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Armstrong denilen bu adam pek 

İyi bilir ki bugiin boğazlar her tür
lü ticaret gemilerine tamamen 
ae11besttir. Boğazlardan geçmek i
çin ticari nakliyattan bir santim 
hile resim alındığı yoktur. O hal
de nasıl olur da boğazlardaki 
beynelmilel kontrol Karadeni -
~in arkasında olan milletler ve 

:r:nemleketlerin iktısadiyatı için 
Zararlı olabilir?. 

Halbuki Armstrongun hasretle 
hatırladığı (Sevr) muahedesi bo -
iazları tamamen hususi bir idar~ 
haline getirmek istiyordu. Bura • 
da teşkil edilmek istenilen lbeynel· 
llıilel idareye boğazlardan gelip 
8'eçecek bütün nakliyat üzerine 
ayrı bir vergi koymak aalahiyeti
lli •eriyordu. Demek ki beynelınie 
lel nakliyata işte o vakit hatır ve 
hayale gelmez zorluklar çıkacak -
tı. 

Sonra )?oaazlardan aadece ti -
ea.ret aemileri değil, harp gemile· 
ri de geçmektedir. Yalnız bu harp 

gemilerinin ge~~esi .için huıwıi 
bazı tedbirler alınmıftır. Boğazlar 
Türk toprakları arasından geçen 
'1e lstanbulun adeta bir caddeai 
vaziyetinde bulunan bir deniz yo
lu olduğu halde ecnebi hıup ge • 
ınilerine bile buradan gelip geç • 
.inek ımkamnın verilmesi Türkler 
tarar, dan başka milletler için 
gösterilmiş büyük bir · fedakarldt
tır. Nasıl ki bu fedakarlığı Arma
trongdan evvel konferans vermiş 
ola.n Taymis muharriri Mr. Ph. 
Gre~es de takdir eder bir §ekilde 
bazı <>özler söylemiştir. Halbuk' 
l\rnıstrong diyor ki: 

·'Türklerde boğazların kıymet 
Ve servetine dair hiçbir fikir yok· 
tur. l Atina) ve (Selanik) limanla· 
l'I doiuyken (İstanbul) boşalmış -
trr. Tüıkler tevlit edecekleri neti -
eeyi n:,zan dikkate almaksızın 

koydukları manasız kanunlar, 
glimıiikler, tahmil ve tahliye usul
lerile ticareti imkansız bir hal~ 
Sokmuşlar, ecnebilere aşikar nef
rctlerile gayritabii bir vaziyet ih
das etmişlerdir.,, 

Görülüyor ki Armstrong bugün· 
kü dünya vaziyetinden adeta ha -
bersiz gibi duruyor. lstanbulu ik -
lıaadi buhran içinde, fakat Atina
)ı ve Selaniği cennet şeklinde gös-

Mehmet Asım 
(Devamı 2 inci sayı:tada) -- '" .-

Misyonerler 
Müslümanları 
nasıl hıristiyan 

ederler? 
Bugün 5 inci sayıfamızda 

başlıyan bu eseri 
okuyunuz! 

M. Makdonald'ın mühim bır teklifi ............................................................................................ 

Silihları azaltmak için 
son gayret 1 

İngiliz başvekili her devletin askerliği 
için bir had çizmiştir 

Türkiye için 100 tayyare teklif ediyor 

Fransız askeri ye.konu 600 bin r 
CENEVRE, 17 ' (A. A.) - M. 

Macdonald, dün öğleden sonra 
söylediği nutukta vaziye\e dik bir 
nazarla &akmak gerelC olduğunu 

Alman askeri 400 bin ! 

beyan etmiş ve demiştir ki: 
Eğer Alrnanya yalnız kazan • 

makla kalmak istiyorsa bu onufi o· 
(Devamı 2 inci sayıfada)' 

........... __. .. ••••••••n•••••au•ı•ut-...._•u•.••••••-••••••••••• ................. .._. 

Alman konsoloshanesinde di'in çekilen bayraklar Kabrıt edilen Alman bayrakları 

Alman bayrağı 
Hindenburg'un 

• • 
ıçın 

• 
emrı 

DİLİMİZ 
Şu kelımelerın karşılı
ğını bularak gönderıniz 

ANKARA, 17 (A.A.) - T. 
D. T. Cemiyetinden gönderil • 
miştir: 

Karşılıkları aranacak arapça 
ve farsça kelimelerin yedi numa 
ralı listesi şudur: 
1 - Gadir -gadr 9 - Gaybubet 
2 - Gaflet 10 _ Gaye 
3 - Gaile 11 - Gıda 
4 - Galebe 
5- Ganimet 
6- Garez 
7- Garip 
8-Gavamız 

12 - Gına 

13 - Girdap 
14 - Gurur. 
15 - Günah 

List~lerde çıkan kelimelerden 
manaları birden fazla olanların 
her manası için ayrı karşılıklar 
ileri sürülebilir. 

fGelen eevanlar 5 inci aayıfamızdadır] 

J Almanya milli bayrağın değiş-
tirilmesi ve cümhuriyetten evvel 
kullanılan bayrağın iadesi hakkın
daki karar üzerine Almanya rei• 
sicümhuru Mareşal Hindenburg 
bütün Alman elçilik ve konsolos
luklarına bir emir göndererek es
ki bayrağın sefaret ve konsolos .. 
luk binalarına çekilmesini bildir
mişti. 

Bu emir üzerine dün şehrimiz
deki Alman konsolosluğuna, me
rasimle bu bayrak çekilmiştir. Sa
bahleyin yapılan merasimde şeh -
rimizdeki Almanlardan bir çok -
ları bulunmuş, Alman 1başkon&o -
losu Her Makvalt Mareşal Hin -
denburgun emrini okumuş, bun -
dan sonra eski imparatorluk bay• 
rağile Hitlercilerin bayrağı kon -
solosluk binasına çekilmiş, bu es
nada hazır bulunanlar Alman mil
li marşını taganni etmişlerdir. 

imparatorluk devrinde kulla • 
1 mlan Alman bayrağı siyah, beyaz, 
İ (Devamı t inci sıı.yıfıula) 

Şaşılacak bir tayyareci 
kadın şehrimizdedir 

7 400 metreden kendini boşluğa bıra
karak bir göl Üzerine kayan bu kadın 

Dünya "rkek ve kadın tayyareciler arasında rekor kırmııhı 
Paraşütla yere inmede dünya re 

koruna sahip olan meşhur tayyare 
ci ve paraşütçü Matmazel Smaran 
da Braesku iki gündenberi şehri -
mizde bulunmaktadır. Henüz yir4 

mi yedi yaşlarında bulunan Mat -
mazel Braesku "Paraşütçüler kra
liçesi,, ünvanını kazanacak kadar 
tayyarecilik ve paraşütçülükte ma 
baret sahibidir. Kendisi aslen Ro
manyalıdır. Lise tahsilini bitirdik
ten sonra güze! sanatlar akademi· 
sinde de okumuş, tayyareciliğe 

büyük bir heves duyduğu için 928 
de Berline gitmiş, orada tayyareci 
lik tahsil ettikten sonra tekrar Ro
manyaya dönmüş, 1931 de Paraşüt 
le 6200 metreden yere inerek o za 
mana kadar bir Amerikalı kadı -
nın muhafaza ettiği rekoru kırmış 
tır. Bunun üzerine derhal büyük 
bir şöhret kazanan Matmazel Bra
esku'ya Romanya kralı tarafından 
bir nitan verilmiştir. Genç tayya -
reci hu muvaffakiyetten sonra ge-

Bir para
şotla boş
luğa atılış. 

ne ayni sene Amerikada Florida 
da yapılan beynelmilel tayyare ve 
paraşüt müsabakalarına Romanya 
namına iştirak etmiştir. Paraıütle 

yere inmede kadınlar arasındaki 

dünya rekoruna sahip olduğu için 

(Deva.mı 8 inci ııayıfada,) 

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

Beşiktaş takımı : 5 
Gal~tasaray takımı : O 

Oiin (;alatasaravın mağhibiyetile netice•enen maçtan 'bir ıahne 
[ Bu maçın tafsilatını spor sayıfamızda okuyacaksınız ] 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Oğlum, düşün ki ıen her nefes aldıkça dünyada bir ad:ım ölü,.or. 
- iyi ama inaanlan kurtarayım diye nefes almaaam 9 zamaa da 

ben ölürum .• 
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Armsirong 
Sevr günlerinin 
hasretıni çekiyor 
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(Ba,m:ıkalcdcn deTilnl) 

teriyor ! Sonra da bunu Türklerin 
boğazlarda tatbik ettikleri kontrol 
usulüne isnat ediyor! 

Galiba Armstrong bugünkü 
I.:ondra ticaretile bundan beş on 
sene evvelki ticaret vaziyetini hiç 
mukayese etmemiştir. Aaradaki 
büyük farkı görmemiıtir. İngiliz 
liıasmın niçin altın kıymetini kay
bettiğini öğrenmemiştir. Atinaya 
ve Seliniği cennet gibi gösteren 
Arınstrong bugünlerde Yunanista· 
nı atır11an siyasi buhranların hep 
iktısadi ve mali sıkıntıdan geldi -
:(ini anlıyamamıttır. 

lstanbul rıhtımında bir tahmil 
ve tahliye tirketi olabilir. Bu şir
J<ettcn Türklerin §ikayeti buluna· 
bilir. Fakat bu nihayet Türkle1· 
için dahili bir meseledir ki boğaz· 
larrn vaziyetile, ecnebi memleket· 
leı ın ticaretile küçük bir alakası 
bile llJJ!VCut değildir. 

Armıtrong Türkiyenin boğaz .. 
Iardaki beynelmilel idarede bir 
mc.vkii olmasına tahammül edemi. 
yor, Lunun için §Öyle diyor: 

"Bir ierdin şahsi servetini birçok 
kimselerin ticaretine mani olmak 
~klli·de idare etmek salahiyetini 
faıiz olmadığına kaniiz. Bunun gi
bi milyonlarca insanın saadetine 
te."ir eden boğazların bu şekilde 
kontrohma müsaade etmenin bey
nelmilel bir cürüm olduğunu d~ 
biliriz.,, 

BirAZ ev~el izah ettiğimiz gibi 
bo~ıı?ların beynelmilel ticari nak 
liyatı tamamen serbest bırakan i
:dareıinin hiçbir memleketin ikHsa 
aiyahna en küçük bir zararı yok -
tur. Binaenaleyh Armstrongun 
maksadı milyonlarca insanın saa -
de~i olamaz. Olıa olsa bu adanı 
miıta:-eke günlerinde lngiliz işgo.l 
ku,·vcllerinin kendisine vermiş ol· 
duğu re.mi sıfatı ıuiiıtimal et .. 
tiği zamanların hala unutamadığı 
çapulculuk hatrraaınr ihya etmek 
hınına ve arzusuna tutulmuı ola· 
bitir. 

Şayanı dikkat olan bir nokta 
.§Udur ki Armstrong Türkiyenin 
bugünkü vaziyetinden !İkiyet et· 
boğazlar kontrol komisyonundaki 
mekfo kalmıyor. Türk milletinin 
iıti~baline de temaa ederek ismet 
Pt. nın Türkiyeyi aanayileıtinnek 
programına da tiddetle hücum e· 
diyor. Bu arada "Saf ve ahmak 
Türk köylüıünün fabrika zihniye
tini irikitaf ettirebilmesi için bir 
~ok batınlar geçmek lazımdır. Ve 
allahtan dilerim ki bu zihniyeti 
asla inkip.f ettiremesin.,, diyecelc 
kadar küstahlıkta ve rezalette ile· 
riye gidiyor!. 

Fakat Armstrong denilen bu al· 
çak iyi bilmelidir ki Türk milleti 
onun zannettiği gibi ahmak değll· 
dir. Eğer ahmak olsaydı kendisi 
bugün Londrada değil, mütareke 
aenelerinde olduğu gibi gene ls · 
tanbulda bulunurdu ve o vakit Üa
küdarda jandarma yüzbaşısı sıfn· 
tile yaptığı gibi çapulculukta de -
vam edip giderdi. 

Eğer Türk milleti ahmak ol
saydı (Sevr) muahedesi yerinde: 
kalırdı. 

Türk milletini (Sevr) den kur
taran, (Armıtrong) gibi medeni -
yet namına gittikleri yerlerde şa
kavet yapan düımanlardan kurta
ran Türk zaferi yalnız kol ve ayak 

VAKiT 

A'man bayrağı iç· 
Hinden burgun 

lngiliz başvekilinin silihları 
yaptığı teklif 

• 
emrı 

en tarnfı birinci S."\yıfadl 

kırmızı renkte ioi. CümhuriY 
devrinde kabul edilen bayr 
siyah, beynz, sarı renktedir. 

__ altmak 
(nıı, tarafı birinci Myıfada) 

lup biten şeyleri ve kendi menfa -
atlerini yanlış bir surette kavra -
dığını gösterir. 

Silahları elinden alınmıt mil -
Jetler hak ve hürriyet istiyorlar. 
Siliihları ellerinden olan milletler 
bu dileği hesaba katmalıdırlar. 
Yalnız beşler konferansının beyan 
namesi hukuk beraberliğile emni
yetin biribirine bağlı şeyler oldu
ğunu tanımıştır. 

Bu t:özlerden sonra M. Macdo
nald milletler arasında itimat duy 
gusu hüküm sürmedikçe hukuk be 
raberliği i inde ilerleme bat gös -
termiyeceğine dikkati çekmiıtir. 

M. Makdonald silahları azalt -
mo. konferansının baıka bir vakte 
bırakılması dütünceıine itiraz et 
mif, bunun !İmdiki halde bir mu· 
vaff akıyetlizliğe uğrama demek 
olncağını ıöylemiı ve nutkuna fÖy 
le <1Lvam etmiıtir: 

- İngiliz projesi Fransa ile 
Almanya arasında karııhkh bir an 
laıma mevcut olduğunu ve bet -
ler konferansının beyannamesin • 
deki şartların gerçekleıtiğini far -
ı:~tmekt .. iiir. 

M. Macdonald bu planın elbir
liği ile çahıma dütüncesile tetki .. 
kini istemi~tir. 

M. Mac Donnld devamla de .. 
miıt\r 1d: 

. 
- ·r eklif ettiğimiz plan bet ıe· 

ne mijJdetle mer'i olacaktır. Bu 
pla::ı siıah kuvvetlerinin azaltılma 
sun derpiş etmekte, yeniden ıi • 
Ialılanmc;. yolunda hareketlere ma 
ni olmakta ve devletlerden her • 
hapgi birinin taahhütlerinden sıy
rılıp kurtulması için beynelmilt:l 
bir kontrol eıası kurmaktadır. 
Bundan başka bu plan silahların 
tekrar azaltılmaıı yollarını aramak 
~zre daimi bir teıkilat yapılması· 
m istemekte ve itimat duyguıunun 
kuvvetleı,meıi için siyaset saha -
aında da çahtdması imkanını ta
nımaktadır. 

M. Macdonald, ordu mevcutla .. 
r:ı için Fransız planında ileri ıü -
riilen müşterek eıası kabul etmek-

• • 
ıçın 

. 
tedir. ı Çekoslavakya 100000 100000 

M. Macdonald deniz itilafına , Belçika 60000 75000 

Hitlercilerin bayrağında 

kırmızı zemin ortasında beyu 
daire ve bunun üzerinde siy 
renkte (Tagen Kroys) denilen 

daha baıka devletlerin de iştira - Felemenk 25000 75000 
ldni istemiı, her türlü tayyare bom Bulgaristan: Yunanistan, Maca· 
baardımanlarmın kaldırılmasını ristan ve Portekiz hükumetlerin • 
teklif etmiş, sivil tayyarecilik me· den herbininin ordu mevcutluı 
selesini bir tarafa bırakmıı, mik- top yekun 60000 kişiden ibaret o· 

haç bulunmaktadır. 
Şehrimizdeki resmi Alman Ul 

hafili, eski imparatorluk bayr• 
ğının tekrar kabulünün Almaıı 
yada imparatorluğun iadeıine · 
başlangıç sayılamiyacağını, bu 
so.decc Alman milli temerküz 
reketinin bir işnrcti sayılması li 
zımgeldiğini söylemekte ve Al 
manyada bayrak meselesinin -Ha 
halline kadar bu iki bayrağın k 
lanılmaaı hakkında Mareıal H' 
denburgtan emir alındığını bil 

rop ve kimyevı maddeler vasıta:Si· lacaktır. 

le muharebe yapma usulünün kal · İngiliz planı yeniden yapılacak 
dırılmasmı da kabul etmiştir. müteharrik kara topları çapı için 

Hal sureli ! 108 milimetre, bugün mevcut bu 
Cenevre, 17 (A.A.) - M. Mac kabil topların çapı için de 155 mi

Donald'ın konferansa teklif et .. limetre tespiı edilmiştir. 
tiği mukavele proJesı emniyet Deniz kuvvetlerine gelince, 
projesi hakkında §U hal suretini 1935 senesinde bu hususta bir 
ileri sürmektedir: konferans toplanacaktır. Bu kon -

Paris misakının bozulması ya -
hut bozulma tehlikesi karşısında 
kalması halinde misakı imzalı .. 
yan devletler araınıda, bunlar -
dan betinin talebi üzerine, bir 
koneferans yapılacaktır. 

Bu konferans bazı tedbirler 
kararlaıtınlmaaı ve mes'ullerin 
ortaya çıkarılmaıı maksadını gü
den kararlar alacaktır. 

Bu kararlar büyük devletlerin 
ittifak ve diğer devletlerin ekıe .. 
riyeti araıile verilecektir. 

İngiliz planı ıilahlan azaltma 
işinde fu ıureti teklif etmektedir: 
Ordu mevcutları askerlik vazife • 
einin ifa edildiği günler sayısı -
nın vaıatiıine göre hesap edile -
cektir. 

İnajlİJ..pJıiıu 1'e A-TNPtW.alfi 
memleketlerin kara kuvvetleri i· 
çin vaıati ordu mevcutlarını faz· 
Jalaıtırmamak üzere ıu suretle 
tespiı etmektedir: 

Birinci rakblar ana vatan kuv· 
vetlerini, ikinci rakamlar da de .. 
niz atın kuvvetleri ihtiva eden 
kuvvetlerin yekununu göster -
mektedir: 

Ana vatan Deniz 
Kuv. Kuv. 

Sovyetler 500000 500000 
Fransa 200000 400000 
Jtalya 200000 250000 
Almanya 200000 200000 
Lehistan 1 

200000 200000 
İspanya 120000 170000 
Romanya 150000 150000 

--

dinnektedir. 
ferans bütün devletlerin deniz si
lah kuvvetlerini memnuniyeti mu
cip bir surette karalaıtıracaktır. 

