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Dünkü maçlar: G.S. Süley
rnaniyeye 1-0, Beykoz da 
Beşiktaşa 4-0 yenildiler 

16 ıncı Yll • Sayı: 5463 Talırir Telefonu: 24379 

Bitler hü/,umef i : 94 reye 
karşı 441 rey aldı ve 
Rayiştag tatil edildi 

Cumartesi , 25 MART- <3 Uncu ay> • 1933 idare Telefonu: 2d370 Sayısı 5 Kuruş 
======================================== 

• hakkındaki mutaleamız • 
pro1esı Makdonald 

================================================:========================= 

Veliahtı ,. 
• 
ltalya 

- ., 

Salı günü Mısırdan 
şehrimize geliyor 

ftalya Vellabh Pren• Omberto ye zevce9l Pre-•• lılarl 

Gençlik , fikir 
• ve nızam 

Dün öğrendiğimize göre, ltal -
ya veliahtı Prenı Umberto de Pie
mont Hz. ile zevcesi Prenses Ma
ri Joze önümüzdeki Sah günü Mı · 

Son zamanlarda matbuat ıü • aırdan şehrimize geleceklerdir. 
tllnlarına akseden sözler ve hare - İtalya veliahtı ve zevc~i Çar • 
ketler arasında (Gençlik) keli _ ~amba günündenberi Mısırda bu· 

lunınalrta..lu·I• .. v-1..:. • we CuJiaor-
tııeaioe_ ,.aılc •• ı,. •----.;ı:!ı: •·. -- da bir kaç gün kalclıktan sonra bir 
Hu arada bilhassa lise ve darülf ü· 
nun talebelerinden bahsedildiğini İtalyan vapurile Salı günü şehri -
görüyoruz. Haddi zatında buna mize geleceklerdir. ltalyan prensi 
nıemnun olmak lazımdır. Çünki ve zevcesi için Perapalas otelinde 
bun:.ın manası ilk gençlik çağımla daire hazırlanması otele telgrafla 
olar: öz yurt çocuklarının memb • haber verilmiştir. 

DİLİMİZ 
= 14 üncü liste = 

ANKARA, 24 (A.A.) - T. D. T. Cemi

yetinden verilml§Ur: 

Kar.ııılıklan aranacak arapça ve farsça 
keliıııclerln 14 nuınarnh listesi ~udur: 

1 - Paye 
2- Pejmürde 
3- Pençe 
4.- Perhiz 
5 - Pervane 
6-Perver 

7-Perişan 

8-Peşiman 

9-Peşin 
Pişin 

10-Peyda 
11-Peygamber 

Listelerde ~lkan kellmelcrden maııalan 

birden fazla olanlarm her manası için ayn 
ayn ka~ılıklar ileri fJlirWebWr. 

Kafljıhl< gönderen zatların gündcrdlklerl 

ka1"3dıklarclan ötedenbcrl ı,ıtıımııt olmıyanl~ 

rmı hang-1 taraflardan bulduklarını da bildi!'· 

mıılcri rlea olunur. 

[Bulduğumuz kelimeler ve okuyucula

mnızm gönderdiği ltar§ılıklar bc§incl sayıfa

mızdadır.] 

/DAMDAN 
········································ 
BERA ATE 
·······"······························· 

Müşerref H.ın kurtuluşu 

lılG,erref H. mahkeme Jıazaruada kete ait umumi işler içinde kendi . Kont de Valko ismile seyahat 
lerine gö·e bir yer ald;kiarım gös - etmekte olan Prens İtalya kralının lzmirde bir adamı öldürmekten 
ter· büyük oğ!udur. Bu seyahatte ken· h ır. mu akeme edilen genç kızın ma -

S.. h k k" l" d lf disine refakat eden zevcesi Belçi· _ up c yo ı, ıse ve arü ünun cerasım çok yazdık. Müşerref Ha-
ta) ebelerinin toplanmaiarı, ve mc· ka kralının kızıdır_, 

ı 1 nımm idamı istenmişti. Temyiz o-
&e]l dil inkılabında ke~1t1ilerine di.i- ta ya veliahtı hazretlerinin şeb-
~ "f ı · "b" l ld ri.mizde ne kadar kalacagwı ve An_ na ait kararı nakzettiği için ağır 
~en vazı e erın ne gı ı ~ey er o u· 
iunu görüşmeleri çok ıyidir. Hat· karaya gidip gitmiyeceği henüz cezada yeniden muhakeme edili -
ta Türkiye gibi devlet idaresinm belli değildir. yordu. Ilu genç kız ev~lki gün bc-
temcli Cümhuriyet üzerine kurul • Diln ul«}Um duydu~muı. bu bulwr tize • raet etmiştir. Fakat beraet kara!·r 

b 
rlnc \'ııll mtın\·Jnl All ltızn B«-~·den \'ill~ t•tÇt· 

tnuş olan ir memleket:n ilerisi ve çok hevecanlı olınus, genç kız m:.ıh re mi bir mıılfını:ıt olup olmndığını sorduk. - J ~ _ 

ilerlc!llesi için bu bir zarurett!'". Resmi bir iş'ar olmadığını ö~ıooı. keme reisinin okuduğu kararı bin 
f." akat bu~ olda bir milli vazife için Dlğl'r tar:!ftan Aııl<nrııdal•I İtalya M·rıı- türlü ıztırap içinde dinlemiş, uzun 
Çalışırken gÖzÖnünden uzaklaştırıl n•tllt• de tl'lt•fonla görU .. tillt. Bu husur.t:ı bir 

'"r bilmı•dtklt·rı c1>vnbu11 u·rtlllı'r. "::'ıı hr.lde müddet bir şey anlayaımyarak bir 
lnıyacak bir ~ey dah&ı vardır. Bu duydıı~umıı:r. h:ıber doğru değil midir~.. dı• • 
da memlekete, cümhuriyete, inkı· ~ınco d1>: "-Olabilir. ı·aı,ut bi7. bir Şf'J bil- t.1raftan reisin bir tarJ.ftan vekili-
liba hizmet etmek istiyen münev· mlyoru1. ... cevabını aldık. ttaı~a wllahtı r- nin yüzüne bakmış durmuştur. Ni. 

<ıa<ı!'n l<ımlni dı•ğl~tırcrek ı•y.ııhııt t•ttlğln.lrn 
Ver gençlerin her hareketlerinde hrnUz rrı.mf m:ılfunat olmnması da mOm _ hayet beraet kelimesini işitir işit-
lnemleket nizamlarının icaplarına kUndlir. mez kararın sonunu lleklemedcn 
hürm:?t e~meleridir. !=============== ağlıyarak yerinden fı:Jaımş, mah-

Zira bu esaslı noktnva dikkat ı:· Hatıralar ve Vesikalar kemcdcn kendisini evine; annesi -
dilmiyecek olursa yapılan ı'ş hir +-armasının 26 

y J' ıncısını nin kucağına atmıştır Duna ait 
le arzu cdilmiyen bir neticeye va· k "l · • kd arı erımıze ta im tafsilat "Memleket haberleri,, sü -
tabilir. Yani çok iyi bir maksatla 
ı·ı edı"yoruz tunumt•zdadır. eriye doğru atılan adımlar bila • ' 
kia memleketin zararın• mucip o • 
labifir ve düşünmelidir ki, gece 
karanlıklarını aydınlatan, bugür. • 
ki nıedeniyet alemini kuran elek· 
lrik olduğu gibi sade~e bir tahrip 
kuvvetinden ba,ka bir §ey olmıyan 
~ddırım da bir elektriktir. 

Bunların birincisi n:zami, öteki 
anarşiyi temsil edebiHr. Onun içı:1 
'"elki gün darülfünun konferans 
•alonunda büyük bir miting yapan 
ten~Ier verdikleri güze} kararlaı-

Mehmet Asım 
(Denmı 2 inci 1a,..,...) 

VAKIT'ın Yeni Tefrikası 
• • 

Bu eser yalnız genç kızların değh, herkesin, kadın, 

====erkek, ihtiyar, genç, herkesin allkasını==== 
celbedecek bir maceradır 

K 
• s • 

E s z 
Bu Senenin En Güzel Eserlerinden Biri Olacaktır. 

Muharriri : Selami izzet 

l 

Sardenya güzeli 
Güzellik müsabakaları şehirler

den köylere çekildi. 1933 giizelHk 
müsabakaları Sardcnya ada:5.1nda 
da yapılmış ve Olga Haspantaıt. 
kraliçeliğe seçilmiştir. 

Cam gibi şemsiye 
Şemsiyelerde en son moda: Bu

nu kullananlar hem giAneşin ültra 
viyole şualarından istifade ed~yor
lar ve hem de güneşin hararetin .. 
den korunuyorlar. 

············································~·············································· 

Roma sulhundan sonra 
sulh Napolyonu Musolini 
Fransız Başvekili dört devlet d·rek

tuvarını daha iyi buluyor ! 
lngiltere, Almanya, Fransa ve 

ltalya devletlerinden yeni bir grup 
teşkil etmek teşebbüs!erinin esas 
itibarile İngiltere ile Jtalya ara -
sında takarrür ettiği anlaşılıyor. 

(Deyli Ekspres) bu l§ biraz inki· 
şaf ettikten sonra Makdonald, 
Hitler ve Fransa başvekilinin Ro· 
mada toplanarak yeni bir itilafna
me imza etmeleri çok muhtemel 
olduğunu yazıyor. 

Yeni muahedenamenin adı, Ro· 
ma muahedesi olacak ve bu suret· 
le,. Avrupaya bir "Roma sulhu, 
yükletilecek ve Sinyor Musolir.; 
İtalyayı Avrupamn kudret ve hars 
merkezi olarak görecek kendisi de 
adeta bir sulh Napoleonu vaziyeti· Fransız ba§veltlli M. Daladlye 

ni alacaktır. de bulunduran, ihtilafları mevcut 
PAR l S, 24 (A.A.) - M. muahedeler çerçevesi içinde ve 

Renodel sosyalist r!rupu re!sı sulh daireninde halle imkan ve • 
M. Renodclin anlattı?darına gö • ren Cenevre teşkilatını dört bü • 
re grup murahhas heyeti M. Da · yük devletten mürekkep bir direk· 
ladye ile görüştüğü sırada bütün tuar vücuda getirilmesine tercih 
devletleri hukukça mfülavi bir hal· ettiğini bildirmiştir. 

························································~·································· 
lngiliz Projesi ve Türkiye .............................................................................. 

Murahhası z • 
aı o 

o 

nazarım zı z e 
CENEVRE, 24 {A.A.) - Silah . lumum heyeti murahhaslar ve bey· 

bı~akımı kon~eran.sı~ı~ umu°?i ko: I nelm "lel matbuat erlcfını farafm -
mısyonu bugun İngılız prnJetmı dan fcvl:alide taktlir ve Cemal 
tetkike başlamıştır. Cemal Hüsnü Hüznü Bey bir cok murn.hha::ılar ve 
Bey heyeti muralıhasamızın, lngi- gazeteciler tarnfmd~n samimi su -
liz projesi hakkındaki mütalcası - rette tebrih: edilm. rtir. 
m, emniyet, efektif, levazım, bahri Ccmd Hütnü Beyin beyanatı 
ve havai teçhizat ve kontrol nokta- konferans muhitinde günün en 
larmdan tahlil ederek bildirmiştir. mühim ve şayanı kayıt beyanatı 
Samimi bir sulhperverlik zihniye - olarak ker:;ılunm"'kta ,,e Türkiye 
tine müstenit olan bu beynmı.t bi- (De\umı 2 inci s:ı)ıfada) 



Gençlik , fikir 
• . ve nızam 

(B:ışm kaleden dcvnm) 

arasında "Gençlerin umumi nizil.· 
mı bozmamasını temin, lüzumuna 
işaret etmekle hakikaten isabet et· 
mişlerdir. 

VAKiT 

Bu münasebetle bir noktaya da· Berlin,24 (A.A.)-Rayiştag ıneclisi 94 muhalif reye ATINA, 24 (Hususi) - Başve· 
ha temas etmek isteriz: Gençlik de / kil M. Çaldariflin ayc:ı.n meclisini 
yince herkesin kendine göre hatı· karşı 441 reyle hükumete tam salahiyet vermiştir. feshedeceğine dair olan havadis . 

~A. Çaldaris I<ral · Y ıina
nistana geremez, diyor 

nna gelen bir mana vardır. Bazı· Almanyada siyasi su~lara 1 ri ve çalışma arkadaşl~rmm rnc~ul lcrin doğru olmailıeı bildirilmek -
ları bu kelime ile cocukluktan ith ipe ~ekme cezası j tutulmaları muhtemeldir. M. Gö • tedir. 

mış, fakat filen hayat faaliyetler:- BERL1N, 24 (A.A.) - Hüku • ring de bu şekilc!c beyanatta bu • Diğer taraftan M. Çaldaris, kral 
ne girmemiş, memleketin umumi met siyasi suçlar hakkında fevkn - lunrnu"~ur. Y orginin tekrar Yuno.nistana dön-
hayatmda şu veya bu suretle üzer- iade bir kanun çıkarmağı düşü:ı - Rayiştağın kararı Rayi~rat la - meı:;ini temine çalışacağı yolunda -
lerine muaıyen bir vazife alma • mektedir. Bu yeni kanuna siyasi rafmdan jttifnkla kabu~ edilmiş • ki hab~rleri de resmen tekzip ct-
mış olan yurtdaşlnrı murat eder • suçlar yapanlar için asma suretilc lir. miştir. 

lngiliz projesi 
ve Türkiye 

(Ulrlncl s:ı~ ıfadan dcvaJ9) 

noktai nazarımn en mufassal _. 
kat'i f ıkirleri ve mühim hakikatlr 
ri ihtiva ettiği ve eğer konferall -
sa iştirak eden hükUmetlerin beplİ 
de Türk heyeti murahhasaıınd 
c:üşündüğü gibi 5amimi düşünceltf 
le hnrekct etmiş obalar her hal 
&ilah bırakımı konferansının mu • 
vaffakiyetle neticc1eneceği Jcana• 
ati hakim bulunmaktadır. 

ler. Fakat gençlik kelimesini yal- ölüm cezası konacaktı.·. Rnyi~hıg gayri muayyen m~d - Pl3.strasm arltadeşlarından ev· 

nız ba manada anlamak yanlış -, Rayiştag'ın tatili detlc tatil edilmiştir. velce tevkif edilen üc ccneral bu· uyandırdı. 
tır. Çünki asıl geçlik kı.vveti be - I Nutl.~n bilhassa, BoğazlarıJl 
deni gençliğinde değil, fikir uenç- BERLIN, 24 (A.A.) - Rayiştag Ar A t ' evinde gün flerbeı;t bırnkılmışlnrdır. Bu - :ıerbestisinin tamamil<'! Türkiye 

Büyük devletler arasındaki bll' 
suı;i müzakerelere ve İngiliz pro 
jesinin hava b~mbardımanlan 
yalnız bazı uzak havaliye mahı 
addcClen mnddc:ıi !-ıakkmdaki te 
hitlere dair kısımları büyüle teti.f 

liuindedir. Cünki bed"'n O'enclı' <"ı- hükumete tnm sal5.hiyet veren ka- ım ynş ayn ın nunla ber:lbcr Plfı.stras hakl::mda nı'n kef ... letı' altında mahfuz kal"' 
"' ~ 

0 

• ~ silah ar as .. hrma k d' .... 
ni asıl kıymetlendiren cevher fi - r nunu 94 reye karşı 441 reyle ka- takibat devam etme te ır. ması ve gerek bu mıntakaya, p. 
kir gençliğidir. Fikir <;ençli ~i ol - bul etmiştir. BERL!N, 24 (Hu"usi) - Ber . Atina polis müdürü sab!lt elik. rek Yunanistan ve Bu13aristnn i1' 
mazsa beden gençliğı hiçtir. Bu Merkez fırkasile Bavyera Hatk linde Potcdam polis m~rkczi m 0 

- tatörün Atinada bulu11duğuna La- Türl İye arasındaki hudutlara a 
tıpkı kumandasız kalan bir ordu Fırkası da, bu dakikada milletin murlan tarafından me;şhur alim ni olduğundan zabıta şüphe edi • her üç dost ve komşu mcml 

gibidir. kurtarılması eseri için tekmil mu· Aynştaymn Berlin civarında Kn • len her yerde araştırmahır yap • 1 arazisine tnalluk eden askeri tab 
Hakikaten gençliği yaşa göre hasımlara el uzatmak istedikleri - put denilen yerdeki sayfiyesinde maktadır. didatın tabiatile kaldırılarak y• 

'değil fakat fikire, dü.ünüşe, ka· ni bildirerek rey vermişlerdir. aranın yapılmıştır. rine müGavat e .. asında her mem 

faya göre tarif etmek dnha doğ - Başvekil ne Rayiştagın ne de Aramanın sebebi. Aynştaynm Jsfanbu / - Ankara leket için olduğu aibi bu husu• 
rudur. Çünkü geçlikle ihtjyarlı- Rayişrotun haklarını kaybetmiye • sayfiyesinin bir silah deposu hali- larda dn umumi te~Iihatın azal 
ğı biribirinden ayıran vasıf insan· ceklerini ve vaziyetlea·ini muhafa· ne getirildiği şeklindelci ihpardı, · Hava yolunda hava tılmasına ve tahdidine dair m~ 
lardaki maddi kuvvcllerden ziya - za edeceklerini bir kere daha be · Fakat, kö~k, baştan başa arandı!;ı knvele ahkamının kaim olm 
de manevi kuvvetlerdedir. Bir kaç yan etmiştir. Almanya a km n • halde, tek silah e e geçmemıştir. hakkındaki beyanatı d•.•rin bir te -h k d l · yüzünden arızalar 
sene evcl Amerikadan Lindberg 1 ki tahrik amiz haberler devam et- Bu ihbarın, Almanyadaki Y ahucli Sehrimizden Ankaraya gitmek sir yaptı ve konferans umumi be • 
isminde bir genç tayyare ile kalk- tiği için şiddetli tedbirler elzem aleyhtarları tarafından yapıldı,!ı üzere evvelki gün saat on altıda yetinin ekseriyeti tarafından İJ 
tı, ilk defa olarak bir uçuşta koca görülmektedir. söylenilmektedir. Aynştaynın ns • Yeşilköyden kalkan tayyare yol - Leli'ı.k1ti edildi. 

Bahrimuhiti aştı, Avrupaya geçf. Siyasi mümessiller bu hususta len Yahudi olması itibarile, ken • da kar fırtınatı ve sisle kal'şılaş - Konferans, yarın ır.üzakereyf 
Bu Amerikalı gencin farikası el- teşebbüsatta bulunmak için tali • disinden Almanyadaki son 'Vaziyet tığı için Yalovada yere inmcee devam edecek ve salı gününe ka • 
bette yaşı henüz yirmi beşini bi?e mat alacaklardır. Hatnlı olan ga • tesiri altında şüphelenildiği anla • mecbur kalmıştır. Hava fena ol - dar Jngiliz projesinin müzakero 

bulmamış olması değildi. Lind - zetelerin iş hakkım knybetmele • şılıyor. duğu için ihtiyati bir tedbir ola • si hitam bularak teferrüııtın teı. 
hergin hu f~vkalade muvaffaki - rak yere inen tayyare hiç bir arı· Jcikine p,P.~ilecektir. 
yetini temin eden şey büyük cesa· Avam kamara zası olmadı{!ından geceyi Yalova· -------
reti ve azmi ile birleşen zekasm · da yolcu1al'la birlikte ge_çirerek Al 
dan ibaretti. - ....... _. ................................. - ................................. _............. h Yeşilköye dönnıüş\ür. manya 

Sonra profesör Piccard işmin • ı• talya pla" fiJDJfl a u Dün saball on buçukta diğer Sfr 
de bir fizik alimi yer _yüzünden 16 tayyare y cşilköyden kalkmış ve 
bin metre yükseklikte fenni tecrü-

beler yapmak istedi. F~kat bu k,.- a ame d • ı • h ı A t ' Eskişehire de uğrıyarak öğleden 
dar irtifada insanların yaşaması - e } mesı a yra e sonra Ankarnya varmıştır. Bu tay· 
na müsait hava yoktu, onun içiı. yare ile gidenler Ankara Hukuk 

içinde kafi derecede ha\•a tabaka- A Ih • • d Mektebi profesörlerinden Cemil 
Si da olduğu halde bir hususi labo- vrupanın su ıçın e yaşaması Beyin ::evcesi Hanımla l::üçük ço-

ratuvar yapmak, sonra bunları bü- ordusunun kuvvetli olmasındanınış ! cuğu ve diğer ilci yolcudur. yük bir balon içerisin~ alarak bu 
suretle 16 bin metre yüksekliğe 
çıkn!'ak çaresini de düşündü, se
nelerce uğraştı, nihayet bu mak • 
~adma muvaffak olclu. İnsanların 
alelade tayyarelerle çıkamad~k -
ları irtifalara kaclar yükselerek o • 

rada ilmi fizik tecrübeleri yaptı! 
Bu profesör, Amerikalı Lind -

berg gibi henüz yirmi beşini bul· 
mamış bir genç değildi. Hatta ah.· 
mıştlık bir ihtiyardı. Fakat onun 
tabiatında ve kafasında öyle bir 
gençlik kuvveti vardı ki, bütün 
dünyanın gençlerini ve ihtiyarla -
rmı hayrette bıraktı. 

