
Küçük devletlerin silahları 
bırakma kon/ eransında 

zorlu hareketi .fayda verdi 

Mektep kitapları hakkında 
Maarif vekaleti mühim 

kararlar verdi 

CUMA, 24 MART· <3 Uncu ay> • 1933 idare 1'elefonu: 24370 Sayısı 6 Kurut 

Talebe birliğinin dünkü toplanışı .................................................................................................. 

Dün verilen kararlar 
' 

1-Türk Dili Cemiyetine yardım etmek 
2-Konuşurken, yazarken yabancı kelimeleri atmak 
3-Gençlerin umumi intizamı bozmamasını temin .. 
4-Türk dilini kullanmak şerefini kazanmak •• 

DUnkU toplantlda stiyliyen ve dinleyenler 

Milli Türk talebe birliği, dün 1 Konferans salonunun orta kıs -
Öğleden sonra Darülfünun konf e - mına konan koltuklarda da Halk 
ta.tıs salonunda büyük bir miting fırkası idare heyeti reisi Cevdet 
Yapmıştır. Kerim Beyle Eminönü kaymaka · 

Mitingin maksadı Türk dilinin mı Rifat Beyler ve Darülfünun 
tüzcllctmesi için çalııan Türk di • müderrislerniden bir kaç zat gö -
li tetkik cemiyetine Türk gençli • rünüyordu. 
iinin -- .J.... gı .. m-:Ai ,...,~ Sa,. ıt>te Milli Türk talebe 
'-laktı. birliği .reisi Tevfik Bey kürsüy~ 

Milli Türk talebe birliği bu bü • çıktı. Ve çok heyecanla şu sözler~ 
)Qk meselenin Türk gençleri tara- söyledi: · 
fından el birliği le yapılması için "Arkadaşlar; 
l)arülfünunun bütün şubelerinde, Bugünkü toplantının asıl mak-
)iiksek mekteplerde ve liselcı :n i . sadma geçmeden evvel Milli Türk 
kinci devrelerinde bulunan bütün talebe birliğinin vaziyetinden 
talebeleri davet etmişti'· Konfe bahsetmek istiyorum. 
l'a.ns salonu erkenden hıncahınc Talebe birliği hepimizin top-
dolmuştu. . (Devamı ıı lnd sayıtadıı.) 
-.......................................................................................... . 

Yeni bütçe hazırlıkları I 
Bütçe en~ümeni tetkiklerine başladı. 

ANKARA, 23 (Hususi) - B. 
~- meclisi bütçe encümeni bugün 
Ciinıü§hane mebusu Hasan Fehmi 
lieyin reisliğinde toplanarak 933 
l'dı bütçesinin tetkikına devam etn 
l:tıi§tir. 

Bugünkü toplantıda tapu ve 
kadastro bütçesinin tetkikı bitiril· 

miş, gümrük ve inhisarlar vekale
ti bütçesinin tetkikına da, güm
rükler vekili Ali Rana Beyin işti· 
rakile, başlamıştır. Gümrükler ve
kaleti bütçesinin bir kısmı tama
mile tetkik edilmiştir. Encümen 
cumartesi günü gene toplanacak
tır. 

VAKIT'ın Yeni Tefrikası 
• • 

Bu eser yalnız genç kızların değil, herkesin, 
::::::===erkek, ihtiyar, gen4j, herkesin aUlkasını==== 

celbedecek bir maceradır 

kadın, 

• A e 

''Klmsesiz" de iyi fakat eski terbiye almış ve ha
~atta kimsesiz, parasız kalmış, büyük bir kapıya 
•ığınmış güzel bir genç kızın başından geçenleri 
- o ince, açık, kıvrak üslQbiyle anlatıyor=== 

• 

811 Senenin En Güzel Eserlerinden Biri Olacaktır. 

Türkçe istiyorlar 
Silahsızlanma 

Konferansı 
Küçük devletlerin ısrarı 
üzerine devam ediyor 
Cenevre, 23 

(A.A) - Si
lahları bırak-

ma konferao-
sıoın tehirini 
ilan eden teb
liğ, bu tebli
ği bir dört 
devlet direk-
tuarıoın mey
dana gelmesi 
ibtimalile ala 
kadar adde- Konferans relal 

den orta dev- M. Henderaon 

Jetler arasında oldukça kuv· 
vetli bir heyecan uyandırmış· 
tır. 

Lebislıln mümessilinin bu· 
günden memnuniyets' zliğini 
göstereceği söylenmektedir. 

Cenevre, 23 (Hususi) -
Silahları azaltma konferansın· 
da rc:::s M. Henderson konfe
ransın tatili mi, yahut paskal
yaya kadar müzakereye de
vam etmek mi Jinm geldiği

ni heyetten sormuş ve komis· 
yon müzakereye devam kara· 
rını vermiştir. lngiltere tehir 
istediği halde o da Fransa ve 
ltalya da müzakereye devam 
reyini vermiş'erdir. 

-
Sahte pasaport 

Nasıl •tt•? gı 1 • 

Matmazel başkasının 
resmi ve pasaportu 

ile kaçmışhr 

Matmazel Şonuı resimli p ... portu 
ile kaçbğı Yunan art:latl Smlrlyotia 

Yunan artistlerinden M. Papas
la ve tayyare ile Yunanistana ka
çan Matmazel Şorun babası tara -
fından Atinadan tekrar lstanbula 
getirildiği malum. 

Bir müddet evvel lstanbulda 
olduğu kadar Yunanistan<\a da 
dedikodulu akisler bırakan bu aşk 
macerası şimdi sahte pasaport kul
lanmak noktasından adliyeye inti· 
kal etmek üzeredir. Matmazel Şor 
Polis müdürlüğüne çağırılmış, fi. 
rar hadisesi etrafında kendisinden 

(Devamı 10 unca 1ayıfada) 

;:..~~'-:oh:.~ ....... .•••. :":·:. ~ - - . .- . -

Lütfi Ef. nin ölmesile neticelenen . ...................................................................................... -...... -.. . 
Zeyrekteki cinayet 

Tasarlanarak işlenmişse cezası idam
dır. Mahkeme bunu hallediyor 

İstanbul ağır ce· 
za mahkemesinde, 
dün öğleden sonra 
Zeyrekte işlenen bir 
cinayetin muhake • 
mesine devam olun
muştur. 

Dava, tasarlan • 
mış olarak cinayet 
işlemek davasıdır. 

İddiaya göre, öldü • 
rülen işçi Liitfü Ef. 
ile eniştesi Beykoz· 
da Arpacı çiftliği 

sahibi Mehmet Ali 
Beyin arası açıkmış. 
Mehmet Ali Bey, 
Lôtfü Efendinin vü
cudünü ortadan kal· 
dırmak istemiş. O • 
nun teşvikile geçen 
Haziranın onunda 
garson Bedri Efen· DGn muhakeme edilen Bedri ve Cemal Ef_...er 

di. Lutfü Efendiyi tabanca kur - f duğunu zannetmiyorum. 
ıunile öldürmüı. Kendisinin arka· Bedri Efendi, elbiMCleW Jııaıa 
da§ları Cemal ve Lutfü Efendiler kendi kanı olduğunu, eauen yal• 
de, vak'ada birlikte hazır bulun • nız pantalonun biraz kanlı bulun• 
dukları iddiasile davaya dahil. duğunu, pamıağı kemere adata • 
Mehmet Ali Bey de teşvikten... rak kanadığını iddia etti. 

Tasarlanarak öldürmenin ceza- <Devamı t had..,..,.._, 
sı, idamdır. 450 inci madde ... Bed- -

ri Ef., bu iddiayı kabul etmiyor. O ı• L ı· M ı· z 
Diğerleri de, bu işle herhangi bir 
tekilde alakaları bulunmadığını 
ileri sürüyorlar. = 13 üncü liste = 

Dünkü celıede, vak' anın sebe-
ANKARA, 23 (A.A.) - 'Z' .D. T. CNnl• 

bini, kimin veya kimlerin yaptığı· yetinden: 

m, bunun tasarlanmış olup olma • 
dığını açıkça meydana çıkarmak 
üzere, bazı şahitler dinlenilecek • 
ti. Mahkeme salonu çok kalaba • 
lıktı. 

Evvela polis Niyazi Efendi din
lenildi. Şunları söyledi: 

- Cinayetten sonra Bedri Efen
diyi evinde aradık, bulamadık: 

Evde tahtalar altında saklanmış 

bir çift kahve rengi iskarpinle bir 
bohça bulduk. Bohçadaki elbise
de kan vardı. Bir müddet sonra 
sokakta Bedri Efendiye rastgel • 
dik. O, yolunu değiştirmek iste -
di, fakat yakaladık. 

Ben, cinayetin tasarlanmış ol · 

Karoılıkları arana<'.ak aı:,apça ve. I~ 
l•ellnwlerin ıs ııumarah lltte.1 İulur: 

1 - Nabız · 8 -· "Nesil 
(Nabz) 9 - N~şe 

2 - Namzet ' ıo-· · N~şir ' 
3 - Namus (Neşrj 
4 - Naz 11 - Neşriyat 
5 - Nazım 12 - Netice 
6 - Nesir 13 - Nezahet 
7 - ~ 1edamet 14 - Nezaket 

Llstelel'de çıkan kellmeİenlea man&lan 
birden lal'.11\ olanların her mmaa11 .içim ayn 
ayn kıır&ılıltlar ileri Urüleblllr. 

Karşılık gönderen r.atlana ~ 
ka~ılıldnrd:ın otedmb<'rl ltltllmlt ~ 
rım hanı;l taraflardan bıılduklanın da blldlr
melerl rlea olunur. 

[Bulduğumuz kelimeler ve okuyQcula• 
nmızın göndcr.:Jiği karşılıklar be§lncl 11&)'1fa
mızdaclır.] 

........................................................................................... 
' Geceler kısaldı, günler uzuyor ••• 

- Mqallah efendi, az. içiyorsun, çabuk ayılmıya 
- Geceler kısaldı, .amer uzadı da oadaa •• 