İngiliz planı Fransa ve ltalya· C. H. 14""'. I{ üta hya ld 
nın deniz kuvvetleri hakkında re heyeti geçUdl 
kruvazörler ve torpito muhripleri KÜTAHYA, 17 (Husuıi) 
için 1932 birinci Kinununda in - C. H. FırkaGı I'ütnhya vilayeti i ~ 
giltere ve Amerika tarafından dare heyeti intihnbı:ıtı, intiha 
yapılan mütterek teklifi esas tut- usulsüzlük görüldüğü için bük .. 
muıtur. Gene bu planda ıafıharp iÜZ sayılmıştı. 
gemileri inıaatında ummnl bir Fırka kongresi, bu iş için Atı ? 
mütareke yapılmuı teklif edilmiş- karadan gönderilen Ankara vl 
tir. layet idare heyeti izaaın 

Bu plin, Almanya hakkında Mümtaz Beyin de i .. tirakile 
Versay muahedesinin tayin ettiği fanarak yeniden intihabat yal' . 
keyfiyetçe tahdit eıa.amı tanmıak- ve idare heyetini ccç.~i. 
ta, fakat tatbikat aahaıında bu • 
mütarekeyi Al.manyaya da fÜ. Bir hocanın hayra"' taJ: 
mullendirmektedir. kir ciirmün(!en do .. ayı tevk 

lDf'l~ P!inı ~ ., ~ ~l~{ ELMALI, 17 (Hu~usi) ::-- ., 
sa'hasmda 9u teklı erı ' avi ır: -"1'1'-..n,.. • m r cur,nıu11 

Tayyare bombardnnanlarının den doJayı Hasan hoca, mücl.del 
men'i, askeri tayyareler miktarı .. mumilikçe hemen tevkif edildi. 
nın azaltılmuı. \ Ayha' 

Bu ıon teklife ıöre Fransa Ja· 
ponya, lta1ya, Sovyetler liırlıgı, 

Amerika ve İngiltere mevcut as · 
keri tayyarelerini 500 e indirecek
lerdir. 

Diğer büknmetlerin mevcut as
keri tayyarelerini indirecek hadler 
fu ıuretle göıterilmittir: 

200 Çekoslovakya, Lehistan, 
ispanya, Yugoslavya, 150 Belçika 
Felemenk, Romanya; 100 Türki -
ye, Çin; 75 Yunanistan, Norveç, 
İsveç, lıviçre; 50 Danimarka, Es
tonya, Letonya, Litvanya, 25 Fen
landiya ve Portekiz. 

Cen-up uJ uzô · 
yakalanan kaçakçıla 

ANKARA, 17 (A..A.) -
ayın ikinci haftası içinde tüm ·· 
muhafaza kıt' al arı tarafından 
nup hududumuzda müsademeli 
mi.isademcsiz 34 kaçak vak'aaı o 
muf, birisi ölü ve i!tisi ağır yar 
olmak üzere 25 kaçakçı kayalaıı 
nuıtır. 

Türkiye -Fransa hudut 
komisyonu müzakeresi 

İngiliz pli.m teklif ettiii muka
vele projesinin meriyet müddetin
ce yeniden tayyare yapılmasını 
mennetmekte, bulundurulması 
memnu tayarelerin yarısının 6 Ha 
ziran 1936 tarihinden evvel öteki 
yarısının zu mukavelenin müddeti 
bitmeden evvel tahribini derpiş 

Iran heyeti Ada- ~ 
nadan geçti ! 

ADANA, 17 (A.A.) - Cene 
den dönmekte olan lran adliye ti 
ziri Daver Han ile lranın Parla ı 
firi Ala Han ve başkatip Hanı• 
bugünkü ekspresle §ehrimizde 

ADANA, 17 (A.A.) - On be~ 
gündenberi devam etme~te olan 
Türkiye - Fransa daimi hudut ko 
misyonu müzakereleri bitmittir. 

F ranaız heyeti murahhasası bu
günkü ekspresle Halebe hareket 
etmiıler istasyonda Vali, Beledi -

ye reisi, Emniyet müdürü ve Türk 
murahhas heyeti tarafından uğur
ln.nmıılardır. Fransız heyeti hare • 
kellerinden evel valiyi malca.mb -
rrnda ziyaret ve arzı veda etmi§ler 
dir. Heyeti murahhasamız da ya
rın fehrimizden ayrılacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kuvvetile olmamıştır. Hatta top ve 
tüfek kuvvetile de olmamıştır. Ka· 
fo kuvvetile kazanılmııtır. Türk 
dehasının kuvvetile kazanılmııtrr. 
Nasıl ki Türk zekası harp mey • 
danlarında olduğu kadar Lo:ıan 
sulh masasında da kendi mevcu • 
diyetini göıtermiıtir. Nihayet bu
gün de Türk milleti Armatronıun 
sözlerini - guya milyonlarca in· 
san namına söylenen bu sözlerin 
mahiyetini, kendisinin gösterdiği 

Türk düımanhğmın sebebini -
pek iyi anlamaktadır. Onun Ka • 
rndeniz etrafındaki memleketlerin 
menfaatini ve mevcudiyetini ileri-

ye sürerek bu perde altında ifade 
ettiği tahıi ihtirasları pek açık 
görmekte ve anlamaktadır. 

Fakat Armıtrong iyi bilsin ki 
Türk milleti kendisinin dünya yü
zünde yok farzedildiği günlerde 
hazırlanan, bununla beraber her 
ıeye raimen ne boğazlarda, ne de 
Türkiyenin herhangi bir köşe -
ıinde tatbik edilemiyen (Sevr) 
muahedesinin hiçbir vakit geri 
gelmeıine imkan yoktur! Arms -
trong o bir türlü hatırından çıka -
ramadığı mütareke günlerini gö -
remiyecektir ... 

Mehmet Asım 

eylemektedir. 
Dördüncü kısımda kimya mad

deleri, mikrop ve yangın çıkaran 
bombalar vasıtasile harp yapılma
sı menedilmektedir. 

Beşinci kısımda daimi bir ko
misyon teıkili teklif edilmektedir. 
Bu komisyon, 5 sene için mer'i 
olacak ve mevcut sulh muahede -
leri ahkamının yerini tutacak o -
lan bu mukavelenin müddeti bit
meden evvel toplanacak ikinci 
bir ıilahları azaltma ltonferanaı 
için hazırlrklar yapacaktrr. 

r.ıurahlıaalar dönüyor )ar 
CENEVRE, 17 (A. A.) - M. 

Daladier ile M. Paul - Boncour 
Paris'e dönmek üzere ıaat 14.30 
da Cenevreden ayrrlmıtlardır,. 

M. Bourquin lngiliz planı hak
kında hükumetine danıtmcık ıçm 

Brükıele gidecektir. 

geçmişlerdir. 
Jsta.syonda Vali, Belediye rei 

''c Emniyet müdürü lran ve Fra 
sız ltonsolosları tarafından karıı 

hı.nmış~ar ''e ufiurlanmıılardır. 

Fw atmazel Şor 
Sahte pasaporta gıtmem?f 

ve hala At'nada imiı 1., 
ATINA, 17 (A.A.) - Matma 

zel Şorun sahte bir pasaportla A 
naya geldiğine dair olan haber 
aslı çıkmamıştır. Bunun için M• 
mazel Şor babnsile birlikte Yu 
nistandnn serbestçe gidebilecek 
tir. 

[Matmazel Şonın babasile A 
nadan Avrupaya gittiğini Atina I 
jansı bir hafta evel bildirmi 
Şimdi de sah~ pasaportla gitınf 
diğini ve Yunanistandan çıkab ,..t 
ccğini haber veriyor. Bu na51' 
şey?] 
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SOHBETLER 

Birbirinden 
ayrdmalı •• 

adi Bu aon günlerde, şehir meclisin 
e, rüriiltülü, heyecanlı ve yararlı 

nıı tahmin ettiğimiz müna • 
~ar oluyor. Bu müzakerelerde 

j • teyden eve), belediye reiıimi • 
b' • her meselede, herkese üstün 

siy iını söyliyebiliriz. Muhittin B. 
n b' ~ını istediği .her iş hakkında, 

eli iistiıriıplu, dütünceli sözler 
ltıüdafaaımı yapıyor, eğer itiraz 
'lirse, gene ayni usturupluluk ve 

la kendini müdafaa ediyor. 
ında kızıyor, sırasında yumu

or, •ırasında susup, tam sıraım 
haykırıyor. Muhittin Bey, mec
•e münakata adamı olduğunu, 
ltuğu işi batarmasmı bildiğini 
lan günlerde bir kere daha is· 
etti. 

Hi Suuu takdirle kaydettikten son
bil ' bu miınL. - _ ••.. .:ın bir tanesin 

e, birazıcık duracağız. 
l>a.tiilbedayi bundan sonra yal· 
•e sadece "tehir tiyatrosu,, de
k. Darülbcdayi ismini, bundan 

ıır., hatka hiç bir teşekkül kul · 
i) nuyııcak. Ala. Buna hiç bir di
ti i ~elimiz yok. Ancak, kısa bir mü 

•tadan bahsedeceği:.;:;. 
"1uhittin Bey: 
.._ Gardenbarın kira müddeti b; 

AtJ tor, burasını şehir tiyatrosuna ve 
vi iı, balet heyetini yazın burada 

lftır1.yım, demiş. 

Calip Bahtiyar Bey itiraz etmiş: 
''b •'P . arülbedayi bir hars müessese 
dll', bahçecilik, barcılık başka iş
' tehir tiyatroau sanatkarları 

at. aa.hneıine çıkarılamaz r,, 
k Muhittin Beyin, balet heyeti, ya 
B gardenbarda çahştırmka iste

ıi, bir tehir idarecisinin, çok iyi 
, ündüğü bir iştir. İstanbul §ehr 
. balet heyeti, her yerde çalı§a 

ali ir, fakat şehir tiyatrosunun sa · 
lrları, bar sahnesine çıkamaz 

• Ben, ~ehir tiyatrosunda ope .. 
O)banmağa başlandığı zaman. 

tiilbedayi sanatkarlarına bu iş\ 
lemenin pek do!jru olmıyacağı 
·n.i ortaya koymuştum. Sırf sa

t kaygusu ile ortaya attığım bu 
i 91 in yanlı§ olmadığı, gün geçtik- i 
o , bıeydana çıkıyor. Belediye rei- i 

• ı 

rıa 11l tüzel ve iyi bir te1ebbüsü der 
ı 't• ... 1 ı ıraza uı;ruyor. ! 

Ş~hir tiyatro:;u ile ~elıir opereti· 1 
birihirinden ta.mamile ayırmak 

- ~llbdır ve eğer şehir opereti bu
" (103) hin liralık bir bütçe ile 
~te edilen ve yardım tahsisatı an 

(30) bin lira olan şehir tiyatro 
lll'l bütçe açığını kapatabilirse, 

~llna.n, şehir tiyatrosu, yava§ ya
! denildiği gibi bir hars müesse 

e i olınağa ba!lar. Yok, eğer bu 
•hedik devam ederse, ne sah • 
•arıatkarJarımrzdan tiyatro eGe 

bekliyebiliriz, ne de balet heye· 
a "derı, şehir istediği gibi istifade 

~enin yolunu bulabilir. 
lier halde biz, Darülbedayii yok 
." l'ar eden Muhittin Beyin, bu 
~de yoluna koyacağına fÜphe et~ 
•)oru 

~f z. 
Selimi izzet 

l\dllye mfJsteşarı 
lf:ldavlde 

~hrinıizde bulunan Adliye müı 
tı Tevfik Latif Bey rahatsız ol 
İçin Etf al hastahanesinde te· 

i edilmekte--lir. 

Sahte polis 
~tiktaıta köy içinde oturan sa· 

Kenanın kendisine polis sü 
~relı. bazı kimseleri çevirdi
'ber- alındığından yakalanmı1 

• 

•• 
Uç baro 

Genç avukatlar 
lstanbulda üç baro 

istiyorlar 
İstanbul barosundaki kayıtlı a· 

~ukatlar ile inzibat meclisi arasın 
da bir takım ihtilaf çıkmıt ve inzi
bat meclisi azası da hep birlikte 
istifa etmiıti. 
Öğrendiğimize göre avukatlar · 

dan bir kısmı ihtilalin istifa ile bit 
mediğini bilakis i~i alevlendirdiği
ni iddia etmekte ve yeniden bir ha 
ro kurmağı dütünmektedirler. 

Yeni baronun İstanbul, Ü skü • 
dar ve Beyoğlu kazalarında olmak 
üzere üç grup halinde kurulmasım 
isti yenler de vardır. 

lstanbul gibi büyük bir şehirde 
üç baro olmasını istiycnlcr ekseri
yeti teşkil etmektedir. 

Bunların başında da ı;enç avu • 
katlar vardır. 

Bir avukat bu işi üzerine şu sö.ı 
leri söylemi~tir: 

- İnzibat meclisinin verdiği ki\ 
ı-arlar bazı arkadaşlan gücendir -
miştir. 

Bizde şimdilik Ünküdar, Beyoğ 
lu ve Kadıköyünde birer Baro ku
rulmasını istiyoruz. 

Bu fikre taraftar olanlarda gün 
den aüne çoğalmaktadır.,, 

VAKiT 

Ameı ika! ı 111ı'it <'has sısl ar 
-············· .. ·························-· .. ········· 
inhisarlar 
şarap fabrikası 

mükemmeldir 
Müskirat inhisannın şarap fab

rikasınr gezmek üzere Tekirdağı 
na. gitmiş olan Amerikah müte -
hassıslar dün şehıimize dönmüş -
lerdir. Heyetin reisi M. Vallas 
I{]erk dün kendisile görüşen bir 
ınuharriıimize, inhisar .i.darelerin
de şiınd:ye kadar yapbklan tet .. 
kiklcr hakkında şu ihazatr vermiş
tir: 

"-Tetkikleri.mize devam edi ~ 
yoru:ı. Ş~diye kadar gezdiğimiz 

Cibali cigara ve T ekirdağı tarap 
fabrikasını Çok iyi bulduk. Tekir
dağı ~arap fabrikası Türkiyedeki 
bütün §arap imalathanelerine mo
del o]abilecek bir müke~meliyet
ted ir. 

inhisar idarelerinin ticari birer 
müeseese haline getirtilmeleri lü · 
zumu hakkında henüz kanaat ge· 
tirmiş değiliz. Resıni bir müesse -
se olan lnhisarlarm tam bir tica -
ret müessesesi ~eklinde idare edi
lebileceğine kani değilim. B1.ınun
la beraber inhisarlar ıimdiki va • 
ziyetlerinde imkan nisbetinde ti -
cari zihniyetle idare edilmekte -
dir. 

Şehrimize gelen büyük bir Rus tenoru 
ile zevcesinin dünkü çay ziyafeti 

Dünk!ı çay ziyafetinde san"atktrlar - ''e - misafirleri 

Avrupada büyük bir ıöhret sa ı le iıkram ve izaz etmitler, misafir· 
hihi olan Rus tenorlanndan M. Di· lerinin rica ve ıararları üzerine bir 
mitri Smirnof ile zevcesi Madam 
Lidya Smirnof Malzeva ve beste· 
kar M. Manyani iki konser vermek 
üzere ıehrimize gelmişlerdir. 

Sanatkarlar oturdukları Londra 
otelinde lstanbul gazetecilerile ta
nıtmak üzere dün bir çay ziyafeti 
vermitlerdir. 

Karı, koca iki sanatkar davetli
lerini büyük bir misafirperverlik • 

lstanbul maliye 
teşklliltı 

kaç farkı söylemitlerdir. Evvela 

M. Smimof iki parça teganni et -

mif, müteakiben Madam Smimof 

Şopen' den bir parça ile kendileri· 

ne piyanoda refakat eden bestekar 
M. Manyani'nin bir tangosunu çok 

büyük bir muvaffakiyetle söyle • 

miş, her iki sanatkar da alkıtlan -
mış ve tebrik edilmişlerdir. 

!Mangal kömilründen 
zehirlenmiş 

J Bir davet 
lktısat vekili ticaret 

mümessillerini 
Ankaraya çağırdı 
lktısat vekili Celal Bey Avrupa 

daki bütün Türk ticaret mümessil
lerini Ankara ya çağırmııtır. 

Mümessillerden bazıları Anka · 
raya gitmişlerdir. 

Mümessiller Ankara.da Celal Bf 
yin reisliği altında bir toplanb ya
pacaklardır. 

Vekil Beyin be toplantıda çalış 
ma usulleri hakkında izahat vere· 
ceği söylenmektedir. 

Konya Jist>slndeo 
yetişenler 

Konya liseıinden yetişmiı olan 
gençler dün öğleden sonra halke 
vinde bir toplantı yaparak araların 
da bir cemiyet kurmuılardır. Dün 
kü toplantıda cemiyetin nizamna
mesi yapılarak kabul edilmİ§ ve 
bundan sonra ilk idare heyeti de 
seçilmiıtir. 

(Konya lisesinden yetiıenler bir 
liği) ismini alan cemiyetin ilk ida
re heyeti reisliğine Sadi, azalığına 
Himmet, Tahsin, Rauf, Suat, Be • 
şir, Cemal, mürakabe heyetine de 
Remzi, Mehmet, Reşat, Hamdi, 
haysiyet heyetine de Kadri, Neca· 
ti, Ferit ve Hakkı Beyler seçilmiş· 
tir. 

Edirne ll•e•inde yetlıenler 
Edirne liseıinde yetitmit olan 

gençler de dün öğleden sonra hal • 
kevinde toplanarak bir cemiyet 
tetkiline karar vermişlerdir. Dün
kü toplantıda cemiyetin nizamna· 
mesi hazırlanmıştır. 

Tedavi edllen talebe 
Hususi idarenin lıtanbul ve ci

varındaki dispanserinde mektep 
talebelerinin muayene ve tedavisi
ne ehemmiyet verilmektedir. 

1932 senesinde 30,104 talebe te 
davi edilmİ§tir. 

Zeki\t dede merhum 
için 

Şark musikisinin en ileri gelen 
üstatlarından Zekai dede merhu • 
mun habraıını canlandırmak için 
dün öğleden sonra Eyüpte gençler 
mahfeli salonunda bir to~lantı ya· 
pılmııtır. 

Sayıfa: 3 

Büyük sergi 
Bına lçın 1 asarruf 
cemh etın1n açtığı 

müsabaka 
Milli iktısat ve tasarruf cemiyeti 

nin, Ankarada inşa edilecek büyük 
sergi binası için mimarlarımız ara 
sında bir plan müsabakası açtığı • 
nı yazmıştık. 

Müsabaka şartlarına göre, ser -
gi binatıı, milli ve beynelmilel ıer 
gilerle sınai mamulat, zirai mah • 
suller ve güzel sanat eserlerinin 
tethirine ve ayni 2amanda kitap, 
çocuk bakımı, sari hastalıklarla 

mücadele gibi içtimai maksatlar • 
la yapılacak sergilere elveritli ola 
caktır. 

Bina iki ana kattan ve bir büro 
katından ibaret olacak, en çok 225 
bin lira sarfedilecektir. 

Mimarlar hazırhyacakları p}ln
Iarı en geç nisanın onuna kadar 
Ankarada milli iktıaat ve taaarnıf 
Cemiyeti sergi komisyonu re 
isliğine göndermit bulunacak • 
lardır. PlanJar müteha11111 bir 
heyet tar;,.f ından tetkik olunacak 
ve birinci gelene iki bin, ikinci gc 

lene 500 lira mükafat verilecektir. 
Temel ve beton arme hesapları i -
çin de aynca iki bin lira verilecek 
tir. 

Müsabaka şartnamesinin bir au 
reti gazetemizde mevcuttur. isti -
yen mimarlar gazetemiz tahrir m J 
dürlüğüne müracaat ederek göre• 
bilirler. 

Güzel yazı müsabaka .. 
sında kazananlar 

Milli tasarruf ve iktıaat hafta::ı 
münasebetile ilk mekteplerde gü -
zel yazı müsabakası yapıJmıfh. 

