kimsesiz çocuklar için bir Ba

kım yurdu açılması takarrür et· 
mişti. Bu yurt için Galatadaki es
ki İngiliz eytamhanesi binası otuz 
hine satın alınmıştır. Yurdun a• 
çılmasına faaliyeti görüşmek üze
re Halkevi içtimai muvanet şube
si azaları pazar günü vali Beyin 
reisliğinde toplanacaklardır. 
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Glorya Svanson 
başlıtı;ı 

Meşhur sinema artisti Glorya 
Swanson son günlerde yeni bir 
başlık vücuda getirmiştir. Yeni baş 
lık bir çorap parçasından farksız
dır. Etrafı bastırılmış ve uçları 
büzülmüş olan bu çorap, artistin 
başına çok yaraşmıştır. Yeni baş· 
lığm rengi, parlak mavidir. 
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Bir çok ihraç 
maddelerimizin 3 

senelik fiatları 
Ticaret Odası muhtelif ihraç 

maddelerinin 3 senelik vasati fiat 
istatistikini yapmıştır. 

Buna göre yapağı 930 senesin· 
sinde 72 kuruş iken 931 de 60 ve 
932 de 49 kuruş olmuştur. 

Tiftik 930 da 122 kuruşken 931 
de 79 ve 932 de 42 kuruştur. 

Arpa 930 da 5,90, 931 de 4,97 
ve 932 de 5 kuruştur. 

Afyon 930 da 1756, 931 de 1014 
932 de 1040 kuruştur. 

Kuş yemi 930 da 19, 931 de 12, 
932 de 7 kuruştur. 

Fındık içi 930 da 79, 931 de 85 
ve 932 de 45 kuruştur. 

Yulaf 930 da 5,57, 931 de 4,85 
ve 932 de 4,23 kuruştur. 

Ba~ka memleketlerde 
yumurta fiyatları 
Bir kaç haftadanberi başka 

memleketlerde yumurta satışı bi • 
ı·az durmuştu. İki gündenberi lı · 
panyadan ve Fransadan fazla mal 
istendiği için tekrar yumurta satı· 
şına başlanmıştır. 

Dün ticaret odasından menşe 

şahadetnamesi almak için müra • 
caat edenlerin yekunu 100 den faz 
la idi. 

Yumurtalar deniz yolu ile gön
derilmektedir. Bu sebepten yumur 
ta fiatı dün birdenbire 20 para yük 
seimiştir. 

Önümüzde yortular olduğu için 
bu fiatın daha fazla yükseleceği 
ümit edilmektedir. 

Mısırdan bir istek 
Merkezi Mısırda bulunan mü • 

him bir firma İstanbul Ticaret Oda 
sına baş vurarak lstanbulda ve 
Türkiyede reçel, peynir, çikolata, 
balık gibi maddeler ithal eden bir 
firma ile tanıştırılmasını istemiş • 
tir. 

Dolar ve lngiJiz lirası 
LONDRA, 16 (A.A.) - Dün do 

lar, biraz düşmüştür. Açılışta in • 
giliz lirası 3,455 dolar idi. Halbu· 
ki dün 3,4475 idi. Dolar, 3,4725de 
kapanmıştır. 

Nevyork borsası 
NEV-YORK 16 (A.A.) - Es -

ham borsası, 10 günlük bir fasıla
dan sonra dün tekrar açılmışttr. 

Borsa açıldığı zaman temayü1 
kuvvetli olmuş ve mütedil yükı;e -
lişler kaydedilmiştir. 

Bir mahalle hal kının 
eşyasını ha cız 

lzmirde Üçüncü kahramanlar 
ma,hallesinin bütün halkı; 1 O se -
nelik tanzifat ve tenviriye vergisi 
ni vermediklerinden belediye bi
rikmiş vergilerin tahsili icin icrai 
teşebbüsata girişmiştir. Belediye 
şimdi bütün hu halkın eşyasını 

haciz edecektir. 

Film deposu 
Fatihteki film deposunda yer 

tutmak üzere belediyeye 'sinema 
ve film sahipleri müracaat etmek 
tedir. Her müracaatı ile ayrı mu
kavele yapılarak oda kiralanmak 
tadır. Hazirana kadar bütün sine 
ma ve film sahipleri yer kirala • 
mış bulunacaklardır. Bu müddet· 
ten sonra hariçte ve sinemalarda 
film saklamak yasak edilecektir. 
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Bahrimuhitin ortasındaki bu adada 
yaşıyanlar cennette yaşıyorlar 

Bahrimuhitin ortasındaki hu 
küçük adanın "T ahiti,, nin dün -
yanın cenneti olduğunu söyliyen · 
ler aldanmıyorlar: 

Beş kıt' anın herbirinden gün -
leı·ce uzaktadır. Cennet kadar gü· 
zeicHr. insanları cennette yaşıyan 
insanlar kadar basit yaşıyorlar. 

Bu adalarda sıcak mı var, so • 
ğuk mu?. ln~an bunu hissedemi -
yor, hava da ılıktır, su da. Her ta, 
rat çiçek, koku ve renk içinde. 

Burada on beş yaşında güzel 
ve sevimli bir kız tanıdım, bana 
hemen a~ıkını takdim etti. Kızın 
ismi Manu, aşıkının ismi Hino. 

Ağaç dallarından yapılmış bit 

.r\.şıklar : Mano ve Hino 

"in yaı.nız taraçadan ibaret oda· 
sında oturuyordum, onların se -
vimli ağaçlar ve ılık sular içinde 
sevişmelerini günlerce bu taraça • 
dan seyrettim. 

Hino ava çıkıyor, Manu şarkı 
söylüyor ve öyle sakin, öyle rahat, 
öyle gamsız yaşıyorlar ki insan şu 
bizim otomobil, tiyatro, elektrik, 
radyo ve bin bir felaketler için • 
den neden sıyrılıp da bu hayata 
dönmediğimize hayret ediyor. 

Hionnun tuttuğu balıkları ve 
av etlerini Manu fevkalade mü -
kemmel kızartıyor. Öğle ve akşam 
yemeklerimizi ormanda, dalJar a
rasında yiyorduk. Ben beni bura -
dan almıya gelecek olan geminin 
unutmasını temenniye başlamış -
tım. 

Bir gün genç ve güzel Manu 
hastalandı, zehirlenmişti. Onlar 
her hastalığı bir zehirlenme, bir 
hayvan sokması addediyorlardı. 

Manu bir gün denizde yüzerken 
galiba dizkapağını bir kayaya 
çarpmıştı. Bir çok ilaçlar yapıldı. 
Manu hararet içinde yatıyordu. 
Bu ilaçlar fayda etmedi ve bir gün 
zavallı kız öldü, gitti. Hino'nun 
getirdiği esrarengiz otların kay -
natılması ve bunlardan çıkan ga
rip bir mayiin içirilmesi belki kız
cağızın ölümüne sebep olmuştu. 

Manu'yu ormanın içinde dallar 
ve yapraklar arasına gömdüler, 
her tarafı çiçeklerle bezendi. 

Hino ölülerin ruhlan olan tü • 

papau'yu korkutmak için bir ço~ 
geceler bağırdı, çağırdı. Fena ~ 
ları Manonun mezarından uzaİ' 
!aştırmak için ateşler yaktı. 

Sonra bir gün ortadan kyabol· 
du. 

Bir sabah Hino'yu gene ottan 
ağaçtan yapılmış taraçamda, ba.Ş 
ucumda gördüm. Yanında geıı( 

bir kız vardı: 
- Bu da Poma'dır. Size hiznıe: 

edecek, dedi. 
Hino gidip batka bir köyden bıt 

kızı getirmişti. Poma da Hino a• 
avlarken şarkı söyliyor, denize gİ 
riyor, sonra Hino ile dalgalar ..,ı. 

ormanlar içinde sevişiyorlardı. 
Kadınlarının olduğu gibi erke 

lerinin de en büyük süsü başlarf 
nın etrafına takbkları çiçeklerd~ 
Poma'nın fazla olarak boynund• 
sıra sıra inciler vardı. Y arıçıplalı 
toprak, çiçek ve ağaç içinde her 
türlü ihtiyaçtan uzak yaşıyan b~ 
insanlar içinde Poma gibi çok gii 
zel sesli ve mandolin çalmasmı bi 
lenler vardı. Poma'yı bir kaç kert 
dinledim. Avrupa barlarına geti 
rilen hu şarkılar asıllarından ço~ 
aşağıdır. 

lki ay sonra beni almıya gelet 
gemiden saklanıp saklanmama} 
burada daha bir çok aylar kalıf 
bizim bin bir tereddüt içinde g~ 

çen hayatımıza avdet edip etme' 
mek için bir hayli tereddüt geçir 
diiimi itiraf ederim. 

Yugoslavya meclısınde 
dayaklı bir münakaşa 

BELGRA T, 16 (A.A.) - Bu -
gün öğle vakti mecliste ziraat na• 
zın M. Demetroviç nutuk söyler -
ken eski nazırlardan meb'us Ni• 
kitch ile 1920 senesinde toplanmı§ 
olan müessesan meclisi reisi mu"' 
avini meb'uslardan Ourek ara ~ 
11nda şiddetli bir münakata açıl .. 
mış ve hatta el kavgasına başla· 
mışlardır. 

Arkadaşları kendilerini ayır • 
mağa mecbur kalmışlardır. Celse 
15 dakika tatil edilmiştir. 

Saat 13 te meclisin celsesini 
takip eden reis vekili M. Kostitch 
bugünkü hareketlerinden ve cel • 
senin tatiline sebebiyet verdikle
rinden dolayı meb'us M. Ourck'ın 
bir celse meclis müzakerelerine 
iştirak ettirilmemek suretile ce • 
zalandırılmış ve M. Nikitch'a da 
tahriri ihtarda bulunulmuş oldu • 
ğunu bildirmiştir. Meclis, öğleden 
sonra bütçe müzakeresine devam 
etmiştir. 