Tekrar edelim ki, genç demel< 
sadece çocukluktan kurtulmuş, ht:
nüz tahsil ya mı bitirmemiş va • 
tandaş demek değildir. Hakiki 
genç, genç filtirli ve genç iradeli 
insan demektir. Gençlik demek in
sanlığı, medeniyeti ve milleti ile
riye götüren yeni fikirleri, yeni u
sülleri anlıyan ve onlara taraftar • 
lık eden insanlar demektir. Genç 

LONDRA, 24 (A.A.) - Avam 

kamarasında amele fırkası azasın· 

dan M. W cdg Wood Almanyada 

bu yakınlarda olup biten şeylerin 
Alman taraftarı İngiltereyi F ran • 

sız taraftarı İngiltere haline getİ\'· 
diğini söylemiştir. 

Liberallerden M. Lewelin Joncs 
M. Makdonald ile M. Musolininin 

şimdi elde bulunan sulh muahede
lerinde değişiklikler yapılmasın -

dan yana olan teHifforini beğen • 
miş ve benimsemiştir. 

Muhafazakarlardan M. Mol • 
son da demiştir ki: 

- İktidar mevkiinc gelen 1ng:
liz kabinelerinden birkaç ıtalya ile 
olan eski dostluğumuzu ihmal et" 
tiklerinden dolayı müaheze.)'e 
hak kazanmışlardır. 

Amele fırkası mebuslarından M. 
Staf ford Crips, nmele fırkası aza-

demek, ilmin ve fennm gösterdi - sımn dört büyük devlet arasıncla 
ği usuller içinde yetişmiş ve o yol
da yürümeğe alışmış kafalar de • 
mektir. Genç demek, hakkın ve 
hakikatin nuru ile doğru yolu gö -
ren gözler demektir. Bülasa gene· 
lik demek zek'A, ilim, fen de
mektir. Lise ve darülfünun genç -
leri memleketin manevi istikbalini 
tetkil edecek öz yurt c'7latlarınd~m 
olmak itibariledir ki, gencliğin 

timsali ıayıhrlar. 
Mehmet Asım 

bir blok yapılmasını çok zararlı, 
tehlikeli gördüklerini, böyle bir 

blokun milletler cemiyeti için biı· 
rakip olacağını sandıklarını !:Öyle -
miştir. 

Mecliste yapılan bu müzakere -

nin sonunda hariciye müsteşarı M. 

Eden kürsiye gelerek şu sözleı-i 
söylemiştir: 

-Biz Fransayı Almanyaya yak
la~tırmak istedik. ltalyadan başka . 

her hargi bir de,·Jet bu yaklaştır -
ına işini başarmak içih Avrupatl:: 
ki nüfusundan faydalı bir suret:c· 
istifade edemezdi. 

İtalyanın açık ve serbset bir su" 
rette mesai istirakini temin edebi • 
lirsek bu işte biiyük bir merhale a\;· 
mış olacağız. 

M. Eden sözlerini şöyle bitir 
miştir: 

- Silahları azaltma hakkında -
ki lngiliz planının bütün milletleı 
tara fmdan hemen ve bu kadar 1~ i 
hit- surette kar~ılanmacı uğurlu Lir 
aHlmettil'. 

LONDRA, 24 (A.A.) - Avam 

ki nazırlardan M. Sinclair, ~imdı
den bir hükum vermek doğru ol • 

mamükln beraber Almanya.nm baş 

ka milletlere ihtilaflarını hal i!;in 

kuvvete müracaat etmiyeceğini 
umduğunu söylemiştir. 

Bu :;özlerden sonr.a M. Sinclair 
!ngiliz tebaa~mdan iki kişinin Ber
linde mahpus bulunduğuna dikka-
ti çekmiştir. 

M. Sincluircdcn sonra M. Corcil 
:;öz nlt"rnk İngilterenin harici iş • 

!erinin :;on dört seneJenberi M. 
Makdonald tarafından idare edil-

meoine şiddetle itiraz etmiştir. 

M. Corcil, silfıhları nzaltma ga-

kamarnsında nmele f.rrhı.sı azasın· yefline e:;h:i diplomatilt yollardıın 
dan M. Grcnfeld, Mc:ı.1 ~donald plfı- h:onak honak ilerlemek sureti!e 

m hak~unda b~zı tenkitler yürüte-
rek demiş!İr ki: 

- Bu plan silah kuvvetlerinin 
cldu'kça çok mil darda azaltılacn • 

ğım bildirmediği gibi gelecek bc:ş 
sene içinde silahların l:üHiyetli su

rette azaltılacağına dair bir kaydı 
da havi bulunmıyor. 

Amele fırkası azası dünya iktı • 
sat konferansımı daha büyük bir 
ehemmiyet vermelctedh·. Çünki hu 

konferansa milletleri eski vahşilik 
haline doğru çekip götüren mili • 

tarizm ve dikta~örlük sebeplerini 
ortadan kaldıracak hır vesile ve 
fırsat gözile bakıyor. 

yürünüp aidilme::;ini tercih ettiği -
ni &öylemi~tir. 

M. Corcil, başvekil M. Makdo • 

naldın hazırladığı sillhları azdt • 

ma plfınını kabul e~mcs; için Fran

sa nezdinde isnırda bulunmak'n 

cok 2' kılhca bir hareket yaptıeı zan 

nında olmadığını da kıiydctrniş ve 

demiştir ki: 

- Avrupanın bu cene sulh için-

de ya~aması, Frans~z ordusunun 

huvvetli olma~nndnn ileri gelmişt•r. 

Bu ordunun kuvvetini - yerine 

ameli bir :ıclamet teminatı gö:;te • 

rccek bir şey olmadıkça - azalt· 

Samuel Grupu azasından ve e:.- mnğa uğraşmamalıdır. 

Galip, mağlup far 
tanıma~ istemiyor 

BERLlN, 24 (A.A.) - BaşY• .. 
kil Hitler di!n Rayiştagta bük~ 
tin proerammı izah ederken bef 
enlmilel oiyazete de tema~ etmit ' 
tir. 

Harici dya!;et hakkında, ba~Y~ 
kilin nutku :;ulh, silah bırakımı .,. 
milletlerin müsavatı esasına mü.tl 
nit Avrupa iş ortaklığında şay"' 
dikkat bir tezahür teşkil etmekte• 
dir. 

Hükumet, Alman hüklımetiol' 
harpcu niyetleri hakkında ta~ 
amiz haberleri en mücsoir bir ti' 
kilde tekzip etmektdeir. 

Başvekil, Almnn miHetinin te 
mil dünya ile sulh içindt> yaşa 
istediğini bildirmİ§ ve demştir ~ 

" - Bununla beraher beynel 
milel münasebette galip ve m 
lUp tezi ebediyen devam edem 
Umumi iktisadi felakete çare b 
Iunabilmck için üç ş:ıı t laznn 

1 - Siyasi zimamdarların sl 
kCın ve istikrarın idam.esi için 
ri mahdut otoıiteleri 

2 - Beynelmilel ititııadm ve 
han iktısadiyatmm teşkilat ve · 
resinde müşterek prensiplerin t 
rar tesjsi için büyük milletler 
fmdan sulhun tekeffülü, 

3 - Borçların ve tamiratın i 
sı, 

Başvekil, Cenevrede hakiki 
lfıh bırakımı karar ve tedbirler· 
tehirinden dolayı teessüf ünü iı 
edcı·elt bir taraflı silah hıra 

ile bunun :-eticesi olan emnİ)' 
sizlikten mütevellit haksız v9' 
tin Almanya için devamına i 
olmadıüını söylemiştir. 
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Ruslarlarla takas 

iŞARETLER 

Monarşi ve 
150 likler 

Muhafazakar bir yabancı bana 
Yeni Müsamereler ı p h J 1 ·-----... -........................ a a ı ecza 

H ıkevı.nde Heyetimiz 
.............................................. 

Öğrendiğimize göre Ruslar ma
kine ile değİftİrmek fartile mem • 
leketimizden tiftik ve saire almak 
için hükumetimize müracaat et -
mıtlerdir. 

!Öyle ibr sual sormu~tu: 

''- Siz ve bir kısım arkadaı • 
larıruz monarşi rejiminin sonsuz 

a Aleyhinde kanuni Yerli ipek kuma' 

düpnanısımz, niçin?.,, 

Bana bu suali soran ecnebi 
l'urkiyenin geçirdiği içtimai ham· 
leleri tanımıyor, Türk tarihinin 

Verilecek konser takibat yapılan Dün geldi, Hasan 
ve konferanslar depo sahipleri Bey Ankaraya gitti 

Yerli ipek kuma§ ticareti ıon 

haftalar içinde eskisine göre yüz
de 20 nispetinde çoğalmııtır. Bil
hassa Mısırda ve Suriyede Türk 
yerli ipkeli kumaşları çok rağbet 
kazanmıştır. 

leyrini bilmiyordu.. Ona göre, ı latanbul Halkevi her pazartesi 
lbonarşi taraftarı olmak veya ol • ve perıembe iÜnleri Halkevi salo· 
lııamak sadece bir fikir mesele • nunda konferans ve konserler ver· 
•iydi. Eğer bizim tarihimizin akı • miye kıu-ar vermiı bunun için de 
tını bilseydi Türkiyede monarşiye bir proğram hazırlamıttır. Bu 
düımaıilığın bir hayat meselesi ol· proğramı aynen yazıyoruz: 
duğunu hatırhyacak ve böyle bir 30 Mart Perşembe: Türkçenin 
IUal sormıyacaktı.. Madamki tamimi - münakaşalı konferans; 
'<>rmuı bulundu, biz de tekrar 3 Nisan Pazartesi: Konser (O • 
IÖyJiyelim.. rner Refik Beyin konseri); 

Tarihimizin seyrini hilmiyen 6 Nisan Perşembe Köprülü zade 
tcrıebi XVll inci asrın düfünce • Fuat Beyeefndi tarafından Ahmet 
leriyle doluydu, Devlet rejimleri Vefik Pa.,.~ hakkında konferans. 
hakkındaki düşünceler onun ıçın Ahmet Vefik Paşanın hatıraları ve 
8-de birer ıöz mevzuydu.. eserleri ile küçük bir ~ergi; 

Biz, monarıiye fikirlerimizle de 10 Nisan Pazartesi: Şiir günü: 
düımamz, bir ülkü olarak bütün XIII - XIX asır divan ve halk ~
bıonarıilerin yıkılması dileğimiz· debiyatı nümuneleri. Yaşar Nabi, 
dir .• Hayatımızı hu yolda fikirle • Ye Behcet Kemal Beyler tarafın • 
?İrnizin icra vasıtası yaptık. Türk dan bir .. diyalog: İnkılap çocukları; 
İıda1ibınrn en kuvvetli tarafı bu • 13 Nisan Perşembe: Salih Mu • 

dur.. rat Beyin konferansı: Eski sima--
Fakat biz monarJİ mefhu • yeni sima 

bıunu Türkiye için sade bir 17 Nisan Pazartesi: Tiyatro gü
fikir meselesi bir noktai nü: Tiyatro hakkında bir kaç söz 
~zar olarak tasavvur edemeyiz.. nümune olarak bazı sahnelerin 
tünkü bir fikrin hoş görülmeıi temsili. 
İçin bir cemiyetin bütün benliğini ~~~~~~~~~~~~~~!!!!!! 
~e bütün varlığını yok eden bir dıiı bir kitapçık var .. Bu kitapçı • 
hedef olmamuı lazımdır. ğın adı Muhalefetten Sealerdir •• 

Halbuki Türkitenin tarihinde Muharriri de Nizametin Kibar a· 
•örülen kat'iyyet şudur: dmda bir aenerİ- 150 likler na • 
Monarıi = Hiyanet.. mma konuıan, onlar hesabına. 
kurtuluı ıavatı ba~tan s-onuna nurhrat 4f••r·• N7sm•ittinden, 

lr .. .ı •• ,_--~=r•- ı.;. ... mcon cıo. Türkiye dıtmda monarıi tarafta -
'°Üfmesiydi. Mon~.rıi istipdadı ia· n geçinenler hakkında fikir ver • 
tiyordu .. Hem yabancı milletlerin, mek için biraz bahsedeceğim •• 
)ani Türkiyeyi müstemleke haline Okuyucularım bir çirkef, bir kötü 
\oymak onun son emeliydi. Sevr 

kokuya biraz tahammül et.inler .• laauahedesi, Sevr muahedesinden k. ... 
Muhalefetten sesler ıtapçıgını 

~~el padişahın İngiliz mürah • yazan adam, bir zamanlar Kürt 
haalarile imzaladığı gizli muahe • istiklali diye bir davaya girmit, 
de, Anadoluyu, ya,amak istiyen hatta Kürdistanın dahiliye nazırı 
bir milleti eıirle•tirmek için çı· 

Y bile olmayı kararlathrmıf, eh. hül· k.rılan ısyanlar, Anadolu kuvvet· 
yadır, bu derıiniz .. Varım serseri 

leri üıtüne gönderilen inzibat kuv· biraz da nazırlık hülyası ile gün 
"etleri falan, filan .... hep monartı 

geçirsin! Fakat bu it suya dütün • 
"-ınma yapılıyordu. ce Hoyboncuların ve Taınakların 

Monartinin hiyaneti bir mil- eline bir maıa gibi geçmiıtir • 
letin istiklaline nihayet vermek Bir taraftan Ermeni ihtilal ko • 
iıtediği zaman artık onu bir fikır mitesinden aldığı ile yaııyan ser· 
diye dütünmek kimaenin aklına seri, beri taraftan da beynelmilel 
telmez .• Böyle bir fikir olamaz , dolandırıcı Mehmet Ali ile birle • 
~iinkü hiç bir müsamaha bir milk· terek Türkiyeye monaJ1İyi tekrar 
letin hayatını ortadan kaldırtaca 
t getinnek için fikrini, kalemini se-Q1.reketlere cevap verdirmez. Fi - . , 
~ ferber ebnıf .•• 
ir hürlyet içindir. .... Bu, bu adamlardan bir tanesi • 

• 4 ... 

Lozan sulhünden evvel vaziyet dir~ • • • 

b._ fekildeydi, Lozan sulbünden Ben Fransız olsaydım, 1914 te 
loııra iıe monarti taraftarları a • harbe cü.mhuriyetçilerden daha 
~rlctan açığa Türkiyeyi haraç me • evvel kotan monarti taraftarla • 
~t ıatılığa.çıkarmak için kendile· nna gene tarihi durdurmak, ın • 
lirai müstemleke arayanların ko • aanlığı geri hıralana.k istedikleri 
ltıiıyoncusu haline koydular • için, bir Fransız ihtilalcisi olan 
Onların toplanıtları, onların b. d bu Sen Jüıt'ün cümlelerini ıraz e· 

""'"tün davaları artık müstakil bır ğiştirerek hitap edecektim: 
• Ürkiyenin · etrafında konut ulan 
•~ Monarti muhakeme edilmeden 4.flar değildir. l h 

ı·n idam olunma ıdır. Çünkü mu aOnlraın davaları Türkiyen 
• keme vatanda.ı içindir. Hüküm· letildalini ıabfa çıkarmaktır . 

dar ve onun fikri hiç bir zaman Yazdıkları yazılar, çıkardıkları 
L!. de vatandaım ne fikri, ne de ke&diıi-'lte.plar meydanda.. Geçenler T 

dir.. Fakat ben ürkiyedeyim, tene bu sütunda (muhalefetten 
~ler) adlı bir yazı yazmııtrm Türkiyede memleketimi hürriyet· 
S · ıizliğe sokmak iıtiyen, düflJlanla \iriye gazeteleri benim telmih et· b 
t'k beraber vatanda.ıı yıkan ir reji-111itn vak'aya daha vazıh cevap · 
L - me müsaade edemem .. Bu müsa • "'-' Yeriywlu. ı h' 

faa maha, müıamaah deiia. ıyanet Monarti fikrini müda 
'den yüz elliliklerden birinin '>lur .. 
'ora günlerde Şamda hutn • Sadri Etem 

Evvelki gün Sultanahmet Sulh 
birinci ceza mahkemesinde paha· 
lı ecza sattıklarından dolayı hak • 
larında kanuni takibat yapılan 
Alber Niyego, Sehak Panosyan, 
Dacat Dirdiryan Efendilerin mah· 
kemesine ba~lanmıştır: 

110 kuruta aldıklan eczayı 
(2000) kuruşa ve 145 kuruşa al • 
dıkları bir eczayı da 175 kuruta 
ıatan bu eczacılara hakim tarafın· 
dan niçin böyle sattınız? diye ıo • 
rulunca tU cevabı vermişlerdir: 

- Şimdi piyasada 72 ecza de • 
p04Su daha vardır, bunlar bu ilaç • 
ları bugün bile benim sattığım fi • 
alttan fazlasına satıyorlar. Ben u · 
cuz satmakla tanınmıt bir eczncı • 
~m,, demi§tİr. 

Mahkeme ecza fiatlarında mü· 
teamil kazancın ne kadar olduğu
nu Ticaret odasından ve eczacılar 
cemiyetinden ıormağa karar ver • 
mit, mahkame de 11 Nisana talik 
edilmiştir. 

lstanbul polis kadrosunun 
genişletilmesi karan 
Öğrendiğimize göre İstanbul 

polis kadrosunun genişlettirilme • 
sine karar veriLmittir. 

Bu karara göre birinci ve ikin· 
cİ_§ubelerin kadrosundaki memur· 
lar çoijaltılacak bu auretle tren, 
vapur istasyonlarında daha fazla 
ıivil memur bulunacaktır. 

lstanbulun planı 
İstanbul Belediyesi, ıehrin pla· 

nını yaptırmak için belediye büt -
çesine tahsisat koymu§ olduğun • 
dan Mayıı bqında tanınmıt tehir 
mühendislerinden birisine bu it 
yaptırılacaktır. 

Bu ayın on yedisinde Bükreıte 
toplanmıt olan Balkan konf eran&ı 
meclisine memleketimiz namma 
iştirak eden murahhas heyetimizin 
reisi Trabzon mebusu Haıan Bey· 
le umumi katip Ruşen Eşref Bey 
dün sabahki ekspresle tehrimi • 
ze gelmitler, Hasan Bey ak§amki 

lhra~ iskelesinde mallar 

ihracat ofiıi memleketimizin 
muhtelif ihraç iskelelerinde satıl -
mak için hazır bulunan malların 

listesini hazırlamaktadır. 

trenle Ankaraya gitmiıtir. Istanbul Halkevi nasıl 
Bükreşteki Bnlkan konferansı çalışmak istiyor ? 

meclisi dağıldıktan sonra Sofya • İstanbul Halkevi reisi Hamit 
ya geçen murahh~larımız orada Beyin Halkevinin bu sene için • 
Bulgar ba~vekili M. Muşanof ve de yapacağı işler hakkında An
meclis reisi M. Malinof ile görüt • karada alakadarlara izahat ver -
müşler, Hasan ve Ruşen Eşref Bey- dikten sonra şehrimize döndüğü -
ler Bulgar kralı Hz. tarafından ka· nü yazmıştık. 
bul edilerek uzun müddet yanında k a· . ·ı .. 

Hamit Bey dün en ısı ı e go -
kalmıtlardır. Murahhaslarımız Sof sen bir muharririmize İstanbul 
yadan hareketlerinden evel başve· ~~lkevinin 9 şubesinin yeni sene 
kil M. Muşanof ile ikinci defa gö· faaliyeti hakkında şu mahimatr 
rüşmütler, hareketleri esna~ında vermiştir: 
istasyonda Bulgaristanın eskı An· _ Dil, tarih ve milli edebiyat 
kara elçı·11• M. Pavlof ile elçimiz h' · ... b·ı · · 

sahasında mu ılın umumı ı gısı 
Tevfik Kamil Bey ve konferansta· ni arttıracak, konferanslar tertip 
ki Bulgar murahhasları tarafın • edecektir. Bunlara dair mükafatlı 
dan uğurlanmışlardır. tetkik mevzuları ilan edilecektir. 