Sayıfa: 2 VAKiT 

~~~~y~~i~ilel . -~ON;HAİJERLE-Ra~ı 
sıyaset hareketlerı sı·ıaA h 1 k f Hususi haberlerimiz 

C 
. ~ • sız anma on eransı .................. -........................... . 

enevrede toplanan sılahları bı· B M M ı· • d. 
rakma konferansı yirmi dört ni- d d k . . ec ısın e 
sanda yeniden toplanmak üzere evam e ece 
tehir edilecek gibi görünüyor. Kon •• Cumartesi günü neler 
f eransm tehiri aleyhinde olanlar- M •• J J 
dan biri lngiliz Başvekili Mac Do· uta eası SOfU an komisyondaki derin gürüşülecek 
nald idi. Çünkü bu suretle tehirin " • • f ANKARA, 23 (Hususi) -
iflastan farkı olmadığına kani idi. SUSmanın manası ne ımış ••• B. M. Meclisi Cumartesi günü top-
Onun için malum olan planım kon )anacaktır. Ruznameye göre, Bey· 
feransa vermişti. Fakat Mac Do- CENEVRE, 23 (A.A.) - Si - sükfüla mukabele edilmiş oldu - Jehir gölü seviyesinin barajdan a-
nald Romaya gidip geldikten son- 18.hları bırakma konferansı umu • ğundan M. Henderson, bu süku - şağı düşmesi yüzünden tahaddüs 
ra fikri değişmiştir. İtalya Başvc- mi komisyonu bu sabah toplanmış- tu komisyonun mesaisine devam eden vaziyet hakkında Konya 
kili Mussolini tarafından ileriye hr. Celsenin başlangıcında M. etmek arzusunda bulunduğu sure- meb'usu Haydar Beyin şifahi sual 
sürülen ve Almanya tarafından da Hendcrson, pazartesi günkü me - tinde tefsir etmek icap edip etmi- takririne ziraat vekili Muhlis Bey 
müzaheret gören tehire 0 da taraf . rasim hakkında malu.mat vermiş - ycceğini sormuştur. cevap verecek, 932 yılı Teşrinisa -
tar olmuştur. tir. Mumaileyh bu merasim esna - M. Titolesko ayağa kalkmış ve ni, kanunu evvel ayları hesabı tet· 

Bununla beraber silahları hı • sında eski muharipler heyetlerini derin bir heyecan içinde bu sükU- kik ve tasdik edilecektir. Bundan 
rabna konferansının yirmi dört kabul etmiştir. tun pek manalı olduğunu beyan başka kara gedikli küçük zabit ve 
Nisana bırakılması diğer bir se _ Bunu müteakip mumaileyh, İn· ; etmiştir. ihzari mektepler talebesinin aske· 
beple alakadardır. Bu sebep te giltere hükumetile mutabık kal • Umumi komisyonun mesaisine ri liseler talebesi istihkakile iar 
Fransız, lngiliz ve İtalyan planla- mak surctile silahları bırakma yarın saat 3,30 da batla.maaı me olunmaları hakkındaki kanun la · 
rı arasında bir telif çaresi bulmak konferansının tehiri muvafık ola- selesile M. Mac Donaldın projesi- yihası miizllkere edilecektir. 
için dört büyük devlet baıvekille · cağına kaı·ar vermek üzere umu- nin müzakeresi hemen hemen itti-
ri arasında hususi anlatmalar vu - mi konferanı;m içtimaa daveti için fakla kabul edilmit ve İngiltere Bütçe encümeni 

Gazi Hz. 
ANKARA, 23 - Reisicünıb 

Hazretleri bugün şehrimizde b 
gezinti yapmışl ar ve Sarıkıtla 
varındaki iş Bankasının nıeıı 
cat fabrikasını gezmişlerdir. 

Fabrika büyütülmekte ve Y 
makineleri yerlerine konmuf 
lunmaktadır. Gazi Hazreti 
fabrikayı baştan a~ağı gezmişi 
yapağı ve Merinos yünleri h 
kında izahat almışlardır. 

·ı c Fabrikanın eski ve yeni kabı 
yeti hakkında malumat alan S 
yük Gazi, bir baraka halinde 
yük bir sanayi varlığı haline g 
len müessesenin bu inkişaf md 
dolayı takdir ve memnuniyetle ' 
ni iktisat vekili Celal Beye söyl 
miılerdir. 

Gazi Hazretleri buradan K 
öerene giderek Anakucağını 
mişler, Bebe kursunu görmüt 
dir. 

Reisicümhur Hazretleri gö 
dükleri intizamdan dolayı roüt 
hassis olduklarını söylemi9lerdit· 

kuuna imkan bırakmaktır. yapılan tebliğ hakkındaki şahsi heyetile ltalya heyeti umumun 
Fakat öyle görülüyor ki bu ta_ mütaleasını söylemiştir. hayreti içinde mesaiye devam le-

F ı ı hinde rey vermi•lerdi. Muhtelif layihaları müza- Lütfi Ef. nin ölme 1 
savvur ransız ar a beraber kü - M. Henderson bu hususta iki tık : 
çük itilaf devletleri tarafından mevcut olduğunu beyan etmittir. Bu sabah ittihaz edilen karar· 
§İddetli muhalefete maruz kala - Ya konferansın paskalya tatilleri- üçüncü devletler arasında hasıl 
caktır. Bundan başka Akvam Ce- ne şimdiden başlamak ve yahut olmuş olan endife ve onu takiben 
miyetine dahii olan diğer k~i~ük yortulara kadar konferansın hu devletlerde görülen infial do • 
devletlerin hiç biri dört büyül-t dev mesaisine devam etmek. layisile efkari umumiyenin bir te-
let arasmda anla•ma yapmak için zahürü mahiyetinde telakki edil • : .M. Henderson, komisyondan 
konferansın tehirini hoc görme· mektedir. : mütalcasmı sormuştur. Mumailey· 
mektedir. Çünkü bu tarzı hareke· hin bu sualinne derin ve tam bir Bir çok heyetlerin bir takım bü-
ti dört devletin dünya üzerinde si· yük devletlerin teşebbüslerini pro-

mıunm n nnmıınnnınıııı mmrnunm11 ınmmnnmmunmnnnnmummmmum 

yasi diktatörlük tesisi neticesine ması bu noktadan manalıdır. Ma· testo etmek üzere tahriri beyanna
varacağı iddia olunmaktadır. me hazırlamış oldukları söylen -lumdur ki şimdiye kadar Alman -

Hüli.sa biribiri ile mücadele va· d h mektedir. yanın İmparatorluk i aresi arbi 
ziyetinde olan bu iki cereyandan umumiden mes'ul sayılıyordu. Mac Donald projesinin tetkik 
hangisi galebe ederse dünya işleri- Kayserin firarile idarenin cüm • İJİnin şimdiki halde pek ileri gi • 
nin alacağı yeni istikamet te omı demiyeceği ve umumi komisyonun Aur.iyete çevrilmiş olması suretile 
göre değişecektir. bu meseleyi ileride daha derin ve bu mes'uliyet bizzat Alman mille· 

Surye mandası ve italya ti tarafından tasdik edilmişti. etraflı bir su~·ette tetkik etmek za-
M kd ruretini lcabul edeceği zannolu -

a onaldm Romayı ziyareti Binaenaleyh !ilimdi sabık kayse-
d :r nuyor. 

esnasın a cereyan eden konuş • rin umumi harpten mes'ul olmadı· 
malar sadece silahları bırakma ğı şeklindeki iddianın Hitler hü • CENEVRE, 23 (Hususi) - Si-
l. •le · ·· h k l lahları bırakma konferansının u -:ı- rıne mun asır a mamıştır. kumeti tarafından tekrar mevzuu 
Çünkü lta]ya başvekili Mosoli - bahsedilmesi kayserin ve kayser 
ni İngiliz batvekilinden umumi idaresinin yeniden Almanyada av
lıarp neticesinde büyük ve galip deline bir nevi hazırlıktan ba~ka 
aevletler arasında. taksim edilen b ir şey değildir. 
mandaların, müslemlekelerin ye -
r.iden taksimini istemiştir. Tabii 

Hindistanın istikbali 

İngiltere imparatorluğunun en 
mühim bir istinatgıihı olan Hin -
distanm istikbali önümüzdeki bir 

mumi komisyonu iflerini talik et
memeğe ve Makdonald planım ya
rından haşhyarak tetkike karar 
vermiştir. 

Bu kararın alınmasına 
devletlerin ısrar ve tazyiki 
olduğu tahmin ediliyor. 

küçük 
sebap 

Makdonald planı ve 
Yunanistan 

ATlNA, 23 (A.A.) - Dün ak· 

kere ve kabul etti l 
AN KARA, 23 (Hususi) _ sile netice enen 

Bütçe encümeni askeri mektep ta
lebesile ihtiyat zabit namzetlerine 
verileck maaş ve fevkalade tahsi· 
sata ait olan kanuna müzeyyel ka
nun layihasını tetkik ve kabul et· 
mittir. 

Layihanın esası şudur: 

Askeri tıbbiye mektebinin ihza
ri talebesi birinci sınıf maaş alır. 
Eczacı, kimyager, di§Çi talebe bu
lundukları sınıfların maatlarını a

lırlar. 

miştir: 
Hazar vaktinde geri kıt'a füz. 

metinde bulunan memur ve rük\ıp 
hakkına malik olan bölük kuman-
danından mütire kadar erkanın ve 
erkanıharp süvari zabitlerinin. 
hayvanları hükfunetçe iaıe edile -
cektir. 

Encümen 1471 numaralı kanu -
na müzeyyel layihayı da kabul et · 
mittir. Bu layihanın essalarma gö
re, sivillere ait olup seferberlik ve 
ya kısmi seferberlik haricinde üc
retle askeri hizmette kullanılırken 
müsademe esnasında ölen veya e~
kiya tarafmdan kaçırılan veya öl 
dürülen hayvanlarla kaçırılan hay
vanlar hükumet tarafından ödene-
cektir. 

Zeyrekteki cinaye 

(Bıı., tarafı blrlncl saydad'
1 

Varislerin vekili Etem Ruhi I>' 
şahide bazı cihetleri sordurdu: 

- Suçluların izine nasıl düt' 
müs]er? Onu anlatsın! 

Polis Niyazi Efendi, haber ff 
renin Hamza Efendi isminde b;ıı 
olduğunu anlattı. 

Varislerin vekili, bu cinayetiO 
Edirnekapıda bir kahvede bet ~i· 

-1.,i ta@f ~ndan hazırlapdıiını iıti 
edece"ini ileri sürdü.. Bedri Eftl 
di, "dogru değil , böyle bir f'1 
yoktur!,, dedi. Diğer suclular d" 
"bunun aslı yok!,, dediler. , 

Şahit ikinci komiser Hüse1'# 

B_ey, çiftlik sahi~i ~-~h~et ~!~. ~ 
yın Lutfü Ef end1y1 oldurttugu , 
diası ortaya çıkınca, Lutfü Efeli~ 
dinin eniştesi olan Mehmet }, 
Beyin sorguya çekildiği, inkar I 
tiği şeklinde ifade verdi. . 

Komisere kanaati soruldu. ••(/ )a 
ı..J taıi 

nayet, tasarlanmıt mıdır, yoP 
böyle değil midir?,, Cevap fU f 
kilde idi: " Bir şey diyemem. Be~ 
öyle, belki değil. Her ikisi de ol' 
b·ı· ' ı ır. ,, . 

olarak Makdonald Paristen ge -

çerken Fransa hükumetine ltal -
)anın bu talebini bildirmiştir. O -
nun için F ran&anm Suriye man • 
<lasmı 1talyaya terkedeceği şek -
linde zaman zaman matbuata 
akseden bir §nyia hu defa yeni • 
den meydana çıkmıttır. Fransız 
ricali Suriyeye mahdut bir istiklal 
vereceklerinden arasıra bahset -
mişlerdir. Fakat §İmdiye kadar 
Suriye mandasını halyaya hıra -
kabileceklerine dair en küçük bir 
imada bile bulunmamıılardır. Şu 
halde hu haber tahakkuk edebi -
leceği §Üphelidir. Herhalde Fran
sa hükumetinin bu husustaki nok· 
tai nazarını ifade etmesi için bir 

kaç ay içinde teayyün edecektir. 
1919 senesinde lngilterenin Hin -
distana venni~ olduğu muhtariyet 
derecesi bu memleketi memnun e
demiyordu. lngiltere de bu yolda 
Hintlilere vaitlerde bulunmaktan 
hali kalmıyordu. İngiltere 1928 
senesinde fİmdiki hariciye nazırı 
(Jorj Simon) un riyaseti altında 
olarak Hindistana bir heyet gön
dermiş, Hindistana istikbalde ve· 
rilecek idare Jeklinin ne olması 
lazım geleceği hakkında bu heye· 
te bir tahkik vazifesi venniıti. Bu 
heyet 1930 senesinde raporunu 
vermiştir. İngiltere hükiimeti bu 
rapora istinat ederek bir kere de 
doğrudan doğruya Hintlilerin re
islerile görüımek için yuvarlak 
masa konferansım toplamııtır. 
Bundan sonra İngiltere hükUmeti 
gerek (Simon) raporunun, gerek 
yuvarlak masa müzakerelerinin 
neticesi üzerinde yaptığı tetkikatı 
bir beyaz kitap şeklinde basmıthr. 
Şimdi Avam ve Lortlar kamara -
larının müşterek bir komitesi bu 
beyaz kitabı tetkik edecek, ondan 
sonra İngiltere parlamentosunun 
kararile Hindistamn gelecek ida· 
resi kat'i ıekilde tesbit olunacak • 

tedilen nazırlar içtimaından sonra 
Cenevredeki Yunan murahhası M. 
Politise talimat verilerek M. Moc 
Donaldın mesaisini sempatile ta -
kip eden Yunan hükUnıetinin esas 
olarak, silahların azaltılmasına 
matuf her plana taraftar olduğu -
nun, silahları bırakma konferan • 
sına bildirilmesi tebliğ edilmittir. 

Diğer şahitler gelmemişler~ 
Varislerin vekili, Hamza Efeli 
ile Nec.miye Hanımın da tahit ol' 

Adıyamanda kaçakçılarla rak çağırılmalarını istedi. "Buııl', 
çarpışma rın şahitlikleri, bu esrarengiz gl, 

az beklemek lazımdır. 

Potsdam gUnü 

Rayiştağ meclisinin Potsdam -
daki (Sansuıi) sarayında açılııı 
tarihi bir nümayi§ mahiyetini al -
dı. Onun için bütün Almanya bu 
nümayişe (Potsdam günü) adım 

veriyor. Hakikaten bu münasebet
le Almanyada cereyan eden hadi
seler mühimdir. Çünkü Alman -
yanın cümhuriyetten imparatorlu· 
ğa doğru gittiğini Alman tarihin -
de tamamen yeni bir devir açıl -
mak üzere bulunduğunu göster • 
mektedir. (Hitler) söylediği nu -
tukta sabık kayserin harp mes'u - br. 

Yuannistanın ihtirazi kayıtları 
memleketin müdafaa vasıta lan na 
ve bilhassa hava müdafaası vası • 
talarına tealluk etmektedir. 

Direktuvar 

ADIYAMAN, 23 (Hususi) - rünen hiidise~in iç yüzünü göate 

Burada kaçakçılarla kolcular ve recektir,, dedi. l ' 
jandarma arasında bir çarpışma Muhakeme, bu iki §ahitle ge ·- b.a 
oldu. Muhacir Vehabın kumanda miyen tahitlerin çağırılması İ~1 

ettiği be§ kişilik kaçakçı çetesinin 21 Nisan sabahına bırakıldı. __.1 

izini takip eden inhisar müdirile d I~ 
jandarma kumandanı ve kolcular Ankarada fırtına ve o 
çeteyi geceleyin Pirin mevkiinde ANKARA, 23 (A.A.) - Bu~ 
bulmuşlar. Müsademede bir ka - şehrimiztle saat dokuzda yağJS' il' 
çakçı yaralanmıt, i~hisar müdüri başlamış, öğleden sonra saat 16 ~ 
İbrahim Beye üç kurşun isabet et- 16 arasında şiddetli cenubu g• old 
mİ§le de paltosuna geldiği için ya- rüzgarile beraber bir miktar d, , 

Yugoslavlar, Musolini pli- ralanmamıştır. Yaralı kaçakçı on düşmüştür. Rüzgarın azami ,ur;. 
nının gayesi bu, diyorlar yük tütünle kasabaya getirilmiştir. ti saniyede 23 metreyi bulroutt , 

Jandamıalar öteki kaçakçıların izi Sant 18,30 n doğru bu rüzgar ·~ 
BELGRAT, 23 (A.A.) - Yu • üzerinde bulunmaktadırlar. niycde vasati on iki metre olıO 

goslav gazeteleri Roma görü~.me - O rner Cemal . üzere esmeğe başlamıştır. .~ 
leri ve hunların neticeleri hakkın· ··--···-• .... ••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·.-·~~ 
da mütalea yürütmekte devam et- li olmıyan bir müddet için geri bı- rektuar kurmaktadır. Bu bar'", 
mektedir. rakabilir.,, devletler küçük devletlerin ııı;, 

Politika gazetesi busabahki ha§ "Bu proje, anla~mağa ve adale- kadderatını kendi keyiflerine 
yazısında diyor ki: te değil, fakat BisQlark, Meternich re tayin edecelderdir.,. tll'I 

"-Avrupa sulbünü sağlamlaş· zamanında olduğu gibi kuvvete "Bu airelttuann gayesi, ::ı-· 
tırmak maksadını gözeten Musoli· ve nüfuza dayanan beynelmilel korumak değil, fakat ıulh 111 dl' 
ni planı milletler arasındaki mü - yeni bir nizam hazırlamakta, bü· delerini yeniden tetkik ecler.lı 

:UOJIUIM91İni bel· yük :let~d."'-mürekkep birdi· iittirmek olacaktır.,, 
....... liilli .......... ----~--~~~------
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SOHBETLER 

ismi yakışık almı
yan bir mecmua 

Önümde bir mecmua var. ismi 
14
0rta. mektep gazetesi,, ilk kabın· 

da, ismi güzellik kraliçesi kalan 
~ıının resmi ve el yazısı. Yazı -
da "Orta mektep talebelerine sa .. 
ı.ainıiyetimle,, diyor. 
Mecmuanın hemen ve gayri ih· 

tiylll'ı son sahife&ine baktım. Ora· 
da, ayrıca töyle bir me,ruhat var: 
''kız, erkek orta tahsil talebesine 
llılhsuı gazetedir,, ve satırlarin al
bııda gene bir kocaman re.im: 
Jarı Horlov: Metro Goldvin Ma • 
)'erin yeni ve sevimli artisti ... 

Bu ba,langıçla sonun, ne mek· 
leple, ne de talebe ile hiç bir ala • 
it.ar yoktu. Olamazdı, olmaması 
da llzımdır. Orta mektep talebe
'İ, güzellik müsabakalarile uzak • 
t.ıı alakadar olur, sinema artist • 
lerinin resimlerini istediği yerde 
törür, fakat bilgi yurdunun ismi 
lltında çıkan bir gazetede bu gibi 
~imleri görmeğe tahammül ede· 
'-ıez. Ebnemelidir de. 
1 Sahifeleri çevirdim. 

Bir hikaye, bir atk hikAyesi, 
l>u hikayenin herhangi bir mec • 
ıı.ıua.da yeri olabilir, aeve seve o· 
~na.bilir. Fakat bu hikayenin kıy
ıı.ıetıi mütercemi Ridvan Nafiz B. 
de, bu hikayeyi, orta mektep tale
~i okusun diye tercüme etme -
~ittir zannederiz. 

Bundan sonra bir rc:man. "Kal· 
'biıni elinde tutan kız,, isimli bir 
l'onıan. Bittabi! ki bir aık romanı ! 

Daha sonra çerçeveli bir ıütun: 
Ptte\>Jananın kitabından. Nedir? 
diye sormayın: Aşk! 

Sahifeyi s;eviriyorum. Bir sıra 
Çıplak göğüs, kol, bacak ve baldIT. 
Sıta,k an-J.ıı.:ketlcrde yapılan 'l»ir 

liiznıe müsab:ıknsında şampiyon 
~1'n kızlar takımı! ... Filvaki insan 
b;,. anda bunun mahzurunu gör • 
~Uyor. Kı, günleri de, sıcak mem• 
leketlerde denize girildiğini gös • 
teren bir resim diyor. Sonra, mee· 
~Uanm ismi "Orta mektep,, oldu • 
fu için dü§ünüyor: Acaba o mem· 
l,'kette, yalniz kızlar mı denize gi· 
)'j)'orlar? Denize giren erkekler 
)ok mudur, iti yalnız kızların rca· 
lııi konmu§ ! 

Sahifeyi çevirelim. Mecmua • 
~il iki orta sahifesi ve mabaadı; 
~ sekiz hueuk sütun: Nazire 
\'1umla mül~kat. Hanımın evzaı, 
~aJ'ı, gülü§Ü methediliyor •e bir 
't-. da kendisine şöyle bir sual so
~luyor: 

- Muhtelit tedrisat hakkında 
filtirleriniz var mı? 
lianım cevap veriyor: 

-Asri hayatın icabı olarak ka· 
l>uı ederim.. 

Bir "Orta mektep,, iomini taşı· 
)'tı mecmua muharriri, güzellik 
~Üaa:bakasm:ı giren bir hamına 
~Yle bir sual sorar mı? Hem bu 
'll•lin ne münasebeti var? 
>.t~lcketimizde "muhtelit tedri • 
&\t,, t!iye bir mesele kaldı mı? .. 
~tıra bir güzellik kraliçesine 
~.~i muhtelit tedrisatın ha!ka 
~ bir faydası yokmuş gibi • "as· 
~ hayatm icabı olarak kabul ede· 
~,, diye, manaı11z bir aôz söylet· 
lııelttc ne mana var? 

Sahifeleri, fazla sinirlenme • 
~le için çevirmedim. Geri dön • 
-::· Bir sahifenin ortalarına aı • 

ıı "Fikir gonceleri,, diye bazı 
~le~. itte biri: "Uykuda bütün 
~ imandır. Be§ eri yet uyan· 
~n aonr:ı ç<>k kere hayvanın 
~adüter._, 

lir orta mektep talebai, bu 

VAKiT SayıTa: 3 

Hesap, kitap 
~::....=sm' ..,. ~ Derken birahane 
Mezarlıklar~ altüst oldu Borsadan Halkevleri .......................... 

Istanbula dün 16 
mevkuf getirildi 

Okuma odaları, 
seyyar sinemalar 

\ Bir müddet evvel Ankaraya 

Evlerindeki araşhrmalarda 
neler bnlundu? 

Buraada komünistlik yolunda 
gizliden gizliye faaliyete geçtik • 
leri, toplantılar yaptıkları için ya • 
kalananlarm hepıi, lstanbula gön· 
derilmiıtir. 

Bunlardan Ömer ve Ali isimle 
rinde iki kiti, bir kaç gün evvel 
buraya getirilmiıti. Hepsi, on 
altı kitidir. Diğerleri de dün ge -
tiril mitlerdir. 

Ömerin gizli teıkilatın umumi 
kAtipliğini yaptığı, kunduracı A • 
li ve marangoz Akifin evlerinde 
toplanıldıiı, tahkikat mevzuudur. 
Mevkuflann evlerinde yapılan a • 
ramada, komünistliğe ait bazı ga · 
zetelcr, kitapİar, klirtlar ele geç • 
mittir. 

İstanbul aiIT ceza mahkemesin· 
de muhakenıe edileceklerdir. 

Tren gişesinde 
iki memur aleyhinde bllet 

sullstlmall iddiası 
Şark ıimendiferleri idaresind" 

iki gife memurunun bilet suiisti · 
malinde bulunduklan ve zimmet .. 
lerine para geçirdikleri iddiasile 
idare taraf mdan adliyeye verilen 
1• stida müddei umumililc;~ 'bu hu -

' ~ · ... susta liazır1ık taliKi'L:atının yapıl • 
matı için polise gönderilmi§tir. 

Polisçe yapılan tahkikat neti 
ceıi, müddei umumtlife bildiri • 
lecek, bundan ıonra talıkikat, ka · 
nunt seyrini takip ederek derinlet· 
tirilecektir. 

giden Halkevi reisi Hamit Be -
yin ıehrimize döndüğü yazıl • 
mı§tı. Hamit Bey dün bir mu • 
harririmize Ankaradaki mesai· 
si hakkında şunları söylemi§tir: 

- Muhtelif işler hakkında 
vekaletle temas ettim. Bilhassa 
kitap meselesinde benden soru· 
!anlara cevap verdim, noktai 
nazarımı anlattım. Halkevinin 
gelecek seneki mesai programı 
tesbit edildi. Şehrin muhtelif 
yerlerinde ve kazalarda okuma 
odaları ve kütüphaneler kurul • 
ması, seyyar :.inemalarla neşri -
yat yapılması kararla§tırıldı. 
lstanbulda da Fatih, Divanyolu 
ve Beyoğlundn olmnk üzere üç 
okuma odası lmrulacaktır. 

lstanbul - Edirne . ..................................... .. 
Asfalt mı? 
Yoksa şose mi 
yapılabilecektir? 
İstanbul ile Edirne arasında 

otomobillerin kolayca işlemesine 
müsait muntazam bir yolun yapıl· 
ması için teşebbüslere girişildiği • 
ni yazmııtık. 

Bu yolun yapılmasile alakadar 
olan İstanbul, Kırklareli, Edime, 
Tekirdağı vilayetleri inşa masra · 
fmm vilayetler arasında taksim~ 

hususunda temasa başlamışlar ,. 
dır. 

İstanbul tarafında yolun küçük 
çekmeceye kadar olan kısmı as • 
falt olarak yapılmıt bulunmakta • 

=-=--==-=-~=~========::! dır. lstanbul vilayeti hu yolun Si
mecmua aahibine ''A efendim, 
hayvandan aıağılık olmamak için 
uyuyalım mı?,, saatini sorsa, aca • 
ha ne ceTap Tcrir 1 

Mecmuanm ikinci sahifesi dün
yada olup bitenlere tahsis edilmif. 
Yahudi kızı diye • bir orta mektep 

talebesine tevcih edilemiyecek bir 
llübalilikle bahsedilen .. Matma· 
zel Şonın lıtanbula geldiğinden, 
Bartmda yumurtanın !O paraya 
satıldığından, Beyaznta bir kadı • 
nın çocufunu öldürüp gömdüğün· 
den, Afyon civarma k~r yağdığı· 

na kadar havadis Tar.Amma, ve 
ilkin, bu kız ve erkek orta mek • 
tep talebelerine mahsus olarak 

çıka.n "Orta mektep gazetesi,, nde 
dil itlerine dair tek satır yok. 

••• 
Bu mecmua "a.tk, ,tan ba§lıya .. 

rak, herhangi bir iıimle inti§ar e
debilir .. F e.kat bir "Orta mektep 
gazetesi,. olamaz. Böyle bir mee • 
mua, hattA mekteplere bile sokul
maz, sokulmaması IA%11l1drr. Mem· 
leketimizin içtimat hareketlerine 
bu kadar birlne kalan, yazılar 

terbiye sistemlerimize aykırı dü • 
ten, içinde terbiyevi tek fikir lu
rıntısı bulumnryan bir mecmuaya 
"Orta mektep,, isminin verilme • 
si ve bu isimle intiıarına müsaade 
edilmesi muhakkak, ki bir zühul 
eseridir. 

Mektep un~anlannm ve bu un· 