Haseki kadın hastanesi 
baş doktorluğu 

Haseki kadın hastahanesi serta 
babetine göz mütehassısı ve sabık 
Adana sıhhiye müdürü doktor Naz 
mi Bey tayin edilmiştir. Birçok mü 
him hizmetler ifa eden Nazmi Be
ye yeni vazifesinde de muvaffaki • 
yet temenni ederiz. 

Türk - \'onan 
mahkemesinde 

Türk - Yunan muhtelit ha • 
kem mahkemesinde dün 13 dava 
ya bakılmıştır. Bunlardan ikiıi ı 

reddedilmiştir. Reddedilen dava 
1 

ile hükti.metimizden 57,000 lira 
isteniyordu. 
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Eserleri ve 
bir 

Sun'at 
istikbal 

telilkklsl ile gi\zel 
vadediyor 

etr Be~M beyin teıhlr ettiil minyetünari etı«lerd~n biri 

r;o~ Geçen gün, memleketin en r 7a&ürıerde faıdaaUe bolunca c1ünya1an ket -

ınethur reaıamı ile görüttüm. Bu fetmlf kıMtar aevtndlm.. 

lell en methur ressamın Çallı ibra - Böylelllde llocıam cttnJeriml Matfse, Pi -

a~ him Bey olduğunu söylemiye bil- a.ıya, mlapt.Urlere peek69 çekerken, bir 

lı1 mem hacet var mı?. Güzel san'at· stm aklıma "Yavuzlu, GWcemalU, GUlnlbal-

nıt 

r .. 
lse 

lar akademisinin son vaziyetin -
den, müdürünün istifasından ko
nu,tuk, her tesadüfümüzde yap • 
bğımız gibi, resme karşı mevcut 
olan lakaydiden bahsettik. 

Çallı lbrahim Bey: 

- Ben, dedi, bu lakaydiyi 
..ikçe daha büyük bir azimle 

çn • ~ıyorum ve istikbalden hiç de 
nevmit değilim. Bakınız, size, Pa 
riste bulunan talebelerime' 2 n biri
sinin eserlerini ve mektubunu 
göstereyim. 

Çallı lbrahim Beyden bu mek 
tubu ve eserleri, okuyup gördük • 
ten sonra, neşretmek üzere mü -
ıaade rica ettim. Kabul etti. Bed
ri Rahmi Bey imzasını taşıyan 

mektuptan bazı parçalan yazıyo· 
ruz. Bu parçalar, başhbaşına, bi· 
zim de ıöylemek istediğimiz şey· 
leri, en açık şekilde ve daha çok 
canlı olarak söylüyor. 

BEDRi RAHMi BEYiN 
MEKTUBU 

I"artııte hemım hemen tamamlle dElfl

a şen ııao'at telilkkllc>rlml 11lze anlatmak ıstı

• yonım. Framıaya gt'lcllğlm zaman betonda 

en (Gromer) U (ffofman) b bir reıılm bava.Al 

esiyordu. Mt'Cmualarm ldnde bana en çok 

onlar t'etl&N't ve heyecan vermJşlerdJ. Borada 

prlmltlflert ve buglinUn en kabadayı res

eamlarUe onların araıımdakJ kuvvetli alA -

kayı gordükten sonra lıt tamamllt'l değişti. 

Dalla 9011ra "Maalesc.f tııtanbulcla tanıyıp se

vemedlğlm,, prk mlnyatllrlerlne kar!Jı içim

de delir.esine bir ııe'\·gl, bir ihtirastır uyan

clı. GUn oldu ki horam, mevcudiyetine lh -

tima1 veremi~ eccjtlm bir Tlirk ııan•atkArmm 

"hamam,. atlı minyatürünü (Matlsl) lerl 

'Tlkuu,, lan dı-flşmez oldum. Bu l'Hlm 

"'Armenak Bey Sak11yan,, lmzah bir ma -

kaleyt allalüyordo. Resmin makale;ı.i yazan a

damın kollek.&lyonunda olmuma içim yan -

• clı. 

Plkaeonun icat ettlğlne iman ettitım 

-.mıatepıaa.. )'i we yalnız Matlaln bafmm ve 1 
a odumm duvarlarını süalt"dljinl Dndıton .,... 

gan~ 81yü Ye bey&& lek•rt. ... - J 

u,, bir kompodayoa yapmak geldl. Bu ıe-

81.mde blr zaman için "Mattsse,, ve "Picasso,. 

lan bir tarafa bırakıp yalnız garp (primJtll

lerile) prk mlnyattirlel'lnl örnek almak a.. 

Bedri beyin bir bqlıa eseri 

tedlm... Beni böyle blr restm ;yapmıya. eev -

keden en büyük lmll de: 

Yavuzun direkl~ri altındandır 
altından. 

Şarkıııı oldu. \ 'e bütün çalışma müddeti 

zarfında bu şarkı bana tempo tutuyordu. 

Bir aralık hocam, içimde blltlln halk şarkı

lannuzı boyamak için bir heves uyandı .. Bu 

heves IN-nl etrafımdan ayıracak ve bir ma

sa ba'ma eJJlr ede('.ek raddf'yf' gelince kork 

tum.. Çünkü hocam etrafımdan, tabiattan 

daha Çok az oey almıttım. 

Şlmdllik bu hevf'll ll<'rde bir zamana bı

rakarak gf'ne tabiata dönmlyf' daha doğru

llll gene bir akadf'mlye devama ba.~lamıya 

karar verdim. Tabiata dönme3i akademiye 

dönmekle bir tutmamı, odamın güne,slz \"e 

Parlııln !)ok yajtmurlu, soğuk bir mf'mleket 

olmaaına hamledln. 

Bu mektubun sonunda, inan • 
mak istemediğim fakat yalan ol -
duğunu da zannetmediğim bir ha 
beri, büyük bir teessürle gördüm. 
Onu da aynen yazıyorum: 

iki üç ay kadar oluyor, hocam, vekllletl 

cıellleye bükQmet talebesi olmam için bir la

Uda )'UllUltlm. CJftap pJei kuaca 1U el-
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==~ 

.Atartlld Ecneli edeSiıµıtı 
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ZekAI dede Evveli kadın, som a 
için lbtllal lemlalstl 

Şark musikisinin en ileri gelen 
üstatlarından rahmetli Zekai De • 
denin hatırasını anmak için yarm 
saat on beıte Eyüp Gençler mah
feli salonunda bir toplantı yapı -
lacaktır. Burada Zekai Dedenin 
tercümeihali, hayatı, hatıratı ve 
şark musikisine olan hizmetleri 
anlatılacak, sonra aan'atkarın ba
zı eserleri çalmıp söylenilecektir. 

Giriftzen AQım Bey 
Geçenlerde kaybettiğimiz mu • 

siki üstadı Musa Süreyya Beyin 
babası Giriftzen Asını Bey, şark 
musikisinin tanınmış, sevilmiı, bu 
musikiye mühim hizmeti olan bir 
siması idi. Hayatının son yıllarını 
Amasyada geçiren, ora muhitinde 
otuz sene canlı bir musiki hayat 
ve hareketi Yatatan Asım Bey bun 
dan beş yıl evvel Amaayadan Is 
tanhula gelmit, burada ölmüştü. 

Amasya gençliği, orada uzun 
müddet musiki hocalığı etmit o -
lan Asım Beyi unutmamq ve ge
çenlerde merhumun ölümünün he· 
tinci yıl dönümü münaaebetile A· 
masya Türk musiki evinde bir ih· 
tifal yapmıttır. Bu toplulukta Gi
riftzen Asım Beyin hayatı, san'a· 
ta hizmeti hakkında bir hitabe 
söylenilmiş, besteleri çalınmıttır. 

Alaturka musiki 
san'atkArları 

Alaturka musikinin güzide 

san' atkarları, aralarında toplana • 

rak bir musiki hareketi uyandır • 

mıya karar vermişlerdir. lstanbu· 

lun alaturka musiki çalınıp söyle~ 
nilen bellibaşlı eğlence yerlerinde
ki san'atkarlarla Safiye ve Eftal -
ya Hanımlar da bu aradadır. O .. 
tuz beş kişilik bir heyet 29 mart 

çarıamba günü akıamı Glorya si· 
neması salonunda şark musikiıi -
nin en güzel parçalarını çalıp ıöy
liyeceklerd ir. 

du: "Vek41etln J'CSlm tabfllllne llı.tıyacı yok 

tur.,. 

Bedri Rahmi Bey, resimlerini 
yukarıya koyduğumuz eserlerini, 
Pariste, ressam Nurullah Cemal ve 
Hale Asaf Hanımla beraber 
"Jeune Europe,, galerisinde teş -
hir etmiştir. Şimdiye kadar ken
di şahsi vasıtalarile resim tahsil 
eden bu gencin, vekaletten yaptı
ğı bir talebe, bu suretle cevap ve
rilmiş olmasının ihtimalini, emi -
nim başta Reşit Galip Bey oldu
ğu halde, hiçbir münevver kabul 
etmek istemez. Maarif vekilimi • 
zin nazarı dikkatini celbederim. 

fa. 

Bir "ölil,, nün yıl 
dön il mil 

Bu pazar, pek genç yaıta 

kaybettiğimiz müstakil ressam 
ve heykeltratlarımızdan Mu -
hiddin Sebatinin veremden ve ba
krmıızlıktan, lakaydiden ölütünün 
acı dönüm yılıdır. O gün (Alay 
köşkünde ahbapları toplanacak 
ve onu anacaklar. 

