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Silahları Bırakma Konferansında Türkiye ,..-----------·----------------------------. .................................................................................................................................... Makdonald projesi ve memleketimiz 

Boğ azların serbesti iği i~giit~;~:···A~k·;;;···;iÇiiiği 
hakkında bizim istedikleriıiıiz vasıtaile izahat verdll 

Konferanstaki bütün milletlerin fikirleri alınmadan 
yapılan itilaf muteber olamaz. Bize verilen hava silahı, 
bizimle bir, Avrupa devletlerine ayrılan silahın yansıdır 

ANKARA, 25 (A.A.) - Mak
donald teklifinde yeni Türkiyenin 
nasıl mütalea edildiğinin açıkça 
anlaşılamadığı Ankara mahafili -
nin ilk intibaı olarak yazılmıştı.Bu 
günlerde mevsuk olarak öğrendi -
ğimize göre hükiimetimiz kendisi
le iyi münasebette bulunduğu Lon
dra hükUmetinden gerek Londra 
Büyük elçimiz vasıtasile ve gerek 
buradaki Büyük Britanya masla -
iıatgüzarı delaletile tenevvür et
mek istemiştir. 

Silahları azaltma konferansına 
tevdi olunan İngiliz teklifinde 
Ttirkiyeden hahsolunmamasının 

tarzı bu hususta herhangi bir le· 
reddütten veya başka bir fikirden 
ileri gelmeyip sırf Türkiyenin ile
ri süreceği menfaatlerine göre iı
tediği vaziyette serbest olmaaı 
mütaleasındandır .. Kezalik Türkiye 
için teklif edilen tayyare nisbeti 
de her türlü müzakereye, tadil ve 
ikmale müsait bir mevzu olduğu i
zah olunarak asıl esaslı nokta Bü
yük Britanya hükumetinin gittikçe 
inkişafetmekte olan İngiltere-Tür
kiye dostluğuna çok kıymet atfet
mekte olduğunun sarahatle ve sa
mimiyetle beyan edilmesidir. Bu -
nun üzerine Hariciye vekilimiz bu 
açık beyanata tefekkür ederek ifa
de edilen bu hissiyatın tamamile 
Cumhuriyet Hükumetinin düıünüş 
ve duygularına tekabül eylediğini 
ayni samimiyetle söylemiştir. 

~·········································~·········~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Cemal Hüsnü Beyin tadilini 

teklif ettiği Lozan muahedena -
mesine ait maddeler: 

Bo~ınlar mııkn\cle inin (S-9) mad -
delcrlnde, '.l'ahtdhahlrlcrln boğazlardıın 

ancak suyun ) Uzündc g!'çe-ceklerl, boj;"llz· 
dan geçecek ecnebi doııannınsmın mikta
rı daha C\ elden bir işaret lsta.'lyonuna bU
dlrlloccğl; tayyurcle rln llnc.:ık :S Jdlomct
rellk dar bir şı>rlt üzerinden geçebllect'ğl, 
boğazlardıın geçen gemilerin gN;ınelcrl 

zamanından daha faz.fa uunıııı boj!'nUar
da demlrlcmi.)eceklr.rl, grmllcrin beynrl
rnllel sıhhi şartlara tAbl olmaları, Çanak
kale 1•e Knradcnlz. boğa7lnrında gnyrl aa
kerf hale ifrağ «.'dilecek sahnları, )farma
mda tahklbahlrlerd~n başka denl7.altı iı.ı

llyen alet bııhınmı;> ııcaA-ı, gayri askeri ha
le ifrağ edllmJ' olan mıntııkalarda ve ada
larda ı tıbkAm ,.e daimi to~u ~ısatı v1ı 
asl<eri tayyare tesisatının bulunmı~a.cnğı 
ba:dandadır. • 

\-.... _ ............ _ ................................ ..i 
CENEVRE, (A. A.) -Anado

lu ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Silahları azaltma konferansı-

1lın bugün toplanan umumi komis· 
tonunda Türk heyeti reis vekili 
Cell\I Hüsnü Boy .MUulaki ~·
nana uıunmuştur: 

- Mesaimizin benim ciddi tav 
ıif edeceğim ve diğerlerinin ise 
içinden çıkılmaz telakki edebile -
cekleri mütküle maruz kalmı§ 
tözüktüğü bir anda bizzat gele -
tek müspet bir silah bırakma pro -
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Çanakkale ve Karadeniz Bojadarlle Marınar., Trakya 

Birleıik krallığın Ankara mas
lahatgüzarı M. Morgan bugün öğ
leden sonra Hariciye vekilimizi 
ziyaret etmiştir~ Hem Londradan 
gelen malumattan, hem de bu zi -
yaret esnasındaki mükalemattan 
sızan haberlere nazaran İngiltere 

hükumeti yeni Türkiyeyi tamami -
le bir Avrupa hükumeti olarak ta
nıdığını söylemiştir. 

la iktifa edeceğim. Maamafih l getirmekle aııl eaulannı takdir 
projenin madde itibarile BIÜZ& - etmekten kendimi alame~ığım bir 
keresine haşlandığı vakit tefer - gayret sarfetmittir. 
rüat meselelerine avdet etmek Binaenaleyh Komisyonunun te -

İsimlerini Türkçeye çevi
ren küçük mektepliler 
Ca.latada 45 inci 

ilkmeiktepte üçüncii aı
nif talebeleri isimleri .. 
ni yeni Türk adlarile 
deği§tirmitlerdir. Ta • 
lebelerin ad değİ§tİr
me hadisesi şöyle ol· 

Estrea'nın ismi Ylldız, Mah· 
mudun adı AtilA t Sulbtntt

nın adı Ayten oldu 

hakkını muhafaza ediyorum. hire gitmeksizin projenin derhal 
Cümhuriyet hükUmeti İngiliz müzakeresi hakkında vermit ol • 

projesini biraz sür'atle tetki~ etti. duğu kararı bir daha tasvip ede • 
Ve beni umumi mahiyette telakki rim. Böyle bir tehir, dünyanın 
edilmesi lazım gelen aıağıdaki bir kendisiden pek çok feyler bekle -
kaç mülahazayı büyük meclisini .. diği ve ümit ettiği bu meclis için 
ze arzetmiye memur eyledi. bir infisah amili olabilirdi. 

İngiliz projeai hazan Ameri - (Denmı 6 m<'ı aayıtada) 

kan azaltma projesinden, hazan 
ltalyan ve Fransız heyeti murah • 
hasalarınca yapılan tekliflerden, 
hazan da burada işitilen münaka -
fa ve telkinlerden mülhem ol -
maktadır. Fakat bazı hesap esas -
ları bizim için tamamile karan -
hk kalıyor. Bunun için, İngiliz 
heyeti murahhasasınm her halde 
vermekten hali kalmıyacağı iza -
hat kadar bu esasları ampirik 
tavsif edeceğim. 

Ayni zamanda, İngiliz projesi -
nin bir kaç noktada bu komisyon -
da ittifakla kabul olunan bazı 

DİLİMİZ 
= 15 inci liste = 

ANKARA, 25 (A.A.) - T. D. T. Cemi
yetinden vcrllmi§tlr: 

Kal"l}ılıkJan aranacak ara~a ve fanra 
kellm<'ll'rln llS numaralı listesi ıuctur: 

1 - Rağmen 7 - Remiz 
2 - Rakab~t 8 _ Renk 
3-Rakam 
4 -Rakip 
5-Razi 
6-Refah 

9-Resim 
10-Resmi 

11-Rey 
Ll!ltelerde çıkan kf'limelerden manaları 

birden fazla olanların her manası için ayn 
ayrı karşılıklar ileri sllrfilcbutr. 

projelerden tamamile ayrılmakta Ka~ılık gönd<'reD zatlann rönderdiklert 

olduğunu ve hatta bu prensiplere kar,tlıldardan ötedenberl ı,ıtıımıı olmıyanla-

mu a ı u un ugunu muşa e e melcrt rica olunur. 

muştur: 

Galata postahaneıi 
karşısında 45 inci ilk 
mektebin üçüncü aını -

• fında Türk ve Musevi 
44 talebe okumakta -
dır. Talebeler, mual -
limleri Oğuz Beye ge· 
len gazeteleri okurken 
Gazi Hazretlerinin A
danada meh'uı Zamir 
Beyin adını Damara 
çevirdiğini de görmÜ§· 
ler ve muallimleri Q .. 
ğuz Beye müracaat e
derek fikrini ıomıu§· 

lardır. 

Tal ebeler, Reisi -
cümhur Hazretlerine 

Devamı 11 lacl aayıfada 
f.lınlerlnl T4rkçeye çeviren talebe De 

muallimleri Otuz B. 

h r f b l d v •• h dl j rını hangi taraflardan bulduklarını da bildir- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

etmekliğim lazımdır. İngiliz he - [Bulduğumuz kcllmeler ve okuyucula-

IL..J!~!!!!!!!!!~!!!!!!!f · yeti m hh b••t•• b l rımızm gönderdiği kar§ılıklar beşinci ııayıta-ura asası, u un un ara ma.dadır.J ~ocu§u 
Cemal HG•nG B. 

jtıi getirmek suret ile konferansa 
~U.pet yeni bir faaliyet verdi -
~ den dolayı her şeyden evvel 

1. • Makdonald'a te§ekkür etme -
1l>iın. 

, lngiliz projesinin muhtelif kı -
~Ye fasıllarının ilham ettiği mü-

ealar üzerinde tevakkuf et-
~~.· • b . h • A > • ızın u proje eyetı umumı-

~·~i~ Türk noktai nazarından 
~I hlani yapamam. Heyeti umu -
~ ... ~)e ve teferruatın izahında te -
~lerden içtinap için, bizim 
.,\iftüğümüzü kısaca anlatmak -

rağmen bize az çok tamam bir iş lııı..- _ _ _ _ _ _ •• A 

Bayramertesi Vakit Yeni Romanına Başhyor 

KİMSESİZ 
Yakıt okuyanların en büyük eğlencesi olacak, okuyucularımız bu gü
zel, heyecanlı, meraklı eseri seve seve, zevkle takip edeceklerdir 

SELAMI iZZET 
Yakıt için hazırladığı bu hazin aşk macerasmda, genç, güzel, 

zarif bir kız tipini, hayattan olduğu gibi almış ve : 

K i M s E s i z 
de bu hayatın acı ve tatlı safbalarmı sade yazışıyla canlandırmııhr 

- Bir gila Hazreti lbrablm bir kayanın bqında tek bqına ot1111Uk
salpten bir - geldl •• 

- Acaba radyo•a •• marka idl baba 1 



Meclisi bugün reis vekili Esat Be
yin riyasetinde toplanmıştır. 

Konya mebusu Haydar Beyin 
Benehir gölü seviyesinin Baraj
dan afağı düşmesi hasebile tahad
düs eden vaziyet hakkındaki sua
line Ziraat Vekili Muhlis Bey ce
vap vererek demiştir ki: 

"- Haydar Beyefendi takrirle~ 
rinde söyledikleri gibi Beyşehir 

gölünün seviyesi hakikaten düş
müıtür. Bunu biz ancak resmen 
Haziran sonlarına doğru haber 
aldık. 

Konya ovası sulama idaresi bi -
ze bu vaziyeti bildirdiği zaman 
bütçe çıkmış ve meclisi alinin ta • 
til yapma.ama bir iki gün kalmış· 
tı. Sulama idaresi bu vaziyeti ön .. 
lemek için Beyşehir gölünden 
kanallara su veren kapakları 1, 
1,S metre indirmek için 250 - 300 
bin lira bir masraf gösteriyordu. 
Halbuki o tarihten itibaren ancak 
bir ay evvelsi kabul edilmiş olan 
ve kendileri tarafından teklif e • 
dilmit olan bütçede yeni kanallar 
açmak için 90 bin liraya kadar 
istikraz aktine salahiyet verilmişti. 

Geçenle11de kabul edilen bir 
kamın liyihasile Konya ovasında 
muutazam ~anallar açılması için 

doksan bin liralık bir istikraz ak
tine salahiyet aldık. 

Vekil Bey izahatine devam e -
derek; gerek sulama idaresinin 
ve gerek mütehassısın bu mesele 
etrafında verdikleri raporların bi -
ribirine uymadığı görülerek me -
selenin tekrar ve yeniden esaslı 
bir surette tetkikine lüzum gö • 
rüldüğünü ve mesele ile yakından 
alakadar olan Nafia Vekaleti ta -
rafından sular umum müdürü ile 
mütehasaıs Kunts'nin Beyıehire 
gönderildiğini söylemit ve demi! -
tir ki: 

"Bugünlerde dönmelerini bek • 
lediğimiz bu zevat raporlarını 

verdikten sonradır ki, yeni ta
haddüs edecek vaziyete göre a • 
lınması lazım ielecek tedbirleri 
derpiş edeceğiz. 

Bu izahattan &onra rüznamede 
bulunan maddelerin müza.kereıine 
geçilmit ve B. M. Meclisi 1932 
senesi T etrinisanı ve Ki.nunuev • 
vel hesabatına ait meclis hesapla • 
rı tetkik encümeni mazbatasile 
karagedikli küçük zabit ve ihzar 
mektepleri talebesinin askeri lise· 
ler talebesi gibi iatesi hakkındaki 
kanun layihası müzakere ve kabul 
edilmiştir. 

Meclis pazartesi günü toplana -
cakbr. 

Silahları Azaltma Kon/ eransında 
............. ·-····-·········································· ..................... . 

Murahhasımızın sözleri 
çok. dikkati celbetti 

Müzakerelerin gene kesilmesi ihtimali 
var. Fakat şimdilik devam ediyor 
CENEVRE, 24 (A. A.) -Tür·\ kayıtlar ileri sürmek, kimisi de 

kiye murabba.sının müzakereye doldurulması lazım gelen bir ta -
müdahalesi fevkalade dikkati celp krm boıluklar bulunduğunu söyle
etmi§tir. mek ıuretile hükOmetleri namına 

Türkiye murahhası, askeri hu - Makdonald projesini kabul ve M. 
suıatta hukuk nıüsavatının boğaz- Makdonalda konferans mesaisinin 
ların aıkerlikten tecrit edilmit o· hiç olmazsa ilk safhasına ait olan
lan mmtakasına tetmil edilmesi ları neticelendinnit olduğundan 
lüzumunu ileri sürmek· ıuretile dolayı teşekkür etmi,lerdir. 
müzakerata yeni bir unsur ithal Pazartesi günü ıabahlcyin ve 
etmiıtir. akıam üstü yapılacak umumi mü-

Umumt mUzakereler zakereye devam edilecektir. Ka -
CENEVRE, 25 (A.A.) - M. bul edilecek usulün ne olacağı he

Hendenonun reisliği altında.top • nüz belli değildir. Yani umınnt ko
lanan ıilihları bırakma konf eran· misyonun tehir mi edileceği yoksa 
ıı umumt müzakerelerine batla - Makdonal<l projesinin tetkikine 
mııtır. Komisyon on hatibi dinle - faıd faııl devam mı olunacağı he· 
mittir. Kimiıi bir taknn ihtirazi nüz bilinemiyor. 

Almanyada 
···---·········-...... 

Başvekil 
Tam salahiyetle 

iş başında 
BER.LIN, 25 (A.A.) - Reisi

cümhur Marefal Hindenburg, Ra -

yi~tag tarafından kabul edilmiş o· 

lan kanunu dün imzalamııtır. Ka

nun fu halde bugünden itibaren 

tatbik olunacaktır. 

Hitler 44 yaşında 
BERLIN, 25 (A.A.) - Hitler, 

20 Nisanda doğduğunun 44 üncü 

71idlıribnünQ kutlulıyacaktır. Bu 
münasebetle bütün Almanyada 
milli tezahürler yapılacaktır. 

Gök yüzünden 
bir taş düşt~ ! 

MARILLO, 25 (A.A.) - (Tek· 
sas) Çok büyük bir haceri semavi 
müttehidei Amerikanın cenubu 
garbi mıntakası üzerinden geçmit 
ve aydınlığı bet hükfunetten gö • 
rülmü§tür. Haceri semavi yere in· 
diği zaman gök gürültüsüne ben ~ 
ziyen bir gürültü ile parçalanmış -
tır. 

lngilterenin TUrkiyedekl 
ticareti 

LONDRA, 25 (A. A.) - Avam 
Kamarasında bir mebus diğer 

memleketlerin Türkiye ile olan ti· 
caretlerinin fazlalığına dikkati 
celp ve lngiliz ihracatçılarının 

Türkiyenin gösterdiği imkanlar 
kartııında alakalarının uyandı

rılması lüzumuna iıaret etmittir. 

VAKiT 

- - -
Sovyet dil ilimi bir 

konferans verdi 
Sovyet Elçiliği de bir ziyafet verdi 

ANKARA, 25 (Hususi)) -
Burada bulunan Sovyet alimlerin· 
den M. Samoiloviç bugün ıaat on 
beşte Hilaliahmer salonunda bir 
konferanı verdi. Konferansta; 
Maarif vekili Reşit Galip, Riyaseti 
cümhur umumi katibi Hikmet 
Beylerle muallim Afet Hf. tarih ve 
dil cemiyetleri azası, Maarif müs· 
teıarı, talim ve terbiye heyeti rei · 
aile heyet azası, mektep müdür ve 
muallimleri hazır bulundular. 

M. Samoiloviç Maarif Vekili 
Retit Galip Bey tarafından salon· 
da bulunanlar& tanıttırıldı. 

M. Saınoilovic konferansında, 
Rusyadaki Türk lehçeleri ve bun • 
lar üzerindeki çalıımalar hakkın • 
da malumat verdi. Rusyadalci türk 
varlıklarını sayarak yerlerini hari
tada gösterdi. Kazak memleketi, 
Türkmenistan, Azerbaycan, Da • 
ğistan, Başkurt cümhuriyetlerinin 

Çikulatacılar 

lkhsat vekaletinden bazı 
dileklerde bulundular 

ANKARA, 25 ( Hususi ) -
Yerli çukulata tekerleme yapanlar 
namına İktıaat vekiletile ııörüt -

mek Uzere buraya gelen heyet geri 
döndü. Takaçtan fa:ı:la gümrük 
paraaı alınmaması yolundaki di -
}ekleri vekaletçe nazarı dikkate a
lındı. Bu nokta ehemmiyetle tet · 
kik edilmektedir. 

Heyet ayrıca ıümrükler umum 
müdürlüğile de görüıerek yabancı 
memleketlere yollanan tekerleme 
ve çukulata.ların yapılmasında 
kullanılan tekerlerin vergısmın 
geri verilmesi ricasında bulundu. 
Bu müracaat ta tetkik edilmekte -
dir. 

Hususi bütçelerin tetkiki 
ANKARA, 25 ( Hususi ) -

Vilayetler hususi idarelerinin 933 
yılı bütçeleri dahiliye vekaletine 
gönderilmektedir. Huıusi idarele
rin yeni yıl bütçeleri geçen yıl va
ridat tahakkuklarına göre hazır -
lamnakta, bu suretle bütçe rak· 
kamları eıas varidata daha yakın 
bulunmaktadır. 