Bu müsabakada Hakimiyeti Mil
liye mektebinden 160 Murat, Be -
yoğlu 3 cü mektepten 24 irfan, Y c 
tilköy ilk mektepten 9 Fethi, Ka~ 
dıköy yedinci mektepten 162 sa -
dık, latanbul 3Tınci mektepten226 
Hulusi, Maltepe ikinci mektepten 
32 Rıdvan, Efendilerle Büyük ada 
dan Melahat, Kadıköy 8 ci mektep 
ten 309 Yıldız, İstanbul 25 ci mek 
tepten 275 Nedret, Beyoğlu 18 ci 
mektepten 678 Merzufe, tstanbut 
17 ci mektepten 150 Kimiran, Üs
küdar 29 cu mektepten 59 Zekiye, 
lıtanbul 25 ci mektepten 196 Ne • 
riman, Betik.ta§ 19 cu mektepten 
42 Müveddet, Beyoğlu 38 ci mek
tepten 150 Şehriban, Hanımlar ka 
zanmıtlardır. Bu hanımlara ve kü 
çüJc Efendilere hediye olarak incir, 
üzüm ve ceviz dolu 16 okkalık aar 
dıklar verilmiıtir. 

Yeni itfaiye Aletlerl 
100 bin liraya satrn alınan yeni 

itfaiye aletlerinin kullanılmasına 
batlanmıftır. 

Maliye vekaleti latanbulun hu -

Bu toplantıda Eyüp gençleri ile 
muıiki alakadarları ve Zekai De
denin pereıtiıkirları bulunmuf • 
lardır. Toplantıda Zekai dedenin 
hayatı anlatılmış bundan sonra 
merhumun eserleri Eyüp muıik: 

mahfeli gençleri tarafından çalın· 
Kantarcılarda Paçacı sokağın - mıştır. 

Yeni itfaiye aletlerinden bir k11 
mı §ehir içindeki mevcut itfaiye 
gruplarına verilerek kuvvetlendi -
rilmit diğer bir kıamı da boğazın susi vaziyetini göz önüne alarak da yeni handa 28 numarada otu -

fatanbuldaki maliye tetkilatım ge ran İranlı seyyar satıcı Mustafa o- Bir terzi dükkaoındaı yuk~rı_ kı~mmda çalışma~ ü_ze~e 
i denız ıtfaıye grupuna verılmıttır. nitletmiye karar vermiştir. Bunun 

için de bir proje hazırlanmıştır. 

tstanbulda senede vasati olarak 

20 milyon lira vergi toplanmakta· 

dır. Fakat maliye teıkilitı latan • 

bulun vaziyetine göre eksik oldu -

ğu için birçok vergiler geç almmak 

tadır. 

Yeni proje tatbik edilince vergi 

tahsilatının daha çok olacağı iddia 

edilmektedir. 

dasında mangal kömüründen ze -

hirlenmiş ve hastahaneye kaldırıl

mııtır. 

Kunduracı ile kııpıcı 
Taksimde kabristan sokağında 

kunduracı' Oıkayan, ayni sokakta 

oturan Ermeni mektebi kapıcısı 

lsak ile kavga etmiş ve biribirlert 

ni dövmüşlerdiı·. ikisi de yakalan -
mışbr. 

. ya o g 1 D ! rıııın11111ıınuın111111111n111111111 11111,.,11mn1111111111111»11nnııuın1111ıı1111uı11H11ın11 11 1 
Üsküdarda Hakimiyeti Milliye ( ! 15 Yıl evelki VAKiT ~ 

caddesinde 34 numaralı kasap Yor f =••ın•uııı"''""""'"'"''"'""""'""""'j'8""'M':;tmıi';'j8"'"''" 
ginin dükkanı üzerindeki iki oda· 1 - Altmı§ kişiden mürekkep bir Macar 

yı terzi atelyesi yapan Bulgar ta • ' muaiki heyeti önümüzdeki cuma günU §eh • 
· f d' • } rimize gelecek, basılıl.tı eytam ve şüheda • beasından Dımo E en ının ate ye mızıa, Macar çocuklarına tahsis edilmek u-

sinden dün yangm çıkmıttır. zere konserler verecektir. 

ltf aiye derhal yetiterek yangını - ~n yi.rmı dört saat zar!mda. tstan-
bul şehrı ve cıvarında yirmi iki lekeli hUm

söndürmÜf ise de eşyasının bir kıs ma vak'ası ztıhur etmiştir. 
mı ve evin çatısı yanmıştır. 

Eşyaların 750 liraya ıigortalı ol
duiu anlqılmııbr • 

- Bugtın mübeccel bir gtiniln senei deY• 
rlyesidir. üç sene evvel bugün Çanakkalede 
en §anlı muvattakiyeti elde ederek aakerı.
rtmla tarihe bir zafer yumıılardır. 
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na göre dostu, icabına göre köle -
sidir .. 

Arap, tarihine ve milliyetine 
bağlıdır . 

F ra ısız Alman ar 'e ingili 

Muharriri : Celil Nuri 
Bulgardan, Srrptan Osmnnh 

yapılamaz. 
başve "ilini tek fi 

• llı:tibıs.naL.il. tercume hakları mahfuzdur • Sarhoşluk esnasında Rumla 

1 
Türk, Ermeniyle Arap birlih."te ho-

e ye ra teptiler. Lakin insan daima 

1 
sarhoş kalamaz.. Bir kaç saa t 

Prens Sait Paşadan Ziya Gö a p 
Kendiaini vaktile tanıdığım lsviç. 

reli şöyle böyle bir muharrir bana 
.gönderdiği bir uzun mektupta ıo· 
.nıyor: ("İttihat ve Terakl<i,, fır· 

kasının bugünkü vaziyeti nedir ? 
Ekalliyette midir, ek~eriyette mi· 
dir?. Mecliste kaç meb'usu var • 
ıdır?.) Muharririe kısaca cevap 
verdim: (Bu fırka Umumi har . 
.bin sonlarına doğru tükenmiştir.) 
Muharrir gene bir mektup yollı • 
yor ve benden bu defa, bu fırka· 
nın niçin tükendiğini soruyor . 
Muannit muharririne yazdım ki bu 
fırkanın dağılması uzun bir tari • 
hi meseledir .. Bu ciheti anlatmak 
için en azdan bir cilt yaz.malı. 

Fakat bu iş beni düşündürdü • 
.lj': ~ "" 

Kua boylu, güler yüzlü, topa -
tan kafalı, daima mültefit sadra -
zam pafa, Sait H liın Paşa, Prens 
hazretleri, Y cniköyde, denize ba • 
kan odasında, mutat köşesinde, 
kıpkırmızı m flahı, kıpkırmıı:ı 
feai, yırtma,Iı sarı ipekli entarisi, 
sapsarı pabuçları ile yan gelmiş o• 
turuyor •. Hep söylüyor, hiç dinle· 
mi yor .• 

. sonra ayıklık gelir.. İşte, bütün 
hyet taraftandır. V aktile başka 1 h '' · ti · · · t' d t et . • . .. unsur ar urrıye erını ıs ır a -
meşrepteydı; lakın, sonra Turk • t'l . İtfh t v Terakki de (Os· 
1 .. w •• h . . h dah . 1 . ı el" , ı a: c 
~gu~ avvarısı,. attii, a ı erı manlı) unvanının kendisine ze -
gıdelım, Hazretı lsası oldu. . h irli bir İğne gibi battığını hisset· 

Bu zat, milliyeti yalnız mürıt -
lerine değil, bütün hükUmet er -
kanına öğretti. Müslüman politi -
kası yok .. Din siyaseti yok.. Sa d
razam paşa haltediyor. Serasker 
paşa hata ediyor. . Şeyh efendi, 
99 luk tespihini eline almıı, mut· 
tasıl çekiyor: Millet, millet, mil -
let, millet ...• 

Dahiliye nazırı Talat Beyle 
sadrazam Talat Paşa daima şey -
hin yanrna gelirler.. Maddeten 
değilse de manen elini öperler, 
ondan nasihat ve hayır dua alır • 
lardı. 

Bu feyh Efendi ilmi siyasetine 
anahtar addetmi~ti. Okur, üfler -
di .. Bir itibarla r>'1drazam paşa • 
nın üstündeydi.. Nasıl vaktile, 
tarikat şeyhleri tekkedeki kö§e • 
]erinden hükümdarlara kumanda 
ederlerse bu ilim şeyhi de, otur
duğu yerden hükUmete fennanlıı. -
rıru istar edel'<li • 

ti ... 
Gen sorarım: ittihat ve Ter k· 

1 i Osnıanlı mıydı, deeil miydi? . 
- ltıhat ve Terakki hükümdar 

tar aft rı mıydı?. 

- Pek o kadar zannetmiyo -
rum, efendim.. ikinci Abdülha
midin kapı dışarı edilip lstanbu -
lun düşmanlar tarafından sayei 
ş anede zaptına değin, ittihat 
ve Terakki padişahsız saltanat 
etti Merhum altmcı Su'tan Meh
met. malmu ihsanımzd>r . aptcıt 
idiler. lraptan hiç mahalli yoktu .. 
Bir aralık seryaver binbaşı Sela -
nikli Remzi Bey. ona muallimin 
mektep çocuğuna ettiği muamele· 
yi etmişti .. Sultan Mehmet Reşat 
namında biri yoktur. Damadı Sa • 
lih paşanın idamı hükmüne bir 
kelime söylemeden imza mı bas· 
tı, hrk demedi •• 

O halde htihat ve Terakki 
cümhuı·iyetçimiydi?. O de değil .• 
Niçin değil?. Çünkü 1908 He 
1918 arasında (fikir) itibarda 
değildi .. 

İttihat ve Terakki, muhtelif 

CENEVRE, 17 (A.A.) -
M. lV: akdonaldın izahatı bittik

ten sonra M. Daladye söz almı~, 

İngiliz planının n hatları hak · 
kındaki izahatı ve bu planın ilham 
aldığı esaslarını anlatan belagatli 
mütalez.lar Fransız murahhas he · 
yetinin büyül{ bir alaka ile dinlen· 
diğini söylemiştir. 

M. Daladye sözüne devamla de 
miştir ki: 

- Bu plan o kadar emniyetli • 
dir ki biz bunu en büyük :tinn ile 
ve en derin bir alakayla tetkik et· 
mek istiyoruz. Bu planm mülhem 
olduğu yüksek ve asil duygulaı-ı 
hürmetle anarız. M. Pol Bonkurun 
evvelce verdiği izahattaki başlıca 
csar.ları biz bu planda büyük biı· 
memnuniyetle mevcut görüyoruz. 

- Milletler arasında sulhfü·, 
kökleşmesi, silah kuvvetlerinin bü 
tün milletler tarafından ayni za -
manda ve müessir bir kontrola ta
bi olmak üzere yavaş yavaş azal -
tılması uğrunda ıarfedilen candan 
ve hilesiz her türlü emeklere 
Fransa derin bir .surette bağlı ve 
sadık kalmaktadır. 

ranıız murabbaı; heyeti M. 
Jonaldın muvaffakıyetini cd 

gönülden temenni eder. 
Amerikan mümessili M. Gi 

da konferanaı kurtarmak için 
fetti ~ i emeklerden dolayı M. 
donalda teşekkür etmif, 
projesinin heyeti umumiyesillİll 
tifakla kabulünü uındujunu 
lemi tir. 

Bundan sonra Alman t.•111 
re.hhası M. Nadolny franaaca 
nutuk söyliyerek konferana 
bir hız vermek için Cenevreye 
mesinden dolayı M. Macclo 
teşekkür etmiş ve demi9tir iri: 

- M. MacDonaldın konfe 
sa vermek istediği bu hız ve • 
ri hareketi, müzakerelerin 
bir neticeye ulaşmasına fÜp 

imkan hasıl edecektir. 

lngiliz murahhas heyetinin 
lif ettiği mukavele projesi ko 
ransın giı·diği çrkmazdan lnııl'tl• 
ma:anı temin edecek yegane 
çaredir. Esaı;ı beşler konfera 
da kabul edilen emniyet, Al 
yanın fikrine göre, silah kun 
rinin ancak esaslı ve adalete 
kat tekline girecektir. 

M. Nadolny' den aonra 1 
yan murahhası heyetinin 
planını büyük bir itina ile t 
deceğini söylemiştir. Genit bir mü&lüman politikası, 

hudutsuz hir din siyaseti ... Bunun 
gayrisi ile büyük istihzalar •. Ko
yu bir muhafazakarlık.. Adet, 
an' ne, deydene, teşrifat, antika
cılrk ... Modernizm ile bir sürü a
lay .. Parlak par ak frkralar. Do· 
kunaklı masallar.. U.tife etmi • 
yorum.. Her türlü içtihada da 
hürmet ederim .• Şu aattrlan yaz • 
.makla merhumun aleyhinde veya 
lehinde bulunuyorum, stUUnayı • 
nız.. Herkes fikrine sahip olduğu 
gibi Sait Halim Paıa da reyine 
malikti. 

Bu muhterem zat ittihat ve T e· 
rakki metkezinin azasındnndı, a· 
kıl kahyasıydı, meb'ustu, Ruhid
kudüstü. O mes'uliyeti haizdi. O 
uğurda şehit olmadı.. Lakin o -
nuna kadar sebat etti ve t~pih 
çeke çeke öldü .• 

- Bu yoldn emeklerin muvaf • 
fakıyetle neticelenmesi beynelmi -
!el muhitte ve zihinlerde beliren 
enditelerin ortadan kalkmasına 
bağlıdır. işte bunun içindir ki bu 
düşünce uğrunda Romada ba§lı w 

yacak görüşmeler bizde sevi en 
programlarından sarfınazar ne baka bir duygu uyandıramaz. brmıtlır. 
muhafazakardı, ne hürriyetper • ••··-··-··--·-••••••••••••••••••••n•• .. •••n•••••••••••••••·--~mırı(~~ 

Bu zat ittihat ve Terakkinin 
sadrazamı idi. O mes'uliyeti haiz· 
di. O uğurda Romada, Ermeniler 
t rf\f ndan ıehit edildi .. Şaka de• 
ğil bu .. 

• • 
Serasker kapısmda , harbiye 

nazın, ba, kumandan ve damah 
şehriyari Enver Paıa da kuvvetli 
müslümancı idi. Fikrince ordu, 
bir müslüman ordusudur. Bu 
harp, küffara karşı açılmıştır. 
Damadı şehriyari lrana girdi; 
Tuamı da alacak; Çine de gire -
cek ve mü~rikleri nıüslüman ede· 
cek ... 

Paşanın küçük ba,ının İçindeki 
ihtiraslarına hudut yok. Kendi -
si Saad ibni Vakku, Muaebni 
Nasir, Tarik ibni Ziyad, Selahed -
dini Eyyübi gibi bir müslüman fa. 
tihidir. 

Bir eksikliği var: Başında de
ğirmen taşı büyüklüğünde bir sa· 
rık... Fakat o sarığın altındaki 
mevcut .. 

Enver Pata merhum da ittihat 
ve Terakkinin seraskeriydi. O 
mes'uliyeti haizdi .. O uğurda, or • 
ta Asyada şehit dUttü. Şaka de · 
w•ı gı .•• 

~ il- il(. 

Fakat Babıali den, serasker ka· 
pısmdan biraz öteye gidelim: Bir 
minderin üzerine az güler, az söy· 
ler, çok okur, her şeyi okur, kar
ma karışık okur, etrafına mürit • 
leıini almış bir ahır zaman şeyhi 
oturuyor .. 

Bu zat itikaden miislüman de • 
iildir. Açrk ve hür fikirlidir. Mil· 

Bu zatin i mi de Ziya Go Alp 
Beydi •• 

• • 
- Size sarahaten üç, zımnen de 

verdi, ne de meıruti idi, ne cüm • 
huri i di. ~. İşte, İsviçreli muharri • 
re hitap ediyorum, bundan dolayı 
dayanamadı.. Yoksa, bir harp, 
bir mağlubiyet, bir siya.si inhi -
zam, bir fikir partisini kolay ko -bir tipten, yani Sait Halim, Enver l"f 
lay öldüremez.. Muhte ı mem -

Paıalardan, Ziya Gök Alp Beyden leketlerde, partiler, bir kaç mağ· 
ve Talat Pa!adan bnh~ettim. Bun- lubiyetle, bir kaç hezimetle yu -
lar ittihat ve Terakkinin liderleri, kü f ğ 

vnrlanmaz. Olsa olsa ··su a u -
imamlarıydılar. Başların fikirle - rar .. Sonra gene açılır- Fakat ö • 
ri, cemiyetin fikridir. O halde len parti, bariz bir fikir ifade et-
merhum cemiyet müslümancı Ih · 

miyordu .. ikinci Abdü amıtten 
mıydı,, Tilrkçü müydü? . mnhlQI kalan bir devletin idarei 

....... ittihat ve Terakki, maslahat vechüzere on sene padi-
1908 de iş başına geçtiği vakit şahlığını gördü .• 
(Os.manh) ydı .. Zaten -ltihat- Abdülhamidin rejimi neden 

Cumartesi 
18 Mart 
21 Zilkade 

GUo do~u u 
Gün lnıp 
Sabah namuı 
Oğle namazı 
ltlndl namazı 
Akşam namazı 
Yattı naınnı 
fmsal: 
\'ılın geçen gfinlerl 

6,12 
IS,16 
li,45 

12,23 

IS.44 
18.16 
19,46 

4.34 

Pazar 
19 Mart 
22 Zilkade 

6.0i 
1 19 
S,45 

12.2!? 
15.46 
1 • ır: 
t9.49 

4,28 
7 

talan ., !139 

'--"~~~~--~~-
HAVA - YcŞlköy Askeri rasat mcrkc· 

zlndrn >'erilen :auılOma.ta g8rc, bugiln hava 
bulutlu ve şimalden rUzg!rlı olacaktır. 

kelimesinden maksat, unsurların, dayanamadı?. Rusyada, istipdat, 
Türklerle Arapların, Ermenilerle ç.arlann ölmesiyle devam ediyor- ı 
Arnavutların, Runılarla ~abudile- du .. Neden? Çünkü çarizm bir ( R A O V O _ 
rin, ve saire, ittihadıdır. rejim ve bir fikirdi. Abdülhamit L-------·-----" 

DUnkQ mcııklık en fazla 14, en ~ 4 de· 
r ece, ho.vo. tazyiki 7G2 milimetre idi. 

Yirmi beş yıl evvel, bütün siyaseti ise şahsi, indi, keyfi idi. Bugün 
memleket, bir kaç hafta, zil zur - {ittihat ve T eraliki) de tıpkı ISTA1''UUL 

na sarhoş olmuştuk. Raht ile, şa- öyle... O bir kaç kişi, o mümtaz 
18 

den lS,45 e kadar Snı; (Müşerref Ha-

rapla değil, kadeh kadeh, fıçı fı ekalliyet, 0 iradet sahibi zatlar nımı _ 18,4~ ten 19,SO a kadar Orkestre 

ı O l d h · 19,SO dan 20 e kadar FrıuıSttCn ders ( .Mup-çı hüriyet e. sıra ar a 
0 

• sahneden celkildikten sonra partı tcdik'rc mahsus) -- 20 den 20,ao a kadar 

calarla Papas ve Haham • de unutuld~; bir nrahk dôkün · Karagöz (Hazım Bey tarafından) - 20,so 

hıra cicili bicili elbiseler tu'"ler kıpırdanmak istedilerse de d:ın 21,so n kndar Hafız Ahmet Bey - 2130 
dan 22.SO a kadar Orkestre, Ajans, Borsa giydirilir. Hocalar karşıda, papas ezildiler... haberleri, ve saat ayarı • 

ve hahamlar önde, arabalara ku· •. ,. .. Bilmem, acaba, İsviçre- ANI{AR.I\ ooss ıu.) 
ruldular. Şişliden Edirnekapııı - li muharririn sorduğu suale ce • ı2,to • 13.30 Ankarapaıas ork estrcst -

na, Yedikuleden Bebeğe, Eyüp • vap verebildim mi?. Belki.. ıs - 18,<&0 o~'k~strc: SckiZ!ncı senfoni Tch:ıt-
nd·ı · ' kowsky - 18,40 • 19,10 Alaturka saz -ten Beşikta a kadar ke ı erını Celal Nurj 1o.1o . 19,40 oramaton ın,40 - 20.10 Ata-

ve üniformalarım gösterdiler • ııııııııııııuuunnıımuıın --·-ımmı """'"" ıuuıı turka saz - 20,10 Ajans haberleri \ C Havı 
Artık Ermeni yok, Türk yok, Bir rendevli evinde damdan "Rponı. 