Konferans meclisinin bu defaki Güzel sanatlarda, sergilerde mu 
toplantııında önümüzdeki Teşrini· vaffak olan milli eserleri tabede • 
evelde toplanacak olan dördüncü rek memleket gençlerine ve halka 
Balkan konferanımda görütüle • dağıtacağız. On beş günde bir mu· 

cek meseleler tespit edilmiş, bul •: siki konserleri tertip edeceğiz. Mi· 
rada bilhassa ekalliyetler mese esı mari hareketlerine yardım edece • 
üzerinde Bulgarlarla Y oguılavlar ğiz. Temsil ıahasmda ise muhtelıf 
arasında tiddetlice münakaıalar temsil gruplarının çalışmasını tan· 
olmuştur. Neticede ekalliyetler me- zim ederek lstanbul kaza ve köy • 
ıeleıinin dördüncü Balkan konfe • ferine kadar f anliyeti teşmil edeee 
ransmda görülmesi esası kabul e- ğiz. Ve seyyar sahne hazırhyaca • 
dilmi,tir. v 

:s gız. 

Bat murahhasımr- Hasan Bey Spor sr '1asında da beden terbi • 
beyanatında dördüncü Balkan k•ln yeıinin her sınıf halk nrasmda ya.· 
feransı rüznamesine Bulgarların pılmaıı için uğraşacağız. 
isteği üzerine ekalliyetler mesele • içtimai yardım olarak, yüksek 
sinin de alındığım söylemi§, Bal • tahsilde bulunan gençlığe yapılan 
kan misakı projesinde bütün bir yardımları genitleteceğiz. Yemek· 
fa:;hn hasredildiği bu çetin mese • ten batka kitap ve clbiıic de vere • 

Nerelerde silo yapılacak ? leye bir hal sureti aramlması lüzu· ceğiz. 
muna itaret ve bu seferki toplan · Köylüler için köy odalarının du-

Ziraat vekaleti muhtelif ihraç tıda anlatmada tesadüf edilen ba· varlarına asılmak üzere köy duvar 
istasyonlarında silolar yaptırma • zı hayali inkiıarlarıni'\ rağmen gazetesi neşredeceğiz. Köylülerin 
ğa karar vermişti. §İmdiye kadar elde edilen netice • htanbul dairelerindeki itlerini ta· 

Bu ıene Polatlı, Konya ve Eski- nin çok ehemmiyetli olduğunu kip için bir büro vücude getirece • 
tehir istasyonlarında birer silo yap kaydetmiştir. ğiz. 
tırılacaktır. Rüten Eıref Bey, Pazar günür.e Çocuk netriyatına, halıcılığ~, 

Gelecek senelerde de diğer is kadar §ehrimizde kalacaktır. milli tezyinlere ait üç sergi açaca -
tasyonlarda yaptırılacaktır. ğız. Ve İstanbul asarı ntika muhip· 

....,.---·-----... """'ili~ İngiliz tayyarecisi Matma leri cemiyetine yardım edeceğiz.,, 

VAK 1 T 
GUndellk, Slyut Gazete 

I.atanbul A.nkara Caddesi, VA.KIT yurdu 

Telefon Numaralar1 
Yazı ~lerl telefonu: 24379 
ldare telefonu : 24370 

telgraf adresi: Istanbul - VAKn 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedellerl ~ 

Seneli'.: 
6 aylık 
3 aylık 
1 aylık 

Türkiye . 

HOO Kr. 
750 • 
400 • 

150 -

llln UcretlerJ : 

Ecnebi 

2700 Kr. 
1450 • 
soo • 
800 • 

nemnı lllllıların bir satın 10 Kunı§ 

Tlcaı1 llA.nlann bir ııatın 12.:ı Kuruş 

Ticart Ulnların bir santimi 2:1 Kunıo 

KUçUk lllnlar: 
Btr defası SO iki defaSI 60 Uç dera11 fi:! 

dört defası 7:1 ve on detaaı 100 kuruştur. 
Oç aylık UAn verenlerin bir defam mecca· 
nendir. Dört aatın geçe.o llA.nların taz.ıa 

satman bet kuruştan beeap edilir. 

zelle arkadaşı şehrimizde 
Tayyare ile bir seyahate çıkan 

İngiliz tayyarecilerinden Matma • 
zel Loch ile M. Furford dün ıeh· 

rimize eelmi§lerdir. Suriyeden 
gelmekte olan tayyareciler evvel· 
ki gün Anadolu üzerinde fırtına • 
ya tutulduklan için Geyve Akhi • 

sarında yere inmeğe mecbur ol • 
muşlardır. Tayyareci Matmazel 
yolda raha•sızlandığı için geceyı 

orada geçirmif, ak§am geç vakit 
trenle buraya gdmi~tir. Arkadaşı 
ise tayynrP.sile d\in sabah Y eşilkö· 
ye gelmiştir. 

7 paket eroin 
Tavukpazarında 27 No.lu dük· 

kanda kahveci Kigork Efendinin 
dükkanında kaçak eroin bulundu· 
ğu haber verilmi' ve yapılan a • 
raştırmada 7 paket eroin bulun • 
muştur. Kigork Efendi yakalan· 
mııtır. 

25 Mart 1918 
- lllen'l lhtlkAr heyetinden blldlrildltıne 

göre baur çocuk N\.'llplannın satııı 8eJ'best 
bırakılnu,tır. Cıım satışı clA narh dairesinde 
ıcrbcsttlr. 

- Diln Konyada: TUrk <K'ağmca AIAet-

-------------· · tin tepesinde ve ocakta Ergenekon bayramı r yapılmıııtır. nu milli gUn bütün mektepler, 
Y Urtdaş ! erlmıu bOkulDC't kadın ve erltek bUtUn ahali· 

nln lştıraklle kutlulanmı,tır. 
yerli malından şaş- - Bahh:e nazırl C.c-mal Pqanm Suriye 

ma. ve garbi Arabhıtan umum kumandanlığıa • 
dan lnfikAklerl mUnıısebetlle C'ıt'!bcll LObaae-

llllll İktıaat ,,. Tasarruf da Maronl p:ıtrlğl (l!:Jyaa Ho(M'k) Eteneli ile 
Cemiyeti KudUt11 metrepolltı tarafından kcndltılne itti ~ ...... ____________ ..... 11111" •• , _____________ .~ mektup ıünderllmlıttlr. 
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Muharriri : Cel 1 l'turi 

VAKiT 

• 
ırame e adın 

iki parmağını tütün 
makinesine kapbrdı 

ı s A 
R ] 

ç -...ne 
• 

Be ~·ka bütçesi 
1flrtib s, nntın, terclime hnklnn mnhfuzdur ,, Sanyerde tütün fabrikasında 

bir kadın parmağım makineye 
kaptırdı ve iki parmağı .keaildl. 

gır BRO ,..SEL, '24 (A. A.) j 
Jaspar umumi bütçenin 700 i 
yonlak brr açılt göstereceğin le 
ti al "Verdiğim, hmrumetin ta: 5 

ruf yapmak ve suiistimaileritı 

Efkarı umumiye, 
"Efkarı umiye,. ! Bu tabi -

rin m n ı ne?. Müstebitler lbu -
nun mevcut olm dığma zalıiptir -
Jer. Şu notlarımızda Osmanlı dev
letinin on fıhasından ahsedi • 
yoruz .. O devrin Su1tam bdül · 
hamilli. Acaba bu p difah göre 
efkarı umumiye var mıydı, yok 

muydu'?. Size açık öyliyeyim: 
Abdülhamit, belki efkarı ummu • 
miyenin .ne demek olduğunu bil -
mezdi .• 

Zaten, o devre değin lbizde, 
muntazam bir şekilde efkarı umu
miyenin tezahürlerini hatırlamı -
yorum_ Tarihi karıştırdım, böyle 
bir vak'a göremedim. • 

Uh:k bir fıkra-: 1293 kanunu e· 
as· i ilan edilmiş. Haikta hiç bir 

heyecan yok .. Bu ciheti düşünen 
kanunu esasi mürettip1eri .tabrik 

ve teşvikle insan ıtlitmu tat" 'Ve zor
la, Tophane koşkünün ()nünde bir 
gösteri§ y pbrmışl r .. (Bu fıkrayı 

mezkur kanuntın tanzimine me • 
mur komisyonun aza51ndan o!an 

büyük babam Abidin Paşadan 
naklediyorum.) 

Efkarı umumiye, hürriyet saye -
sinde, intikat .sayesinde mayala • 
nır .. Abdülhamitten evvel pek nis
pi ve izafi bir matbuat 'hür · ·eti 

vardı ise de Avrupalı mar&_.,ile 
efl·in umumiyeyi .açacak mertebe
de değildi.. Abdülaziz ahlinde 
SODO gazete okuyan ya vardı, ya 

yoktu.. O zamanki memleketin 
nüfusu ise 40 milyondan eksilt ol • 
masa gerek .. Acaba kırk milyona 

beş binin :nispeti nedir?. Kara 
cümlesi kuvvetli olanlar söylesin • 
ler .. 

Hürriyet, devede kulak .• Mat -
buat, c.ıltz ,.e sıska.. Memlekette 
hiç bir nevi parti yok.. Teşrii, hat
ta istişari meclisler henüz kurul • 

mamı .. Böyle bir muhitte efkarı 
umumiye nasıl teşekkül ve tees -
sü eder? .. 

Evet, Fransada olduğu gibi Os -
mantı diyarlarında efkarı umu -

miye yoktu .. Fakat?. Şu "fakat,, 

kelimesinden sonra kocaman bir 
sorgu işareti koymağa mecburum. 

Pek aziz bir üstadımın ifadesi
ne göre, belki o zamanlar bizde 

efkarı umu.:ıniye yoktu, yok gibiy • 
di; lakin her hnl:ie "hi ııiyatı u • 
mumiye,, mevcu•tu .. 

Umumi his iyat dediklerimizi 
memleketin tarihi, ahlaki, adetle
ri, herkesçe kabul edilmiş umde -

Jeri te~kil eder .. Evet, 'tasdik ede • 
lim, ammenin itirassız kabul et -
tiği "his,, ler, o zaman, bir kuvvet 
ti •• 

işte, "efkarı um mniye,, tabiri 
ne alışkın olmıyan Abdülhamit, 
belki me 'ur olmıy rak hissiyatı u
mumiyenin vücudunu kabul et -
mişti. Buna şüphem yoktu.. Ona 

karşı gidemezdi .. Hatta, fazla ola
rak, ammenin do;yru, yanlış duy -

gulal'ını kullanmak için fırsat a · 
rardı. 

Ozaman bu hissiyat nelerden 
ibaretti. Basit ve İptidai şeylerdi . 
Mesela bir fakir kadının çocuk 

doğurmak üzere olduğunu duyar 
duymaz, iki eli kanda olsa padi • 

§ah ona heaıen ebe, doktor, para, 
ilaç,kömür gönderirdi. Ölenleri 

Sarıyer tiitn fabn"kasında bir ~ 
·ss·yatı um • 

çok amele çalıpnakta.dır. Bunlar· 
kaldırtırdı .. Buhara'dan, Hiva - dan bir kısmı d kadmdrr. Fazi· 
dan gelen fakir hacıları beda\·a Iet hanım isminde bir kadın da 
ta.şıtınh ... Su, dinen pek mühimdir. bu tütün fabrikasında işçidir. 
(Hamidiye) suyunu, (Ayni Zü - Evelki gün erken i§e giden Fazi. 
beyde) suyunu getritti. Fa1'..at ö • 1et hanım her gün o1duğu gibi tü· 
bür tar:af tan memleket yanıyor • tün kıyma ma'kinesiinn başın 
mu§, vatan harap oluyormu§. Za- geçmiş ve çalışmıya başlamIJbr. 
tı ıahane, oralarda değil.. Bu u- fakat bu çalı ma esnasında her 
.fak tefek işler, Fransızca tabirile nasılsa Fazilet hanım birdenbire 
birer (gest) tir. Padişab onlara e\ini makineye kaptırmış ve iki 

İlk kocası ihtiyar oldu
ğundan bir gence Yal'mış! 

Kahirenin Halife semtinde otu -
Ha1i1 ma, F tma A1b&ürrah

manla evlemnif. Bir kaç sene tatlı 
bir aile yrJ.tı y. mı tar. ir ıde 
erkek çocuk meyd a geimiştir. 

Halil elf sine yaklaştığı halde 
Fatma z z1ard dola yo•'
du. Bu T.&J f.a:rkmd n dol yı aile 
saadeti günden güne zu1u}'Or, 

emen her -· kan koca arasmd'r. ehemmiyet vermekle taraftarlan - ~ k ·ı · ti' 
parmagı C$J mış r. avga eksik olmuyormu . 

m idame ediyor. Fazilet hammm bu esnadaki a· 1 Fatma mahallede e\•İenmek i 
(Padi!nha dua kazandırmak) · c1 feryadını duyan amele arkada§· tiyen bir .delikanlı bul duğunu 

Bu cümleyi 25 senedir unuttuk. farı yelişm~ ve Fazilet hanımı he· duymuş, bütün duyguları önmü , 
Abdülhamit dini, ahlaki bir iyilik men hastaneye kaldırmıılardır. aklı başından :gitmiş, gözünü ~eh
edilmiyerek böyle duaların kaza • 

vet hırsı bürümüş!.. 
mlmasına bakardı .. Kendisine ve. di de susuyor; demek ki efkarı Fe.tma henüz kız oğlan kızıol -
rılen arzuha1ler ehemmiyet ikti "" · k H I ld 

umumıye yo tur.. arp er o u .. duğıınu işae eılerek gence yakla~-
sap ederdi.. H d · ·baı· h ttA 

arp esnasın a ınzı ı ve a a mı§ ve nikô.h kıyılmış gelin güveğiİ 
Abdü\hamidin ürktüğü nokta-: ikıtsadi sıkı tedbir zarur:idir. Harp 1 1 

Hissiyata dokunmak .. Bunun için- 0 muş ar ... 
idaresinde el.karı umumi yenin te- F atm iki kocasını d ayni za-dir ki fa'Zla muhafazak~iTlık etme- 1 
zahürünü görmiyen ( ttihat ve Te- manda idare etmiş. Bir sene iki ko-ğe mecburdu .. 
rakki) fikrinin doğru olduğunu calı olarak yaşamış .. lkı halin kı -
~andı .• Evet, ona göre ıcfkan umu- yamete kadar sürmesinP. imkan ol
miye (hiç} yok .. Bu prensibe -göre madığından iş meydana çıkmış, 
hareket etmeli.. • polisten adliyeye ve adliyeden üç 

Lakin, z vallı cemiyet v parti 
(efkarı umumiye) ile {biniyatı 
umumiye) yi biribirinden ayıra -
mamrştı.. İşte hata orada.. esela 
büyük harp sıralarından irtikaba, 
irtişaya, vesikacılığa, vagonculu -
ğa, anafor serbesli verildi .. 

ıene hapis cezasile Fatma hapis-
haneye 'tıknmışbr. 

Kumar oynarken 
yakalananlar 

~yoğlunda İstild(;; caddesinde 
Sen Matyamnıı apartunamnda ter-

nü e geçmek gerek <0lan ted 
ri atmayı karn.Tlaştırdığmı m 
an meclisinde söylemiştir. 

ram aydan o'to obil a 

J\ı1aç.knda tramvaydan ralli 
Mehmet, caddeden ~eçen i 
Adnanın ı0tomob· i altı 

Bahkçı 

Sl 

Sarıyerde Y enimaha leCle gı 

Rn Oe et .Ef.endinin ba1ltkçı ' d 
kin Rumelikavağmda ~ 

çı R~ it girmiş l>ir b.'krıt bi 
bi "', şapka -çat t4cen yakalnnrl 
tır. 
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Buna mukabil, efkarı umumiye · 
nin mevcut olmadığım güzelce bil
diğinden, yeni 'fikirleTi, yeni ilim· 

leri zalimana ezerdi. Zannederdi 
ki yeni prensiplerı ha\k bilmez •. 
Onun için bunların öldürülmesin
de hiç bir mahzur germezdi .. Hu
kuk ve mülkiye mua\limlerinin 
(Hukuku esasiye} okutmaları şöy
le dursun, devlet kuvvetlerine da
ir imada bulunmaları bile müm -
kün müydü?. 

Hasılı: ikinci Abdülhamit ef -
karı umumiyenin zayif, 'hissiyatı 

umumiyenin ise kuvvetli olduğu -
nu bildiğinden siyasenni buna gö

re kurdu .. Mesela bilirdi ki meş • 
ruti fikir memlekette ki;kle,Şme -
miştir. Onun için yenilik taraftar -

larını Radosa, Bodruma, Akkaya , 
Sinoba, Garpt rablil&una, hatta 

Kaparozçuluk bir müe ese .ha
line geldi.. Harp tehdidatı diye 
öteki beriki un ve ekmek ticaretine 
karışıtırıldı .• Halka maddeten Ye 
cidden kül yedirildi.. Bir takım 
zatlar ve adamlar Karun kadar 
ve lakin ekspres çabukluğuyla 

zengin oldular-

zi .Simon Efendinin evinde ku r r 
oyruıtbğı haber :ahmruş ve evvel

• 
l' 
d 

F eyzana sürerdi.. Fakat milletin 
nçlara f ıkarayu olan fıtri merha -
metini bildiğinden o sürgünlere 

hep aylık, yahut gündelik verirdi! 
Esbe.k sadraazm Sadık Paşa 

Limni adasında, esbak serasker 

Redif Pata Rados adasında ene -
lerdenbcri inliyorlar~ la.kin her ay 
10,000 kuruş mnaşlarmı tıkır bkır 
alıyorlar. 

Ebüzziya Tevfik Bey merhum, 
kölü bir iradeyle Konyaya sürül -
müş, bir kaç ay sıkınb çelaniş, la

kin sonra Şurayı Devletteki maaşı 
almış .. Li'ıtfi Fikri Bey de oralarda 
bir yerde .. Şu kadar ki bir şefaat 

üzerine sürgünlüğü baki kalmak Ü· 

zere kaza kaymakamlığına tayin 
.olunmuş .. Bu misalleri aaymakl 
tükenmez .• 

Abdülhamidin siyasi vefatın -

dl\n sonra yerine (ittihat ve Te • 
rakki) cülus etti. Bu cemiyet ve 

bu f ıl'ka ilkin, efkarı umumiye var 
sandı; yahut, her nedense efkarı 
umumiyeyi yaratmağa kalkıştı. 

Matbuat alabildiğine serbest .. 
Mebuslar meclisi ise dolu dizgin 
koşuyor ... (ittihat ve Terakki) 

hürriyetin fena bir şey olduğuna 
karar verdi. Matbuat ser .. 

bestisini damla damla geri 
aldı. .Meclisin hürriyetine de bir 

fren vurdu.. Baktı ki ortnhk sus· 
muş.. O halde cemiyet ve fırka 
şu hükmü verdi: Madamki idari 
tedbirlerle matbuat ta susuyor, 
Bu'° fJcndi, P sbrm cıy n Efen· 

Cemiyet ve fırka halkın hissiya· 
tına :ve hususile mide ve menf aa -
tine dokunduğunu anlayamadı .. 
(Hi siyab mn~miye) yi (efkarı 
umumiye) sandı .. 

işte, cemiyeti katleden bu yan 
lış zehaptır. 

Bu itibarla ikinci Abdülhamit , 
halefi (İttihat ve Terakki) den 
d ha keskin çıknuşb .. Bunun için 
ikinci Abdülhamit 33 seneye ya -

kın saltanat sürdü ;lakin (İttihat 
ve Ter:akki) nin saltanatı 10 ıene 
sürdü, sürmedi! (ittihat ve T e
rakki) sultan Hamitten iiç kat da
ha az beurikli ! .. 

Bildiğimiz şekliyle büyük har -
be girmek bile ha1kın hissiyatı ve 
menfaatiyle tezat teşkil ediyordu. 
Cemiyet, kendi hesabına kumar 
oynandığını zannediyordu.. Hal -
buki hesabı ödiyen milletti .. 

••... Sultan Hamidin inkar et
tiği efkarı umumiye alttan alta te
şekkül ediyordu; ve 23 Temmuz 
1908 de patlak verdi .. 

(İttihat ve Terakki) nin tam • 
madığı hissiyatı umumiye alttan 

alta galeyandaydı; durgun bir 
yanardağ gibi, görünmiyordu, la· 
kin içten içe kaynıyordu. Sonra, 

aTanmııtır. 