van altında talebenin istismarına 
müsaade edilmemelidir. Bu mec • 
maa imlbü cle•ietirıin ! 

Sellml luet 

livriye kadar olan kısmının da as· 
f alt olarak yapılması için bu sene 
bütçesine tahsisat koymu§tur. Si • 
livriden öteye, yolun asfalt yapıl • 
ması imkanı bulunamazsa §İmdi · 
lik muntazam şöse yapmakla ikti · 
fa olunacaktır. 

Bir tramvay yanıyordu 1 
Dün öğleden sonra Edirnekapı 

ile Sirkeci arasında işliyen G30 
numaralı vntman Alinin idaresin
deki tramvay Eski Alipa§a istas· 
yonunda elektrik kontağı yüzün
den yanmıya ba~lamı~, cereyan 
kesilerek söndürülmü§tür. 

VAK 1 T 
GUndelll<, Siyas1 Ga:r.cte 

tııtanbul Ankare Caddesi. VAKIT yıırdo 

Telefon Numarolart 
'\'azı işleri tf!lefonu: 2437D 

idare telefonu : 24570 

TelSTnf adresi: lstnnbul - VARiı 

Posta kutusu No. 46 

Abone bedellerl : 

Seneli': 
8 aylık 
8 aylık 
ı nylık 

Türkiye 

1400 Kr. 
750 • 
400 • 

150 " 

lifin UcreUeri : 

tı.:cnebt 

2700 Ki'. 

H50 • 
1!00 • 

BOO • 

lıeıııml !111.nların bir satın 10 Kuruş 

nc:ırt l!Anlnrm bir satırı 12,11 Kuruş 
Ticari llOlllRrm bir ıınrıtlm' 2~ Kuruş 

KUçUk llftnlar : 
Bir defam 30 fkl defası 60 Uc; defası ı>5 

d6rt deto.sı T:i \•• on defası 100 kuruşt•ır 
Uç aylık ll&n verenlerin btr dcfaııı mecca· 
ııendır. Dört aaUrı gecen lll\nlarm ta.zta 
utırlan ~ kuruştan hesap edilir 

Ayaspaşa mezar
lığı kimindir? 

Beyoğlunda Londra birahane • 
sinde evvelki gece bir gürültü 
çıktı; bu gürültü neticesinde halk 
dağıldı. 

Yeniden tetkik edilen 
bir mesele daha 

Ayaspaşa mezarlığının aidiyeti 
etrafındaki davanın tahkikatı, he· 
nüz neticelenmemİ§tİr. 

Mezarlığın mütevellisi tarafın· 
dan, bitaraf olmayı! kaydile ehli 
vukuf raporuna kar§ı yapılan iti · 
razın, mahkemece reddolunduğu • 
nu yazmıştık. Mütevelli, tetki • 
katla mezarlığın Bey:ızıdıveli vak· 
fından olduğu neticesine varılma· 
sına göre, ancak evkafın davaya 
karısabileceğini, belediyenin ka· 
rışm~asının menedilmesi icap ede
ceğini ileriıürmÜf, fakat mezar· 
hkların evkaftan belediyeye dev
rolunduğu noktasından, bu itirazı 
da varit görülmemittir. 

Yeni bir itiraz üzerine, tahki • 
kat hakimliğince şimdi bir nokt;ı 
tetkik edilmektedir: Bugün de Ö· 

lü gömülen mezarlıklar ve artık Ö· 

lü gömülmiyen, fakat mezarlık 
halinde duran mezarlıklar gibi, 
içinde gömülü kemikler batka ye· 
re götürülmüı ve arsa haline ge· 
tirilmit mezarlıklar da belediyeye 
geçmİJ midir? V c Ayaspa§a me .. 
zarlığı toprağı içindeki kemikler, 
batkn yere götürül mü§ müdür? 
Götürülmüşse, nereye götürülmüş· 
tür?. 

Bu lııısustaki tetkikatın yakın • 
da bitmesi ve davanın mahkemece 
tetkikına başlanması muhtemel 
dir. 

Bakırköy malmüdürlü
ğündeki ihtilas davası 
Bakırköy Mal müdürlüğünde • 

ki 118,000 liralık ihtilas davası • 
nm muhakemesine, dün lstanbul 
ağır ceza mahkemesinde devam 
olunmuştur. 

Sabık Mal müdürü Nail Beyle 
başka on altı memur aleyhindeki 
bu davanın dünkü safhasında, 
Nail Bey, serbest bırakılma iste· 
ğinde bulunmuf, bu isteği reddo .. 
lunmu9tur. 

Muhakeme, hesaplar hakkın • 
da ehlivukuf raporu verilmek Ü • 

zere, 22 Ni!:nna kalmı,tır. 

Şeker fiatl 
Piyasada bazı tacirlerin altı ay 

~eker gelmiyecek diye f iatları art· 
tırmıya teşebbüs ettiğinden hah· 
aetmiftik. Netriyatımız üzerine, 
Ticaret müdüriyeti piyasadaki bu 
gibi şayialar hakkında tahkikat 
yapım§, alakadardan izahat al· 
mıştır. 

Ticaret müdüriyetinin bu tah • 
kikat hareketi şeker Hatlarının 
yükselmesine manı olmuştur. 

T nhkikattan evvel, şeker fiatları 
44 liraya kadar çıkmıştı, bir iki 
sün evvel fiatlar, 42 liraya kadar 
düşmüştür. __ .., __ 
Laz Ahmedln mahkOmiyetl 

Bir müddet evvel Alaettin is
minde birini öldürmekten suçlu 
Lfız Ahmet, İstanbul ağır ceza 
mahkemesinde altı sene üç ay 
hapse mahkum olmuftu. Temyiz, 
bazı noktalardan bu kararı boz • 
muş, ceza, dün iki sene bir aya 
indirilmi§tir. Laz Ahmet, ölenin 
varislerine bin lira tazminat ve • 

Diğer müşteriler gibi Muzaffer 
ve Sehap Efendi isminde iki ar • 
kadaı ta gece Londra birahanesi .. 
ne gitmiılerdir. Muzaffer ve Şe • 
hap Efendi birahanede bir müd -
det içmişler ve şarkı dinlemişler • 
dir. 

Böylelikle saatler ilerlemiş; 
Londra birahanesinin ıaati de 24 
U bulmuıtur. Muzaffer ve Şehap 
Efendiler bu ara hesaplarını iste • 
yip gitmeyi kurmuşlardır. 

Bunlardan Muzaffer Efendi 
garsona hesabı getirmesini söyle • 
miştir. Garson hesabı getirmiştir. 
Getirmiştir amma Muzaffer Efen· 
di bu hesabı bir türlü anlıyama -
mışbr. Bu hesap o.rap saçı gibi 
karma karışık bir hesaptır. 

Yüzde bilmem kaç ... Yüzde bil' 
mem gene kaç .... 

Muzaffer ve Şehap · Efendiler 
bu hesabı nasıl bir hesap olduğu • 
nu garsona sormak mecburiye .. 
tinde kalmışlardır. 

Nihayet iş azdığından bu es • 
nada Muzaffer ve Şehabın etra • 
fını bir kaç garıon almıştır. 

Bunun üzerine Muzaffer ka .. 
mayı çekerek garsona uzatmış: 
"- Al hesabını!.. Bu hesap, hu 

karııık hesap böyle temizlenir, di
ye göstermiştir. Garsonlar tara • 
f ından da Şehabın pnrmnğı ynra -
Janmı§hr. Zabıtaca takibata de .. 
vam olunmaktadır. 

Sanayicilere müjde 
Sağla.m bir yerden öğrendiği • 

mize göre iktısat vekili Celal Bf. 
sanayi işlerine koyulanların son 
yıl içinde düştükleri vaziyeti eyi
den eyiye gözden geçirmişlerdir. 

Vekil Bey bu zümre için ileriye 
sürülen ihtiyaçlardan bir takımı • 
nm gerçekten yerinde olduğunu 
görmü§ler, alınması lüzumlu ted -
birleri kararlaştırmışlardır. 

Meclisin yaz tatilinden önce bu 
tedbirlerden hangileri kanun kılı
ğına sokulmak icap ediyorsa on • 
ları vekiller heyetine arzedecek • 
tir. 

Makinelerden gUmrUk 
Memlekette himayesine lüzum 

görülen f abrikn makinelerinden 
gümrük alınmaması için iktısat ve· 
kaleti yeni bir kanun teklif etmek 
üzeredir. Bu layiha ofi& hakkın • 
daki hükümleri değİ§tirecektir. 

Yumurta yerina dö!jüştüler 
Tophanede Karabaş mahalle -

sinde Tulumba sokağında oturan 
Salim ile Kuzu çıkmazında otu • 
ran Mahir yumurta döğüştürüı -
ken kavgayn ba§lamı~lar ve biri • 
birlerini dövmü§lerdir. 

lkisi de yakalanmıştır. 

lnııımm15mmv~
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24 Mart 1918 
- Garp capbeslnde Aras lle IA!er a

rt.Stnda lngtlizlerden 25000 cslrle 400 top 
ve 300 makineli tutelt iğtinam etmek şnr
Ule kuvvetlerimiz dUn bUyUk bir galibiyet 
kazıı.nm~tır • 

- Meellsl meb'usruı blrlncl reis vcklll ve 
men'i lhtlktlr komisyonu rel.s! Hüseyin Ca
h1t Bey Ukranyadnn memleketimiz t~ln ya
pılacak her tUrlU mUbayantm cc'p ve tevzll
nl b!r knldc! ::allmeye r:ıpt tcın dUnkU Bal· 
l:an trcnllc Avrupaya azimet etmJ~Ur. 

- Mühendis mektebi mUdUrll SalAlıat • 
tin Bey Darüleytamlar mfü1Ur0 umumlllğfne 
tayin edllmff onun )Wbıe de m 



Muharriri ı CeUll "ul'f 
ti lktfbns, nakil, 'terc6me 'haklan mabfôzhl' ,, 

Zamanını temsil eden bir zat : 
Aptülhak Hamit 

nından sonra en ziyade Londra 
yı, lngiltereyi sever. Niçin? Çün 
kü, Avrupada, asalet, şu tarif et · 
tiğim tarzda asa1et yalnız orada 
katmış ta onun için. A'bdülhak 
Hamit, tek 1ngilterede ya.§amak 
için La Haye elçiliğini bırakmıf, 
Londra müıte§ar1ığına kanaat et • 
mitli. 

Hamit, lngiliz olmıyan bir lorc! 
Clur. 

1.tanbulda henüz memleketin • 
den .gelmiş bir ecnebi sefaret lDÜs· 

te~arı ile haremini tanımıştım. 

Mösyö söylüyor: - Maçka ile Ga· 
Jatasaray arasında, lakin ııa:diren, 
gayet güzel bir zata tesadüf edi .. 
yoruz. Bundan dilber, bundan ne• 
cip yüz tasavvur edenıem. Ozerin· 
den kibarlık akıyor. Kızının veya• 
but torununun koluna girmiş, &-
yoğlu caddesinde bu zatı daima 
gönnek isterim. Acaba kimdir? 
Sek~e~ yaşında olmalı. Bununla 
beraber öyle şık, öyle sev.imli .ki 
kız olsaydım, bu yaşında ona var· 
mak istiyecektim. 

Bilmem kim söylemiş: "Kibar 
yalnız Tür'kiyede ve İngilterede 
kaldı.,, Bu sözü söyliyen mutlakıı. 
Hamidi görmüttür de ondan son 
l'a vecizesini sarf etmiştir. 

Madam söyliyor: • Yer yüzünde 
çok do1a§tım. Bu kadar güzel er • 
keğe ,pek az rast geldim . .Ne o ta• 
vır, o yürüyüş, o bakıt ! Evli olma· 
saydım, o sekaenlik ihtiyara ilanı 
a~k edecektim (Madam olsa olıa 
30 yaşında). 

Bir gün, bir ,pencereden ıbana 
bu ihtiyarı gösterdiler. T eadüfen 
yoldan geçiyordu. 

- Acaba 'kimdir? Diye merak 
ettiniz; aabırsızlanıyoraunuz. Sab· 
rınıu suiistimal edecek değilim. 

Çabuk söyliyeyim: ~bdülhak Ha· 
mit. 

Tam Fransızca tAbir.i ile bir 
gentihomme. lstanbul ki ban. lı · 
tıfa etmiş bir çehre. incecik .çizgi· 
ler. Hiç bir nev'inden kabalığa 
müstait olmıyan vazılar ve vazi ~ 
yetler. Burada da kibar, Londra· 
da da. lngilterede, otuz bin ki§ilik 
bir k labalık içinde ona raat ge -
linse: - Kimbilir hangi lord'dur! 
derler. 

lstanbul, Boğaziç,i, §U sabık Os
manlı merkezi eski zamanda ki · 
barl ile, efendilerile maruftu. lı
te, bu tarihi tahayy.üzün son mü · 
messillerinden biri de (Tarık) mü 
ellifidir. Bu tip azaldı . .Artık böy· 
lesine rast :galmiyorum. Allah :a 
fiyet ver i!l, Abdülhak Hamit, o 
Türk hanedanlrğınm canlı timsali 
şeklinde aramızdadır. 
~u notlarım bir edebi tenkitler 

silsilesi değildir. Burada şair Ab · 
dülhak Hamitten bah&edecek de 
ğilim. Zaten bu borcu defalarla ö
dedim. Burada kapanan bir dev 
rin simala.rım tasvir ediyorum. it· 
te, bu ınoktadan Abdülhak Hami
di bahse mevzu .ittihaz edeceğim. 

(Makber) şairi Abdülaziz dev· 
rinin Abdülhamit devrine istihale
sinin bir tipi. Şekilde, ıemailde 0 

zamanı gördüğünüz gibi ruhta, ze 
kada da ayni devri görürsünüz. 

Unutma.ymız ki tarihi Osmanlı 
aleminde insanlar ya pek yük&ek
ti; yahut pek pest. Rusyada da 
öyleydi. Ya Prens, ya fazla mü -
tefekkir; yahut mujik, kaha saba 
köylü, on'dan ilerisini sayamıyan 
bedbahtlar. 

Rusyada yüksek halk lüzumun· 
dan fazla ilerlemiş, incelmiş, tör 
pülenmi~ti. Rus aristokrasisi ki · 
barlığı gerçekten ifrata götünnüt· 
tii. 

Abdülhak Hamidin yazılarını 
da bu noKtadan tah1il etmeli. "Eş
ber,, ıahibinin halk ile, avam ile 
münasebeti gayet az ve gayet u • 
zaktan. Üslubu avamın yetişemi • 
yeceği derecede yüksek. Onun i · 
çinüir ki "bazı yeni münekkitler 
kendisini anlamıyorlar. Bu itibar · 
Ja belki ıair bu muhitin adamı de· 
ğildir. Bütün Osmanlı edebiyatı, 

tanzimat fikriyatı, Avrupanın ro
mantik üs1tibu Abdülhak Hamit 
le kapanıyor. "Neateren,, nazımı 

fimdi az anlatılıyor. Lakin endi§e 
etmiyorum. Gelecek asırlarda Ha· 
midi daıma tercüme edecekler. O 
külliyatta zamana dayanacak sa· 
hifeler yüzlercedir. 

Stendhal: - Beni tam kırk se· 
De sonra anhyacaksınız ! demi§ ve 
filhalrika bu güzide Fraıuız edibi 
kırk sene sonra anlatılmıştır. Ben 
de iddia ediyorum: Bizde edebi 
tenkit anca1t kırk aene sonra Ha • 
midi ihya edecek. 

Abdülhak Hamit hep şairdir; 

hiç münekkit değildir. Zamana 
uymayı hahrma bile getirmez. Fi
kirleri zattdir. Muhitin temayülü 
ne? Bunu araştırmaz bile. Fakat 
son Osmanlı devrinin bariz nokta
larmı Ü ltibunda cemeder. Eğer 

Himit olmasaydı, Osmanlıca, son 
ı fhasmda Na.mık Kemalden, Ab
dülhMnit Ziya Pa§8.dan bir admı 
ileriye gidemiyecekti. Onlar, mu· 
asırlan ol n ~irleri bile Türklere 
tanrtamadılar. Abdülhak Hamit 
ise, Victor Hugo'dan mülhem ol • 
du ve onun gibi kemal gösterdi. 

KlAsik mektepten, istihalesiz, 
bugünkü eckbiyat mekteplerine 
geçilemez. Kli.siklerden Roman • 
tikler vasıtaıile yeni zamana gö • 
çillür. 1 te, Abdülhak Hamit bu işi 
gördü. Binaenal yh "Finten,, mü
ellifi biraz e&kid:r. Çeşmi bülbül
ler, Beykoz billO.rları gibi eskidir. 
Hafız Osmanın Kur'anları gibi es 
kidir. 

Süleyman Nazif derdi! - Ede· 
biyabmızdan H~midi çıkar; kor· 
kunç bir bo luk kalır. Merhumun 
hakkını bin kere teslim ederim. 
Abdülhak Amit demokrasi dev
rinin evladı deP.ildir. Onu başka 

bir gözle muh h~me etmeli. Ver • 
diği heyecanlar hep aristoltratik -
tir. H mit, E. Zoln'yı okuyamaz. 
Okusa da nnlıyama?! Fn.kat V . Hu
go !ep demeden onun leblebisini 
anlar. 

VAKiT 

arısın an zara?' ziyan aldı 
Peşteden haber verildiğine gö· 

re AbdüUlamidin küçük Ôğlu Ah· 
dülkadir bir vak"a daha geçir
miştir. Abdülkadir Avrupaya 
gitti gide1i türlü sergüz:e tler ge· 
cirmis bir adamdır.. Son zaman
İara kadar Pe§tenin 'bir b rında 
artistlik ediyordu .. Karısı Avu • 
\aryalı bir aktristtir. Bu aktnst 
bir Macar gazctecilc görüşürken 
hususiyetine ait bazı ma1ftmat 
vermiş ve bu mali'ımatı gazeteci 
gazetesinde neşretmiş, bunun ü • 
zerine AbClülkadir Macar mah · 
kemelerine mnracaat ederek a • 
lcyhinde gazetelerle neşriyat ya • 
pılmasına sebebiyet veren karısı · 
nı dava elmiş .. Mahkeme kadının 
Abdülkadire yüz .penko zarar ve 
ziyan vel',.., .... ·n .. ı,.",""" vcı·miştir. 

Ekmekler• ta ıyacak kaplar 
Ekmeklenn çinko kaplarla ta • 

şınması için alakadarlara verilen 
mühlet bitmiş ve kontröl ;şine bat· 
}anması için §Ubelere emir veril 
miştir. 

[
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Yeni rt riyat ~ 
mımnrmıuıııtnutnllmıtuıtltnııınıttuuuuımı11nuı11utunnıtmMucHtnmıuuını-

Şehir Mecmuası 
Matbuat allesi arasına yeni kıı.rı.,an (~e

hir mecmuası) nm ilk sayısı mutena rcn~i 
bir lmpak içinde -çıkmıştır. 

o zamanlaraa, ne de bugünlerde 
pek çok görmüyorum. 

Bir gün gelecek sinema, ıpor, 
otomobil, tayyare, kokteyl ve rakı 
kabak tadı verecek. Torunlanmız 
(epope) destanlar, güzel beygir • 

Tahakkuku uzun 
sürecek bir eser 

SOFYA, 23 (A.A.) - al kan 
birliği konferansındaki Türk he
yeti rei i Hasan Bey Bulgar ve ec 
nebi m buat ümeu.ille.rini ka · 
ıbul -ederek Balkan konferansları · 
ın <İcraatnu anlatmı~hr. Hasan 

Bey Balkan 'birliğini tahakkuku 
ıtızun ısürecek bir eser ola.r.ak ıte· 
lakki etmektedir. Bu -eserin mu • 
vaffak olmuı için alakadar bütün 
milletlerin samimı gayrel:lerde bu· 
lunmaları inzımdır. Hasan Bey 
Bükre§ toplantısının lnesai&ıni 

tahlil ed.ere'k, 5-clanik konferansı 
ruznamesinde Bulgarların talebi 
,,eç'hile ekalliyetler meseleıınin 
n't" tetkik edildiğini söy1emiş ve 
BaU. •. --an misa~tt pro1esinde bütün 
bir fa-sim hasredıldiği bu çetin 
meseleye bir ~uretihaı aranrlma · 
sını tavsiye etmiştir. 

Türk baş mınahhaıı anlaşma 

eserinin hazırlanmasında tesadüf 
edilen :bazı hayal :inkisarlarma rağ 
ııııen .şimdiye .ı.tadar elde edilen 
ıneticeııin çok ehemmiyetli oldu · 
ğunu kaydettikten sonra, Türk -
Bulgar l'abrtalarının mes'ut bir 
şekilde inkip.f -ettiğini tebarüz et· 
tirmi§ ve bu ın'kiıafm iki millet a· 
rasmdaki dostluğu her noktai na· 
zardan kol ş l'l"dığını söyle-
İni§tir. 

Hasan .Beyle Ruşen Eşref Bey 
Başvekil M. Mouchanoff ve mec • 
lia reisi M. Malinof ile yeniden u .. 
2un bir mülakatta bulunmuşlar -
rlır. 

( 

T 
Cuma Cumart 

24 att 25 Mart 

'l.7 Zilkade 28 Zilka 
-Oıtn lto u• b,00 s)' 

Gün ~t~ 1 ,28 ıs." 
ahatı namazı 5,15 s,41 

(°),!!le namn7.ı 111,21 {!!, ..... 

ı.ındı nanıaz tS,48 1~ 
Akqm nam:ıı. 1 23 ıs:I 
'atsı namazı l'l,54 Ja)f 
lm~ak 4,20 ··" 1'\ ı1ııı tcçcn günlen " ı.:al:ın 83 -\... _. 
'HAVA - 'Yc3Ukoy Asker! rasat 

%1Il&ttı t.'-0rilen maJQmata göre, !bUgflıl 
buluUu \"e yağmurlu olacaktır. 

DUnkU sıcaklık en fazla 5, en ~ 1 
cc, hıı.va tazytk"i 756 mnımctrc :ldJ. 

RADYO 
Bugün 

& ·TANBUL 
l8 - 19 Saz (Kema1 Niyui iBey '!Vt'! 

daşları) 19 - 20 Orkcstrc - 20 - ıo,st 
(Be1klıı Hanım) - 20,30 • 21,SO 1l 
naz heyıı:ti - 21,SO - 22,30 OrkNtı'C, 
haberleri, snat ayarı. 

A?l."'RARA (1553 m.) 

12,30 dan ;ıa,so ıa kadıı.r AnkarapalU 
trııııı. J 5 ~n J.7 e kadar RiyaectieUmbUT 
monlk orkeııtra.5ınm ecııfonik konııerl, iil 
18,40 a kıı.Cl:ır Alaturka saz, lS,40 tan 111 
kadar ''lyolon 'k~ (Ekrem :zeki S. 
fmdan) , 19.10 d'!lll 19,40 a kadar 
saz, 19,40 tan 20,10 a kadar Fr~ 
20,10 AJ'-llll habcıi<'ri. 

'\'IYANA (618,ı nı.) 

12,80 Konecr 18,40 Pllk - lt,ın 1' 
- 16,80 Y'iyano Konl!t.:n - 17 ,45 oda 1" 
B1 - 20,80 Koıu:cr - 23,85 IDroıs. 

a~tPzto unm. . > 
7,16 Jtmnaııtik - 7,35 Kon5er - '/. 

Konser - 23 Haber • 
&UKREŞ (S94,'t ın.) 

ıs PIAk - 14 Plt\k - ıs Orkedtra -
or~stra - '21 ııcnfonik 'kon11er. 

RO!\IA (441,% m.') 

21 Haber - 21,(5 Konııer - 2% Xtml~ 
:%3 Konser - 23,55 Haber. 

BUOAP.ıtŞTE ffWO;i m.) iJ 
10,15 Musiki - 14,15 -lriıM Stilr - 11 

ret - 20,80 Opora. 

fer, süğlün gibi küheylanlar, cirit Dün gece Bu\gar milli grupu 
oyunları, güzel arabalar, piyade Türk murahhasları ~erefine bir 
kayıkları ve halis §araplar istiye - ı.:~afet vermiıtir. Tür murab • 
cekler. Tarihte bu ameller ve ak· hasları yarın.ö.,ğle üzeri krAI tara· 
aülameller ittırat ile tekerrür e " fmdan kabul ednecekler ve a • 

IUOSlW\ .(1.,04 m.J . -..ı/ 

18,80 Pla.k - 19.SO Konttr - 22 ~ 
n~riyat - 28,05 Haber. 

\'ARŞOVA (Hlt m.1 f 
18,10 Pl!k - 18 Ko:ruıer -. 19,%0 D•ıı' 

alklst 21,16 senfonik konur. 

der. işte, o dönü§ noktalarında ~amleyin de Türkiyeye 'harelcet A:r."KARA <1553 m.> ...1 1 

~ l.2,SO • 13,30 Ankıı.rapala.s orkestrer t' 
(Tarık) ile (Eıber), (Makber) i1e edeceklerdir. ıs - 1 ,,o Or'kef!tre: Ou"Vel't~ ı 'flutc t 
(Musa) fazla okunacak, fazla tet- _____ a. ______ ... m::ıı~f chantoo. ımnfoni aoı lneur - ıs,to ~ 1 

kı'k ve tahlil edilecektir. Nitekim, Alaturka HZ - 19,10 - ltı,40 Cra."'l\o ~I 
Yurtdaş ! !1.9,40 - 20,10 Dnl19 mu&Iki ! - %0,10 ). 

Framada, Lamartine'in Huııo'.. haber.eri ve bavn raparu. 

nun Musset'nin eserleri zaman za- Kurban bayramı içi \ tYANA (518,ı m.ı .. 
' i2 30 l\:onser - 14.,45 PI~k - 16,15 , 

man küsufa uğrar, lakin sonra ye- alacağın nıallar hep kı -'ıvM 'Kor~_ 1s,4o Konser - 1 

ni bir moda mazhar olur. yerli olmalı. orıot - 21,15 Operet 23.~o 'Da-mı. 
Son Osmanh devrinin enkazı if- l..ElPztG (38U.6 m.) I 

..ıök :mm.ı Jktuıe't ve Tasan-uf 7,15 Jftnnaııtilt - 7,35 Kon r - ıs ;ı 
tiharnnızı mucip olacak -u.. üntü· Sel' _ u,16 aper~t ll.7.SO Ko r 

Cemly t1 
leri .cok ihtiva etmiyor. Bu devrin Mandolin konıı r 23,05 Haber ve dan'· 

- d lhak Btl'KRl!:Ş (S!H,2 m.) 
yegane parlak ya.digan Ab ü 18 pJA.k 14 Pift.k _ıs Roıı - 11 
Hamittir. B Q R S A Koıu:cr 21 K'Ollsm-. 

Zannederim ki şu sözü Abdül· ROMA (441,2 m.) 
~1 Haber ve Pt,ık %1,45 Tiyatpo. 

halim Memduh söylemiş: İstik ~ (Ha:tlanncb ;ı1dız i reti ~lan1u üz:tt 8UDAPf:Ş tMO,s m. 1 

ba1de ikinci Sultan Hamitten bah• !erinde 23 martta muamele olan1arlirr1 ıı Musiki - ıs Kon3et" ı Konıet 
,.- ~ı'ldig-i vakit bu Padiı::ah A.bdül· Rakkamlu kapan~ fiy•tlannı gösterir 11},15 'Mııcar havalıı.rı - ~MS Ko~ 
... eo '7 t .,~ ' an o:r'kcstrem 
hak Hamidin devrinde hüküm - Nu mt (Sat~ l Ato-.KOVA (lst» m.) 

darlık ediyordu; diyeceklermİ§. ı~ 10 'Hıı.bcr - 1'3,25 .Mumki - 22 "': 
Knrns -!"!!"'"'-l ı sızcn nc§riyat - 22,55 Kızıl meydan - ' 

Voltaire h ngi padişahm zama • *20 L Fransız 110.- •• sn111 Av ~.- Hcbcr. 
•t Pezcta 17,-

nmda geldi? Virgile şaheserlerini •ı Sterlin ns- •ı Mark ~o- VARŞOVA (HU m.) I 

H *• Oolar ~12·- • ı Z·~ıııtl 1~.10 Pl"k ~ 17 Pl"k - %1 K~ 
Yazarken hükümdar kimdi? et"· •20 Liret 2ıs.- .iV !4.- - " .. 

•20 1. Relçf\::ı 117.- *1 PcnJ!~ ~o - 23,05 Konsor - 24 Dans. __./ 
halde bu mütefekkir ve bu air no Drahmi ~s.- •20 Ley t.ıı.- - ,. 

5! 2 ıt:20 Dinar 53 h 1.tlr 
metbuları bulunan padişahlardan •20 ısvıçre .- ı çervonc lit Şazi Bey mer um .,., 

•~o Leva 26.- * ı Alt 93!i ~ dC 
daha meıhurdurlar. Onun için Ab- .. ı Florin ss.- *i 1eddiyt ~2:: Türk Diştabipleri Cemıye'tin-;J 
dülhalim Memduhun hakkını tes • *2° Kurnn Çek 120·- *1 Banknot 230.- Mektep ve cemiyetimizin~ 
lim etmemek kabil değildir. İkin· Çek fiatları (kap. sa. 16) olan Halit Şazi Beyin ~nei dd'_j 
ci Abdülhamit ahdinden büyük - yei vefatı olan (26) marl . ~ 
bir e~er kalmadı. Çirkin ve mis· 1~~-~ 1 !t;~~~ıı 1!:~~5ö günü merh~mu~. Eyyüp\~ ~· J 
kin b~r tarih ise parlak bir eser, ıl47lnl-· * 111drfı :_5

9 
4_3 ~iyaret edıtecegmden bılud' _.. 

o.ıoı;:- *nerllıı •. ,, 
hatta bir eser değildir. Lakin hü· :a.~ıı.ı;a * \7ar~ova 4.!06750 me lekta~ların mezkur günde . ..J 
tün eserlerile Hamit bakidir. !~! !~~t~ 1~·~9~~ hah t 9.40 ta Haliç iskeleff"" 

b ıh H · kr J t> ~ ı • e ı !l4 %50 h b ( ı • 1 lf• j A dü ak amıt, tc :1' .. ~ ~ · ~ 1 31 ,. , 1 k<>\a 10 6 50 1 azır u unmaıarı nca o unu/.. 
yim, hem zamanını, Abdulazız ıle ;;81' 
Abdülhamit ahitleri iatihalesini, 8 bul eledly 
tanzimatı, temsil ediyor,hem o de- ıc r~n\:u n. rcrk'l• 30 ı;o OarOlbedeyi Şe fr Tı,.atrO" 
virlere müessir olmuştu . . Sükuti, * Arat 

1 4 •• •\ 1 t tı"l 1 10 ı;o . T am ri : ~ 