Arap yok; yalnız Osmanlı var.. k çark n yakalanan kadınl r \ı:tı· NA (518,ı m.> 
M · 12,30 Konser - 14,10 Pldk - li,45 Man-Bu fikri teyit iç.in bir milyar nu· Beyoğlund Madam ary m ıs· dolln kanser _ l S,55 Konser - 20,-tfi A rl 

tuk söyledik; çenelerimiz yorul- minde bir ık dının evinde gizli ran op rt't - 2s,os Dans. 

du.. dcvü kabul ettiği haber alındığın- LEtl'ZIG c88D,c; ın.> 
Zaten, İttihat ve Terakki, bu dan bu ev zabıta memurları tara

fikirlerle, Frengi&tnnda, Türkler fından aranmıştır. Bu esnada da 
tarafından kurulmuştu ve biraz föyle bir hA dise olmuştur. 
da ermniler tarafından yardrın Mcmurl r kapıyı çalınca Ma • 
görmüştü.. dnm M ryum k pıyı açmış ve me 

Lakin eceler gündüz olduk • tr.!1rhrı l A fa tul:arak oyafomak İs· 
tan aonra gene karaı hk b b. • tem· ştir. F al·at içeriden bazı ga · 
Kırk yıllık Yani, olur mu Ka • rip sesler geldiğinden memurlar 

nı .. . ., dnha fazla k~pı önünde durmadan 
Rum, Yunanlıdll'. içeri e girmişler ve damdnn kaç · 
Ermeni, aptal de~Hrltr. 1 mak isti: en bir knç kadını kaçar -
Yahudi her kuvvetlinin icabı • ken yakalamışlardır. J 

7,15 Jimnastik - 7,35 Koruıer - 13 O
peret - 14,15 Konser - ı~ Konser - '21 
Operet - 28,10 Ho.b r ve Dans. 

Bt~KREŞ (3111,Z m.) 

13 f>l!llt - 14 Pl4k - 18 Kon er - 21 
Ork stre %2 Senfonlk konser - 23.20 O· 
(K'ra - 22,S5 Çlgnn ve romcn musikisi. 

UOlll.A (411 ,! m.) 

18,30 Hadyo orkcstresl - 20 Haber -
21 Pl~k - 21,45 Tiyatro. 

llUDAPLŞTE (550,6 m.) 

10,Hi Orkcstre - 13,0S Plfık Kons~r -
18 Orke3tre - lD 40 Konııer - 20.SO Opera 

l'IOSKO\ A (l~CH m.) 

li Konser - 19,30 Konser - 22 Franaız-

Bu akfam 
saat 2t,30 da 

i r ıniye 
o ffttli 

l ıııı 1 

1 11111111 
"Pazartesi günü ıeceai A 

roz Kadısı oynanacaktır. 

H rıı malullerine 
Harp malulleri cemiyeti um 

merkezinden: 
Mahiye aldıkları maq y 

yüz lirayı geçen mesle·ktAUları19'1 
zın bugün, cumartesi eaat 10 
20 ye kadar katibi umumiliie 
rifleri ehemmiyetle rica olunur 

Kadın b]rlitlnde 

seri ... 

Kadıköy 

Hava Gazı Şirketi 
Bu Pazartesıi giinli aaat lS 

Kadı ~y'ündc Süreyya pqa 
neması sa onunda verılecek 
ameli a!ıçılık ve pastacılık 
sıne bütün HanımefeadMri da 
eder. 

Haber • 

Dana. 



iz 

11 Martım 

VAKIT'm Edebi Tefrika• ı ~ 23 
- w - -
Bir Y ashkta Kocayın •• 
- Bu kadara 1&&det demek ca • 

iz midir? Senin sibi aıcak, ateıli 
kalplere bu kadarla iktifa etmez • 
ler. Daha fazlaaı lhım ... 

Bedia, helecanla aordu: 
- Meaeli? 
- Meaeli, beklenilmek ve bir 

ıün iki olmak için, .bu ıaye ile yal
nız yatamak ..• 

Bunun için Ratide ve Ratide gi· 
bi daha binlerce kadm, hiç bir fe • 
dakirlıktan ıeri durmamıtlardı ... 

·itte Nevin de, hayatta böyle t•Y • 
lerle alikadar olmadıfı halde, itık 
olmut bir kadm ıibi konufuyorclu 
Demek hepainin haklan vardı. 
Yanı, yavaı, dütünceli bir ta · 

Yll'la dedi ki: 
- Hayatta inaan her istediiini 

yapamıyor Nevin. Kader ne iıter· 
ae o oluyor. 

- Dofru. Ben de istediiini yap 
diyor, kaderin iyi olsun temenni e

diyorum... Eski hüsranların acııı· 
nı çıkarmak için, fazla monden ol· 
ma. 

- Ben monden değilim. Bir iki 
ahbabımla konuıuyorum. Gene e
'Yimde oturuyorum. Okuyorum ... 
Yalnız bazı bazı kendimi unutmak 
iıtiyorum. Kalabalık, caz, danı, iç 
iri ve bu Alemin kayguıuza benzi
yen ,UrültüaU beni avutturuyor. 
Sırf avunmak için geziyorum. 

NeYin dikkatle dinliyordu. Son
ra dedi kiı 

- Sen h~ detiCl,.in Bedi· 
a.. ~iaam. lmlken de 
lalyle heyecanlı ve ateıin idin. Fa· 
bt timdi kendine dikkat et. Ken
dini koru .. Artık genç kız değilıin, 
genç kadmsın. Genç kadmlar çok 
kere kendi ateılerine yanarlar. 

Bedia rüldü: 

-Benim kimaeden korkum yok. 
- Kendinden kork. 

- Kendimden de korkmam. 
k~ k&»bracak kadar çocuk 
dejilim. içimde böyle arzu da yok. 
Hayatta münuebetaiz bir ıey ya· 
pacafımı unma. 

Nevin, arkadaıma alay eder ıi· 
bi baktı: 

- içinde her hangi bir arzu ol • 
madıiına haydi inanayım .• Fakat 
hayatta ayle tesadüfler vardır ki •. 

- T eıadüflerden ne çıkar? 

- Çok ıey çıkar Bedia. 
- Hiç bir ıey çıkmaz. 

- Öyle deme, arzuları dofuran 
teaadüflerdir .. Tesadüfler, inaanın 
karıııına fıraat kollıyan inaanlar 
çıkanr. Hele ıenin gibi renç, ıü • 
zel, hlmisiz bir kadının kartııma 
hu adamlann ıürüsü birden çıkar. 
Belki de birinden biri çıkmıttır bi· 
le .• 

Birden, Bedianm dudaklarının 
ucuna bir iıim ıeldi. Montekarlo · 
da karıııma çıkan adam, fıraat 
gözliyenlerden biri değilmiydi? 

Birden, izzeti nefai galeyana gel 
di. Gatua kal>arttı: 

- lıtiyen kartıma çıkabilir, de-

Yazan: Mediha Münir 

acaba ite yarar mıyım? •• Ben böy· 
le bir ite yanyacaiımı zannetmi • 
yorum. 

- Ben zannediyorum. 

- Ald&JU70raan? 
- Aldanmıyorum. Maamafih 

ıarar ela etmiyorum. Dütün kararı· 
nı· aonra verinin.. EYYeli yarın 

koqreye ıel. Senelik konıre var. 
Bir aenelik meaai raporunu dinler· 
ain. 

- Peki Nevin, ne iıtenen onu 
yaparım. 

- Ama bunu ben iıtiyorum di
ye delil, aenin içinden ıelerek 
yap. Hayatmı yalnız buna haaret. 

Bedia sülümaecli: 
- İyi ama Nevin, inıan hayat 

ta yalnız ekmek ve ıu ile yap.maz. 
Ademle H"TYa bile yalnız böyle 
yaıamamıılar. 

Nevin batını aalladı: 

- Anlatıldı, dedi, aen haya& 
kendini koruyamıyacakım. Onun 
İçin ıana aon bir tavıieyde buluna 
cajım. Dikkat et, hiç değilse çü 
rük tahtaya ayak baama ! 

-6-
- Bonjur Hanımefendi! Hayat 

ta bu kadar talili oldufumu zan • 
netmiyordum.. Size burada teaa • 
düf etmek cidden talih! 

Nazif Bey f&pkasmı çıkarmıı, 
Bedianm önünde iki büklüm ol • 
muıtu. 

Memnuni,.eti hem aeıinden, hem 
de içi sillen ıözlerinden anlqıh • 
yordu. 

Bakıtlarmda, Bediaya geçmişi, 
Mont~karlo111 hatırlatan pırıltıt.r 
vardı. 

BaJnılan imalidi. ..... 
Bedia ile Nazif Bey, Calataaa • 

rayda açılan, güzel sanatlar resim 
tulieıinin ilkbahar sergisinde kar· 
tılaımışlardı. 

O gün hava güzeldi .. Bedia soka 
ğa çıkmıı ve yolu üstüne gelen ser 
giye girivermi9ti. 

O gün, lıtanbula ender gelen 
ilkbahar günlerinden biri idi. Ha· 
fif hafif esen rüzgar ne çok aoğuk 
tu, ne de, tepelerde alevlenen gü • 
neı çok sıcaktı. 

Tatlı, ıünbült bir hava idi. 

Bedia, tık giyinmit ve bu güzel 
havaya nazire yapmak istiyormuı 
gibi sokağa çıkmıtb. 

Serrinin salonlarında uzun kal 
mamıf, her tarafı §Öyle bir dolat· 
m11, reıimlere birer kere &'ÖZ at • 
mıf, ıonra çıkmııtı. 

1 ıte, çıkarken, tam kapının ö • 
nünde Nazif Beye rast gelmiıti. 

Bedia, hayretten mi acaba'! .• 
kıp kırmızı olmuıtu, Nazif Beyiıı 
uzanan eline, elini vermitti. Kü • 
çilk, ince parmaklarında, kalın 
ıert bir elin temasını hi11etmi1ti. 

Kalbinin çarpmbsmı durdur • 
mak için, bir kere, ıenit nefea al • 
mııtı. 

di, fakat ben yüzüne bile bakmam. ____ .. _______________ , •••• ---,·--= 
Buna emin ol Nevin, bana kimse 
sokulamaz. 

Nevin gülümıedi: 

- Braw 1&n&. Fakat mademki 
kafana bunu koydun, ıu halde, faz 
la bot kalma. Kendine baıka türlü 
1Defpleler bul ... Maell, ıel, bera 
._ çalıtafım. Ben dikit dikiyo • 
ram. Jtia öriiJorum. Sa fukaraper 
_. ilapamerinde çalJt. 

..... thitGaclfl: 

- MemnmüJ.etle, dedi, fakat 

Tutuşan vapur 
ANVERS, 17 (A.A.) - Hint 

keneviri yüklü olduiu halde dün 
ıabah Anvera limanına ıelen 
Schvarzenfelı ıemiıinde kenevir· 
lerin tutuımaaı yüzünden büyük 
bir yanım çıkmıtbr. Neft yajı do 
lu birçok tenekelerin gemiden dı· 
f&rl çıkarılmuma muvaffakiyet el 
•mmittir. ltfal19 ku++etlerinln an 
ak bir kaç ıb içinde •tefi eh • 
dürebilecelderi aöylempektedir. 

xzr= 
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Türkçe karşılığı Müslümanları nasıl hırıs· 
ve kullanılışlan tiyan ettiler ve ediyorlar? 
Gadir - (Zulüm, cefa etmek, 

bir iıte aldatmak) kıyma 
Bana kıymaymız. 

Muharrirleri : Mu ittin Abdurrahman ve r.tecclut Salt 

Memleketimizde bulunan muh· lan daha yalandan tanıyanlar ta• 
Gaflet - (Aldanma, idraksiz, telif milliyetlere mensup misyo • rafından ortaya atılmaımda bu 

dikkat.iz, haberaiz olma) dal-
ıınhk 

Bu ne dalgınlık? 

ner müesseselerinin zararları za· 
man zaman sayılıp dökülmekten 
hali kalmamııtır. Bilhasaa bir kaç Gaile- (Şer, afet, bela) ırkıntı 

Yeni bir sıkıntı daha! sene enel Bursa Amerikan kız 

u.yimiz müessir olursa kendimizi 
bahtiyar sayacağız. 

Galebe - Oat gelme, yengin, kolejinde cereyan eden tana11ur 

Yazacağımız feylerin tamami • 
le doğru olduiunu ve umumiyetle 
elimizde bulunan bazı misyoner 
neıriyatma iıtinat ettiğini timdi .. 

yenme. 
Ganimet - doyumluk, vurgun, 

çapul 
Garez - Mabat mana11nda 

kaqdığı iıt&k, dilektir; gizli düt· 
manhk, gizli makaat manaıında 
kelime Türkçe u.yıhr. 

Garip - Yabancı, ta!ılacak. 
Gavamız - (örtülü sözler) 

Çetinlikler. 
Gaybubet - Gözden irak olma, 

Ayrılık, Y etiklik 
Gaye - Son, uç, dilek 
Gıda - Azık, beılenti 
Gına - (Türkü söyleme) ırla· 

ma. 
Girdap-Anafor, kuyu (deniz· 

ciler söylerler) 
Gurur - (Bir ıeye l'Üveoip al

danma, bir ıeye güvenip övünme) 
kendini bilmezlik, koltuk kabart· 

hadiseıi hatırlardadır. Acaba bu 
den kaydedelim. 

hadiae Cümhuriyet idaresinden 
sonra vukua gelen ilk tanassur 

Miıyonerlerin ne kadar mütbiı 
bir afet olduklarım daha eyi an .. 

hi.diıeıi midir? Ve acaba bu ta • lamak için evvela umumi faali. 
rihten ıonra Türkiyede böyle bir yelleri hakkında yazdıkları rapor 

ıey tekerrür etmemiı midir? Ara ve makalelerden bazı parçalar ~ 
aıra matbuata kadar ak.eden ha· kuyalım. Bu hususta lran miıyo • 
herler, muhtelif miıyoner müeaıe· nerlerinin yazıları belki en ditdca• 
·selerinde bu kabil tanassurlann te §&yandır,. Bülten nammı ver .. 

hi.li. cereyan etmekte olduğunu dikleri bir mecmuanın elimize~ 
vazıhan anlatmaktadır. Yalnız her çen bazı yapraklanndan aynen 

nedenıe en fazla heyecan ve aaa· naklettiğimiz şu yazılara tarafı • 
biyet tahrik eden hadise Buna mızdan bir şey ilavesini zait g8 • 

Amerikan kolejinde üç Türk kızı· rüyoruz. 
nın hiriıtiyan edilmit olmuıydı. "Müe11eseler vaaıtasile çalJf .. 
O vak'a üzerine ıu iki hakikatte· ma,, baflığını ve Y. Chri.ty Wil• 
belür etmiı ti. aon imzasını taııyan Bültenin eli• 

1 - Miayonerler Tüirkiyede mizde bulunan dokuz No.lu aalıi• 
hıristiyanlık propal'andası yapı • fesinde ıöyle bir yazıya tesadüf 

ma yorlar. ediyoruz: 
Günah - (Tanrı bur\liuna ı b '- • ) '--'-

uymıyan it) Suç. 

6 ıncı liste 
l\lehmet Nurettin Beyin 

bulduğu karşılıklar 

Fada-Acıldi inci 
F ahit - Yaman, aıırı 
Fahri - Cabadan, öğümlük 
F aide - Kazanç, ası, fayda 
Fail - işler, yapar 
Faiz - Artı, ası 
Fani - Yalancı, geçici, geçkin 
Yalancı dünya, geçici vunına -

lar, g~çkin ihtiyar ( Piri fani) 
Fatih - Aç.An, elalan 
Fazıl - Bilıe, üstün, tekin 
Fazilet - Oıtünliik, tekinlik 
Feci - Korkunç, yılınç 
Korkunç, yılmç bir cinayet 
Feda - Yola verme 
Varımı, yoğumu yoluna verdim. 

Denizlide dil uğraşması 
DENiZLi, 17 (A.A.) - Bura• 

da ıöz derleme işine büyük bir 
gayretle devam edilmektedir. Bu· 
güne kadar Ankaraya gönderilen 
fiılerin adedi 922 yi bulmuıtur. 

DENiZLi, 17 (A.A.) -Ajans
la tebliğ edilen kelimeler telgrafla 
derhal kazalara ve kazalardan da 
telefonla nahiye ve köylere tebliğ 
edilmek ıuretile ayni günde vili. -
yetin her tarafına yayılması te• 
min edilmektedir. Halkevi 44 ki· 
tilik bir heyet ayınnıttır. Bu he • 
yet her gün toplanarak anketin 
cevaplarını tetkik edecek ve An .. 
karaya yollıyacaktır. 

18781 derleme fişi 
toplandı 

ANKARA, 17 (A.A.) - T. D. T. G!mi· 
Yf!tln df!ll: 

Martın lklncl halta111 zarfmda yeniden 
cemqet merkcdne gelen derleme flJlerl 
'815 tane41r. Ban1ard:ın S8S tı BUeclk, 168 sı 
Bolu, 10 al Jlorjlqr, 621 l Çanakkale, '1 1 
Çorum, ı:n .ı :Eclll'oe, '1 ı ICn.lncaa, U6 ı 
l:aklfehlr, ıs U Gıul Antc>p, H9 u Gire.un, 
lM Q ı~o, fU 1 tatanbuJ, %01 si Kastamonu, 
ın il Jluleldr, :sa • KOClMlll, w ı Konya. 
18 l Maalu, 189 u lUenlo, 100 ü llutla, 18 l 
Ordu, 188 •• Elıblz, 2'70 ı Sinop, ıu Sın.s. 
111 1 '1'eklrdatı 'f11Ayetlerlaclen gelmlıtlr • 

....... lılrtacl bftul 90llllD4a elde .... 
...... ._ ftlJle beraber elde dedeme &leli 
mıı e 'l'IU'lllllfll'. 