(Alay kötkünde) ne acı teeelli. 

Inglltere ve Ameriksda yeni 
çık an Pserler 

İngiliz ıo.irlerinin başbuğu 
(meliküuüaraaı) Meyisfild ıon 

günlerde; f u bir kaç sene zarfın • 
da yazıp ve bir ç.oğunu münevver 
dinleyiciler toplanbsmda oku -
muş olduğu nesirlerini 294 sayfa
lık bir kitap halinde bastırdı. Ki • 
tabın ilk ve belki de en uzun par
çası, bir müddet evvel ayrıca da 
çılanış olan "Helenin alınması,, 

isimli bir hasbühaldir. 
Bütün nesirlerinde ıair ruhu· 

nu daima bill\ırlandıran Meyis -
fild tiirde olduğu kadar nesirde 
de kuvvetli bir eda ve tam bir İn
giliz görüşü ile hadiseleri aratb· 
nyor, ve kaleminin ucundan sil· 
zülen kelimeleri iyice bir düzen 
verdikten ıonra hüküm inbiğin -
den geçiriyor. Bir lngiliziıı Ame -
rikayr nasıl gördüğünü anlamak 
istersek, gene bu kitapta. bulur.aı 
Niyagara telilesini ve tairin Ka -
liforniya ihtisaslarını anlatan Ni
yagara ıelileainden mektubunu • 
okumak yeter. .... 

ispanyanın filoıof diplomatı 
Senor Ortega "Kitlelerin isyanı., 

isimli eserinin yanma yeni bir a
bide daha dikti. "Bugünkü tez,,. 
Okunma•ı mevzuunun vef aaızh · 
ğmdan dolayı güç, ve tabiatile an 
laıılması da o nispette zor olan bu 
kitabında ispanya diplomatı, ta 
içten gelen bir samimiyeti~ bugün
kü yafayışı, hayatı entelektüel bir 
noktadan tetkik etmek ve iktısa -
di, siyasi buhranlar içinde çırpı • 
nan dünyada, okuyucunun bütün 
alaka ve sevgisini "insan,, mefhu
muna çekmiye savaşıyor. 

••• 
Amerikalı romancı Sinkler Lö

vis Ann Vickera iıimli ve bütün 
romanlanndaki kadın kahraman 
)arından en mükemmelini çizdiği 
562 sayıfalık son kitabını, iki 
aydan beridir matbuat dünyaıı -
na atmıı bulunuyor. 

Bütün Amerika münekkitleri, 
yazıcının bu eserini - istisnasız 

diyebileceğim - gayet kuvvetli, 
buluyor, ve kitabın ismini taıı -
dığı (Kadın) Ann'ın adeta ara -
mızda büyüyen, değiıen, olgunla -
ıan, ve her insan oğlu gibi bütün 
hakikatleri ergeç anlıyan hakiki 
bir tip olduğunu kabul ediyorlar. 

Bu romanında, Sinkler mevzu
unu Amerikan hayatının büyük 
bir kısmından seçmiştir. 

Kitabın ruhu, kolecden çıkmış 

bir genç kızın, dünya tezgahında 

kendisinin de bezi olması ve bü -
tün bir ümitle bu uğurda çalışmak 
isteyip de kadınlığının hissi ve fi
ziki ihtiyaçlarile, cemiyet ferdi sı
fat ile ülkülü arzular mm bir düze· 
ne konulmasından dolayı bocala· 
ması, bir kelimeyle "Kadının hu -
susi meseleleri,, dir. 

Muharrir bize Ann'ı cemiyet 
çahııcısı sıfat ile gösterirken gö • 
zümüzün önüne kadınlık hareket~ 
lerini, içtimai müeueaeleri, hapis -
haneyi, reform aavqmalannr .e-

Methar Amerikan edibi 
Sinclaır Lewis 

riyor, ve kendisine vergi olan en
gin ve ince nükteli üslubile Ame
rikan cemiyet hayatının garip kö 
şelerini, riyalı, iddiacı insanları • 
nı, züppelerini didikliyor. 

Feministlerin hoıuna gitmi • 
yecek olan bu kitap bütün bu at
macalığına rağmen kadınların 

bugünkü cemiyet hayatında ite a
tılmaları aleyhinde ve erkeklerle 
bir sırada yürümeleri aleyhinde 
değildir. Sinkler Ann Vickerıi ile 
"lı., in bir kadın için daha esaslı 
bir ihtiyaçtan üstün olaımıyacağı· 
nı, ruhi hislerin büyük bir rol oy• 
nadığını ve (Kadın) ın ilkönce 
kadın sonra feminist olduğunu id 
dia ediyor. 

Daate 
mıntakası 

İtalyanın ve dünyanın en bü • 
yük dehalarından biri olan Dante
nin Ravennadaki abidesinin eır. .. 
fında bir Dante mmtakuı vücu • 
da getirmek için çalııılıyordu. 1 • 
talyanm eski abidelerini ve güzel 
ıan'at eserlerini muhafaza heyeti. 
bu meseleyi uzun uzadıya tetkik 
etmiş, Sinyor Musolini de bu pro• 
je lehinde olduğunu söyliyerek 
bu mıntakayı vücuda getirmek i • 
çin devletin yardımını vadetmit • 
ti. 

Projenin hedefi, Dantenin me • 
zarını, etrafındaki muhitten ayıra· 
rak onun etrafında bir sükUıı mm
takası vücuda getirmektir. 

Bu mıntakadan hiçbir nakil 
vasıtası ıeçmiyecek, gürültü çı • 
karan hiçbir şeyin sükunu bozma· 
sına müsaade olunmıyacak, etraf• 
taki evler yıkılarak mıntaka ıe • 
niıletilecek, hatta civarda bulunan 
ve eskiden kilise olarak kullanılır· 
ken hali hazırda kız mektebi o • 
lan mektep tahliye edilecektil'. 
Bundan başka Dante caddesinde 
büyük bir kemer inta olunacak ve 
bu kemer şairin merkadine methal 
olacaktır. 0 'Garibaldi,. nin Dante 
caddeıindeki abidesi, bqka bn 

(LUtfen -••fll•• t••lrlnl•) 
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- Lutfi, bu akşam hayatımın 
ilk gtizel akşamı olncak. 

Rejisör, bir sigara yalmrak, 
koltuğuna büsbütün gömüldü. 
Sahnede oynanan piye:ıi dinlemi -
ye hazırlandı. Rejisör, bu tesisatı 
sahnede görünmeden ve a rtistle -
rin haberi olmadım onları dinle -
mek için ynptırmıştı. Bu suretle, 
artiştlerin kıy.metini kendileril!İ 

göı-meden sadece seslerinden tet . 
kik ediyor, hiçbir harici tesir nl • 
tında kalmadan not veriyordu. 

Son cümleyi oöyliyen Cnvide 
idi. Şimdi, heyecanlı bir setle ila · 
ve ediyordu: 

- Dikkat .. Lutfi, kocam geli -
yor. 

Bunn hiddetli ve bo .. uk bir te~ u 

cevap verdi: 

- Ge'./ l:aldını::... nlcnklar .. 
Gördüm ve oözlcrinizi i~ittim. 

Derin bir cükut oldu. Rejisö: , 
düğmeyi lmpnto.ra.k, ertesi uün 
"lpekfilm,, de çevireccüi filmin 

Nakleden - af. -
Fakat böyle §eY, olamazdı, kend~ 
kendine mırıldandı: 

- Kabil değil.. kabil değil.. 

Rejisör, kapının vurulduğunu 
duymrumı~h. Bunun için içeriye 

giren hademeye hayretle ve kaş -
larını çatarak baktı: 

- AffcderGiniz, bir adam gel -
di. Polis müdürünü eörmek isti -

yor ve ,sizin odanızda olduğunu 
ı:mırla ~öylUyor da onun için ..• 

- Peki söyle buyursun. Sonra 
e" t, viluyet locasında oturan po -
lis müdürü beye haber ver. 

Polis müdürü içeri girince, kar· 
şısmdaki gence muhabbetini gös -
terir bir sesle: 

- Ferdi, dedi, eni buraya Sel
ma Hanım .. , Selma Hanıımı tanır-
sın zannederim. 

- Nasıl tanımam efendim. 
"Zincirli kadın,, ·da oııu oynar -
ken görmüştüm. 

- Tamam ... O halde sana Sel · 
sahnelerini tertip etmc1

.: i:;tcdi. 
F '- k mn Hanımın ... 

ar..at, i inci perdenin en güze) 
sahnesi oynane.ca .. ını anlnmı tı ,. - • • • . 1' aybolduğunu haber 
P '"' ~ vereceks:ni~. iyeıin cand:ım&n olan bu hıtmr 
dinlemek İstiyordu. - Y n? .. Demek biliynrtı'n. 

Filval:i, ~imdi Cnvide, ynlmlan- - Evet. buradan bir çok ıner-
mış olmd rmr. rağmen, bo:uk ve kezlere telefon ctmirler. Müdüri
kısık bir ıeslc in_:ıir::ı bc~lamıştı yette haber verdiler. Sonra, eve 
Fakat kocasmın cğır bi r sözfrkar· dönünce, refike.-:n sizin beni arat
sısında irkildi, tahkir edilmiş hi< tığınızı ve buraya çağırttığmızı 
ilahe gazabı ile douruldu ve, bü - da söyledi ... 
tün ıııtıraplnrmı, anlaşılmamı~ ha· _ Gü::el. Yalnız Selma Hanı -
dm hırçınhjjıylc. etinin bütün şeh
ı·etiyle, hocnsmm kendisine ya~at 
tığı esaret hoy&.tınm içine doldur· 
duğu bütün lii:iniyle nöyleıniye, 
haylurmıya bc."'l~dr. Son:n, ilk de
fa olarak sev" · e ini, Lutfiyi ::evdi • 
ğini itiraf et· i. 