Heıj °'s' ( D\'On Dcy u.- BugUn m tin 

gürültüsüz Abdülhak Hamit bi • ~:~~;~~ive -ı.~ô B~t~ıı Değ ~:~ saat 15,30 de lSTlflBUl B 
zim neslimizin ruhuna nafizdir. ı·. Sigorta !4,- Şark m. ceza "l..35 k m uv r 

külünde en büyük rolü 0 rnamış • istikraz! r Tahviller lf ff 
br. Amerikan hakimi Emerson, 

Evet! Osmanlıların §evketli, 
satvetli devirlerinde de böyle. a • 
:vama nisbetle fazla tekamül et -
mis zatlara tarih şahittir. 

Şeklen de, fikren de, işt~, Ab -
dülhak H&mit o devrin son nümu· 

Zannederim "Garam,, da: "Ben 
bir mabudi diğer isterim!,, diyor. 
Ne ileri bir fikir l Bütün kainata 
mümkün olduğu kadar, yetiı:ıtiği 

kadar yiiksek bir no1>:\ dan bak • 

Bütün bir neslin dimaği, hissi teşek Bonıontı 25,50 Telefon 13.- t 21,30 d

1

l H~ 

bazı büyüklere (mümessil adam· lst. dahili 
97
·- ~~~~~;" :-4,51 ı 1 

• ~art ı .rollan 4,25 1 
hır) diyor. Zamanları o adamla - • rı.Mm·a.,hade 57.SO X~h~~ .~~ l llf 
r aynaya akseder gibi, akset • Gilmrlllrleı 5 :'il5 *Aruıdnlıı ı 44.25 

5.tydl matı -1.35 

~~::~:.e beniın üstadım da on· ~a~d~:ve 11 75 :~nı~~~tıı 11 ~~ t ,11111111 
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Gayri ihtiyari bu sözü dinledi. 
Kapı açıldı. lndi. 

iner inmez Nazifi farketti. 
Bedia, susuz bir adamın, a
kar bir suda ateşini gidermek içil\ 
kana kana su içmesi gibi bir nefes 
alıyor, gecenin ılık havasını cı
ierlerine sindiriyordu. 

Sade: 
- Tetekkür ederim, dedi, bu· 

raya kadar zahmet ettiniz. 
Nazif elini uzattı: 
- Canım arkadaşım, sana ne 

oldu?. Dostluğum namına, bir 
denbire nc!l olduğunuzu söyleme · 
Hainiz ... 

BafJnı salladı. Ate~li gözlerin -
de bir ısyan vardı .. Balnşları ga 
Yet ciddiydi .• 

- Orada söyledim ya, sıcak 
ha§ıma dokundu. Kalabalıktan 
üzerime fenalık geldi. Yarın bir 
feyim kalmaz. 

Nazif, genç kadının uzattığı eli 
bırakmıyordu .. Parmaklarını sı -
kıyordu .. Yolda, kapının önünde 
Yapyalnızdılar .• 

- Bedia, seni böyle bırakacak · 

ınıyım zannediyorsun?. Salonda 
Yabancılar arasında imi~iz gibi , 
sana hanımefendi dediğim içiıı 

affet .. Fakat seni böyle dargın Vt! 

kırgın bir halde bırakamam Be · 
dia .. Ne olduğunu anlamak iste · 
nıektt! haklıyım .. Bana neden kız· 
dm?. Ben sana ne yaptım?. Bunu 
bana söylemelisin . Söylemeğe 
mecbursun .. 

Ac.ı acı Nazifin yüzüne baktı ~ 
- Evet, dedi, size kızgınım. 
- Öyleyse müsaade et .. Bera • 

her çılcalı .. B na anlat .. 

- D .. n::ber ~ nn ~·kalım? 

Bu satte?. Siz ne söylediğinizi, ne 
istediğinizi bilmiyorsunuz. 

- Ben biliyorum, fakat öyle ol· 
•un.. Demek beş on dakika be 
nimle bu hususta konuşmak iste . 
tniyorsunuz.. Fnkat, ben, yarına 
kadar bekliyemiyeceiJim.. Öylev
St: burada, hemen şimdi söyle, an· 
lat .. Her zamanki gibi açık sözlü 
ol Bedia .. Bana neden kızdın?. 

- Size kızıyorum.. Kızmakta 
hakaızım, haksız olduğumu da 
biliyorum, fakat buna rağmen ge· 
ne kızıyorum.. Bara gitmek ben 
istedim .. Yani götürdün.. Fakat 
bilmiyordum. Acemiydim.. T ec . 
tübem yoktu .. Adi alüfte kadın . 
lar gibi kendimi ıizin yanınızd.ı 
gösterdim .• l§te bunu düşünme 
ıni9tim .. Amma siz bunu biliyor . 
dunuz .. Bunu bana söylemeliydi . 
niz, beraber bara gitmemizin ya· 
kıtık almıyacağını söylemeliydi. 
niz .. Dostluk bunu icabettirirdi ... 

Nazif duraladı .. Bedianm hak -
kı vardı •• 

- Ben bir çok hanımefendi · 
lerle bara gittim Bedia.. Mesela 
Ra§İdeyle çok gittim.. O benimlt 
iÖrÜ§mekten çekinmezdi.. Y almz 
henim bir kabahatim var, sizin 
höyle yerlere gitmemiş olduğunu· 
ZU düşünmemektir. Sizin ürkece · 
iiniz, çekineceğiniz nereden ak . 
lırna gels.in .. 

- Doğru, ben bu cihetten hi ... 
b' ~ ır kadına benzemem .. Bunun için 
de fena bir gözle görülmek ben; 
çok üzdü, müte'!ssir etti Öyle iaf
lar iıittim, ki kirlendiğimi anla -
drın .. Beni kuiağıma gelen haz: 
&özler lC"keledi .. Eğer bıına cvvel
elen, böyle !'i;:ıler duyacağımı süy
..... i, olaaydrno, belki o zaman 
hu sözle-re güler geçerdim .. Fakat 
1ai..l'Clenbire ... Her neyse Nazif Bey: 

Yazan: Mediha Münir 
ben monden bir kadın değilim. 

söyledimya, bu cihetten baıka ka
dınlara benzemem .. 

Nazif sözü kesti: 

- isabet!.. Yoksa size bu dere
ce dostlukla bağlanır mıydım?. 
Seni takdir ve takdis eder miy
dim?. Yalnız §unu söyliyeyim, ki 
orada kulağıma çalınan sözlerin 
hiç bir kıymeti, hiç bir ehemmiye· 

ti yoktur .. Maahaza madamki ü • 
züldün, ben de üzüldüm, bırak 

müsaade et, bu üzüntüyü sana u
nutturayım.. Müsaade et seni se · 
vcyim Bedia.. İstediğin kadar 

serbest de yafa, fakat bırak ta, 
sevilen bir kadının ne demek ol • 
duğunu sana anlatayım .. 

Bedia ürperdi. Mantosunun al -
tında omuzları titriyordu .. Mırıl • 
dandı: 

- Bu üzüntümü unutmıya çalı· 
~acağım .. Fakat' rica ederim, bun· 
dan sonra beni üzmiyesin .. 

- Seni üzmek değil, mes'ut et· 
mek istiyorum, Bedia ... 

Nazif samimiydi. Fakat anlaşa· 
mıyorlardı. lkisi de hissiyatlarına 
kapılmışlar, aldanıyorlardı. 

Nazif, Bedianın yüzünü elleri 
arasına aldı. Kendine doğru çekti. 
Yanaklarından öptü .. Öptü .. Öp · 
tü .... 

Coımuttu: 

- Müsaade et, yukarı beraber 
çıkalım Bedia ..• 

Bedia: 

- Artık geç oldu .. Yarın görü· 
şürüz !.. 

-10-
Bedia, o gece, sabaha kadar sa· 

atleri !nyd. Yanaklarından, Nazi· 
fin dudaklarının izi silinmiyor 
du .. 

içine timdi tüphe girmişti .. 
Acaba Nazif cidden samimi 

miydi? Aşkında sadık mıydı?. 

O serseri ruhun, bir yere bağ -
)anmasına imkan var mıydı?. Bir 

Yeni on dört kelimenin 
karşılığı ve kullanılışları 

1- NABIZ: Damar atması 
Hastanın damar ataması yerin

dedir. Korkulacak bir şey yok. 
2 - NAMZET: Dilekli, nişanlı 
Meb'us dileklileri seçimden bir 

gün eve l belli olacak. 
Ahmet Efendinin kızı Fatma 

Hanımla avukat Şevket Bey dün 
nişanlandılar. 

3 - NAMUS: Doğruluk 
Bu doğru bir adamdır ne rüşvet 

alır ne de iltimas yapar. 
4 - NAZ: Yapmacık 

Çok yapmacık aşık usandırır. 
Çünkü onlar duruşlarila, edalarila 
istemem, yok, yok, yan cebime sok 
sok derler. Buna da kimse taham
mül edemez. 

5 - NAZIM: Nazım (ıstılah) 
dizi, dizilen söz 

6 - NESiR: Nesir (ıstılah} da· 
ğınık söz 

7 - NEDAMET: Caymak, piı· 
manlrk, kayırmak 
Düşündüm taşındım yaptığım i

şin kötülüğünü anladım kararını -
dan caydım. 

Son pişmanlık para etmez. 
Kayırıp durma! 
8 - NESlL: Soy, çağ, damar, 

döl düş 
Soyu sopu belli olmıyan ne ka

dar insan vardır? 
Tevfik Fikret, Mehmut Rauf, 

Halit Ziya ayni edebiyat çağının 

adamlarıdır. 
9 - NEŞE: Sevinç, iç açılma 
9 Ey1Ul 1zmirin en büyük sevinç 

günüdür. 
10 - NEŞiR: Yaymak 
Fikirleri yaymak için bir çok 

yol vardır. Bunlardan birini Si!Ç

meli. 
11 - NEŞRIY AT: Yayım 
lnktlap ideolojisini yayım işin

de radyo, sinema, tiyatro, gazete, 
konferans birer yardımcıdır. 

12- NETiCE: Son, meyva, ve· 
rım 

Sonunun ne olacağı 
Bından belli idi. 

Bu işin böyle meyva 
helli idi. 

daha ha -

ver~ceği 

anda, bir insan bir derece deği · Bu kadar yoruluk amma işin ve-
şcbilir miydi?. rimi ne oldu? Hiç değil mi? 

Dütünüyordu: 13 - NEZAHET: Temizlik, 

Neden değişmesin? işte kendiii paklık 
de deği~memiş miydi?. Ziya Gökalp temiz bir insandır. 

Hür ya~amak, kimseye bağlan • Paklık insan için bir batarya 
mamak azmindeyken, bu hürriye- top kadar h'l.ıvvettir. 
tini Nnzifin uğruna fedaya hazır 14 - NEZAKET: İncelik 
değil miydi?· ı~-K-U_fj_U_k_h_a_b_e-rl_e_r-.:~~!!'!!!"!~ 

Biraz şaşaladı. Evet, ne kadar ................................... . 
çok deği,mişti .. O, Bedia, 0 ür • § Tenzilatlı tarife - Bayram 
l·ek Bedia, kendini öptürmü,tü .. münasebetile timendifer tarifesi 
Öpülmesine müsaade etmişti .. Bı . nisanın üçünden itibaren on gün 

k devam edecektir. ra mı§h, ve Nazif onu öpmü~tü ! . 
§ Barka meclisi idare azalığı 

Odanın karanlığında gözlerini - Sanayi Kredi Bankası meclisi 
oört açmı,, bu:ıa kendisi de hay - idare azalığına eski meclisi idare 
ret ediyor: . . 

azaaından Haşım ve lsmaıl Safa 
- Aman yarabbi!.. Nerelere Beyler tayin edilmiştir. 

gideceğiz .. Beni bu adam nereyi! 1 § Tek basılacak mektep kitap
sürükliyor?. Nereye sürükliyecek? ları _ Söylendiğine göre maarif 

Gideceği, sürükleneceği yolu. vekaleti bu aene yurt bilgisi, bi • 
kalın bir sis tabakası altında gö · rinci sınıfa ait kıraatle coğrafya 
rür gibi oluyordu.. ve tarih kitaplarını tek kitap ola

Sabahleyin dü,ünceleri biraz rak bastıracaktır. Diğerleri bu se· 
daha berrakla§tı: ne aerbest kalacaktır. Bunlar üç 

- Biraz sonra gelecek, dedi. sene sonra tek kitap olarak bası· 
karşıma çıkacak. Kendimi tama· lacaktır. Kabul edilecek tek kitap
nıile toplanmadan evvel onu gör- lar için müsabakalar açılacaktır. 

mdiyim .. Hayır, onunla hemen § Yeni Konya valisi - Dahili • 
derhal konufmamahyım.. ye müste§arlığına tayin edilen 

Bunu yapabilmek için, derhal Konya valisi Vehbi Beyi~ yerine 
yatağından kalktı, eline bir kalem vekaleten Mr mü!ltiye müfettfti 
ka ğ-ıt alıp yazmağa batladr. ıönderilecektir .. 

(Dnamı ...... > § Aiaç dikilecek - Ala kö ü 

ı On ikinci listenin karşılıkları 
Mehmet Nureddin Beyin 

buldu§u sözler 
Macera - Baştan geçen 
Başından geçen şeyler yazılsa 

koca bir kitap olur. 
Madem ki - Değil mi ki, oldu-

ğuna göre, öyle ise 
Madde - Nesne, nan 
Maddi - Nesneci, nancı 
Ma.hiyet - l~yüz 
Mani - Engel olan 
Mania - Engel 
Mehaz - Kaynak, bulak 
Memur - Buyru 
Memuriyet - Buyrultu, Buyru

luk 
Mübalaga - Atkı (aşkınlık) 

Mübarek - Kutlu, mutlu, uğur· 
lu. 

Düzeltme: 
Dünkü listede LAMİSE karşılı

ğı olarak koyduğum kelime (Do -
kunmak) çıkmış. (DOKUNAK) 
olacaktır. 

lstlkUU lisesinden Mustafa 
Niyazi, MUmtaz Zeki Bey· 
lerln bulduklart karşıhklar 

Lakap - San, ün, soy adı 
Gelecek sene herkesin bir soy 

adı olacak. 
Lakin - Yalnız 

Limiıe - Elleme duygusu, el • 
lenti duygusu 

Linet - llenti, ilenç (Anadolu
da kullanılır) 

Lafzi - Lafda 
Lehçe - Dil, ağız 
Uübali - Senli benli 

•' 

Seninle ne zaman senli benli ol
duk! 
Letafet-Tatlı kökçeği (kökçe-

ği = güzellik) Çagatay lugatı 
Leyli - Gececi, yatıcı · 
Ben mektepte yatıcıyım 
Liyakat - Değerlilik 
Lazım - Gerek 
Her Türkün dil c~ngine katıl • 

ması gerektir. 
Leh - Yön, yana 
Macera - Battan geçen 
Madem ki - Öyle ise 
Maddi - Paraçıl 
(Para seven, maddi demektir.) 
Mahiyet - İçyüz 
O işin iç yüzünü ben biliyorum. 
Mani- Engel 
Söylediğimi yapına, işine engel 

olurum. 
Mania - Kesek 
Cenkten salık: ön kesekler kı-

rıldı. 

Memur - Konak i§Çisi 

Memuriyet - Konak iççiliği 
Garpta hükumet manasına kul-

lanılır. 
Mübalağa-Üfürmek, şişirmek 
Mübarek - Kutlu 

Doğumunuz kutlu olsun. 
Mehaz - Çıkak 

Kadıköy lisesl hocalarının 
buldukları karşıhklar 

Macera - Olağan, olanbiteıı 

Bütiin olan biteni anlattı. 
Olağan arkasından koşanlar ça-

buk yorulur. 
Madem ki - lçin, göre 
Geldiğin için oturabilirsin. 
Çalışmadığına göre sınıf geçe-

mezsin. 
Madde - İ!, bitik 
Ha! şu işi mi anlatacaktın? 
Yasanın dördüncii bitiğinde a-

çıkça yazılıdır. 
Maddi - Çıkarını gözeten 
Hiç bu kadar çıkanm gözeten 

adam görmedim. 
Mahiyet - lçyüz 
Bu işin içyüzünü bilir misin? 
Mani-Türkü 
Mani - Engel 
lşima engel oldun. 

Mania - Kesek, takıntı 
Atı kesekten atlattım. 
Türkler yurt jçin en çetin kesek

ler karşısında bile yılmazlar. 
Mehaz - Kaynak 
Devşirdiğim sözlerin kaynağım 

da göstereyim. 
Memur - Kapıkulu 
Ahmet Bey kapıkuludur. 
Memuriyet - Kapıkulluğu 
Açılan kapıkulluğuna yüz elli 

istekli çıktı. 
Mübalağa - Taıkınlık 
Sözleıinde o kadar taşkınlık var 

ki bir türlü inanamıyacağm1. 
Mübarek - Kutlu, uğurlu 
Uğurlu eliniz değdikten sonra 

işimiz düzeldi. 
'"""""""'""naı-•ımııımııı•---tuındllltmllllll __ ,.. 

Gümrük baş müdürü 
izah ediyor 

lstanbul G. Başmüdürlüğünden 
şu mektubu aldık: 

"Muteber gazetenizin 5468 No. 
nüshasının üçüncü sahifesinin 3 
üncü sütununda (Gümrükte mü
him bir kurnazlık) serlevhası al· 
tında görülen bent okundu: 

Milyona baliğ olan bir kaçakçı· 
lık mevzuubahis değildir. 931 ıe· 
nesinde Mersinden Ticareti Dahi· 
liye beyannamesile lstanbula gelen 
44 balya müstamel elbise parçala· 
rı hakkında vaki ihbardan dola
yı yapılan tetkikat ve tarife mad
desi yüzünden Gümrük idareıile 

sahibi mal arasında çıkan ihtilaf 
üzerine İ§ eksperler heyetine inti· 
kal ettirilmitti. Eksperler heyeti 
tüccarın lehine karar vermiı ve 
Devlet Şurasınca da bu karar tae
tik edilmit olmasından dolayı mu· 
amelesi ona göre yapdmııtı. 

Bu defa Mersinden Ticareti Da· 
hiliye beyannamesile lstanbula 37 
balya içinde 5000 kilo müstamel 
elbise parçaları gelmit ve Ticareti 
Dahiliye beyannamesile geldiği ;. 

karşısındaki Emniyet müdürlü - çin gümrükçe şehre çıkarılmasına 
ğü kapısından Vilayete giden yo • müsaade edilmiştir. Gerçi bu 37 
lun, tanzim ettirilerek etrafına a . balya hakkında da bir ihbar vaki 
ğaç dikilmesi kararlaştırılmış vt olduğu Muhafaza Batmüdürlüğün 
dünden itibaren ağaç dikilecek den bildirilmiştir. Ve keyfiyet U
hattın tespitine başlanmıthr. Di • mum Müdürlüğümüze yazılmış İ· 
kilecek ağacın nevi ihlamur ola . se de ortada bir kaçakçılık mev· 
caktır. zuubahi:s değildir. Meselenin tav• 

§ Gazi enstitüsü - Gazi terbi . zihan muhterem gazetenize derci
ye enstitüsü müdürlüğüne veka • ni rica ve bilvesile teyidi hürmet 
letin umumi müfettiflerinden eylerim efendim . ., 

Hikmet Bey tayin edilmiıtir. r•------------•• 
§ Düyunuumumiye - Düyunu -

umumiye binasının Maarif tara • 
fından tesellümü için bir komiı 
yon kurulmuştur. Teıe1Tüm i,; 
cumartesi ıününden itibaren bat • 
lı • ---· 

Yurtdaş ! 
Yerli malından şaş

ma. 
ıwmr lktı.at ve Tasarftllf 

Cemiyeti 
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Z o n g u ) d a k' t a / Bahailerin 
muhakemesi · 

Muhteşem bir Halkevi binası yapılıyor Cenevredeki beynelmilel 

Zonguldak Belediyesinin yaphğı işler 

15 gi.in cvel Ankaraya gitmiş o-1 lar ( 600) bin lira sarfile bu sen~ 
la1 Zonguldak C. H. Fırkas~ \'11.1 znıfında taMamen yapılacaktır. 
yet ıdnrc lıeyeti reisi :\lithat A ki~ Ve bunların ikmalinden sonn 
Bey diin lstanbula dönmüştür. B!r doğrudan doğruya Ankara ile m11 
ka~ gün sonra Zonguldağa döne · va5ale lemirı edilecek, Zonguldak, 
ce1,tir. Mithat Akif Bey Zongul · Çay cuma tarikile ve şimendifc~ 
clakta yaııılan işler hakkında şun- yo:ilc Safre.nbofodan Kastamoni· 
laır söylemiştir: ye kadar irtibat temin edilmiş ola 

- Zonguldakta yeni bir Halkc· ca~tır. Ereğlide Devrek tariki!e 
vi binası yapılacaktır. Binanın pro Aukaraya birleştirilmiş olacak v~ 
jcsi için açılan müsabakada Ahi • hu yolların ınşası vilayet dahilinde 
din ve Zeki Beyle:in projesi birin- iklısadi harekata çok müsait bir 
ciliği kazanmıştır. Projeyi hazırlı· zemin hazırlıyacaktır. 
yaıı mimarlara Hl\lkevi tarafından iki sene zarf mda Ereğlinin A -

Zonguldak C.H.F. Reisi Mltat Akif B. 

700 lira ikramiye verilecektir. Bi • 
na 89,000 liraya çıkacaktır. Bina 
25 oda ve 65 kiıilik salonla bir m;j 
zik holü ve Gazi Hz. nin ikametle· 
rine mahsus bir daireyi muhtevi o· 
ine.aktır. Bu bina Ankara Halke -
vinden sonra Anadoluda yapılan 
Halkevi binalarının şimdilik birir. 
cisi olacaktır. 

Zonguldak Belediyesi taraf m -

dan 47 bin lira sarfile 85 metro :.ı · 
zu'iluğunda :ki katlı beton arama 
bir deniz iskelesi yapılmıştır. Bu 
iskele hel~d~yeye günde 100 li,·a 
varidat getirmektedir. 

laylı nahiyesine 600 bin, Amasra 
nahiyesine 180 bin fındık fidanı 

dikilmiştir. Amasra nahiyesi dahi· 
linde geçen sene zarfında 380 fon 
ni tavuk kümesi yapılmıştır. 

İnşaata bu sene haşlanmak üze· 
re Zonguldağa 200 bin lira sarfik 
içme suyu getirilecektir. 

Bartın kasabasına 800 bin lira 
sarfile su gönderilmesine başlan -
mıştır. Amasra nahiye merkezine 
asker suyu namile maruf suyun :ı
kıtılmasına karar verilmiş ve tah -
sisah temin edilmiştir. Amasrada 
İptidai bir şekilde olan zeytincili
ğin şapkacılık ve sepetçilik halint: 
kalbi düşünülmüş ve bu iş için iki 
mütehassıs getirilmesine karar ve -
rilmiştir. Mütehassısların tahsisatı 
dahiliye vekaletince kabul edilmi§· 
tir. 

Elyevm Zonguldak kasabasında 
210 radyo vardır. bütün spor klüp 
leri ve nahiye merkezleri için Rad
yo sipariş edilmiştir. 

Zonguldak ilk mekteplerinde o
kuyan fakir çocuklardan 210 Efen 
diye Kanunusani iptidasınadn iti
baren içtimai yardım şubesince :n
cak yemek verilmektedir. Talebele 
re yerli ayakkabı ve elbiseler dik -
tiriJmiştir. Geçen $ene Ereğliden 
lstanbula 30 bin okka Çilek gön -
deıilmişti. Bu mikdar bu sene 50 
bin okkaya çıkarılacaktır. tık Türk 
balık konserve fabrikası faaliyeli

lkinci yol ınşaat proğramma gö· ni genişletmiş, ihracatını arttırmış 
re, vilayet dnhilindeki bütün yol • tır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Balkan konferansındaki / Kurban derilerinin tayyare 
murahhaslarımız dönüyorlar cemiyetine verilmesi 

Bükreşte toplanan Balkan kon- v • • 

feransı meclisi içtimalarında bu • ~er. s~ne oldugu gı~ı ~uı:ban 
lunmak üzere Bükre,e giden ve 

0 
_ derılerının tayyare cemıyetı tara -

radan Yunan murahhaslarile bir • fmdan toplattırılması kararlaş -
likte Sofyaya geçen murahhasla _ tırılmış ve lazım gelen tertibatın 
rımız Hasan, Rüşen Eşref ve Reşıt alınmasına başlanmıştır. 
Saffet Beylerin bugün şehrimizt: Cemiyetin umumi merkezi muh 
dönmeleri beklenilmektedir. terem halkın, derileri her sene el· 

Hukuk talebesinin ~ayı 
Hukuk talebesi cemyieti tara -

f ından, Darülfünun hukuk fakül . 
lesinin 931 - 932 senesi mezun · 
ları şerefine dün akşam Maksim • 
de bir çay ziyafeti verilmiştir. 
Hukuk fakültesi talebe ve mezun 
larmın bir arada toplanmasına 

vesile teşkil eden ziyafet çok sa -
mimi olmuş, müderisler de 
bulunmuşlardır. 

hazı; 

duğu gibi bu sene de tamamile 
cemiyete teberrü edeceğine emin 
bulunmaktadır. 

Geçen kurban bayramlarında 
halkımızın mühim bir kısmı yal · 
nız kurban derilerini değil, kur · 
ban bedellerini de cemiyete ver · 
mişler ve hatta Konynda bir kaza 
halkı müttefikan (800) kurbana 
ait. topladıkları parayı cemiye! 
emrine tahsis etmislcrdi. 

Su yollarının tamiri 

bürodan gelen mektup 
Bahai tarikatı namı altında ef • 

kar ve hissiyata müstenit gizli ce· 
miyet teşkil etmekten suçlu ve 
mevkuf elli üç kişinin muhakeme
lerine Adana ağır ceza mahkeme· 
sinde vekilleri de hazır bulunduğu 
halde devam olunmuştur. 

Maznunlardan Suphi Naci E • 
fendiye Antakyadan eniştesi ta ~ 
raf mdan gönderilen ve eşyası a · 
rasında bulunarak müddei umu -
milik makamı vasıtasile mahke -
meye verilen mektup okunmuştur. 
Bu mektupta hulasatan bahailik 
dininin bütün dünyaya yayıldığı, 
bunun bir çok mensupları bulun · 
duğu, sabır ve metanet tavsiye e -
dilmektedir. Bundan sonra ehli 
vukuf raporu okunmuştur. Ra -
porda kitapların bir kısmının Ke • 
lamikadim, Hadisi şerif gibi ki · 
taplar ve bir kısmının da bahaili . 
ğe dair yazılar olduğu bildirili • 
yordu. 

Rapordan sonra vekillerin ta -
lehi üzerine dosyada mevcut Su -
riye ve Filistindeki bahai akraba 
ve dostlarla yapılan muhabere 
mektupları ve Cenevredeki beynel
milel bahai bürosundan gönderi -
len uzun mektuplar okunmuttur. 

Cümhuriyet müddei umumisi 
Münir Bey esas hakkında müta -
leasını yapmak için doaya evrakı • 
nın memuriyetine verilmesini is -

temiştir. Muhakeme; esas 
kında mütalea yapılmak üzere 
bırakılmıştır. 

Adanada bir mezat 
salonu açılıyor 

lstanbulda olduğu gibi Adana· 
tla da belediyece bir mezat salo· 
nu açılacak, hülliyat, emlak ve et· 
yalar burada murakabe altında 

Si\hlıp alınacaktır. 

Bu salon Hazirandan 
Yeni otelin altında ve eski 

sonra 
Fort 

~centesinin bulunduğu yerde açı
lacaktır. 

Defterdarlığın ve icra dairesi· 
nin müzayedeyf" çıkardığı gayri 
menkuller ve menkuller de bura· 
cb satılacaktır. 

"Termofor" aleti 
Balıkesirde '<uyumcu Hafız 

Ahmet Efendinın 'Termofor,, ad
lı elektrikle mücehhez bir ısıtma 
c:ı leti yaptığını yazmıştık. iktisat 
Vekaleti bu aleti beyenmiş ve 'bu· 
mm için san'atkara bir ihtil'a !:>e· 
re-alı vermiştir. 

Antalya Halkevinde 
ANTALYA, 23 (A A) - liu· 

r, \.Jn Atilla binicilik yurdu Halke
vin de mera~imle açılmı~tır. Oün 

;,l,§amdan ıtibaren Halk~vinde 

yapıcı ve marangoz ustala~ ına 

lt'knik, maluma!. veren t~drisat 

uaşlamıştır. Bu dersleri Halkevi 
azasından oıan mühendis '-E" 1111-

marlar veriyor. 
Yeni Bulgar el~isi 

Tamire ihtiyacı olan su yolla · ir 