Buğday ambar ve siloları 
ANKARA, 25 ( Huımi ) -

Memleketin muhtelif yerlerinde 
yaptırılacak buğday ambar ve si
lolarını yapmak üzere müracaat 
eden ecnebt grupların tekliflerini 
tetkik ebnek üzere Pazartesi günü 
Ziraat vekaletinde hususi bir ko
misyon toplanaacktır. Bu itin bu 
toplantıda intacı bekleniyor. 

ispirto ile karışık benzin 
ANKARA, 25 ( Hususi ) -

Memlekette muhtelif ıekillerde 
kullanılan benzine yüzde on nis -
betinde ispirto karıthrılması hak · 
kındaki kanun layihası başvekale
te verilmi§tir. 

Istanbul kaymakamları 
ANKARA, 25 ( Hususi ) -

İstanbul vilayeti kaymakamları a
rasında bazı değitiklikler olacağı 
haber alınmıttır. 

Türklerle dolu bulunduğunu, bü · 
tün bu Türk ülkelerinde sıkı bir 
dil çalttması mevcut bulunduğu -
nu, Merkez enatitüleri ve akademi 
şubelerini saydı. 

Konferansı Türkçe aöyliyen M. 
S•moiloviç şiddetle alkışlandı. 
Akçura oğhı Yusuf Bey temiz 
Türkçe~inden dolnyı kendisini 
tebrik etti ve: 

"- Ben sizin kadar iyi ve fal -
sosuz Türkçe konuşamam,, dedi. 

Sovyet elçiliğinde bu akşa.m 

bir çay ziyafeti verildi. Ziyafette 
B. M. M. Reiıi Kfızim Pa.ş:ı Haz· 
retlerile Ba§vekil İsmet Paşa Hz., 
vekiller, elçiler, vekaletler erkanı 
hazır bulundular. Geç vakte kadar 
süren ziyafette, Anltarada bulu -
nan Sovyet alimlerinden M. Samo
iloviçle M. Mar ve Sovyet muhar
rirlerinden M. Nikolin hazır bulu· 
nanlarla tanı!tırıldılar. 

Fuhuşla mücadele 

Bu hususta yeni bir 
nizamname hazırlanıyor 

ANKARA, 25 ( Husuıd) -
Dahiliye ve Srhhat vekaletlerinin 
birlikte ha;ı:ırlndrlılan fuhut la mü
cadele nizamnamesi bir ıki güne 
kadar başveldilete verileceKtir. 
Fuhuşla mücadele için esaslı ted

birleri ihtiva eden nizamnameye 
göre, kapatılan umumi evlerin tek 
rar açılma.ama ancak gayet sıkı bir 
kontrola tabi olmaları ve Dahiliye 
vekaletinin aynca tesbit edeceği 
!artlar dahilinde sıhhat raporları -
nın mecburi olmasile müsaade edi
lebilecektir. 

Nizamnamedeki esaslı noktalar 
dan biri de serbest oldukları gö· 
rülen umumi evlerin kapatılması 

için gösterilen kolaylıktır. Kaçak 
olarak serbest gezenler hakkında 
çok sıkı tedh1rle,. ahnmı~trr. 

Darphane Ankaraya 
· taşınacak 
ANKARA, 25 (Hususi) -

Darphanenin Ankaraya taşınma

sı kat'i surette kararlatbrılmıştır. 
Yeni den çıkarılacak gümü, ve 
bronz paralar burada ba11laca.ktır. 
Bu it için hazırlıklara devam edil
mektedir. Avrupadan yeni maki· 
neler getirtilmeıi de muhtemeldir. 

Vatandaşlığımıza kabül 
edilenler 

ANKARA, 25 (Hususi) -
Vekiller heyeti; Yugoslavy:ı, Bul· 
gnriıtan ve Romanyadan gelen 
785 muhacir ve mültecinin vatan -
da9lığımııa kabuJlerine karar ver 
di. 

Tokat Belediye reisi 
ANKARA, 25 (Hususi) 

Tokat beledye reiailiğine seçilen 
Ömer Beyin intihabı yüksek tasdi
ka iktiran etti. 

Gümrükler vekaleti 
bütçesi 

ANKARA, 25 (Hususi) 
Bugün toplanan bütçe encümeni, 
Gümrük ve inhisarlar vekaletinin 
933 yılı bütçesinin tetkikini ta .. 
JDamladı. 

26 Mart 1933 ===--
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Mahkômlar 
Çalıştırı acak ve 

o utulacak 
ANKARA, 25 ( Hususi ) -

Hapishaneler nizamnamesi adli· 
ye vekaletince görülen lüzum üze· 
rine yeniden tetkik edilerek hazır· 
landı. 

Yeni nizamnamede mahkUmlar 
için iyi kayıtlar bulunmaktadır. 

Hapishane dahilinde kunduracı • 
lık, marangozluk, dokumacılık, 

çorapçılrlc ve buna benzer bir çok 
işler için çalışma yerleri açılacak • 
tıı-. Mahkumlar için ayrıca deraha· 
neler oJacnk ve hocalar tutulacak· 
tır. 

Uzun senelere mahkum olanlar 
imalathanelerde çalıştırılac.nk, 

yapılan eşya hapishane müdürlü -
ğünün nezareti altındaki sergiler
de satılacaktır. Elde edilecek ka· 
zanç bir nisbet dahilinde mah • 
kumlara verilecektir. Maamafih 
bu nokta henüz kat'ile~memiştir· 
Mahknmiyet müddetleri kısa olan
ların nezaret altında dıtarıda ç.a • 
lıımaları dn. miimkün olnc.aktır. 

Pirinç ekimi 
Alınacak yeni tedbirlerle 

islah edilecek 
ANKARA, 25 ( Hususi ) _., 

Memleketimizin bir çok yerlcrirı· 
de pirinç zeriya9 sıtma mücadelt 
müdürlüğünU'n aldığı tedbirlar1' 
tezat tesJnl etmektedir. Du yU;,c;\l ' 

pirinç ~z ekilmekte ve netice ols' 
rak pirinç istihsalô.tımız gittikçe 
azalmaktadır. Ziraat vekaletinit1 
Pirinç zeriyatının arttmlması hDl'' 
kında hazırladığı kanun layihuı ' 
nın bu noktadan ııhhat vekaleti11' 
ce de tetl<ikine lüzum görülmiif 
layiha ııhho.t vekaletine gönderil ' 
mittir .. Layihanın sıhhat vekô.letiıt' 

. . . t ltıın cŞ~ ce, pırınç zerıya ınt aza ıya 

tekilde baıka tedbirlerle tadil e· 
dilmesi muhtemeldir. 

Yüksek tedrisat müdürii 
ANKARA, 25 ( Huıuıi ) ./ 

lstanbul Darülfünunu Edebiyat f ı' 
kültesi tarih muallimi Hamti Be1 
maarif vekaleti müf ettitliği dt 
yapmak üzere terfian yüksek ted' 
riaat umum müdürlüğüne tayin 1 

dildi. 

Gümrükler kamus 
çıkarılacak 

ANKARA, 25 ( Husuat ) ~ 
Halka ve gümrükçülere

11 
~?la~~~ 

olmak üzere çıkarılacak Gwnri.l 
1 

ler ko.musu,, nun hazırlanma.11" 
devam edilmektedir. Kamus ç!1'; 
rılıncıya kadar gümrükçülerı 

halkı mütereddit bir vaziyette ~~ 
ralcmamak için ayrıca bireıya ~ 
ri&li hazırlanmı§tır. Bunda hıJ , 
e§ynnm tarifenin hangi madc:lt!; 
ne temas ettiği kolaylıkla göril 
mektedir. Fihrist yakında ba.stıtft 
lo.cak ve alakadarlara dağıtılac' 
br. 

1-I ususi idareler kanıttı~ 
I 

ANKARA, 25 ( Hustı1t ) ; 
Muhtelit encümen bugün topl• f'. 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya sel 
de ittirakile husuıi idare k•" / 
layihasının müzakeresine dti 

elti. 
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8ulgarlar Edim ede Belediyeden 
ne aradılar ? şikayet 

21 sene evvel bugün, gazeteler 
tu haberi verdiler: 
''- Edirne Bulgarların eline 

düttü. 
Edirne ile Bulgar, kutla devenin 

biribirine yakınlığı kadar yakın 
teyler değildir. Edirne nerede, 
Bulgar vatanı nerede? 

Gerçi Edirneden bağırsanız se· 
ıinizi Sofyadan dinlerler. Amma 
hu ıeı Bulgar tarihinin tanıdığı 
fakat bugün tamamen yabancı bir 
leatir. 

Edirne Türk kültürünün Trak· 
Yada bir kalesidir. Bunu ne sene • 
ler, ne siyasi hırslar, ne delice e· 
llleller, ne çılgın hülyalı insanların 
dütünceleri bir millet topluluğun· 
dan ayıramaz. 

"' :(. "' 
1912 yılında bir gün Balkanlar 

lcaynadı. Çünkü Balkanlarda. bü • 
Yük politika fırtınaları dolil!ıyor, 
l«içük devletler, devletlerin hu • 
dutlar arasına srkıımış bir ıürü ve 
eli bombalı insanları Atlas kıyıla· 
tında bankalar çek kestikçe kımıl· 
~anıyorlar. 

Bir taraftan seferberlik traın • 
~leri çalıyor. Bir taraftan bom· 
l>alar patlıyor. Atlas sahilinde ıa· 
hlan sterlin kadar gülle yere yu • 
~aı-lanıyordu. 

1912 de Balkanlarda kopan kı
)'anıet karagözünün ipleri Avru -
))anın garbinde, Avrupanın orta· 
•nıdaki adamlann elinde idi. Bu 

Patrı.kane Eg"' lentı·de Hu·· snu·· Bey 6 Şubat 1926 da Muhiddin Bey, 
İstanbul şehremaneti makımıına 

Cemaat namına 
dava açamaz 

Sürp Agop mezarlığı 
ve belediye ile Ermeniler 

Sürpagop mezarlığı yüzünden 
belediye ile Ermeni patrikhanesi 
arasındaki dava hakkında temyi:'.! 
mahkemesi, patrikhanenin ce • 
maat namına dava ikame edemi· 
yeceğine karar vermit ti. Bu ka • 
rar dün Ermeni patrikhanesine 
tebliğ edilmi!tir. 

TUrkçeden batka dillerdeki 
ilAn yUzUnden dava 

Galatada Rıhtım caddesinde 
17 numarada bulunan Y atiı isim • 
li vapur acentesi geçenlerde Yu • 
nanistana bir seyahat tertip etmi • 
ye karar vermiı, bunun için muh • 
telif vasıtalarla reklam yapmıttı. 
Fakat müessese duvar ve el ilan • 
larını, 1926 tarihli ve iktisadi mü· 
esseselerin 'I. Türkçe kullanılması 

hakkındaki kanun hükümleri hi • 
lafına. olarak Türkçeden batka 
diller ve bilhassa rumca olarak 
bastırmıştır. 

Bunun üzerine lstanbul Tica • 
ret müdürlüğü bu müesseseyi 
müddeiumumiliğe vermiştir. 

Hüsnü öldürüldü inhisarlar müdürü 
Üç katil dün akşam 
yakayı ele verdiler 

Fenerde Molliatki mahallesin 
de bir cinayet olmuş, Hüsnü is· 
minde birisi öldürülmüıtür. 

Mollaaşki mahallesinde 12 nu· 
maralı evde Hatice isminde bir 
kadınla erkek kardeıi Hüsnü o· 
turmaktadır. Haticenin tanıdık· 
larından Şücaattin, Eyüp, Ömer 
isminde üç ki§i evvelki gece Ha· 
ticenin evine gitmişler, eğlentiye 

koyulmuşlardır. Gece saat on iki
ye doğru kafalar dumanlandığı 

bir sırada Haticenin karde!i Hüs-. ~ 

nü eve gelmi§, kapıyı çalmıştır. 

Eğlentiyi yapan üç arkadaş evvela 
kapıyı nçmamışlardır. Fakat bi
raz sonra içlerinden Şücaattin o · 
turduğu yerden kalkmı§, aşağıya 

inerek kapıyı açmıştır. Hüsnü, 
kapı açılınca derhal Şücaatti • 
nin üzerine atılarak: 

Ankaraya gitti 
istifa eden muavinin 
yerine kim geçecek? 
inhisarlar umum müdürü Hüs

nü Bey inhisarlar vekaletinin da 
veli üzerine Ankaraya gitmiştir. 

Geçenlerde istifa eden inhisar 
umum müdür muavinlerinden A · 
sım Beyin yerine gene muavinler
den Münir Hüsrev Beyin getirile· 
ceği, onun yerine de inhisarlar 
teftit heyeti reisi ve sabık lstan
bul polis müdürü Hüsnü Beyin ta· 
yin edileceği söylenilmektedir. 
Bu takdirde Hüsnü Beyin yerine 
- Tefti§ heyeti reisliğine - inhi· 
sarlar memurin müdürü Abdül
kadir Bey tayin edilecektir. 

16 kumarbaz iş başında 
yakalandı 

Çakmaçılarda Valde hanında 
Saidin odasında 16 kiti kumar oy· 
narken yakalanmışlardır. Kumar 
masası üzerinde 344 lira ile bir 
kaç deste iskambil kağıdı bulun· 
muştur. 

oturdu. 
7 Şubat 1926 da kendisine sor• 

duk: 
- Neler yapmak fikrindesiniz? 
Cevap verdi: 
- Esaslı bir fikir söylemeden 

evvel, vaziyeti tetkik edeceğim. 
Bu söz, iş bilen, tecrübeli, dü -

şünceli bir insan süzüydü. Şuurlu 
bir amirin, iş başına geçer geçmez 
ilk işi tehrin vaziyetini, belediye • 
nin bütçesini, o zamana kadar ya· 
pılmış olan işleri tetkiktir. 

Muhiddin Bey dediğini yaptı. 

Şehrin vaziyetini tetkik etti: Ber· 
bat. Kavaklardan Y eşilköye, Pen· 
dikten Edirnekapısına kadar ha • 
rap bir belde gördü. 

Bütçeyi getirtti: Borç gırtlakta. 
lstaiıbulda, göze görünür hemen 

hemen hiç bir şey yapılmamıftı. 
Buna mukabil, şehremanetinin 

milyonlara baliğ olan borcu vardL 
Neler yapıldı? diye ıordu: Sa· 

rih cevap alamadı. 
lı namına meydanda, tehrt elli 

milyon lira gibi büyük bir yük al • 
tına sokan kanalizasyonu ortaya 
koydular. 

Muhiddin Bey ne yapacaktı? 
Kavaklardan Y eşilköye, Pendik • 
ten Edirne kapısına kadar uzanan 
lstanbulu imar edecekti. 

Milyonlara baliğ olan borçlar· 
ödiyecekti. 

rle layamet oyununun profesyonel ak· 
törleri hlla hepimiz için malum • 
dur. 

Elektrik cereyanı 
Erenköyü ile Suadiyede 

tesisat yapılıyor 

- Bu evde ne arıyorsun? Diye 
sormuş ve aralarında kavga çrk • 
mı~tır. Gürültüye Eyüp ile Ömer 
de inmişler ve Hüsnüyü ortaları • 
na alarak iyice dövmiye ba§lamış· 
)ardır. Dayak atmakla hırslarını 

alamıyan üç arkadaş bıçaklarını 

çekerek Hüsnüyü muhtelif yerle • 
rinden ynralamıtlar ve kanlttr i · 
çinde yere serdikten sonra evden 
dışarı fırlayıp kaçmışlardır. 

Ali, Hasan, Raşit, Sait, Seyit, 
Mehmet, Celil, Abbaı, Settar, 
Kasım, Kerim, Bayram, Akay, 
Cafer, Bilal, Abbas, Emrullah 
ismini tatıyan kumarbazlar tevkif 
edilmitlerdir. 

Dile kolay değil mi? 
Bu, ne yazık, ki yalnız dile de-· 

ğil, bazı akıllara da kolay geliyor. 
Bir kaç diplomat ve bir kaç yüz 

dGzine komiteci! 
Kıyamet oyununun kanlı per • 

d~ıerini birer, birer sayA,Qk de
~ıtm.zt w e evVetkı 26 martın 
lıangi ellerde, hangi yollardan ge· 
~rek Edirne kalesinin kapılarını 
ıtorladığıru hatırlatmak istiyorum. 

21 sene evvel Bulgar davasın • 
dtn uzak, ba~kalarınm elinde bi · 
~ tabanca gibi kullanılan ve 
llaJkan dağlarında türeyen acaip 
"'ahlt\klar güzel Edirneye çullan • 
dalar. 

Edirne akını, tarihin anlattığı 
f,cialardan.biridir. Fakat Balkan· 
llrın batından geçen acıklı gün
~t a.ra11nda Edirneye yapılan hü • 
~lar, Edirnede akan insan ka
llı ınilletler arasında yeni kinler 
doğuracak bir boğu.manın tohum
~ olmamalıdır. Yirmi nltı Martı 
~brlarken Türk • Bulgar dostlu· 
•'lllu, Balkanlar kom§uluğunu 
~etlendirecek sebepleri yeni • 
d~n hatırlatmak istiyorum. 
l Balkanlarda emperyalist dilek
tr arkasından koşmıynn insan 
los>lulukları için anlaşma yolları 
~1'tıktan, hakikatten, tarihin çiz. 
dili talihten batka bir §CY ol3maz. 
~1, mantık dostluğun Hk §artı • 
.... 
Oatünden 21 ıene aşan 26 Mart, 

~ızhğın, milli menfaatler etra· 
''"da mantıksızlığın ~aheseridir. 

a.._ t~irneyi baıtan aıağı ılık insan 
~ıle bpyayarak batan bir günef 
"'ltııe koyan insanların bu İ!leri 

' ~ltı eseri değildi. Bulgar tarihi · 
. ··q, Bulgar kültürünün hangi da· :::! Bulgarları Türk Edirneye ıü· 
~er? Arada 11rada hala Edirne 

tJ ~1.linin peıinden koşan yazıla· 
~ı· lalnız fekilleri Bulgarca ola

/ ~·Bunlar komşmnuzun hakiki 
l_-"' Faatini farkeclemiyen bir ta· 
~ OJııncaklarla macera adamla
~ aGlfinç olmaktan başka kıy -
~ ~İftnyan hareketleridir. Ve 
~timiz busriin asıl Bulsrarhih 

Erenköyüne elektrik cereyanı 
-ru ..... t ~fn elektrik firketi ta • 
rafından yapılan kablo döşenme 

iti bitirilmek üzeredir. Elektrik 
tesisatı elektrik şirekti taraf mdan 
da evlerde tesisat yapılmaktadır. 

Nisanın on beşine kadar Erenköy 
ile Suadiyeye elektrik cereyanı 

verilebileceği ümit edilmektedir. 
Elektrik şirketile belediye ara· 

undaki mukaveleye göre, şirket 

933 seneıi nihayetine kadar Boa • 
tancıya da elektrik vermek mec • 
buriyetindedir. Belediye, elekt • 
rik ıirketine bi:- tezkere yazmış, 
Erenköyde yapılmakta olan kah · 
lo döıenme itinin durdurulmıya • 
rak Bostancıya kadar temdidini 
ve bu itin sene sonuna bırakıl • 
mamasını bildirmittir. 

Şirket malzemesini tamamh • 
yabilirse İn§aat durdurulmıyarak 
kablo Bostancıya kadar uzatıla • 
caktır. Bu takdirde bu yaz Boa • 
tancı ve civarına da cereyan veri • 
le bilecektir. 