Simon, Roben, Y:a~ar, et, 
Y ozef, H ydar, Ka.mik, Niko is
mind • şahıslar kumar oyn rken 
yakalanmıştır. 

Edime lisesinde yetişenler 
Edirne lisesinde yetişenler dün 

Ha.lkevinde toplanarak kendi ara
Jar.ında (Edirne lisesinden y i · 

nler birliği) isminde bir c. iyet 
kurmuşlardır. Cemiyetin ilk ida -
re heyetini de seçerek çalışma -
ğa bnşlamı§lardır. 

idare beyeti: Reis Celal Bey, 
Aza: Cevati Niyazi, Sinaai, Ali Rı
za, mürakıp: Kadir ve Sn.ul t'İn 

Beylerdir. 

Kıbrıslı genç1 
""Y 

lstanbulda okuyan Kıbrıslı 
gençler kuracakları c ıniyetin ni -
zamnamesini hazırlama· "çin dün 
Halkevinde toplamnışlardır. 

Dünkü toplantıda nizamname
nin çoğu hazırlanmıştır. Gelecek 
Cuma gunü tekrar toplanarak ni -
zamnameyi bitirecekler ve yeni i
dare heyetini seçec~lerdir. 

ispanya konsolccu 
ispanyanın İstanbul bat konso -

losu M. Don Ramon Abella fevka
lade murahhas unvanile Lizbon 
baş konsoloıluğuna tayin edilmi , 
Tavla vapurile lspanynya gitmi~ • 
tir. 

mağlubiyeti f ırsnt bildi, birden - •-11111-ıc:ı:ı1E111.mıı::m:--msms~•111(1 

bire indifnlar başladı. 

İki hükümdarımız Sultan Ha • 
mitle (ittihat ve· Terakki) birer 
psikoloji hatasına kurban gittiler . 

Eğer cemiyet ve fuıka halkın duy· 
gularını ve menfaatini kovalasay
dı harp mağlubiyeti bile onu yere 
seremezdi mütaleasındayım. 

Ceıaı rturi 

Yurtdaş! 

Kuru ve yaş yemiş
lerimiz sağlık kaynağı
dır. Bunlar an bol, bol 
ye ve yedir. 

Milli lktısat ve Tasnrruf 
Cemiyeti 

Cuma..tesi PanT 
25 arl '26 Mart 

28 Zı1kade ?Q Zilhad 
Gün dOi! şo S.~4 .~ 
Gtın l ausı 18,'23 ~ 

Sııhah oıımazı 5,15 5,11 
'Of e n ıı .ızı IY,4i!O 12,!0 
Jk: lldl D tmaZI 15.50 ıs. 

Ak(1m namazı JJI,' 18.,.., 
'\ atsı n.lma:a J(), ıı 19.5° 
lınW: 4,H! "'·' ulerı S4 

c 
'\ılın geçen 

l:alan 28ı !I 1 .. 
\... 

IL.\\'A - Ye3llköy Askeri rasat m 
dnden v rilcn maıomatn fltitt, bugtln 
buluUu ve rnUtchavVll tiiz ltlt olac&J..1!f'• 

DUnkU sıcaklık en fazla i. en az 3 
ce, ıınvn tazyiki 759 milimetre idl. 

l
1 

__ R_A_D_Y __ o_j 
Bugün 

l TA iRUL 
ll - 18,45 Saz (MU§Cl"ttf Hanım} -

- 19,SO Orkestrc - 10,SO • ıo Franııtzca 
{Mllpledllere rnnhsua) - M - 20,30 (H 
Bey tanı.tından) - !O,SO - 21.30 Su 
Ahmet Bey) - 2ı.ao • 22,so Ork tro. 
ve Borsa haberleri, ve saat ayan. 

ANliAHA (1558 m.) 

12,30 • 13,30 Ankııra,pıılruı orkestrcsf. 
l • 18,tO Orke~tre: ôu rture ı flute 
Ohant~c. aenfonl sol mlncur - 1 ,40 -~S 
Alaturka 1:1az - 19,10 - 19,40 GramofoO 
19,40 - 20,10 DD.111 mwııkisi - 20,10 
hnbCTlcrt ve ba\"ll raporu. 

\ ll:'All'A (618,1 m.) 

12,80 :I{oru: r - H,45 Plü - 16;'1' 
ıu - 17 ,40 Koro - 18,40 Konser - J 
Orlof - 21,16 O~rct - 23,SO Dans. 

LEtPZIO (889,6 m.) l 
7,15 Jlmnn.'itlk - 7,35 'Konser - 13 ~ 

str - H ,15 Op rot -17,SO Kon er - Si 
ı.randolln konı: r - 23,05 Habor 'o 

BÜKR S (89-l,2 m.) • f 
ıs pi k - 14 Pllk - 18 Komıer - ' 

Konser - 21 Kon r. 

ltOMA (Hl,t m.) 

21 H:abcr vtı Pllik - 21,45 T'l tro. 
BUDAPE,. TE (650,fi m.) 

ıı Muaikt - 13 Konser - 15 Kon5"1 

lD,15 Macar h valnrı - 20,45 Konst1 

23,45 Çigan or resi 

IO KO\'A (18'» m.) ""' 

1 .ıo Habv - ı 25 Mwtkı - 22 ;,;J 
sızca nc§rlynt - 2Ui5 Kız.ıl ~tıl'dan -
m.ıbct. 

\'AUŞ0'1A (1412 m.) / 

13 10 PlA.k - 17 Pllk - %1 l{O~ 
23,05 Kons.:r - 24 Dans. 
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Bir Yastıkta Kocayın •• 
"Aziz dostum, 
"Bugün gelmeyiniz. Sizi maa -

lesef kabul edemiyeceğim. Biraz 
sabırlı olun, bana itimat edin. Si -
zi, bugünlerde çağmrım. Dün ge
ce, hayJi delilik ettik değil mi? 
Herhalde, bir seraba kapılmadı • 
ğımıza emin almanız lazım. Bunun 
için de bugün görüşmiyeli.m. Bana 
getirdiğin saadet öyle büyük bir 
saadet, ki ve sen benim bütün ha
yatıma öyle hakim oldun, ki kor • 
kuyorum. Bırak, bu korkum geç -
sın. 

Senin 

Bedian,, 

Biraz sonra hizmetçisi odaya 
girdi. Elinde kahvaltı tepsisi var -
di: 

- Hanımefendi, dedi, otomo -
l,il onda gelecek. 

Biraz düşündü. Otomobil ne de
mekti? Birden hatırladı. Bugün i
çin otomobil ısmarlamıştı. Yaka • 
cığa gidecek köşkte ufak tefek ba
zı tamirat yaptıracaktı. Bu ışın, 

bugüne tesadüf ettiğine memnun 
oldu. 

Hizmetçisine emretti: 

- Benim küçük valizimi hazır
la. 

- Ben de beraber gelecek mi -
yim? 

- tvet .... Hayır, hacet yok, 
yalnız iki gece kalacağım.. 

Giyinirken, hep Nazifi aüşünü
yordu. M·~ktubunu almış olmasına 
rağmen, belki de gene' kalkıp ge' -

lirdi. Hiç deği1se bir.mektup ~ön
derirdi. Telefon ederdi. 

Ün1it ettiklerinin hiç biri çıkma· 
dı, Nazif gehnedi • ..hir sev ~ ..... --. 
uı, u:ıeron etmem. Peki amma, ne· 
den Nazif gcrünmeımişti? 

Hep bu düşünceyle kalkıp Ya -
kacığa gitti. İki gün de orada Na· 
zifi bekledi. Belki de Nazif apar· 
tımana gelmis, onun burada oldu
ğunu öğrenip kalkar gelir, diye 
gene ümide kapılmıştı. 

Bu ümidi de boşa çıktı. 

Apartımana avdet eder etmez, 
iki mektup buldu. Birinin zarfın -
da Nazifin yazısını tanıdı. Daha 
mantosunu, şapkasını çıkarmadan 
zarfı açtı. Okudu: 

"Bedia, benim kıymetli Bedi · 
am, neden bügün seni göremiyo· 
rum? Sen beni bugün kabul etmek 
istemedin. Benim de bir acele i -
tim çıktı, İstanbuldan, bir kaç gün 
için ayrılıyorum. Mühim bir iş için 
Parise davet edildim. Senden ay -
rılıp eve gelince telgrafı buldum. 
Seni göremeden gidiyorum. Bu ak
!am hareket ediyorum. 

"Yalnız §una emin ol, ki sana 
ausB.mI§ gidiyorum. Hayalin göz -
lerimde .. L. Gelinciye kadar haya -
linle avunacağlllll. Paı-iste çok ka· 
lacak değilim. Herhalde, on gün 
aonra lstanbuldayım. Geldiğim 

1!aman, sana kavuşacağımı düşü -
nüp teselli buluyorum. Sana ka • 
\'utacağım ve artık bir daha biri · 
birimizden ayrılmıyacağız değil 
ıni? 

"Hayatta bir tek gayem var: 
Seni mes'ut etmek .. L.,, 

• • • 
Bir uzun zaman zeçti. 

Bedia, mektubu bir kere daha 
okudu. Dudaklarında acı ve müs -
tehzi bir gülüş vardı. 

S..W •diye Nazifi o gün ka -
'ul etmemişti? ... Şimdi, halbinde 
Lir sızı duyuyordu. Sanki bir da • 

Yazan : Mediha Münir 

ha Nazifi göremiyecekmiş gibi bir 
hisse kapılmıştı. 

İkinci mektubu açtı. Şöyle bir 
göz gezdirdi, sonra dikkatle oku -
mağa başladı. 

Bu mektupta imza yoktu. Diyor
du ki: 

"Hanımefendi, siz cidden saf 
bir kadınsınız. Geçen akşam, bar
da beraber olduğunuz erkeğin si
ze samimi kur yaptığına mı inanı· 
yorsunuz? 

"O yanınızdaki adamın bir ga

yesi vardır. Sizi elde etmek ve a· 
rada sırada, gönlü ve canı istediği 
zaman, sizinle beraber bulu'111ak 
ve Lu işe nikfıh memurunu karış • 
brmamak 

"Siz onu tanımazsınız, fakat 
ben tanırım. O, bir kere sizden de 
arzusunu aldıktan sonra, diğer ar
zusunu aldığı kadınlara ne mua • 
mele yaptıysa, size de ayni mua -
meleyi yapacaktır. Bir daha size 
selam bi!c vermiyecektir. Bunun 
aksini yapmak elinden gelmez. 

"Yalnız sizin üzerinize biraz 
fazla düştü, çünkü siz ona derhal 
yüz vermediniz. Kafa tuttunuz. 
Böyle b~?· şeye alı~l<an olmadığı i· 
çin, size merak sardı. Kandığınız 
gün, bir daha onu karşınızda gö -
reremiyeceğinize emin olabilirsi -
niz.,, 

Mektup bundan ibaretti. Ne 
kimden geldiği belliydi, ne de ne 
maksatla yazıldığı anlatılıyordu. 

Bedia başını kaldırdı. Aynaya 
baktı. Gözleri büyümüş, kanlan -
mış. yüzü bembeyaz kesilmişti. 

..li"I~- ..;ı.;: -....ı--bu aıar. 

Bunlardan hangisine inanacak -
tı? 

-11-
Eylulün ortalarında, Bedia, Ne

vine misafir gitti. Nevin, Bostan • 
cıda, büyük bir bahçe içinde, kü -
çük biı· kö~ke taşınmıştı. 

Ncziften, Pari~e hareketinden 
soma hiç bir haber alamamıştı. 
Y ulnız Pnristcn Londraya geçti -
ğini ve henüz avdet etmediğini bi· 

liyordu. Bunu da gene Nazif ha • 
her veıımiş, Paristen, tayyare pos • 

tasile, Montekarlodan gönderdiği 
gibi bir büyük demet çiçek yolla
mıştı. 

Bedia, kendini dinlemek için, 
Bosta,ncıya, ezki arkadaşının yanı
na gitmi~ti. 

Hiç lstanhula inmiyor, hatta 
bahçeden dışarı çıkmıyor. Arada 

sırada deniz kenarına kadar uza -
nıyordu. 

Hayatta bir arzusu vardı: 

Sevmek ve sevilmek. 

Bu arzusuna da nail 
Sevmişti. Fakat kimi 
Kendisine: 

''S . . ' enı sevıyorum . ,, 

olmuştu. 

sevmişti? 

Dediği adam ne biçim adamdı? 
Mukadderat onu bir kurtla karşı • 
laştır:nıştı. Nazif öyle bir kurttu, 
ki onu daha ilk gördüğü gün ürk -
mü~, ona yaklaşmamak, ondan 
daima uzak kalmak istemişti. 
Başına gelecek felaketi evelden 

tahmin etmişti. 

Çür.kü arhlı:: kendisinden sakla
mıyordu. Nazifi seviyordu Ne di
ye hayatı inceden inceye tanımak 
istemişti. Ne diye, karşısına çıkıp: 

- Geliniz, size hayatı tanıta -
yım ! diyen adama kapılmıştı? 

(Devamı var) 
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Yeni 11 kelimenin karşı

lığı ve kullanılışları 

1 - PAYE: Basamak 
Yeli Bey çalı~tığı işte en yük~\.!k 

basamaihı varmrstır. .._ ~ 

2 - PEJMÜRDE: Soluk (sol-
maktan) 

Üstünde> soluk bir urba vardr. 
3 - PENÇE: El, çinak 
4 - PERHJZ: Çekinme 
5-PERVANE: Gece kelebeği, 

dönek (gemilerde) 
Gece kelebeği yantncrya kadar 

lambanın ~~rafında döndü, durdu. 
Son hızla ~;iden geminin dönek

leri denizi köpük içind\! bırakıyor
du. 

6 - PERVER: Besleyici 
Bu adam yoksul besleyici, ıyı 

yürekli hirisidir. 
7 - PERiŞAN: Dağınık, karı • 

şık 

Kılığı çok dağınıktı, kanşıktı. 
Odanın eşyası dağınık bir halde 

öteye bcdye atılmıştı. 
8 - PEŞIMAN: Cayık 
Yaptığı işin kötülüğünü anla -

ymca ilk kararından caydı. 

9 - PEŞiN: Öndül 

Bugün öndül, yarın veresiye 
Alacağım ev için 500 lira öndül 

para verdim. 

10- PEYDA: Belli 

11 - PEYGAMBER: Yalvaç 
!slaınların yalvaçı :Muhammet -

tir. 

Ankara - Sıvas demir
yolları için teklif 

Erzurum - Sıvas demir yolla -
rını yapmak i•zere hiikumetimize 
bazı tekliflerde' bulunan grupun 
mümessillerinden M. Andersen ile 
M. Raynhamer dün şehrimize gel
mişler, akşamki trenle Ankaraya 
hareket etmişlerdir. 

Nazım Hikmet Beyin 
tahliyesi kabul edilmedi 

(Gece gelen telgraf) isimli '!-d· 
tabından dolayı tevkif edilen şa -
İr Nazım Hikmet Bey kefaletle 
tahliyesini istemiştir. Fakat müd
deiumumilik bu tahliye talebini 
kabul etmemiştir. 

Sulh muahedelerinin yeni
den tevkifi ve Yugoslavya 

BELGRAT, 24 (A. A.) 
Pravada gazetesi dün akşamki 

başyazısında diyor ki: Elde bulu
mm sulh muahedelerinin yeniden 
tetkik edilerek değiştirilmesinin 
beynelmilel münasebetleri dah.-. 
ziyade düzelteceğini ve milletle -
rin menfaatleri arasında bir uy -
gunluk hasıl edeceğini zannet -
mek çok yanlış bir düşünceye ka
pj,lmakla birdir. Çünkü bu mua • 
hedelerin değiştirilme:ıini istiyen • 
lerin bu dilekleri doğru değildir. 

M. Venizelosun mes'uliyeti 
ATlNA, 24 (A.A.) - M. Veni

zelosa taraftar gazetelerin öğren • 
diklerine ve yazdıklarına göre M. 
Venizelos 6 Marttaki hükumet dar 
besini yapmağa kalkışanları tut • 
mağı asla düşünmemektedir. 

M. Venizelos, yalnız reisi bulun
duğu hükumetin o hükumet dar • 
besi karşısında aldığı \•aziyetin ve 
bu hareketi bastırmak için silah 
kuvvetine müracaat etmemiş ol -
masının mesuliyetini kabul etmek -
tedir. 

l Yabancı sözlere bulunan karşılıklar 
Mehmet l'turettin Beyin 

bulduğu karşıhklar 

Nabız - Damı (damardan) 
Namzet - Aday, yavuklu 
Namus-Unur 
Naz - Kılın, kılınç 

Nazım - Düzek 
Nesir - Sarak 
Nedamet - Cayma, cayğmlık 
Nesil - Sop 
Neşe - Sevinç 
Neşir - Yayma 
Neşriyat - Yayım, yaymacd. 
Netice - Varak, son 
Nezahet - Örüklük 
Nezaket - İncelik, çelebilik 

istikl:il lisesinden Mustafa 
rtiyazi, Miimtaz Zeki Bey· 
lerin buldukları karşllıklar 

Nabz (Damar atması) - Sag-lum bir a
damda daınar atması dlizgUndür . 

Nammı (Doğrululc, sllz ı•rllğl) 

Namzet (Gönüllü) - Bu seçimde biz de 
gönüllUyUz. 

Naz (Yııpmn<·ıli) - Yapmacığı ne bol n· 

dam 
:Sııum (Ölçülü ı;öı:) 

Nrslr (ÖlçiısU:zo: !Wı) 

Nııdamet (Caymak, dönmek) - Söyledi -
ğinden caydı. 

NPsil (Soy, sop) - Biz Asyadan gelen 
ayni soyun evlatlarıyız • 

:S f'!':e (~·"inç) - Bugün çok sevinçlisiniz 
Hanımefendi. 

Nrşlr (YııJmak, çılrnrmn.k) 

Ne~riynt (Yaynın) 

Nrtl<'ı> (Bltğl, son) - Bu yumağın bil
gini güzeldir. 

Ncı.ahl't (Alkık, trmlzllk) 
Nezukı•t (İncelik) - Du ne incelik efen -

dim. 

ihsan Etem Hanımın bul
duğu karşıhklar 

)lademl<i - ö~·te~ '" .'.\laddc - Parça, i'), 
Mahiyet - tçyilz, öz: l\faniıı. - Eııgı·l; :\1"
,mur - A;ıbkçr, aylıkla çalışan işçi, rmlr ~u~ 
Ju; Mllbaluga - Şlşlmıe, Martına (KUtabya 
kö~·lı-rinde): Mübarelc - ){utlu: LlUmp -
San, soy ndr; Lanet - llenml", o<'ağm sön!lün 
(Kütııhy·a ı,öylerindc) ; Lfildn - hı•, ise de; 
L:lüball - Sertli bt•nli, Sırnaşık; l..:'izırn -
Gerl'k; L<>tafet - Gil'ı:ı-lllk, tatlılık; l..eh -
övme (Kütahya köylerinde); 1.R~ li - Gece 
yatısı; Liy :ıku.t - D~ğcrlik. 

Muhabirlerimiz ve dil işi 

Vll&yetlerde bulunan V AKIT muha
birleri de dil anketine bulduktan 
cevaplan göndermektedirler. Bugiin 
Salihli ve l:onguldak muhabirlerimi
zin yerlerinde buldukları karşılıkları 

basıyoruz 

Salihli'de Rıdvan Tal:it Beyin 
bulduğu karşllıklar 

Adap (Us), Aferin (Yaşa), Afrt (Kı
yalc), Aı;ı\h (Scwr, Anlar), Ahenk (DüzPn), 
AliL~·iş (Çalm1), Ah•t (A~·gıt), Amade (Ha
zır olan), Aman (Sığınrnıık), Amir (İ:J başı), 

Asa~ ı::: (Dirlik, düzcnlil<), Aımde (-), .'\ti 

(Yarm), Ayin (Tapınma ıt•nllğl), Ayna (-), 
Asuılıı ( tuıyı.,'1lsıu), 

BuhU (Çlmrl, plııtl), Bahis (Anmak), 
Bah'I (Söz tutuşma), Bahusus (Hele hele), 
Rılıt (-), Bals (Scbt>p), Bald (G<'ri ı.aıu.n), 

B:ıldrl' (liız), Baliğ (t;rgen). Batıl (Dipsiz -
kük.'lliz), Rreıı~lş (Göçleşınc), Bctbln (Kara 
!;Ören), Bt>d0 I (Karşılık), Reden (Gövdt·), Be
dt>vi (-). Bl'dl (Gilzel), llm\lhl (Çol< açık), 
Beis (Zıırnr), 

{)addi! (G<'nlş JOI) - Gtindilz, şu yapının 
ardınclııld (geniş yolun) 5 numaralı evinde 
oturuyor. 