rından en mühimlerinin tamiri i . Yurtdaş ! 
çin Şehir Meclisi tarafından mü • 
nakale suretile on bin lira tahsi • 

sat verilmiştir. Öğrendiğimiz•: 
göre, belediye fen heyeti dünder:. 

istersen bayram için 
alacağın her şeyin yer
lisini bulabilirsin. 

Mllll lktıaat ve Taaarrwf 
Cemiyeti 

24 Mart 1933 

Tumacan Efendinin bir mektuba ....... -.................................................................... ... 

Suryedeki Ermeniler 
T aşnak fırkası mensupları dünyanın 
dört tarafından Suryeye toplanarak .• 

( Samuel Tumacan) Efendi ga- ı varmııtım. Burada ıekeneıi tama· 
zetemize şu mektubu göndermiş - men Ermeni olan kasabalar var
tir: 

"Bu günlerde hariçteki Ermeni 
gazeteleri arasında şiddetli müna 
kaşalar oluyor. Biribirlerile müca· 
dele eden bu gazetelerin bir tara
fı (Taşnak) matbuatıdır. Diğer 
tarafı ise (Ramgavar) !ardır. Mü
nakaşa mevzuu şudur: (A. Nikol) 
isminde bir adam bir risale neşret
miş. Bu risalenin ismi (Suriye ve 
bizler) dir. Bu risalede T aşnak 
fırkası Ermenileri dünyanın dört 
tarafından Suriyeye toplıyarak o 
rada bir ocak kuracaklar diye ya· 
zılıyonnuş. Biz bu kitabı görme • 
dik. Nerede basılmış? Yazan kim
dir? Bunu bilmiyoruz. 

Şimdi itin tuhaf tarafına ba -
kınız: Mııırda çıkan Ramgavarla 
rın resmi organı olan (Arev) ga -
zetesi her nasılsa bu risaleden bir 
tane ele geçirmif, büyük bir hid -
det ve tiddetle (Tatnak) gazete· 
ıine hücuma geçmittir. Halbuki 
öbür tarafta Taşnak gazeteleri bu 
risalenin kendilerile münasebeti ol 
masını inkar ediyorlar. Ve diyor· 
lcır ki: · 

- A. Nikol Ağpalyan [t] de
ğildir. Bizim böyle bir şeyden ha
berimiz yoktur. Bu kitap Ankara 
heaabına basılmıttır. A. Nikol Tu
macanın ikinci namı olup onların 
aletidir. Bu kitabı bu Tumacan 
basmıttır.,, 

'f" 

GörUIOyor ya, iş nerelere var • 
' ....... 

mıı? Bu gibi manevralar nerede-! 
Perde altından hem itlerini görü
yorlar. Hem de herkesi aldatma • 
ğa çalıtıyorlar. Bu kitap herhalde 
Taınakların eseridir. Onlarda ve 
Taınak tarihinde böyle ıeytanbk
ların bin bir çeıidi vardır. Bunda 
şüphe yoktur. Delili de ıudur: 

Bundan üç sene evvel Suriye ve 
Lübnanı battan bata gazeteci ola
rak dolaştım. Bir gün Antakyaya 

ll] Hail hazırda Berutta bulunan Taş-

nak lisesinin mUdUrterlndcn, 

maruf' serkerde Leon Şanct'tlr. 

arkadaşı da 

dır. Bunların ekser ahalisi de Ta§• 
naktır. Bir yandan Antakyadan ta 
(Ksabe) ye kadar, diğer yandan 
lskenderune doğru kumanda edi • 
]erek bir nevi muhtariyet temin et• 
mişlerdir. Kumandanları meıhur 
sergerde Nersis Derkalotsiyan' dır 
ki bu adamın adına T aşnakların 
Allahı diyorlardı. Bu adam kendi 
mıntakcuına istediğini s~kar, iste
diğini sokmaz. Hatta iktızayi hal· 
de birisini muhalif görürse öldür
tür. Eğer Türk konsolosu Reşit Be· 
yin benim hakkımdaki dikkat ve 
itinası olmasaydı benim de ne ola
cağım belli değildi. işte bu adam 
ayni zamanda Suriye millet mec • 
Iisi azasıdır. Scnra Halep Fransız 
emniyeti umumiyesi bu adamın 

arkadaşları elindedir. Fransızlar 

bu adamı açıktan açığa teşvik edi
yorlar ve balısetti~imiz idari muh
tariyeti lemin e~::nek için yardım • 
da bulunuyorlar. Bu "Madzrest,, 
grup bu sergerdenin kumandasilc 
bir nevi beylik temin etmiştir. 
Fransızların bu hal dah:ı ziyade 
itine geliyordu. Şunun iç:n ki A· 
raplar bir yerde isyan ederse bu 
Ermeniler hemen onları bastır • 
mağa memur edileceklerdir. 

Şimdi ben T aşnaklara soruyo• 
rum. Hakikat bütün çıplaklığile 

meydanda iken ortaya atlı~ları 
yalanları kime inandırırlar. Fakat 
bir gün gelecek, o havalideki iki 
J:'uçuk milyon Ermeninin de ıonu 
gelecektir. Ekseriyette olan Arap· 

lara kartı Ermenileri muhafaza 
etmek hususunda Fransız parmak· 
larını bile oynatamıyacaklardır.,, 

VAKiT - (Saınucl Tumacan) 
Efendinin mektubunu yukarıya 
koyduk. Tumacan Efendi iki se
ne evel Suriyede yaptığı tetkik se
yahatini (V AKIT) te neşretmek 
üzere yazmakta olduğunu da bil
dilmiştir. Çok meraklı olduğunu 
tahmin ettiğimiz bu seyahat not • 
larını da yakında neşretıneğe baş
lıyacağız. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yunanistandan seyyah 

kafileleri gelmiye 
hazırlanıyor 

Nisan içinde şehrimize mühiır 
Yunan seyyah kafileleri gelecek · 
tir. Yunan Turning klübü bu ~ey· 
yahlara kolaylık göıterilmeai için 
Türkiye Turning klübüne müra 
caat ettiği gibi, ıehrimizde bulu -
nan Yunan Turning klübünün i -
kinci reisi M. Yuvanidis de klüple 
temas etm:ştir. Gelecek seyyah · 
l:ır arasın:!a bazı mübadiller de
bulunacağı için Yunan T urning 
klübünün müracaatı bilhassa bun 
ların memleketimize r,elebilmele · · 
ri. hakkındadır. 

Yunnnistanla memleketimiz a 
rasındaki turizm münasebatının 
inkişafı iılerile uğraımak üzere 
teşekkül eden Türk - Yunan 
turizm komitesi bu yaz Boğazi -
ç!nde büyük eğlence ve ıenlikler 

tertip etmiye karar vermittir. 

Bu ıenliklerde bulunmak üze · 
re Yunaniatandan bir çok seyyah 
kafileleri ıehrimize geleceklerdir. 

Türkiye turing klübü memle • 
ektimizden Yunanistana bir seya -
hat tertibini de tasavvur etmekte 

Ticaret mektebinde 
Talebenin istedikleri ile 

mUderrf sler mefgul 
Ticaret ve iktisat mektebinde 

hi!lzı talebenin toplanarak bir kı • 
sım dersleri ve müderrisleri hak · 
kında bazı tenkitlerde bulunduk • 
ları yazılmış ve dünkü Ankara 
telgrafları da bu hadisenin büyük 
Millet Meclisine aksederek Maa · 
rif V ekalctinden izahat iıtenme · 
sini mucip oldueunu bildirmitler • 
di. 

Öğrendiğimize göre, Vekalet 
dün h5.dise hakkında mektepten 
mufassal izahat istem ittir. Bu • 
nun üzeri~e mektebin müderrisler 
meclisi toplanarak vaziyeti tetkik 
etmiş ve bir rapor haznlamıya 

ba~lamıttır. Ayni hadise üzerin · 
de mektep müdürlüğü tarafından 

da ba~ka bir rapor hazırlanacağı 

ve iki rapor bir iki güne kadar 
Veldlete "7oll ""raktır. 

Hazinei evrakta tetkikl~r 

SOFY A, 23 (A. A.) - Nim 
resmi La Bulgarie gazetesinin 
müdürü M. Antonof Bulgaristanın 
Ankara orta elçiliğine tayın edil· 
miştir. Kral yeni sefiri dün kabul 
ederek ,,ir müddet görütmüştür. 

M. Antonof pek yakında Anka· 
raya gidecektir. 

itibaren bu yolların tespitine baş 
lamı§hr. aı-----------.. 1 diP. 

Hazinei evrakta eski evrakla · 
rın tetkiki ve tespiti iti devam et • 
mektcdir. En çok · maliyeye ye 

evkafa ait vesikalar bulunmakta • 
dır. Evraktan geri getirtilenleria 
tetkikina henüz batlanmamıftır. 
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31 Martta bütün Halkevlerinde 
merasim yapılacak 

Darülbedayiin en kıdemli san' • 
llkarı büyük Behzat Beyin sahne 
hayatına giritinin yirmi beşinci 
}'ı} dönümü münasebetile 31 Mart 
'1<§amı T epeba§ı tiyatrosunda ve· 
tilecek olan jübile hazırlıkları 
bitnıiş gibidir. Müsamerede tiyat
l'o nıuharrirlerinin en eskilerin .. 
den olan ve aktörlerin "ağabey,, 
diye çağırdıkları Kemal Emin B. 
Qeh:zadın hayatı hakkında kısa bir 
llutuk söyliyecektir. Darülbedayi 
•an' atkarları, büyük Fransız ko -
~edi muharriri Molyer'in eserin • 
den Ahmet Vefik Paşanın adapte 
ttrniş olduğu "Muhayyel hasta,, 
İainıli komediyi temsil edecekler -
dir. 

Meksika, bize daimi bir ihtilal 
havası içinde yuvarlanan, süku -
net nedir bilmiyen, kısaca sanki . 
volkan üzerinde kurulmut bir 
memleket hissini verir. Hakkımız 
da yok değildir. Meksika= Silah 
sesleri+ HükU.met değİfm.eleri + 
hapsolmasına rağmen kendi ale
minde sessizce Ya§ıyan, büyüyen 
ve varlığını sınırlarından da dı • 
şarıya aksettiren bir edebiyat dün
yasına maliktir. Nitekim son gün
lerde İngilizce tercemesi çıkan 
"Meksika şairlerinin antolojisi,, İ· 
simli ·332 sayıfalık kitap bu iddia
nın değerli bir aynasıdır. 

Romada açılan yenı ser-
gideki eserler • 

yenı 
laya gibnemiştir. Hırvat heykel· 
traşı eserlerini ibda ederken kim
seyi taklit etmemiştir. Bundan baş 
ka Mehtroviç ile Rodin veya Bour 

1

: delli arasındaki benzerlikleri tesa
düfe hamletmek te mümkün o • 
lur. Mehtroviç'in eserini yalnız es· 
tetik noktai nazardan tetebbü et -
mek kafi gelmez. Bunlarda daha 
geniş bir gaye, daha içtimai bir 

1 mana görmek mümkündür. o e -
serler devletlere karşı adeta bir 

1 
protesto, hatta ihtilalkir birer ve· 

, sikadırlar. Onlar Hırvat milleti • 

Bu eseri evvelki temsillerinde 
i'Örınüş olan karilerimizin de ha -
tırlıyacakları gibi bu piyesteki en 
ltıühim rol, Behzat Bey tarafın • 
dan temsil edilir ve bu rol, Behzat 
Beyin ibda ettiği en güzel roller • 
den biridir. 

Beh:zat B. müsameresinde Mü • 
tıir Nurettin Bey şarkı ıöyliyecek, 
4nıal Reşit Bey piyano çalacak • 
lır, Hazım Bey, Karagöz oynata • 
taktır. 

Behzat Bey ve babası 

Meksika tarihi hakkında ol· 

dukça bilgimiz var. Lakin edebi -

yatına dair; bilmem bizde bir sa· 

tır yazılmış mıdır? lngilterede bi

le, böyle bir kitabın ilk defa ola

rak basıldığını söylersem; hakikat 

kendiliğinden meydana çıkmış de
mektir. 

ın en son eseri olan ve Seniha Antoloji muharriri eserine birçok 
Bedri Hanım tarafından dilimize bugünkü fairleri ilave etmekle, 
çevrilmiş olan "Güneş batarken,, bize yalnız 20 inci asır Meksika şi
isimli piyesi temsil edecektir. Bu iri hakkında bir fikir vermiyor, ay
temsilde Ertuğrul Muhsin Bey de 
rol almıştır. 

Darülbedayi san'atkarları 30 
Mart akşamı hu senenin son tem· 

ni zamanda muasır Amerikan tii

ri ile de etraflı ve mükemmel bir 

etüt ve mukayese yapmak için la -

silini verecekler, e;tesi ak,am zım gelen materiyelleri önümüze 
Müaamereye Yunan ve BulBar ı Behzat müsamereııi yapılacak ve seriyor~ Bu y.üzd«Ub ıoaex ıgözümüz

'rtistleri de iştirak edeceklerdir. Niianın birinden itibaren tiyatro de iki kat değer kazanıyor. 
Jübile'den beş altı bin lira ka • tatil edile~ektir. Şiir mevzularının ekseriyetle, 

dar hasılat elde edileceği ümit o • Darülbedayi san'atkarları Nisa· aşkı, mehtabı, ve mahalli havayı 
1\lnınaktadır.Sahnemize yirmi l:)eş nın birinci günü Anadolu turnesi- ·· ·kı · · h 1 k 
}'ıJ h · · 1 , k4 . terennum ettı erını atır ıyara 
t ızme. t etm. ış o an san at ara ne cıkacaklardır. Buradan donn· 
o l b t:;o bugünkü Meksika şiirinin de ro • 

U para ı e ır ev alınacaktır. Ankaraya gidilecek, Ankarada, 
mantik, ekzotik, binaenaleyh ıehe. 

Darülbedayi müdürlüğü 31 Adanada, Mersinde, Antalyada ve 
11.. ak T I · d ·11 1 k D vi ve yahut ta lirik olduğunu düşü-''la.rt şamı epebaşı tiyatrosun· zmır e temsı er veri ece tir. a-
<la Behzat mü.sameresinin yapıla· rülbedayi san'atkarları Nisan so - nürsek, yanlış bir it yapmış olma-

tağım bütün vali ve belediye re- nuna doğru lstanbula dönecek -
İılerine birer mektupla bildirmiş- lerdir. 
tir. Muhtelif Anadolu turnelerinde 
bütün Anadolu münevverleri ta -
l'af ından tanınmış ve sevilmiş o 
lan Behzadın müsameresine Ana
~olu vilayet ve belediyelerinin de 
1§lirak edecekleri umuluyor. 

Raşit Rıza Bey 
Bir müddettenberi Anadoluda 

dolaşarak temsiller vermekte o -

lan Raşit Rıza Bey ve arkadaşları 
temsil heyeti, iki gün evvel yenı • 

Cümhuriyet Halk Fırkası umu- den lzmire geçmiştir, şimdi orada 
~i katibi Recep Bey, Halk Fırka· temsiller vermektedir. 
•ı teşkilatına birer tamim yap -
~ıı ve 31 Mart günü memleketin 
her tarafındaki Halkevlerinde 
Qeh:zat Beyin sahneye intisabının 
}'irnıi beşinci yıl dönümü münase
betile tezahürat yapılmasını bil • 
dirnıiştir. Bu suretle bütün Halk
'"lerinin bu merasime iştirakleri
tıin. temin edilmiş olması san'at 
~enıuplarını çok sevindirmiştir. 
Qiitün Halkevleri o gün Behzat 
aeyi telgrafla tebrik edecekler -
dir. 

Behzadın küçüklügü 
koyduğumuz resim Bezat Be

)i babası ve küçük kız kar
de!iJe birlikte gösteriyor. Bu re -
~itrı 1~09 senesinde Behzat Beyin 

Rokf eller merkezinde 
yeni salonlar 

Amerikanın Nevyork şehrinde· 
ki Rokfeller merkezinde iki yeni 

temsil salonu halka açılmıştır. 

Bunlardan biri sinema ve tiyatro 

salonudur. Bu salonun tanzimi i • 
çin bir çok artistler çalıştırılmış • 

tır. ikinci salon bir müzikholdür ki 
burada ayni zamanda radyo terti· 
batı da vardır. 

Her iki salon he.m orijinal, hem 
de büyük bir san'atla süslenilmiş • 
tir. 

Ankarada resim sergisi 
açılıyor 

Güzel San'atlar Birliği Resim 
§ubesinden: 

Ankarada açılacak sergiye iş -
tirak etmek istiyen resim, heykel, 

makla beraber, daha ziyade, mem

leketin daha evvelki ve romantik 

şairlerini tanımış oluruz. Bu kitap· 

taki genç muasırlar şiirlerinde şe • 

birlerden, tiren yollarından, hisle· 

ri ölçüye vuran yeni psikolojiden 

dem vuruyorlar. Onlar, tıpkı yeni 

Amerikan şairleri gibi, vakıt ve sü

rat mefhumlarile uğraşıyorlar Bü

tün yeni nesil gibi Meksikalı şair-
ler de serbest nazımla yazıyor ve 

hatta, bin bir türlü, garip imajlar-

la fikirlerini süslüyorlar. Asılları
nı bilmemekle, ve tercemelerinin 

de ne dereceye kadar muvaffak 
bir çevirme olduğunu tayin ede -
memekle beraber; kitapta bulu -
nan bütün şiirler başlı başına gü· 
zel, ahenkli ve dikkat çekicidirler. , 

Gene bu antolojiden anlıyoruz 
ki, Meksikada daha eski ve daha 
klasik bir şiir mektebi de vardır. 
Muasır şairlerle, bu klasik mektep 
mensupları edebiyat an'anelerine 
gayet derinden vakıf, şiir tekniği
ne kudretle hakimdirler. Ayni za
manda da kendi ispanyalı muhar
rirlerile, İngiliz ve Fransız üslu -
bunun tesiri altında kalını§ gibi 
görünüyorlar. 

T erceme gibi nankör bir işe 

savaşarak, İngiliz edebiyatına pek 
az bilinen bir ülkeden haber ve· 

-hası Bedri Haki Beyin ölümün
den evvel çekilmiştir. Bu resmi 
ikhiıar muhabirimiz Asmı Bey 

eh:zat Beyin Akhisarda bulunan 
:.tıitteıindeki resimden kopya et • 
•terek gazetemize göndermiştir. 

Darülbedayi gidiyor 
.\ f)ariilbedayi, bu hafta meıhur 
1-an edibi Gerhart Havptman'-

ve tezyini ıan'atkarlarının 15 - ren antolojinin kadın muharriri hic 
16 - 4 - 933 günleri saat 14 ten şüph~ yok ki, bu eserile büyül· bir 
17 ye kadar eserlerini Alayköt • 1 boşluğu doldurmuştur. 
Jnine getirmeleri. 1 lbrahlm Hoyl 

nin tekamül derecesine bir miyar .. 
1 
1 dır. 
\ Mehtroviç'i iyi tanımak için e
l serleri ile ülfet etmek liznndır. O 

vakit nasıl olup ta bu büyük hey• 
Du~e'nin heykeli keltraşın san'atkar dehasile bir 

İtalyada Fqizınin ilan ve tatbi- miiJi kahraman mevkiini kazandı· 
kinden sonra yeni bir san'at ha· ğı anlaşılabilir~ 
yatı uyanmııtır. Faşist san'atkar - Mehtroviç'in eserleri tenevvüle· 
ların vücude getirdikleri eserler, ri ve san'atkarın muhtelif tesirler .. 
son zamanlarda bir araya getiril • den kcr.dini muıl kurtardığını 
miş ve Romada açılan Faşist inkı- meyd1.1na koymaları itibarile ali. 
Hl.hı sergisinde teşhir edilmiştir. ka c .:-lbededer. Mehtroviç mer. 

İtalyan san'at gazeteleri, son mer, tunç veya odun kullandığına 
gelen nüshalarında bu sergiden u· göre üslubunu değiştirir. Bütün 
zun uzadıya bahsetmektedirler. eserlerinde kendi tar:zı ile madde
Bu sergide teşhir edilen yeni ltal- leri telif ettirmek arzusu görülür. 
yan san'at eserlerinde, tablo ve Bunu hususile tahta oymalarında 
heykelerde büyültme, mübalağa - görürüz. San'atkar fiz'fdiiomile~ 
landırma ~evki görülmektedir. hareketler ve vaziyettetde oUldjW 
Yukarıya resmini koyduğumuz kadar his veriyor. Bütün eserleri 

Mösyö Musolini'nin heykeli bu yüksek bir plan üzerine ve realiz· 
sergide gösterilen eserlerdendir. me müracaat etmeden heyecana 
Yeni devrin tanınmış İtalyan hey- · meydan bırakan bir üslup ile çi • 
keltraşlarından Dcımenico Ram • zilm.stir. 
belli tarafından yapılmıştır. Ser - --· -----------
gide ayni aan'atkarın "asker kral,, ~esim 
isimli bir heykeliyle ressam Ma -
rino Marini'nin "silahlanmış İtal
ya,, isimli tablosu bu serginin gö · 
ze çarpan eserleri arasındadır. 

Bu sergide salonların süslenme· 
si için yapılmı~ olan dekorasyon 
Sovyet san'atını andırır mahiyet
tedir. 

Yeni bir Hırvat 
heykeltraş 

Son zamanlarda Garp san'at a
leminde yeni bir heykeltraş şöhret 
ve ehemmiyet kazanmıştır. Bu 
san'atkarın ismi Mösyö Mehtroviç 
tir, kendisi Hırvattır. lvan Meht· 
roviç Hırvat san'at aleminin en 
mühim :ıan'atkarlarından biridir, 
son zamanlarda şöhreti memleke
ti hudutlarını aşmış ve eserleri 
Fransanın jeu de paume müzesin· 
de teşhir edilmiş, Fransız san'at 
gazeteleri bu münasebetle takdir -
kar neşriyata bulunmuşlar, san' · 
atkarın eserlerine ait fotoğrafileri 
neşretmişlerdir. Bu sergi vücude 
getirilmeden evvel Fransız san'at 
münekkitlerinden Mösyö V arnye' -
nin bu san' atkar !ıakkmda yap • 
tığı etüt, Hırvat heykeltraşa Fran
sız san'at aleminde ~öhret temin 
etmişti. Münakkitler Mehtroviç'in 
eserlerimle büyük Fransız heykel· 
traşı Rodin'in ve Bourdelle'in te

sirleri görüldüğünü yazmışlardır. 
Beaux - arts gazetesi bu müna· 

sebetle tunları yazıyor: 
Şurası muhakkaktır ki Methro· 

viç eğer bu üstatlardan istifade et· 
miş ise bu istifadesi kendi dehası· 
nın inkitafma yol olmaktan faz -

- -
Ressam Hoca Rıza 

Beyin hatırası 
Bundan bir kaç sene evvel ö • 

len en ihtiyar ressamlarımızdan 

Hoca Ali Rıza Beyin eserleri 
toplanılarak Halkevinde bir ser • 
gi vücuda getirilmişti. Renam 
Nazmi Zıya Bey dün aHlkevinde 
bir konferans vererek ressam Rı • 
za Beyin hayatını, hatıralarını Ye 

san'atını anlatmıştır. Nazmi Zı • 
ya Bey, Ali Rıza Beyin lstanbul 
ve Bogaziçi ressamı olduğunu 

söylemiş ve konferansına şu su • 
retle devam etmiştir: 

Merhum Hoca Ali Rıza Beyin 
san'atini tarif için bundan daha 
iyi bir tabir bulunamaz. Binler • 
ce gence resim zevki, resim atkı 
aşılıyan Ali Rıza Bey pek küçük 
ya~tayken bile kitaplarının ke • 
narlarına resim knralamıya bat • 
lamış, istidadı her gün biraz daha 
inkişaf etmiş, nihayet bugün bü
tün ressamların hürmetle andıgı 

bir üstat olmuştur. 
Üstadın kırk yedi seneyi mü • 

tecaviz bir tedris hayatı ve altmıı 
seneyi mütecaviz bir san'at ha • 
yatı vardır. işte eserlerinin mü • 
kemmeliyeti böyle bir yorulmaz 
sayiin semeresidir. Rıza Beyin 
bütün e:;erlerinde çizgi daima çok 
kuvvetlidir. Renk ikinci derece • 
de kalır. !!ir kısmını boyadığı Ye 
bir kısmını olduğu gibi bıraktığı 

bazı resimlerinde bu cihet pil 
ı:öze çarpmaktadır. 



Sayıfa: 8 

Nakleden • fa. 

Selma artık bu sefer vaziyetin münasebetlerde bulunmuf deliler 
bütün dehşetini anlamıştı .. Mak • den doğan tabiat garibeleriydi .• 
sat sarihti .. Bu yazı kendisinin bir Zaten çoğunun yüzlerinde iğrenç 
aşıktı seçmesini açıkça söylüyor • yaralar vardı. 
du .• Demek, ıkaçırılışı doğrudan Selma bu canavarlardan biri ~ 
doğruya bir erkeğin arzusunu tat- siyle karşılaşacağını düşündükçe 
min etmek içindi. Fakat kim bu ?. müthiş ürpermeler geçiriyordu ve 
Belki onu hayatında hiç görmedi. asabiyetle albümün yapraklarını 
Halbuki bu meçhul adam kendi " çeviren parmakları gittikçe artan 
sini muhakkak tanıyor ki, her bir heyecanla bir sayfayı iki defa 
hangi bir surette ona malik oJnmı- çeviriyor, atladım zanniyle, Sel -
yacağını anlayınca kaçırtmış ve ma, ayni iğrenç yüzleri görüyordu. 
buraya getirtmişti. Burası onuh Birdenbire durdu.. Albüm az 
emrinde bir yerdi ve o şüphesiz kalsın ellerinden düşecekti. Son -
albümdeki feci haydutların efen - ra, dayanılmaz bir kuvvetle göz • 
disiydi.. lerini bir resme dikerek albümün 

Bu efendi kimdi?. işte Selma üstüne iğildi. sanki gecenin orta • 
bunu öğrenmek istiyordu .. Bir an sında bir ıtık görünüyordu, sabah 
düşündü, albümün üstündeki ya - oluyordu, hümma bitiyordu .. 
zıyı bir daha okudu, ve o zaman, Bu resimler arasında, yüzlerce 
bu meçhul adamın da, albütndeki fotoğraf arasında bu haşyet ve • 
resimlerden birisi olduğunu anla • ren kerih ahengi bozan bir. reıim 
dı. vardı. Bir tek resim, ve bu resim, 

Selma müthiş ibir heyecan için· albümün en sonundaki yaprağın, 
de ve insiyaki bir hareketle kapı· en son resmidir. 
ya doğru çekildi. Boğazından ses~ Bu resim, bir delikanlının res • 
ler, kuru sesler çıkıyordu: midir. Güzel, ilahi bir surette bir 

R . R ., H Si b - amız.. amız ..• delikanlının.. atta e mn, unun 
Fakat (aşığını seç! .. ) cümlesi, sahici bir insan olduğuna inana· 

sanki canlanıp gözlerinin önüne mıyor, ve bunun, dahi bir reua • 
geliyor, büyüyor, üzerine doğru, mın eseri olduğunu zannediyor. 
bir Ginema perdesinde seyircilere Bununla beraber, diklkat edin· 
yürüyen lokomotif hissini vere - ce, resmin bir fotograf olduğu -
rek geliyordu, ve Selma mütema • nu anlıyor.,. Demek bu adam, bu 