Gldenler 
Bilecik meb'usu Hayrettin Bey 

dün Bandırmadan Balıkesire git • 
mittir. 

temsil edenlerin de bu maceraları 
tıpkı bizim gibi gördüğüdür. 

•• :t. 

26 Martın yıldönümünii anar
ken Balkanlarda akılsızlığın ve 
millet davalarını ba~kalarının ta· 
bancası gibi kullanmanın budala -
Irklarını anlatmak i&te-dik. 

Türk Bulgar dostluğunu isti • 
yen her akıllı adam da bu buda
lalıklardan uzaklaşıldığı derece • 
de menfaatleri biribirinin zıd • 
dı olmıyan milletlerin sevgi 
bağlarile biribirlerine bağlanacak
larına kanidir. Dün böyle oldu
ğu gibi yarın da böyle olacaktır. 

Sadri Etem 

Hatice bu hal karşısında feryat 
etmiş, yetişen polisler yarahy,ı 

Balat Müsevi hastanesine kaldır • 
mıtlardır. 

Hüsnüye müdavat yapılmış ise 
de yarım saat sonra ölmüştür. Ka· 
tiller dün akşam üzeri Kasımpaşa 
da saklandıklan bir evde yaka· 
lanmışlardır. Cinayet tahkikatı· 
na nöbetçi müddeiumumi ile zabı
ta vaziyet etmiştir. 

KUfelerle ekmek taşımak 
Küf el erle ekmek taıınmasının 

ancak kıtla ve hastahane gibi sıh· 
hi müesseselere münhasır olup bu· 
nun haricinde her hangi bir yer • 
den diğer bir yere ekmek ta§ın • 
masının yasak olduğu iki kere şu • 
be müdürlüklerine bildirilmi!ti. 
Bu yasak emrine rağmen Samat • 
ya, Yedikule, Akıaray, Fatih, E • 
yüp taraflarında hali eski şekilc!e, 
pis küfelerle taşındığı r;öı·ülmü~ 
ve artık bu hale nihayet verilmes; 
tekrar bildirilmiştir. 
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Antaly.a -Mersin postası 
Seyrisef ainin Antalya • Mersin 

postası, lstanbuldan ayrılı§ günü -
nü değiştirmektedir. Şimdiye ka • 
dar bu postanın vapurları Çartam
baları yola çıkıyordu. 7 Nisandan 
baılıyar.U<:, Cuma günleri ayrıla • 
cak, latar.ıbula 17 inci gün döne • 
cektir. 

Pahalı ecza 
Ecza kazancında teamUI 

yUzde on bet 

Sultanahmet birinci ceza mah 
kemesi pahalı ecza aattıklarından 
dolayı üç eczacı hakkındaki da. • 
vayı görürken ecza fiatlarına 

mukabil kazancın ne kadar ol • 
duğunu Ticaret Odasından ecza • 
cılar cemiyetinden sormıya karar 
vermiıtir. 

Eczacılar cemiyeti reisi Hasan 
Bey bu hususta demiıtir ki: 

- O ecza depolarının ve ecza · 
cıların mütekabil kazançları va • 
sati yüzde on bettir. 

26 Mart 1918 
- Paristcn bildirildiğine göre Al

man topçuları sabahleyin saat yedi -
den itibaren Parisi bombardıman et· 
mcğe başlamışlardır. Mermiler şclırin 
yanına dü~mcktedir Fransrz memuri 

ni askeriycRi ('Vcrdun) daki sidl a
lıaliye mümkün mertebe sür'atle ,e. 
lıirden gitmelerini tavsiye etmişlerdir. 
Bombardıman Pariste dehşet uyan • 
dırnu_ştır. 

- Mesken kiralan hakkındaki ka

mın layihasının meclisten çıkmıyaca
ğına fak at bu baptaki Uıtiuacın lıüku • 
mete verilecek salôlıigcti mahauaa da
hUinde temin olunacağına hül•medil -
mektedir. 

Zaman zaman, belediyeden ti • 
kayet etmek, bizde moda hüJaqü .. 
ne girdi. Burnumuz kanasa, kaba
hati Muhiddin Beyde buluyoruz. 
Son günlerde de, bazı köte muhar
riri arkada~lar, mevzusuz kaldık· 
ça belediyeye hücum ediyorlar. 
Yapılana itiraz, yapılacağa itiraz, 
yapılmıyacağa itiraz. . • Bu mute· 
rizlerin ba~ında, Burhan Ca.hit 
Beyle, Felek Burhanettin Bey var .. 

Bu yazıları okurken, inıan, ye· 
di senedenberi, Muhiddin Beyin, 
İstanbul şehrine uzaktan aeyirci 
kaldığına zahip olur. Bir ecnebi, 
bazı kimselerin, tehir itlerinden 
nasıl bahsettiklerini işitse, bu köte 
muharirlerinin yazılarını okusa, 
lstanbulda bir belediye olduğuna 
inanmaz. 

Halbuki, bu şikayetlerin hep· 
si haklı mıdır? Zannetmiyoruz. 
Şehirde, şikayet edilecek muhak • 
kak bir çok ıeyler vardır. Fakat, 
bazı meslektatların yazdıkları gi • 
bi, belediyeyi hemen hemen yok -
mut suretinde göstermek ya hak • 
sızhktır, yahut ta ... mevzuıuzluk.. 

Muhiddin Bey, istenilen ilk fe· 
yi yedi senede yapamazdı. lstan · 
bulu, imar edemezdi. Fakat ikin· 
ciyi yaptı. Şehremanetinin milyon· 
lara baliğ olan borçlarını ödedi. 
Her tarafta kredisi kesilen, mali 
itibarı kalmıyan şehremanetinin 

yerine, borçsuz ve borcuna ıadık, 
kredisi yüksek, mali itiban var o· 
lan bir İstanbul belediyesi koydu. 

Y cdi sene içinde, belediye reİ· 
simizin gördüğü itleri §Öyle bir dü
şünürsek, belediyeden şikayet• 
hiç le hakkımız olmadığı meyda. 
na çıkar. 

Biz, hatırımıza gelenleri saya • 
lım: 

1 - Fatih • Edirnekapı t!"am 
vay caddesi istfonlak edildi, cadde 
açıldı ve bunun gibi daha da cad· 
deler meydana getirildi. 

(Devamı 6 inci •ydlıtııa 

Setimi izzet 
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iktisadi Haberler iki meşhur musiki Belediye Hastaneler· 
~--__.. 932 yılında istihsa-

Hastalan ne şartlarla ve nasıl kabul 1 latınıız ve stoklar 

san' atkarı şehrimizde 
Avrupanın çok tanmmıı san -

edip nasıl bakacaklar ? · t ti. ti. v • · ısasgı 

a4: Jk ıi r 1 a r ı n
dan Matmazel 
f:ditb Wachtel 
ile M. Neumann 

Belediye hastanelerine hastalar 
kabulünün :ve burada tedavile · 
rinin muntazam bir usule bağlan · 
maıı için sıhhat ve içtimai muave· 
net müdürlüğünce bir talimatname 
yapdnuştı Şehir meclisinin sıhhi
ye Pııcümeni tarafından tetkik ve 
umomi heyetçe de kabul edilmit o 
lan talimatname tudur: 

1 - Belediye haatanelerinde 
fakir olduğunu iıpat eaemiyenler 
üe.r~tle tedavi olunur. Bu kısım üç 
derece olup tek yataklı odalarda 
iiÇ ı:ra, ık:i ve üç yataklı odalartla, 
r•taııJarilan iki lira, umumi ko • 
ğuılnrdakilerden bir lira yevmiye 
üerel almır. Bir lira veremiyeceği 
hastant! idaresince anlatılanlar • 
Uıı yarım lira alınabilir. 

2 - Ocret haılaneye girerken 
öii g;inliik pefİh olarak alınır. Kısa 
milel ilet veya muayene için yatırı· 
lacaklardan üç ve bet günlük üc· 
tet almabilir. Bu miiddetlerden 
faEla kalacaklardan mütebaki 
aaUdiivat ücreti bu tarzda pefin o
lal'ak alınacaktır. 

H&ıta çıktığı zaman pefİD ver 
dili ücretten geri kalanını alelusul 
istirdat edebilir. 

vi edllecek hastaların fakirliklerı 
ni nıahalle veya köy ihtiyar heyet
lerinden alacakları musarrah il
mühaberle ispat eylemeleri lazım· 
Jır. Şüphe vuku unda sertabipler 
tahltikat yapmak salahiyetini ha
izdirler. 

6 - Hıfzıaııhba kanunu mu· 
cibince tecrit ve kabulü icap eden 
sal'i hastalıklılar gebelik doğum 
vekayii ile acilen tıbbi ve cerrahi 
müıahecle ve müdahaleye lüzum 
ıöıterilenler hastahaneye yatırı· 

lı'lar. Bunlar meyanında ahvali 
maliye&i müsait görülenlerden bi
)fı.lıare i.icret veya vesika talep o· 
lunur. 

7 - Zabıta tarafından gönde • 
rilen ve batkasmın sebebiyet ver -
diği kaza ve cerh vak'alarınm te · 
davi masrafı müsebbiplerinden 
tahsil edilmek üzere hastane i · 
daresince belediye muhasebesine 
ihbar edilecektir. 

8 - Ücretli hastalardan ame -
liyat masrafı olarak sınıfına göre 
7 ,5 veya 5 lira alınır. 

9 - Rontken ve elektrik mua • 
yene ve tedavileri için de ücretli 
hastalardan .tedavi ve muayene • 
nin ıekline nazaran baştabibin 

takdiri üzerine bir ila beş lira a • 
lınacaktır. 

Ticaret Odası 932 yılı iç.indeki , pek y ak ı n d a 
istihsalatımız ve stoklar hakkın - tehrimize gele -
da bir istatistik hazırlamı§tır. Bu - ek Fransız ti-
na göre 932 yılında 120 ıbin balye ratrosuncla bir 
pamuk, 20 bin balye tiftik, 60 bin 10nser v.erecek-
kilo kuşyemi, dört bin ton ka • lerair. Matmazel 
buklu fındık, 800 sandık afyon, Waohtel piyano 

s2 oin ton üzüm, 30 ton incir is ·r M. Neumann vi-
tihıaı edilmiştir. ' Gelecek otan ıik :·olonsel çalmak-

Bundan başka 931 senesinden san'atkAr tadırlar. San'at-
932 senesine 40 bin balya pa - karlann ıimdiye kadar Avrupanın 
muk, 3800 sandık afyon devre • bir çok tehirlerinde verdikleri 
dilmiştir. Tiftik, üzüm ve incir konserler çok takdir edilmittir. 
den stok kalmamıştır. 3 Nisan Pazartesi a~1:şamı Fran· 

Almanya ve yumur- sız tiyatrosunda verilecek olan 
talarımız "Sonat konseri,, nin musiki alemi

Almanya hükUmetinin yumur 
talardan almakta olduğu güm -
rük vergilerini çoğalttığı, bu ka · 
ı-arın yumurta ihracatımız üze • 
rinde de tesiri görüldüğü yazıl -
mıştı. Bu karar bizden başka 

Romanya ve Yugaslavyanm yu -
murta ihracatına da tesir etmiı w 

tir. Bunun üzerine Romanya hü -
Jrumeti Alman mallarına karıı 

mukabil tedbirler almıya başla -
mıştır. Yugoslavya ise Almanya 
ile bu hususta anlaşmak teşeb · 
büslerine girişmiştiı. 

mizde büyük bir alaka uyandıra-
cağı mühakkaktır. 

Wachtel - Neumann düosu şim
di Romada kon~r •erme'ld:edir. 

Bir müstehcen tarkı aley
hinde a~llan dava 

Dün İstanbul üçüncü ceza mah
kemeıincle ıbir müstehcen şarkı 

dava•ına bakılmıttır. 

Muhakeme edilenler Seli.mel, 
Z!ya, Aziz Beylerdir. Bunlar, müs
tahcen şar.ln daYasını kabul et • 
memişler, müddeiumumi, müta -
leasını hazırlamak üzere, dosyayı 
almıştır. Muhakeme, baıka güne 
bırakılmııtır. 

ELHAMRA Sinemasmda 
Büyük Muvaffaki,et I! 

Türkçe s6r.lU - Şarkılı - orta o 
yunlu TnklitJi halk komediıı 

Düğün 
Gecesi 

Oymyan1ar: rtAŞİT ... HAZI 

HALiDE .. J\SIM Ef. H"YfCt 
MUAZZEZ ve ALI Beyler. 
SAZ : Mes'ut Cemil Bey 

idaresinde 

Filme ıla•e: ART~ST KAN 
Fransııca süı1ü 

r 
TAKVİM 

Pazar Pazartesi 
2b Mart 27 Mart 
29 Zilkade 30 Zilkai:le 

Gün do ıışu ~.51 5,54 
Gun 1 :ıtışı 18,23 ıs,:;s 

Sabah namazı 5,1.5 s.« 
.Oğlc namıu:ı .20 ~20 
ikindi nam:ız 15,50 (5,50 
AJ,:~3ın nama 18,28 18,2ö 
'ı ısı tuımazı 1 ,59 Hl,511 
fmsaı: 4,12 .. ~ 
'ılın cç n unlcrı 5 86 

kal n 2~( t8'I 

\.. 
ılKöy A&kerl rasat 

zındcn v rilcn malOmata re buglln 
bulutlu " ımalden hafif rUzgft.rh olaca!< 
YağıŞ fhtim !t nzdır DUnkU 'Stcakltk en t 
8, en az 2 d rcet' hnva tazyiki iG5 ıınıti 
re idı 

1 RADYO 
Bugün 

B l. L : 

J 
3 - Ücretini teaviye edemiyen 

lerdsn ahvali sıhhiyesi müsait o 
lanlar hastaneden ihraç ve aksi 
takdirde meccani kısma naklolu 
nur. Ü.:retli yatarken bu suretle 
te<lav\ve mali kuvveti olmadığın -
dan dolayı devam edemiyeceğini 
tevsik edenlerin de meccani kıa • 
ma q,akjJleri icap der. 

10 - Diğer vilayetler ahalisin 
den bulundukları memlekette has
tane veya mütehassıs bulunma· 
ması haıebile lstanbul belediye 
hastanelerinde tedavi edilmek 
üzere gönderilecek hastaların be 
hemehal avdet yol parası bera 
berlerinde bulunacaktır. Bu gibi 
lerin tedavi ücretleri de ma 
halli belediyesince taahhüt edil 
miş olmak prttır. 

Son ay içinde memleketimiz -
den yalnız İspanya ve Tiryesteye 
O bin lira kıymetinde yu -

murta ihraç edilmiştir. 

BORSA 

18 - 18,45 Saz (Nihal Tevfık Hanım) 
18,45 - 19,30 Ork strc - 19,30 • 20 Ve 
mUcadclc cemfyeU azasından Driktbr T 
tsıiıail Bey taraimdan konferans 20 - .. 

'\ Bedayi! Musıklye heyeti 21,30 - 22,30 

4 - l,.tanbuJ lediyesi memur
ları ve nafakası bunların Üzerleri 
ne vacip ofon efradı aileleri para 
ıız te::1avi edilir. Bunlar derece· 
lerine V<> baıtabibin tensibine ıö 
re umun1i veya hususi yerlere ya· 
tırtlırlar. 

11 - Ücretli hastalardan vefat 
edenlerin tcchiz, tekf n ve tedfini 
haıtanece yapıldığı takdirde 

S - Alelumum meccanen teda- üç yüz kuruş masraf alınır. 

Yünle karışık kumaşlar 
Gümrüklere verilen bir emir • 

de, yüzde otuz nispetinde yünle 
karışık ve bir metre murabaı 300 
gramı geçen pamuklu kumaşların 
yünlü kumaşlar tarifesine tabi 
tutulması ve ona göre gümrük 
resmi alınması bildirilmektetlir. 

Bir tefrika yüzünden 
çıkan dava 

"ittihat ve tarakki nasıl doğdu, 
nasıl yaşadı, nasıl öldü?,, tefrika -
sından dolayı, Damat Mahmut P:ı· 

K .. . şa.:ıın Seniha Sultandan başka bir .. .. ~ . . 
1 hareminden olan oğlu Aıım Bey, oyluyu yukseltmek IÇJD, "Son Posta,. gazetesi aleyhine, ta· 

Köy işleri komisyonu kurslar açıyor, 
neşriyat şubesi hazırlanıyor 

Ku~lardan çıkan muallimler köylerde çalışacak, 
yerinde tetkikler yaparak bildirecekler 

i rihi hcıkikatler değiştirilerek ha· 
bası aleyhinde yakıtık almıyacak 
neşriyatta bulunulduğu kaydil<:, 
bir dava açmıştı. 

Jstanbul ikinci ceza mahkeme· 
sinde, dün bu muhakemeye dv 
vam olunmuş, dava edilenler, 
evvela davacı Asım Beyin Damat 
Mahmut Paşanın oğlu olduğuna 
dair vesika göstermesini, sonra 
yazdıklarının ispatı cihetine gide
ceklerini ileri sürmüşler, muhake
me, Asım Beyin Damat Mahmut 
Paşanın oğlu olduğunu göstere · 
cek nüfus kağıdı ve başka bazı 
vesikalaı·ın vekili tarafından mah· 
kemeye getirilmesi için, bir Nisa
na kalmıstır 

Köy mualliminin zirai ve ikt: - ı ve bu kurslardan çıkan muallim 
sadi, aihhi ve içtimai noktadan ler köylerde çalışacaklardır. Bun -
~öylüyü yükseltebilecek ~uret • dan baıka muallimlere anketler 
te y-ittirilmesi huıusunda Maarif gönderilmittir. Muallimler köyün 
Vekiletmde teşekkül eden köy i~ . ve köylünün ihtiyacım yerinde 
leri konıisyonu, raporları tetk:k tetkik ederek verecekleri cevap 
etmiş, hazırladığı esaslıuı bu ser.f' lara göre önümüzdeki sene daha 
için tatbik edebilecek tekilde nıe . vaıi bir faaliyet sahasına geçile 
saisini ileri götürmüttür. Bu lü cek, teknik köy muallimi ye -
zum ve ihtiyacı ehemmiyetle tak - tiıtirmek üzere daimi köy mınta · 

diretmiş bulunan Maarif Vekili ka mektepleri açılacaktır. Kıymetli eserler 

Reşit Galip Bey komisyonun ça - Köylü ve muallim için ayrı ayrı Müzeler müdürü Aziz Bey dün 
lışmasile yakından ali.kadar ol ıff d k"l d k 1 ı a e mevzuu leş ı e ece su · vali muavini Ali Rıza Beyi ziya • 
makta, Türk köylüsünün kuv · ı·et.te bir de neşriyat ıubesi ihdas .ıet etm"s ve eski kıymetli eserle 
vetli pir varlık haline gelmesi için edılecektir. Bahkesirdeki Ziraat 1 rı"n h f ki" t f d .. . . . mu a aZ<:ı.sı şe ı e ra ın a 
alınması lazım gelen tedbırlerı hır mektebinin de Maarif y eknleti j ·· ·• ·· t•· 
· d h"l" goruşmuş ur. 
sıstem a ı ınde hazırlamakta · ı emrine terkedileceği ve bu mü • , -----

Bu sene için dört mıntakada 
kurslar açılmasına karar verilmis 
ve bu kursların tahsisatı da bul 

dır. e e · k"" il' k b' sses nın oy mua ım me te ı o 

mı.ıştur. 