Cuhll (BU~siz) - Bu adam o kadar bil
gisiz lii ne yaptığını bilmiyor. 

CalL (Olııblllr) - Bu s ene sol:-uk olma -
dığınd::m yaz da serin olabilir. 

Qıll (Yapmacıl•) - Şu kadının güzel gö
rünen tiivaleli yapmacıktır • 

Camit (Taş gibi, donu!<) - Fakir adam 
korkusundan (taş gibiJ oldu. Şu boya çok 
donuk. 

Canip (l'nn, ;\·ön) - Sizin ev btiytik yo
lun hangi (yanında). Al<anın evi, yolun snğ 
(yönünde.) 

('ıı<ımı (Bildirici) - Bizim (bildirici) düş
manlara tutulmuş. DUşmanların kuvvetini 
(blld!riclmlz) anlayıp kumandana haber ver· 
miş. 

('nlibe (Sı<'ak ltl\lllı, Çf'kim) - Su kız 
güzel de~ı amma (sıcak kanlı ı lığile kendi
.sini sevdiriyor. Şununn r,üzlcrlnde o !tadar 
(çcldmlillk) var ki insanı donduruyor. 

Cn7Jp (Se,·imll, çt>kici) - ( .••. ) şehir 

gilzcl değil amma ( Scvıml!dir.) Delikanlıda 

(çekici) göz: er var ha. .. 
C'Pblr (Zor) - Beni (zorla) götllrdü. I{a

ya eve zorla girmiş. 
Ceplıtı (YUz) - DUşmunları Tmaztepenin 

ut (yüztinde) öldtirdUk. 

\ < t rrah (Yarn hl'li.lml) - Elimdeki çı1--
I nı (yara hekimi) eyi etU. 

\ 

<,;arı• (GurtuJU!it). Çehrt• (Yüz., ımrat), Ç.e
h'nk (Sllblü dı•ml't), Crman (Toptan, toplu), 
J)::;fl:ı. (S:ıvan, itici), Dagdag:ı. (Oürültu, pa
rıltı). D.i.hi (l"aratıcı), Dair (Otürü), Daire 
(Değirmi, ~·ııvnrlali.}, Da'l!a (Çarpışma, araş
tırm:ı). Debdebe (Gösterl!}ll), Debl}et <Yaman. 
ürküntll ) , 

Elı'ııt (En, boy). Ebt•di (Sonsuz, arkasız) 
El'lr (lrgııt), 'Ecm•bi (\.ubancı), Ecram (Yıl
dızlar), Ecza (Em, i!Ac;), Edat (Takı), Ezf'll 

(Uıı"'mıı lrilmeycn), 

Zonguldakta İlyas Rami 
Beyin bulduğu kar,ıhklar 

Adap (Gidişat) - Bu iş Tilrk gidiııatma 

uymaz. 
Aılap (Görgü) - Aile görgtisil var mı? 
Aferin (\"arol) - Yaptığın işten dolayı 

va rol. 
Afet (Korku) - Amerika }:>Uyilk bir kor

ku geçirdi. 
Afet (Kargaşıı.lık) - Yunanistandaki kar

gaşalık devam ediyor. 
Afrt (Yaman) - Bu kadın, yaman şey 

insan hayran olur. 
Agfth (Bilt>n) - Bu işi bilen yoktur. 
Ahrnk (Düzen) - Karı koca arasındaki 

diızen çok yerindedir. 
AIAyiş (Gösteriş) - Gösterişe aldanma

malıdır. 

Alet (Takım) - Usta takımlarını da be
raber getir. 

Amade (Durmak) - Emrinize durmak
tayım. 

Amade (Bcklt'mek) - Emrinizi bekle • 
mekteyim. 

Amnn (Yah•anş) - Onun 

Aaman (Yah"ıırı~) - Onun 
bakarak aldanmayınız. 

yaıvanşma 

yalvanıına 

Amnn (Kurtuluıt) - Kurtuluş dileyen 
insana yardım borcumuzdur. 

Aıımun (Meydan) - Buna meydan ver
meyiniz, öldUrtinUz. 

Aman (Abe) - Abc yavrum çok Çallf 
sınıfta. kalırsın. 

Amir (Bnyurukçu) - Fabrikadaki buyu• 
rukçumuz bizim ilerlememizi daima dilşUnil· 
yor. 

Asa;\·J,; (Gldl,at) - TUrkiyenln, her çeşit 
gidişatı yolundadır. 

Ac;udo (Gayl{usu7.) - Kendi yuvasında 

k ayguauz yaşıyan insan ne mutludur. 

Ati (İleri) - İleride isteğinize kavuşa • 
caksınız. 

Atı (Aşa) - Aşağıdakilere değer verme
lidir. 

Ati (Gelecek) - Bundan sonraki gelecek 
günleriniz ışıklıdır. 

A;\·in (Toplaşnın) - Halkevinln açılma 

yıldönlimü yüzlinden yapılan büyilk toplan • 
tıya sevinçle koııtum. Htristlyanlar pazar 
gUnlcri kiliselerinde dini toplantı yaparlar. 

Azad<' (1.!7.nklaşmak) - Kaygıdan uzak• 

Azadıı (Uzakla::ıınatc) - Gaygudan uzak
Ja.:;ımak için ne yapmalıdır? 

Bahll (Kuus) - Bu adam çok kmIBtır. 

parayı lüzumlu yerde de harcamaz. 

ll:ıi!i (l"üz) - Hangi yüzden böyle oldu? 
Bahs (Anlatma) - Şimdi buradan kim 

anlatılıyor? 

Bahis (Konuşulmıı.) - Bu konu§ulmada 
ben yoktum. 

Bıthuıms (Ht.>lt•) - Kızım hele oğlum çok 
çalışkandır. 

Bahusus (En ziyade) - Kitape ve en zi
yade gazete okumaamı severim. 

Jfaht ( l'ğur) - Bu adamın uğuru yerin
dedir. Piyangodan çok para aldı. 

Baki (Artan) - Bu hesabın artanını ne 
yaptınız? 

Baki (Kalan) - Kalan parayı gönderiniz. 
Raki (Kalacak) - Kuran kiyamete ka

dar kalacaktır. 

Balcirc (ICız.) - Saçlı sakallı kocamışlar 

bile kız almak sevdasına düşüyorlar. 

Il."llğ° (Ergin) - Oğlunuz henüz ergiıı 
değildir. 

Baliğ (Yctlşg-ln) - Yetişgin olan kızınızı 
evlendirmek gerek 

Baliğ (Tutar) - Bu kasa böylece kag 
kuruıı tutar. 

Hatıl (Uydurma) - Bu uydurma yola 
sapmayınız. 

B!ı.tıl (Ynlan) - Yalan söze inanmaymıa. 
B:ıtd (Yııpma) - Yapma şeylere aldan • 

mayınız. 

Becayiş (Değl~mc) - Lı~anbula değiım .. 
mi istedim. 

B •;Jbin ( Kemgörücli) - Kemgörilcültik 
iyi dcğfülir. !nsan iyi görUcU olmalıdır. 

Bedel ( ICarşılıl<) - Askerlık için 250 lira 
karşılık verdim. 

neden (Ten) - Can tenden ayrrlmca hı• 
san o!Ur. 

B •den ( Gıh d<') - Gövdenizi [)eriye bQ • 
künUz. 

B .... de\·i (Göçt•bl.') - Bazı memleketlerde 
h(lla ı;ö,..cbc yaşıyanlar vardır . 

Bı•devı (Gl'z;:lncl) - Gezginci kabilelel" 
çadırda ya.şarlar. 

Cildi (Gliz<'l) - Çok güzel olan cam.le 
bakmız. 

Rc-tllhl (Besbelli) - Yarın havanın açda
cağı besbelli. 

n Is (l.1~ gunsuzlnk) - DüşUndllklcrl.nis • 
de hiç bir uygunsuzluk yoktur 
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idamdan Beraete Birtahsildar 
Adam öldürmekten . suçlu 

Hanım nasıl beraet 
Müşerref öldürüldü, fakat 

etti? üstündeki 1200 li
raya dokunmadılar Çok lıeyecanlz bir _muhakeme sahnesi 

Fevzipaşa - Elbistan maliye 
tahsildarlarından Mehmet Efendi 

Elide lik köyünden tahsilat yapa -
rak akşam üstü kaza merkezine 

dönmekte iken meçhul şahıslar 
tarafından dokuz yerinden kur -
şunla yaralanmış, öldürülmüştür. 

Mehmet fendinin yanında bin iki 
yüz lira tahsilat parası bulunuyor-

Günlerdenberi İzmirde muha · 
keme edilen ve Kuş adasında Rı· 
za Efendi isminde birisini öldür -
mekten suçlu olan Müşerref Ha -
nım hakkındaki kararın son karar 
olmasından do.Jayı İzmir ağır ce -
zası halkla dolmuş, taşmıştır. Po· 
lis memurları izdihama mani ol -
mıya çalışıyorlardı. Saat on dördü 
otuzda mahkeme heyeti; Suat Be 
yin riyasetinde mahkeme salonu 
na girdi. Salonda bulunanlar aya 
ğa kalktdar. Heyet oturduktan 
sonra onlar da oturdular. 

Suçlu Müşerref H.; bugün çok 
düşünceli ve kederli görünüyor . 
du. Koridorda durduğu yerde du
ramıyor, kimse ile konuşmıyor ve 
önüne bakıyordu. Mübaşir Müşer
ref H<mımla vekillerini çağırdı. 
Müşerref H. m:ıznun sandalyesi 
ne oturdu. 

1 damı istenen Müşerref Hanı -
mm çok fakir olduğunu bildiği 
İçin onun vekilliğini kabul etmiş 
ve müteaddit celselerde müdafa:ı~ 
sını yapmış olan İzmir mebusu sa
bık Adliye Vekili Mahmut Es:\t 
Beyle avukat Ömer Bey de yer!e 
rine geçtiler. Reis Suat Bey maz -
nuna~ vekillerine ve iddia maka . 
mmı işgal eden müddeiumumi mu 
a vini Kemal Beye söyliyecek bir 
~ eyleri olup olmadığmı sordu ve ol 

madığı cevapları verildi . 

Kari"r okunuyor 

Bul.'dan sonra reis Suat Bey ö -
nündeki notlardan kararı bizzat o
kumağa başladı: 

" - Türk milleti namına icray> 
hükne mezun İzmir ağır ceza mah 
kemesi.,, 

Diyerek Müşerref Hanım hak -
kmdaki evelce ağır cezada yapı -
lan muhakeme neticesinde beraat 
kararı verildiğini, bu kararın iki 
sebepten temyiz mahkemesince 
nakzolunduğunu söyledi ve dedi 
ki: 

- Bunlardan birisi Meryem is
minde bir şahidin hazırlck tahki
natmda ifadesi bulunduğu hald~ 
mahkemece ifadesinin alınmamış 
olması ve Hamit isminde bir şa . 
:ıidin de Ağırcezada yalan yere 
şahitlikten mahkum edilerek tem 
yizc~ mahkumiyetin tasdikine in
tizar olunmadan beraet kararı ve 
rilmiş olmasıdır. 

Reis B. mahkemece Meryem H.ın 
her yerde arandığı halde bulunma 
dığı ve Hamilin yalan yere şahit . 
Jikten mahkum olsa bile bu mah
kumiyetin bu dava üzerine tesiri 
olmıyacağına karar verildiğini. 

Müşerref Hanımı; Rıza Efendiyi 
öldürürken gördüğünü söyliyen 
şahit şoför Ahmet Efendinin vak
tile verdiği ifadesinde hiç bir şey 
görmediğini söylediği halde bu de
fa mahkemede cinayeti işlerken 

gördüğünü söylemesi ve eve1ce sü
rünmekten korktuğunu söyliyerek 
bu defa başka tarzda ifade vermi~ 
olması, bunda haklı bir sebep gös· 
terilmediğinden şayanı kabul gö -
ı·ülmediğini, o sırada kardeşi İb w 

rahimin de beraber bulunduğunu 
ve cinayeti gördüğünü söylemesi · 
ne rağmen mahkemede dinlenen 
İbrahimin böyle bir şey görmedi -

ğini söylediğini ve ifadeler ara -
smdaki hu tezadm maznunun le · 
hine olduğunu ve mahkemece en 
ince teferrüatma kadar tetkik e 
<lildikten sonra ittifakla beraet ka
rarı Verildiğini bildirmiştir. 

Halk ve Müşerref Hanım 

Karar okunurken herkes ayağ~ 
kalkmıştı. Yalnız mahkeme heyet~ du. Katiller parayı almadıkları gi· 

bi silah ve hayvanına da dokun
mamışlardır. 

Bundan bir kaç sene evel ölen 
en ihtiyar ressamlarımızdan hoca 
Ali Riza Beyin eserleri toplanarak 
Halkevinde bir sergi vücude ge -
lirilmişti. 

Resmimiz bu sanatkarın Halke· 

vindeki sergisinde teşhir edilen c· 

serlerinden bir kaçını göstermek • 

tedir. oturuyordu. Kalabalığın bu ani 

kalkışı üzerine zaten çok durgun 
ve müteessir vaziyette bulunan 
Müşerref Hanım mosmor kesilerek 
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Bir köy kahvesinde Hukuk talebesinin evelki akşamki çayı 
ağlamağa başladı. Karar okunur -
kcn bazı kelimelerden bir şey an· 

hyamıyor, vekilleri Mahmut Esat 
Beyle Ömer Fuat Beyin yüzlerine 

bakıyordu. (Beraet) kelimesini du 

yunca her şeyi anlamış ve yavaş 

yavaş sükunet bularak kararın nf:· 

ticesini beklemeden hızla dışaı·ı 

çıkmıştır. 

Müşerref H. doğruca evine gi · 
derek neticeyi sabırsızlıkla bekle

mektc olan annesinin boynuna sa · 

rılmış ona, beraet ettiğini müjde 
lemiştir. 

Karar tefhim edildikten sonra 
Müşerref Hanımı mahkemede m l! · 
dafaa eden Mahmut Esat Bey sa -

Kahvede silahlar atıldı, 
7 kişi yaralandı 

Evvelki gün Sökenin Balat kö
yündeki kahvede mühim bir hadi· 

se olmuş, silahlar atılmış ve bir 
çok kişi ağır ve hafif surette yara· 
lanmıştır. 

On Arnavut çoban, köy kahve
sine giderek kahve Gobasını kır -

mıç.lar, l:ahveciyi ve kardeşini bı-
çakla yaralamışlardır. 

Bunun üzerine kahvede silah • 
lar patlamış ve ortalık mahşere 

dön.müştür. Kahvede bulunan köy
lülerden 4 kişi ağır liurette yara -

lanmıştır. Si la hl arın patlamasc ü -
rot:o ı .r.t:em londan çıkarken, orada bulunan zerine, janclarınalarımız derhal 

yüz)erce yurttaş ve avukatlar tara· lia Ciise maha1line yetişmi~lcı· ve Evelk:l •k9amkl çay zlyafetbıde hanr bulunanlar .,. . , 
fmdan tebrik edilmiştir. Dün malı hadiseye vaz'ıyet etmişlerdir. Evelki akşam hukuk ~talebe L h ·~ ... m~, ı:-.-1.- :...1_ __ ı.. .. :P .. +; reisi 

keme salonunda bulunanlar, Mah- Mütecasirler zabıtamıza da kar
mut Esat Beyin kimsesiz ve fakir şı gelmişler ve bir jandarmamızı 

bir kadının reüdafaasını üzerine hafif surette yaralamışlardır. 
almak suretile gösterdiği yüksek Bundan sonra çobanlar yaka -
insaniyetle beraber, Bozkurt - Lo- lanarak Adliyenin pençesine ve -

lüs davasının kahramanını bu da· rilmişlerdir. 

liği tarafından mezunlar şerefine Cevdet Kerim, Beylerle birçok hu
Maksimde bir çay ziyafeti veril - kuk fakültesi müderrisleri ve mün
miştir. Bu çayda Vali. Müddeiu • tesipleri hazır bulunmuşlardır. 
........................................................................................... 

va münasebetile de yaptığı cidden Yaralılar Aydın Memleket has· 
kıymetli müdafaalarından dolayı tahanesinde tedavi altına alınmış-
Lebr)ki bir vazife bilmişlerdir. lardır. 

Amerikadaki yahudiler 
Almanyadakilerin başına 

gelenJere hayflanıyorlar 
NEV-YORK, 24 (A.A.) - On 

bin kadar Yahudi belediye daire

Balkan konferan
sında Bulgarlar 
ve Yugoslavlar 

Bir muallim neden cina
yet işledi ve ne oldu ? 

sine giderek AlmanyaJaki Yahu - Bulgar murahhas heyeti reisi 
dilere karşı yapılan hücumları pro- Profesör Genef Sofyada gazete • 
testo eden bir vesikayı belediye cilere şunları söylemiştir: 

reisi. M. ?· Bri~~e .~e_rmişlerdir: "Yugoslavya murahhas heyeti 
Bır çogu lngılız unıforması gıy· ekalliyetler meselesinin konfe -

miş olan bu yahudile?·, Alman eş· \ ransta müzakere edilmemesi için 
yası~~ ~htiy~ri .bo!ko~. yap.ılması I büyük müşkülat göstermişlerdir. 

Ödemiş doktoru Rıza Bey bu asabi teklıfını de ılerı surm-.~şlerdır. H tt ' b dd · d I a a u ma emn ruzn~me en 

hastaya rapor vermeyince, yaralanması Müzelerde tarihi eşya · ı İstanbul müzclerin•"Jtı:ki milyo.-:.-
O<leıniştc gene; bir muallim bir· \ yan muallim kaçmıya başlam~ş. iar değerindeki tarihi P'>yanın yan 

doktoru öldürmü~tü . Hadise hak - bir kaza neticesi olarak vefat et - gm tehlikesine karşı korunmaf ı 

krndaki tafsilatı ve bu acıklı cina - miştir. için İstanbul müze i •fort's; beledi-
yetin sebebini aşağqra yazıya - Doktor Rıza Bey, dUn Ödemiş yeye müracaat etmişt ı• 
l'UZ: belediye reisi doktor Mustafa Bey Belediye idaresi ta : uf ından ve-
Ödemişin Ova mektebi mualli - tarafından İzmire gönderilerek rilen .karar üzerim .. belediye mü • 

mi Faik Bey, bir müddet evel ra· operatör Feridun Şevket Beyin hendisleri müzeler; bire,. birer gc· 
hatsızlanmış ve muayeneye sevke- kliniğine yatırılmıştır. Rıza Beyin zcrclc binaları tetkik e~ccekJer ~· ~ 
dilmiştir. Faik Beyi muayene eden sihhati iyidir. yangın tehlikesine k:ı.tş! yapılacak 
hükumet doktoru Rıza Bey bu mu· Diğer taraftan İzmir gazeteleri i şler i düşünecekl~rdir. 
allimin akd hastalığına müptela bu ıncsclcye da ir ~u tafsilatı ver; - m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııımııu111111111111111111111111111111111111rıııın 

olduğu hakkında bir rapor vermi~ yorlar: za Bey, kendisini muayene ile sıh-
ve muallim tedavi altına alınmış- Hadisenin faili mu,ıllim Faik hi vaziyetinde bir zaruret görmi-
hr. Efendidir. Kendisi Çukur Ova kö· yor ve rapor vermiyor. 

Faik Bey uzun müddet tedavi yünün muallimidir. Söylendiği gi- Faik Bey bunun üzerine asabi· 
edildikten sonra hastahaneden çık bi hastahaneden yeni çıkmış değil· le~iyor, tabancasını çekip ateş e -
mış; fakat hükumet do!doruna gİ7.· dir, yalnız asabmda biraz bozuk - diyor ve muayenehaneden fırlıya
Jiden gizliye düşmanlık hi!isetme - luk olduğu söyleniyor. Fakat Rıza rak yeni yapılan hükumet binası· 
ğe başlamıştır. Beyi tabanca kurşunu ile vurması na. kadar yaklaşıyor ve biı· aralık 

Evelki gün bu muallim Riza Be- ha'}ka sebeple vukubulmuştur. tabancası patlıyor, kendisinin de 
yin muayenehanesine !{elcrek ta - Mumaileyh, kendisinin köyden ölümünü İntaç ediyor. 
bancasını çıkarmış, doktor Rı ..: a Ödemiş merkezine nakJini temi - Adliye tahkikatını ikmal etm€ş· 
Beyi ağır surette yaralamıştn. nen Rıza Beyden bir rapor almıya tir. Muallim Faik Bey, muayene -
Yaptığı hareketin fenalığını anh • geliyor. Fakat hükumet tabibi Rı- den sonra defnedilmiştir. 