diyen geriliyor, çekil~yordu.. genç hakikaten mevcuttur, ve bu 

Selma birdenbire durdu. Büyük resim onun resmidir. 
bir karar vermİ§ti. Bu adamın kim Halbuki, dünyada onun kadar 
olduğunu öğrenmek istiyordu • güzel bir erkek olmak ihtimali 

llerledi, albümü aldı, açtı .. Se- yoktur, Selma, hayatında böyle 
kiz haydut suratını bir daha gör • ibir erkek görmemittir. 
dü. Bunlardan dördü bir sayfa, Onu tarif etmek?!. Bu imlian • 
dördü öteki sayfaya yapıştırılmış· d 

sız ır.. • 
tr. Selma, sayfayı açtı, biribirle - Onun gözlerinin, gür ve uzun 
rinden daha berbat sekiz haydut kirpilderinin altında büyük ve 
resmi daha göründü, daha, daha şiddetli bir ateş sakladığını söyle • 
öteki sayfalarda hep bunlar gibi mek, alnının bir mabet kapısı gibi 
resimler vardı. Albüm, sanki ka - temiz ve yüksek, ağzının • olgun 
tille:.-den mürekkep bir timarhane bir yemiş gibi olduğunu tarif et • 
kolleksiyonuydu.. mekle, biz ancak, alelade bir ada· 

Zaman zaman, Selma, bu re - mın tarifini yapmış olabiliriz. 
simlerin birer insana mı yoksa Halbuki bu gencin yüzü, ilahlar 
hayvana mı ait olduğunda şüphe gibi güzel, temiz ve aydınlıktır. 
ediyordu .. Muhakkalt bunların sa· Bu genç erkeklerin en güzelidir . 
bipleri, maymun, domuz, öküz, kö· 

1 
en güzeli~. 

pek gibi hayvanlarla gayri beşeri 1 (Devamı var) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ankarada Yugoslavya 

sefirinin ziyafeti 
ANKARA, 23 (A. A.) - Yu· 

goslnvya sefiri doktor Miraslav 
Yankoviç ve refikaları dün ak
şam hariciye vekili doktor T ev· 
fik Rüştü Bey şeref ine bir ziyafet 
vermi~lerdir. Ziyafette ziraat 
vekili Muhlis Beyle, Romanya. 
Yunanistan, Brezilya sefirlerilc 
Belçilta ve Çekoslovakya masla· 
hatgüzarı ve hariciye umum mü· 
dürleri ve refikaları hazır bulun· 
muştur. 

Bir yolcu tayyaresinde 
kaza 

BELGRAT, 23 (A. A.) -Bük· 
reş • Belgrat arasında muntazam 

bir sefer yapan bir tayyade şiddet-
1 i kar fırtınası dolayısile dün Pa· 

ratchile şehri yakınında karaya in· 

meğe mecbur olmuştur. 3 yolcu 

hafif surette yaralanmış ve hasta· 
haneye kaldırılmıştır. 

Diğer yolcular ve pilot sağ ve sıı 
limdir. 

Çuvala glrdi.klerini haber 
veren baba hindiler 

VAKiT 

Almanya da MİSYONERLER 
6 

Komünistleri ve Rayiştag M •• } •• 
yangınını yapanlar us uma a • 

rı 
BERLIN, 23 (A.A.) - Reichs· • •ı • 

t~g ya~gını meselesi hakkınd~ ~ah tıyan ettı er ve e 1 
kıkat ıcrasına memur olan bakım 

lar. 
yanlıf haberlerin ortaya çıkması.. Muharrirler! ı Muhittin Abdunahman ve ?ilecdat Salt 

na bir nihayet vermek için F ele· Mr. Leewooman'ın yakın ,ark r.atını elde etmiş ve muhabere 
menkli Van Der Lubbe'nin yangın· hıristiyan meclisinin talim ve retiyle biribirinden uzak müeıı 
dan evvel yalnız Alman Komünist· terbiye encümeni reisliğine 1929 ıeleri daha sıkı temaslara getir 
}erile münasebetlerde bulunmuş ol- da tayin edildiği ve vazifesinin meğe muvaffak olmu~tur. Bir Ç 

makla kalmayıp, ayni zamanda. müteakip birkaç ıene devam ede· mühim tetkildere ba~lanmı' 
1925 senesinde Sofya kilisesinde ceği &§ağıda geçecek bir yazıdan Kolej gün geçtikçe dnha fazla İ 
yapılan suikast dolayısile idama anlatılacaktır. yarıyacak bir tarzda faaliyeti 
ve ağır hizmetlere mahkum edil· 29 ve 30 ağustos 1931 de in'i· devam etmektedir. Bu suretle t 
miş olan ecnebi komünistlerile de kat edecek talim ve terbiye konfo· rübeleri kardeş mektepler için d 
münasebetlerde bulunmuş olduğu- ransında tetkilci mukarrer "Yakın ha istif ad eli olmakta ve onl 
nu tahkikat neticesinde meydana farkta misyoner mekteplerinin tecrübelerinden de istifade 
çıkmış olduğunu beyan etmi§tir. mümeyyiz gayeleri,, .,Re§it bir ta- mektedir. Faydalı kitapların n 

Mevzuubahis şahıslar tevkif e· !ebenin tekimülUnde müessir olan ri de mütevazıane deruhte edil 
dilmiştir. Tahkikat neticesinde dünyevi ve dini unsurlar,, "Cemi • miştir. En son çıkan kitap 
komünist olmıyan mehafilin yan· yette dini liderlik yapacak çocuk· Willinm tarafından kaleme alı 
gın meselesinde alakadar olduğu- lar için projeler,, ve bizzat reis ta nan (Abraham Lincoln) in tü 
na dair hiçbir delil elde edileme· rafından "İçtimai ve dini tetkik- çeye tercüme edilen hayatıd 
mİ§tİr. ler enstitüsünün mütalea ve müla· Booker T. Washington'un Köle, 

Af ve şiddetli cezalar hazaıarı,, gibi mevzuları havi da· tikten kurtulu~ kitabının yeni b 
BERLlN, 23 (A. A.) - Reisi· vetiyeler dağıtılırken Tahran A • tab'ı yapılmıştır. 

cümhurun bir emirnamesi, Milli merikan Stuart Dokkxa gidecek Kalej bu nevi işler için sat, 
fırkanın zaferi için yapılan hara· olanlar nasılsa yollarını şa~ırarak fettiği paradan çok daha fazla b 
retli mücadeleler esnasında ceza· bize gelememişlerdir. meblağı tereddüt etmeksizin hat 
ya çarpılmalarını icap edecek ha· Yukarda tercüme ettiğimiz ya· cıyabilir.,, 
reketlerde bulunmuş olan kimseler zıları müteakip Yakın Şarkta dini Pek dikkate şayan maluııı 
hakkında af ilan etmektedir. terbiye mülahazası namı altınd:ı vermemekle beraber Türkiyed 

Reisicümhurun diğer bir emir· fU yazı gelmektedir: bahsettiği için ayni mecmua_.., 
27 inci sayıf asında bir tarafıl"" namesi, hükUmete ve hükUmeti tu· ''Brümmana konferansının ya· ' 

tan tetkilatlara karşı yapılacak te- kın §arkta dini ve ahlaki terbiye· sıkışmış olan şu yazıyı nakletaı• il: 

cavüzlerin şiddetle cezalandırıla· nin tesirleri hakkındaki maliimat den geçmiyeceğiz: ~ 
Mrs. G. H. Huntungton Tüt' <> cağını beyan etmektedir. talebi içtimai ve Dini Tetkikler 

Mahpus komünist mebus- "Henüz alınan tavsiyeler üze-

lar serbest bırakılmadılar rine Enstitü dakik bir tetkik icra 

B:SRLIN, 23 (A. A.) -Reichs
tag'm salahiyettar encümeni, he· 
nüz hapishanede bulunan Sosyal· 
Demokrat meb"usların salı gunu 
parlamento açıldığı zaman sosya· 
list hizibinin talebi veçhile tahliye 
edilmelerini etmretmekten imtina 
eylemiıtir. 

Encümen, Reichstag'ın dahili ni 
zamnameainde bazı tadilat yap· 
mağa karar vermiştir. 

Y aı itibarile en kıdemli aza va· 
zifesi ilga edilmi§tir. Bundan bat
ka celselerde hazır bulunmak mec
buridir. Bu mecburiyete riayet et· 
miyenler meb'usluktan iskat edilir. 

Darülbedayi gidiyor 
Darülbedayi san'atkarlarmdan 

13 kişilik bir grup her sene olduğu 
gibi bir Mayista turneye çıkacak -
tır. 

Bu hafta.dan itibaren Darülbe · 
dayi yaz tatiline başlıyacaktır. 

Turneye iştirak eden zevat §Un· 

lardır: 

Hüseyin Kemal, I\1. Kemal, Ta
lat, Hazım, Emin Beliğ, Mahmut. 
Sait, Sadi, Hamdi, ve Daim Bey -
lerle, Neyireneyir, Bedia, Halide, 
Şaziye, Şeyeste Hanımlar .. 

Arap kongresi 

edebilmek için bu ite bir kaç bin 
dolar tahıiı etmittir. Tetkikin te· 
ferrüatınaıhenü& uttali lmamalc: 
la beraber bu vazifenin muvaf fa. 
kıyetle başarılacağından eminiz. 

Şimdiye kadar bir çok _mekte? 
ve misyoner müeaseseleri bu mev· 
zu üzerinde dü,ünmüşlerdir. Ta -
lim ve Terbiye Encümeni reisi 
Türkiyenin İzmir §ehrindeki En -
ternasyonal kolejden Leevooman 
daha evvel bu sahada çalıfmış o· 
}anların elde ettikleri neticeleri ve 
bu raporlarda tetkike muhtaç 
noktalan veya hali hazır usul 
hakkında tenkitleri havi roparla • 
rına muttali olmaktan çok mem· 
nun olacaktır. Diğer taraftan re· 
is mefkurevi ve dini sahalarda te· 
mayüz etmi§ mekteplerden bir ka· 
talog veya sınıf programı iste· 
mektedir. Lutfen mektebinizden 
kendisine böyle bir kağıt gönderir 
misiniz?.,, 

Ayni mesele hakkında (Yakın 
§ark kolej cemiyeti) nin 1929 -30 
tarihli senelik raporunda İzmir A
merikan kolej müdürü Dr. Cass 
Arthur Reed'in im;;asını taşıyan 

yazıdan şu satırları naklediyoruz: 

kiyeden yazıyor.,, 
Robert kolej hınca hınç dold ' 

dur. Leyli olmak istiyen her ta .... tu 

beyi kabul edecek kadar yere rJJ!. 
lik değildir. Küçükler için ye 
b·r Y,ap1 henüz bitmiştjr. Kol ·. 
güzel bir ilave olan bu bina b 
j imnastikhane, bir marangozhaıı 
dolaplar ve soğuk su banyolarıd 
havidir. Bu suretle büyük jimnıl 
tikhane ve marangozhane tanılı 
mile büyük talebeye kalmıttı" 
Nevyorkta Miss Olivia Stokes ı
rafından yaptırılan bu yeni bi 
nın malzemesi Robert kolej ıııf 
hendis mektebinde imal olunmıJ ~· 
~~ 1 

"G· .. l b"ld. .... · •' ~ örup an ıya ı ıuımıze n ' 
zaran hükumetle müna&ebatıııı. 
çok dostanedir. "Şehirdeki Amet 
kan hastanesi Misyoner Cemiye / 

tine mensup Dr. Lorrin Shepard 
ın idaresi altında çok iyi çahııY 
Ekserisi Türk olmak üzere yi 
hasta bakıcı yetiştirilmekted' 
Hastane şimdilik her köıesind . 
azami derecede istifade edilen b. 
apartımandır. Daha geni§ bir 
naya büyük ihtiyaç hissedilmekt 
dir. Y. M. C. A. (Genç adanıl 
hıristiyan cemiyeti} son zamanl '\ 
da lstnnbul şubesi için Ayasof ~ 
camiinin kar ısında bahçeli gii ' 
ve büyük bir Türk evi aatın alıııJ \ı 
tır. Bu suretle ve sair hali ha ~ 
faaliyetlerimiz için büyük ve ısı ' 
sait bir !ahaya malikiz. 4' 

( DC'\"Bmı ..,, ~ 

Ziyafeti müteakip Yugoslavya 
sefaretinde bir resmi kabul ya • 
pılmış ve buna sefirler heyetilc 
Hariciye nezareti erkanı ve An -
karanın yüksek mahafiline men • 
sup diğer bir çok aileler iştirak 

eylemişlerdir. 

F eriköylü Onnik Efendinin bir 
Yakında Bağdatta toplanması çift beslenmiş baba hindisi bir 

mukarrer olan büyük Arap kong· 

"Müdür muavini Leewooman 
uzaktan erişebilmek emeliyle tan· 
zim ettiği programı tatbike koyul· 
muştur. Kendisi 1929 da yakın 

şarkın Hıristiyan Meclisi Talim ve 
Ter biye Encümeni reisi intihap e· 
dilmİf ve o senenin yazında dost· 
lar tarafından Amerika ya seyaha · 

111ttnnmnmuıuınru11Uu 11111ımmııuıımwıaıınımaımmnın11111Q11ınn.-.~ '.., 

Rüşvet alan memurlar ~ ' çuvala konmuş, götürülürken hin-

dilerin çuvaldan bağırması buna 
mani olmuştur. 

Onnik Efendinin bilhassa besli 

ı esi gelecek son bahara tecil edil· 

mi§tir. Bu giditle kongrenin top- ti temin edilmitti. Orzıda beyne!· 
miştir. Bu gidişle kongrenin top· milel misyoner meclisine aza se • 

" BÜKREŞ, 23 (A. A.) - G&'( t-. 

Balkanların şimalinde kar 
BELGRAT, 23 (A.A.) - Mem· 

leketin şimal kısmında havalar f e· 
nadır. Kar mebzul surette yağ • 
makta, münakalatı sekteye uğrat· 
maktadır. Bir ç.ok yerlerde telgraf 
ve telefon muhabereleri 'kesilmiş· 
~ 

Janması •üphe!i görülmektedir. çilmiş ve bu havalideki mektep · 
hindilerini uzaktan görmüş olan ~ ler için masrafı İçtimai ve Dini 
Süleyman ve Snlihe hiç olmazın ============== Tetkikler Enstitüsü tarafından 
bunlardan iki tanesini bir çuva - ğundan biraz sonra kıyamet ko - deruhte edilen vasi bir yoklama 
la atmayı ve şöyle yağlıca bir pi - parmıya başlarlar. Hindilerin bu ameliyesinin ilk planlarını tanzim 
şirmeyi akıllarına koymu~lardır. yaygarasını duyan Onnik Efendi etmitti. 

lelerin öğrendikleri ve sütuntatf 
na geçirerek bildirdikleri habe" 
lt:!re göre Çekoslovalryndaki S1'1' 
da fabrikasma yapılan siparitl~ ~ 
den Romanya nazırları bazı ıO ,! ~ 
kazançlar çıkarmışlar, bir ıni~~f' \. 
ley)ik bir parayı nralarmda P-' 

!aşmışlardır. ~ 

aanat'da karın yüksekliğinin 
2 metreye ve hatta daha fazlaya 
rrkmıs olduvu haber verilivor. 

Süleymanla Salibe Onnik E · de bağırmıya başlar. lcrai bir cemiyetin içtimaında ha· 
fendinin kapısını bir ara açık bu • Böylelikle Süleyman ve Salibe zır bulunmak üzere yola çıktığı 
lurlar ve yakaladıkları iki baba de yakayı ele verir. Zabıtaca esnada Türkiye, Suriye, Filiı;tin 
hindiyi bir çuvalın içine atarlar. Süleyman ve Salibe hakkında ta • ve Mısırda muhtelif seviyede bir 

Hindiler besli ve azgın oldu • 
1 
kibata başlanmıştır. çok mektepleri ziyaret etmek fır-

Skoda fabrika&ının Bükre§t , 
~ubesindt. yapılan araştırmal~ , 
da mes'uliyeti mucip bazı •e.:ı _ 
kaların ortadan kaybolduğa ı· 

rülmüştür. 



Mektep kitapları • 
ış 

• emsal tespit olunaral: kito.plnra 
bu emsale göre not verilecek - Neden ayrılıyorlar 
lır. Muayyen bir hadden ~§c.sı ne! J an Kravfort geçine
alan kitaphır müsabakadan çıka • miyoruz da ondan, diyor 
rılacaktır. Kabul ve ne§redilen Jan Kravford küçük "Doğlas 
kitapların Üzerlerinde müelliflerin Fairbanks,, .dan ayrılıyor. Bu şa
iaimlerile beraber kitabı tetkik e • r via sinema meraklılarını çok ala
denlerinde. iai~leri k~~ac~ktır.M~- j i{ndar ettiğinden Londra gazrtc~ 
ı:a.baka nctıcesınde bırıncı olan kı· ı leri bu işi hemen telefonla isti .. 
tap müelliflerine üç yıllık telif 1 zah etmişler, Jan telefonla ııu ce
hakkı, üç taksitte verilmek sure • i vahı vermiştir: 

Maarif vekaleti bütün me 
için tek kitap usulünü ka 

epler 
1 etti 

/(itap/ar bu yıl uc~zlıyacak, daha ınekiep 1er açzlmadan evel, 
köylere varıncıga kadar lıer yerde lıazır bulundurulacaktır 

4NKARA, 23 (Hu~usi) -
ktep kitapları i~ini bütün tefer· 
tile tetkik etmiş olan Maarif 

rudan doğruya kendi mürakabes: 
altında ve devletin terbiye ve kül· 
tür sistemine en uygun tekilde te 
lif ettirmek. 

!erinin takviye~ine sarfolunacak • 
lır. 

tile kitabın mülkiyeti Maarif Ve ·} "Biribirimizi seviyoruz. Fakat 
kaletince bir devre için satın alı · mes'ut olamadığımız için ayrıl • 
nabilir. ikinci kitabın müellifine p·utk mecburiyetinde kaldık. Me • 
birindye verilen telif hakkının bir 
aldığı kadar bir para ve ü -
çüncüye bir yıllığın üçte ikisi 
kadar bir para mükafat verileceb tlc&Jeti bugünkü kitap ıiyaıeti

da.ha ziyade devamına taham· 
J olunamıyacak clereccde sakal 
lara dayandığı ve umumi 
nuniyetsizliğni hundan doğ • 

,.lu kanaatine varmıt ve inkılap 
,litkiycsinde meklep terbiyesi • 

en mühim vasıtası olan kitabı 
letin sıkı bir Icontrolu nltma a?· 
lı zaruri görerek bir layiha 
•tlamıştır. Layiha cumartesi 
G Vekiller Heyetine verilecek, 
hare bu devrede çıkarılmak 
e B. M. Meclisine yollanacak· 

2 - Her ders için bir esas kitap 
kabul etmek suretile tabı adedinin 
çoğalmasını ve netice olarak fiat· 
larrn asgart hadde düşmesini te • 
min etmek. 

3 - Tabi ve naşirlerin takdirin" 
kalan telif bedellerini doğrudan 

doğruya vekaletin emri nltına a • 
larak kitap müellifliğini teşvik et • 
mek. 

4 - Ayni zamanda bu hizmetin 
ifasını kısmen bazı §artlar daire • 
sinde, kitapçılara terketmek su • 
retile memlekette inkişafa baılı · 

ANKARA, 23 (A. A.) - Aldı· yan kitapçılık ve naıirlik san'atını 
ız malumata göre 933 - 934 teıvik etmek gayesini isdihdaf et • 
Yılı için Maarif Vek&letince mektedir. 
ırdacak mektep kitapları !Un• Bu kanun liyihaıına göre: 

fıo' dır: Mektep kitaplarının tabı ve tev· 
, ~~ktepler: - ı inci smıt ıctn kıraat, rii Maarif VekiUetine ait hizmet· 

' cu anut ıctn tarih "e Yurt bltgtat. lerden biri olarak kabul edilmek · 
~g.f tnE-kteplerl: - 'ÜçUncU smtflan için 

.. , 1 Qbııgı:;i, tarih coğrafya. tedir. Bu hizmet ya doğrudan doğ-
u ~ mektepler: - ı inci, % inci. s Unctt ruya Teklletçe yapılacak veya 

r için Fen bilgtst, Rtyaztye, Biyoloji, ~öıterilen ıartlarla Türkiye cüm • 
'Y'urtbilgüıl. • 

Lta~er: - Kitap vutyeUnde değl~kllk huriyeti vatandaılarmdan bir mü· 
•tu .... 

l teahhide brrakılacaktrr. Mektep 
~ .._ 'l' ukarıda sayılan derslere ait kitaplarmın ta hı ve tevzii ı§ını 

Plnrdan baıka geçen yıl liste • üıtüne a!M:ak müteahhitlerin bu 
dahil bütün kitaplar yalnız bu kanun mucibince icap eden temi

için okutulacaktır. Yeni den ki • nalı göstermeleri ve lazım gelen 
)) lcabul edilmiyecektir. teknik ehliyeti hah: bulunmalara 
~ ..._ 1934 • 35 ders yılm3. yetiş · şarttır. Her kitap ve kitap serisi 
~ek üzere ilk ve orta mektep· için ihale müddeti üç yıldır. Mu .. 
lll çoğrafya kitaplarile ilk kavelenin feshini icap ettirecek 
lcteplerin riyaziye ve eıya ki • kanuni sebepler çıkarsa geri ka • 

.. l'rı Nisan 1933 sonuna kadaT lan müddet için yeni ihale yapıla -
'-bakaya konulacaktır. bilir. Her hangi kitap müddeti 3 
- 1935 • 36 ders yılı için yeni bir ihale ile üç yıla kadar u • 

~~itapları tamamile yenilefe • zatılabilir. Mektep kitapları tabı 
~ ır. Yeni lise kitaplarının mü • ve tevziini üstüne almak istiyen 
''1ta tartları, lise proğramları • ler teklif mektuplarile birlikte 

a.Jacağı ıon ıekil kararlaıtık . kitap batına bet bin liralık mu . 
IOnra 1933 Ağustosu içinde i · akk t t · t ak e · k d · 
edilecektir. v ktuab emınıı ki ç sı veyab re ı 

• ' me u verece er Ye ta ı tev • 
- 1934. 35 ve 1935 • 36 dera ·· k d"l • "h l d·ı ·· . k .. .. ba , zn en ı erıne ı a e e ı en mu · 
nıa yetı§me uzere musa • 

teahhitler ihale müddeti zarfınd~ konulanlardan geriye kalan 
lar da müteakıp ders yılına basılacak kitaplar yektlnunun ma· 

i t' kısım liyet fiatı üzerinden orta tahsil ki-t ırilmek üzere kısım 
b k kt tapları için üçte bir, ilk tahsi! ., a aya konulaca' ır. 

11 - 1933 • 34 den yılı kitap kitapları için bette bir nispet nak 
İnde kalan ve hariçte tA.biler dt veya muteber bir banka kefa · 

let mektubu vereeeklerdir. ..._ ından bastırılan bütün ilk ve 
'4ı~ bıektep, lise kitaplarının fi . Bu teminat mukavel" müdde · 
~'f't bu defa mektep kitapları fi. lince devam edecektir. 
~· hakkında tetkikatta bulu • Bu hükümleri her hangi bir su
~ komisyonun temas ettiği nok· retle yerine retirmiyen tabilerin 
""'- _r &Öz önünde bulundurularak teminatlarına protesto etmiye lü • 
;~.~· h' fi b • ·· a.ad'I zum kalmadan Maarif Veklletin· ır ıat aremıne gore ı.A ı o-
~ ~ktrr. Bu suretle gerek eski· ce doğrudan doiruya vaz'ıyet o· 
~ 'baıı1mı~ ve gerek yeni basıl· lunarak muka-veleleri feshedilecek t., tlle1ctep kitapları 1933 ders yı- ~e bu para mektep kitapları san • 
~ ~ tesbit olunacak yeni fiatlar· dığma irat kaydolunacaktIT. 
'-tılacakhr. Halin icabına göre o kitap ya 

"•lrtep kitapları sandı§ı Tekllet tarafından bastırılarak 
Hlylhası tevzi edilecek Te yahut hir müna • 

'4~flC.ARA, 23 (A. A.) - Maa· kasa ile batka bir tlbie ihale olu· 
~ 'lekiJetince hariçte baıtırıla . nacaktır. Maarif VekA.letince bas
~ trrektep kitaplarmın ihale IU - tınlacak kitapların telif hakları • 
\. ~ 1>u ltjtap1arm bazı masrafla· na, ikinci ve üçüncü derecede 
\ıı... ~?"Jılamak üzere ihdas elu • eser yazanlara Yerilecek nakdi 
~ ıne1rtep kitapları sandığı müklfatlar, tetkik ücretleri, mü
~da haT:n"lanan kanun layi - sabaka ve ihale itlerine ait umu • 
\ ~Jete takdim edilmit • mt masranan temin makaadile bir 
\... V.ıa:let teklif ettiii bu kanun mekt~p kitapları andıiı tesis ve 
~ ıandıkta 1na ınasraflatdaa arta11 
1 ._ tıt~ JciiaplaTrm 'el · pan bhnııl 111tl:tep •1t1phane • 

Bu sandığın varidatı mektep 
kitaplarının maliyetlerine, Maarif 
Vekaletince te:;pit edilecek pren • 
sip dairesinde ilave olunacv.k 
m~ktep kitap!arı tandığı hi3scle • 
riJc temin edilecek ve telif hakki 
le, ikinci ve üçüncü derecede eser 
yazanlnra verilecek nakdi mükn -
fatlar, tetkik ücretleri müsabaka 
ve ihale işlerine ait umumi mas • 
rafları knr~ılıyacak olan bu hisse 
nispeti ilk tahsil kitapları için yüz
de sekiz, orta tahsil kitapları için 
yüzde yirmıyı geçmiyecektir. 
Sandığın parazı Maarif Vekaleti 
emrine, milli bankalardan birine 
yatırı:acaktır. Müteahhitler mek
tep kitapları ::andığı hisselerinin 
ilk takziti mukavelenin im • 
zası anında olmak üzere üç mü . 
savi taksitle ödiyecekler, ikinci ve 
üçüncü taksitleri müteakip yılların 
Eylül ayları içinde behl!mehal 
vereceklerdir . 

Mektep kitapları 
talimatnamesi 

ANKARA, 23 (A. A.) - Maa· 
rif Vekaletince mektep kitapları • 
na ait bir talimatname hazırlan • 
mııtır. Bu talimatnameye naza -
ran ilk ve orta tahsil mektepleri 
için tek kitap esası kabul edilmiş· 
tir. Tek kitap bir sınıfın bir dersi 
için esas olarak kitabın bütün Tür
kiye mekteplerinde ayni ol -
mnsı demektir. 

Tek kitaplar her ders için ayrı· 
ca kitaplar kullanılmasına manı 
değildir. Talebelerin muhtelif 
dersler mevzuları etrafında bilgi • 
leri için mekteplerde sınıf kütüp -
haneleri yardımcı kitaplarla tak -
viye edilecektir. 

Her kitap üç yıllık bir devre i -
çin kabul olunacaktır. Her hangi 
bir ders için lazım olan kitabı Ma
arif Vekaleti ya doğrudan doğru 
ya bir mütehassısa veya bir müte · 
hauıs heyete vekalet nam ve 
hesabına ynzdıracak ve yahut bu 
kitabın telifi için muallimler ve 
mütehassıslar arasında müsabaka 
açacaktır. 

lir. 
1 

Müellifler birden fazla olduk • 
ları takdirde telif hakkı veya mü -
kafat heyeti umumtyeısine aittir. 
İkinci ve üçüncü çıkarak bir devre , 
için bir def aya mahsus mükafat 
almış olan kitapların mülki • 
yetleri sahiplerinde kalır ve bas • 
tırdıkları takdirde bu kitaplar 
yardımcı kitap olarak mekteple • 