İzmir., Adana, Bursa ve Anka 
ı-a.da açılacak olan bu kurtlarda 
ınıntaka ihtiyacına göre 'Zirai ve 

•yrlCll aihhi, b4ıytari ve köy mı · 
mu-.. &İt dersler gösterilecek 

)arak kullanıl~cP.ğı i.,tihbar kılın 
mışlır 

Matmazel Şor'un evrakı 
Sahte pasaportla Yunanistana 

giden matmazel Şorun dördüncü 
şubece isticvap edildigini yazmış-

tık. lsticvap evrakı bitirilmediğ 

için dün adliyeye verilmemiştir. 

Düzeltme 

24 Mart tarihli gazetemizde 
•'Samoel T omacan Efendinin bir 
mektubu,, başlığı altında çıkan 
ynzının Suı iye ve Lübnanda bu • 
lunan ermenilerden bahis kıs -
mındaki "lki buçuk Ermeni,, iba -
resi yanlışlıkla "iki buçuk milyon 
Ermeni,, şeklinde dizilmiştir. Di.4 -
zehir Te özür dileriz. 

[Biznlannd:ı )Ildız işareti olım1aı uzer· 
krindc ~5 martta ıtıu:ımele olnnl:ırdırl 

Rnkkamlar kapanış fİ)ailannı gösterir 

Kuruş 

*20 ı. fl'rnnsı1 ı. u. 
• ı Sterlin 7 2o 
* 1 Onlar 16.-
*20 1 lrcı 218.-
*20 f. Hclçlkıı ı 17.-
•20 Drahmi :ı.-

* •o lsvlçrt 22 -
•lıo Le\ a 'l6 -
• ı Florl oıs. 

•~ıı Kuron 1,,ck 120,-

Çek fiatları 

•Parı~ 
•Londru 
•"'ic\·Yr" 
• :\lllıln11 
•Brtıksc 
•Atina 
•C'cncvı • 
•<;Of\8 
•Amstcrdaıı 

1".0J 
25. 

1473:-su 
':J-

1 J8SO 
•.! l!H!S 

152!'i 
"· 2925 

1 1750 

* 1 'ilin Av 
• ı Pczct 
• ı l\lark * ı Zolııtı 
• ı Pen~" 
•20 LC} 
•211 Olnaı 

ı çenonı: * ı Altın 
* ı l\lecidl~ 
• ı Banknoı 

f\ urnş 

MJ, 
l:',-
o-

24-
so-
2:l,-

J 

935.-
2.-
o-

(kap. sa. 16) 

*Pt:ıjlıı * Vivanıı * 1\ladriı 
•llcrlln 
•Varşo\.ı 
•!'eşte 
• llukre, 
•Helgraı 
*Moskov, 

159I-
4,"27il2 

5 50 
1 w ı 
~.21 
3.40-

79.7175 
.i4,<lCJ'i15 
f089 

Esham 

ıs RaoL:as ıı. 
Anadolıı ı4 . 
l~cji 4,3• 
Şir. liB)rt\~ 15 
l'ramv:w 4,SO 
l. 'igortıı 24,-
Bonıonti 'ı!5,SO 

ıstikrazlar 

ısı dahil• 01.-

* "ark ) ollaı 4.40 
* ll.::\lurnhhadı.- ;ı 

Gıimruklcı 5 55 
a}dl malı 4,35 

Ra d~ı ı 75 
A lı;rn\e 

ferkm 89 50 
•Çimento l\ı ıo so 

C n~on De' 4,-
Şark Değ 1,70 
ttalra -
ark m ceza 2.35 

Telefon 13,-

1 abviller 

F:lcktrı 
l'ranna\ 
1 uncl 
Rıburıı 

•Anad ıl 
•Anadolu 
•A lumessı 

ı4,S J 
4,20 

18,l!i 
44 o 
44,30 
50 o 

lstanbuı deledlyesi: 
DarUlbederi Şehir Tiyatro'5" 

Temallleri 

Bu akıam 
saat 21,30 da ISTAKBUL BELWIUS 

ntnRROl ij~ t~ ~~ij! 
~ n o ' 8 1111 , ,. 

11111111 ıı ) azan . Miisahip 

zade Celal Be\ 

b perde tıırihl komedı 

Pazartesi akıamı: Kafes ar"I 
kasında. Sah akşamı: GUnet 
batarken. 

mafon, \.jans haberleri ve Saat ayarı. 

A N K A Jt A (165S m.) : 

12,30 - !ıs,so Ankarapalas orkestresl 
18 • 18,40 Alaturka mz 18,40 - 19,10 
mofon 19,10 - 10,40 Alaturka saz 1 
- 20,lö Grardafon - .20,10 :ı\janS habc 

8,40 Kona r - 10,40 Musıkl - 11,30 
nate vtyolonsel 12,30 Şarkı - 14,115 
kestrc 16 80 Oda musıkist - 1'1',5 
ser 20,10 Musiki. 

J, E j I' Z l G (S89,6 m.) : 

7,15 Jımn:ıstllc - 7,35 Koruı r 
Org Or stresi 13 setıfo Ko 
17,20 Konser lP,15 Musiki 21,30 
ser 23,05 Musiki 

B t K it E Ş (S9t,2 m.) : 

U,80 Dlnt musiki 
13 Pltık 14 Pli\k 

Opern. 

12 Orkestre K 
10,15 KonsCT 

R OM A (441,2 m.) : 

21 Haber 21,45 Operet. 

B U D A I' JC Ş T E (aaO,a) • 

l2,11J Op ra orkestre i ıı:ı Plak 
Jazbant 20,30 Operet 24,15 Jazbaıl~ 

l\l O S K O \ \ (JSOt m.) : 

18,30 Konser 
Uzce n §rlyat. 

10,30 Opera -

\ A R ., O \ A (141! m.) : 

13,115 Senfonik matine 16 
ı 7 ,25 Plll.k 18 Pıyano Konscn 
muslkı 21 Viyana musikisi 
ınan 23,30 Dans. 

Yaran 
A ?ti K A R A ( LOOS m.) ı 

12 30 • ıs,so Ankarapalas orkestre 
18 - 18.'10 Muallim Zeki B. idareslndcJd 

ki Mu Um Mektebi talebesinin ko 
JR,40 - lfl,10 Gramofon - 19,10 • 19,4.0 
tar kon rl (Sadrettin B. tarafından) 
- 20,10 Gramofon 20,10 Ajans haberl 
Ha.va raporu. 

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

12 Q Konser 13,40 Plak - 14,10 
- ı i. o Konll<'r 21 Konser 23,80 

L E 1 l' Z 1 G (389,6 m.~ : 

7,15 Jimnastik 7 35 Konser -
Pldk 20 Kon er - 21,30 M tsikl 
Pi Ak. 

B t K R E Ş (89t,% m.) : 

ı.., Pi k 14 Pi k 18 Ork 
19,15 Orkc.Btre 21,45 Piyano - 22,ı' 
ljiki 23 Konser. 

K O 1\1 A (441" m.) : 

21 Pllk 22 Konser Titto Şıpa 
Konser 28,6 Hab r. 

IJ l l> A ı• E T B (:>50,5) : 

10.ı S nfonik ork str 
18,SO Çigan ork tr ı 20 Şarkı 

Muıı k 21 Pi k . Konser. 

M o K o \' A ( ıseı m..) ı 

22 !ngihzcc n 
22,ua Kızıl n !;dan 23,05 Havadis. 

\ A R " O V A (1412 m.) : 

13,10 16 o Pllk - 18 _,J 
Mu ~ - lU 01Jlf" 

ft 

b· 

te 

f • 
zi 

ın 

mı 
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VAKIT'ın EdebT Tefrikası : rto. 31 - - ı=-2- ---------

Bir Y ashkta Kocayın .. 
Fakat Nazif kendini "Lazım,, 

bir hale koyarken, öyle nazik dav
ranmııtı ki, Bedia, farkına bile 
varmadan, hayatına karıtmıştı. A· 
ma artık mesele meydana çıkmı§· 
tı. Nazif kat'iyyen onunla evlen .. 
mek fikrinde değildi. Onun mak • 
aadı aadece eğlenmek, vakit geçir· 
mekti. Bedianın, Nazifin indinde 
hiçbir kıymeti yoktu. Ha o, ha hat· 
ka. bir kadın onca müsaviydi. 

Bedia, birkaç gün garip bir ye 
iae kapıldıktan sonra, kalktı, Mon· 
tekarloya teyzesinin yanma gitti. 
Fakat orada da çok oturamadı. 
Limiadan çekiniyordu. O kız, o 
hırçın şefkatile ağzından laf ala -
bilirdi. Halbuki bu hissiyatım hiç 
kimsenin bilmemesi lazımdı. Bu • 
nun için tekrar lstanbula geldi. 
Nevinin, Bostancıda bir köşkte ol
duğunu haber alınca, doğru Bos
tancıya gitti .. 

Yazı orada · geçirdi. 
Kı§a doğru bir gün, bir mek • 

tup aldı. Açtı. Teyzesindendi. O
kudu: 

Yazan: Mediha MUnir 

vinç geldi. Evet, her ,eyi söyliye 
cek, derdini dökecekti. 

Fakat neyi söyliyecekti 1 Ken • 
disine hiçbir ehemmiyet vermiyen 
bir adamı sevdiğini itiraf edecek· 
ti?. 

Sustu. 
Nevin ısrar etmedi. Bedia: 
- Hiçbir derdim yok karde • 

tim, dedi. Yalnız biraz sinirliyim. 
Dedim ya, havadan. 

-2-
- Bedia, hen lstanhula iniyo 

rum. istersen beraber gidelim. 
- Sen git Nevin, ben kalayım, 

lstanbulda hiçbir İ§İm yok. 
- Öyleyse allaha ısmarladık. 
- Güle güle. 

Nevin gitti. Bedia, kö~kte yalnız 
kaldığına pifman oldu. Derdilc 
ba§ ba§a kalmak, onu biraz ürküt· 
tü. Kendisi buradaydı ama, aklı 
fikri hep teyzeıindeydi. Oradan, 
hiçbir sea çıkmamıt, bir haber gel· 
memİ§ti ... Orada ne oluyordu?. 

Bahçede gezinmekten bıktı. A· 
ğır ağır deniz kenarına doğru in
di. Kayalardan birine oturdu. Eli· 
ni şakağına dayadı. Engin ufukla
ra daldı .. 

Orada ne kadar zaman kalmış· 

VAKiT . Sayıra: 5 

ID li JL Jİ M fi Z 1 
~~ooııııııııııııııııııııııııııımnımımıınınınımmmııınımıııımnıınımmıııımıımw.ıımıımııımıımıııııııııııı~~mıııımmrııııımıımııımm.ttmmıııiıımınınınııı~uooımııımırı~~ııımımııııııımııımıınıııııımnııımıını~lli~ımııımıı~ınımıııımtl 

Yeni ıı kelimenin karşı-/ Yabancı sözlere bulunan karşılıklar 
lığı ve kullanılışlan Mehmet rturettin Beyin ı 

ı -RACMEN: Tersine bulduğu karşıhk!ar 
Çalış adam ol dedim o tersine bir Paye_ Basamak 

aerseri oldu. K ı ı 
2 - REFAH: Bolluk, genişlik Pejmürde - ı 1 ;:sız 
Alımet bolluk içinde büyüdü. Pençe - Cmak 
Elim genişleyince sana bir gramo· Perhiz - Yemek kes!mi, oruç 

fon alınm. Pervane _ Gece kelebeği, dö· 
3 - RAKABET: Y arıt, yarı§· 

mak 
Dünyada silah yarışı bir türlü dur

muyor. 
Aşkta yarışmak yüzünden ne bü

yük cinayetler yapılmıştır . 
4 - RAKiP: Engel, yarışan 
Bu işte yarışamm olmasa ben kaza

nırım. 

Ben o kızı alırdım amma karşıma o 
damat olacak engel çıkmasaydı. 

5-RAZI: Gönüllü 
Gönüllü olanlar benimle beraber 

gelsinler. 
6 - REMZ: İ§mar 
işmar edince ne demek istediğini 

anladım. 

7 - RENK: Boya 
Mavi boyalı köşk. 
8 - RESlM: Resim (ıstılah) 

kılık 

9 - Resmi: Beylik . 
Beylik işlerde çok titiz olmak lazım· 

dır. 

10 - REY: Rey (ıstılah) dü-
şünce 

Düşüncemi sordukları vakit s6yle -
rlm. 

nek 
Perver - Besleı·, sever 
Yoksulbesler, yurtsever 
Perişan - Karmakarışık, clağı 

nık 

Peşiman - Cayğm, pişman 
Peşin - Önden, peşin 
Peyda - Görünür, belirir, belli, 

ortay:ı çıkan 

Peygamber - Yalvaç, elçi 

lstikı:U lisesi Mustafa Zeki 
Mustafa rtiyazi Beylerin 
buldukları karşıhklar 

Paye - Basamak 
Hekim l'ılmaz Beyin gözü yüksek 

basamaklardadır. 

Pejmürde - Yoluk, soluk, ça

paçul 
Bu ne çapaçul kılık? 
Pençe - Tırnaklı el, el 
Kartalın tırnaklı eli kuzunun tüylü 

sırtını avucladı. 

Kadıköy Hsesl hocalarının 
buldukları karşıhklar 

Nabız - Bilek damarı, damar 
vurması 

He/dm lıasianın damar vurumunu 
yo/;ladı. 

(ıVabzına göre şerbet rıerrnek - Su
yuna göre gitme) 

Namzet - İstekli, ni§anlı 
Jstekliler arasrndan nıeb'uslar seçi· 

lece/• 
Naz - Kırıtma 

Ne kırıtıp duruyorsun? 
Nazım - Ölçülü söz, düzek 
Nesir - Düz ıöz 
Nedamet - Pitmanhk 
Nesil - Döl, aoy 

Mamot, dölü tiikenmiş bir hayvan· 
drr. 

Nese - (Bu söz neşve sözünün 
türkçeleşmişidir) sevinç, keyif 

Neşir - Yayma, dağıtma, ıal
ma 

Çiçek ortaya güzel kokular ıaldc, 
yaudı. 

Neşriyat - Yayım 

Netice - Son, bitim 
Bu işin sonun~ ol~cak? .. 
Seçmenin bu bıtimı verecegı fıtUen· 

miyordu. 
Nezahet - Arıklık 

Nezaket - İncelik 
Bana karşı çok incelik gösterlyorsu. 

nuz. 

"Yaramaz kız!. Nerede olduğu
nu haber alıncaya kadar akla ka
rayı seçtim. Ben bir haftadır Js • 
tanbuldayım. Eaki dostlara kl\vuş
tum. Gene gece topluluklarına 
'batladık. Seni bekliyoruz. Burada 
herkes seni ıoruyor. Hele uzaklarw 
dan gelen bir misafirim var, ki 
mütemadiyen ıeni soruyor. Yarın 
muhakkak beklerim. Gözlerinden 
öperim.,, 

tı?. Neler dü~ünmü§tü?... Rakama gelmez, sözii sayısız demek-
Birden yamba~mda bir ses tir. 

11 - RAKAM: Sayı Pervan~ - Işık kelebeği, döngü 
(gemiciler için) 

Paye - Sıra, ha.sak · 
Sen benim sırama gelmek için çok 

Bedia derin bir düşünceye dal
dı. Okudukları doğru muydu?. U
zaklardan gelen ve mütemadiyen 
kendisini &oran Na•a& olacıalc:t. •• 
T eyzeıine ne cevap verecekti?. 
Gidecek miydi?. Eğer gidip Nazif
le görüşecek olursa, lstanbuldnn 
neye kaçtığını, kendisinden neden 
uzaklaştığını öğrenebilirdi .. Fakat 
gene onun pençesine düterae .. 

Kendikendine adeta ürpererek 
söylendi: 

- O ada.ına tekrar yaklaşmam. 
kendimi mahvetmek olur. 

Mantık, bu davete icabet etme
meği emrediyor •• Hayrr gitmiye -
cekti. Düşündü: 

- Eğer beni görmek istiyorsa 
kalksın, buraya gelıin. 

Hemen bir mektup yazdı: 
''Teyzeoiğim, şiddetle nezle ol

dum, evden çıkamıyorum. Sizi de 
çok göreceğim geldi. fyiletir iyi ~ 
letmez, hemen gelirim. Elleriniz 
den öperim.,, 

Ve hemen sokağa fırladı. Caya· 
maam diye, derhal getirip mektu
bu postaya attı. 

Fllat o gün, 1bütün gün, hep 
teyzesinin apartımamnı düşündü. 

Nevin, Bediada bir değişiklik 
far ketti. Genç kadın f a.zla •İnirli, 
zihnen fazla meşguldü. 

Dedi ki: 

- Bedia, gel biraz piyano çal. 
Bedia fiildü: 

- Can 11kıcı arkadaırm değil 
mi? •• Bugün hava sıkıntılı, aıa.bı , 
mı bozuyor. Odama çıkıp yataca
ğım. 

- Na11l iateraen. 

- Bedia kalktı. Tanı kapıdan 
çıkacağı zaman, Nevin tekrar seı· 
lendi: 

- Bedia! 
-Ne var?. 

- Senin bir derdin var Bedia, 
•rnin ol, en iyi teselli, kalbi açmak, 
İç.ini dökmektir. 

Bir an, Bedianın icine bir se • 

duydu: 
- Ne dütünüyorııunuz Bedia? 
Hızla ba§mı çevirdi. Gözleri 

hayretten dört açıldı: 
- Geldiniz mi? .. Nihayet ge 

le bildiniz mi?. 

Nazif iğildi ve tıpkı, bir sene 
evve:I, lı::aranlıkta, Bedianın yana • 
ğını mud öptüyae, gene öptü. 

- Bedia, karşısında Nazifi gÖ· 
rünce her şeyi unutmu~tu. 

- Beni beklemiyordun değil . , 
mı .. 

-. Hayır .. Hiç beklemiyôrdum,. 
Bir daha hiç gelmiyeceksiniz sa • 
myordum... Keşki gelmeseydi -
nız ... 

- Neden? .. Neden gelmiyey -
dim istiyordunuz?. lstanbula ayak 
basar basmaz sizi şordum. Burada 
olduğunuzu öğrendim. 

Kalkıp geldim.. Eğer seni blı
az daha görmeseydim, çıldıracak
tım ... O kadar göreceğim gelmiıti. 

Yavaı yavaş, hafif hafif Bedi
a.nın saçlarını ok§uyordu. 

Bu nüvaziş, Bediayı tatlı tatlı 
ürpertti .. 

Dedi ki: 

- Neden böyle lüzumsuz ve 
fayda.sız §eyle rsöylüyorsunuz? .. 
Bunlara ne lüzum var .. Hem halı· 
raları canlandırmak insanı muaz 
zep eder .. 

- Çocuk olma Bedia ... Konuı· 
mamız ve anlaşmamız lazım. Bi • 
zim ne karışammız, ne de görüte· 
nimiz var. Biz haytnımızı istedi · 
ğimiz gibi tanzim edebiliriz .. Şöy
le biraz çekil, yanına otprayım da 
anlatayım ... 

Bedia ,her şeye razıydı. Bir an 
bile olsun Nazifin yanında otur • 
masmı cana minnet biliyordu. Bir 
dakikalık saadet onun için saadet· 
ti .. Bir an olsun onu sevsin, razıydı. 