Cavide, .:> nk9nm, hnkibıtcn 
kendini gödcri:yordu. Sanki (m · 
diye kadar G klamış eibi aSrt ntlü
ğü büyük bir ~:ın'::ıtı o akQn.m mey· 
dana çıkarıyordu. Pür~zs .. z han -
betiyle Darülbedı:ı.yie mnhsu .. er
meni ::i •esi t:ıklidi bir t'"rkçedcn 
dışarı ç~:ıyor, cümleleri, ltclimc 
lerin b :itün nhcnklerini \ c:-c:cL 
sırnlıyor, uzun, müı.tül tiradı hııri 
kulade bir c:r.n · ·etle, te:-eddüt et
meden yapıyordu. 

Rejisör. önünde duran piyeoin 
bu kısmını a~mış, cöz eri dikkatle 
lakip ediyordu. Cavide, bir tek ke
limede olsun yanılmıyordu. 

Deme!c: Cnvidc İğreti olarak öğ 
rendiği bu rolü ndamakıllı öğren
mişti. Sanki bu rolü l:endioinin oy· 
myacuğına emin olarak hazırlan 
mıştı. 

Rejfoör, bu düşünct;!yle birden . 
bire doğruldu. Sakın Cavide ken· 
disini gö:Jtermek için .. 

Şimdi kiiçü!: mikrofondan müt
hiş bir alkış se!lİ yük:Jeliyordu. ff r 
hareketle diiğmeyi çevirdi. 

Sesler durdu. 

mm birdenbire hiç bir iz bırak -

madan ortndan kayboluJu, tıpkı, 
M d<ım Juıı:ı'ta de Tonga'nın sır 
oluıun::ı benziyor ve öyle zannedi
yorur.:ı U ... 

Ferdi polis müdürünün sözünü 
tamamladı: 

- Hel' ;!d hadifıe ayni esrarı 

gizliyor, ve öyle zannediyorum 

ki müdür bey, elimde, bunu ispat 
edecek deliller var. 

- Ne gibi delil? 

- Evet müdür bey. Zira, beni 
evden polb müclüriyetine çağır • 

malarının sebebi harikulô.de de • 
nilebile::ek bir h5.diseyi haber ver· 
mek için,miş, Selmn Hanımın kay
bolduğu dnl:ikada, Madam Jua-

nita ortaya çıkını§. 

- Ne diyorsunuz? 

- Evet. Tehrar edeyim ister • 
seni:::. Selı::ıa Hamının kayboldu
üu dah~1~c.dn, Mndnm Juanita or· 
taya ç.ıkmış. 

-O halde." O halde ... Mesele 
halledildi demektir, gidip Juani • 
to.'yı görelim, nereden geldiğini 
fi~rar, tnhkikat yapar, vaziyeti 
öğreniriz. Sonrası kolay ... 

Ferdi, boynunu bükmüş duru -
yordu. 

- lşallah, dedi, kolay olur. 
- Neden? 

Evet, sakın Cavide 
göstermiş olmak için 

hendisini - Çünkü caliba, madam Ju<ı -
S 1 nita delirmiş ... emayı .. 

yere naklolunacaktır. Yalnız Dan~ 
te caddesinde bulunan Pizzeti sa· 
rayının olduğu hnlde bırakılması 
takarrür etmi~tir. Çünkü vaktiJe 
bu sarayda gene büyük bir şair o -
lan Byron ikamet ediyordu. Hntt;.\ 
Rizzeti sarayının tamiri için lazım 
olan planlar hazırlanmıştır. 

Bütün bu proje, antikaları mu . 
hafaza yüksek meclisi tarafından 
tasvip olunduğu için yakında pro· 
fenin tatbikma başlanılacak ve bu 
suretle dahi şair taziz edilmiş o -
bmtıcaktır. 

- Delir miş mi? 

- Evet ... Daha doğrusu karı • 
sının eve döndüğünü haber ver -
m~!: üzere polis müdüriyet.ine 
gelmiş olan kocası sefir öyle söy -
lüyor. 

Odc.da bir süki'.t oldu. Polis 
müclürü ile rejisör birbirlerine 
b:lkıyorlarclı. Ferdi mırıldanıyor
du: 

- BerhLı.lde Juanita ile Selma· 
yı haçıran veya kc.çıranlar ayni 
adamlar .. . Ve her halde onları 
hıılnr...avım. 

(Denunı \ ' llr) 

VAKiT 

ç e - menıne hürme z yoktu 
Şehir meclisinde Muhiddin ve 

arasında geçen 
Gali Bahtiyar Beyler 
münakaşa 

Darülbedayl hars müessesesidir, yalnız kazanç m .. ll{ sa ı g··deme 
konservatuvarda tiyatro san'atkftrı yetlşlireceh ı,ısım açılmu1ıd1 

lztanbul umumi meclisinin 1933 ihd:ıs ediyorlar. Re:::en Ye me5ul a· &u yanındaki bd ediye b~hçesiıt~ 
yılı bütçe devresi bugün bitiyor. damın noktai nazarır.ı almadan ve Gnrdenbarın kira müddetiot 
Bu sebeple meclis dün uzun bir mübrcc hizmetlerden kesilip müb bu sene bitmekte olduğunu, bu~ 
toplantı yaptığı gibi bugün ele Cu rem olmıyan işlere veı·ilme:;i be omm ;;chir tiya.tı·o::un:ı verilmesı 
rna olmasm:ı rağmen toplc.nmağa nim için prenaipsizliktir. ni, çehir tiyatrosundaki balet be 

kar~r verdi. Bu sabah ~ant onda Bunlar prensipsizlik değiltlir yellerinin yazın burada çalıştırıl 
toplt\nılıp bütçe müznkeresi biti · Galip Bahtiyar Bey _ Sui tefen m:ınmi düşündüu~·nü söyledi. rıt 
rilecck. hümü izale lüzumu vardır. Şurada kavele mucibince kira müddcti11' 

Dün yazdığınuz mesele sarfolunup hariçte fena o.kiBi ola sonunda kiracı Gardenbnrı ya) 
Evelk i günkü toplantıda Vnli enle bir söz hnkkında tavzih rica tırmah:, ynhut hedelile belediyefı 

ve belediye reisi Muhiddin Beyle etmiştim. Şahsım için liitfettiler, satmak mecburiyetindedir. Muhi 
bütçe encümeni reisi Galip Bahti- te ekkür ederim. Prenaipıizlik ıay t in Bey bu itibarla kendisine ıali 
yar Bey arasında şiddetli bir mü - dıldarı noktalar için münaka~aya hiyct verilme::ini istedi. Galip B~ 
nakaşıı geçmişti. Muhiddin Bey hazırız. lntimlak borçlarını vermi· tiyar Bey: 
söz nrasmdn: "Prensipsiz hareket yor değiliz. Bütçeye geçen &eneki "DLlrülbednyi bir hnrs müesse 
şehri iflaGa götürür!,, demif, bu rakkamın bir mbli fazlasını koy · sesidir, bahçecilik, barcılık baş 
mün\\kn§a dünkü sayımızda tafsi· duk. Esa:;en bu sene hem ancak bu ittir, şehir tiyatrocu sanatkarle. 
Jutile yazılmıştı. Dünkü toplantı - kndarmı vermeğc imkan vardır, bar sahnesine çıkarılamaz!,, ded 
da mtiznkereyc hntlanılmadan e - hem de bu mekanizma ile ancak Mehmet Ali Bey (Beyoğlu) Darı: 
vel bütce encümeni reiai Galip Bnh bu kadar parayı dağıtabilirler. Ef· bedayiin hars müesseıeıi olduğo 
tiyar Bey söz alarak tunları söyle karı umumiye bunu söylememiz 1D nu ve burada kazanç maksadı gii 
di: zımdır, lstimlalc: borçlarını vermi • dülmeyip oanat için çalı§ılma&ı i 

·- Dün müzakere esnasında Va- yor değiliz. Bütçe encümeni heyeti cap ettiğini oöyledi. Muhittin Be 
Ii Beyefendi bir cümle sarfettiler, nizden ~eçilmiştir, &İze teklif ya • şehir tiyatrosu sanatkarlarının hi 
"Prensipsiz hareket bizi iflasa gö· pıyorlar. Encümenlerin teklif yap· metlerinden, kıymetlerinden hah 
türür ! ,, dediler, buna cevap ver . mıyacaklarına dair kanun yoktur. sederek müessese bütçesinde he 
mek için söz istedim, vermediniz. Bir iki defa yapılırsa an'ane olur. sene vuku bulacak tasarruflarını; 
Bu mesele zabıt hüliisatanda yok, Hem kendilerile götüş:nediğimiz tiıtlerin yardım sandığına bırakıl 
fakat bugün Türk matbuatının mü meseleler var~a bunle.r ufak tefek masmı teklif e tti, Mehmet Ali Be. 
him rükünlerinden birinde bu ıö· şeylerdir, vaktin imkansızlığından artistler sandığına her ııene ayrı 
zü başlık olarak gördüm, Muhit - konuşulmamı§tır, Mühim işleri ko· ca yardım edilme!lini istedi, Ce\'' 
tin Bey bütçe encümeninden şika, nuftuk, tekliflerini kabule imkan det I~erim ve Muhittin Beyleri~ 
yet ediyor diye serlevha vardır. Şu bulamadık. Yaptığımız prensipsiz müşterek teklifleri kabul edil ··• 