re tavsiye olunur. 

Müsabalcayn girenler eserleri • 
ni teslim ederken kabulü takdi
rinde eserini ilan edilen telif 
hakkı mukabilinde ve her türlü, 
tasarruf hakkından vazgeçerek , 
Maarif Vekaletine bir devre üç 
yıl müddetle terkettiğini ve ki • 
tabın son taahihlerinin kendisi ve· 
ya kendi mes'uliyeti altında tayirı 
edeceği bir diğer zat tarafındt 

yapılacağını tnnhhüt edecektir. 
Müs:ıbakaya girecek kitaplar a -
rasında seçilenler bir devre evvel 
lcazanmı§ olup ta her hangi bir ae· 
heple müsabakaya girmemiş bir 
kitap derecesinde\_kıymeti görüle · 
mez:e vekAlet evvelki kitabın 

kabul müddetini bir devre için da· 
ha temdit edebilir ve o kitabın 

nıi!.ellifine telif hakkı yeniden ve · 
rilir. 

Yeni müsabakada birinci say1l
mı§ olan kitap ikincilik, ilcinci sa· 
yılını§ olan da üçüncülük mükS. · 
falı alır. 

Vekale! müste~z:.rı tn!im ve ter -
biye reisi ve Azalnrı ile tefti§ umum 
müdürü ve heyeti reisi memuri • 
yellerini muhafaza ettikçe müs:ı · 
bakaya kitap yazarak gıre· 

mezler. 
Müsabaka ve seçim i,leri ikin • 

ci Kanununa kadar bitmiş olacak-
tır. 

Talimatnamenin üçüncü kısnn 
da hitaplann tnbı ve tcvziine ait 
maddeleri ihtiva etmektedir. 

Buna nazaran da mektepler i -
çin kabul edilen kitaplar ya doğ • 
rudan doğruya vekalet nnmına 

Devlet matbıınsı vasıtıuile tabı ve 
tevzi olunur ve yahut da kitaplar • 
la me§gul !İrket vcyn fertler tara · 
f ından gösterilecek şernit daire · 
sinde ihale edilir. 

Her iki halde de kitabın üç se -
nelik mülki}·et hakkı Maarif Ve · 
knleti tarafından telif hakkı mu • 
kabilinde ::atın alınır. Bu suretle 
vekalete mnl olan kitapfor üzerin· 
de vekôletin telif hnkb mut . 
laldır. 

Haziran nihayetine kndar tnb 
işlerinin ynrısını ikmnl edemiyen 
müteahhitler geri kıılan İ§lerine 

MUsabakalar nasll olacak? haber vererek Ağustos on beşe 
Müsabakaya iştirak edebilmek lco.dnr tabı işlerini knt'iyycn biti · 

için mü~baka müddetinin neti • receklerini, fenni ve ilmi hesap · 
cesinden üç ay ev~·eline kadar bir hula i&pa.t edemedikleri takdirde 
istida ile Mna.rif Vekaletine mü • vekalet mukavelenameyi fesh ve 
racaat ederek kaydedilmesi lazım· teminat akçesine vazı yet eder. 
dır. Her Geri halinde ihaleye konu • 
Müsab:ıkaya münferit olarak gi· lan kitaplnr seri olarak taahhüt e· 

rilcbilcccği uibi bir kaç müellif dilir. 
mü~terek olo.rak ta girebilecek. ANKARA, 23 (A. A.) - Maa-
tir. rif Vekaletince hazırlnnnn mektep 

Müsabakil müddeti bitince mü· kitapları talimatnamesinde veka • 
3abakayn giren e:;erleri tethik için let hfosesi telif hakkı ve müka · 
bir komi~yon lcJkil cdilccelctir.. fallar için bir takım c~aslar kabul 
Seçim iııindc l - I'itabm dili ve edilmiştir. Buna nnzar.ın Manrif 
u:;ulü. 2 - timi sihhati, 3 - Pe- Vekaleti hissesi olarak her tabıd:..\ 
da.-ojik krymeti e~ns tutulacaktır. kitaplann maliyet fiatları üzerine 

Bu cilletJertn her biri için bir ;Japılacak zamların JÜ,Zde nilpe • 

. ~ l 
\ 

Jan Kravfort 
~de bundan ibarettir. Karı koca 
olarak geçinemiyaruz. Fakat bu 
hal, Holivuda münhasır değildir. 
Her yerde görülür. 

Koc;ımın aleyhinde aoçtığım 

talak davazında onu karısının his· 
lerini tatmin etmemekle itham 
ediyorum. F al:nt bu tcbebin nsıl 

ny•·ılışımızla hiç bir münasebeti 
yoktur. Sözleı·im biribirini tut
mıyorsa, affediniz. Çok hitabım. 
Bir müddettir uyku gözüme ha· 
ram oldu. Bir ı;eneden fazla bir 
zamnndnnberi ayrılmak iotiyor· 
cluk. Sonra evlilik hnyntmı bir 
kere daha tecrübe etmek istedik. 
Ve Avrupaya geçtik. Fakr.t gene 
muvaffak olamadık. 

Niye muvaffak olnmndığımızı 
ben de bilmiyoru?!l. Kocamın h:ç 
bir kusuru yoktur. Bütün kuı;uru 
ban:ı yükliycbilirsiniz. İşimizde 
üçüncü bir şahın me'.>e!e:;i yolrtur. 
O lcadıır yorgunum ki, hiç kimte· 
yi tnnıy.ımıy~cah haldeyim.,, 

ti: Seri halinde kitaplar dn nltı li· 
rl\dan yirmiye kadar, ayrı kite.p
lar da yedi lirndnn yirmi liraya 
kadnr, müelliflere verilecek telif 
haklarının mC\liyetlcrine naznran 
hesabında her yıl için ayrı ayrı o • 

larnk esas tutulacak nispetler de sc 
ri halinde kitaplarda beşten \.lD 

dclrnzn, ayrı kitaplarda altıdan 
yirmiye k<ldar tutulmuştur. Keza 
bir yıl için verilecek telif hakkı 

meJ<tep derecelerine göre en a~a{!ı 
olc.rak beş yüz lirndan sekiz yüz 
liraya, en yukarı olarak ta bin 
liradan bin beşyüz lirnya kndar 
gö:;terilmi~tir. 

Telif hakları üç senelik olar:ık 
ve her seneye nit taksit biri kita • 
hın bnı;ılmasına başlanırken, di • 
ğeri de basılma bittikten sonra 
olmo.k üzere iki defada verilecek • 
tir. 

Müddet uzadığı veya kitap 
müddetle kayıtlı bulunmadığı va· 
kitler ~enelik olarak vcrilecel-tir. 

Kitabın iki veyn üç senelik baı· 
kısı birden basıldığı takdirde le • 
lif hakfo.rı da buna göre yarısı 

ba9larken, yarı:Jı da basıldıktaa 

aonra birlikte verilecektir. 
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u a mukab · !manya ile ita yanın 
leri işle mi

ye s r aye arıyor 
Mekkcde çıkan ve hükUmetin 

gazetesi olan "Ümülkura" Hicaz 
ve Necidin yeni bir çok iktısadi te· 
şebbüsleri hakkında malumat ver
mektedir. 

anlaşmasında i esaslı noktalar 
Son günlerde Fransamn vazi -

yeti nazarı dikkati celbedecek bir 
mahiyet aldı. Cenevrede emniyet 
meselesinin müze.keresi, Fransada 
için için gizlenen bir tahm hisle· 
ri ortaya döktü. Hitlercilerin ikti -
dar mevki ine gelmeleri Fransa ile 
İtalya arasında münasebetlerin 
gerginleımesi, ve iki memleket a
rasındaki ihtilafın yalnız siyasi 
değil ruhi mnhiyette olmasının 
anlaşılması, Fransa - Almanya a
ramnd bir itilaf vücuda getirmek 

· ihtimalinin znfa uğrnması, Fran -
sanın Sovyet Rusya ile ademi te· 
cavüz misal:ı imza nması, yeni ye
ni endişeler uyandırmış bulunu -
yor. 

Framıanın Alm nya ile anlaş -
ma!ı Avrupa ulhünün temel taş
larından biri olduğu gibi Fransa 
ile lt-e1yanııı ani ması d gene 
Avrupa sulhünün fomel taşların -
daıı biridir. 

Fransa ile ltaly arııaındaki ih
tilaflar, deniz kuvvetleri müsava -
tı, İtalya muh ~· ,.1 rinin huk 1ku, 
Trablus Garp hududunun tahdidi 
meselelerinden ibaret deeildir. 
ltalyanlar Fransızların kendileri -
ne dair yazdıkları yazılara ehem· 
miyet veriyor, ve Fransn.nm harp 
esnasında ltalya taraf mdan ifa o· 
lunan vazife ... ; takdir etınedieini, 
İtalyayı zaferin semeresinden 
mahr rn e tiğini, b·· ·:nkü İtalya -
r •n askeri kıymet' 1' • l · yikile tak • 
dir etmedif!ini r.ödüyor, ve Fran -
sanın Bnlfo\D dev etlerile ittifakla
rından ÜZJhe ederek onun hayatı -
nı Afr"lm zencileri1e Balkan sli\.v
ların"- istinat ett' rdiğini müstehzi· 
yane bir surette · 0 ri sürüyorlar. 

Bun,. an b--"ka ftalyanlar Fran
san•!l Almo.nyava l erşı mü~aade· 
kar ""Vral'..ar~ • Ror, nn. tamirat 
teslihat me .. .,. ı ... 1 .... ;n ... le A 1..,.., nva -
ya karsı rrö~tcrrl" ;;.; lT'i'r .. ı~a.r-

lığa rağmen onunla zerre kadar 
dost olamamasını istihkarla gör -
mekte ve Fransanın, Almanyadan 
korktuğu için kendilerine anlaş -
mak dilediğini iddia etmektedir -
ler. 

Fakat İtalyanları en çok hid -
detlendiren nokta, Fransaıun fa -
şizmi takdir etmemesi, onun içti -
mai muvaff akiyetlerini kale alma 
m-~- ır. RaJizm düpnanları, Fran
ıaya iltica etikleri için İtalyanlar 
Fransayı hainler ve mücrimlerle 
te§riki mesai etmiş gibi görüyor • 
lar. 

iki memleketin anlaşmasına 

mani olan en belli başlı sebep te 
budur. 

ltalyaya göre iki memleket ara
sındaki ihtilôf bahri, mali ve siya 
si değildir. Daha derindir. Çünkü 
ilci memleketin kafası barışık de
ğildir. Eevvela kafaları barıştır · 
mak lazımdır. Kafalar barışırsa 
mnddt meseleler kolaylıkla görü • 
şülehilir. Yoksa kafalar barışma · 
dan iki memleketi, sırf maddi e
saslar üzerinde uzlnştırmak müm
kün decildir. 

İtalya - Fransanın anla~ması bu 
esaslar ve telekkiler yüzünden 
günden güne gecikiyorken İtalya, 
Fransanın üzerindeki hekemon • 
ya11ını her taraf et.ım k için Alman
ya ile anlaşmaktadır. 

H; 1 .... ~in iktidar mevkiine gel -
mesi, Almanya ile Fransanın an
la~muı ihtimalini zaafn uğratınış 
olmakla beraber Pan cermanizm 
meselesini ön safa atmış bulunu • 
yor. Alman miJliyetperverleri, 
pan cermanizmi ilerletmek husu -
sunda ltalynnın müznharetinden 
isffadc edecekler ve her §eyden 
eve Av1nturva :t~ A1"'1"lanva ara
tnn~la b;rle .. mcori tnh kkuk ettir • 
mer!e "nhsa<"aMardır. 

Bu malumata göre geçen aene 
Hicaz Hükumeti, memleketin ara· 
zisini fenni bir surette tetkik etmiş 
ve neticede Hicazda bir çok ma
denler bulunduğunu, bunların he· 
nüz istfomar edilmediğini anlamıs 
ve onun bu tabii membaları istis
mara, bu istismardan hasıl olacak 
istifade bir çok iktısadi teşebbü ~ 
leri tahakkuk ettirmeğe karar ver
miştir. 

Hicaz ve Necit HükUmeti işin 
fenni, ilmi safhasını tamamlamış 
bulunuyor. Bu iş nihayet bulduk
tan sonra Hicaz Hükumeti serma
ye aramağa başlamış, ve bilhassa 
bu sermayenin Müslümanlar ta
rafından teminini tercih etmiştir. 

Bununla beraber Hicaz Hükumeti 
gayrimüslim sermayedarların da 
bu işlerle meşgul olmalarına mu· 
halif değildir. Fakat Müslüman 
sermayesi müreccahtır. Bizzat Kı
ral Ebussuut Hazretleri bu mesele 
üzerinde §U sözleri söylemi§tİr: 

- ''Müslümanların ümera ve ta
cirlerinden bu memleketteki Müs
lümanlarr müstefit edecek bir işi 
başarmağa talip olanların hepsini 
samimiyetle karşılamağa hazırız. 

Yalnız şerefimizin ihlal olunması
na, emniyetimize her hangi bir te
cavüzde bulunulmasma razı olma
yız! Biz Müslümanlardan da, Müs 
lüman olmıyanlardan da istifade 
edeceğiz. Fakat hiç bir vakit istik
lUlimize dokundurnuyacağız. Bize 
meşru bir surette yardım edecek 
olanların hepsinden ü=tifade etme
yi biliriz." 
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Mısır gazetelerinin verdiği ma· 
lumata göre Hint Müslümanların· 
dan bir heyet Mel<:ke • Cidde de
miryolu imtiyazını istemiş, ve bu
nun için Hicaz Hükumetine bir 
milyon ruble vermiştir. Bu istik· 
raz, bilahare hat işledikten sonra 
istirdat olunacaktır. a te asaportla nasıl gitti? 

Omül Kura gazetesi bu husuıt-3. 
da malumat vererek iki taraf ara· 
smdaki müzakerelerin nihayet bul 
mak üzere olduğunu bildirmekte 
dir. 

(Birinci s:ıyıfndnn de\ nm) 

izahat alınmıştır. Matmazel Şor 
evvelki gün saat on bire doğru da 
vet edildiği dörc1üncü şubeye ha -
basile birlik te gelmi§ ve kendisile 
bir müddet umumi mevzular üze • 
rinde konuı;u 1mu~tur. Bu umwni 
konucma cok heye-.nnlı olduğunu 
ve korktuğunu sÖT•liyen matma • 
zelin ru;abının tesldni için düşü -
nülmüş bir tedbir~i. Matmazel Şor 
bundan sonra ö;.le yemeği için e 
vine gönderilmi, ve öğleden son . 
ra müdürlüğe tekrar gelmesi iste· 
nilm1ştir. 

isticvap bu s retle ö3 e en son
ra ya!)ılmış ve 1...u sefer M. Şorun 
avukatı Mustaf Ad'l eyle birlik
te dördüncü şubeye gelen Matma 
zel iyice dinlenilmiştir. Mabnazel 
Türkçeyi layıkile konuş\:uğu için 
bir tercümanın delalet etmesine 

lüzum kalmamıştır. Matmazelin 
suallere verdiği cevapların hüla • 
sası, sahte pasaport içinden kat'i
yen haberdar ollT'" , ;:;. merkezin -
dedir. Anlattığına göre sabık sev· 

gilisi kendisine pasaport işini t .. 
mnmile hallettiğini ve kC>lnyını 

bularak, pasaport çıkarttığını söy-

lemiş ve Matmazel Şor bu pasa • 
portu görmek 1üzumunu duyma -

mıştrr. Bu itibarla hir baıkan na -
...... ~im puaportla eeya • 

hat ettiğinden kat'iyyen haberdar 
değildir. 

Diğer taraftan tahakkuk ettiği 
ne göre Matmazel Şor, evelce yaz
dığımız gibi, Yunan artistlerinden 
Matmazel Njna Sinıirıyotis namıft 
na ayrıca çıkartılan bir {lasaportla 
Atinaya gibniştir. Bu pasaportta -
ki fotografın Matmazel Şorun fo. 
tografile değiştirilmemiı olduğu 
da tahakkuk etmi~tir. Duyduğu • 
muza göre tayvaren'.o:ı hareketin • 
den evvel Matınazel Şor 5alonda 
oturtulduğu ve bu suretle pasa -
portlar M. Papas tarafından me· 
murlara kaydettirildiği cihetle aliı· 
kcı.dar memur pasaporttaki fotog
rafla Matmazel Şor arasında bir 
mukayese yapmak imkanını bula-

Bir Fransız maliye tebliği 
P ARiS, 23 (A. A.) - Maliye 

nezareti çıkardığı bir tebliğde M. 
Bounet'in Londra konuşmaları, 

hele harp borçlan hakkında resmi 
veya yarı resmi her hangi bir be
yanatta bulunmadığını bildirmiş · 
tir. 

Gene bu tebliğde Londra ko· 
nuşmalarında yalnız dünya iktısat 
konferanı:ının görüşüldüğü, bu
nun Londrada neşredilen resmi 
tebliğde de açıkça bildirildiği 
kaydedilmiştir. 
umıummı tnn 11 um 111 uuuınıuuımnun num umı nımnunmmımm 

mamışhr. edilmektedir. Dün işittiğimize gö-
lsticvap bittikten sonra evrak, re bilerek sahte pasaport kulla • 

ayni meseleye dair diğer tahkikat nanlal'a bir aydan sekiz aya ka 
evrakile birleştirilmek üzere ikin dar hapis cezası vardır. 
c:i Jubeye gönderılmiftir. Malum Matmazel Şor davasının mah
olduğu üzere polis tarafından e - kemeye intikali epeyce gürül • 
velce M. Papasın şehrimizd~ bu - tülü bir muhakeme~i mucıp 
lunan arkadaşln:rınclan bir kısmt olacaktır. Çünkü takibat sadece 
polis tarafından isticvap olunmu • Matmazel Şora ve hatta Papasa 
lardı. Aldığnnız habere göre füi münhasır kalmıyacaktır. Sahte 
ci Jubece sahte pas port işile nU. pasaportla firar hadisesinde ge· 
kadar görülenlere ait evrek yarın rek matmazele, gerek aşığına yar
müddeiumumtliğe tevdi edilecek dnn edenler bulunduğu da me" · 
tir. Bu meıeleye aft nmfıal•eme • zuu b histir. Tabii takib t bu yar· 
nin 90ir heyecanlı ()IK&Jı tahmin ı dımcılara te .. mH olanac~kttr. 
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insanlığın büyük işine yarıyan l Bir nrnl k J03eph PreistleY 
oksijenin ka§ifi Joseph Preistley Ba ,.til su!·utunu te 'it eden bir 
İn iki yüzüncü yıldönümü tes'it o· yafette hazır bul ınduğu şayi 
lunuyor. Preistley 1733 senesinin rauş, ve bu yüzden onun evi 
13 mart günü doğmu§tu. Kendisi kılmış bütün fenni alnt ve ede 
din adamı, fikir adamı. il;m ada tal rip edilmiş , o da Birming 
mıydı. Onun fikri fo ... t·. -: l i artık, Aehr in" en Lon·lrva hareket 
eskisi gibi, alaka uya. ıdıracak bir ~;5, daho. sonra 1794 te de A 
mahiyette değildir, fakat onun il· rikaya hicret ederek hayatını 
mi ke§fi, insa~1rk hayatdında de· da (Yecirmiş ve ~ 4 senesinde 
vir açmı§tır. Bununla beraber ay· radn vefat etmişti. 

ni adamın din ve vicdan hürriye · Pre!ntley'in znmanında bir 
tine hizmeti daima anılacak ve o· kafanın bütün muııaır ilim ve i 
nun bu hizmeti de takdir oluna - na h~ itim olmasına henüz im 

caktır. vardı. Onun icin bu büyük kafi 
Joseph Preistley mütevazı bir b mn muvafak olmuş, ve ilmi 

adamın oğlu idi. Dini bir tahsil file bir col< canları kurtarın 
gören Joseph kimya ve elektrik imkan bulmuştur. 

tetebbularına ehemmiyet vermiş Pr istley, canlı bir muhitül 
ve 1774 senesinin bir Ağustos gü· arif olacnğına yalnız kimya 
nü, güne§ şualarını bir adese ile me gul olsaydı, onun bu meş 
mercuric oxide ve sair kimyevi yeti savesinde kimya ilmi ç~ 
maddeler üzerine temerküz ettir· 

ierlemiş olacaktı. 
mekle oksijeni keşfe muvaffak ol-
muştu. Oksijenden tıbbi, ilmi ve Bununla beraber bu büyük il 
bilhassa sanayi i~lerinde kazanı • adamının ilim tarihinde şerefli 
lan istif deler nazarı dikkate alın- emin bir mevkii bulunduğu 
dığı takdirde bu çok kıymetli ali lnr!

0

lterenin din ve devlet müc' 
min insanlığa ne kadar büyük deleleri tarihinde hüm1etli bir 
hizmet ifasına muvaffak olduğu vardır. 

anlaşılır. Prcistlev ke finden ne der! 
Fakat bü büyük ilim adamı ha- istifade edÜdiuini ani mak İ 

yatında takdir olun.ınamı , hatta 1930 eeneninde Avrupa ve Anı 
memleketinde gördüğü tazyik ve hıda 7.0 O 000,000 mikap knd 
,iddet yüzünden Amerikaya hic - oksijenin silindirlere doldurula 
rete mecbur kalmı§h. ğunu söylemek kafidir. 
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Erkek çoculdarm en büyük zevk 
!erinden birbi de çamurla oyna~ 

ınaktır. Mnhnlle aralarınd oynı

yan çocuklar bile toprakları e§cli· 
yerek çamurlar yaparlar ve ondan 

bir eser meydana çıkarmak için 
ugraşırlar. Çamur işi ile oynamak 
çok zevklidir. Fakat çamurun İ· 
yisi olmak şartile. · 

En iyi çamur kildir. Elinizin al
tında istediğiniz kahba sokabi1e· 
ceğiniz bu çamurd n tedarik edi
niz. 

Ondan sonra dikkatli olar k ça· 
hşmo.ğa başlayınız. Evvela elma, 
armut gibi meyva1ar yapınız. Son· 
ra insan başı .. Nihayet insan vü
cudu yapma.ğa çnh mıı:. Resimde 
gördüğnüz şekilde istediğiniz gibi 
itler yapabilirsiniz. 

an 
Evet hakikaten elmadan yapılmış
tır. Ve Amerikndndır. Büyük biı 
lokomotiftir. blel'. Yük taşır .. Her 
tarah dolasır. S tle 00 kilt>metrc 
süralle gider. ilk bakışta bu ln1a 
dnn ynpılmı9 lokomotif nesil hare· 
ket ediyor diye mera · eder"'İniz 
F akc:..1t maltinenin yanına yl\kla~ın· 
ca iqiu içyüzünü anlarsınız. meri 
kanın gn.rp sahillerinde çok e1ma 
y~tişir. 'Elma toplama zamanında 

ızı 

y 
bu memleketlerde büyük eP.len 
ler yapılır. Ve ilk elma götü 
vagon da süslenir. lşle sene\erd 
beri adet yerine giren bu süsl 
elmadan yapılmıl)tı. Vagonun u 
tündeki oymalı ve kabartmalı 
simleı· ilk b.,.bşta insana elma h 

sini verir. Çok güzel boyandığı 
çin siz de bunu sa11ici zanneder 

niz. Ağzınız da sulanır. Tabii 
de elma yersiniz. 

Roma a zenginlik•' 
Bugünkü düşünüşe göre (Bı.ı 

adam zengin) deyince aklıın1 

milyonlnrca lir sı olan ve yalı 
hanı, hamamı apartımanı, oto 

bili olan bir adam gelir değil aıİ 
Eski zamanda Roma lmparat 

luğunun en satvetli zamanlarııt 
bu böyle değildi. 

O zaman Romaiılar arasıJ1 

zengin olmck için havuzunda f' 
lan balığı ol n sı lazımgeliyordıl 

Yani filanca adam şu kad.ar ı 

gin demek için: ~ 
- Filanca adamın beı yüz f' 

lan balığı var .. denirdi .. İşte o 

man en çok yılan balığı olaıı ~ 
"l zengin sayılırdı . Bu yılan bal~ğ 

nın zevki büyük şenlik günlerııı 

anlaşılırdı. Her zengin ıkapısınd~J 
ki eıir cariyelerden bir tane•' 

hnvuza ataı·, havuzun etrafıJSP 
dizilen mi firlerine kaç dakllı:' 
da zavallı es•r k1zm mahvoldd~ 
~u sorardı. Kimin havuzu!ld• ti 
ç buk mahvofonur o adanı 
:z "ngiıı ve en kuvvetli adam ..l:ı 
brdı. • 
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24 Mart 1933 

Kendi Kendine ... Fikret Hl kiye 
Adil 

Şiddetle kapıyı açtı, odaya gir· kes metrük çadırın içinde teşhir e
di, aynalı dolabın kar§ısına geç · dilmiş olan konserve kutuları, pan 
ti: süman paketleri ve limonata fİtele 

- Artık, dedi, son defa samimi rinden birer tane aldı ve sınıfa çı· 
olacağım. kıldı. 

- Evet ama, cigara içmemeğe Biraz sonra mektepte büyük bir 
karar verenler de "Sonuncu olsun,, havadis ağızdan ağıza dolaşıyor • 
diye bir paket daha alırlar, ve bu du : 
aonuncularm birincisi olur. - Hilaliahmer sergileri yağma 

- Benimki öyle değil.. edilmiş. 

- Sonra, mesela, eğer kutudaki Müdür iki sınıf talebesini çağır· 
kibrit ile paketteki sigara ayni za- dı ve bu işi kimin yaptığını sordu. 
manda biterse, bir daha içmiyece- Kimse cevap vermedi. O zaman 
ğim diye en küçük vesilelerden im mubassırlar iıtitare ettiler. her sı· 
ciat umarlar, ve tesadüfen sonuncu nıfın yaramazlarından beter ki!}i 
kibritle sonuncu cigarasını yaksa ayırdılar, sorguya çektiler: · 
bile kendi kendine, sırf tesadüfün _ Kim yaptı? 
aksine hareket etmek ve ona ram _ Herkes, bütün sınıf. 
olmamak için bunu bir izzeti nefis Hayır. Bu olamazdı. Müdür iki 
meselesi yaparlar 17

f'l 1r.m,.lct,. d~ • sınıfı birden cezalandıramazdı. 
vam ederler. Muhakkak mahdut bir adet lazım-

- Hayır!.. r dz ki, cezanın şiddeti o nispette 
- Maçtan! .. Şimdi onu bırak, artsın. 

bak sana anlatacağım hikaye, e • - Felaket te servet gibi mah • 
min ol ki, uydurma değil, başım • dut kimselerde toplanır! 
dan geçmiş bir vakadır, bugünkü _ Sözümü lüzumsuz hakikatlC!r 
maç, bana, artık samimi olmama· le kesme! dinle .. Nihayet ayrılan. 
ğa karar fl verdirdi, çünkü.. . lardan ı o kiıiye birer hafta muvak 

- Saçmalıyorsun .. Nedır bun • kat tart vermiye karar verdiler. 
lar? Maç ... Hikaye filan.. Bu haberi alan çocukların hepsi • 

- ~Y·· Sö~ümü kesme, sen za : nin ba~ları önlerine düştü, hepsi ev 
ten bır şeye ınanmazsın, her şeyı lerine ne yüzle döneceklerini, ba • 
uydurma zannedersin .. Hatta ha· balarına ne diyeceklerini dütündü
kikatleri bile .. 

- Etme canım! .• 

-.- Miıal mi istiyorsun: Sana ıo 
ruyorum, ıabahleyin gözlerini açın 
ca ne olur?. 

- Uyanırım. 

- Bu hadiseye ne dersin? 

- Uyandım derim. 