Kendini topladı ve sordu: 

- Nasıl oldu da yalnız geldi -
niz. 

- Onlar bugün Bentlere gez -
meğe gittiler. 

- Ay, siz gitmediniz bu eğlen · 
ceden kendinizi mahrum edip bu • 
raya mı geldiniz?. 

- Alav etmeyiniz Bedia .. Doğ· 

Öz Türkçe yolunda 
Söz derleme fişleri 

19570 i buldu 
ANKARA, 25 (A.A.) - Türk 

dili tetki·k cemiyetinden: 
Martın ikinci haftası sonunda 

13,731 e varan derleme fişleri 
Martın üçüncü haf tası içinde 5,838 
fiş daha gelerek 19,570 olmuıtur~ 

Yeniden gelen fi,ler vilayetle
re ,öyle ayrılmaktadır: 

Adanadan: 452, Afyondan: 
365, Amasyadan: 200, Antalya -
dan 1770, Artvinden: 29, Balıke
ıirden: 379, BiJecikten: 332, Bo • 
ludan 109, Burdurdan 34, Bursa· 
dan 248, Çanak.kaleden 505, Çan· 
kırıdan 72, Denizliden 665, Gazi 
Antepten 66, lçelden 169, latan· 
buldan 632, lzmirden 194, Mani • 
sadan 47, Mersinden 85, Muğla • 
dan 200, Niğdeden 211, Samaun • 
dan 100, Sinopta.n 259, Tokattan 
88, Zo~uldaktan 211. 

DUyunu umumiye binası 
Düyunu umumiye binasının 

Maarife devr ve teslim muame • 
lesini yapmak üzere Defterdarlık 
ve Maarif müdürüyeti memur • 
larından mürekkep bir komisyon 
teşekkül etmiştir. Komisyon dün 
Maarif müdürü Haydar Beyin o • 
dasında toplanarak devr muame • 
lesi etraf mda hazırlıklara ba§la · 
mıştır. 

200 lnglliz seyyahı 

Dün Yugoslavya Bandrah Pren
ses Marya vapurile şehrimize 200 
İngiliz seyyahı gelmiştir. Seyyah -
lar bugün ayni vapurla Suriyeye 
gideceklerdir. 

ru söyleyiniz, beni hiç göreceğiniz 
gelmedi mi?. 

Yavaıça: 
- Biraz, dedi. 

Birden sustu, söylememesi lazım 
olan daha birçok §eyler söyleyive
receğini hissediyordu. 

(Devamı var) 

Uğur Perinin etrafında bir ışık ke-
lebeği gibi dönüyordu. 

Bu geminin iki döngüsü vaı-dır. 
Perver - Besliyen, seven 
Onlar kadar ben de soyumu severim 
Iler vakit karnını besleyene, düşüne-

ne obur derler. 
Perişan - Dağınık 

Odanrnçok dağınık lıali vardı 
Peşiman - Caymak 
Son caymadan ele bir şey geçmez. 
Peşin - Öncül 

Öncül, söz ver de öyle söyliycyim. 
Peyda - Çıkma 
/(arşı ağaçlıktan iki adam ~ıkıııcrdi . 
Peygamber -Yalvaç, Tanrı el-

çisi, klavuz 
Ey Tanrının elrisi bizi sen koru 
Gazi Türkün yalvaçıdır. 
Düzeltme : 

Dün (NETİCE) ye verdiğimiz kar~ılığm 
örneğinde (hika.ye ) demek ola n (Yomnl<) 
(yumıık) diye çıkm1ştır. (Yoma k Karain 
Türkçesidir. ) düzeltilmesi. 

çalışmalısın. v • 

Böyle giderse bu basaga eremezsın. 
Pejmürde - Soluk, buruşuk, 

eski püskü 
Ustiin başın pek eski püskll 
Pençe - Kavrak 
Aslan bir kavrak savurup gegiği 

parçaladı. 

Perhiz - Oruç, sakınma 
Hıristiyanların büyük orucu yakın 

faslı. 

Pervane - lş:rk tutkunu, fırıl · 
dak 

1 şık tutkunları lambaya ü~üştüler 
Fırıldaklı tulumba yel ile döner. 
Perver - Koruyan, seven 

Bu adam yoksulları k"Orur, yurtsever 
Peşiman - Piıman 
Pe,in - Önden 
önden elli lira vereyim üstünü eon· 

ra veririm. 

Peyda - Ortayaçıkma 
Seni çoktan görmedim, birdenbire 

nereden ortana çıktın. 
Parmağımda bir yara ortaya çıktı. 
Peygamber -Yalvaç . ......................................................................................... . 

SOHBETLER 

Belediyeden 
şikayet 

(3 üncü sayıfadan devam) 

2 - Şehir içindeki "Göksu, 
Büyükdere, Kurbağalı,, gibi tah • 
ta-köprülerden 9 - 1 O tanesi be
ton olarak yeniden yapıldı. 

3 - Cerrahpaşa hastahanesi bir 
verem paviyonu kazandı. 

4 - Darülbedayi ihya ve bele • 
diyeye bağlandı. 

5 - lstanbulun bir çok yerleri
ne elektrik cereyanı verildi. 

6 - T erkos derdi halledildi. 
7 - Kanalizasyon işi şehir 

menfaatine muvafık bir şekle ko • 
nuldu. 

8 - Şehir içinde men.ha suları 
çeşmeleri yapıldı, sular hu çeşme
lere indirildi. 
Kusur bulabileceğimiz gibi, böyle 

daha pek çok yararlı icraat ta bu· 
luruz. Onun için, şikayetlerimizi 
biraz daha makulane yapsak, be • 
lediyeye karşı biraz daha insaflı 
olsak derim. Geniş bir hudut için· 
de, her yeri birer çöle benziyen 
yangın yerleri, en iptidai umran 
eserinden mahrum ve yıkılıp baş· 
tan yapılması lazım gelen mahal • 
leler, kaldırımsız ve mecrasız so -

Taşkınhk yapanlar1n 
muhakemesi 

C eçenlerde İstanbul ağır ceza 
.,ah 4eınesinde bir kııım komü • 

nistler hakkında karar verilmiş, 

bunlar, karar bildirilince, ba'Z; 
taşkınlrklar yapmı§lar, bundan 
dolayı aleyhlerine dava açılm19tı.-

lstanbul üçüncü ceza mahke -
mesi, bu hadisenin suçlulan Nur\, 
Cemal. Zeki Efendilerin muha -
kemelerine dün kapalı celaeJe 
devam etmiştir. 

Altln diye satarken .. 
Kumkapı Nişancasında oturan 

Kemal isminde birisi adi bir yü -
züğü altın diye Langalı Fikriye 
ve Remziye Hanımlara satarken 
yakaJanmrştır. 

Bir kadın yUzUnden dayak 
Üsküdarda Selami Aliefendi 

mahallesinde oturan ıoför Hayik 
ile Mustafa, Hamza bir kadın yü • 

zünden kavga ebnişler,, biribir • 
lerini dövmüşlerdir • Kavgacılar 
yakalanmışlardır. 
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kaklarla dolu bir §ehrin batına 
geçenlerd~!ı, mucize bekliyeme • 
yiz. Eğer böyle bir §ey he-kJersek, 
kabahat ônların değil, bizim olur. 

Selimi izzet 
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Silahları Bırakma Konferansın da Türkiye 
(Birinci ıınyıfadan denm) 

Büyük devletlerin 
konuşmesı 

Türkiyenin dostluk münasebet
lerinde bulunduğu büyük devlet -
ler arasında vuku bulan konuş • 
malar bize ancak ajanslar tara • 
f ından bildirildi. Büyük zimam -
darlar arasındaki temaslardan çı -
kabilecek fay daları inkar etme -
mekle beraber, herkes ve her bi -
rimiz için ehemmiyeti bu derece 
büyük olan bu meselede silah hı -
rakımı konferansının azası bulu -
nan bütün devletler arasında ta • 
hakkuk etmiş tam bir itilaf bulun
maksızın muteber bir karar ola
mıyacağı mütaleasındayım. 

thtimalki efendiler siz de bu 
mütaleadasınızdır. hükumetler a • 
rasındaki bu temasların gayesi 
münhasıran bu çerçeve içinde kal
mak ve bu komisyonda itilafı ko
laylaştırmak olduğunda esasen 
~üphem yoktur. Çünkü bu ko • 
misyonun karşuına, ehemmiyet • 
)eri her ne olursa olsun miktarı 
mahdut devletler namına verilip 
bitmiş kararlarla ve hatta manevi 
t<ızyik mahiyetini alabilecek tel · 
kinlerle bile çıkmak bittabi mev -
zuu bahsolamaz. 

Fasılların tetkikına geçıyo · 
l"U!ıl. 

Birinci kısım : Emniyet 
ve ordular 

Tamamen ayni hukuka malik 
devletler arasmda akdolunacal .. 
bir cihanşümul misakın ademi tat
biki halinden bahseden madde~ 
lerde, bütün akitlerden mürekkep 
olacak konferans içinde rey ver -
mek hususunda bir müsavatsızlık 
t~ıİ5 olunmuıtur. 

ıı Buna rağmen yüksek meclisi -
nizin tespitini muvafık göreceği 
usulü kabub amadeyiz. Maama -
fih her hangi usulle olursa olsun 
kabul olunacak kararın esası Tür -
kiyeye bir hareket tahmil edecek 
mahiyette olursa, böyle bir karar 
memleketim için Türk teşkilatı e -
sasiye kanununun ahkamı muci -
hince ancak mezkfir konferans -
taki murahhaslarımızın muvafa -
katları takdirinde muteber olabi -
lir. 

.. 1. ' , 
Ordu mevcut]arı: Hoover pro • 

jes!nde komisyonumuzun kabul 
ettiği esas tekliflerden biri de 
ordu mevcut1arının kabili tenzil 
ve,_gayri kabili tenzil olmak üze -
re iki sınıfa ayrılması idi. Diğer 

taraftan gayri kabili tenzil unsu • 
run...._her devletin kendine has şe • 
raitine, Nüfusuna, arazısmın 

• • 
vüs'atına ve hudutlarının ve sa . • 
hiHerinin uzunluğuna göre deği -
şehileceği de kabul edilmişti. 

Avrupada, mümasil te§ekkülü 
orduların ekserisinde hizmet müd
deti bugün on sekiz ay olarak tes
pit edilmiş olduğudan, sekiz aylık 
h;dd~ iki merhalede varmak ve 
birinci beş sene için on iki aylık 

bir hizmet müddeti tespit etmek 
lazımdır. İsviçre hariç olmak ü -
zere hiç bir devlete bu on iki 
aylık müddetin aşağ11ına inmeğe 

müsaade edilmemiştir. Bundan 
maksat orduları yeknasak yap -
mak gayesini tahakkuk ettirmek 
ve ihtiyat kadrolarını her mem • 
lekete tahsis olunan mevcutlarla 
mütenasip kılmaktır. 

Bu müddet azaltılmak istenir -
se, buna hiç bir mazur yoktur. An
cak bu müddet azaltılmasının ih· 
liyat kuvvetinin artmasını 
elmaması ve bu kaidenin 
Avrupa devletlerine tatbik 

~~si ı~ rtt u:. 

mücip 
bütün 
edil -

Umumi komisyon serbest hiı 

rejim altında bulunan deniz aşırı 
kıtaatın akit devletler arasında 

bir harp vukuunda Avrupada ve 
Akdenizdeki hareketlerini nazarı 

itibara alraak hunlar hakkında 

tahdit ahkamı koymak meselesini 
tetkik etmişti. 

Diğer taraftan projenin on he -
şinci maddesinde, müstemleke 
kıtaahnın yeknasaklığa tabi tu -
tulmadıklarını ve yeknasaklığa 
ait maddelerden istisna edildik -
lcrini görüyoruz. Umumi komis -
)'on bu hususta bir müzakereye 
başlamış ve bu sureti halle vasıl 
olnmamı~tır. 

Bunun içindir ki, §İmdilik bu 
bapta reyde bulunmakta istinkaf 
edeceğim. Maamafih bu kıtaatnı 
yeknasak bir hale getirilmesi ka • 
bili tahakkuk addedilmezse. 
silah bırakımı konfe:-an:nnın 

gayesı harbi men ve ikti -
sat buhranlarile sıkı sıkıya alaka -
dar olan itimadı iade etmek oldu -
ğundan, müstemleke kıtaatının 

jandarmalar gibi teşkil ve teslih 
edilmesini ve ellerindeki harp si -
lahlarmın alınmasını düşünmek i 
cap etmez mi? Bu mütalea, ye -
gane vazifeleri mürettep bulun • 
dukları arazide intizamı muhafa -
za etmek olan bu kıtaatın, ilerisi 
ıçın, bir itimatsızlık unsu • 
ru olarak telakki edebileceğini 

görmek gibi meşru bir endi -
şeden mülhem olmaktadır. 

Mevcutlar hakkındaki mülaha
zalarıma, hu bapta anlaşılması 

ve şumulünün ihatası imkansız 

bir nokta bulunduğunu söyleme -
den, nihayet veremiyeceğim. 

kıt'avı arazisi ve Akdenizdeki 
sahillerile - tıpkı Sovyet Rusya 
gibi · Avrupada bulunan ve bu 
sıfatla Avrupa komisyonuna da -
hil olan Türkiye, İngiliz projesi -
nin hususi mevcutlar tahsis ettiği 

devletler c:ı.ra~ında zikredilmiş 

bulunmıyor. Bu hususiyeti ha 
lisane sulh siyaGetimizin cihana 
telkin ettiği itimada mı atfetmek, 
yoksa bunun sebehini Karadeniz 
hoğazile Manş arasında bir mü -
vazilik görüldüğünde mi, ara -
mak lazım geldiğini bilmiyoruz. 

Levazım 

rakam, 105 milimetreye muadil lerle mukavelelere verilecek mü • 
tutulmaktadır. esair müeyyidelerin itimat hava -

Bu formülü ayni tipte topu ka - sının tesisine ve bu havanın ihdas 
bul etmek arzusunda bulunan ve idame edileceğine olan iman • 
memleketlere de teşmil eylemek dan ibaret bulunduğunu burada 
suretile umumileştirmek lazımdır. daima söyledik. Bu, bir keli · 
Diğer taraftan 155 milimetrelik me ile içtimai ahlak meselesidir. 
toplar mevcudunun tarifinde sipa· Biz bununla, bu sahada hiç bir 
riş edilmiş veya imaline batlan· teşebbüste bulunmamalı ve bir 
mış toplar da bulunduğundan, şey yapmamalı demek istemiyo • 
siparişin İngiliz projesi, silah ruz. Aşağıdaki telkinleri bir hatıra 
bırakımı konferansına tevdi olun • olmak üzere fikir ve yüksek mec · 
madan evvel verilmiş olduğunu lisinize arzedebilirim. 
ispat etmek lazım geldiğini tas - Devletler tarafından akit ve 
rih zarureti vardır. 

Vaşington ve Londra itilafları • 
nı aktetmiş olan devletler arasın • 
da deniz silahları meselesine kar -
şı vaziyet almak hiç şüphesiz 

Türkiyeye düşmez. Hususile ki, 
Türkiye şimdiki deniz mevcudu 
projede her hangi bir tahdide ta • 
bi ktulan devletler arasında de -
ğildir. Fakat her sınıf silah 
arasında alaka bulunduğunu 

ve bunların biribirine tabi bulun • 
duğun~ nazarı dikkate almakta 
ve halle donanmasına malik olmı
yan devletleı·in dahi kendi kara 
ve hava silahlarile deniz teslihatı 
saha~anda kuvvetli teşkilatı olan 
devletlerin bu silahları arasında 

bir tenzilat teadülü mevcut ol • 
masmda alakadar bulunduğunu 

söylemekten kendimizi menede · 
mıyoruz. Binaenaleyh bu hu -
sus ileride ihmal olunmamalı -
dır. 

Hava silAhlara 
Hava bombardımanlarının kal · 

dırılmasını memnuniyetle kayde -
deriz. Ancak - uzak mmtakalar -
kelimeleri altında yapılan tavsi -
f in hakiki manasını anlıyamadık. 

Avrupaclan pe kaaar uzal<ta olur· 
)arsa olıunlar akit devletlerin a
razisi mevzuu bahı.olamıyacakla -
rından hu istisnanın, mezkur dev
letlerin hakimiyeti altında bulu -
nan arazide yapılacak zabıta ten
kiJlerine taalluk etmesi lazım ge -
liyor. 

tasdik olunan mukaveleler, hü -
kumetlerin lcayıtsız ve şartsız mu· 
tavaat etmeleri lazım gelen birer 
kanun olduklarından, murakabe 
komisyonuna doğrudan doğruya 

teşrii meclislere müracaat edereh 
vaki aksi hareketler üzerine bun -
larm nazarı dikkatini celbetmek 
ve bu suretle icra heyetlerine kar· 
şı müdnhC'.lelerini tahrif eyle • 
mek salahiyetinin verilmesi belki 
mümkündür. 

izahatımı bitirirken projenin 
çok mühim bir tarafına, yani so -
nuncu maddesinin ihtiva ettiği 

prensipe temas etmek isterim: 
Müsavi muamele gören devlet· 

ler arasında ahengin esaslı şartı 

ve aslı zımanıdır. Bu mefkurenin 
tahakkuku yolunda asırlarca mü -
cadele etmiş olan beşeriyetin bu -
günkü medeniyet önünde bu haki
kati müdafaa için deliller göster· 
miye lüzum olmadığı kanaatinde
yiz. Bizim için olduğu gibi di
ğerleri için de mühim olan bu nok· 
ta ıudur: 

Bo§azların a(jık durması 

Bazı muahedelere konulmu~ o· 
lan a•kerl hava ve.-.:liahrJ alillamm 
yerine, burada ne muhakeme, ne 
de tahlil etmek istediğim sebep u 

lerden dolayı, silah bırakımı mu
kavelesi umumi ahkamının kaim 
olduğu bu sırada, Lozan müahe · 
desinde yer bulabilmiş olan ayni 
mahiyetteki ahkamın zikredilmi'j 
olduğunu görüyoruz. Bu müa • 
hedede Çanakkale ve Avrupa 
kıt' asındaki arazimizin bazı kı -

ve ameli bütün manalarını kay • 
betmiş oldukları için, hükümden 
sakit olmuş bulunuyorlar. Bu 
askeri ahkam ile ayni zaman • 
da T rakyanın bir kısmına müteal • 
lik protokolu ihtiva ettiği ah • 
k.ima da telvih ettim. 

Mütalibatımızın bu dürüst, sa. • 
rih ve açık ifadesi karşısında bu 
yüksek mecliste bunların doğru • 
!uğuna itiraz edecek tek bir a • 
za bulunmadığında şüphem yok • 
tur. 

Efendiler, bu komisyonun me • 
saisin~ iştirak etmekte bulundu -
ğumuz beş senedenberi, hütü:ı 

medeni milletlerin cesaretle önüne 
düştükleri bu insani mefkure • 
nin takakkuk etmesi için müte • 
vazi fakat halisane, namuskara • 
ne ve samimi gayretler ibzalin • 
len fariğ 0]1:1adık. 