halde mesele efkarı umumiye kar lik değildir. l\fühim bir eksikliği de 
şısmdadır. bunun içindir ki, tavzi- Hürmetsizlik yoktur tamamhyalım 
he lüzum görürüm. Prensip keli - Muhittin Bey tekrar cevap ver • 
mesinin manasını burada a rza lü· di, hab er i olma dan yapılan i leri 

zum yok; bu sözle bütçe encüme - saydı, reis vekili Sadettin Ferit B. 
ni umdelere riayet etmiyen, pren- vaziyeti hüliiaa etti: 
sipsiz hareket eden bir vaziyette - Müzakereye mevzu tetkil ed-e 
gibi gösteriliyor. Böyle bir vaziyet cek bir ıey görmiyorum, tarzı te· 
yoktur. Bütçe encümeni heyetiniz· lakkide :Jui tefehhüm hasıl olmuş· 
den intihap edilmiştir, namınıza tur, maddeler konutulurken ma 
hareket eder. Heyeti aliyenizi ve kam noktai nazarını müdafaa e -
encümeni tenzih ederim, Vali Be- der, heyette kararını istimal eder. 
yefendinin de bu sözlerini tavzih Hürmetsizlik yoktur. Bir mesel~ 
buyurmalarını rica ederim. Yap • mevcut olmadığını kabul ediyor • 
tığımız teklifler meydandadır; bun sanız ruznameye geçelim. 
lar dıı. prensipsizlik yoktur. Muhit Ruznameye geçildi. Muhtelif 
tin Beyefendinin refakatinde ça - meseleler mtizakere edildi. 
lışmak şerefine nail olmuş bir ar~ 16 Mart şehitlerine hürmet 
kadaşım, bu sözün aksinin izalesi ikinci celse ikinci reiı vekili Ne· 
ne lutuf buyurBunlar. cip Beyin reisliği altında açıldı. Na 

Valinin cevabı kiye H. tarafından verilmi! olan 
Muhittin Bey, bu sözlere §U ceva takrir okundu. 16 mart şehitleri ih 

hı verdi: tifalinde meclis namına hazır bu 
- Matbuatın meseleleri nasıl te lunup dönmüt olan Nakiye H., ls

laklci ettiğinin hesabını tabii ben- tanbulun bu muazzez ölülerinin 
deniz verecek değilim. Herkes ken hatıralarına hürmet olarak üç da· 
di hareketinin meauliyetini ta§ır. kika susulmasmı teklif ediyordu. 
Galip Bahtiyar Beyefendilc birlik- ittifakla kabul edildi. Üç dakika 
te çalışmamızın vicdanım üzerin- susuldu. 
de bıraktığı tesir hürmetten ibaret Bu celsede belediye adi masraf 
tir. Fakat beldenin bir ııenelik mu bütç ... sinin müzakeresi bitirildi, be 
kadderatını tayin ederken belde lediye mülhak bütçelerinden Kara 
mcnfnati endişesile ileri geri tath ağaç mezbnhnaı, Darülaceze, (e . 
acı söz söylenilmesini bir izzeti ne hir tiyatrosu, konservatuvar ve şe 
fi:; rne:lelesi telakki etmemeliyi=. hir bandosu bütçeleri müzakere e· 
Sonra münakaşa imkanı l<almaz. dilip bitirildi. Şehir liyatrosu büt
Prcnsipsizlik mevzuu üzerinde ıs· çe~inin üstünde "Darülbedayi büt
rar buyurdular. Misal verececim: .çesi,, kelimeleri yazılıydı. Cevdet 
hala noktai nazarımı muh:ıfoza e- Kerim Bey artık bu i:;min bırakıl· 
diyorum. masım, ~ehir tiyatrosu isminin kul 

lanılmasmı istedi. Esasen evelce 
hazırlanan talimntnamede de mü -
es:ıcscyc bu isim verilmi~ti. Sadet
tin Ferit Bey Darülbedayi firması 
nm baş.<aları tarafından kullanıl
masına imkan vermemek üzere mu 

Konservatuvar bütçesinin mü ' 
.met ey sô' 

aldı: 

- İstanbul b~lediyed şehirlile ' 
rin bin bir ihtiyacı &rasında sanııt 
itlerine de ehemmiyet veriyor, ifİ 
fakat bu kadar mafiraf ettiğimi1 

Darülbedayi ile konservatuvnrıf. 

birer mühim ekgiği var; onları dı 
tamamlamalıyız. Şehir tiyatrosu • 
nunkıymetli sanatkarlarına Alla~ 
uznn ömürler versin, daha çok yt.' 
şasınlar; ama bunlar da insandır, 
ihtiyarlıyorlar. Bunlar ite yaramaı 
hale gelince kapıları kapıyacak • 
mıyız? 

Konservatuvarımız günden gll • 
ne olgunlaşıyor, bu kadar masraf 
ediyoruz, şimdi bir de yeni binıı 
yaptırmak teşebbüsündeyiz. bu d~ 

iyi ... Fr.kat konservatuvl\rırn1zırı 

proğraınlarının da ıslahı mcvzuıJ 

bahis olduğu §U sırada bir :1us11111 
için temennide bulunacağını. Baş• 
ka memleketlerdeki gibi bizi111 

konservatuvarımızda da tiyatro 
sanatknrı yetiştirecek şube olma" 
hdır. Bu suretle hem konservatu • 

var tamamlanmış, hem de tiyatro 
muzun istikbali temin edilmi§ o -
lur. 

Belediye reisinin gelecek sene 
bütcesinde buna göre bir teklifle 
gelmesini istiyorum. 

Muhittin Bey, Refik Ahmet Be• 
yin sözlerine cevap vererek bu tek 
lifin çok muvnf ık olduğunu, cid • 

den sahnemizde yeni sanatkar ye
tişmediğini, Dnrülbedayideki mu· 
vakkat tiyatro mektebinin de de • 
vnm ettirilemediğini, fakat konser 
vatuvarda o.çılacak böyle bir kı -

Muhittin Bey noktai nazarını İs· 
p~t icin bazı misaller getirdi, bil • 
ha:ısa 400,000 lira olan ir.timla!t 
borçla.rrnm ödenmesi iç.in bütçey.a 
koyduğu tahsisatın encümence çı
karılmış olması nokte.tmda ısrar 
etti, sözlerini şöyle bitirdi: hnfoza edilmesini ve ~ehir tiyatro sımla meselenin esaslı surette hal, 

- Teklifimizde yoktur, heyeti
nizin knrarı yoktur, hakkında tak 
rir yoktur, filan yerde filô.n işi için 
bizim noktai nazarımızı almadan 
malumat bile vermeden hizmetler 

su fominin kullanılmasını istedi. !edilmiş olacağım ve bu teklifi na-
Muvafık görüldü. zari dikkate alnrak gelecek sene 

Darülbedayi hars bütçesini ona göre hazıdıyacaiını 
müessesesidir söyledi. 

Muhittin Bey Tepe başı tiyatro· ı Bütçeler kabul edildi. 
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Galatasaray c Beşiktaş 

Bugünkü maçın vereceği neticeler, 
dereceleri daha iyi anlatacak 

Bugün ikinci devre liğ maçları -
nın ikinci haftasıdır ve devrenin 
&!ağı yukarı mühim maçlarından 
ikisi yapılacaktır. 

Galatasarayla Beşikta! Kadı -
köy stadında, Vefa ile lstanbul
&por .da Taksim stadında, ~ampi -
Yona yolundnki ikinci karşıla~ma· 
larını ynpacaklo.rdır. Bu maçla~ ne 
netice verecek? 

memit ve çalıştırılmamış bir vazi · 
yette geçen takımı, bir kaç ay için 
de uılah edemedi diye hahsız ve 
yersiz hücumlara uğrıyan takın1 

baş kaptanı Muslih Bey nihayet çe 
kilmiye mecbur olmu! ve baş kap 
tanlığa da Nihat Bey getirihni~tiı·. 
Bizce Muslih Beyin baş kaptanlık 
tan çekilmesi ile Galatasaray Sa " 
rı - Kırmızı rengin ateşini için -
den duyan bir uzvunun büyük ça · 
lıtmasını kaybetmektedir. Sene -
lerdenberi birinci takım kaptanı 

bulunan Nihat Beyin umumi kap ~ 
tanhkta muvaffak olmasını temen 
ni ediyoruz. 

VAKiT 

lngiliz başveki
linin gayreti! 

ij4Mi 
(Birinci nyıfndan de\nm) 

CENEVRE, 16 (A.A.) - M. 
Mac Donald aaat 11 den 13 e ka· 
dar M. Daladier ile göı-üşmüş ve 
bu görüşme cnsasında Sir J ohn 
Simonla M. Paul Boncour hazır 

bulunmuştur. 

M. Mac Donald Fransız nazı -
rma bugün öğleden :;onra silahla
rı bırakma konferansı umumi ko
mi~yonundn yapacağı beyanatın 

ana hatlarını söylemiştir. 
Mumaileyh, tevdi edeceği 

mukavelename projesi hakkında 

da malumat vermiştir. Bu muka -
velenamenin metnini ayni zaman· 
da da Cenevrede neşredecektir. 

M. Mac Donald'ın nutku &aat 
11,45 le telai:dc ncşredilecektir. 

M. Mac Donald yarın öğleden 
sonra Sir John Simonla Cenevc 
gitmek üzere Cenevrcden hareket 
edecektir. 

16 Mart şehitleri
nin mezarı başında 

( lllrlncl anpfııdıın de\·aın > 

o günün hıncile dolan genç, ihti· 
yar, kadın, erkeh, yüzlerce ki~ile 

do!;:nuştu. 