2 - Hıristiyanlik propaganda· " randa ir ço& ınaan ar JllTUI• 

sile miiterafik olarak bu sibi mü· tiyanlıia tıp ve terbiye müeeıeefl"' 
esseselere giden çocuklarımız mil· leri aayeıinde kavutmuılardır. Bu 
li hislerinden tecrit ediliyorlar. müe .. eaeler ummniyet itibarile 

Gün gibi aşikar olan bu iki ha· mekteplerin cehalete, !batıl itikat· 
kikat üzerine dahi bili istisna he· lara ve hıristiyanlıia karıı ıui 
men hepsinin birer miayoner yu - zanları yazmakta büyük faydalan 
vası olduğunu ıöyliyebileceğimiz olmaktadır. Fakat bu kifi deiil .. 
Türkiyedeki ecnebi mektepleri dir. Bu müe.seaeler ayni zaman • 
hala Türk çocuklarile dolup bo· da fertleri lsaya k&rfı aadakate 

talmaktadır. Bunun ıebepleri ne ve ruhülkudı vurtaaile akidelerini 
olabilir? Bizce bunda iki ihtimal islaha çalışırlar.,, 

varittir. Ecnebi mekteplerine ço • "Hutahane ve diıpanaerlerdd 
cuklarmı veren ebeveyn ya birli· büyük bir tabip olan laamn ismi 
san mukabilinde çocuklarının din ve ruhu namma hayır yapmaja 
ve bilhassa milliyetlerini değiıtir· ve kilisesine dahil olacak iman 
melerinde bir beis göremiyecek 
kadar bu l'İbi şeylere karıı lakayt 
kimselerdir yahut ta ecnebi mek· 
teplerinin bir türlü bu derece mu• 
zir olduiuna inanamıyorlar. Ve 
bilhaasa bu müeueaelerin bugün 
tabi oldukları ııkı kontrolü dütü· 
nerek hiç olmana !imdilik bun -
ların ziyanlanndan çok faydaları 
olduğuna kanidirler. Memlekette 

yüksek mevkiler itıal eden bir çok 

kazandırmaia çalıtırlar.,, 

"Mesela, hfahandaki hutane 

hu talar mı tif ayap etmek huau • 
ıunda feVkalide talilidir. Fakat 
ilk ve en mühim vazifeei müeue
ıeye gelenlerin ruhlannı kazan 
maldır. Hasta ile beraber a~kadat 
ve akrabaların da aelmeıine mü .. 
saade edilir ve bu auretle her ı~ 

len lncilden haberdar edilmit o-
muhterem ıahsiyetlerin çocukla • lur. lran mutanaaaırlannm kiliMlr 
rım bu mekteplere verdiklerini hastane mürekkebatmdandır. Ve 
düıünecek olursak ikinci ihtima • 
lin varit olacaiından tüphemiz 
kalmaz. Şu halde bu muhterem 
kimaelere miıyonerlerin memle • 
ketler için ne büyük bir lfet ol -
duklarını ıöatermek bu hueuıta 
pek az dahi olıa malumatı olan· 
lara bir vatan burcudur.. işte bi
zim de en büyük emelimiz elimi· 

ze geçen bazı vesikalarla bu ha • 
kikatı meydana atmaktır. 

Bu neıriyatımız hemen tama • 
mile Amerikan miıyonerliği hak· 
kında olacaktır. Belki bütün Ame· 
rikan misyoner müeuelerinden 
ıiyade İzmir Amerikan kolejin • 
den bahsedeceiiz. Bunun yegane 
sebebi tzmir Amerikan koleji me
zunu olmamızdır. Memleketimiz
de faaliyette bulunan Franaız, 1-
talyan, Alman ve diğer misyoner 
tebekeleriuin malai etleri d• bun-

bir kaç yüz azaya maliktir.,, 

( DeTalllJ .... , " 

Amerika bankalarında~ 
para çoğalıyor 

NEW-YORK, 17 (A.A.) 
Muhtekir 

korkusu bir çok kimseleri parala• 

rını bankaya yatırmaia anket .. 
mittir. Bunun içindir ki, federal 
reıerve bankuının teblifinde te1 
davüldeki paranın aon hafta zar • 

fında 289 milyon dolar ekaildill 
ni bildirilmektedir.Ayni tebliie ıS 
re altın ihtiyatın 327 milyon do • 
lar çoialmıttır. Federal R ... l'ftt 
bankaamua ıon hafta zarfında te
daVillde olan yeni banlmotlut 
yek6nu 3.301,000 dolan bulmak .. 
ta idi. 



Sayıfa:8 VAKiT 

Şehir meclisinde tren kim, fren kim? 
Sinir havası esiyor ! - Haseki paviyonunun sebep olduğu 
münakaşa - Ahmet Rasimin mezarı - konservatuvar binası 

yaptırılıyor - bütçe yekunları ne kadar ? 
İstanbul umumi meclisi dün bu ı kısımlarını te~kil eden maddeler J kide yeni paviyon inşasına bütçe

~evrenin son. içtimaını aktetmiş - üzerinde hususi surette noktai na- nin müsait olmadığını, buraya ko
tır. Sabahleyın saat on buçukta zarlar teati edilerek toplanmalar nulacak paraların istimlak borç • 
başlıyan içtima öğleden sonra iki oluşu kadar tabii bir şey yoktur. larından kesildiğini, halbuki hem
buçuğa kadar sürmüş ve hayli Bu mesele etrafındaki konuşma - şerilerin hakkı mevzu bahsoldu • 
hararetli münakaşalar olmuştur. lar da bu çerçeve içinde olmuş - ğunu ve istimlak borçlarının mut• 

Mezbabanın vergisi tur. Haseki Hastahanesi memle - laka verilmesi lazım olduğunu 
Belediye reisliği, mezbaha büt- ketin yegane kadın hastahanesi - söyledi. Ha.seki hastahanesinin 

çesine vergi karşılığı olarak altı dir. Bazı kıymetli doktorlarımızın harap paviyonlarının şimdilik ta• 
bin lira ilavectini istemiş, bütçe hastahanelerimizde vazife almış mir ettirilmesini ve bunun için de 
encümeni, teklifi bütçe bağlan _ olmaları, hastalarımızın iyi idare on bin liranın yetişeceğini ilave 
drktan sonra geldiğini söyliyerek edilmeleri, mükemmeliyeti sade etti. 
kabul etmemişti. Umumi heyet iç- şehrin değil, başka vilayetlerin Doktor Hulusi Ertuğrul Bey, 
· d B ı hastalarının bile müracaatını is • Latife Bekir Hanım Ha.sekide ye-tımaın a e ediye reisliği ıbu pa -
ranın mutlaka verilmesi lazrm ol- tilzam ediyor. Bu mühim hasta - ni paviyon yapılması lehinde be -
duğunu, aksi takdirde maliyenin hanemizin harap ve perişan bir yanatta bulundular. Tevfik Salim 
belediye emlakini haczederek pa- bina içinda kalmaması belediye Paşa bu lüzumu müdafaa etmek-

b idaremizin vazife ve şerefine ta- le beraıber hastahane hekimleri • rasıru ala ileceğini söylemiş, bu 
paranın bütçeye konulup konul - alluk eder bir iştir. Zeynep Kamil nin hastahaneyi harap bir halde 

hastahanesini vücuda getirdik, bıraktıkları iddiumın doğru olamaması, konulduğu takdirde ne -
d k 1 memleket Muhiddin Beyefendinin mıyacagv ını söyledi. İsmail Sıtkı re en esi ip koIP..ılabileceği nok-

tası uzun uzadıya müzakere edil- zamanında yeni bir sıhhat mües- Bey bu sene bütçenin iyi tetkik e-
miştir. Neticede fevkalade bütçe- sesesi kazandı. Bu şeref kendile - dilmemiş olduğunu, ihtilaflraın 
de Haseki kadınlar hastahanesine rine aittir. Hasekide de yeni bir hep buradan çıktığını söyledi. 

yeni pavyon inşası maddesinden 
beş bin lira kesilerek ve mezba -
hada sakatat satışı varidatından 
da bin lira karşılık gösterilerek 
altı bin liranın vergi borcu için 
mezbaha bütçesine konulmaaı ka -
bul edilmiştir. 

Şehir tiyatrosu ıan'atkarların -
llan M. Kemal Beyin Viyanada 
redavisi için evvelce verilmiş olan 
avansın san'ate ve ıehre büyük 
hizmeti olan bu kıymetli san' at -

1 

kardan alınmayıp bütçenin başka 
bir maddesinden karşılık göste
rilerek kapatılmuı muvafık ol -
duğuna ve kapatılma şekline dair 
bütçe encümeninden gelen maz -
bata kabul olunmuştur. 

Belediye ve vilayetin müşte -
rek masraflarına dair olan bütçe 
müzakere edilmiş ve münakaşasız 
kabul olunmuştur. 

Sinir havası ttsiyor 

Bundan sonra fevkalade büt -
çenin müzakeresine başlanılmıştır. 
Fevkalade bütçede Haseki kadın 
hastahanesinde 60 bin lira sarfile 
yeni bir pavyon yaptırılması mad
desi bilhassa münakaşalara sebep 
olmuştur. Vali ve Belediye reisi 
Muhiddin Bey ilk olarak söz al
mış, şunları söylemiştir: 

- Bir iki gündür mecliste is
timlak borçları ve Haseki pavi -
yonu meselesi bir sinir havası ya
ratmıştır. Bunu inkar etmeğe im
kan yok. Hastahane paviyonu ve 
borçlar meselesi etrafında kulak
tan kulağa fısıltı halinde pl'opa -
ganda yapılmaktadır. işe bir fırka 
kararı olduğu ve mutlaka kabul 
edilmesi lazım geldiği giıbi bir 
renk verilmek istenilmiştir. Eğer 
böyle ise fırkanın bir ferdi sıfa
tı1e benim de vaziyeti bilmem ve 
ona göre hareket etmem lazımdır. 
Onun için evvela burada bulunan 
fırkanın en salahiyettar uzvundan 
bu hususu tavzih etmelerini rica 
ediyorum. 

Cevdet Kerim Bey Muhiddin 
Beye cevap veriyor 

Muhiddin Beyin bu sözleri ü
zerine azadan bazılarının "fasıl 

kabul olumnuştur, müzakere açı -
lamaz !,, sesleri işitildi, reis Sa
dettin Ferit Bey fulı henüz reye 
ikoymadığını söyledi ve bu arada 
Cvdet Kerim Beyin söz söylemek 
üzere ayağa kalktığı görüldü. Cev
det Kerim Bey şunları söyledi: 

- Burada işlerimizin mühim 

paviyon yaptıracak olursak bun - Tren ve fren meoelesi 
dan doğacak hazzı manevi ve vic· 

Avni Bey söz ala-rak şunları söy
daniyi şüphesiz hissedeceklerdir. 

ledi: Nitekim hissetmektedirler, ancak 
- Yerlerimizi değişmiş oldu

kendilerine hakim olan endişe 
ğumuzu görüyorum. Sekiz yıl ev

bütçenin tevzini meselesidir. Hal -
vel yeni belediye reisi Muhiddin 

buki bütçe tevzin edilmiştir. Bu iş l 
Bey sihhi müesseselerimizin is a

Cerrahpaşada başlanılmış olan 
hını istiyordu. Bu istek ve gayret· 

programı da ihlal edecek bir va- le bir milyon liralık bir eseri ke· 
ziyet değildir. 

mal vücuda getirdi. Bugün mev -
Hekimler hastaneyi harap mı k ileri değişmiş görünüyorsak hata 

b1rakmışlar ? kendilerinindir, bizi müessesatı 
Muhiddin Bey: tekrar söz aldı: 
- Cevdet Kerim Beyefendjnin 

if- {elerinden anbyorum ki mese
le ..1~r fırka meselesi olara k müta-
lea edilmiyor. Bir hayır işi etra -
fında arkadaşların fikirlerinin top 
lanması vaziyetidir. Hakkımda 

lUtufkar ve taltifkar sözler söyle -
diler. Teşekkür ederim. Ben sih -
hiye müesseselerinin tekamülü ü
zerinde vicdanı titremiş, inlemiş 

bir adamım. inzimamı muvafaka
tjniz ve muavenetinizle Cerrahpa-
şa pav\} onu bendenizin zamanım
da yapıldı, verem dispanseri de 
böyledir, Haseki hastahanesinin 
bazı kısımlarının alat ve edevat 
mükemmeliyetini temin için uğ -
raştım, Zeynep Kamil hastahane
sinin tesisinde hizmetim geçmiş
tir. Beyoğlu hastahanesinin isla -
hı için uğraşıyoruz. Binaenaleyh, 
benim hastahane aleyhinde ihti· 
razkar sözlerimden müessesatı 

sihhiye aleyhtarlığı manası çıka -
maz. Fakat mesele paramızı en 
faydalı şekli tercih ederek ona 
yatırmaktır. Haseki hastahanesi 
işi teamüle de uygun değildir. Hal 
inşasını istediğimiz zaman proje
siz, hesapsiz iş olmaz dediniz. Bu 
hastahane için de hiç bir proje, 
hesap yapılmamıştır. Makamdan 
böyle bir teklif gelmemiştir. Ma
kamdan gelen teklifleri kanuna 
uydumıak mecburiyetini hisseden 
meclis, kendisinden, encümenle -
rinden gelen teklifleri kanuna 
uydurmak istemiyecek midir? 

Haseki hastahanesinin perişan 
vaziyette olduğu doğrudur. Ora -
daki arkadaşlarımız şimdi anla -
şılıyor ki, yeni paviyon inşasını 
empoze etmek için mevcut pavi -
yonlarm asla tamirine gitmemiş -
lerdir. Buradan heyetler davet e
dip harap paviyonları gösteren 
arkadaşlar niçin da.ha evvel idare 
kısmını tamir ettirdiler? 

Muhiddin Bey bu esas dahilin
de sözlerine devam ederek Hase -

sıhhiyeye alakadar olmağa alıştır
dılar. Şimdi biz tr:en gibi gidiyo
ruz kendileri fren yapıyorlar. 

' 
Hastahane hadisesi mantık ve he-
sap hadisesi değildir, bunun man· 
tığı hissidir. Lüzum görüyoruz. 

Efkar1 umumiye karşısında 

Cevdet Kerim Bey- Muhiddin 
Beyefendi f irka kararı olup olma
dığına işaret buyurdular. Meclisi
mizin azası Cümhuriyet Haik fır -
kasının kıymetli C'!-zasıdır, namze -
zedidir, mümessilidir. Meclisimiz 
halk fırkasının idealini hizmet -
lerini takiple anlamış, siyasi sevi· 
yesi yüksek bir şehir halkının hu
zurunda toplanan aleni bir mec -
listir. Değen değmiyen her mese
le için fırka grupu içtimaı yapmak 
itiyadını işte üç yıldır terketmiş 
bulunuyoruz. Hastahane meselesi 
için yukarıdan emir gelmiş olsay
dı yerinde bir emir olurdu, fakat 
burada arkadaşlar şehrin ihtiyaç
larını biliyorlar, makam da ayni 
şekildedir, bizimle birdir, sami -
midir. Sihhiye vekili Refik Beye -
fendi geçenlerde buraya geldik 

leri zaman "Haseki hastahanesini 
ne zamana kadar bu şekilde bıra
kacaksınız?,, diye acı bir şekilde 
ihtarda bulunmuşlardır. Fakat 
biz bu ihtardan mülhem değiliz. 
O, bizim teşebbüsümüzden sonra 
hasbi hal arasında söylemiştir· 
Plansız hareket meselesine gelin

ce evvelce de muhtelif işler bura
ya vaktin darlığından plansız gel
miştir. Heyeti fenniyenin himmeti 
ve Muhiddin Beyefendinin yakın 
alakalarile bu hastahane paviyo -

nunu gelecek sene kurulmuş gör -
mek istiyoruz.. Muhiddin Beyin 
bizimle hemhis olduklarına kani
im. Haseki doktorlarının evvelce 
idare kısmını tamir ettirmiş ol -
malarına gelince: Reisicümhur 
Hazretlerinin bu hastahaneyi zi
yaretleri esnasında bu perişani 
nazan dikkatlerini celbebnişti, i-
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Fena 

Filmden bir sahne 

Bu, isminin gösterdiği gibi fe
na bir yol değildir: "Fena yol,, 
Türkiyede çevrilmiş, bir Yunan 
filmidir. "Fena yol,, Balkan si -
nema sanayi merkezinin lstanbul
da olduğuna delalet etmesi itiba
rile iyi, hatta çok iyi bir yoldur. 
"İpek film,, ile bu filmin yapıl -
masında amil olan M. Madrayı 
takdir etmek lazımdır. 

Evvelki akşam, Melek sinema
sı, Yunanistanm en iyi artistleri 
tarafından oynanmış olan bu fil -
mi gösterdi. Sinema oldukça ka -
labalrktı. Bu kalabalığın büyük 
bir kısmı, filmin sonlarına doğru 
rolü olan ve Matmazel Şoru kaçı
ran M. Papası görmek için gel -
m;şlerdi. Nitekim, o görünür gö
rünmez alkışlıyanlar oldu, 

~ :f. ~ 

"Fena yol,, filmi ve mevzuu 
hakkında epeyce yazılar yazdrk. 
Bugün, filmin tenkidini yapalım. 

Film, heyeti umumiyesi itibarile 
iyidir. lstanbulda şimdiye kadar 
yapılmış olan filmlerden "Karım 

'Y o 1 1 • 
beni aldatırsa,, müstesna en iyisi· 
dir. Eksiklikleri olan son kısmı, 
bazı uzunlukları olan ilk kısımla· 
n kadar "sinema,, değildir. Film· 
de '"buluş,, denilen küçük küçük 
muvaffakiyetler vardır. Mesela, 
şarkı söylenirken, bakkal terazisi· 
nin, tavanda asılı sarmısakların, 
çirozların bile berekete gelere1' 
sallanışı gibi. 

Bu "buluş,, fıçıları bile hare • 
kete getirmek istenilerek biraz 
suistimal edilmişse de, a&ma lam .. 
banın unutulması ile ihmal edil· " 
miştir. Filmin, "mahalli renk,, ta· 
rafı çok kuvvetlidir. 

Kivelli, kendisinden ümit e

dilmiyecek bir gençlikle oynuyor. 
Zaman zaman, onun Marie Bell'i 
andırır resimlerini görür gibi ol· 
duk. Bu, pek tabii Kivelli lehi " 
ne büyük bir muvaffakiyettir. 

Kotopuli, rolü icabı olarak, çok 
facialı bir maske takınmıştı, ve 
çirkin kız rolünü, canlı bir surette 
oynadı. Zaman zaman Kotopuli, 
bu faciayı "traji..ıkomik,, liğe ka .. 
dar çrkarıyordu. 

Toto Mir at, büyük bir rolde, 
kuvvetli bir "jön prömiye,, ola -
cak, Papas pelc kısa olarak görün· 
dü. Kendisi için leh ve aleyhte bir 
hüküm vermek müşkül. Gavrilidis 
de öyle, buna mukabil komik rolü
nü yapan artist iyi. 

Filmin harici manzaralan çok 
temiz ve güzel. İç manzaraların 
da siyah beyazlan iyi. Senaryo 
eksik gibi görünüyor. Eğer haki
katen eksikse, bir senaryo, niha " 
yet bir İncil ve yahut bir kanunu 
medeni değildir, iki üç sahne i~ 
ve edileoilir di. 

tık akşam gözüme bir §ey da"' 
ha çarptı. Salonda pek az Musevi 
gördüm, yoksa, Museviler Papas 
oynuyor diye filme boykotaj mı 
yapıyo.-1....-? 

fa. 

rade buyurdular, esasen zaruri bir ı tespis edil~.iştir .. A K8:bu~ .. ed~~en 
işti. Bu tamirat yapıldı, o zaman son şekle gore vılayetın adı but '" 
başhyan ıslahı ikmale devam et· çesi 2,913,886, fevkalade bütçesi 
mek istiyoruz. Muhiddin Beye - 725,757 liradır. Vilayetin müş ~ 
fendi lutfen bize iltihak buyur - terek masraflara verdiği 219,052 
sonlar. liradır. Belediyenin adi bütçesi 

Paviyon yapbrllacskbr 
4,205,560, fevkalade bütçesi 
1,239.362 liradır. Belediyenin 

Müzakere kafi görüldü, mese- müşterek masraflara verdiğiı 
le reye konuldu, fevkalade hüt - 716.506 liradır.. İstanbul vilayet 
çenin Hasekide altmış bin lira sar- ve belediye bütçesi yekUnu on 
file yeni paviyon inşası maddesi milyon beş yüz yirmi bin yüz yir
kabul edildi.. Fevkalade bütçenin mi üç liradır. 
kabul edilmiş olan diğer madde .- ~~~~~......., ........ ~~!!!!"'!!~""!!"""'~~!!!! 
leri arasında Kadıköyünde kana
lizasyon, Üsküdarda yeni bir it -
faiye garajı, Kısıklıda belediye 
binası inşası işleri de vardır. 