Nutuklarda, muhtelif teklifle .. 
rin tetkiklerinde hiç bir sekterlik, 
hiç bir f;kir ve formül taaasübü 
göstermedik. Münhasıran mem -
leketinin sakin ve itimatla derpİf 
cttii:i silah bırakımı meselesinde 
ameli bir gayeye erişmek için ça • 
lıştık. 

Sulh siyasetimiz, ayni niyetle 
mütehassız olduğu için bizi anla • 
mış olan dostlarımız sayesinde. 
Avr:.:panın kaynıyan bir k11mında 
bir sükunet, raha ve istikrar a • 
mili olmuştur. 

Tahakkuk ettirdiklerimizden, 
niyetlerimizin temizliğinden kuv • 
vct alarak, gizli bir maksat, za • 
ruret vermek veya tenkit etmek 
niyeti olmaksızın, kendimizin ve 
ayni zamanda hizmet etmekte ol • 
duğumuz davanın da zannettiği • 
miz hayati menfaatlerini izah et • 
tim 

Yüksek meclisimizin bunları. 
mutadı olan cemilekarlıkla müta • 
lea ve tetkik etmesini temenni e • 
derim. 

Yunanisfanda ................................ 

Krallık? Muhasımlar arasında yasak e -
dilen bir silahın vatandaılara, 

tebaalara veya mahmilere karşı 

tenkil aleti olarak kullanılmasm:l 
müsaade edilmesi nasıl kabul o -
lunabilir?. 

sımlarına müteallik askeri mahi • 
yette ahkam mevcuttur. Bu ah Başvekil de Kralın gele-
kam da bittabi ayni akibete uğ . miyeceğini söylüyor 

Levazım sahasında keyfiyet- Ha~a kısmında az çok hayret -

t hdl'dat 1·cı'n t ' ··h·· .. .. le mütalea etticimiz bir nokta var. 

ramalıdır. Bu hususta her türlü ATİNA, 25 (Hususi) - Ayan 
suitefehhüme mani olmak için şu • meclisinin lağvı rivayetleri ve sa
rasını söyliyeyim ki; bu sözleri • bık kral Jorjun yaveri olan binba
min Çanakkaleden murur serebst· şı Levidisin buraya gelmesi efkarı 
liğine ve Türk bitaraflığının umumiyede endişe uyandır.makta· 
manasına ve Lozan muahede- dır. Halk kırallığın ihyasından 
sinin Çanakkale boğazının açıl - korkuyor. Dün başvekil Çaldaris 
ması hususundaki tatbikatına bu iki mesele hakkında gazetele • 
kat'iyen taalluku yoktur. Bi ~ re beyanatta bulunmuş kral Yor • 
lakis bu prensipler bizim noktai ginin Yunanistana avdeti için ne 
nazarımıza tamamen tevafuk et · kendisi ve ne de nazırlardan biri 
mektedir. · ve ne de kendi fırkası erkanından 

çe o. ~ eveccu umuzu 
göstermekten fariğ olmadık. Bu ·Bu, Türk iyeye tahsis olunan tay -
usulün ameli edasından maada yare miktarıdır. Bu miktar ken

mühim muamele temin etmek gi -
bi faydası da bulunan usuller • 
den biri olduğunu daima kaydet • 
tik. Bütün yapacaklarımızın için
de amelilikten ve müsavi muarr.e· 
le esaslarından daha sağlam esas· 
lar var mıdır?. 

Bu kısımda ileri süreceğim mü
lahazalar üç meseleye aittir. Bu 
meselekrden birisi fevkalade mü
himdir. Esaslı nokta, lngiliz he
yeti murahhasasının evvelce va· 
ki olan bir te~ebbüsüne aittir. Bi
zim de iltihak etmiş olduğumuz 
bu teşebbüs silahların az çok mun· 
ta2am bir tarzda tasnifi hususun
daydı. Bunun da sebebi bu tasni -
fin ameli olmasıdır. 

Halbuki, hücum tankı gibi kat'i 
bir tecavüz silahrmn on altı tona 
kadar muhafaza edildiğini görü -
yoruz. 

ldamesi, bizzat burada kabul 
olunan prensipe tamamile zıt o • 
lan bu tecavüz silahının büs -
bütün kaldırılması icap edeceği 

fikrindeyiz. 
Diğer meselelere gelince projede 

topları 114, milimetre tipinde olan 
memleketler için ancak mezkur 

disile bir tutulması icap eden Av-
rupa devletelri için tespit olunan 
mevcudun yarısından çok daha a· 
şağıdır. 

Bunun sebebini Türkiyenin ta -
lim zaruretleri haricinde her tür 
lü harpcüyane tezahurattan istin -
kfıf etmesine atfetmek lazım gel -
diğini düşünüyorum. Bu şüphe:ıiz 
memleketimizin hu sahadaki si -
yasetinin itidaline mü:;tcnit yan -
lış bir hitap neticesidir. 

Bizzat projeyi yapanların bile 
kat'iyen mef}ru bir haktan bizi 
mahrum etmek maksadında ol -
madıklarına kaniiz. Bu hakkı 

konferansın muhterem azasından 
ve bizzat proje yapanlardan isti -
yeceğiz. 

Projede teklif olunan komisyo
nun tesisi hususunda mutabık ol • 
malda beraber, murakabe edilecek 
devlet tarafından bizzat yapı -
lacak talep haricindeki ahvalde 
tahkika ve tefehhüsata tevessül 
hususunda komisyona verilen sa -
lahiyete iştirak edemeyiz. 

Hükumetlerin, biribirinin ef'al 
ve harekatından malumat almak -
ti\ gecikmediklerini ve müahede • 

Binaenaleyh, Avrupaya ve bü • birile kral Yorginin yaveri arasın· 
tün dünyaya karşı Lozanda de • da müzakereler cereyan etmediği
ruhte ettiğimiz mecburiyetleri ni söylemiştir. Başvekil, ayan mec· 
tevlit eden ve bu suretle bizi hu . tisinin lağvı hükumetçe düşünül • 
susi bir vaziyete koyan boğazların düğü doğru olmadığını söylemi§ 
açık durmaıı, bizzat bizim mev- ve hükumetin bu meselede hattı 
zuu bahaolmadığımız bilcümle hareketini, ayanın kabineye karşı 
hususlarda her zamandan :ziyade alacağı vaziyete göre tayin edece· 
bağlı bulunduğumuz esaslı bir si - ğini ilave eylemiştir. Muhalif ga .. 
yasettir. zeteler, başvekilin bu beyanatını, 

Aldırılmasını istediği şey bo - ayana karşı gizli bir tehdit sure .. 
ğazların, işte bu serbestliğini ve tinde tefsir etmekte ve ayan mec -
bunları açık tutmak hususundaki li:si liğvediLmemesini isterse meb .. 
teahhüdümüzü temine matuftur. usan meclisinin vereceği bütün ka
Filhakika Lozan müahedesine rarları tasdik etmesi lazım geldi • 
merbut boğazlar mukavelesinin ğini yazmaktadır. Hükumet ayan 
üçten dokuza kadar olan maddele- meclisini lağva teşebbüs ettiği 
ri bu serbestliğe ve deruhte etmi~ takdirde Venizeliıtler ve kendile .. 
olduğumuz mecburiyetlerin ifa - rile teşriki mesai eden cümhuriyet" 
sına bir mini teşkil etmektedir. çi fırkalara mensup meb'uılaf' 

Bunlar yalnız fili bir silah bırakı • meclisten çekilecekler ve millete 
mı mukavelesi karıısmda bulun - hitaben bir beyanname neşrede ", 
duldan. için değil, fakat tatbi~ ceklerdir. 
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Istanbulspordan Lütfi Bey spor Gençler için açtığımız edebi j----m;;;~;;;;;;;;;;~~~;=.;;.;;;=I hayete ermesi için çok acele ec:li • 
müsabaka devam ediyor. Bu mü - Yalnızlık 1 yordu. Işığa yaklaştılar, burası bir 

hakkında neler düşünüyor? sabakaya girmek için en çok 800 1 su değirmeninin küçük bir yer o• 
kelimelik bir hikaye yahut 15 ınıs- "l.'aınızlık., denilen IJU müthl:t yara; dasıydı. Ve solda çağlıyarak bir 

Nihayet atacnlt k:ıldırımlııra .•• 
lstanbulspor klübünün lokalin

deyiz. Danslı çayı oldukça kalaba
lık. lstanbul semtinde sık sık ver
diği çaylı danslarla meşhur olan 
lstanbulsporun bellibaşlı oyuncu
lan bu çaya gelmişler. Caz bandın 
sağındaki masada futbolcu Sala -
hattin, Emin amca, ve damları o
turmuşlar hararetli hararetli bir 
§eyler konuşuyorlar. Her halde E
min amca gene bu haftaki genç -
lerin bir maçına hazırlanıyor. On
ların takımlarını hazırlıyor. Bir 
taraf ta bizim Cümhuriyet gençler 
mahfelinin artistlerinin hemen 
hepsi burada ... 

Bir aralık dans başlamıştı. 
Lutfi Bey masasının başında yal . 
nız kalmıştı. Zavallı çocuk damsız 
kalmıt, galiba benim gibi.. Ma -
samdan kalktım ve yanına eiderek 
kendimi tanıttım. Hemen konuş -
mıya başladık. 

Spora ne vakit başladınız?. 
- 1923 senesinde Edirnekapı 

civarında tesis ettiğimiz Altınhilal 
klübünde futbole başladık. Futbol 
hayatının her gün etrafı biraz da -
ha saran, kaynaştıran heyecanla -
rına ben de karışmıştım. Umumi -
yetle mevzuumuz bu. O zamanın 
meşhur kalecilerini tanımak, tak -
lit etme!c, muvaffakıyetleri hak· 
kında malumat toplamak en şid -
detli bir arzumdu. Spor aleminin 

r nu~basını JC:açırma<rım. Ş'"imdi 
anlıyorum spor on sene evvel hü -
viyetime haberim olmadan girmit 
ve beni bu sahadan bir daha uzak
laşbrmamak üzere arasır.:ı almıftı. 
Birçok güzide ve meçhul kalmıt 
daha nice sporcuları yetiştiren Al
tınhilal klübü birçok maddi ve ma
nevi yokıuzluklar içinde f aaliye • 
tine devam etmektedir. 

- Hangi sporlarla meıgul oldu
nuz?. 

Zaman zamaq ba§ka sporlara 
da heves ettim. Tenis, ba&'.;;etbol, 
uzun atlama ve yüksek atlamalar -
da çalııtım. Çünkü bunlar benim 
kaleciliğim üzerinde bir in.ltişaf te
siri yapıyordu. Ve bu sporlara iz. 
mir Karşıyaka spor klübünde an -
trenör Her Şivengin nezareti al . 
tında çalıfıyordum. Bugünkü mu
vaf fakıyetimin amillerinden olan 
antrenör Her Şivengi hürmetle a . 
narım. 

hareketleri gıptayla karşılanacak 
derecede iyi olması bu beğenilmek 
hassasını yalnız bana değil, onu u
zak ve yakın tanıyanlara kartı da 
ayni surette tesir yapmıştır. Bunu 
ayni takımda oynamaklığım dola
yısile söylemiyorum. Bu benim sa
mimi bir kanaatimdir. Ecnebi ta -

ralık bir manzumeyi yazıp gön- Adilik l!'keııı slirliınıu.1 ı;ibi , <İere akıyordu. Ziyanın göründüğü 
dermeniz kafidir. ·"askara cdttek beni ağyara. yer ufak bir pencereydi. Mösyö 

Okuyucularımızdan en çok rey Dlin~·ada herl<eııln \'Urdır muhibbi. .. Con içeriyi bu peencereden tetki· 
alacaklara mükafat verilecektir. Kalbim kıvranıyor ac: yann gtliı... etti. Zavallı baba o dakikada se-

Bu haft ·· b k (9) "Biraz sevgi,. dlytı •• Fakat duyan yok! a ınusa a anın un- vincten delı' gibi olmuttu. Sevgı·1ı· Yıı.lnızlık "yalnızlık., f ena \'urubbl. ~ 

cu hikaye ve manzumesini bası- kızı Leona orada çuvaldan yapıl· 
yon1z. Gcce~·ı dünyada lı;temcz klmSf', mış bir ot minder üstünde uyuyor

Th•rln bir istekle ııevcrlm bense; 

kımlarındansa tarihini hatırlıya -
madığım bir zamanda memleketi
mize gelen kaleci Köhlerdir. Bu 
kaleci, tarif edemiyeceğim bir de
recede kaleciliğin bütün incelikle -
rine vakıf olmuş fedakar ve kafalı 
bir sporcudur. 

- Son senelerde 
spor cereyanını nasıl 
nuz?. 

Türkiye de 
buluyorsu -

- Bir m\?mleket gençliğinin 
hayatiyetine, kuvvetine delil de 
spor hayatıdır. Zaman zaman Ay-

Sadık köpek 
Gece mehtap .. Her taraf sükun 

içinde. Yalnız denizin sahili yalı
yan dudaklarında hafif bir hıfır· 
tı var. Kuınsal her vakitkinden 
daha güzel. Ayın ıfığİ çakıllar cam 
kırıklarını birer elmas parçası gibi 
parlatıyor. Açık panjurlardan sü
zülen ziyalarla mehtap denizde 
birlef iyorlar. Y ah ışıklar içinde; 
deniz kıyısında bir inci gibi gözle
ri kamaıtırıyor. Marmaranın karşı 
sahilleri ıiyah bir buğu ile örtülü. 
Denizin bu saf havasını ciğerlerim 
küçük birer sünger parçası gibi e
miyor, emiyordu. Ne kadar yalnı -
zım. Koskoca yalıda bir hizmetçi 
kızla bir de ihtiyar nineden bnflca 
kimse yok. Onlar da qağıda. Ara 
sıra bot taılıkta bir takunya ıeİi 
duyuyorum. Etajerin üzerine ge • 
liti güzel atılmıt birkaç mecmua 
var. Geniı fezlonguma uzanmıı a
çık pencerenin önünde bir Alman 
mecmuasını okuyorum. lıte bir kö
pek hikayesi, benim en çok sev • 

.diiim bu bayv&DJn her balde bot 
bir ergüzetti olacaktır. · Sobanm 
küçük ve muntazam çatırtılan .. 
Renkli alevler duvarlarda bir çok 
akisler bırakırken bir Almanın 

. sadık "Lulu,, sunu okumıya batlı· 
1 1 yorum. Çok güzel bir bahar saba

h~dı. Madam B~rik bermutat kü
' çük kızı Leonayı almıt evlerinin 
kartıamdaki ormana doğru yürü • 
yordu. Hava berrak, rüzıar bahar 
kokularını etrafa yayarak kotu· 
yordu. Madam Berikin biricik kı-

I 
LGtfl B. I 

rupadaki yapılan maçlar bize ~azı 
neticeler vermiıtir ki bizdeki spor 
hayatı Avrupa takımlarından dun 
denilecek bir derecede değildir. 

Atletizme ve futbole verilen e
hemmiyet derecesinde diğer ıpor· 
lar inkitaf edememiştir. 

Avrupada her mevsimin başka 
ba,ka yarattığı bin bir spor vasıta
larından biz mahrumuz. Maama -
fih inkılap gençliğinin spor hayatı 
nı idare eden Hamdi Emin Beyin 
faaliyetini inkar edemem. 

- Gayeniz, milli takımda oy • 
r.amak ister misiniz?. 

zı henüz üç yaıında Leona bu sa
bah gezintisinden çok memnun
du. Semaya doğru yükselen kes -
tane ağaçlarının üstünde yüzlerce 
serçe baharı tea'it için cıvıldaıı
yorlardı. Madam Berile elindeki 
dantelini yaparak ağır ağır yürü
yordu. Ana kız her ikisi de yorul
mutlardı. Madam Berik kesilmit 
bir ağaç kütüğünün üstüne otur . 
mut mütemadiyen metıul görünü
yordu. 

Uyuşur uykuda yıı.lnı:tJık kııhrı, du. Mösyö kapıyı araştırdı, köte • 
Blgllne kalrrım bütün ht·\"ese. yi dönünce eline bir demir parça• 

ısı s ı sss sı ilişti. Bu demiri çekince bir ka-
Şevket pı açıldı. Sessiz adımlarla içeriye 

Belki bir derede boğulmuş, belki 
esirciler tarafından çalınmıftı. Po· 
liıin bütün gayretine rağmen Leo
na bulunamamııtı. Aktam olmut. 
siyah bir bulut etrafı karanlıklara 
&armıftı. Mösyö Conun oda kapısı 
kırılır, parçalanırcasına vuruluyor 
du. Möıyö kapıyı açmıştı. Karşı -
sında kendisine korku ve heyecan
Ja bakan sevgili köpeğile karfılaş
mı§tı. Bu f eli.ketli zamanında en 
kıymetli bir feyin onun nazarında 
hiç kıymeti yoktu. Köpeği kovdu 
ve kapıyı kapadı. Gene kapı kur
calanıyordu, Lülü mütemadiyen 
havlıyordu. Mösyö Con sadık Lü • 
lüıünün bu itte belki bir rolü olur 
diye onu takibe baılamıttı. Köpek 
evden çıkmıftı. Arasıra arkasına 

bakarak efendisinin gelip gelme -
diğini anlamak istiyordu. Epeyce 
yürümüşlerdi. Köpek yerleri koklı
yarak ormana girdi. Mösyö de onu 
takip ediyordu. Epey bir müddet 
sonra uzakta gölgeler içinde bir 
ışık belirmişti. Köpek ışığa doğru 
koşuyordu. Möryö de bu işin ni • 

istiklal lisesinde 
Muvaffakıyetli bir mUsamere 

verlldl. Gen4iler 4iOk mu· 
vaffak oldular 

Çartamba gecesi istiklal lise -

sinde talebe gecelerinden altıncısı 

yapılmııtır. Bu haftaki gece çok 

parlak olmuftur. 

Gece; müdür muavini Arif Be

yin (San'at) isimli bir konferan -

aile baılamıf bunun arkasından 

kız talebenin piyesi oynanmıftır. 

piyesin adı (Bir bayram gecesi) i
dir. 

Eseri Cümhuriyet Orta mekte. 

girdi. Ufak bir yağ kandilinin ay• 
dınlığıyla etraf biraz görülüyor · 
du. Yürüdü, Leonaya yaklaıtı. Kı· 
zını kollarına aldı, etrafına bakm· 
dı, kulübe boftu. Haydutlar kim • 
bilir neredeydiler.Yalnız bir pöste• 
kinin üzerine oturmuı bir kedi 
yavrusu o küçük yavruyu bekli • 

yordu. Geldikleri yollardan kota • 
rak dönüyorlardı. Lülü efendisi • 
nin etrafında dolaııyor, kulaklan• 
nı kıstırarak koşuyordu. Eve gel • 
dikleri zaman Mösyö Con küçük 
yavruyu kolları üstünde kaldırdı. 