Eyipte ise ~:!hitlerin mezarlı
ğı ve yollar kamilen halkla dol -
mu§tu. Herkesin yüzünde on üç 
sene evvel!ı:i hin nefret açıkça 
okunuyordu. 

lhtif alde lstanbulun ileri ge -
lenle:-i!c. Halkev! ve fırka azaları 
Milli Türk Talebe birliği, Maltepe 
askeri lisesi ve o civarda olan as· 
keri kıt'lardan birer r.ıüfrezc, E
yipteki orta mektep ve ilkmek • 
tepler vardı. 

Anka ada 
Açılacak sergi 

binası müsabakası 
ANKARA, 16 (A.A.) - Ank2'.· 

rada milli ik-tısat ve tasarruf cemi
yeti tarafından yaptırılacak olan 
tergi binası için müııabe.kn açılmış 
tır. 

Bina hariciye vekaleti karşısın· 
~aki sahaya yapılncnktır. Planlar 
1 O nisan 933 Pazartesi saat 15 f" 

kadar serai l·omisyonu heyetine ve 
rilmiı ohcaktır. Binanın maısı afı 

en ç~k 225 bin lira olacaktır. 

Modern mimari tarzında yapıln.· 
cak bina i~in gelecek plunlarda bi
rinciliği kazananlara iki bin liı a, 
ikinci gelene 500 lira mükafat ve

rilecektir. 1 
Sergi binasının cürnhuriyetimi -

2in onuncu yıldönümüne kadar bit 
meı;i şart koşulmustur. 

Evelce de ynzmı~tık; lstanbul
spor - Vefa maçının çok hararet 
li ve çok sıkı olması beklenmekte
dir. Vefahların birinci c!evre sonu 
na. doğru derlenip toplanarak bir· 
liği yerin de bir takım haline gel -
nıesi karşısında lstanbu!sporlular 
birinci devre baş:ndaki birliklerin 
den kaybetmiş bir vaziyettedirler. 
E:.n iyi oyuncularından ikisi henüz 
hastadır. Bununla beraber lstnn -
bulspcr:.::-ı, tc!mik itibarile Vefa -
dan yüksek oluşu, bu ektiihlerini 
ltapıynbili:·. B:ı ta!dirde kuvvetler 
de mrıhsun bir tevazün aörmel< 
nıümkür.. tliii-. 

Duyduklarımıza göre, birinci ta Cenev' de kendilerini hava iş -

lhtifale gelenler bir çok çelenk
ler yaptırmışlardı. Hali:: fırkası, 
Halkevi, Darülfünun, lnhicarlar, 
Hayriye lisesile lstanbul beledi • 
yesine ait olan bu çelenkler mera
simle şehitelrin mezarına konduk
tan sonra H. F. ve Halkevi namı
na Hüsnü Bey küniye çıkarak çok 
heyecanlı bir nutuk söylemeğe 

batladı. 

Sov~ et tabrıkalarında 
hazır tanan suıkast 

Biz bu nuı.çm lstanbu!Gpor tara· 
fındaıı hafif bi&· farkla kazanılaca 
iını t:ıhmin ediyoruz. 

G.alataıaray - Be§ikta~ maçın:ı 
gelince; bu maçın ela hafif bir fark 
ln Be~ikte~ lehine biteceğini dü • 
~iinüyoruz. Maalesef Golataııaray 
tnkımı henüz bir, birlik haline gel 
miı takım değildir. Hatta bugün
kü katlrocunu bile §U dakikadn çiz 
mek bizim için güç bir İ§tİr. Eline 
cıasen liğ maçlarına iştirak ettira 

kımlara evelcc çok muvaffakiyet leri nazırı ceneral Balbo bekliye
li maçlar yapan müdafi Vahi Be - ı cektir. 
yin bugünden itibaren takımda ge İngiliz nazrrları Romaya tay -
ne eski yerini alması ihtimali var- yare ile gideceklerdir. 
dır. Misis lsa:hbel Mac Donald ha· 

Seyıi s:efaiu - Eıayan 

Bugün T akmis stadında öğle -
den evel stadyom kupası için Pera 
ile Esayan talumının ltarşılaşma -
sı lazım geliyordu. Fakat bazı ta 
leplerde bulunan Peralılar, istek -
forinin kabul edilmemesi karıısın
da bu maçlardan çekildikleri için 
Esayanla bugün Seyrisef ain takımı 
hususi bir maç yapacaktır. Esayan 
takımı karşı tarafın mühim takım
ları karıısında iyi neticeler almış 
bir takımdır. Bu itibarla bu karşı· 
laşma alakadarları tarafından e· 
hemmiyetle telakki edilmektedir. 

basına refaltat edecektir. 

lngiltere ve Alman
ya ile Italya 

LONDRA, 16 (A.A.) - Daily 
T elegraph, M. Mac Donaldın pro
jesinde Fransız planının bütün 
tekliflerini M. Hoover'in bütün 
tav:;iyelerini nazarı itibara alaca
ğını yazmaktadır. 

Emnü selamet, milletler cemi
yeti misakı ile, Locarno itilefla -
rma, Briand - Kellog miıakına ve 
ademi tecavüz misaklarına riayet 
edileceğine dnir verilecek teminat 
ile sağlama bıığlanacnktır. 

MOSKOVA, 16 (A.A.) - Mat 
buat devlet siyasi şubesinin aşağı· 
daki tebliğini neşretrnektedir: t 

Son zamanlarda elektrik snn -

Türkün kara günlerindeki he· 
yecanını ifade eden Hüsnü Bey, 
16 Marttaki düşmanların kancık
lığını anlatmış, lstanbulun itaga-

trallarında vuku bulan zararlar Ü· 
lini, eli kanlı sultanların kahpeli-

zerine yapılan tnhkikat neticesin .. 
ğini göstermiş ve demiştir ki: 

"- Türk hürriyet ve istiklal 
savaşının tarihi bugün kuruldu. 
Ey Türk kadını, ey Türk g~nci, 
asil mm~tim. . Burada yatan ilk 

mücahitleri hiç bir zaman unut -
ma ... 16 Martı diişün ve bu gü -
nü düşünürken için titresin ... ,, 

"Anadolu dağlarından yanan 
kurtuluş savaşının kızıl ışıkları İs
tanbul üstünde de söktükten son -
ra büyük kurtuluşa kavuştu.,, 

de bu zararların de\•let ve müesse 
seler memurları arasındaki müc .. 
rim unsurların faaliyetlerinden 
doğduğu anlaşılmı§tır. Bunlar me 
yanında - Metropoliten Vickers 
- ismindeki İngiliz firmasının me 
murları da mevcuttur. Bu firma, 
mukavele:ıi mucibince, Sovyet Rus 
ya elektrik sanayii müe11sesatına 

fenni bir surette yardım için ça • 
hşmaktadır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Mütehtu:aaların ltimyevl ve 
bakteriyolojik harbe müteallik o
lan tavsiyeleri projeye dahil bu· 
lunmaktadır. Projenin deniz iti· 
laflarından da bahsetmesi muhte-

"Ey 13 yıl evvelki uğursuz 16 
Martta şehit olan mübarek ve aziz 
insanlar ... 

31 kişi tevkif cdilmi~tir. Bunlar 
meyanında Sovyet Rusya ele!ct:rik 
tröstü elektroteknik şubesi lır.ş· 

mühendisi, Moskova devlet elek -
trik istasyonunun başmühendisi, 

ayni istcsyon şube müdür muavi· 
ni, \•e me~ropoliten vickers firma· 
smda müstahdem lngiliz tebeaınn
dan ba~mühendis ve firmanın mü· 
mesaili Monkhouse ile mühendis 

Almanyanın muahedeye 
teca ,. z"' n sileFran
sanın yap nğı teşebbüs 
P ARiS, 16 (A.A.) -Diplomasi 

mahafil M. Fr~nçoit Poncet'in bun 
dan üç hafta evel Nazilerin I:chl 
köprüıü üstündeki nümayişlerinin 
Fransada hasıl etmiş olduğu fena 
tesirler hakkında Alman hükume· 
tinin nazari dikkatini celbetmiş ol 
duğunu taa?'ih etmektedir. 

Son günlerde vukua gelen hadi 
ıeler üzerine Fran!:ız aefiri, diin 
Alman hükumetine ilk tcşeb'bünii
nü hatırlatmı~ ve bunların hukuki 
mahiyetlerinin amıra tetkik edile· 
bileceğini söyliyerek bu eibi hiidi
ıelerin bir daha vuku bulmamazı 
li.zım geldiğini töylemi~tir. 

Temps gazetesi, bu münasebet 
le iki mesele ayırt etmektedir. 

Bunlardan birincisi Kehl hadi -
ıcleri dolayısile ortaya çıkan hu · 
susi meseledir. 

ikincisi Hitler hücum kıtalarınm 
muavin polis kuvveti namile mcv -
cut kuvvetlere il5.ve::i sureti1e 
Sarre topraklarında bulundurulma 
sma mezuniyet verilmi~ olan kuv -
vetlerin arttırılması meselesidiı. 

Bu ikinci mesele, bütün Alman· 
yanın yeni baştan silahlanmasının 
bqlangıcı demektir. Almanyamn 
polis kuvvetleri mevcudunu kr.t'i 
ıurett.e tahdit eden sarih itilafnn 
meleri imza etmit olan bütün hü -
k<lmetleri alakadar eder. 

Bu mesele, hariçte olduğu gibi 
Londı.da da keyfiyetin yeniden 
ve derinden tetkik edilmesine ba1s 
olmu9tur. ihtimal mesele, milletle· 
cemiyetine de hava.le edilecektir. 