çıkarılmasını bile teklif ettiler ve 
bu tekliflerini kabul ettirmek için 
bir hayli de uğraştılar: Fakat pek 
tabii olarak muvaffak olamadılar. 

Bu mevzu üzerinde asabi mü• 
nakaşalar oldu .. Kabul etmemek· 
te tasavvur edilemiyecek kadar ıs· 
rar ettiler. Bu asabt hava uzun 
zaman konuşmaların ahengini 
bozdu. 

Daha garibi Yugoslavya murah· 
has heyeti reisi Yovanoviç ve ar• 
kadaşı Şahoviç aslen Makedonya• 
lı oldukları için oradaki Bulgar 
ekalliyetinin mevcudiyetini pek a· 
la bildikleri halde bunu inkar et· 
mişler ve Makedonyada Bulgar 
ekalliye~i olmadığını konferaı» 
huzurunda söylemekten çekinme· 
mişlerdir. 

Yunan bayramı 
Yunanistanın milli b~yramı ınii· 

nasebetile bu sabah Yunan konso .. 
losluğunda dini bir aym yapılacak, 
öğleden sonra da bir kabul resmi 
tertip edilecektir. 



1 
Galatasaray da, Beykoz da Mağlup ................................................................................................................ 

Her şeye rağmen halamı tecrübe?! 
Beşiktaşlıların zaferi 
Istanbul kış koşulan birinciliğini 

Beşiktaş atletleri kazandılar 
latanbul kros ıampiyonası dün ·~~-------------ı 

Beşiktaş - Yıldız - Balmumcu 
çiftliği - Zincirli kuyu - Hami· 
dıye köyü - Beşiktaş yolu ve 7~8 
kilometre mesafe üzerinde yapıl
dı. 

Her türlü arızaaı olmaaı itibarile 
Yol tam bir kros yolu idi. Senenin 
en mühim koşusu sayılan bu mü • 
•abakaya mukavemet kotucuları 
olmıyan Galatasaray la F enerbah • 
çenin iştirak etmemesine muka • 
bil atletizm şubelerini yeniden ku• 
ran T opkapı, Kasım paşa ve Vefa 
- Kumkapı klüplerimizle, Har • 
biye, Beşiktaş, lstanbulspor klüp· 
!erinden 30 atlet giriyorlardı. At· 
letizm antrenörü Her Abraham ile 
atletizm heyetinin nez.:ueti altın • 
da büyük bir muvaffakiyetle ya • • 

Pılan bu koıtu bu ıtubede en ileri AUetlzm ıabealnde blytık warlıldan-
".t ".t mazdanc Mehmet B. mvvaffakıyetll 

giden Beşiktaş klübümüzün büyük bir kotada 

mu•aff akiyetle neticelendi. Be -
tiktaş atletleri hem ferdi birinci -
lik hem de puvan birinciliğini ka
ıandılar. Sonra (Mehmet - Rem
zi - Garpis - Ruhi) den mürek
kep ekiplerle lstanbuln yeni bir 
!eros rekoru da kazandırdılar. Bi
rinciliği kazanan koşucumuz tam
l>İyon Mehmet te yalnız birincili':<. 
k--z:.nmakla iktifa etmedi; iki se
tte evel yaptığı İstanbul rekorunu 
(33,23,4/ 5) ten (33,9,3/ 5) dakika 

güzel bir çayla atletleri dinlendir~ 
di. Birinci Mehmetten sonra dere
ce şöyle gidiyordu: Garpis, Rem
zi, Ruhi, Ali (Beşiktat) Hasan 
(Harbiye) Naci (Beşiktaı) Kazım 

(Kasımpaıa) Enver (latanbul
apor) Raif (Beşiktat) 

inclirdi• 

Koşudan sonra Beşiktaş klübü 

933 İstanbul kış koşuiarı birinci
liğini hakkile kazanan Beşiktaşlı-

ları hararetle tebrik ederken bu 
spor şubesine yeniden atılan klüp
~ere de muvaff akiyetler temenni 
ediyoruz. 
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Adanada Heyecanlı Maçlar 
······-················································································ 

Ha.lep takımı Bayramda 
Adanaya geliyor 

Adana muhabirimiz yazıyor: 
Bu hafta şehir stadyomunda lig 

tnaçlarına devam edildi. Askeri 
İdman yurdile Adana idman yur
du karşılaştılar. 

Askeri idman yurdunun oyun
cuları arasında tecrühe sahibi o -
la.nlar vardı. Bu itibarla kendileri· 
nin büyük bir galebe temin ede -
cekleri kanaati hasıl olmuştu. 

Fakat Adana idman yurdunun 
küçük oyuncuları kısa paslarla a
kına batladıkları vakit bu kanaat 
biraz ıarsılmağa başladı. Oyun 
her an biraz daha heyecanlanıyor
du. Fakat yirmi dakikalık bir ha -
kimiyet idman yurduna bir ıayı 
kazandırmadı. Ancak oyunun 
•onlarına doğru bir hata yüzün -
den penaltı cezası verildi. Ve id
tnan yurdu bu suretle bir sayı çı -
karmış oldu. 

Halep takımı Kurban hayra -
mında buraya çağrılacak ve Halk· 
evi spor takımile kartılaşacaktır. 

Bu oyun, Halep revanı maçı o
lacaktır. Malum olduğu üzere To
ros spor takımı Halebe gibniş ve 
oranın en kuvvetli takımile, hatta 
Suriye muhteliti denilebilecek bir 
ekiple karşılaıarak galip gelmitti. 
Halebin bu ziyareti iadesi şüphe
siz büyük alaka uyandırmağa de· 
ğer mahiyettedir. 

Kendi sahamızda, kendi ~eyir
cilerimiz karşısında oynıyacak o -
lan Halep kafi galebeyi temin ey -
lemekte hayli sıkıntı çekecektir. 

* * * Mıntakamız Atletizm birinci -
likleri yakında başlıyacaktır. 100, 
200, 400, 800, 1500, 3000 metre 
koşularla, yüksek, üç adım, tek a
dım atlamalar, gülle ve disk atma 

Sarı - Kınnıztlılar 
dün yeni bir tec
rübe daha yaphlar 

Dünkü maçlarda Galatasaray • 
lılar da, Beykozlular da rakipleri 
Süleymaniye ile Betiktaşa gene 
yenildiler. Birincisi sıfıra kartı 1 
sayı ile ikincisi de gene sıfıra kar• 
şı dört sayı ile ... 

... 
Süleymaniye Galatasaray 

maçı Kadıköy sahasında oynandı 
ve bitaraflara artık hayret hissi 
bile vermiyen, fakat hakiki Gala • 
tasaraylıları yeniden kahırlandı • 
ran bir maç seyredildi. 

Sarı - Kırmızılılar müddetini 
dolduran bu maçtan itibaren mü • 
laf aa hatlarında yer alan Tevfik· 

le müdafaada kuvvetli bir vaziyete 
girdikleri sırada, mühacim hattın
da gene akla sığmaz bir yenilik 
yepmışlar ve eski maruf kalecil'eri 
Ulvi Beyi sağ iç mevkiine getir • 
mişlerdi. Ulviye tekrar kalede yer 
verselerdi buna tek kimse hayret 
etmezdi. Hatta belki bir çoğumuz 
bu tecrübeli ve usta kalecinin gü -
zel oyunlarını görmek ümidile bu 
yeniliğe memnun bile olurduk. Fa
kat ..• 

Sarı - kırmızılılar bundan mı
ada bu mevaimde bariz tek bir mu
vaff akiyet eseri göstermiyen Ra -
sihe bu maçta da yer vermişlerdi, 
ve takım şu tertibi almııtı: 

Avni - Burhan, Tevfik - Mu
zaffer, Nihat, Suphi - Celal, Ul
vi, Mehmet, Rasih, Rebii. 

Maçın iki tarafa ait belli hatlı 
vasıfları daha onuncu dakikadan 
itibaren taayyün etmiye başlamış
tı: Tereddüt, sebebini ve ahenk -
sizlik. 

Ahenksizlik daha çok Sarı -
Kırmızılılarda kendini belli edi -
yordu. Müdafaa nispeten İyi gö • 

Atletizm 

Nasıl çalışıyoruz, nasıl 
çalışmalıyız ? 

Me\'sim dolayısilc önümüzde hıı

raretli bir atletizm faaliyeti Yar. Bü

) ük beynelmilel temaslar arifesinde
' iz. Bu itibarla Bundan sonra spor 
~a) ıf:ılarırnızda atlctzim faaliyetlerine 

daha ~en iş ) erler vermeyi düşündük. 

l\Jti.;abakalara ait kısımlarda .kıymetli 

atletlerimizden Ilarbiyeli Zi) :ı Beyin 

gorüşlcrinden ve tenkitlerinden istifa
de edeceğiz. Bundan başka bu şube· 
de, salahiyet sahibi kalemlerin yazıla
rını sütunlarımızda sık sık takdim et· 
miye de çalışacaP,.ız. 

ikinci haftaym karşılıklı hü -
cumlarla başladı. Bu defa idman 
l'urdu aleyhine verilen bir penaltı 
Cezaaım askeri yurtlular sayıya 

ltlJıvil edemediler. Fakat biraz 
•onra daha bariz bir enerjile oy -
llıyan askeri idmay yurdu gençle· 
l"İ beraberlik sayısını yapmağa mu
"a.ff ak oldu. Ve oyun da beraber· 
likle bitti. 

müsabakaları yapılacaktır. Müsa- ı aı .... ,,,..-... ___ .., ________________ .,. 

Her iki takım da iyi oynadılar. 
~aç zevkle seyredildi ve halk ü -
~erinde güzel intibalar bıraktı. 

bakalar 28 Nisanda icra edilecek -
tir. Karışıklığa meydan vermemek 
için evvela seçme müsabakaları 

yapılacaktır. 

Mektepliler arasında 
21 Mart toprak bayramı Ziraat 

mektebinde tes'it edildi. Mektep -
ler iştirak ettiler. Fut bol sahasın -
da Erkek muallim mektebile muh
telit orta mektep futbol takımları 
karıılaştılar Oyun sahası pek ziya
de kalabalıktı. Her iki tarafın o· 

yuncularını arkadaşları alkıılıyor

lardı. Oyun heyeti umumiyesile 
çetin ve aeri oldu. Erkek muallim 
mektebi birinci haf taymda penal -
tıdan ilk ve son sayılarını yaptı • 
lar. Orta mektep takımı bir penal
tıyı atamadı. Ve oyun da kartılık
lı akınların devam ettiği bir 11ra· 
da bitti. 

Bu iki mektep tuımı yakında 
tekrar kar,ılaşacaklardır. 

Eski oyuncu 

Albnordu-Ka•ımpqa maçında heyecanlı bir f'll 

rünüyordu. Fakat Nihat bu sefer 
iyi bir gününde değildi. Bu iti -
barla haf hattı layiki veçhile işle -
miyordu. Muhacim hattında Cc -
lal ile Rebiinden başka çalışan 

yoktu. Fakat bunlarm da bütün 
çalışmasını, üç orta oyuncu bariz 
bir soğuk kanlılıkla ve mümkün 
olduğu kadar çabuk, sıfıra indiri -
yorlardı. 

Sarı - Kırmızılılara, bundan 
başka mevsim başındanberi ada • 
makıllı düşman kesilen talih te 
karşı koyuyordu. 

Meıela kale direkleri, Süleymani
ye kalesini,dün adeta Süleymaniye 
nin dünkü maçta çok muvaffak o· 
lan kalecisi kadar korudular. 

Birinci devre daha Ç;Ok Galat"-· 
saray hücumu, fakat buna mu
kabil Süleymaniyenin galebesi -
le bitti. 

Çünkü otuzuncu dakikada 
sahanın tam orta yerinde Ga
latasaray aleyhine bir firikik ceza· 
sı verilmiş ve elli metrelik mesafe
den havalandırılan top ta doğru

ca gidip Galatasaray kalesine gir
mişti. Tecrübeli kalecilerin en 

başında gelen Avnrhakkında !.c'C 

şaşırtıcı bir hadise ... 

Buna mukabilse Galatasaray
lılar Beşiktaş maçında oldui;11 
gibi bir penaltı cezasını Süleyma ~ 
niye kalesine sokamamışlardı. Bu 
sefer vuruşu Burhan yapmış, fa -
kat top tam köşede ksleci tara -
f ından tutulmuştu. 

ikinci devre, (Güler ve hayret 
edebilirsiniz) rüzgarın da Galata • 
saray aleyhine birdenbıre lodos • 
tan poyraza geçmesine rağmen i • 
ki avut, üç hücum hareketi müs • 
tesna, tamamile Süleymaniye sa • 
hasında oynandı. Fakat sadec.e 
hakim oynamak ney~ yarar?. Sa • 
rı - Kırmızılılar sona doğru, hat • 
ta Nihadın merkez muhacim oy • 
ııamasına rağmen gene tek bir sa • 
yı bile çıkaramadılar. 

Hatta o kadar yakın olmaları· 
na rağmen Süleymaniyt kalesini 
devamlı surette tazyik bile edeme
diler. Müdafilerin ileri, Tevfiğiu 
canlı ve istekli oyunları, Rebii ile 
Celalin, hatta Muzafferin ve Ni • 
hadm ileri vuruşları, güzel pas -

(Dcrnmı 11 lncl sa3ıfncfa) 

Bqlkta, - Beykoz maçından bir görGniit 
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Kaçak Yuna. 

ceneralı aranıyor Selma, bu harikulade resmin 
karşısındn uzun uzun düşündü. 

Sonra bir şey nazarı dikkatin~ 

çarptı. Bu güzel adamın yüzünde 
büyük bir hüzün vardı. Halbuki 
gözlerinde yaş, dudaklarında bil' 
titreklik yoktu. Bu his ona nere • 
den geliyordu?. 

Evet, Selma bu resmin karşı 
smda uzun uzun düşündü. Faka .. 
bu, resmin üzerinde şehevi bir te
sir yaptığından değil - hayır, 

kendisi Ramizin karısı değil mi? 
Ve ebediyyen ondan başkasının 

olmıyacak - Selmanın bu resmi sey 
redişi, bu kadar güzel bir insanın 
fen alık yapamıyacağına emin 0 • 

lu§undandır. Hatta düşünüyor: 

- Hayır, beni kaçırtan bu a . 
dam olamaz. Beni burada hapset· 
tiren bu ada.m olamaz. Böyle al
çak bir hareketi ancak albümd~ 
ı es imleri olan öteki haydutlarda:l 
birisi yapabiliı·. 

Ve tekrar haşyetle titriyor. Al· 
bümü kapatarak yatak odasına 
gitmek istiyor. Karnı da açtır. 
Kalkıp ilerliyor. Hayret!.. Yatak 
odasının kap1&1, üzerinde tokmak 
olmadığı halde farkında olmadan 
kapanmıştır. Şimdi bu küçük oda
da mahpustur. Maamafih bu uzun 
sürmüyor, küciik bir madeni ses, 
bir kilidin açıldığını haber veri • 
~or, ve Selma, kapıyı itip iç ri gi· 
riyor. Çay tepsisi ortadan kaldırıl
mıştır. 

Selma, hafif bir ha dönmesi 
duyuyor. Bu açlıktandır. Karyola· 
ma doğru yürüyor ve o zaman, 

' emek odasında bir sofranın ha • 
rlanmış olduğunu görüyor. 

~ima, sofrada pek nefis ye· 
"ekler gördü. Hizmetçi filan ol· 
madığı için, biitün yemekler bir 
den sofrada hazırdı. 

Selma, hemen yeme~ e ha ladı. 
Ömründe bu kadal' güzel yemek · 
l.,rin bir araya toplan mı pek az 
görmüştü. Sofrada, küçük .. epet -
!erde yemi~Ier, billur sürahilerde 
güneşin aksile pırıldıycı.n şarap, 
havyar, karidesler ve daha bir çok 
yemekler .. ve bir kö1cdc bir ye ~ 
mek listesi .. Üzerinde şunlar yazı
lı: 

Han i yem kl rd 
ğinizi e' sahibiniz 
ıica eder .. 

n arzu etti -
bil linnenizi 

Selma hafif bir tebc süm edi -
yor. Bu tebessüm, onun buraya 
geldiği zamandanberi ilk tcbessü 
müdür. Çünkü ne de ol~a tatmin 
edilmiş bir açlık var. 

Karnı doyunca Selmaya tatlı 
bir gevşeklik çöktu. Ellerile masa 
ya dayanarak kail tı, yatak odası
na güçlükle yürüdü, yata~ a uzan 
dı ve derhal uyudu. 

Uyandığı zamnn, kar nlılt bas 
mıştı. Pencereden yıldızlar cörii 
nüyordu, ve bir deniz sesi ... 1' aya· 
lara çarpan bir deniz sesi. 

Birdenbire uzaklardan ve ge • 
cenin içerisinden, sanki kalbinin 
acılarını denize verirmiş gibi bir 
kadın sesi yükseldi. Bu seı;, al 
manca şu şarkıyı söyl"yordu. 

Du warst mir ein Roman 
Und ich kann dich nie vergessen 

Schade, was bin ich für dich. ("~) 

Sivil başkomiser Ferdi, o sabah 

rt 
Sen bana bir ı om n m 
Ve ben seni hic unutmıyacnğım 
Yazık.. ki b enin · )n ne) im? 

Taksimdeki Selmanın apartıma -
nına, yeni malumat alabilmek ü 
midile gelmişti. 

Kapıcı kadın Ferdiyi karşıladı. 
- Buyrunuz ef.endim. 
- Bana, Selma Hanımın biz · 

metçisi Marinin, mümkün olduğu 
kadar tam bir tarifini yapar mısı· 
nız?. 

Kapıcı kadın şaşırmıştı: 
- Vallahi bilmem ki, dedi, 

Mari oldukça güzel bir kızdı. Yh· 
mi altı, yirmi yedi yaşında vardı. 

- Boyu ne kadardı?. 
- Nasıl söyliyeyim .. Kısa boy 

lu desell) değil, uzun da değil.. 
- Mesela şimdi burada olsay· 

dı, benim nereme kadar gelirdi 
boyu?. 

- Eh ... Omuzunuza kadar ge· 
lirdi belki. 

Ferdi, boy meselesinde kat'i 
bir şey alamıyacağını görünce: 

- Saçları, dedi, ne renkteydi? 
- Siyah ... Bunda eminim. 
- Gözleri?. 
- Bunu kat'iyetle söyliyemem 

Fakat her halde mavi değildi. • 
- Yüzünde hususi bir alamet, 

bir ben, bir çizik filan var mıydı?. 
-Hayır. 

- Dişlerinde?. 

- Ha .. tki dişi eksikti. 
- Hangileri?. Üst dişlerind~ 

mi, alt dişlerinde mi?. 
Kapıcı kadın durdu. Düşünü .. 

yordu. Evet, acaba hangileri ek -
sikti. 

- Söyliyemiyeceğim, dedi, bil 
miyorum .. Ama belki sizin ağzı • 
nızda gösterebilirim. 

Ferdi gülerek dişlerini göster • 
di. Kapıcı kadın, çekingen haller· 
le işaret etti: 

- Şu ve şu yoktu. 
-Teşekkür ederim. Göğsü vaT 

mıydı?. 

Kapıcı kadın manidar bir du 
cak büküşle güldü: 

- yoktu, dedi, tahta cibiydi. 

- Ayakları nasıldı?. 

-Bakmadım. 

Bu aralık bir ses buna cevap 
verdi: 

Hükumete göre Plastras 
başka yerde değil ! 

Yunan hükumeti ceneral Plas • 
trasın ecnebi memleketlere kaça 
mıyarak Yunanistanda saklandığı 
kanaatini beslediğinden cenerali 
bulmak için memleketin her ta • 
rafında araştırılmaktadır. Üç gün 
evci, Piastrasm, 1skeçede tütün 
tüccarlığı yapan kardeşinin yanı • 
na geldiği rivayeti şayi olur olmaz 
zabıta lskeçede birçok evleri araş· 
hrmıştır. Gömlecnede ve bazı köy
lerde de şüphe üzerine taharriyat 
yapılmıştır. Plastrasın Bulgarista • 
na kaçamaması için hudut boyun· 
da tertibat alınmıştır. Cebel köy· 
lerine giden otomobiller ve araba· 
lar yüzer metre mesafe ile ihda:; 
edilmiş olan jandarma noktaları 

tarafından durdurulmakta ve mu· 
ayeneden sonra yollarma devanı 
edebilmektedir. 