Ahmet Rasimin mezara 

İçtima senesinin başında Refik 
Ahmet B. bir takrir vererek mer-ı 
hum muharrir Ahmet Rasi.m Be -• 
yin kabrinin belediyece yaptırıl .. 
masını teklif etmişti. O zamanı 

meclisçe muvafık görülen hu iş i "1 

çin de dün müzakere edilen fev -
kalade bütçede 968 lira kabul e -
dilmiştir. 

Konservatuvar binası 

Dün bütçe kararnameleri de 
okunup kabul olunmuştur. Kon -i 

servatuvar bütçesi kararnamesi ... 
le yeni konservatuvar binası in "' 
şaatının bu sene münakasaya ko -
nulması hususunda belediye reis -
liğine salahiyet verilmiştir. 

BUtçe yekUnu ne kadar ? 

Bu sene yol vergisi iki taksitte 
kesilmek iizere altı lira olaralo 

Seyrüsefer işleri 
İstanbulun Seyrisefer işleri iyi· 

den iyiye kontrol edebilmek için 
bazı işler yapılacaktır. 

Bu işler üzerinde çalışmak için 
belediye reisi muavini Hamit Be
yin reisli ği altında bir komisyon 
seçilmiştir. Komisyon çahşmağa 

başlamıştır. 

Mezbahadakı k okulara karp 
Belediyenin Kara ağaç mezba • 

hasında kesilen hayvanların İ§ • 

kembe ve bağırsak kokulannıD 

önüne geçilmek için bir tasfiye ha· 
vuzu ile kanalizasyon yapılmasına 
karar verilmiştir. 

Bir kalp sektesi 
Mahmudiye caddesinde 86 nu " 

marada aşçı dükkanı önünde Sey· 
risefain Kudret motörü tayfasın • 
dan Rizeli Ahmet oğlu Kenan bir· 
denbire düşmüştür. Derhal doktor 
yetişmiş muayene edince kalp dur 
masından öldüğü anlaşılmııtır. 
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Galatasaray Beşiktaşa 
5 sayı ile yenildi 

Lig maçlarına dün iki statta ıla di. Galatasaraylılar kurayı kaybet 
da devam edildi. Vefa ile lstan • mişler ve ilk devrede rüzgara kar 
bulspor gene birer sayı ile berabe şı oynamak zaruretinde kalmışlar 
re kaldılar. Galatasaray ise beş sa 1 dı. Bu vaziyete rağmen ilk devre 
)'ı ile Beşiktaş takımına yenildi. de biraz hayret ve biraz da dik • 
Kadıköy stadında evvela Beşik- katle seyredilecek bir maç gör • 

taş - Süleymaniye küçükleri kar- dük. San kırmızılar bariz bir gay 
!ılaştılar ve biribirlerine sayı ya • ret ve hevesle oyniyorlar, küçük 
l>amıyarak berabere kaldılar. Bun boylu sağ iç oyuncunun top kesiş· 
dan sonra Galatasarayla Beşik • leri pasları alaka uyandırıyor. Mü
taş B takımları karşılaştılar. Neti- dafaa hatları bilhassa Nihat kusur 
Ceyi ikiye karşı üç sayı ile Galata suz denilecek şekilde işliyordu. Sa 
8aray kazandı. rıkırmızılıların üç müdafii ile oy· 

Üçüncü maç Altınordu - Hi - namak ve daha çok müdafaa oyu 
lal takımları arasında yapıldı. Al-

nu yapmak istedikleri görülüyor • 
tınordunlular ikinci devrede biraz du. Fakat bu sisteme, muvaffak 
daha iyi oynamalarına rağmen bi· 

olduğu ve Beşiktaş mühacim hat· ~e karşı üç sayı ile yenildiler. 
Galatasaray • Beşiktaş tı ilerliyemez bir vaziyete girdiği 
Sıra Galatasaryla Beşiktaş birin için Galatasaraylılar ayni zaman 

ci talwnlarma gelmişti. Teselsül da ister istemez hücum vaziyetine 

Galatasaray kalesi önünde 

eden mağlubiyetlerine rağmen sa (de girmiş bulundular. Bu itibarla 
l'l kırmızıkların Beşik.taşla yapa - iki taraflı oynamak mecburiyetin 
takları maç gene büyük bir ala • 
'ka. toplamıştı. Sahanın hemen her 
tarafı dolu sayılabilirdi. Beşiktaş 
takımı fU tertiple sıralandı: 

Sadri - Hüsnü, Adnan - F ey· 
ti, Ali, Nuri - Hayati, Hakkı, Na 
~nn, Eşref, Şeref. 

Galatasaraya gelince tertip şu 
idi: 

Avni-Bürhan, Hüseyin-Mu 
ıaffer, Nihat, Suphi - Mehmet 
Salim, Adil, Rasih, lbrahim, Bi -
lal. 

Görülüyor ki, Galatasaraylılar 

tene değişik bir takımla çıkıyor • 
lar, Mehmet Salimi sağ açığa ah· 
)orlar ve muhacim hattında birisi 
aebiinin yerinde oynamak üzere 
iki yeni oyuncuya yer veriyorlar -
dr. 

Maç hakemi Sait Salahattin Bey 

de kalan Galatasaray hafları ma • 
çın bütün müşkülatını yüklenmiş 
bir vaziyete girdiler. 

Beşiktaşlıların da ümit etmedik 
leri bu vaziyet karşısında sarsıl -
dıldarı ve tempolarını tutturamaz 
vaziyete girdikleri görülüyordu. 
Bu; daha çok haf ve müdafaa hat 
larında tebarüz ediyor ve Beşik • 
tr\§ kalesi ikide birde tehl~kelerle 
karşılaşıyordu. Fakat Galatasaray 
mühacimlerinin hedef siz, şuursuz 

ve sadece ferdi atılış ve sürüşlere 
dayanan hücumları bermutat sayı 
imkanı vermiyordu. Beşiktaş mü
dafaası bozuk oyniyor, Galatasa • 
ray mühacimleri kale dibine ka • 
dar giriyorlar fakat tam sayı yapa 
cc..k vaziyete girince rüzgarsız kal· 
nnş bir yelken gibi sönüveriyorlar 
dı. 

Dlnkfi maça Vefi.. lmnbolspor takımbn bir aradt 

iki taraf kaptanlıı.n Mkemıe beraber 

Devre sonuna doğru Burhanın 
falsolu bir vuruşu topun Hayatiye 
gitmesine ve Hayatinin güzel bir 
pasının Şerefin ayağile Galatasa • 
ray kalesine girmesine sebep oldu 
ve devre bu bir sayı ile bitti. 

Fakat ikinci devre hiç böyle ol
madı. Galatasaraylıların rüzgar • 
dan istifade ederek daha iyi oyni 
yabilecekleri düşünülürken 10 da
kika içinde Nihattan maada bütün 
Galatasaraylıların bütün verimle • 
riııi birinci devrede harcamış ol • 
dukları anlaşılıyordu. Hele müda· 
faa ve yardnncı hatları. 

Birinci devrede hemen hemen 
kuvvetlerinin dörtte birini harca • 
maınış bulunan Beşiktaş mühacim 
ler: ~imdi Galatasaray müdafaası
nı muhtelif noktalardan yarıyor • 
lar bilhassa açık pasları ve hızla
rile beş dakikada bir Galatasary 
kalesine iniyorlar, hepsi de canlı 
ve şütçü vasıflarından bol bol isti 
fade ediyorlardı. 

Bu devrede, birisi Şerefin önü -
ne çıkan üç oyuncuyu atlata atla
ta yaptığı nefis sayı olmak üzere 
tam dört sayı kazandılar. Galata· 
saray ise eline geçen bir penaltı 

sayısını bile kale haricine vura -
rak kaçırmakla iktifa etti. 

İşte dünkü maçın hikayesi de 
bu. 

Beşiktaş takımında dün biri leh 
te biri aleyhte olarak iki bariz va· 
sıf gördük. ilki devamlı hücumlar 
karşısında bocalama safının art· 
tığı. Diğeri de muhacim hattının 

mahsus derecede hızlandığı ve yük 
seldiği. 

İki takım hakkında düşündükle
rimizi başka bir yazıya bırakıyo • 
ruz. 

Taksim stadında 
T aıksim sahasında lig maçları· 

na İstanbulspor - Vefa maçı ile 
devam edildi. Bu takımların biri
birlerine kuvvet itibarile yakın o· 
luşu maça ehemmiyet verdiriyor· 
du. 

Takımlar sahaya çıktıkları za· 
man, Vefa - Kumkapı ta!kımının 
şöyle teşkil edildiği görüldü: 

.flalUk - Saim, Hüseyin -
Lutfü, Cemil, Namık - o~man, 

Muhteşem, Gazi, Salahattin, Mus· 
tafa.. 

Buna mukabil, İstanbulsporlu
lar, şöyle bir takım teşkil etmiş • 
lerdi: 

Lôtfü - Halit, Sabih - Nev
zat, Sami, Aziz - Orhan, Sala -
hattin, Salahattin, İsmail, Reşat. 

Hakem, Ankara Gençler birli 

Atletizm 
Yeni antrenör 
yakında geliyor 
Haber aldığımıza göre atletizm 

şubemiz için getirtilmesi karadaş
tırılan ikinci antrenör iki haftaya 
kadar şehrimize gelmiş bulunacak 
tır. Bu antrenörün ismi "Perak,; 
tır. Henüz 30 yaşında ve faal va -
ziyette bulunan bu yeni antrenör 
Alman spor darülfününundan me 
zundur. Şehrimize gelince derhal 
işe ve atletlerimizi çabştırmıya baş 
lıyacaktır. Çünkü iki ay sonra şeh
rimizde mühim bir beynelmilel te· 
mas hazırlanmıştır. Bu temas Çek, 
Yunan ve Türk atletleri arasında 
olacaktır. 

Eski antrenör Her Abraham da 
yarın Ankaradan gelecek ve diğer 
mıntakalardaki atletleri çalıştır • 
mak ve seçmek üzere memleket 
dahilinde bir seyahat yapacaktır. 

Her Abrahamın dolaşacağı mm 
takalar arasında Balıkesir, Uşak, 
Bursa vardır. Şu sporları hocas· 
Her Üknenhof ta bir kaç güne ka
dar lzmire giderek İzmirli yüzücü
lerle meşgul olacaktır. 

Galatasaray 

Yeni antrenörle an
laşmak üzere 

Galatasaray klübünün yeni bir 
futbol antrenörü getirtmeğe karar 
verdiğini ve Londrada Arsenal 
klübünün bir sene evelki merkez 
mühacimi Diksi Dine müracaat et 
tiğini yazmıştık. 

Diksi Din, başka bir klüpte kon· 
tratı olduğunu ileriye sürerek bu 
davete ancak bir sene sonra icabet 
edebileceğini bildirmiş ve bir sene 
için başka bir İngiliz antrenörünü 
tavsiye etmiştir. 

Bu tavsiye edilen futbolcu 8 bin 
lngiliz lirası kıymetinde bulunan 
İskoç milli takımının sağ açığı A
leksi Consondur. Kendisi ayni za· 
mandan futboldan çekilmediği ve 
genç olduğu için icabında Galata -
saray takımında oyniyabilecektir 
de .. Bu itibarla yalnız nazari sa
hada iş gören antrenörlere ayırt 
edilebilecek iyi meziyetleri var • 
dır. Galatasaray klübü şimdi keıı
ciisile muhaöere halindedir. 

ğinden Sedat Beydj. 
Evvela sakin bir cereyan takip 

ederek başlıyan oyun, sertleşerek 

devam etti. 
iki takım da kat'i bir hakimiyet 

tesisine muvaffak olamıyorlardı. 

23 üncü dakikada sağ iç Sa -
lahattin, İstanbulsporun golünü 
kaydetti. Oyun gittikçe şiddetle -
niyor, hakem bu hatalı oyun tarzı
na mani olamıyordu. 

lstanbulsporlu Orhan sakat • 
lanarak oyundan çıktı. Ve devre 
1 - O İstanbulsporun f aikıyetile 
bitti. 

İkinci devrede oyun daha şid
detlenmişti. Vefalılar on beşinci 
dakikada sol açik Mustafanın a
yağile beraberlik sayısını çıkardı. 
lki takımın büsbütün artan gay -
ret ve şiddetile tatsızlaşan oyun 
nihayet İstanbulsporlu Halidin 
sakatlanması neticesine dayandı. 
'

7 ~ ma - 1 beraıber" 1'itti. 
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Hususi Adana muhabirimiz ya• 

zıyor: 

Bu haf ta şehir stadyomunda 
lig maçlarına devam edildi. Ada· 
nanın en eski spor teşekkülü olan 
idman Yurdu ile T oros spor kar
şılaştılar .. Yurtluların en iyi oyun
cuları yoktu. Eksik bir kadro ile 
çıkmışlardı. Bu vaziyet karşısında 
büyük bir sayı f arkile yenil ece .. 
ği zannediliyordu. 
Birinci devrede her iki takımın o• 
yununda göze çarpan şey müva • 
zene oldu. Fakat devre sonuna 
doğru T oros spor hakimiyet temin 
etti. Oyunu idman yurdu sahasına. 
İntikal ettirdi. Yirmi beşinci da.kj.. 
kada ilk sayı yapılmakla hakimi
yetin semeresi de elde edilmiş ol· 
du. 

ikinci devrede oyuna biraz dur
gun başlandı. Fakat T oroslular 
onuncu dakikada ikinci ve on be
şinci dakikada üçüncü sayılarını 
yapmağa muvaffak oldular. Oyun 
da bu netice ile bitti. Şurasını işa"" 
ret edeyim ki T oros spor bir se .. 
nelik bir maziye sahip olmakla 
beraber devamlı idmanlarının ne· 
ticesini gönneğe başlamıştı. lnti" 
zam ve inzıbat altında çalışanla • 
rm daima karşılaşacakları muvaf ~ 
fakiyettir. 

~ . ~ 
ikinci maç Çukurova şampi~ 

nu Mersin idman yurdu ile Sey -
han spor arasında yapıldı. Bun • 
dan bir ay evvel karşılaşan bu iki 
takmı heyecanlı bir maç yapmış • 
lardı. Neticede Seyhan spor bü .. 
yük bir sayı f aı"kile mağlup olmuş .. 
tu. Bu sefer alacağı netice merak· 
la bekleniyordu. 

Mersinliler kuvvetli bir kadro
ya sahiptiler.. Bu vaziyet karşısın
da Seyhan spor nasıl bir netice a
labilirdi? 

Bu sualin cevaıbı sahada çö~ 
dü. Seyhanlılar, Mersin oyuncu ... 
larını tuttular. Gol yapabilecek o~ 
!anlara fırsat vermediler. Her 
maçta bir kaç sayryı yalnız başı· 
na kaydetmeğe muvafak olan Se
dat bu sefer bir şey yapamadı. 
Çok çalıştı, didindi. Fakat talili 
kendisine yar olmadı. 

Mersinliler ancak birinci de. • 
renin otuzuncu daki!kasmda ilk ve 
son sayılarını yaptılar. Bir çok ta 
fırsat kaçırdılar .. 

İkinci devrede her iki takım da 
sayı yapmağa muvaffak olamadı· 
lar. Seyhanın aldığı bu netice e
hemmiyeti haizdir. 

~ ~ .. 
Geçen hafta Seyhan sporla id

man yurdu karşılaşmışlardı. Müt • 
hiş bir fırtına vardı. Topu on beş 
metre ileri sürmek imkansızdı. 

Buna rağmen her iki takım da sa
yı yapamadılar. Sıfır sıfıra bera
bere kaldılar. 

Eski oyanca 

Yüksek mektepler 
şampiyonası 

Darülfünun vo Yliksek mektepler '8111-

piyonası müsabakaları ba-;lamıştır. Çırağan 

sahıısmd:ı. yapılan ilk maçlarda mühtındl& 

meırt.ebr ttcaret tnkımmı S - ı yenmiştir. 

Orman mekt~bi takımı da dl~i talnmpsı. 

lıUkmeu galip sayı.lmıata • 
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teşi tekrar düger. Bu suretle lco • 
layca geçirir. 

Kz 
• 

' 
Baznn dn kızıl ile kızamık bir • 

Jikle neyreder. Bazan birisi baş .. 

Bu hastalığı hemen herkes ta- ı temas e~mediğinden askerlik z:ı -
mr, ateşli bir sari ha talrktır. İn - mamna l·adar kızamık olmıyor. 

lar, o hastalık biteceği zaman i -
kinci hastalık başlar. Böyle de o -

lur. Bazan da ateş yüksek devanı 
eder, çocuk dökemez. Halk buna 
içine döktü derler. Bu şekil va · 

himdir. Baza.o lekelerin bazıları 

küçük, kanlı kanlıdır. sandan insana geçer.. Hastalık 
başlangıcında boğaz ve burnun 
nezlevi iltihabi ve rıert ökıürükle 

başlar .. Ciltte bmuzı lekeler rıö· 
rülür. Hastalığın kızamık olma -
sına rağmen bnzan bu lekelerin 
tam bir kız mık lekeleri olmı • 

yanları da vardı:- ... Bu ebepten 
baz n kızıldan, kızamıkçıktan ve 
diğer streptokol:s'k intanla.rın dö· 

küntülerinden tefrik etmek güc 
olur, tefrik için knn muayeneleri 
ve saireler yapmak mecbm iyetin
de kalınır. 

Bu hnrıto.lığın mikrobu henüz 
layikile tanınmcımıştır. Fakat si -
rayeti ilk nezle ve öksürük dev • 
rinde ağzın gışasında bulunan 
mikroplarla sirayet eder. Dökmez

den bir eün evvel kanından nlımp 
başlca birfoine şırınga edilse tutu· 
Iur. Kızamığın sonunda cildinden 
dökülen hnfif ıkepeklerinde mik -

robu yoktur. Çünkü tecrübeler bu 
kepeklerin dı-ayet vnsıta:n olma • 
dığını göstermittir. Kandaki kı -
zamık mikropları sıcıık ve aofiu • 
ğ-un tesirilc mahvoluyor. Kızamrk
lnır.ıı kam lınıp 25 saat akl n -
dtktan sonra başka. birisine şirin· 
ga edilince hast Irk olmıyor. Bu 
tecrübe de durmakla kanın için
deki mikrobun mahvolduğunu 
gösteriyor. Şu tecrübelere nnzaran 

pek nazik bir mikrop cemektir~ 
Fak t bu kndar mıziklifiine rağ • 
men insanın vücudünde yep.ı:ı 
talıribc.t b zan çok büyük oluyor. 

Kızamık dtikmiye batlcdıfiından 
yirmi dört saat sonra sari değil -
dir diyenler varGa dn nsıl tecrübe· 
ler döküldüğünün altıncı eünün • 
den itib ren so.ri ohrtndıeını gö:; -
termiştir. 

Bundan başka. annesi h .. mile i· 
kent m doğurncağı z mnn hzn -
mık olursa dof! n çocukta da lu -
zamık oluyor. Şuna nnznrıın kıza· 
mık her y .taki insanda. husule 
geliyor demektir. Ynlnız buradn 
bir ,ey vnridi h tır olabilir o da 
şudur: 

Bir evde bir çocuk kızumul: o • 
luyor. Difier ka.rdc~lerine de r.ir • 
yet ediyor. Onlar da kızamuh: 0 • 

luyor. Yalnız içlerinden birtnncsi 
ol mı yor. Ancak bir ilô. iki tene 
sonra bu çocuk kızamık oluyor. 
Şu hal o çocu[iun vücudunda he • 

nüz lı:ızam1ğı alacak vaziyet hu • 
sule gelmemiştir, kendhıini kı • 
zamığa karşı müdafaa edecek 
maddeler vücudundn henüz var 

demektir. Bu maddeler annesi -
nin knrmndan çocuğa gcçmi~tir. 