Al~anya ve 
etrafındak ller 

BERLlN, 16 (A.A.) - Çet:k 
miğfcrliler reisi muavini M. Duest
bere, dün Leipzig'te bir nutuk a'-ı~· 
liyerek ~öyle demi~tir: 

G3rp hududumuzda Fransızlar, 
Şark hududumuzda ona takı sıkı -
ya bağlı olan müttefikleri Lehli -
ler, Çekoslovaldar ve Yugoslavlar 
var. 

Şarktaki tehditkar hadiseler do 
layısilc çelik miğfer -te!kilatı, Al
man milletine - kendini koru. d:ye 
hitap etmektedir. 

4 polislik için 
1000 kfşl 

Lubnan hükumeti kadroya dört 
polis nlınnuısı için martın yedinci 
günü bir imtihan açmış müsaba -
kaya 1000 ki~i girmiştir. Bunla -
rın ekserisi bakalorya ve hukuk 
mezunudur. Diğer memleketler -
de iş::ıizliğin feci bir milcyasını gös 
teren bu hadiseyi hayretle seyret
mek l&zmıclır. 

Amerika bankaları 
NEW-YORK, 16 (A.A.) -

Bugün de Amerikada b~=ılercc 
banlıa, tekı-nr açılmıştır. Bu ban -
kaların ellisi New· Y ork'un fede -
ral reserv bank mıntakası dahilin· 
dedir. E!ihrı.m borsası, fevkalade 
faaliyettedir. 3 milyondan fazla 
h:sse senedi satılmıştır.. Bir ç.ok 
esham 2 - 10 puan yüksclmi~tir. 

İçimiz hürmet Ye imanla 'dolu 
olarak sizi ziyaret ediyoruz. Sizin 
şehadctiniz bizi yaşatıyor. Bunun 

meldir. 
Proje, beynelmilel bir kontrol için huzurunuzda ahtediyoruz. Si-

kcmicyon:ı ve daimi bir silahları zin yolunuzda yürüyeceğiz. Ana -
bırakımı komitesi ihdasını tavsiye lar sizin gibi yüz binlerce kahnı. -
edecektir. ınan yetiştirecek. Tili·k gençleri 

Almanya ve İtalyanın dilekleri vatan hudutlarında çarpışacak fa
kat artrk sizi çiğnetmiyeceğiz. Ey büyük çapta topların, ağır tankla-
ordunun v~ Türkün kuvveti l\Iehrm, her türlü kuvvetli taarruz si -

!ahlarının ve hava bombardıman· rnetçik, ey Türk gençliği. • · Bura-
larının ilgası yolu ile tabnin edi _ da yatanları unutmıyacağız. Bu-
lecektir. gün buraya yemin ctmeğe gel-

Pl&n, 5 senelik olacaktır. dik.,, 
Hüsnü Beyin şiddetle alkı§la -

A 1 manyaya hürriyet nan bu heyecanlı nutku bir çok 

Mac Donald, Cushney J ohn ve mu 
kinist Nordwall Charley ve Grego 
ry bulunmaktadır. Bu beı kişinin 
isticvabından sonra Monkhouse 
Allan ile Nordwall Charley evle
rinden ayrılmıyacaklarma dair ta
ahhütname imza ettirildikten son
ra tahliye edilmişlerdir. Tahkika
ta devam edilmektedir. 

veri 1 mezse Avrupa kadınları, erkekleri aclatmıştı. 
tehllkede! Hüsnü Beyden sonra tehir mec· Italynda işsiz.er çoğalıyor 

CENEVRE, 16 (A.A.) - M. lisi azasından ve Milliyet gazetesi ROMA, 16 (A.A.) - 1 Kanunu 
Mac Donald Cenevrede söylediği neşriyat müdürü Etem izzet Bey, sanide 1.225.470 ten ibaret olan 
nutukta demiştir ki: kürsiye gelerek 9ehir namına bir işsizlerin miktarı 28 şubatta 

"Silahları bölük bölük azalt - nutuk söyledi. 1.229.387 ye çıkmıştır. 
mak için planlar hazırlamak yo- Bu nutuk bir çok defalar cılkı~- Bunlardan 305,000 i tahsisat al· 
lundaki eski çalışma usulümüzün larla kesildi. Etem İzzet Beyden maktadır. l§sizlerin 941.184 ü er • 
t<lrhk faydası kaLmamı§tır. Devlet· sonra Milli Türk Talebe birliği na kek, geri kalanı kadındır. 
ler eksiksiz bir blfınço rıörmeyi, mma edebiyat fekültesinden F ah· ıııııımııımııu 1111111 • mınııııııı ıııııw• 1111111111 --.. 

hazar..aco.kları ve l:aybetmel: teh· riye Hanım söz aldı. reisi mühendis mektebi talebesin-
likesini eöze alacakları şeyleri öğ- Heyecandan sık sık sesi kesilen den Tevfik B.in söylediği nutukbn 
renip bilmeyi istemektedir. Fahriye Hanım 16 martın müba- ~onra Maltepe askeri lisesi talebe 

M. Mac Donald, nhpabından rek şehitlerine dönerek dedi ki: muzikası tarafından matem hava• 
birinin "ya Alm::myaya hürriyet ve "Ey Aziz şehitlerimiz; sı çalınmış arkasından bir manga 
hak vermeli, ac~alet hükmünü ye· 1 Gönüllerimizde hızı bir an bile asker tarafından havaya üç el ateş 
rine getirmeli yahut Avrupa yıb· l cksilmiy~n hatırayı yadetmek için edilmiştir. Bu suretle merasim • 
lıp batmak tehlike:;ini göze aldır- ! buraya geldik. tince resmi geçit yapılmış~ık liği 
malıdır.,, yolunda söylediği bir sö ~ Siz ihtiraslı bir emelin sinsi Evvela milJi türk tal' - kır 

1 
y _.nan ız ve 

zü anarak demi!tir ki: darbesini yediniz. Fakat sizlere ne bayragı altında tor d . 
b l 1 l I b I 1 .. rin e azız !C • "Bu sözler izim i_çin p. ek ziya- ı mut u... . .. er.<e < ta e e er e ld ~ h ld 

l l . . aa.rı o ugu a c de manalı ve ehcmmıyetlı şeyler - 1 C0nnetın en yuce tahtına çı rnn hıtlcrın fotogr· 
• 1 coh alkıtlanmı§lar-

dir. Bugün ben silahların azaltıl - ruhunuz hic sızı duymasın. Bırak- geçmış er 1• • 
1 

k A 

· · h"' ·· · d t y ~ d · d l l d A ıcısından Ma tepe as erı ma~ı, ıtı.mat ve usnu nıyet u~· - ıgımz yurau ar rnız an ge en er ır. ,. k .. 
1 

, 
1 gularırun kuvvctlE:nd:ı-ilmesine sizin gibi koıuyacaktır. Bunu hu- lise!'· talebeleri ve a~ e~ı .ın .a ar 

yardım edilmesi için bir davet ya- zurunuzda bir kere d~ha ahdot - g'çmi!ler v_e bu . ke~erh hıhtıfole 
b. • · "' ld' aclenler azız .. ehıtlerın ru unu to.-pıyor, ır ışaret verıyorum .. , mege ge ım.,, u :r • 

M. Mac Donaldın bu nutku tel- Fahriye Hanım çok alkışl~n~~: ı ziz ederek rnera:ıımdcn ayrılmış • 
sizle her tarafa yayılmı§tır. Milli Türk Talebe B1rh31 ltlrdır. 



Enstitüsü l\1üdürlüğünden: 
Mektebimiz. için 200 ton kok kömürile 10,000 kilo gürgen 

odunu kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere yirmi gün miid
cletle mlbaakasaya konulmuştur. 

Talip olanlar ıartnameyi görmek üzere öğleden sonra her 
giln mektep muhasebeıine müracaat edebilirler. 

Talipler ihale günü olan 28 Mart 933 Sah günü saat IS de 
% 1,S teminat akçelerile ve yahut muteber bir banka mektu· 
bile birlikte Ankara'da Mektepler Muhasebeciliğinde müteşekkil 
MBbayaat Komisyonuna miiracaatları. (1090) 

1 htanbul Evkaf Müdürlflğü ilinlan 1 
Mahalle ve mevkü Sokağı No. sı Cinsi 

Babıali Nallımesçit Cağaloğlu 8 Hane 

Milddeti 
ican 

Bir sene 
" " Lalabayrettin 

" 23·6 
Beşirağa 7 " Hacı Beşir " 

,, 
" ağa tekkesi 

Mihrişah Sul- " " " Tomrukağa 7 
tan mektep mahalli 

Babçekapıda Çelebi Sultaohamamı 2-37 DOkkin ve fevkin· ,, 
oğlu Aliettin de oda 

,, ,, ,, 4 Dük kin 
Bahkpazan Ahıçelebi Yumurtacılar56·284 ,, 
T ahtakale Hacıbamza Şekerciler 3, S, 7 ,, ve ban 

,, Rüstempaşa Papazoğlu 22 Mağaza 
Mabmutpaıada Hacı Riza paıa 258-104Dükkin 
klçek yokuşunda 
Mabmutpa14da Sul- Sultan oda· 3 
tan odalan Jarı 
Mabmutpaşa H.köçek Camialbnda 42-13 

" 

" " " 40-17 
h ff " 19 " 
" .. " 21 .. 
" " " 24-4 " 
• " H 39.23 " 
.. • H 24·6 
" " Klirkçühan 26 " Oda 

ikinci kat .. 
" Kllrkçii hanında odaba11bğın msıf 

hissesi ve aralık meydan mahalli 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" •• ,, 
,, 

" .. 
" 

Mabmatpqada Sultanmektebi S Hane " 

" Sultanodaları 22-24Dllkkln ,, 
11 1 Sultanbaaında oda ,, 

ve odabaflhk 
Mabmutpapda Dayebatun T arakçdarda Mtınhedim cami ,, 

avlusundaodaveheli .. H Yeniban 35-39 Dilkkill 
" • .. " 33.37 " " 

" " Medrese 35 

H 

" 
ittisalinde 
Hamam 7-9 
ittisalinde 

Çakmalrçdarda Valdeban 
birinci kemerde 
Çakmakçılarda Valde hanında 

" Büyiik yeni banda 
" 
" 

" 

" " Valde bam ikinci 
ilat K. da 
Valde hanı ikinci 
üat K. da 

Uzunçarşada Y avaıçqabin Mk. 
.. Benazcedit .. 
H 

.. 
Saman Viranıevvel 
Di>kmeciler 

9 

13 
20 
31 

32-33 

93 

18 
296-126 
127-198 

39 

" " " 32 ,. Bezzazcedit 111-112 
" Yavqçaıahin Mk. 26 

Ey&pıultanda camiikebir iskele 21-18 
,, Kasımçavuş Eskiyeni 46 
,. Camiikebir Hafaflar 1 

S8tl&cede Mabmutağa iskele 45 
Eyllpsultan Camükebir Hafaflarda 1 

" 
Depo 

Oda 

" 
" 
" 
" 
,, 

Hane 
Dükkin 

,, 

" 

" 
" Oda 

Dlikkan 

.. 
" 
... 