Yunan emniyeti umumiyesiııin 
fikrine göre Plastras garbi Trakya 
ile Şarki Makedonya mıntakasm· 
da bulunmaktadır. 

ihtiyar bir Ermeni 
Millettaşlarına Türk erle 

dost olun diyor 1 
Yaktifo Ttirkiye ziraat nezare

ti ziraat müfettişliğinde bulunmuş 
ve 40 sened<1n ri vrup da ika -
met ıetmekt, o ı Yervant Bey 
Ağaton Pa iste ka,, gazct~ -
sinde ''Hakikatı görelim,, scrlev -
hası altında ir maka] ya ıı;::t r. 
Bu makalede, hariçte Türkiye a
leyhine bazı Ermenice gazeteler 
tarafından yapılan neşriyaLm a -
ley hinde bulunuyor ve diyor ki: 

"Eminim ki ciddi, durendiş ve 
hakikatperver Ermeniler böyle 
neşriyatı faydalı değil, bilakis mu. 
zir addederler. O bilgisiz muhar • 
rirler unutmeımahdırlar ki kendi -
leri her ne kadar Ttirkiyeden uzak 
bulunmakta iseler de, orada epey
ce Ermeni vardır. Akılsızlığınız 

- ince ve güzeldi. 
Dönüp baktılar. Bu, o 

ıçeri giren kapıcıydı. 

yüzünden duçar olduğunuz fel A -

ketler artık kafi gelmelidir. Sene 
aralık lercc hariçteki Ermenice gazete]e

r i Türkiyenin aleyhinde yazdılar. 
<Dc"nmı \ur} Bunlardan hiç bir fayda çıkmadı

Şubatta 420 bin kilo 
şarap yapıldı 

Şubat ayı içinde lstanbulda 
(420,145) kilo rakı yapılmıştır. 

Geçen sene ayni nyda 389 bin 
kilo rakı yapılmıştı. 

Hilaliahmer F at!h 
kongresi 

ğı gibi bir çok zararlar gördük. Bu 
hatalı ve tehlikeli siyaseti niçin 
hala tnkip edelim? Başkalarından 
ibret alalım. Rusya ve Türkiye se· 
nelerce yekdiğerinc dü~mandılar. 
Fakat bugün dost olmuşlardır. Ve· 
nizelos dahi • l:i vaktile Türk düş
manı idi, ve senelerce Türkiyeye 
karşı mücadelede bulundu • mem· 
leketinin menfaatini gözterek An
karaya kadar gitti, çünkü memle
ketinin selamet ve terakkisi bunu 

Hilaliahmer Cemiyeti Fatih ka-
icap ediyordu. Avrupa devletleri · 

zası kongre.,i dün öğleden sonra s h d b d L f nin Türkiyeyc karşı harp ettikleri 
~e za e aşın a eta et aparlı· h . . lA d f k t · d' 

d ı epımızce ma um ur, n a şım ı 
manın a top anmıştır. .. .. . k d d 

• • A goruyoruz kı, onlar ne n ar e· 
Kongrede nahıye te~kılatı mu· w• . l d' T·· k' k 

hh l h b 1 
gışmış er ır, ve ur ıycye ne a • 

ra as arı azır u unmuş ve ça· . . . 
l l h kk d l ,. .1 l dar merbutı}ct göotcrmek ıstıyor· 
ışma ar a ın a ma umat verı - . 

rniştir. . lar. 40 seneden.beri Türkıyeden u-

Bun..J •1.. t k . 1 2ak bulunuyorum. Oradal.i emla . 
.-ıan sonra vı nye ongresı- ı . . . . . . 

ne k "'Z • t' l d k 1 kım zaptedılmışhr. Bu ıhtıyar ya-.... a namına ış ıra t e ece . . . 
murahhası ·1 k t l t şımda Türkıyeden hıc hır menfaat ar seçı ere · op an ıya 1 -
nihayet vcrilm' tir. ı beklemem, fakat milletimin men· 

1 f aati gözümüzü açıp hakikati gör· 

Antakyalılar cemiyeti 
Antakyalılar cemiyeti dün öğ -

leden sonra Halkevinde senelik 
toplantısını yapacaktı. Fakat ka • 
!abalık olmadığından toplanma 
gelecek cumaya kalmıştır. 

memizi icao ettirivor ... 

N"şataşında yangın 

Nişantaşında Franko cfendinill 
yaptırmkata olduğu evden yan· 
gın çıkmış; fakat çabuk yetişile 
rek söndürülmüştür. 

MiSYONERLER 
7 

Müslümanlar asıl hris 
ti yan et iler ve ediyorlar. 

l\Iuhnl"rfrlerl ı Muhittin Abdurrahr.ıan ve :Mecdut Salt 

"Burada lstanbul hizmet mer· sile bazı hususlarda görÜJmek • 
kezleri tesmiye edilen Y. W. C. A. itersiniz. Zira hiç olmazsa ilk de 
(Genç kadınlar hıristiyan cemiye· relerde iki ayrı idare heyeti ye 
ti) yaz kam.Pi için Marmara sa • ne müttehit bir heyet teşkil etJ1J 
hillerinde şehre yakın güzel bir daha münasip olur. Maamafih h 
arsa satın aldı. Y. M. C. A. nm iki şubenin ayrı birer katibi b\I 
kiralık kampında sağlam bir se · 
ciyeyle sağlam bir vücudun teşek 
külü için sarfedilen emekler çok 
faydalı olmaktadır. Bu cemiyetle· 
rin bir çok faaliyetleri devam et· 
melde ve gittikçe daha fazla 
Türk celbetmektedir?,, 

Bir de Amerikada teşekkül e· 
den (Şeref ittifakı) cemiyetinin 
müessisi ve müşterek müdürleri o• 
lan iki zattan Mr. Alfred B. 
Kent'in imzasını taşıyan ve .cemi 
yetin firmasını ihtiva eden bir kfı· 
ğıt üzerine yazılmış 29 kanunu sa· 
ni 1928 tarihli bir mektup vardır. 
Bu mektup 1stanbuldaki Amerikan 

müesseselerinden birinin başında 
bulunan bir Amerikalıya gönde 
rilmiştir. Bu mektupta deniliyor 
ki: 

"Yakın şarkta nezih bir hayat 
sürmenin faydaları hakkında pro 
paganda yapılmasının lüzumuna 
f ev kala de kani olan bizlere Mısır· 
da ki arkadaşlnr taraf mdan ismi -
niz bildirildi. Biz de derhal sizin 
le muhabereye girişmeyi münasip 
gördük. 

"Şeı ef ittifakının faaliyeti bel
ki malumdur. Maamafih her ihti
male karşı maksat ve ~alışma tar· 

zınız m ··bey in neşriyatımız an 
bazılarını ayrıca gönderiyoruz. 

"Bu h:ıli nazarı itibara alarak 
ittifakımızın bir türk şubesini te 
sis emelindeyiz. 

"Vaziyetin, - bilhassa sehrin 
her sınıf halkıyla temasu gelinmek 
istenildiği zaman - fevkalade ka 
rışık bir hal alacagını takdir et 
mekle beraber Allah'n inayetile bu 
müskülleı-i yenebileceğimize kani
ız. 

"Mü ahede edeceğ'iniz vcçhile 
len umumi usull r şunlardır : 

"Gruplara adres tevzi etmek ve 
eerek küçük gerek büyük umumi 
içtimak.ı· aktetmek. 

"Meseleyi muhtelif zaviyeler • 
den tetkik eden neşriyatın inti§arı· 
ııa çalışmak. "Muhitlerinde te
mizliğin intişarına çalışmak.,, lsti
yenleri aza kaydetmek. "Muhtelif 
şehiricrde azalar vasıta.siyle cemi 
yetin şubelerini tesis etmek. "Ce· 

miyetimizin bir kadın kısmı da ha. 
li faaliyettedir. Bu kısım umumi · 
yelle müstııkillen çalışıyorsa dt. 
birçok zamanlar te~riki mesai hem 
kabil, hem de çok faydahdll'. 

"Tasavvurlarımızla alô.kad&r 
olduğunuzu öğrenmekle çok mem· 
nun olacağımız gibi bu cereyan~ 
yardım ve onu h:maye edebilirse
niz size karşı fevkalade memnun 
ve müte. ckkir lmlncağız. Aca~:! 
bu i te size }lir kılavuz n:ızarile 

bo.k bilir miyh~?. Kadınlar lucmı 
nın ilk idare heyeti te~ckkül edin· 
ce do.ha tcfetrüatlı teklifler arze • 
derele reylerinizi almaktan şüphe 
siz çok memnun olaccğız. 

"İstanbul Amerikan incit Evi 
(Biblc House) müdürü Mr. Bige· 
le cemiyetin erlcek .şubesini tesis 
eder ümidiyle muhaberede bulun· 
muş olmamız hiç şüphesiz sizi a· 
Iakadar edecektir. ihtimal kendi · 

lunması esastır. 

"Temelin baştan başa hıriıti 
yan olmasını arzu etmekle bers 
her idare heyetlerinin müslü111 
v. s. din mensupları arasında §LI 

beler tesisine ehemmiyet vermel 
rini tavsiye ederiz. 

"Umumi 5.za kayıt ve kabul şart 
larında her ihtimale karşı bazı d 
ğişme ve iktibaslara lüzum oldıı 
ğunu takdir ediyoruz. Esas mefkÖ 
remiz ve kalbimizle uyuşmak •"' 
retiyle bu gibi tadilleri kabule b• 
zırız. 

''Mısır şubemizin de kendiJ1l 
göre hususi şartları vardır ve fe1' 
kalade mühim bir vazife deruhte 
etmektedir. Nil Misyoner Matbu• 
tının yardımıyla arapça - ve zall' 
nedersem ba,ka lisanlarla ds ' 
temizlik neıriyatı elde edilebilit 
Kahirede 7 Sharia Mariette Paıb• 
da M. A., Mr. S. A. Morriıonl' 
muhabere ettiğiniz takdirde s' ,; ·· 
sul ve saire hakkında memnun; 
yetle daha fazla malumat verile' 
cek ve Mısır şubemizin her ne§rİ 
yatından bir nüsha gönderilecek 
tir. Gönderdiğimiz yazılar araıııt 
da üç ayda bir neşrettiğimiz (flD' 

't 
nour = Şeref) mecmuasının b1 

nüshasını bulacakamız. Bu meC ~ 

u m teşrinievel • teşrinisani 11• 
yısında Mr. Morrison'un dikkat' 
değer addettiğimiz (MüslüDJ,
memleketlerinde ahlaki buhral' 
serlevhalı bir makalesi vardı1 
Mektubumuza nihayet verirkeı' 
yardımınızdan çok minnettar ol•' 
cağımızı söylememize müsaadet11 

zi rica ederiz. Büyük bir alakayl~ 
beklediğimiz cevabınızda teki 
ve tavsiyelerinizle beraber t,
bir anlaşmanın zevkini tadacağı 

1 

mızı ümit ediyoruz. 
Çok samimi hünnetlerimisif 

kabulünü rica ederiz efendim.,, 
Alfred B. Kent 
Müşterek müdür 

Başladıkları işleri ekseriya 11' 
vaff akıyetle başaran misyonerle 
rin bu cemiyeti tesis etmekte Jtl 

vaffak olup olmadıklarını öğrell 
mek kabil olamamıttır. 

Maamafih mesailerinin senel 
geçtikçe inkişaf ettiğini dütün~ 
cek olursak bu işte " hayli ilerl 
miş olduklarına hükmedebilirit· 

(De\ amı vıı11 
n n ı n1ttmıımnnnn11111111111ft11tlPQlllHt1111UtHidL1 •11ıd' 

Ermenilerin balosu 
Beyo wlu Ermeni Fıkaraper"; 

cemiyeti tarafından hasılatı fa'İ 
Ermenilere tcrkedilmek üzere 1 

velki akşam Tokatliyan salonlar! 
da bir balo verilmiştir. 

Vali muavini Ali Rıza, Beyo/ 
Kaymakamı Sedat Beylerle !eh'' 
mizin diger birçok tanınmı! t•) 
)arının hazır bulunduğu müıarll .J 
çok parlak ve kalabalık 0111' 

kotiyon, piyango ve ıaır eğleJ1~ 
lerle sabaha kadar gfüıel bir g 
geçirilmiştir. 

Baloda heyecanlı bir aşk nıa'', 
'ti' rasından sonra geçenlerde Atı , 

dan şehrimize dönen Matoı
Şor da babasile beraber hazır 11" 
lunmuştur. ı 
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.§!fDl!S! nun~11pun10 <unp~ ansa1a.J U!pawqy 13lfJ35 

muamelatı olduğu va!.it hariciye nezaretinde miy· 
diniz?. 

Nesimi Bey (İstanbul) - Hayır., ticaret neza • 
rctindeydim ve bu kanunu imza edip etmediğimi 

bilmiyorum. 

tlyas Sami Efendi (Muş) - Beyefendinin mü• 
dellel ve mukni izahatına nazaran esaı tehcirin 
kat i ve zaruri bit lüzum üzerine yapıldığı anlaşılı· 
yor; yani beyefendi, tehcir.in gerek ordunun ve 
aerck memleketi muhafaza için hissedilen bir teh· 

likc ilzerine yapıldığı kanaatinde bulunuyorlar ve 
bu muamelede ıuiiatimal eden mütecasirlerinin de 
ti t!.Jetle takiplerine, 'azjllerine taraftar olduğunu 

ıöyldyorlar. Ben de aflarına mağruten eöyliyece . 
ğim ki meşhur misaldir: Tabii lıayı güncendirdi· 
ler, Muhammedi de memnun etmediler. Eıas teh .. 
cirin buyurdukları gibi olduğuna heyet kaildir. 
Ancak bugün bir kabine çekilirse orduyu tehlike· 
den kurtarmak için ahalinin tehcirine karar verir· 
ken, hükumet setıelerdenberi o havalide kalan un· 
ıuru nazar.r itibara almadı ve düşünmedi. Bu yüz· 
den silahsız, masum, kadın çolukçocuk müslüman 
ahali çetelerin tecavüzlerile heder oldu. Tehcire 
baıJamadan bunlar liyıkile nazar.ı dikkate alın • 
madı. işte ben onu soruyorum. Tehcir edilenlet 
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;;>1<~11a.111zau n~npunınq U!13>f.13lf u!5! Z!lli!~a~apa 
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·.1!1l!W.l!l 
• aS tv:>nıuaw ınw\?w 3U!J:>A aA .111huı:;v~ ~puo -ep 
.111§ıw1-e31 vızl?J u•puı::nt..<!ltU ınqv.< !.ın11awCJp irw 

• ıa ıvw!l~!!"' !U!SôJJ!Zl?A 1?dıuıdu..( .Aai .ı!q aı..<gq !l 
·a.ıvzau a.A!q.ı-eq .ı;tŞ3 - (ınquvısı) .Aag !W!St)N 

·ın-e• 

vpul!lS!Jtl::>W -ep {l?UV.i!A) ~ ıpıv !l3Jl?Z3U 3A!q.t-eq 

hükumet buh.Acısaydı ayni tnı·etle harekette tered· 
düt etmezdi. Bu tc~ :... :. .J ı: , =tiat edilmeseydi bi· 
lahare hadis olan vaziyete göre ordumuzun, ön .. 
den ve arkadan iki ateş arasında kalmış olacağı 
iddia edilmişti. 

Binaenaleyh mevzuubahsolan kanun, ordunun 
ve binnetice memleketin emnü selametini temin 
zarureti hakikiyesinden mütevellit bir tedabiri as· 
keri ve ihtiyatiden ibaretti. Bu suretle kıyam ve 

isyan edenler gayrimuharip düşman ahalisinden 
olsa hukuku beyneddüvel ahkammca haklarında 
en şiddetli bir muamele tatbikmda kumandanlar 

m·.ı .tar olaca!darc~ı. ~: -ıL..ı~ .:i ne;nle:~etin e\ l~ıd ı 

olduklarına göre kabahatleri nispet kabul etmea 
derecede daha büyük olmakla beraber bahseyle• 
diğim mahalli ahara nakil ve iskan tedabirinin İt• 

tihazmda epeyce tereddüt edildi. Maamaih büWn 
memleketin mukadderatıyle uğraşıldığı bir sırada 
ordunun selameti dahi tehlikeye ilka edilemezdi. 
Baka ve mevcudiyeti için bütün millet her ti.'.ı-lü 
fedakarlıklara her türlü mahrumiyet ve m.::~'.: • 
katlere katlanırken en can' alacak bir zar·~·~-la 
düşmanla iştirak ec1enlcre b ·:tün ümit necnt v~ ~, a
lıisımız feda olunamazdı. Bu tedbirin en muva· 
fık bir surette tatbilm~ ' · '1 !.>ile şikayetler i~itilebi · 
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•..<v.<uvuııy apıvq !'!pamıaB !J!lf nımı:ntA!llf! !P 
-ua'I ~~ınsqvw aA ıwqnqnq aA !i'HA;aw pıapa.(!uvm 
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bulunmak gibi gittikçe iştidat etmekten hali kal· 
mıyan bir hayli nakabili tavsif ef'al ve harekat 
başgösterdi. Hemen her yerde silahlar, bombalar, 

istiklal bayrakları ve daha bir hayli isyan ve iı· 
tihzaratr keşfedildi. En müthiş düşmanımızla ha· 
yat ve memat mücadelesinde bulunan ordumuzun 

zaten bin müşkülatla temin olunan erzak ve mü· 
himmat sevkiyatı ve bilhassa bir talihsizlik ihtima• 
li önünde hattı ric'ati tamamile ve muhafazasile 
uğraşmak imkanı olmadığı salahiyettar makam • 
lar tarafından teyit edilmekteydi. Bu hali hevelnak 

öni.inde Fevkalade bir tedbire müracaat lüzumu 
kespi kat'iyet eylemif olduğunda ısrar edildi. Bat
kumandanlık tarafından manatıkı harbiyede or • 
dumuzun selameti tehdit edilen yerlerdeki ahali· 
nin münferiden veya müçtemian başka bir tarafa 

nakil ve ishan edilmesi teklif olundu bu da bütün 
tedabiri fevkalade misillu ancak bir zarureti kat'iy
ye halinde ve zaruret miktarınca tatbik edilecek 
idi. Başkumandanın ordunun selameti ve emniye
ti hare!dl.tı namına vukubulan ısrarı üzerine ordu 
kur- ~n-~anb.rnıa böyle bir salahiyet verilme.sin., 
mec''1ın·iyet h~sıl olmu~tu. 

Eminim ki, bu ahvali mücbirei f evkaliide ö
nünde herhanı?i medeni devlet, · herhangi heyeti 
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evvela müıellıih çetelerin tecavüz etmemeleri içiu 
tahtı temine alınır ve tehcir ondan ıonra yapılırdı. 
Halbuki böyle olmadığı için nüfusu umumiyenin 
nısfı heder oldu, islam namına bir fert .kalmadı. 

Binaenaleyh vilayab şarkiyede tehcirden heder e
dilen İslam kanlarını nasıl düşünmediler?. Çete • 
lerin iılam ahaliye tecavüz edeceklerini neden na• 

zarı itibara almadılar?. Bendeniz bunu soruyorµm. 

Neıimi Bey (lıtanbul) - Zannımca bu ıual 

dahiliye nazırına aittir. 

Reiı - Beyefendi kanunun bini tanziminde 
kabinede bulunduklar.mı ve ma~mafih tatbikat ea
nasında bulunmadıklarını söylüyorlar. 

tlyaa Sami Efendi (Mut) - Beyefendinin ce-
Taplarını müdellel buldum. Fakat bu meselenin 
her halde liyıkile tatbik edilmediğine kanidirler. 
Madem ki bunun ciheti tatbikıyesi ıadarete veya 
dahiliye nezaretine aittir diyorlar, o suretle zapta 
geç.sın. . 

l!agıp Niıaıibi Bey (Kudüı) -. Kanaati aliye· 
nizp göre tehcir bütün halka yani çoluk çocuk ve 
ail-le."ine mi tatbik edilecekti; yoksa yalnız mü • 
tec --<"?; olan erhe' ·lere mi?. 

Nes1mi Bey (İıtanbul) - Arzettiğhr. gibi eğer 
hali 1u~rpte buluftmamıt olsaydı tahkikat ve taki • 
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Keııdi Kendine ... 