El'an mevcuttur demektir. Bir aa. 
iki ıene sonra bu maddelerin kuv· 

veli zail olduğundan çocuk kıza • 
mığa tutuluyor. Bazı çocuklarda 
bu muafiyet maddeleri an:ak ü • 

çüncü ayma kadardır. Bazıların • 
da altıncı ayına lmdardır. Hemen 
ekseriyetle böyledir. Öbür!eri 
müstesnadır. Müddeti hayatında 

hiç kızamığa tutulmıyanlar dn 
vardır, nadirdir. Fakat bunları 

kızamığa muaftır diye kabul et • 

mektense hayatında kızamık ile 
temas etmemiş olduHarını ka -
bul etmek dah doğrudur. Çün • 

kü bu lkabil mü ahedeleri askerde 
ı:örüyoruz. Köyünde kızamı3a 

Halbuki ankere gelince tehir hal -
ki'e te:n~s neticesi kızamıl· oldu • 
ğu görülüyor. 

Burada hnlkımrzm yanlış bit 
telkinine temas etmeden geçemi • 
yec cim. Evde bir kızamık çık -

tığı znmtın diğer küçük kardeşle -
rinin ayrılması ııöylenince hemen 
cevnben; bir şey olmaz, senesi de

ğilse, tutmaz, diyerek ayırmak is
temiyorlar. Senesi olup olmadı -
gını nasıl tayin etmeli. Y n değil -
se o vakit çocuk tutulacaktır, hal

buki kızamık vefiyatı en ziyade 
&üt çocuklnrile dört buçuk yaşına 
kad r olan çocuklnr ar aında gö -
rülüyor. Zatürreeler, 
miyomoniler, kulak 
ynp r. T oksik ekil de 

brümento 
iltihapları 

(yani öl -

dürücü ekilde) kızamıklar olur .. 
Bu :ıebepten belki seneni değildir 
diye bu zavallı yavrular§t ayırmaz 

sak ve belki kelimesine guvenir • 
sek sonunda çocuğun tutulduğu -
nu görünce ne yapalım seneıi imiş 

hayırh111 ofoun, inşallah, diyerek 
inşo.Jlaha bırııkmaktnnısa vakti za
mnnile tedbirli düşünmek daha 
iyidir. 

1' ızamık: Bula tığı günden iti
baren 9 - 11 gün sonraya kadar 

bir arassız geçer, hu müddetin so
nunda nezle ve öksürük başlar, 
bu devir de üç günü bulur, hazan 
bu müddet uzıynbilir. Bir hafta 
cürer. Böyle olduuu gibi dnha da 

Tahaffuzu: Kızamık sirayeti 
yüzde 90 ila 99 dur. 

Bu hastalığın ihtilatı vahim 
olduğundan evde bir hastalık çı· 

kar çrlanaz diğer kardeşleri ayır
malı. süt çocuklarile beş yaşına 

k dar olan çocuklarda fazla vefi -
yat verdiğiden bu çocukları ayır • 

makla beraber mümkünse anne 
ve babalarından kan alıp ıırınga 

etmeli çünkü anneleri ve babala-

rın evvelce kızamık geçirmiş ola
caklarından kanlarında muafiyet 
var demektir. Bu suretle hastalı3a 

ya tutulmaz ve yahut tutulsa bile 
hafif geçer. Eğer evde yakında 
kızamık hastalığı geçiren kardeşi 

var·a onun kanından şırınga ede
rek ~:.ı suretle tedavi et.meli. Bu 
en kat'i ve emin tedavidir. Bu te· 

davi ne kadar erken yapılırsa o 
kadar emindir. Bundan başka kı· 
zanuk için serum ve aşı yapılmıt 

ise de faydası yoktur. Kızamıklı 
çocukların ağızları çok temiz tu • 
tulmalı ark sık karbon tlı su veya 

oksijenli su ile silinmeli badem • 
cikleri mu yene olunmalı, beyaz
lık varsa hemen hekim haberdar 

edilmeli. Çünkü hazan difteri de 
beraber olur. Kardeşleri 12 gÜn 
mektebe göndermemeli ve eve mi
safir kabul etmemeli. Kardeşle • 
rinin ağzını keza ilaçlı gargara -

larla sık srk temizlenmeli ve has-

kıaa olur. Nezle, ateş iki günsü. tanın yanına kat'iyyen girmemeli. 
rer. Bir günde düşer, ertesi gün Her öksüren öksürürken elini ağ· 
ate, dü,.er. zına getirerek karşısındakine kü-

9 • ı ı gün geçince çocuğun ha~ çük küçült tükürük habbelerinin 
şı ngrır, keyfi k çar, ağlamıya gitmesine mani olmalı. 
ba~lar, nyni zamnndn nezle, nksrr- Gıda. meselesi: Bu çok mühim
m lar \1e öksürmeler başlar, göz • dir. Annelere fena bir fı.det yer -
leri sulanır, kızarır, ziyadan ka • leşmiştir. Her kızamık geçiren ço
mn.ır, yüzü hafif §t~er, öksürü • cuğa kırk gün perhiz yaptırıyor • 
ğü ııert ve kurudur. lar. Bu çok yanlıt bir tedbirdir. 

lştiho.sı kaçar. Kızamıktalti iş- Kızamrktan kurtulan bir çocuğun 

t .h l k ,_ · b' h t ı kt k iyi beslenmeğe ihtiyacı vardır. ı asız ı mç ır aa a ı a yo • · 

N d. . h 1 .... 1.. A" Çünkü .kızamık hastalığı çocukla-tur. n ıren ıs a goru ur. g • 

zmm içinde de kırmızı kırmızı dö· 

küntü lekeleri görülür. Ve yüzün

de hafif döküntüler başlar. Bu 

devirde ateş 1 - 2 bazan 2 - 3 gün 

dü§er gibi olur. Sonra dökme dev-

ri gelir. Bu devirde tekrnr ate9 

yükselir. Bazan bu ate§ 38 - 40, 

bnzılarmda 39 • 40 o. kadar çıkar. 
Döküntü evvel.. yüzden kulak ar -

kalarından başlar, surat ve sırtı -
na geçer. 1kinci günü kollar ve 

karın ve arkn tarafı ücüncü gün , ~ 

bacnldnrınn kndar iner dördüncü 
1 

gün de ateşi düçer. 

Bundan sonra bn:zılnrında da 

tedricen yüzünde, kollarmd~ 
1 

g~ğs:.indc hafif ltcpek to.t'2ında 
döküntüler olur. 

Eğer hastalıl: bronşit veyn za -
türree ile veya kulaklarile ihtilat 

yapıyorsa kızamık döktüğünün 

dördü·ıcü r:ünü ate~ bir z daha 

dü§er ve tekrar çıknr veyahut hiç 
dii!!meden devam eder. Ateşe bu 

zamanda çok dikkat etmeli, der -
ho.l hekim haberdar edilmelidir. 

Bazı kıza.mıklar vardır ki, bir 
.,ün tıteş 39 olur, ertesi gün dü er, 

iki gün sonra tekrar kırkn çıkar 
ve o gece döker, ertesi gün de a -

rın vücudünde vereme müsait bir 
zemin bırakır. Bu çocuklar vere-

me müstaittir. Bu aebepten hıza -
mığm ateşinin düştüğü günün ü -

çüncü gününden itibaren derhal 
idrarını muayene etiı:meli bir şey 

yoksa yedirmiye başlamalı. Büyük 
çocuklaı-da: çorbalar, patates, pi· 

liç, koyun, yumurta, meyva verme• 
li; süt çocuklarında: aftı aymo. ka
dar anne meme, ve mcyva suları, 
portnkal, lim:>n, domates, havuç, 

elma ı;ulnrı altı ayından sonra çor
ba ve sebze ve meyva suları, ka· 

ra ciğcı· ezmeleri verilmeli. Bu su· 
retle vücutlarının mukavemetle • 
ri ~rthrılmr.lı. 

Büyük çocuklara ha11talık za· 
manında ho~aflnr, çorbalar, mey· 

va suları, süt, mahallebi verilme • 
li. Süt çocı:klarına meme ve mey

ve üeareleri verilmeli. Eli, yüzü ve 
ayakları sık ark ılrk :;u ile temiz· 

lenmcli ve gözlerini asit bo -
rikli su ile yıkamalı ve şid· 

detli lnml:a zıynsından muhafaza 
icin lar.ı.bumn etrafına siynh ve 
ya im mızı bir kağıt sarmalı. 

işte bu 5Urctle hareket olunarak 
çocuklarırı haya.tını kurta.muya 
çahşılmalı. 

Dr. Ali Şükrü 

18 Mart 1933 

HARiKULADE AŞK ve MACERA RO IJIANI N. 6 -
ınlara 

Ertesi gün saat sekizde, Ferdi 
Selmanın apartımanına gitti, 
kapıcı kadından sordu: 

- Selma Hanımın apartımam 
hangisi?. 

- Dördüncü katta, noldn .. Fa
kat hiç zahmet edip te çıkayım 
demeyiniz .. Evde kimse yok.. 

Ferdi, şaşırır gibi yaptı: 
- Seyahate falan mı çıktı ? . 
Kapıcı kadın, biraz ileride or • 

talığı süpiiren kocasına baktı, 

sonra manidar bir göz İ§aretile 
cevap verdi: 

- Olabilir ya?. Elbet seyahate 
de çıkabilir. 

- Amma, öğrendiğime göre 
dün akşam Darülbedayide mühim 
bir oyunu da varmış .. 

Kapıcı, elinde süpürge sokul • 
muştu: 

- Biz de öyle zannediyorduk 
amma ... 

- O halde hizmetçisini görü -
rüm ... 

- Bu da knhil değil. • 
- Neden?. 
- Gitti ... 
- Gitti mi? Yani işi gücü bı -

raktı da mı gitti? .. 
- Evet ... 
- Acaba nereye gitti?. Bili • 

yor musunuz?. 
Kapıcı, kartııındaki adamın 

temiz ve hatta şrk giyinmit olma
sına rağmen bu kadar ırkı fıkı 

soruşuna canı 11kılmıfh.. Şüpheli 

şüpheli ona bakınca, Ferdi, artrk 
kim olduğunu meydana çıkarma
nın zamanı geldiğini anladı ve, 
veaikaaını çrkarıp aöatererek: 

- Bu kızın, dedi, nereye gitti • 

ğini öğrenmek istiyorum .• 
Kapıcı, önünü iHkledi: 

- A. ... Dedi, Selma Hanıma 
bir şey mi oldu ki beyim?. 

- Şimdi sen onları bırak ta, 
bana cevap ver ... 

- Peki beyim, anlatayım. Sel-

Nakleden - fa. - - -
ma Hanım dün akşam saat yedi 
yi on beş, yirmi geçe buradş(ı 
çıktı ... Karımla ben, onu çıkarke 
gördük .. Benim ismim Hasandır 
Kr.rım da Fatma .. Selma Hanı 
mm yanında hizmetçisi Mari vsr 
dı .• Elinde bir lak1m paketler l& 

şıyordu .. Otomohıle kadar götii 
dü .. 

- Demek Selma Hanım tiyat 
roya gidiyordu, •. 

- Evet efendim, .. 
- Otomobilin ne biçim oldu 

ğunu farkettin mi?. 
-- Hayır .• 
- Peki otomobilin tiyatroY 

gitmek için tutulduğunu ne bili 
yorsun?. 

- Mari, bir kaç dakika eV'Ve 
otomobillerin ne tarafta bekle 
diklerini gelip ı;ormuş .. Sonra g 

dip bir tane çağırmıştı .• 

- Demek hizmetçi ilk defa 
larak otomobil çağınnağa gidi 
yordu .. 

- Evet, çünkü Selran Hanı. 

hep Ali Remzi Beyin otomobi 
gidip gelirdi.. Bu efendi pel: Id 
bar birisi... Güzel bir otomobi 
var .. Eli de cıçık. Her gelişind 
bize bahşiş verir.. Hem sonr• 
Mari Selma Hanıma hizmetçi o 
lalı on beş gün kadar oluyor •• 

-Yn?! 
- Evet .. Selma. Hanım gitti 

Mari yukarı çıktı- Biz de Fatma 
la yemek yedik .. Sonra, saat orı 
doğru Ali Rami.: Bey başı açı~ 
paltosuz geldi ... Deli gibi olmut 
tu.. Selma Hanımın birclenbit 

s a ığm.ı ... anne iyor uk 
Biz şaşınm~tık. Fatma, en üst kaJ 
ta çıkıp Mariyi uyandırdı... Ms 
giyinerek indi, Selma Hamını 

gittiğinden ba ka bir şey bilmi 
yordu .. 

- Peki amma, bu kızın gitti 
ğini söylemiştiniz .. 

(0 \l.\MI \'llfl 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
arecı ~ıacak b·r t 

şe 
(B t.ıırafı birinci yıfn.4a) 

Matmazel bu nefer de erkcklerir, 
rekorunu kırmağa te§ebbüı etmi~

tir. Bu iş o kadar kolay olmamı§ • 
tır. Nihayet mü~küller halledil • 
miş, 19 mayıs 1932 de Amerika ha 
va nezaretinin resmi mümessilleri 

huzurunda tecrübe San Fransisko· 
da yapılmıçtır. Cesur ve azimknr 
paraşütçü kadın Harri Broscard 
tarafından kullanılan bir tayyare 

ile San Fransiekoda havalanmı§, 
tayyare Siyera Nevada dağlarını 
aştıktan conra Snkramento ovası 

üzerine gelmiştir. Tayyare burada 
yükselmiş ve 7400 metre irtifa:ı 
çıkmı§tır. Pilot bu irtifada tayya · 

reci kadına atlamasını söylemiş, 
f ako.t o daha ziyade yüksekten at 
lnmak istediğinden bu teklifi ka
bul etmemittir. Fakat bu yüksek • 

likte pilot oksijenle teneffüs ede· 
bildiui ve fazla oksijen de kalma· 
dığı için daha. ziyade yük&elemiye 

ceğini bildirmittir. Bunun üzerine 
Matmazel Braesku hazırlanmış, 

ciğerlerine mümkün olduğu kadar 
oksijen doldurduktan sonra l:en • 
disini boşluğa bırnlcmı§tır. Bir tn 
gibi elli metre kadar aşauıya in -
dikten sonra paraşüt açılmıştır. 
Tayyare kendisini bir müddet ta
kip elmiş, sonra uzaklaşmıştır. Pd 

• 
ır 

ra~üt bnzen şiddetli rüzgarlarla ı 
rüklenerek bazen yavaşhyarak f 

§ağıya inrneğe başlamıştır. Yerde 
1500 metre yükseklikte bir ibuIJ 
içine girmiş, buluttan kurtuldug 

zaman genç kız bir göl üzeriıı 

doğru indiğini dehşetle 8Örmüf 

tur. Matmazel bu vaziyet üzeril1 

gözlerini kapıyarak mütevekkila 
ne beklediğini söylüyor. Tekrl 
gfü:lerini açtığı zamnn ise tehli 
nin geçtiğini, rüzgarın kendisi~ 

göiün üzerinden sürüklediğini gli 

müştür. Nihayet kendisini tayyarl
den attığının 25 inci dakikasınd 
yere inmi§, ls .. ız ovaya gökten in 
bu cesur tayyareciyi orada bir a• 
ker müfrezesi en yaltın tayyare i 
taoyonuna götürmüştür. Matmaı 

bu nuretlc 645!> metre olan ve b' 
Amerikalı erl·ekte bulunan düıt 

ya rekorunu 7400 metreden ineref. 
kırmış ve derhal büyük bir §öhrt 
kazanmıştır. 

Matmazel Braesku bu pazar I 
nü Romanya vapurile memleketi 
ne dönecektir. Orado. bir müdde 
knldıktan sonra Avrupa üzerind 
tayyare ile bir ı;eyahate çıkacak f 
evvela An· rn.rayı ziyaret edecekti>' 
Dundan sonra Avrupadan Ameı1' 
kaya tayyare ile rıitme c tnsavv" 
rundadır. 
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AVDET 
Bu inanılmaz haberi alır al -

lllaz, Ltktfiye Hanım, kalbinin bir
an durduğunu, sonra sanki bu 
duruttan bir hız almıt aibi tek • 
rar fa.kat bu sefer hızla çarpma· 
ia batladığını hissetti. Şevki, on 
•ekiz sene aonra dönüyordu. 

1914 te, büyük ve harıkUli.de 

hir aık onları birlettiriyordu. Lüt
fiye Hanım yirmi sekiz y&.§ında, 
Şevki otuz iki Ya.tındaydı, biri • 
birlerini bütün manasile seviyor .. 
lardı. 

Umumi harp onları, biribirleri -
nin kollarından koparırcasına a· 
Yınnı§, Şevki, harbe gitmiıti. La -
tif e, onun mektuplarını randevü 
•aatini bekliyen çılgın bir a,ık 
gibi bekliyordu. Onları, bir, bir 
daha ve bir daha okuyor, hemen 
hepaini ezberliyordu .. 

Sonra, birdenbire mektupların 
arkaoı kesildi Bir, iki, ü~ gün, da· 
ha sonra on gün geçti. Bu, LQt -
fiye için tarif edilmez bir ıstırap 
devreni oldu. Hiç bir yerden ha· 
ber alamıyordu. Acaba ölmüt 
nıüyd ü? Yoksa sadece yaralı mıy· 
dı?. Bun3, hiç. bir makam cevap 
'Yeremiyordu. Nihayet bir çok 
teı::bbüzlc~~c!l ::onnı, ona "kay • 
boldu , dec'iler. 

A:-!ı:ado.:krından birisi gelip bu 
ha.beri byit etti: Şevki ee;ir olmuf· 
tu. 

O znman, 8onsuz, bitmiyen bir 
l>eY.~me devresi başladı .. Her ak· 
tam Lutfiye Hanım erteıi sabah 
bir haber alaca.at ümidiyle yatı -
)'or, crte~i nkıama kadar haberi 
bekliyor, ve gene ayni minval ü • 
zere ertesi gUnü bekliyoı·du. 

Şe\l'ldnin nrkada~ları, onun öl • 
düğüne hükmediyorlnrdı. Fakat 
lutfiyc Hnn·m buna kat'iyen i· 
nanamıyordu. Kırılmıyan bir ümit 
le, gazetelerin "dönenler,, oütunu· 
nu takip ediyor bir cnibin dündü
iünü okuyuncil: 

- Bu ıefc:· &m~ Şc' kinin! 

Diye ümitleri artıyordu. 
LQtfiye Hanım, bir defacık ol -

•un, Şevkinin yerini Laı: lt<).:;:n:ı 
\rc:o·m ~ği dü§ür~:!mitti. Şo ·!:· ·1·. 
hatırası, Şevkinin meklupl:ırr, 
Şevkinin resimleri ona, onun ele • 
aikliğini lıissctirmiyorlardı. Fa • 
kat bir gün artık, o da Şevkinin 
öldüğüm~ hükmetti. 

O zaman, Ltitfiye, kendisinin 
bir dul, teselli kabul etmez bir 
dul oldu~ımu gördü. Hnyal, bom· 
bot bir ıeydi. Ondan hiç bir ıey 
'bekler:ıiyordu. Bununla beraber, 
hissi hayatmm bittiğini gören ve 
l<abul eden Lutf iye, bur.dan do • 
layı bir boşluk hieı;etmiyordu. 
Şimdi, ıaclcce ya91yacaktı. Kocaaı 
Yoktu. O da, bir ~ok dullar gibi 
Yiyc:ek içecek, uyuyacak ve niha· 
Yet, bir gün öL::cckti. 