" 
" 
• 
.. 
" 
" .. 
• 
,, 
" 
" 
H 

" ,. 
Kahvehane arka· ,, 

sandaki ardiye vearsa 
Kayıkhane ,, 
Fevkinde oda· 3 sene 
lan milıtemil diikkao 

Çakmalrçılarda Valde Ortakapı 6,37,65, Bet oda ,. 
•aamda tahtanisinde 59,60,60,61 

• Ballda mevkilerile cinsleri yazıla olan vakıf emJAk bizaların
clald mllddetlerle kiraya verilmek üzere milzayedeye konmuıtur. 
laaleleri Nisanın birinci cumartesi glinü saat on beıte yapılacak-
111'. Tatmak iıtiyenler Çemberlitaıta Evkaf Miidiriyetinde Akarat 
lcalemine gelmeleri. ( 1081) 

. A~alar Malmüdürlüğünden: 
Lira K. No. ıı Sokağı Mahallesi Cinsi 
280 50 4 nDkerrer Mustafa B. Büyükada Arsa 

Metreıi 

187 
Yalı 

211 so 4 ft ft tt H 211 
271 SO 4 mükerrer ,, " " ,, 181 

Yukarda yazılı arNla.1n catJf bedelleri pefin ahnmak prtile 
16-4-933 paur günü 1aat 14 t~ Adalar MaJmildlirliiilnde aleni 
mlaJede ile sahlacakbr. (1201) 

l ~.. . 
AMBA MUBAYAASI • • • • BiR EMNiYET MESELESiDiR 

3 

Doktorlar 
Dr. Mehm~t Ali 
idrar yolu haatabklan 

miitehauın 
Köprüba§mda Emhıöntl Hanında No. 2 

Her gtın ötleden aonra 

Doktor 

Cevat -N. ZekAI 
~ mlteha!sıiı 

Cuma ve pazardan maada günlerde saat 
s ten e ya kadar baata kabul olunur. 

1 Kuayenebanelllld Babdll karpıımda An

kara caddesi No. 47 ye tevldan naklet

mlftlr. Telefcm muayene: 23469 

Ikametc&h: 60740 

oı, Tabibi 

Elle Hayon 
Ke§hur Dit tabibi mtlteveffa Davld Ha· 
yon'un oğlu dff tabibi ELlE HA YON 

butaıarmı arbk Be§lktqta detu yalnız 

yeni tqmdJ'1 Perapalu kargtamda As

malı Keaclt aokaA'ı No. 68 Kamh1 ham 

3 numaradaki muayenehaneııilıde kabul 

etmektedir.Telefon: '1803. Adreııe dikkat. 

Doktor 

Hafız Cemal 
DabDI baat•lıkler mut•h•aı• 

Dlvımyolu No. 118 Teletcm: 222398 

GBz hekimi doktor 

Stlleyman ŞDkrU 
Btrlııcl mut mOteheMre 

Babı&U (Ankara caddesi Numara 60) 

Dı, doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: Uektldar Atıamatqı No. d 

Dl• doktoru 

Zeki Nuri 
Her g11n but& kabul edilir. Her oevı dit 
rabataızl.ıtı tedavi olunur. lluayenebaDe: 

Oaktldar Ah~bqJ Mektep sokak No. DO 

SEYRISEFAIN 
Merkezi idaresi Galata köprühaşı 82623 

'olıe A. Sirkeci Mühürdar zade Han 2264-0 

Şartnamesinde yazılı eb'at 
ve enaf mucibince u2000,. 
Kondenae borusu pazarlıkla 
alınacaktır. Pazarlığı 20/Mart/ 
933 de saat 16 dadır. Temi
nat maktuan"l 25,,liradır. (1173 

• Meşhur bir marka daima 
emniyet telkin eder,Osram 
adı bütün cihanda tanınmıştır. 
Bir Osram ampulü satın 
aldıgınız zaman aldanmadıg1nızı 
göreceksiniz. Çünkü Osram 
lambaları birtekamül timsalidir. 
Muktesidane oldugu kadar iyi 
ve m ütesavi ışık verirler. Her 
isti mal sahasında en iyi bir 
ziya membaını teşkil ederler. 
Her mübayaanızda yalnız 
Osram ampullerini isteyiniz. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Cibali fabrikası için (30) kalem eczayı bbbıye ahnacakbr. 

Taliplerin listeleri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek lizere 
o/o 7,5 teminatlarını hamilen 2l·3· 933 Çartamba günü ... t 14 
de Galatada Ahm, Satım Komisyonuna müracaatları (1089) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Nümune ve şartnamesi mucibince yerli malı markalık (10,000) 

metre Amerikan bezi pazarhkla satın alinacakhr. 
Taliplerin Qiimune ve şartnameyi gördiikten ıonra pazarlıia 

iştirak etmek lizere % 7,5 teminallarmı fiamılen 8 4. 933 cumar· 
lesi günü saat 14 te Galatada abm satım komiayonuna mOra• 
caatları. (1024) 

Jstanbul üçüncü icra memurluğundan: ı .. -• Dr. Ihsan Samı 

Gonokok aşısı 
Bir deynin temini istifası zımnında mah· 
cuz ve paraya çe,·rilmesine karar \'erilen 
2 adet aynı cinste vapur stim makinası 
21 mar\ 933 tarihine müsadif salı günü 
saat 15-17 de Topanede iskele cadde
sinde 24 numaralı g;araj önünde ikinci 
açık arttırma suretik satılacağından talip 
olanlann mezkör gün ve saatte mahal
linde hazır bulunacak memuruna müra
caatlan lüzumu ilan olunur. 

kara'nın en .b,üyük 

Kıtap, gazete ve 

Kırtasiye mağazası 

AKBA 
kıtap evi ve kırtasıyecılik 

Anafartalar cadd~ıi 
1 cldon: 3377 

Her li~anda gazete 
mecmua ve kitap~. 

Her nevi kırtasiye eşyası 
ve mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı - makineler 

ve amatör işleri 

Etem Pertev ıtriyatı 

Kütahya çinileri 

Istanbul 6 ıncı icrasından : 
Bir borcun temini zımnında Galatada 

Tünel civarında I 8 numerolu billurcu 
düh kanında mahcuz ve satılması mu
karrer Alpaka marka çatal ka~ık ve bı
çaklarla kemik baA"ı ı-alata kaşıjtı ve ça
tallar. gümüş kaplamalı kristal yemişlik
ler 22·3 933 Çarşamba günü 12 ilA 1 
saata kadar mahallinde satılaca~ndan 
talip olanların vakti muayeninde mahal
lindeki memuruna müı acaatlan. ilAn 
olunur. 

Belsoğukluğu ve ibtilltlanna klrft 
pek tesirli ve taz~ aşıdır. Divaayolu 

Sultan Mahmut türbesi No 189 

3UncU Kolordu Setınalm•ı 
Komisyonu llAnlan 

M. M. V. Sa. Al. Kom. dan: 
Hava ihtiyacı için çelik çubak 

ve çelik saç pazarlıkla abna
caktır. Şartnameyi görmek isti• 
yenlerin her gün taliplerin temi
natlarile birlikte 25/Mart/933 
cumartesi gllnü sa~t 14 te An· 
karada M. M. V. Sa. Al. Kom. 
nuna mllracaatlan. (3037> (1210) 

Üsküdar Tapu idaresinden : Bogaziçi 

Anadoluhisannın büyük Göksü küçük 

Armutlu bostanı demekle arif eski 7, 7 
yeni 25 No : lu bostanın alt1 sehim id· 

barile iki sehmi Yani oğlu Hiristonun 
vefatile veresesi tarafından intikal için 

müracaat edilmiş isede ibraz eyledikleri 

13 recep 1275 tarihli temessük senedi· 
nin 290 tarihli tahrirde muayene görme-· 

miş olmasından dolayı senetsiz tasarra

fata kıyasen mahallen tahkikat yapılaca

ğından mezkur hissede başka11ınm alakal 

tasarrufi}esi mevcut ise tarihi il!ndan 

itibaren on gün zarfında evrakı milsbite• 

lerile birlikte Sultanahmet de Üsküdar 
tapu baş memurluğuna 28-3-933 Sah 

günü mahalline gidecek tapu memuruna 
müracaatları ilin olunur. 

SAHIBI: lıfEHKE'I' ABDI 

Umumi Nefrlyat lftldDrO: l'IKRm ADIL 

VAKiT MATBAASI - lSTANBUL 