- Hayır •• Seni uyandıran sen 

değilsin, cemiyettir ve senin şah -
ıında uyanan bütün bir cemiyettir, 
biraz dütün. işte hayat da böyledir 
insan bir §eyi "yaptım,, zanneder. 
Halbuki bunu o yapmamıştır. Bu
nu ona yaptırmı!lardır. 

- Kelime üzerinde oyniyorsun. 
- Öyle zannet. Ben devam edi· 

yorum. Yalnız hazan öyle hareket 
ler vardır ki, İnsan, hunu cemiyet 
telakkilerinin haricinde, sırf kendi 
iradesile yapar, fakat cemiyet onu 
katiyen affetmez. Bir gün gelir, hu 
hareketini onun suratına bir tokat 
gibi vurur. 

- Canım, git, biraz yüzünü yı· 
ka, bak kıpkırmızı .. 

- Evet, hiddetliyim, ıinirliyim. 
Hatti .. Hatta bu anda bir adam 
öldürebilirim. 

- Sahi! Hakikaten gayri tabii
ıin. Ne oldu? Anlat bakalım. 

- Onu anlatacağım zaten .. Bun 
dan tam on iki sene eveldi.Mektep 
teydim. Bir sabah, yatakhaneden 
kalkıp, bütün talebelerle beraber 
bahçeye indik. O günlerde mekte· 
bin bir kısmına, Hilaliahmer bir 
ıergi yapmış ve bir hayli kişi ziya 
ret ettikten sonra kapanmı§tı. Yal· 
mz çadırların henüz bir kısmı kal· 
dırılmamı§lı. Bahçeye inen tale· 
be iki aınıftı, birisi iptidai üç, öte· 
ki dördüncü sınıf. 

Talebeler bahçeye dağıldılar, ve 
kim teıvik etti bilinmez, çadırlara 
daldılar. Çocukluk merakı ile her 

kiralık 

ler. Birisi müstesna. 
- Kimdi bu? 
- Bu düşünmiyen · çocuk ~n 

genç ve en yaramazları olan ben 
dim. Çünkü babamı sekiz senedir 
görmiyordum, babam evde değil · 
:li harpte idi .. Mektebe tatil sonun 
da girer, öteki tatilde çıkardım. 

Her hafta izinsiz kalırdım.Bir haf 
ta muvakkat tart benim için adeta 
bir nimetti. 

Arkııdaılarım benden daha bii
yüktüler, daha kurnazdılar. ~eşe • 
mi farkettiler ve etrafımı sardılar. 
lçlerinden biri, ötekilerin hesabına 
bana. 
"- Nasıl olsa hepimiz gidece 

ğiz. Hiç olamzsa bizi kurtarsan? .. 
de ti. Hemen sevindim. Öyley:l. 

at! "'rla,lara iyilik edebilecek. keıı 
dimi ~cvdirecel..-tim. Sordum: 

" - Nasıl? 

" - Müdüre gider: Onların k~· 
baha ti yok. Yalnız benim, dersin! 

" "':? -.ı:.. 

" - Sen de zaten na11l ols.ı bi • 
zimle beraber kovuldun. Bizi sü • 
rüklemekte ne mana var? Evde ha 
ban yok .. Halbuki biz .. 

Sahi .. Anlamıştım. Evet, ne 
çıkar? Arkadaşlarıma bir küçük 
yardım! Kabul ettim ve müdüre 
çıkarak: 

" - Efendim, dedim, bu iti yal 
nız ben yaptım. Arkadaşlarımın 
kabahati yok. 

Müdüi' küplere bindi. Nihayet 
gazehini boşaltabilecek birisini bul 
muştu. Kükredi, bağırdı ve: 

" - Yağmacı, hırsız, alçak, sen 
vatanın evlatları cephelerde çarpı
şırken onların ilaçlarını, yiyecek • 
lerini, İçeceklerini çalıyorsun ha!.. 
Derhal gidip bana bir polis çağı • 
rm.. (Sonu yarın) 

Fikret Adlı 

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

müracaat edebilirler 

VAKiT Sayıfa: tf 

Talebe birliğinin dünkü toplanışı . 
(Birinci uyıtadan devam) kafalardan kafalara uzanan, fikir- lir. Gençliğin inkılap yolunda !~ • 

!andığımız yuvadır. Burada yalnız lerden fikirlere uzanan ve müte • urlu ~ir meıaiye ~tılmı~ ol~ugu 
Türk gençliğinin arzusu hakimdir. addit fikirleri ve müteaddit züm - dunkiı toplantıda soylenılen hıta "' 
Nitekim bugünkü toplantı da tale- releri biribirine bağlıyan en kuv - belerden anlaşılmaktaydı. 
be birliğinin arzusile değil, Türk vetli rabıtadır. Gençlerin istekleri, bilhassa şu 
gençliğinin arzusile yapılmıştır. Bize verilecek vazifeyi yapa - noktalarda toplanmıştır: 

Bugünkü Türk gençliğinin cağız. Bilhassa ("çay içiyorum,, ı - Türk dilinin güzelliğini 
memleket için büyük vazifeleri yerine "Te alıyorum,,) denilmesi. korumak yolunda çalışan Türk 
vardır. Bunun başında toplanmak ni istemiyoruz .• Türk vatandaşı o ~ dili tetkik cemiyetıne bütün Türk 
ve el ele vermeyi öğrenmek geli - lan her Türk Türkçe konutmalı • gençleri yardım edecektir. 
yor. Bu suretle duygularımızı dır.,, demi§tir. 2 _ Gençler, konuşurken, ya .. 
bir ağızdan söyliyeceğiz, dertleri - Muzaffer Bey de, "Dilimize zarken arap, ac:em dillerinden a
mizi, sevinçlerimizi ayni şekilde hürmet etmiyenleri, benliğimize lmmış yabancı kelimelerle bera: 
ifade edeceğiz. O zaman bu öz hürmet etmiyor addedeceğiz.,, de· her sahte bir alafrangalık edasr ·' 
yurdun Türk çocuklarından iste • miştir. veren rrenkçe kelimeleri de mec
diği husul bulacaktır. Yusuf Beyse gene ayııi maksat· buriyet olmadıkça kullanmamıya 

Talebe birliği gençliğin heye - la söz söylemiş, Osman Nuri Bey karar vermişlerdir. 
canını ifade edecek bir milli şarkı de: "Ben Yafes'in oğlu Türküm... 3 - Gençler Beyoğlundaki ha
ne bütün talebenin giyeceği bir Bana çalap yalnız bir dil verdi. ZI müesseselerin Türkçe olmıyan 
biçimde kasket hazırlamaktadır.,, O da Türk dilidir. Her tarafında isimleri etrafında da konuşmuş-

Hatip bundan sonra talebe bir· h"' d" · d 
Türkçe konutulacak, her tarafta lar, yataklı vagonlar a ~~sın :~ fiğinin yapacağı bir çok itlerden Türk hakim olacaktır,, demiştir. sonra bazı müesseselere ısımlennı 

bahsetmiş ve nihayet demİ§tir . 
ki: Hukuktan Muhiddin Beyle di· üç güne kadar değiştir~edi~en 

_ Gençleri Anadoluya. götiir- ğer iki genç daha söz söylemiş, takdirde şöyle yapılacagı, boyla 
mek, Anadoluyu sevdirmek için bundan sonra verilen bir takrir o- yapılacağı yolunda mektuplar 
kasaba, kasaba seyahatler tertip kunmuştur. gönderildiğini işitmişler, bu im_~a· 
edeceğiz. QUn aydın, tUn aydın sız mektupların münevver Türk 

Muhiti öğrenerek yarınki mil- Bu takrirde selamın halledil· gençlerine atfolunduğunu duy-
let davalarımıza daha hazırlıklı d •t'b ""• duklanm, Türk gençlerinin umu .. 
gireceğiz. 

Biz, Anadoluyu görmiye mec -
buruz. Zaten Anadolunun öz ev • 
lfıdıyız. Fakat onu münevver genç 
olarak görmek ve kağnı arabasın
da köylüyle birlikte Darülfünunlu 
krz ve erkek talebeyi görmek en 
büyük inkılap olacaktır. 

İnkılap Türkiyesi yeni bir in -
kıliıba o zaman başlamış olacak -
tır. Bir de gençliğin dili olarak 
mecmua çıkaracağız ve davaları -
mızı buradan haykıracağız. Me -
seJa (Analar, babalar, rnernleke -
tinizi seviyorsanız yavrularınızı 

ecnebi mekteplerine vermeyiniz) 
diyeceğiz .. 

Bugünkü toplantının sebebine 
gelince; Türkiye inkılap yapmış 
ve inkılap içinden kurtulamamış 

bir millettir.İnkılap kolay kolay d::ı. 
hitecek değildir. Biz bunu ileri 
götüreceğimiz gibi yavrularımız 
da inkılabı bizim brraktığımız 
yerden daha ileriye götürecektir. 

Işte bugünkü toplantımızın se -
bebi de icinde bulunduğumuz bü -
viik dil i~kılabına Türk gençliği -
~in alakasını bir araya getirmek, 
dinlemek ve inkılaba yapacağımız 
iyilikleri ve faydaları birlik vasr · 
tasile yapmaktır. 

Tevfik Beyin hülasa olarak 
yazdığımız nutku gençleri çok he· 
yecanlandırmış ve sözleri bir çok 
defalar sürekli alkışlarla kesil mit· 
tir. 

Edebiyattan bir H. söylüyor 
Tevfik Beyden ıonra edebiyat· 

tan Fahriye Muıtaf a Hanım kür· 
süye gelmiş ve çok alkışlanan bir 
nutkunu fU kelimelerle bitirmiş· 
tir: 

- Dil savaşında yeniye imaıı 

eden gençlik herkesten daha çok 
uöğü~ccektir. 

Gençlik her istediğini yapar. 
Bu işi de sen yapacaksın .. Oz di· 
linle konuşacak ve öz dilinle ko· 
nnştnracaksın.,, 

Bundan sonra hukuktan lhsan 
Bey "gençliğin dil işinde yapaca • 
ğı işin,, "ilme, hakka, mantığa is -
tinat etmeıini, intizam ammenin 
çizdiği yoldan dı§arı çıkmaması 

lazım geldiğini söylemi§ ve mer • 
baba, bonjur, bonsuvar yerine 
Türkçe kullanılmasını ve arapça • 
nın atılmasını, fakat yerin! 
Franıızçanm alınmamasını, Türk· 
çe lmllanılmaımı söylemiıtir. 

Tıbbi1ecleaı Zeki 8q de "Dil; 

meıını ve bugün en ı ı are .. 
"Gün aydın, Tün aydın,, denil· mi intizamı bozacak hareketlerde 
mesi isteniliyordu. bulunmıyacaklarını söylemişler• 

d ı ık 1 l.. dir. ' Takrir çok şid et i a ış ar .... 
ı~abul edilmit ve herkes bu §ekil • 4 - Gençler, Türk tabiyetini 
de selam vermekte ahdetmiştir. ve Türk sıfatını almak şerefini 

Son olarak Milli Türk talebe kazanmış Yatandaşlarm Türk dili-
1:-irliği reiıi Tevfik Bey tekrar kür· ni kullanmak şerefini de kazan· 

malannı temenni etmişlerdir .• suye _gelmit ve demittir ki: 
"- Biz genciz. Genç demek Çençlcr, bu vatandaşların Türkçe .. 

kuvvet ve sağlamlık demektir. Bız yi konuşmamaları, dilimizi iyi bil
Türküz. Türk demek, kuvvet, memelerinden ileri geliyorsa Hal· 
kudret, ve yaratmak demektir kevlerinin Türkçe kurslarım ge
Ilem genç, hem de Türküz. Her nişletmesini ve bu suretle bu im· ~ 
tuttuğumuz şeyi başaracağız.. kanı hazırlamasını istemektedir-
Y oktan var edeceğiz. Silahla, ler. 

yumrukla başhyan inkılap, kafa - ~----------""'ili~ 
iarınuzıa ileriye doğru koşuyor. 1

, Doktorlar 
Dün kucağında çocuğu ve sırtm 
da mermisile lstiklal harbini ka -
zanan ananın temiz kanından do -
ğan bugünkü Türk çocuğu inkıla · 
bı muhakkak başaracaktır.,, 1 

Hatip bundan sonra tarih inkt • 
}ahından bahsetmiş ve demiştfr 

1 
ki: 1 

- Bize Cengiz al kanlİ bir vah · 
~i olarak gösterildi, Timürlenk 
harbar diye, Helagü çirkef o • 
larak tanıttılar. Bugün anlıyorum 

ki, Y ıldırnn gibi Atila, Cengiz de 
Türktür. Ben de bu Türklerle 
dünya durdukça iftihar ederim 

Tlirkler dünyaya vazifeler al • 
rnak için gelmiş büyük ve jlaM 
insanlardır.,, 

Milli Türk talebe birliği dünkil 
içtimada bulunan arkadaşlar na· 
mına Büyük Gaziye, Millet Meclisi 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolu bastabklan 

mütehassısı 
KöprUbqmda EmlnOnU Hanmt!ıı No. 2 

Her gün öğleden sonra 

oı, Tabibi 

Elle Hayon 
Meşhur Dfş tablbl mQteveffa Daviı.1 Ha· 
yoo'un oğlu dl§ tabibi ELlE HA YON 

ha.stalarmı aruk Be§lktaşta değil yalnız 

yeni tqmdığl Perapalu k&I"§ısmda AA- l 
malı Mescit sokağı No. 63 Kamhl banJ 

3 numaradaki muayenehanesinde kabul 

etmekted1r.Telcton: tl603. Adrese dikkat. 1 j 

Doktor 11 

Hafız Cemal 
Dahllt bastalıklar mUtebaaaım 

Otvanyoıu No. 118 Telefon: 222398 

reiıine, lamel Pafaya, Maarif ._ ___ G_ö_z_h_e_k-lm_l_d_o_k-to_r __ .. 

vekili Retit Galip Bey ile Türk SOleyman ŞOkrD 
dili tetkik cemiyetine, gençli -

~in bu yeni inkılapta sonuna ka • 
Birinci sınıt mUtchassıa 

,, 
dar çahtacağını gösteren telgraf - ,._ ______________ _ 

.1 . · 01$ doktoru ıar çekilmeıine karar verı mıştır. M 
0 

st 
8 

f 
8 

Ze k I 

Babıllll (Ankara Cadde51 Numara &O) 

Nihayet eski Türkçülerden Ömer 
Seyfettin, Ziya Gökalp, ressam Muayenehane: OskUdar Atıamata§J No. 83 I'. 

Rifat Beylerin hatırasını tazız 

için ayakta bir dakika durulmu~ 

ve alkışlar ara11nda büyük toplan· 
tıya nihayet verilmiştir. 

Gençlerin dünkü toplantısı pek 

iM-~~~~~~~--------.. 
oı, doktoru 

Zeki Nuri 
Her gün basta kabuJ edJUr. Her ııevt dlf 
rahataız!ığı tedavi olunur. Muayenehane: 1' ,., 
O&kUdar Ahcıbafı Mektep aokak No. 80 

temiz bir heyecan içinde geçmış - ·-------------

Yeni Tarih 
Her sınıf tarih kitabının hulAsası 

Tarih imtibanmı •ermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. 
aOO kuru~ fiatla lıtanbulda Kanaat KiUOpbane~inde aatda. 
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Beyotıu Uçüncu suth. Hukuk HAkım-1 lstanbul dördüncü icra 

933 
Birinci kurası ay 
başında çekiliyor 

Kura Ankarada iŞ BAtf KASI merkezinde 
noter huzurunda ~ekilecektir: 

Birinci mükftfat 750 Lira 
ikinci ,, 250 ,, 
10 kişiye (100 erden) 1000 ,, 
10 kişiye ( 50 şerden ) 500 ,, 

VERiLECEKTiR. 

İŞ BANKASI nın bütün şu
belerindeki kumbara sahip
lerinin isim ve numaralan 
Ankaraya gönderilmiştir. 

~ 

TURK\YE İS BAN\<ASI 
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ŞiKAGO Sergisine 

10 
tertip ettiği seyahate iştirak ediniz . 

Temmuz 20 Ağ~stos 1933 

~iE~ .... .... .... .... ..... .... 
:::: .... . .. . . .. . 
:::: 
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Devlet Demiryolla.rı ilanları 

idaremiz için pazarlıkla satın ahnacak olan "9., kalem l<e
reste, konlurplake, Garens boya, Tel halat, cıvata akkümlatör 
ve saire gibi muhtelif malzemenin pazarlığı 29/3/933 tarihine ras
layan çarşamba günü mağazada yapılacağından isteklilerin aynı 
günde saat 9 dan 11 e kadar tahriren fiat vermeleri, bu bapta
ki malzemer.in müfredat l"stesi mağaza dahilinde asılmış olup nü
mune getirilmesi icap eden malzeme için pazarlık günü nümune
lerinin beraber getirilmes;, ııümunesiz tekliflerin kabul edılmiye-
ceği ilan olunur. ( 1321) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

Cemli Efendiye {960) lira borçlu 

Liıtflye Hanıma borcunuzun tesviyesine 

dair tanzlmen gönderilen ödeme emri 1-

kametgdhrnızın mec;hul!yeti hascbile teb -

llğ olunamamasına binaen lldnen tebli

gat l!asına karar verilmiş olduğundan 

tarihi ill\.nden itibaren (30) gUn zarfın

da müracaatla bu baptaki kanunt IUra-

zınızı dermeyan etmediğiniz takdirde gı

yabınızda muamele! kanuniye i!a oluna

cağından maıcım ödeme emri makamına 

kaim olmak Uzere l!An olunur. 

SAHtBl: MEHMET ASIM 

Unıumt :Ne~rlyat MfülUrU: FlKRET ADİL 

VAKIT MATBAASI - 1STANBUL 

. ' " . . 

Uğindcn: memurluğundan: 
Fatma, Huriye, oprdane, Pembe Hanım- •·"' 

Tamamına altı yU% lira kıymet ~
!arla Mustafa Etendi Muııtata çavuşun mu - dir edilen Kadıköyilnde Rasimpaşa ma· 

tasarrıt oldukları Galatada Berkel zade ma- · S:i 
hallc.!lnİn uzun bafız aokağmda atik 

hallealndc YUksck kaldınmda eski 24/ 65 ye- No.lu 320 arşın terblinde yUz ;>1rmt bis· 

nl 28/ 65 numaralı iki bap dUkklnı mUştemil sede ııek1ıen hissesl ve gene tamamın& 
hane ile kezalik Galatada Kemankeş ma- altı yU% ura kı~t takdir edilen ayni 
ha11esinde Kumruk caddesinde eski 68 86 

mahallede tepe ııokağmd& atik 84 • 
ve yeni W numaralı bir bap dUkkllm mUşte- yeni 138_ No.lu Uç yüz arşm terblinde 

mil iki odanm tamamı ıuyuu lzaJe zımnında arsanın keza yüz Ytrmlde ııeksen blaııe
açık arttırmıya vazedlldlğinden 241• / 933 ta- si açık arttırmaya ,-a.zedll_miş olup 

rihine mü.aadlf pazarteııi günü saat _15 ten, 1/ 4/ 933 tarihlndt> şartnameleri divantıa • 
on altıya kadar Beyoğlu Sulh mahkemesinde 

bllmUzayede satılacaktır. Arttırma bedeli 

kıymeti muhammencslni bulunıa · o gün iha-

le edilecektir. Bulmadı)'tt takdirde en son 

arttıranm taahhUdU bak; kalır.ak sureUle 

ikinci arttırma on beşinci gUne tesadtit eden 

9/ 5/ 933 tarihine mlisadl! sah gUnU saat on 

beşten, on altıya kadar icra olunacak en çok 

arttıranın t.ıstilnde bırakılacaktır. Dundan 

başka UAnat yapılmıyacaktır. 

2 - Mezk(lr emllkten Bereket zade 

mahallesinde yüksek kaldırımdaki 24/ 65, 

28/ 65 numaralı binanın kıymeti muhamme • 

nesi 8080 liradır. Kaprdan girildikte taş dö-

§eme ve mozayık merdivenle birinci kata <;ı

kıldıkta dilşcmcsl peturol ve tuğladan mil • 

rekkep beton üzerine ahşap döşeme Uç oda 

bir hell ve kapı Uzerlndc ufak bekçi odası 

ve bir sofadır. ?kinci kata ahşap merdiven

le çıkılır. Keza Uç oda bir hclM_an ibaret o

lup tiçilncü kat ta bunun aynidir. Dördfincü 

kat ta ikinci ve UçUncü kaUarm ayn ise de 

tavanı baıııktır. Bunlann UstUnde çini döşe

meli üzeri açık taraça vardır .Binanın cephe 

ve arkasmda birer dUkklln ve arka dükkln 

Uzerinde bir oda bir mermer sofa ve bir ap

teshane ve iki basamaktı merdlvan vardır. 

YUksek kaldırım cihetindeki mağazanın al

tında bodrum ve bir de sarnıç vardır. Hane

nin ve dUkklnların heyeti umumlyesi 85 il· 

raya icar edilmiştir. 
S - Kemanke§ mahallesinde OUmrUk 

caddesindeki 68 ve 50 numaralı binanın kıy
meti muhammeneııi 2100 liradır. kapıdan 

dUkı\na girilerek ah§ap merdivenle çıkılıp bi

rinci katta bir oda Te ikinci kc.tta gene bir 

oda ve üzeri taraça ve bir h.elldan ibarettir. 

• - Tarihi ihaleye kadar vergi, vakıf 1-

carul. belediye resmi, cJeJll'ıliye hlasedarlara 

aittir. 

ıs - Arttırmaya i§tlrak edeceklerin kıy

meti muhammenenin yüzde yedi buçuk nls -.., 
betinde teminat akçesi veyahut mlllt bir ban-

kanın teminat mektubunu getirmeleri şarttır. 

9 - Arttırma bedeli tarihi ihaleden beş 

gUn zarfında mahkeme ka.ııaama tediye edi

lecektir .aka! takdirde ihale feshi ve farkı 

fiyat ve zarar ve ziyan ve faiz: masarifi sai-

re, billlhllkUm kendisinden tahsil edilec:kttr. 

7 - 2004 numaralı icra ve ımı.a kanununun 
1 

26 ıncı maddesine tevflkan mezkClr gayri 

neye talik edi!erek 27 / 41933 tarihine 

mUsadit . Perşembe günll saat 14 ten 

16 ya ka.dıır llltanbul 4cU icra daire-

alndc açık arttırma suretile 

tır. · Arttırmya • tııtırak ic;ln 

satılacak • 
yUMo yedi 

buçuk teminat akçesi alınır. :MUtcraldnı 

vergi belediye, vakı! icaresl mUşterlye 

aittir. tlW tarihli icra kanununun 119 

uncu maddesine tevfikan hakları tapu 

slcillerlle sabit olmıyan ipotekli alacak -

lılarla dığer alfı.kadarlarm ve lrUfak 

hakkı sahlplertnln bu haklanm ve husuııllo 

faiz ve maaarite dair olan iddialarını llln ta

rihinden itibaren ;>1rml g9n içinde cvnıkı 

milııb!telcrilo bildirmeleri llzımdır. Aksi 

halde hakları tapu ııic,lllerile sabit olmı-

yanlar satış bedelinin" payl&§mastndan ha· 

riç kalırlar. Allkadarlann lgbu maddei 

kanuniye ahk!Lmına göre Hareket etme-, 
teri ve daha tula malQmat almak istiyenle

rln 31/ 1046 dosya numaras11c memuri • 

yetimize müracatıarı illin olunur. 

Bf' ~lkta, icra d3iN'tllndt>n: 

lstanbulda yağ iekelcaindo sarat 80-

kağında 3 No. da Mustafa Efendinin Be

yoğlunda Ziba sokağında bakkal Hlrlato 

Efendi zimmetinde bakkal m~stralığı ki

ra bedelinden 12/ 8/ 932 tarihli J>lr kıt'a 

kunturato mucibince 96 lira a.lı.ıcnğı ol

duğunu beyanla tediyesi hakkında Çt -

kartmt§ olduğu ödeme emri arkıısma 

mumaileyh Hirleto Efen.il Yunanlslana 

gidip ikametglhı mtçhul bulunduğu mü

başir tarafından verilen meşrubattan an

l&§llm&kla bermucibl talep illnetı tebligat 

icrasına karar verildiğinden IJbU tarih • 

ten itibaren bir ay z:artmda borç mas· 

ratıar ile beraber verilmez ve bu mUd· 

det içinde borcun tamamına ve yahut 

bir kısmına ve yahut alacaklının taki

bat lcrasi hakkmd& şifahen veya yazı 

ile veya kanuni bir vektl ile 11.lrazda 

, .e kezalik bu müddet zarfında icra. 

kanununun 74 üncU maddesi muclblnce 

mal beyanında bulunulmazsa haplııle taz-

yik olunacağı ve hakikate muhalif ııe. 

menkul Uzerin<lekl ipotek sihlbi alacaklılarla yanda bulunulduğu halde cez:alandınla -

hakları tapu sicl11ile sabit olmıyan alacaklı -

ıar ve herhangi bir hak iddia edenler tarihi 

illndan itibaren yirmi gün zarfmda evrakı 

müsbltelerlle birlikte satış memuruna mUra

cat etmelidir. Aksi takdirde hakları tapu si

cll1ile sabit olmıyanlar satı§ bedelinin payla~

masmdan hariç kalırlar. Şartname muhake

me divanhanesinde herkesin görebileceği bir 

• 
1 

cağı ve borç ödenmez veya itiraz o • 

tunmauıa cebrt icraya devam edileceği 

tebliğ makamına kaim olmak üzere llln 

olunur . 

yere asılmıştır .FazJa tatsilM almıı.k isllyen- . 

ıerin 933/İ numara ile Beyoğlu ııulh mahke

~eıerl ~ ldtabetıne mUracıuıtları llCm olu• 

nur. 

ar az 
Baş~an ay~ğa, tepeden tırnağa kadar 

Yerli Malile giyinebilirsiniz 

Kurban Bayramında 
Pahalılığa kurban olmak • • 

ıstemezsenız 

idaremiz için şartnamesine tevfıkan ve "13501) numaralı ka
rarname ahkamı dairesinde takasla ve kapalı zarf usulile ikişer 
tonluk üç kamyonet satın alınacaktır. Mezkur kamyonetlerin kat'ı 
tesellümünden evvel tecrübeleri icra edilecek ve matlup evs1fı 
tamamen haiz olduklara tesellüm hey'etince tes':>it edilecektir. Ta
liplerin şartnameyi gördükten sonra münakasaya iştirak etmek 
için teminat akçelerile bNabcr zarflarını nihayet "3/4/933,. pa
zartesi günü saat "15,, e on beşe kadar Galatada Alım Satım 
komisyonuna tevdi etmeleri. (1067) 

Adliye Vekaletinden : 
Bütün Bayra lıklar n zı 

Mebakim ihtiyacı için (66) kalem evrak ve defter aleni Mü
nakasa usulü ile tabettirilecektir. Hu baptaki şartname ile nümu
neler Ankarada Vekalet levazım müdürlüğündeve lstanbulda Le
vazım Mümeyyizliğindedir. ihale 3-4· 933 pazartesi gunu saat 
(15) tedir. . . . .. . 

Taliplerin ihale günü bedelı muhammının yuzde yeda buçu-
ğu olan (375) lira teminatı muvakkate ile birlikte mübayaat ko
misyonuna müracaatları. Şartname ve nümunelerin görü mesi için 
de her gün yukarda yazıla dairelere müracaat olunması i an 
olunur. (1100) 

Ankara' da 
Çocuks:ırayı caddesinde 

' ... ~ ";t"'lt :.. • .. • • ... '-~· . ....... _ ... _ 

Yerli Mallar Pazarından alınız 

Ucuz üozel 
Samsun' da 

Bankalar caddesinde 
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