Bunun için kendisini, kaptr, 
koyverdi. ilci sene içinde, on bq 
•er~nin tr.1ırip cdc."llediği, on beş 
•enel:!: inlizarın yıpraUrrnmndı i:!ı 

bu vücut pörıüdü, saçlar bcya:: • 
l~tr. LUtfiye Hanım, zamanm, 
)a§m bu ttJıribatına kartı mücn
dele etmiyordu. Neye yarar? V c 
itimin için? 

Fakat itte, o gün, Şevkinin ue -
leceğini öfrenmitti. Onun ic_:in gü · 
Zel olması lizrmdı. Aynanın lmr· 
tıaına geçti ve üç senedir ilk defa 
alarak ke!ı.dini dikkatle muayene 
etti. Artık Lutfiye, o c::ki Lulfiyc 
değildi. Bir kelime ile harn:> ol -
llluı, bitmitti. 

LOtfiye hemen tanıdıklara ko~~ 
tu. Güzelle9mek için ne yapbkla· 
!'lnı öfrendi, bir sürü öteberi ala· 

rak evine döndü. Lakin, bakımsız 
eve de bir çeki düzen vermek, 
camları parlatmak, hahları silk -
tirmek lazımdı. Kapıcı kadını ça· 
ğırıp bu i,leri gördürmek için in
di. Kapıcı orada yoktu. Bekledi. 
Tam bu aralık, kapının önünde 
bir otomobil durdu ve içinden, 
Şevki indi. 

Bir kumanc. 
danımız 

Ağrı şakı leri 1çin 
················································ 

üddeium i28 • 
ın 

idamını iste ~i 

Lutfiye Hanımın rengi sapsarı 
kesilmişti. Şevki, pek az deği9 • 
mitti. İşte dudağındaki hafif ve 
müatehzi tebessüm. 

Y ozgatta tayyare
ciliğe dair hasbü

halde bulundu 

İsyana iştirak eden erden19 v~ 70- 80 
yaşındaki maznunların cezalarının 

hafifletilmesi 
Lutfiye Hanım hemen onun 

kucağına atılmak istiyordu. Fa • 
kat bacakları titriyor, yerinden 
kıpırdanamıyordu. lıte, Şevki o -
na yakla§ıyor. Fakat o ne, 9apka
smı çıkarıp soruyor: 

- Aff eder:ıiniz vo.ldeham.m, 
Lutfiye Hanım burada mı oturu· 
yor? 

Onu tanımadı. Onu tanımadı. 
Demek o kadar değiımiı. Ve ken· 
el isine valdehanım dedi? Bir an 
içinde bütün bunlnr Lutfiye Ha • 
nmıın aklından 8eçiyor ve: 

- Hayır, diyor, burada otur -
maz. 

- ?! 
- Geçen ay ti:'.şrndı efendim. 
- Yeni adresini bilmiyor mu· 

sunuz? 
- Adresi bırakmadan gitti e • 

fendim. 
Lutf iye nerde ise bayılacak.. 

Merdivenin trabzonuna tutunu • 
yor ... Düşecek. Şevki, hürmetle 
selamlıyor ve endi§eli bir yüzle 
otomobile dönüyor. 

Ordumuzun değerli erkanın • 
dan Ali Rıza Pata Hazretleri bir isyan harekatına i§tirakten suç· 
kaç gün evvel Y ozgata gitmitle • lu ve mevkuf Emin Pnşa oğlu 
dir. Ömerlc 31 arkadaşının muhake -

Ali Rıza Pata Hazretleri şerc- melerine Adanada devam olun • 
fine C. H. Fırkası salonunda yüz mu§tur. 
ki9iliık büyük bir ziyafet verilmiş· Suçlulardan mevkuf Kara kili · 
tir. Ziyafette bütün alay zabıta _ se köyünden Ahmet oğlu Reşit 
nı, jandanna mektebi zabitanı, diğer ismi Reşonun çok hasta olup 
vilayet umumi meclis azaları, c. kendisini müdafaa edecek bir va
H. Fırkası idare heyeti ve kongre ziyette olmadığından davasının 
mümessilleri, memleket münev _ bu davadan tefrikine ve yine bu 
verleri hazır bulunmutlardır. 1 davada suçlu Akbat köyünden 

Y ozg~t Belediye sinemasında ı Hüsey~n oğlu Tem.onun öldüğü ~n
al ay zabıtarundan yüzbatı Fevzi laşıldıgından hukuku umumıye 
bey, tayyarelerin harplerdeki kor· davasının sukutuna mahkemece 
kunç taarruzlarından ve tayyare _ karar verilmiştir. 

E \.'et, onu tanımadı. 

lerden atılan gazlı bombalarla Bundan sonra Müddeiumumi 
bunlardan korunma careleri hak muavini Halit Bey esas hakkında 
kında mühim bir ko~ferans ver • mütaleasını yapmış ve suçluların 
miştir. Beş yüze yakın halkın din- isyan harekatına iştirak ve kıtaa
lediği bu konferansta Fevzi Bey, tımızla harp ettikleri sabit oldu • 
her gün biraz daha ilerliyen fakat ğundan otuz iki kişinin hareketle
ihtiras uğrunda ölüm ynratan bu· rine tevafuk eden Türk ceza ka -
günkü medeniyetin en korkunç nununun 125 inci maddesi hük -
silahı olan tayyarelere kartı gafil müne tevfikan tayini cezalarını ve 
kalmanın yaratacağı feci akibet • ancak bunlardan Kadir asker köy· 
leri izah ederek dikkati celbet _ lü Süleyman oğlu Mustafanın yet
mi9tir. miş, Hacı kat köyünden Hasan 

--------------------......._________ oğlu Selimin seksen, Hako oğlu 

J 
Devlet Demiryolları ilanları 

Tem onun yetmiş dört, Virangöl 

köylii Çelik oğlu Mel-~cdin on 
d okuz yaşında olduklarından 
mezkur kanur un 55 ı:ıcı rnnddesi 
h ük.T.ünün nazarı itibara alınma· 
sı ve gene bunlardan Adilcevazlı 
Osman oğlu Şebcbın Zülfiye is· 
mindc on yedi yaşındaki bir kızın 
ırzına geçtiği de nah:zıı tebn.an 
icra kılman muhaltcmesinde sabit 
olduğundan kanunu cezanın 416 
ve 418 inci maddeleri ahkamına 

tevfikan tecziye olunducu ve an· 
cak Şaba:bm isyana i~tirak ettiği 

sabit olduğundan içtimai ceraim 
ahk~ mının cari olmıyacağından 

125 in:.i madde ımucibince ceza • 
landırılmalarını istemi~lir. 

Muhakeme; suçluların müda -

faalarını yapmaları için 21 Mart 

933 Salı gününe bırakılmıqtır. 

MADDE: 125 -Türkiye Cüm
huriyeti topraklarının tamamını 
veya bir kısmını bir ecnebi dev
let idaresine geçirmeğe veya. dev -
Jetin istiklalini tenkise ve vahut 
memleketin bir parçasını hwükfı • 
met idaresinden çıkannağ·a te~eb
biis eden kimse idama mahkUın 
olur. 

-----------
Ankara df'ı:osu l<&ml'r tahmil ve tahliyesi işinin kapah zarfla 

münakaHıı 30 • Mart • 933 perşembe gDnO saat J 5 te idare mer
ke1inde yapılacakttr. 

Tafsi At Ankara veznesinde birer liraya satılmakta olan şart· 

Bartın vapuru Karadenizde sisten 
karaya oturdu; Tamire başlandı 

nameletde yauhdır. ( 1009) ----Afron deposuna gelecek kömürün tahmil ve tabliye işinin 
l<apah zarfla münakasası l/Nisan/933 cumartesi gtinü s:ıat 14,30 
da P.n\rnrada idare binasında yapılacaktır. 

Faza tafs lit An~ara ve Eskişehir veznelerinde 
ı uşa salı lan şartnamelerde yazılıdır. 

50 şer ku · 
(1077) 

Haydarpaşa · Ankara hattı üzerinde Km. 479,200 deki 
[e)likköprü ccağır. dan çılı arı'acak 15,000 r-f balaslm kapalazarf· 
J.a mOnakvsası J Nisan 933 Cumartesı günü saat 15 te Ankara'
da idare b;nasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Eskişehir veznelerinde beşer liraya 
satılan şartnamelerde yazılıdır. (10781 

Adlive Vekaletinden: 
,./ 

Mebakim ihtiyacı jçin (66) kalem evrak ve defter aleni Mü
nakas ı usum ile labetlirilec~ktir. Bu baptaki şartname ile nllmu· 
neler Ankarada Vekald levazım müdürlüğündeve lstanbulda Le
vazım Mümeyyiz iğindedir. lha!c 3.4 933 pazartesi günü saat 
(15) tedir. 

Tal•plerin ihale günü bedeli muhamminin yüzde yedi buçu· 
ğu olan \375 ) lira teminatı muvakkate ile birlikte mübayaat ko· 
m 'syonuna müracaat an. Şartname \'e nümunelerin görU mesi için 
oe her gün ) ukarda yazılı da're!ere müracaat olunması i an 
o.uuur. (1100} 

ozo:ı:ı ıe:c3 o (·~BOKl, 
ADETA B!ÇAK DARBELERi GiBi ı BiR ALKOK Y AKl51 

Bartın - lstanbul hattı posta • j geminin ihtiyacı için alınıp baş ts 
}arından Bartın vapuru 7·8 mart rafa depo edilmit bulunan tatlı su 
geceıi, sabaha karşı mühim bir ka denize bırakılmış; bu suretle ge -
za geçirmİf, Kerempe burnunda mi biraz yükselmittir. Bundan son 
sillen kayıklara bindirmi9tir. ra, tonoz atmak, kayalara halat 

7 mart salı aktamı Bartın boğa· bağlamak suretile altı saat çalışıl 
zından lneboluya hareket eden va dıktan sonra vapur yüzdürülmüş
pur, gece Cideye varmıt, gece ya- tür. Fakat, kayalar gemide üç rah 
rısından iki buçuk saat sonra ine· ne açmış, baş bodoslaması parça -
boluya hareket etmiştir. Bu sırada lanmış, dümen eğrilmiş, tekne au 
denizi sis kaplamağa ba9ladığın - yapmağa başlamış olduğu için, mü 
dan vapurun Kerempe bumuna temadiyen su dökülmek auretile, 
ya'kla9tığı - fener görülemediii vapur Amasra limanına getirilmit 
İçin - farkedilememit ve gemi bü ve battan kara kuma çekilerek 
yük ve canlıiraı bir çatırtı ile fe • ilk tamirata başlanmı!lır. 
nerin altındaki kayalara bindir • 
mittir. Kaza, sabaha karşı saat 5 
15 te olduğundan biraz sonra sa· 
hah olmuş, müthiş heyecan ve le· 
laş içinde şaşıran yolcular sandal· 
larla kınaya çıkarılmıılar, ondan 
sonra büyük bir gayretle geminin 
kurtarılmasına çalı§ılmağa bat • 
lanmıthr. Evvela vapurun ihraki· 
yesi olan 25 ton kömürle, güverte· 
deki iki büyük makine sandığı ve 

wru:aı3m1 
OH, NE RAHATLIK 1 

Vapurun iskelesi oldukça ehem 
miyetli olmakla beraber tüccar et• 
yasının zararı mühim değildir. Yol 
culara da hiç bir şey olmamııtır. 

Antalya vilayet 
meclisi 

ANTALYA, 17 (A.A.) -Vili 
yet meclisi umumisi içtimaını bitir 
mittir. Vilayet meclisinin 933 se • 
nesi için kabul ettiği bütçe 56085 

lira.dır. Bu miktar 932 bütçesinden 
dokuz bin lira aıağıdadır. Kadro
la r heme~ :ıemen aynen muhafaza 
edilmiştir. 

KUtahye lisesi 

Hır Alkok ~ aL:nı agrıyı ı~a lc -:d~r Bu ııd.rn maa.<.!.ı bJr 
Alkole rakııı • lıOlüo lla\ larıo blllfıııa olarak bıl:. f:ıl!la 
lc~ıı ııı ı ıcn \ ! le kın "" lcı!;ı~ ı cd ...- Sız ışınulc mcıı: 1 
ol u ı keD o da vazılcı.rn ı )lp:lr Guı: :ırka onın~l.ır d. !er 

cllıa ı l lı.;ı.d bır aancı lııucd!kn yere lıcman meumau çok 
ala Alk k f akmnı tatbik tdınız. ~ lıal atnyı ı ktn cdrr 
F kat Aile ıc ı mını 1 tı rııuıda tutunuz vc blı l tlcrJcıı 
salı ı nııııL- lfrr cczaııcdr bulun ur 

KÜTAHYA, 17 (A.A.) - Kü • 
tahya or ta m ektebinin liseye kal· 
bi hnkkındaki maarif vekaletinin 

emri bütün vilayette pek büyük bir 

sevinç uyandırdı. Bu işte büyük 
yardımları dokunan B. M. Meclisi 
reisi K5.zım Paşa Hz. ile C. H. F. 
umumi katibi Recep ve maarif ve 
kil i PıcJ"t Gruip Beylere " Tyeti -
rniz halkı namına tükran telgraf· 
ları gönderilmiştir. 

TUrkiy .. Umumi Accenralari ı 

G. & A. BAKER Ltd 
UTAMIUL 

'•r1• ll•lurıı lı61, lrl•nbııl 
K~ ~ li<!HrHE :t ~il 

SANCIYI İZALE EDER 
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Erdek Malmüdürlüğünden : 
Adet Metre mik'abı Beber metre mik'abı muhammen kıymeti 

Lira 
38 1 13 
68 8 13 
15 12 13 

200 21 13 
Marmara nahiyesinde Palatya nam diğer Saraylar kariyesinde 

vaki emvali metruke taş ocaklarından çıkarılan 381 adet 45 met
re mik'abı taşın ihalesi 22-Mart-933 tarihinde yapılacağından ta· 
!iplerin Erdek mal dairesine müracaatları. (1180) 

Istanbul Liman işleri 
TOrk Anonim Şirketi idare Meclisinden : 

Şirketimiz dahili nizamoameıinin 28 inci ve Ticaret kanunu· 
nun 368 inci maddeleri mucibince nisabı hisseye sahip olan ls
tanbul MaYoacılar Şirketi ile mümessillerinin talebi üzerine 30 
Mart 1933 pnü toplanacak alellde umumi heyet ruznamesine 
atide yazdı maddenin yedinci madde olarak ilavesi takarrür 
etmiştir. 

Madde 7 - Hissedarlanmızdan lstanbul Mavnacılar Şirke· 
tile mümeuillerinin umumi heyete arzedilecek olan takrirlerinde 
yazılı eabap dolay11ile şirket memurinine 1933 senesi maaarifin
den veya feYkalide ihtiyat akçesiaden münaaip mikdar ikramiye 
itaaı • 

anım akıyor 

ve 

Kendisini daha 
güzel görüyor! 

Flllıa ika: 
Eskisinden daha 

güzel göründüğüne 
şüphe yoktur! 

Çünkü I PEK I Ş yunlfi/eri 
arasnıdan intihap edecek 
yaptırdığı yeni elbisenin 

rengi kendisini çok açmıştır/ 
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Çantalar Bavullar 

Ankara'da 

Çocuktarayı caddesinde ı 
l•tanbul'da 

Bahçekapı'da ve Beyoğlu'nda iıtiklil 
caddesınde 

Zafiyeti umumiye, iftiba· F 
ak Ye kunetıizlik ba
llbada bOyük faide ve 

tmİrİ &lriileD 
sfat ı 

Cüzdanlar 

Sam•un'da 

Bankalar caddesinde 

5 tafiloklokardan mütevellit ( Ergen· :-c 

l lik, kan çıbanı, koltuk aln çıbanı, s! 
arpacık ) \'e bütün cilt hastalıklanna H 

karşı pek tesirli bir aşıdır. ;: 
:::nmm:a:a Divan yolu No. ı 89 ::.-:amwn::: 

MA 
Çeltik Fabrikası 
T. A. ŞiRKETiNDEN: 

1 - Meclisi idare ve Mura· 
kıp raporlarının k1raati, 

2 - 1932 bilinçoıunun Ye 
kiruzarar heıabmm taadikile 
Mecliai idarenin ibra11, 

3 - Nizamname mucibince 
çıkacak n111f aza yerine diğer· 
ferinin intihabı, 

4 - Murakıp intihabı, 

5 - Heyeti Umumiyenin 22 
Niun 933 tarihine müsadif Cu· 
martesi günü Şirketin merkezi 
bulunan Maraı Çeltik fabrika· 
ımda alelade ıenelik içtimaına 

muhterem hissedaranın tqrifleri 
rica olunur. 

3UncU Kolordu Satınalmal 
Komls~onu llAnları 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Kom. 
dan: 

Asker ihtiyacı için 19, 500 
kilo sade yağ kapalı zarfla mü

nakasaya konulmuıtur. lhalesı 

1 · Nisan • 933 cumartesi günü 

aaat 15 te lzmir'de Mst. Mv. 

Sa. Al. Kom. nunda yapılacak

hr. Şartnamesini görmek üzere 

Doktorlar 
Dr. Mehmet Ali 
idrar yolu haatahklan 

müteha••••• 
KöprO~ .,.,.._.... H•nmda Ko. S 

Her gün öğleden sonra 

Doktor 

Cevat N. ZekAI 
Slnlr mütehassısı 

Cuma ve pazardan maada g1lıılerde ııaat 

3 ten 6 ya kadar but& kabul olunur. 

Muayenebaneslnl BabıAU kaqwnd& An· 

kara caddcsl No. •7 ye teVBi&D naklet· 

ml§tlr. Telefon muayene: 2M68 

lkamctglh: 607•0 

Dı, Tabibi 

Elle Hayoo 
.lılqhur Dl§ tabibi müteveffa Davld Ba· 

yon'un otlu dit tabibi ELlE HAYON 

haataıarmı artık ae,tktaşta detfl ya1mz 

yeni t&fJDdığt Perapalaa karpamd& »
:m&lı Mesdt sokağı No. 63 Kamh1 bam 

8 numaradaki muayenebanealnde kabul 

etmektedir.Telefon: U603. Adrese dikkat. 

Doktor 

Hafız Cemal 
D&hlll baatalıklar mUteh••• 

Otvanyolu No. 118 Telefon: 222318 

Göz hekimi doktor 

SUleyman ŞUkrU 
Blrlnd 8IDlt mQteblUllll8 

B&bı&lt (Ankara Caddeat Numara 80) 

Dı, doktoru 

Mustafa ~Zeki 
.Muayenehane: UıkUdar Atlamat&fl No. G3 

oı, doktoru 

Zeki Nuri 
her gün ve münakasaya iştirak Her gün baata kabul edilir. Her ne.ı dit 

edeceklerin tayin olunan vaktin- ranataızıı~ı tedavi oıunur. lıluayenebane: 
UıkUdar Abc;ıba§ı Mektep aokak No. 60 

den evvel teminata ve teklif !•-----------'! 
mektuplarının makbuz mukabi-
lande mezkur komisyon riyase

tine teYdi eylemeleri. (3034) 
(1033) 

BAH1B1: lılEHKET ASDI 

Umumı Neşriyat lılUdürll: FlKIUDT .lDJll 

V AKIT 1ıı1.A TBAASl - ISTANBUL 

rk Malt Hulisası Kullanınız 

Her eczane"' 
de satılar 