[Dünkü sayµrnzdan devam ve son] 

(Spor eayıfamızd&n cWrila) ma.htelif yer de~ef'Wllııt• 

Al h • A ları gene umumt anlatat11amaz~ ıol açtı. Bti.-i ~ 1 
h~m yenil~yorlar, hem de küfür e- manyanın ancı ne yapılacaiı bilinememezlik, tl - Beykoz alefhine l>ittt. ~ 

Şatırmq, kalmııtım. Gidip po • 
lia pin'dılar. Bir zabıt varakası 
tuttular. Ben elin itin fecaatini 
kavrryamıyordum. Palabıyıklı bir 
polia ifademi aldı. Müdüre ıöyle • 
dilderimi aynen söyledim. Arka • 
clqlardaa biç bahsetmiyordum. 
Çünki -aptalmiydim hiç? - on -
luı ele Termiyecektim. Tam bu es 
nada içeri1e ser bademe geldi ve 
müdüre: 

dtyorlar dıye ayıplar,, • • • } kayt ve vasfını yerdirecek kadar lılar ikinci devrede de iki 
Mektep arkadaıım, bana döndü sıyaseÜDI an ahyor cansız.,.. ıevff]c hareketler ara - yaptılar ve maçı ııfıra kartı 

tuhaf tuhaf baktı ve, dudak büke· BERLIN 24 (A.A.) -Wolf a· ımda eridi, ıitti. aayile kazanarak falllpİyona 
rek: janaından: M.Jlitler, Reichıtagda itte ~ünkü Galatasa~a:-.Sü • lunda sayılı bir fntma daha atldll 

u - Sen kanıma!,, söylediği nutukta, diğer memle. leymanıye maçının hikiyeıı de tdar. 
Detdi. Artık kızmıtbm: ketlerle olan münuebat hakkın - bu ••• 
" - Ne demek kanıma, dedim, da demittir ki: Galataaarayldar ve hiç deiibe 

gôğıünde klübümün renkleri var. "Mütküli.tm henüz israrla de • muhacim hattına sabit bir tekil Diler maçlara ıelince; E: ... m 

Eyüp matlt\p 1 

Klübüm namına terbiyesizlik etme vam ettiği ııralarda dahi bu müt • vermedikçe düzelemiyecekler, ne Hilal maçı ıürpriz elenecek 
ne milaaade edemenı.,, küllerin izalesi için çalıpcapz. yapmak iıtediklerini, ne yapa neticeyle tiitti ve ~ 

• - ~fendim, eledi, kovuıta iki 
aü nel bir kaç efendinin çamafı'r· 
luı, çoraplan kaybolmuttu. 

Bu sözlerime ne diye cevap ver Bununla berabre galip - mağlup caldarını bilen bir takım haline hiç yenilmiyen Eyüpliler bu 
di biliyor mueun? prensipi üzerine itilaf kat'iyen im· gelemiyeceklerdir. Dünkü maç- geçen maçta mühim bir ant 

kansızdır. tan sonra bizim edindiğimiz kal'i le yendikleri Hilll 
- Hayır!.. k t b f wa. l a.--·vekil, Fransız • Alman mü .anea ta u.. hu ıe er O - 2 malıup o 119 

" - Muhakkak bu edepsizdir, 
gidip dolabını arayın, 

- iyi dinle yavrum ve insanla· ....., B 
ı·ın küfür etmek ictedikleri zaman nuebatında itilifın kabili tabak· eşiktaş- Beykoz ler. 
ne kadar bayağdatabileceklerini, kak olduiu hakkındaki kanaatini Bu maç ta Taksim stadında ya• Eyüpliler fUlllİS, HiWliler 
yalan da olsa, 

0 
yalanı ne kadar izhar etmif, ve Alman,....n her İ· pddı. Betiktat takımı (Adn~n ve hfkandı. Gittik, dolabımı aradılar, ıınıfa 

aötürüp gözümü aradılar, bir ıey 
yoktu. E9yaları çalınan talebe, mü
dürün odaaına getirildi. En küçüğü 
benim iki miılim kadar vardı. Biri 
ıi pijamasmm kaybolduğunu töy • 
lüyordu. Polis, gene iyi adammıf, 
bir ona, bir de bana baktı, müdü • 

alçakça bir hakikat şekline soka· ki memleket için ehemmiyetli olan Şeref olmadığı için) uyıf sayı • Galataaray - Süleyınanip 
bileceklerini öğrep ! dostça münaaebeti arzu ettiğini labilirdi. Buna mukaibl Beykoz takımlan maçı 2 - 1 

Bana: ıöylemiıtir. lulann Sedadı yokta. Yerine genç ray lehine, Aitm.du- AaJ-
M. Bitler, SoyYetlerle münase- bir oyunca konulmaıma mec · p&f& maçı 2 - 1 Altmonhl 

" - Beyim, dedi, Efendinin pi· 
faDum bu küçüğe uyar li\t hiç? 

Midir, ten tera: 
" -- Sen, dedi, vazifeni yap. 
Uzatmıyalım. Bizi yağmagerlik, 

sRkat, ve daha bilmem Df! töhmet~ 

lerile mektepten kovdular, ve ma1' 
kemeye verdiler, Fakat, mekteptcr. 
bir hafta değil, bütün bütün k.>v • 
mut:ardı. 

Once, :ıt!ye uğradığımı aulıy3m'
dım. Son1·aları, deli aibi oldum. AC 
labtan ki beni, mahkemeye Jeo ver 
miilerdı. Mahkı.:14e netices·nd.? .,-.. 
ra~t ettic: ve t~krat mektebe gi • 
dbu, arüc!iar, aleyhime olan cı:ıte.t· 
lrAr bare~tf tınden dolayı m~ktcp -
ten çtkar,lc.h. 

" - Ulan. dedi, mektepten kp
vuiduJ'pıu unuttun da bana terbi .. 
ye dersi mi vermiye kalkıfıyor .. 
sun!,, 

- O zaman ne yaptın? 
- Hiç hır ieY yapamadım. K,u-

laklarım uğuldamaia batladı, dü
dük sesleri duy~r gibi oldum, halk 
biribirine kanıtı .... Seıler, renk • 
ler .• Bir kıyamettir koptu. 

- Ne olmuştu. 
- Ne olacak gol olmuftu. 

Artık karşııında kimse kal • 
mamııtı. Ortalık kararmıı, gece ye 
karanlık olmuıta. 

* • * 
Aynadaki hayal kayholdu. O da 

auıtv. Odanm ~inde hafif ve lto· 
tak mmlblar ..• 

On dakika ıonra, bir el elektrilt 

duğmesini açtı. bol bir ziya içinde, 

nulamam. Arkadaşlarımın ırüle ·ek Fikret Adil 
,~ • aokuldum. Fakat o tlaT .... 11 .. •ınııın1M1111111H1111nııı•n•n•n•ıı•n•nu1111111111111111ııtımA11111111ıııw11 
benden uzaklaştılar. Hatta bir? si· 
"-Hırsız! 

ispanyada Faşistler 
BARSELON, 24 (A. A.-) -

Dedi. Ne?? •• Dem~ onlar için 
.. f d-'-~ 1 ı Sendikaliıt cümhuriyetçiler bir ta Y~IDl e .... rıilUDUlnıUf &r-

dı. y abuz i191erime ablan iftira kım ltalyan fatiıt ıe~1erinin 
kahmfCI. Milthit bir yeise düttüm yapmak istedikleri bir nümayişe 
ve kendimi yerd&11 yere vurdum. mini olmuılardır. 
Kaybettim.. ltal7an komoloau nümayi • 

- Sonra?.. tin ıiyaai bir manaıı ve ehemmi • 
~ Bir hafta tama mektebin naı yeti olmadıjmı, fqizmin on birin 

tahanesüıden, bir daha sınıfa rir· ti yıl döniimünü kutlulamak için 
meC:en, eye dönüyordum. Bu idi, bazırlanm19 bir ,ezinti olduiun1J 
k,.P pcwklarm iç.inde duraJ11ıy-- aöylemiıtir. 
c.amm. 

Onlar da J~ptıldarm~ pıtm~ .a ıama ATINA'ya mnam:: 
ollımtlardı. B~kl~ gebp benı !5 TenezzUh seyahati 
bulclalar Ye af diledıler. jl S . f . • 

Ne 7apabilirdim? Affettim.. An· 1 • eyrıse aının 
ı.,,or mu•un7 i= lzınir Vapuru 

- Peki, anladık ne diye hana U .:..-• ' g ıı Nisan Salı günü saat 11 de ha -
11U1U.a11rnq111abyorıun? H reket edeceııtır. Taf,şiJAc için: w; ., 11Öyliyeyim. Dün maçta u N A K 
-H ·-• .. ta? H •yahat acentısıne müracaat. darata • 

aQJI ~ •• Rıhtım Caddesi 'l Tel. 43Jt6 u.-

- Cuinn .. Şu Galatasaraym Fe ... ---------•! 
..,. yenildiii maçta. Bilinin, hil· &p.dıkzade Biraderler 
liMmen de gazetelerde okumuııun VAPURLARI 
dar, bu maçlar pek hararetli olur. 
Yanımda, eskiden ıınıf arkadatıırı KARADENiZ POSTAL.ARI 

cLn, ıilik, timdi iımini unuttuium i n ö n il .,_i Y~dı. F•erlilerin aleyhine 
~adiyea küfürler yağclıtıyor. .,,~ru 27 Pazartesi 
~du. Bir aralık kendi~ine Mart 
aajclln soldan "Sut, yoksa c.-nmı ıaat 16 da Sirkecı l'ıhtammdan 
yalrain,, diye baiırmağa baıladı • hareketle ( Zonguldak, ine· 
IU'. Jl&ktmi, olaca'k gibi delil,~ bo!u. Samsun, Ordu, Gire.an, 
.Çda dayak atacaklar. Kendiaini T-rabzon, Sürmene ve Rize) ye 

azimet ve avdet edee:ektir. 
'"'8 miic:lalaa, ..._ele tloinııuıuı Fazla tafsilltJ"n S&ke41 
...... ~ptığı terbi1eıizliie ıu• 

4ılmai tçin: M,eyOleDet lıaeı nü •ee• 
._. Yaha, dedim, na.. Hedtes t.iltMa ... .._ ll'• 11134 

battan bahsederek demittir ki: buriyet hasıl olmuttu. ne, Betiktat - Be,koz B t1111• 
Milli inkılip hükGmeti, Sovyet· Baılan11ç Beykozlule.r için ü • lan maçı, birinci talnmlar dit 

Jere kartı müıpet bir ıiyaaet takip mit verecek derecede düzgün ol - duğu gibi O _ 4 Betldaı 
edebilecek Yaziyettedir. Komüniz· du. Fakat, kalecilerinin bir ara • neticelendi. 
me kartı mücadele dahili bir me- Irk kaleyi bot bırakması }'iiaünclen 

led• E ah ı Küçükler arumda yapılan se ır. cnfd>t müd a esi kat'iy· Beıiktatldar bir ıayı kuanmca. 
yen ıayri kabili münmabadır .. Al- Beykoshdarm bozulmıya batla • larda da; dirdübcü F 
manyanın diğer memleketlerle o· dıkları görüldü. Bu bozulma O - 4 Süleymaniyelileri, Bet" 
lan devlet mmı.sebatı bu mücade- ~=~====~==~~ı blar O- 2 Kaumpqal~ O 
le üzerinde teıir icra etmemelidir. nelmillİ iktisat konferanımı ha • 

Almanya diğer memleketlerle raretle selamlamaktadır. 
cü Fenerliler O - 3 Vefaldan 
diler. 

ve bilhaısa kendi kendine iktisadi M. Hitler harici borçlardmı 
menfaatlarla bailı bulunduiu bahıederek, iktisadi kıymetlerin 
devletlerle olan münaaebata bü • deiiımeıi, yeni prtlarm kabulü • 
yük bir ehemmiyet atfetmekte • ne müncer olacağmı, bunun zanı -
dir. riliğini aöylemit, buhranın izale • 

Almanya, beynelmilel hüküm • ıini ve A'frupanın selimetini an ~ 
lerle tekeffül edilmit olan ekal • cak tefriki mesainin temin edel>i • 
liyetler huıuaunu daima mü • leceği kanaatini izhar eylemiı • 

Bayram yaklaıtıiı lllllde 
p~a canlı tekilde aht • .. 
mamakaclır. Bmnm sebebi 
aJ'ID '80D flnleri olmatJdır. ciafaa edecektir. Almanya bey .. tir. 

933 
Birinci kurası a 
başında çekiliy 

Kura Ankarada lf BAftKASI .. ,_.._ .. 
noter huzurunda ~ekllec.llktlt ı 

Birinci mUkAfat 780 
ikinci ,, 280 
10 klffye UOO •den) tOOO 
10 klflye ( SO t•den ) llOO 

VBRla..ECl!KTIR. 
iŞ BANKASI nm bütiid 
belerindeki kumbara 

TURKİYl İS BANKASI 

1 1 



VAKfr 

İPEKİŞ'in Bayram Hediyesi 
Bugünden itibaren 

• 
Bütün lpekiş 

mağazalarında 

JVıar,oken 

:Jırnum~AR 
295 

Kuruşa 
satılm!ya 
başlandı 

Hanımlar arasında heyecan uyandıracagı 
şüphesiz olan bu ucuzluğun sebebi nedir? 

1 - '°'Pn z:ıın:ınlııı d.ı ipek lr:ııl:ırının ) iızde 20 - ~:; dc11.:ce,iııd• 

arı u~ı dogrudur • 
2 - ipddi J,um:1' ri:ıtl.:ıı ı nın \iİk elme'i inıp etıncl,tc ve yLı, 

~elmcl\tc nldup;tı da do"'1 udur . 
. ı - \laro ı- ı·n il rm:ın l.ıı ın Tüı ı.. i' e "<le \.ılım~ ipel-i~ fabriknsı t.ı-

• :ıfmd:ın \:lPI nbıld )!,• ın:ıhıındur. 
4 - \uup:ı"dan ~ctiıilcn arni :n:ııdaı..i ı..unıı1'lnıın i~e 9 · 10 

li ndan a~aj!.I\ a "aulın:ıdı~ını i,c her~ e hilir. 
5 - '\ ıh:l\ct t c:ırctin en b:ı it J..:ıidc,iııc ~tire de hiı fabrikanın 

iınnl t·ıııAi ı..um;ı<laıın mali' et li:ııını azalccıhı 'c' ıı ço~alttığı ni'-
hcttc kum.h -atı~ fi ıtlırını d:ı indıımt·,,ı \C ~ iJI, cı~ trn c:-i lazım gelir. 

bunlara rağmen : 
ipekiş'in hanımlarımız tarafından ~n ziyade beğe· 

nilen MAROKEN BiRMAN'Jarının fiatlarmı bugünden 
ı tıbaren 29.5 kuruşa indirdiği b r emri vakidir. 

ipek'iş, bu kararını: 
A - Mamu a1 ıom müstesna güzeU:ğini ve sağlamlığını 

bir kere daha göstermek; B - t3ayram münasebetile hal
kımızın hasıl olacak ihtiyaçlarım gidermek; C - Ve gör
dü ğ i.i emsalsiz rağbete bir mukabele yapmış olmak ga-
velerile vermiştir. 

Devlet Demiryolları i18ntar• 1 /" D k ı ' 
Irmak • Çankırı hattı üıerınde km. 61,bSO dekı taş ocağın· o tor ar 

dan çıkara.lacak 4000 m3 ba!astın kapalı zatf'a münakasası 

10/Nısan/933 pazar!esı günü saat 15 te Ani-arada idare bina- ()r. Mehmet All 
sında yapı ~acaklır. Fazla tafsılat Ankara ve Kayseri veznesinde idrar yolu hastalıkları 
beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. ( 1239) mütehassısı 

lstanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Vesaiti nakliyede kuUanı!mak üzere 5000 ı . a 8000 kilo ben 

zın aleni münakasaya çıkarılmıştır. Münakasa 15/4/H3 tarihinde 
. k 1 - d t ,. ' . J 7 s ıcra ı ınacagın an a ı ıp erın 'o , nisı,etinde tem nalı muva K· 

katelcrini hamilen med~ u r tarihte ~aşmiid i riydte müteşekkil ~o 

misyona müracaat ey'e'llelerı. (] 3:LO 

lstanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden : 

Motc..~ .~rımız için alt: ni müna~· asa i'e 12 ıla l 6 ton benzin 

alınac~.dır. Vermek sleyenlerin °o 7,5 teminat akçelerile bırl k· 

te ihale günü olan 1/Nisar/93.) cumaıtesi gürıü saat 14 te Mii

diriyet daires ndc mi t eşelc kil miibayaa l,om syorıunda 1 u l unın ı 

Jarı ve şartnameyi görmek istiyenlerin de her paıartesı ve pcr· 

şembe günleri öğleden soo r:ı Müdiriyet idare şubes ne müracaat· 

farı. (1085) 

KoprUbaşında Emlni.loU Hanında No. 2 

Her ı;iln öğleden sonra 

Dl• Tabibi 

Elle Hayon 
Meşhur l>lş tabltıl mUtcvetCu DııvtcJ Ha

yon'un oglu ulş tnblhl ELIE HA YON 

hastalarını artık llc~lktaştu değıl yalnız 

; nl ta.5ındığı Pcmpulıuı karşısında As

malı Alc cıt sol<ağı No. tı3 l\:amhi hanı 

J numnruduld muayenehanesinde kabul 

·tı ıektcdlr.Tclefoıı: 41603. Adrese dikkat. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Uahıll hastalıklar mUtcbassısı 

Dh·unyoıu No ııs Teıcıon: ~t23!1" 

Göz hekimi doktor 

Süleyman ŞUkril 
Blrtncı sını: ın.ltchll11811! 

öatııAll (Anlmra Cıu1deııı 1'unıııra 10) 

HER YERDE ARAYINIZ 

~~~ 
~v~,~0 

3 ~ 
'4 s- ·,~:::: ~ v 1" .• k. • h • .. l" ..... ~ ur y~nın er 

'-. ~ •• ~ t11rafında her lisanda 
~ ~ ~ münteşir bUtiin gaze-

te ve mecmualarda 
neşredilecek ilanlar 
için yegane merci •••• 

Lr.yarın trr 'ıı afı n~a irtişar eden gante ve mecmu31ar lçın 

ne ı:an kiou, ve heı netı rekıam neşri·~atı yapım 

idare merkezi : Ankara caddesi - Kahraman zade Hanı 

BiR.NCi ve iKiNCi katlar 

Telefon Numaralara: 2009$-20094 

Posta kutusu: lstanbul postahanesi 176 

Kadıköy Malmüdürlüğünden: 
Göztep.:de Amerıkan Fidanlık müessesesinde mevcut 1000 

çeki miktarında!<i taşın beher çe!<isi mahallinde 7,5 kuruş
tan ve peşin para ile 28/3/933 tarihine müsadif salı günü 14,5 ta 
bilmüzayede satılacaktır. 1 aliplerin °o 7,5 pey akçelerile malmil
dürlüğ:inde m\ıteşekkıl komisyona o günde mOracaat etme• 
ler•. (1175) 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Musluk Valf ve mütemmiınatı 
2 - "26,, kalem elektrik levazımı, 
Diyarıbekir fabrikası için ta~assız alınacak olan bu levazımı 

vermek istiyenlerin 1 steleri gördi:kten sorra pazarlığa iştirak 
etmek üzere 0 o 7,5 teminatlar anı hamilen "l 7/4/933,, pazartesi 
günü S!lat '·15,, te Galatada Alım, Satım kom ıyonuna müra· 

caatları. ''M,, ( 1241) 

PERT=V Sı..!rubu , 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 

PERTEV Pudrası 

FABRİKASI 
İstanbul Çe nt:ıe r:i Tas 

SAH1Bl: MEHMET ASIM 

1 Askeri Fabrikalar lllnlar1 1 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğünden: 

Kırıkkale kuvvet merkezinde 
yevmiye ile ıstihdam edılmek 
üzere dört elektrıkçiye ihtiyaç 
vardır. Aşağıdaki evsafı haiz 
ohnlardan talip olacakların bir 
ay zarfında ehliyelnamelerile 
Kırıkkalede kuvvet merkezi 
müdürlü~iine müracaatlara. 

1 - ilk mektep mezunu ol· 
mak, 

2 - Tesviyecilikten ve elek· 
lrikçilıkten ehlıyetnamesi olmak 

3 - Askerliğini yapmıt bu-
lunmak. 

4 - T1tmi"ssıbha olmak ve 
Unıumi Neşriyat MUdUril : FİKRET Aotı. SUİ hal es ha bından bulunma· 

\'AKIT MATD.\ASI - l STA.NDUL mak. ( 1299) 

sut 
Veren 
o nelere Fosfatlı ark Malt Hulisası 

Kullanınız. Sütünüzü art· 

tırır. Çocukların kemik

lerini kuvvetlendiri6. 