Hasretle öptü, öptü. Yarım saat 
sonraydı ki, madam Berik evinde 
büyük bir şenlik vardı. Ev halkı 
bayram yapıyorlardı. Leona baba· 
sının kucağından annesinin kuca· 
ğına atlıyor, onların boyunlarına 

sarılarak bir çok defalar öpüyor• 
du .. Şimdi kartımda koskoca bir 
ay kırmızı rengile • denime ıdoit'u 
yakJaııyor, sanki mes'ut•aüenin se
vincine tebeaaümle iştirak ediyor• 
du. 
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10 tane Atalar sözü 
Geçen hafta okuyucularımız • 

dan on tane türkçe atalar sözü 

istemiştik. Bunların arasında en 
uygun olanlar Ankarada Yeni • 

şehirde Mühendisler sokağında ye .. 
di numarada Sevim Galip Ham • 

mm gönderdiği sözlerdir. Sözleri 
basıyoruz : · 

1 - Bakılınca bağ olur, bakıl• 
mayınca dağ olur. 

2 - Çok horoz olan yerde aa • 
bah geç olur. 

3 - Ak akça, kara gün içindir. 

4 - Gemisini kurtaran kpatan-
dır. 

- Yerli ve ecnebi sporculardan 
kimi beğeniyorsunuz?. 

- Beğenmek, kelimesini ayni 
zamanda sevmek ve takdir etmek
le ifade edebilirim. Bizim sporcu
larımız her halde Avrupa sporcu -
ları gibi her türlü vasıtalardan is
tifade ederek zengin bir spor fa
aliyeti içinde yaşamıyorlar. Buna 
ınukabil öyle yetifmiş gençlerimiz 
Vardır ki, bunlar zaman zaman 
Avrupa statlarında milli gururu. 
lnuzu ve §erefimizi yükseltecek de. 
recede yüksek muvaff aluyet gös • 
lermitlerdir. Beğendiğim sporcu _ 
Ya gelince: 

- Şüphesiz, her şeyde ve her 
faaliyette bir gaye vardır. Spor 
hayatına atıldığım gündenberi ; -
çimde zaman zaman uyanan bu ar 
zularım beni gayeme yaklaştırı -
yor. Klübümün yükselmesi ve dai· 
ma ayni yüksekliği muhafaza et -
mesi için bütün varlığımla çalıtı-

Yorgun başını ağır ağır kaldır· 
dı. Küçük Leona timdi sararmıt 
yapraklar üstüne oturmuf topladı
ğı papatyalarla çelenkler yapıyor
du. Pembe küçük dudaklarında 
şen bir şarkı saf bir melek g!bi gu
lümsüyordu. Mes'ut annf! kızını 
gizJ;ce tetkik ediyor Ju. Aradan e
pey bir 2aman geçmi~ti. Madam 

Berjk ayağa kalktı Leonayı araş
tıraı. Leona yoktu. Ht-r yeri aradı 
haykırdı~ se::i ormanın mu-z?im kö
şelerinde aksediyordu. Her t.ırafa 
ko,mu,, zavallı kızını bulamamış -

bi müdürü Kemal Emin Bey yaz -

mıştır. (Tiraje) rolünde Emel, 

{Cemile) rolünde Semahat, (Şah

sar) rolünde Refika Hanımlar çok 

muvaffak oldular. 

(Şefkat) rolünde de küçük Se· 

vim Har.ımın muvaff akıyeti her 

türlü alkışın üstündedir. Öksüz 

bir çocuğu bütün varlığile yarattı. 

Üçüncü numara (Şairler tablosu) 

idi. Muhtelif tip ve cinste şairler 

şiirlerini okudular. Bilhassa (Er -

5 - Erken kalkan yol alır. 

6 - El, elden üstündür. 

7 - Görülen köye kılavuz iste• 
mez. 

8 - Düımez kalkmaz bir tann. 

9 - it, tabanından kocar. 

10 - iyiliğe iyilikle karııbk her 

kişinin ifidir; kötülüğe iyilikle kar 
şılık er kifinin işidir. 

lıtanbulspordan Salahattin B 
clir. Bu ayni zamanda milli takı~ 
0 Yuncusudur. Kendisinin temiz. 
tm. , 
'lllenmez faaliyeti, ve takımın 

her yerinde muvaffakıyetle oyna • 
llıa11, yüksek bir terbiye, asil b:r 
ıııha malikiyeti ve sporcuya liyak 

yorum. 
Milli takımda oynamam benim 

için bir muvaf fakıyetse, klübüm i· 
çin bir şereftir. Oraya girmek, ve 
orada çalışmak bir zevkten ziyade 
benim için muhakkak olan milli 
bir duygudur. Çünkü o bir klübün 
değil, tekmil bir milletin spor ıa -
hasında enerjisini ifade eden bir 
varlıktır. Milli takımda oynıyan 

her oyuncu bütün milletinin varlı
ğını, zindeliğini taşıyor demek -
tir. 

Mellh nazml 

tı. Baykuıların kahkahaları orma
nın derin kötelerinde inlerken 
madam Berikin evinde mevtai bir 

sükıln vardı. Mösyö Conda dahil 
olduğu halde ev halkı derin dü ~ 
şüncelere dalmıttı. Evin biricik 

ruhu sevimli meleği çalınmıştı. 
Mösyö Con dütünüyordu, küçük 
Leonuı, kimbilir timdi neredeydi. 

meni şairi) rolünde Tarık Niyazi 

(Acem) rolünde Nijat, (Yahudı 

ıairi) rolünde Mümtaz Zeki (Asık 

Bülbüli) rolünde Mustafa Niyazi, 

(Cimcoz) rolünde Orhan yazılmı -
ya değerler . . 

Küçüklerin (Kırılan bebek) ad

lı oyunları bu gece beğenilenler a · 

Sevim Galip Hanım mükafat 
olarak bir kitap kazanmıştır. 

lllW•mH••••••lllHlllNlllltl ........................ ...__ ,,, .... , 
rasındadır. Bundan sonra (Temsil 

kolu) Mahmut Yesari Beyin 

(Örs ile çekiç) adlı piyesini oyna· 
dı. 

Dokuzuncu sınıftan Nusret Sa
fa, Asım, ve Mümtaz Zeki rolle • 

rini muvaffakıyetle başardılar. 
Gençleri muvaffakıyetlerinden do 
!ayı tebrik ederiz. 
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Eskişehir şeker fabrikası Kokain 
teşkilatı bitiyor . Kaçakçıları 

Şimdiden 40,000 dönüm yere pancar 
ekildi, bu yıl 100,000 dönüme ekilecek 

ESKiŞEHiR, (V AKIT) - Ya· 
11ınzade Mehmet Ali Beyin köprü 

batındaki büyük otel binası şeker 
fabrikası idare binası olarak isti -

car edilmittir. idarenin eylul, teş
rinieve1, ayları içinde tam kadro· 

sile bu binada faaliyete geçeceği 
söylenmektedir. 

Şeker fabrikası İ§letme müdür· 
lüğüne Kazım, muhasebe müdürlü 

ğüne Baki, dosya !efliğine Meh -
met Beyler tayin edilmitlerdir. 

inşaat mühendisleri Asım, Ga· 
lip, Nadir Beyler de inıaata neza
ret etmektedirler. 

Şeker fabrika ı meclisi idare a
zaımdan Şükrü Bey dün Eskitch-

re gelerek inta edilmekte olan 
fabrikayı gezdi, getirdiği memur-

ları itletme müdiriyetine yerleşti -
rerek lstanbula döndü. 

Şeker fabrikasının inşaatı gün 
geçtikçe artmakta, amele adedi de 
her gün biraz daha çoğalmakta -
dır. Fabı-ikanm temelleri pek ya -
kında bitirilecek ve nisan bidaye

tinde temellerin atılmasına barla -
nacaktır. 

Şeker fabrikası etraf köylere 
pancar tohumu dağıtmaktadır. Bu 
sene Eskişehir ve mülhakatında 

100000 dönüm araziye pancar ek
iirilmesine çalışılacaktır. Şimdi -

den 40,000 dönümden fazla ara -
ziye pnacar tohumu atılmıttır. 

Halkevinde 
Halke~leri temsil ,ubesi kurban 

bayramında Busraya kadar bir 
tenezüh tertip etmiştir; seyah~t 

:.Iört gün devam edecektir. Tem -
ı-:J !Ubesinin Bursada temsll ver -

mesi de muhtemeldir. Gidecek ka
file yiı:mi kitiden ibarettir. Kafi 

leye temsil şubesi reisi Faruk Bey 
riyaset eodecektir. 

2500 kilometrelik bir bi
siklet yürüyüşü 

Sporcu gençlerden bir grup 
Halk ev' eri spor tubeıi himayesin
de orta ve garbi Anadoluda 2500 
kilomE:trelik bir bisiklet seyahati 
hazırlamaktadır. Te,vik yürüyütü
ne temmuzda batlanacak ve yü -
rüyü~ biı ay devam edecektir. (Do 
laşılacaJ: vilayetleri ve grubun i -
simlerin\ seyahat sıralarında yaza
cağız.) 

Yeni hükumet binası 
liseye verildi 

Yeni yapılan hükumet binaıı 

liseye 1•erilmiştir. HükQmet daire -
leri temyiz mahkemesi Ankara.ya 
nakletlifoıce temyiz binasına tatı· 
nacaktır. 

Muallimler birliği 
kooperatifi 

Tas:\rlanmakta olan Eskitehir 
muallimler birliği kooperatifi ni -
hayet tetekkül etti. Sermayesi bin 
liradır. Birlik kooperatifi dünden 
itbaren mua1limlere erzak dairt · 
mıytL bP..§lamıştır. Erzak ambarı 

birlik binau altındadır. 
BirHk kooperatifi aıalıklarına 

Nazmi, Kemal, Tahsin Beyler ıe· 
çilmitlcrdir. 

Fakir çocuklar 
Eskisehir ilkmektep talebelerin

den 200 fakir çocuk Muallimler 
Birliği tarafından himaye edil • 
meklc ve kendilerine her ıün öğle 
yemeklP.rinde sıcak yemek veril -
mekte&ir. 

Bu yavruların bayramda ıiy -
dirilmesinin de teminine çalışıla • 
caktır. 

Şevket 

Bir köy evine baskın 
ihtiyar bir kadıncağızın bir hırsızla 
boğuşması : Kadın da öldü, eşkiya da. 

SALiHLi (V AKIT) - Üç gün 
evvel bet kitilik bir eşkiya partisi 
Emre köyünde gece yarı11 bir eve 
girmitler, evde buldukları eşya • 

lzmirde nasıl yakayı · 
ele verdiler 

Gümrük kaçakçılıix ile müca · 
dele bürosu, lzmirde kokain ka • 
çakçılı~ı yapıldığını ve bu kaçak
çılığa, Tepecikte kahveci izzet is
minde biı ıah11n devam etmekte 
olduğunu habeı· almıthr. 

Sivil olarak İzzetin kahvehane· 
sine giden iÜmrük memurları, bir 
müddet oturup kahve içtikten son· 
ra lzzetıe temaıa gelmiıler ve giz· 
lice kokain almak istediklerini 
söylemişlerdir. izzet hevesli görü· 
nen mt··,terilerini memnun etmek 
için hemen yerinden kalkarak 
kahvedtra çıkmıt, bir az sonra, bir 
kaiıda f&rılmıt uf ak bir paket ge· 
tirerek göstermiş ve 16 buçuk lira 
iıt~mişlir. Memurlar, istenilen pa • 
rayı vermeğe hazır olduklarını ve 
ancak Üzerlerinde o kadar para 
bulunmadığını ileri ıünnütler, iz • 
zetin itimat edeceği bir adamın 

yanlarır•a verildiği takdirde yarım 
aaat sonra parayı gönderecekleri
ni bildi mitlerdir. Kahveci izzet, 
mü§terilerine Hasan ismindeki a · 
damı vermiı, paranın bu adama 
verilmesini tenbih etmittir. 

Memurlar kokaini aldıktan 
tonrıı f r.pedkten ayrılmıılar, bir 
arabaya binerek doğruca gümrüğe 
gelmişlerdir. Ne olduğunu bilmi · 
yen İzzetin adamı Hasan, resmi 
bir dairenin kapısından içeriye gi· 
rerken §:\Şalamıf, fakat iş itten 
geçtiği i~in muhalefet etmemiıtir. 
Tutulan zabıt varakası tarafından 
imzalandıktan sonra derhal zabı -
taya haber verilmif, kokain kaçak~ 
çııı izzet, Tepecikte yakalanarak 
getirilmİ§lİr. 

!zzet, hiçbir §eyden l:aberi ol 
madığını söylemiı, cürmünü inkar 
etmiştir. Her iki kaçakçı, lazımge· 
len iptidai tahkikat yapıldıktan 
sonra adliyeye teslim edilmişler, o· 
radan da hapishaneye ıevkolun · 
muılarclrr. Bu İf hakkındaki adli 
takibata haılanmıttır. 

Bombalı 
Haydutlar! 

ihtiyar zengini öldürecek
lerdi, önüne geçildi 

lzn.ir civarında Kasaba kaza • 
ıının Urganlı köyünde bir tesadüf .. 
le bir dnayetin önüne geçilmiştir. 

1 lrganlıda zenginliği muhitin 

26 Mart 1933 
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Müslümanları nasıl hris
tiyan ettiler ve ediyorlar? 

lıfaharrirlerl t Muhittin A'bdarrahmaa •e Mecdut Ealt 

Mektubun gayet sarih olduğu· "Bu cereyan nedir?, 
nu ve mahiyetini tenvir için hiç • "Bu cereyan mümkün olduğu 
bir vesikaya ihtiyacı olmadığını kadar yüksek bir ahlak seviyesi 
bilmekle beraber bu hususta hiç tutabilmek temiz bir kadınlık ve 
kimsenin tüphede kalmamasını te· kızlık hayatı geçirebilmek ve bil 
min için ayni cemiyetin netriyatın- temiz hayatı bozacak arzulara kar 
dan olan "Gols Plan in Sex: şı koyabilmecek taşmaz bir iman 
Allahın cinsiyette plim) iıimli ki- kurmak, &Özünde ve itinde azim • 
tabın son aayıfaıında (Şeref ittifa· kar bir hayatm şeref ve güzelliği" 
kı nedir?) serlevhalı bir yazıyı a· ni ıürmek emelile biribirine bağı. 
ıağıya dercetmeyi münasip gör · lanmı' bir kadınlar ve kızlar kunı• 

dük. panyasıdır. Böyle bir teşekküle ih· 
"Şeref ittifakı saf ve temiz bir tiyaç çok büyüktür: Birçok kızla" 

ömür sürme mefhumunun fayda rımız ve genç kadınlarımız afif ve 
ve zaruretini hissederek bunun a - cüzel olması icap eden hayatları 
ralarında ve arkadaşları arasında ne yazık ki ekseriya kirli ve kayıt• 
İntişar ve idamesi maksadile biri · tız bir ömrün dumanlarına bürü • 
birine bağlanmış gençler ve yiğit· nüyor. 

ler cemiyetidir. Bu insanlar ah • "Bu tc§ekkül hemşirelerine ha· 
laksızlığı ve günahkarlığı bais o • yat mücadelesinde maruz kaldık • 
laca.le §eylere karşı durmak ve fe ları günah irtikaplarına kar91 kor .. 
nalıklarla lekelenmemit bir haya· malı: hususunda yardıma fevkala • 
tın asalet ve ferefini tatmak eme- de hahişker bir kadınlar ve kızlat 
!indedirler. Böyle bir cemiyete ih· cemiyetidir. Bütün emelleri bu de
tiyaç tarif ve tavsif olunamıyacak ğildir: Kızlar ve kadınlar araıın • 
kadar büyüktür. Vaktinde icap e· da evlenmenin, akrabalığın 'Ye e~ 
den ikazlarda bulunulmadığı için hayatının kutsiyetini tamim büyük 
binlerce genç ahlak&ız bir ömrün gaye iffet ve ismete hizmet etme • 
mahzun hasadını hayatlarının da· yi öğretmek ve her şeyden üstün 
ha ilk safhalarında biçmektedir • olarak hazreti lsanın daha iyi mu"' 
ler. Bu insanlar hayatın neıesını akkipleri meyanında olmayı revaç• 
kaybetmiılerdir. Erkekçe bir kuv- landıramk emelindedirler.,, 
vetin güzelliği yerine kendilerin · Her iki izahın beraberinde de ce• 
de ruhi ve bünyevi zaaf görülür. 

miyete aza kabulü için birer mat • Gençliklerinde arkadaşça ve vefa- 1 
kirane nasihat ve ikazlarla kurtu· bu milracaatname vardır. 
labUirdiler. imdiy e b larma Gene Bülten nannnı verdikleri 

ve kendilerine yaptıkları fenalık • mecmuadan münferit bir yapra 
malikiz. Sayıfa numaraıı olarak ları tashih zamanı geçmittir. Maa-

mafih allaha hamdolsun t.aya hah 49 ve 50 rakamları okunan bu 
fetmi§ olduğu lütuf ve inayet sa· yaprağın üç sütunu "Türkiye,, ser .. 
yesin de nedamet ve af zamanı he . levhası albnda Türkiyeye tah i• 
nüz geçmit değildir. Şeref ittifa ~ edilmiıtir. Çok dikkate değer ma • 

lumat veren bu yazının ne yuık kı arkadaşlarını maruz kaldıkları 
günaha meyilden kurtarmak isti _ ki aon kısmına malik değiliz. Eli • 

mizde bulunan kısım aynen §Öyleyen bir genç admalar cemiyetidir. 
Onlar yuknrdaki uç.urumun etra - dir: 
fma bir set çekmenin aşağıda haı· ' "Müdür muavini veya piskapo• 
ta arabası bulundurmadan daha i- naibi Lee Vrooman türkçe ne9ri • 
yi olduğuna kanidirler. Bütün is • yat hakkında latanbulda Dr. Mac· 
tedikleri bu değildir: "Ayni zaman calum ve Rev. J. Kingsley Birge 
da, erkeklerin kadınlara karşı şö· tarafından gönderilen bir rapor er 
valyevari bir vaziyet almalarını 
tamim ve kendi hemşireleri için a· 

ciz tuttukları biraderane alô.ka ve 
kıskançlığı bütün genç kadınların 
iyiliği için onlardan da sakınma • 
malarmı ister ve her ~eyden üstün 
olarak kendi saflarında bulunan 
herkesin hazreti hanın hizmet 
karlığını en büyük şeref addeden· 
lerden olmasını arzu ederler.,, 

"Kadınlar kısmı için elimizde 
bulunan bir broşürde de şu yazılar 
vardır: 

kumuştur. Bu raporun bazı kısım• 
larını a!ağıya dercediyoruz: 

"Türkiyedel<i netriyatm vaziye• 
tini anlamak için iki hakikatin ha"' 
tırda tutulması icap eder. Birinci· 
si bilcümle tahsil ve terbiyenin li• 

yık bir mahiyet almasıdır. Her ne
vi tedrisat bilaistisna bütün mek • 
teplerde kat'i surette memnudur. 
Sade dini tedrisatın ilga.sile iktif • 

ları kaçırmak iatemişlerdir. Oda -
Jarın birisinde yatmakta olan evin 

ihtiyar kadını ayak seslerini işi -
dince dıtarıya fırlamış, hırsız ile 

Anasmm vurulduğunu, evinin 
"luhasara edildiğini anhyan genç 
köylü tabancasile anasının yanın • 

da olan hırsızı öldürmüt, diğer 
birini de yaralamı§hr, bunun üze· 

rine köyde müsademe batlamıt ve 
neticede diğer üç etkiya yarala • 

de herkesçe bilinen ve tek batına ı~~~~~~-~~~~~~~~~ 

olunmuyor, mektep kütüphanele • 
rinde de dini eserlerin bulundurul• 

ması da şiddetle menediliy.or. Ha• 
tırda tutlacak ikinci mühimme dt 
geçen teşrinievelden iki llene e'\' • 
''el vukubulan harf inkılabıdır• 

Bugün bütün tedrisatın yeni harf• 
lerle yapılması mecburidir ~e A4 

nadoluda mahalli memurlar bıt 
kanunun öyle bir tarzda infaz edi· 

kartı karf ıya gelmiştir. Bu vazi • 
yet karşısında kalan ihtiyar ka -

dm hırsızın üzerine atıl mı!, fakat 

altında kalmıftır. Bu sırada hır · 

sız, kadını öldürmek için kama -
sına sarılmış, fakat kama kınile 

birlikte çıktığından kadını öldü · 
rememi§tir. Kadın bu anda diğer 
odada yatan oğluna bağırmıştır. 

nan arkadatlarmı da beraberle • 
rinde kaçırmıtlardır, ölü eşkiya 

şimdi Salihlidedir. Bu adamı ta -
nryan yoktur. 

Jandarma diğer etkiyaların 

pe!İnde takibata devam etmekte · 
dir. 

Küp içinde alhn 
Mersinde, Nüzhetiye mahalle • Anasının bağırmasını duyan oğlu, 

sinde oturan Anton Akil isminde hemen tabancasını almış, dışarıya 

fırlamak istemiştir. tam bu sıra • 
Ja dııarıdan atılan bir el silahla 

zavallı ihtiyar kadın vurulmUf, 
öldürülmüştür. 

birisi:ıin temel kazdırırken küp i

çinde altın ve birçok kıymetli eı -

ya bnlduğunu ve bunu gizli tuttu· 

ğunu Mersin gazetesi yazıyor. 

yaşıyan bakkal Aptullah Efendi, 
g~cc geç vakit kahveden evine 
dön mü!, kapısını açıp sessizce içe· 
riye girmi~, fakat içerde kimse bu-

lunmama.sı lazım geldiği halde 
odalardan birinde kibrit çakıldığı

nı görmü§, seı çıkarmadan geri 
dönerek gidip jandarmaya haber 
vermiştir. 

Jandarmalar Aptullah Efendi· 
le beraber tekrar eve gelip sesaiz· 
ce içer; girdikleri zaman evde iki 
silahlıyla karıılatırlar. 

Jandarmalar silaha davranıp 

birinin cı:ndeki bombayı alırlar ve 
her ikisini de tutarlar. 

Tutulanlardan biri Cökkayah 
Ali Efe ve diğeri de ayni köyden 

Nuri isminde biridir. Ali Efenin 
mazide bir takım haydutluk vak'a
ları olduğu söyleniyor. Her ikisi 

de cürümlerini itiı·af etmişler ve 
Aptullah Efen dide külliyetli par:,. 

olduğ'undt-n . bunu 

maksadıı'"'· gizlice eve gir:p giz • 
1 ~ndikh•;·;,. ; ve ; ?tııklar.mn d:t 

Urganlıol'n Nazi: .,.a,uş o~duğun•; 

aöylemi~lerdir. 

6unlardan Ali Efendinin çiz • 

me5inin içinde keskin bir ustura 
ile kPskin iki küçük laz bıçağı bu· 

lunmuştur. Elinden bombası alı • 
nan bu adamdır. Ali Efenin enit 

te~i. biraderi, ve adamı Hamzamn 
evlerinde taharriyat yapılmıttır. 

yorlar ki mekteplerimiz kütüpha ' 
nelerinde eaki yazı ile hiçbir kit.al' 
bulunduramıyor. Dahildeki hali: 
okuma odaları da sade yeni harf • 
lerle kitap bulundurmıya mecbU1 

tutuluyorlar. Maamafih lstanbul' 

daki okuma odalarımızda meh&• 
olarak bulundurulan arap harfle • 

rile matbu kitaplara ses çıkarılrııl" 
yor. 
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ran ve bilhassa (Sotya) da sadrazam paşayla gö· 
rü~enAlmanya sefrinin de Bulgaristan ordusun.ın 
vaziyeti hakkında ayni teminatına binaen sadra · 
zam Paşa, seyahatine devam etti ve zaten onun 
seyahati Almanyada bir haftadan ziyade sürmi • 
yecekti. · 

KAFKAS VE MERIÇ MESAlLlNlN HALLI 
Sadrazam paşa (Viyana) ya gitti ve gerek bi .. 

zim vaziyetimizi ve gerek Avusturyanın vaziyeti 
hakkında Avusturya - Macaristan ricaliyle uzun 
uzadıya görüştü ve bilahare de (BerJin) e gitti ve 
orada Kafkas mesaili halledildi. O esnada (Ber
lin) e gitmiş olan Bulgar sefiri Mösyö (Koloşef): 
ile dahi ' (Meriç) ihtilafının halli için icra olunan 
müzakeratta, programımız dahilinde biraz feda · 
karhk ederek mesele bir sureti tesviyeye raptedil· 
mişti. Bu itibarla planımızın ikinci safha&ına ge ·· 
çip kat'i ve esaslı bir surette sulh meselesini takip 
etmek zamanı gelmişti; bahusus ki o esnalarda 
evvelce verilen teminata rağmen Suriye hezimet
leri de vaki olmuştu. Sadrazma paşa lstanbula av
det ederken Bulgariatanda Mösyö (Koloşef) le 
görüşmek istemişti. Ve fakat maatteessüf sadra -
zam pa§a yolda iken Bulgar ordusunun inhilaH 
vuku bulmuıtu ki bundan dolayı bu planımız ta • 
mamen akamete uğramışhr. 
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ll:ıtıralar ve vesikalar 2 - V AK iT ın il;he5i - ,'\n. "// 

Ragıp Nişaşibi Bey {Kudüs) - Peki, bu adam
ların muharip devletlerle görüştüklerine dair ev
rak elde edildi mi ve bu evra küzerine mi idam o
lundu ve evrakı siyasiye Babıi.liye geldi mi?. 

Nesimi Bey (İstanbul) - Görmedim ve bu, 
Babıaliye müteallik bir mesele değildir. Bazı a · 
damlar divamharplerce deli.ili kanuniyeye müste· 
n iden usulü dairesinde mahkfun edilirse idam ka· 
rarından ticaret nazırı bittabi haberdar olamazdı. 
ldam meselesi meclisi vükela işi değildi. Sadaret 
doğrudan doğruya mabeyni hümayuna arzeder ve 
idam tasdik edilirse icra edilir. 

Ragıp Ni§aJİbi Bey (Kudüs) - O halde des • 
tres olduğunuz malumat nasıldır?. 

Nesimi Bey İstanbul) - Evrakı siyasiyeye 
müstenit delaili kanuniyenin barpçe elde edildi ·· 
ğini işittim. 

Ragıp Nişa.§İhi Bey (Kudüs) - Demek ki, i şit· 
mişsiniz?. 

Nesimi Bey (lstanbul) - Evet; meselenin ci· 
beti kanuniyesi hakkında benim malumatım bu 
merkezdedir. Ben meselenin ciheti siyasiyesinden 
dolayı Talat Paşanın nazarı dikkatini celbcttim ve 
1-.,l işte: '"1tidal ve ba:.iret Jizımdır,, dedim. Buntın 
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Ragıp Ni~agibi Bey {Kudü~) - Meselenin ci~ 
heli siyasiye ve itibariyesi vardır. Fransada bu 
kadar şeyler yapıldığı halde meb'usluğun ref'i için 

ne!er olduğunu işittik. Halbuki bizde koskoca -
man bir ayan iradei seniye istihsal edilmeden ası· 
lıyor, Babıali de bunu sonradan haber alıyor. 

Nesimi Bey (tstanhul) - Sair yerlerde oluyor 
fak~t Bahıaliye gidiyor .. Binaenaleyh alelade ce 
ra~mden dolayı divanı harbe sevkolunacak mese · 
lelerde böyle yapmak icabetmez .. Usul ve kaide
sine göre ifayı muamele olunur. Yalnız bunda 
bir me:;elei siyasiye vardır ki o da o havn.lide bir 
mesele zühuru ihtimali vardır. işte ben hunu söy· 
)edim. 

Ragıp Nişaşibi Bey (Kudüs) - Bu siyaset 
memlekete m?iteallik bir meseleydi. Bu itibari' 
meclisi vükelada vesaik ve evrakı nazarı 

0

mÜ.t~le· 
a ya ·almadı mı ? . · 

Ne:.İnıi Bey (1stanbul) - · Zaten asıldıklarını 
guzstcJcrle ilan ctmitler ve bu vesaiki havi bir ki· 
taµ ·<l.:ıhi neıreylemişlercli. 

1{..ıgıp Nişaşihi Bey · (Kudüs) ·- Zatı iliniz 
m~ntoeıihini hukuktanşmız?. Kitapta elbet gör • 
mü~sünüzdür ki bütün yazıle.nn hüle&aıaı, falan 
cemiyetle alfıkasmdan . dolayı mahkumiyeti le -
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hu~undaki arzusu ihtimalatı tabii ehemmiyetle 
celbedildiği gibi her türlü tedabir ittihazı lüzu · 
niunda da ısrar olundu; Bulgaristandaki vesaiti 

istihh~riyemizi dahi tezyit ve takviye eyledik; 
Almanya, Bulgarların ı~viçreye gönderdikleri işi· 
tilen ajanların isimlerini iki defa Jalep eylemit • 
ti. Bu meseleye Avusturya - Macaristan daha zj.. 

yade ehemmiyet vermiş ve Bulgaristan ile aramız· 
da mevcut olan Meriç ihtilafının halli için de ken· 
di tavassutunu teklif eylemişti. Biz de hemen, e -
sasen bu tavassut teklifini kabul ettiğimizi ve 

sadrazama paşanın yakınlarda seyahate çıkaca · 
ğını ve (Sofya), (Viyana) dan geçerek (Berlin) • 
gideceğini ve bazı müzakeratta bulunacağını bil • 
dirmiştik .. Biz o esnada, hasıl olan vaziyet haae • 

bile ya Mösyö (Malinof) u düşürmek veya mütte • 
fiklerimizle beraber uzlaşma ıulhü müçtemii 
akteylemek için kat'i bir teklifte bulunmağı dü • 
,ündük; fakat Malinof kabinesini düşürmek pfk 
kolay olmachğı için tabii planımız, sulhü müçtemi 
temin etmek cihetinde temerküz etmişti; Bulga .. 
ristanm bu temayülatından batka Avusturya -
Macaristan da iktıaadi vaziyetten dolayı sulha 
heves gösteriyordu. 

Binaenaleyh .adrazam patanın Bulgaristanla 
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26 Mart 1933 

Memleketini 50 liraya satan bir lngiliz 
mülazımı Londra kulesinde mahpustur 

Casus mülizimin Berlinde bir Alman kızı ile 
münasebettar olduğu, iş yaphğı anlaşılıyor 

iki aydanberi Londra kulesin -
de mahpua duran İngiliz mülazimi 
Norman Baillie Stuwart divanı 

harbe verilmiş bulunuyor. Müla 
zimin aleyhinde on kabahat sayıl
rıuıbr. Birincisi mülazimin İngiliz 
ordusu teşkilatı, tankları, zn·hh o· 
tomobilleri, otomobil tüf ı:-kleri ve 
sairesi hakkında not almak. 2) Bir 
düşmana müfit olabilecek malu -
matı edinmeğe çalışmak, 3) Bu 
malômatı edinmek için çalıttığını 
itiraf etmek, 4) Ordunun yeni teş
kilatı, askeri müesseseleri, tank 
kollarının talim ve terbiyesi ve bu
na mümaail ahval hakkında malu
mat edinmek, 5) Bu malUınatı e· 
dinmeğe çalıştığını söylemek, 6) 
Geçen sene Berlinde Otto Wold • 
men ile Felemenkte birlepek iç.in 
tertibat almak ve bu mülakatla 
mmleket aleyhinde bulunmak 7) 
memleket a1eyhinde cürüm itle
mek için seyaahte hazırlanmak, 8) 
Seyahati nasıl yapacağını ve nasıl 
döneceğini not defterine yazmak, 
9) Otto Woldmar'a düıman iç.in 
müfit olacak mektup yazına:k, 10) 
lıbu mektupları yazdığıru itiraf 
etmek. 

Mülazim bu kabahatlerin hep • 
sine kar§ı ıuçauz olduğunu söyle· 
mekle mukabele etmiıtir. Müddei 
umuml iddianamesini okurken bir 
çok isimleri ancak işaret etmekle 
iktifa etmiı ve hu isimleri gizli 
tutmak lazım geldiğini söyliyerek 
şu beyanatta bulunmuıtur: 

"İstihbarat dairesine verilen 
malfunat üzerine maznun geçen 
senenin son yazmdanberi tarassut 
altında idi. Geçen teşrini sanide 
mumaileyh mülazım namına Ber
Iinden bir mektup gelmişti. Mek
tup şöyleydi: 

rahk vardı. Maznunun kendisi 
böyle bir borç verecek haldeydi. 
Kendisi de borç vermediğini söy
lemişti. Bu para ona memleketi 
aleyhinde vukubulan hizmeti mu
kabilinde verilmiştir. Yani bu mü-
13.zım memleketini· elli liraya satr 
mıştır. İtham çok ağırdır. Fakat o
nu ispat edecek delail vardır.,, 

Müddei umuıni daha sonra 
maznunun aleyhindeki bütün ve • 
sikaları okumuı, kendisinin tank· 
larla zırhlı otomobiller hakkında 
malUınat verdiğini, bir tankın fo -
tografıru gönderdiğini, tevkifin • 
den evvel kendisine sorulan sual -
lere cevap vereın~i_ğini "!e Bertin-

Mahpus İıatillz mlJAmld Norman BeW 

deıki ''Mari Lüiz,, in adresini ifşa 
ebnek istemediğini izah etmittir. 
Dava devam ediyor. 

Almanlarla mUnasebet 

LONDRA, 25 (AA.) - Baillie 
Stewart'ın isticva1bı devanı etmİ§ -

tir. Mülazim Felemenğe bir çok 
defalar seyahat etmi! olduğunu İ· 
tiraf etmiştir. Mumaileyh ayn~ za· 
manda Alman mi!li müdafaa or · 
duıu zabitlerile arkadaşlık müna • 
sebetleri tesis etmek için Alman • 
yaya gitmİ§ olduğunu da itiraf et· 
miştir. 

VAKiT 

SEYRiSEF AiN 

"Aziz yavrum, Berlinde geçir
diğimiz ,güzel günleri zevkle hatır. 
lıyorum. Sizden ödünç aldığım pa
rayı ödiyemediğimden dolayı mü
teessirim. Fakat bu günlerde ha -
bamdan biraz para koparabildi -
ğim için sana borcumun bir kı~mı
nr yolluyorum,, !mza Mari Lüizdi 
ve mektubun içinde 10 tane beşli-

Mülazim, Alman harbiye nazı· ı•·---------------1 
rırun telefon numarasını ne sebe- Merkezi idaresi l.a.lau lı:öprülıaşı 826~3 

'ot ıe A, Sirkeci Mühürdar zade Han 22640 
he mebni not defterine kaydetmi§ ı•--------------m 
olduğunu bir tür]ü izah edememiş- izmlr • Pire • lskenderlye 
t . Postası ır. 

···············~····························••i••·········································· 

lsimleriniTürkçeye 
çeviren küçük 

mektepliler 

DarUlfUnundaki hadise 

Edebiyat fakültesinin sabık a -
siştanlarından Nihal Beyle fakül • 
te reisi Muzaffer Bey arasındaki 

vuku bulan hadiseye dair Maarif 
";ekaleti Darülfünun eminliğinden 

(Baş tarafı birinci ıııaylfada) izahat istemiş ve Eminlik 
lardan kurtulmıya ve öz Türk ad- tahkikat yaparak Vekalete gön • 
larını taşmuya karar verdiklerini 1 derilmek üzere bir rapor hazırla -
bildirmişler ve eski isimlerile yeni 1 mıştır. . 
isimlerini bir listeye yazarak gön-
derdikleri mektuba bağlamışlar - Kimsesizler yurdu 

dır. ı Galatada açılacak kimsesizler 
Mektup, Riyaseti cümhur kati • yuı·dunun talimatnamesini hazır · 

bi umumiliği vasrtasile Maarif ve · lam k .. ·1 k · b . a uzere seçı en omıayon u • 
kaletine gönderilmiş ve Maarıf ve- . . . . 
k·ı· R •t G ı· B f d' d k ı:run ıkınci toplantıaını beledıyede 

ı ı eşı a ıp eye en ı e me - · 
tep müdiriyetine su mektubu gön- yapacaktır. Bugünkü top)antıJa 
derıniştir: • Maarif müfettişlerinden Hilmi 

"M kt b" · · ·· .. ·· f t Beyin hazırladığı rapor okuna -e e mızın uçuncu sım a-
le besi tarafından Reisicümhur caktır. 
Hazretleri ne takdim e di 1 n1iş o 1 u p •Ull•UU1llo1tılJllll~llll•llHltlllln111•11111111tnıım111qııınıuıı1111111ıını11nıııu111mııııınımı 

vckaletimize havale buyurulan a- ayrı ayrı ziyaret etmiş, çocukları -
riza okundu. nın ad değiştirmelerini kabul edip 

Aralarında Mu;;evi vatandaşla- etmediklerini sormu§tur. Talebe • 
rımızın da bulunduğu bu sınrf ta- lerin Musevi ve Türk velileri, ço· 
!ebesinin adlarını Türkçeye çavir- cuklarının ad değiştirmelerini 
ınek suretile milli davaya karşı memnuniyetle kabul ettiklerini bil 
gösterdikleri samimi alakadan do- dirmişlerdir. Bunlar arasında Mu
layı takdir ve teşekkürforimfain sevi talebelerden Sultananın ismi 
kendilerine tebliğini rica ederim.,, "Ayten,, Estreanın ismi "Yıldız,, 

Bu mektup üzerine muallim Mahmudun ismi "Atila,, Donnanın 
Oğuz Bey, talebelerin velilerini adı ''Gündüz,, olmuştur. 

(Jzmİr) 28 Mart salı 11 
de. 

Trabzon Postası 

(G ••ı l) 29 Mart u cema çarşamba 
18 de Galata rıhtımından. Dö· 
nüşle Tireboluya da uğranılır. 

lzmlr • Mersin Postası 

(Mersı.n) 29 Mart çar
şamba 10 da 

idare rıhhmından kalkarlar. 
0342) 

8ARTIN - INEHOLU PO TASI 

&mnı 21P:'~t Pozartesi 
saat 18 de Sirkeci rtbhmından 
hareketle Ereğli. Zonguldak. Bar· 
tın. Amasra, Cide, inebo!u ve 
ilişe ı s celelerine azimet ve avdet 
edrcektir. 

Tafsilat için S rkeci Pakel 
postahanesl liarşısında N um 
oğ: u Han No. 2 Tel. 22967 

1
3UncU Kolordu Satınalmal 

Komisyonu 11Anl3rt 

M. M. V. Sa. Al. Kom. dan. 
Hava ıhtiyacı için kapal ı zı:.rfla 
iki silindir ahnacaktır. ihalesi 
27 - Mayıs - 933 Cumartesi günü 
saat 14 tedir. Taliplerin ~ı:ırlr:l-

Sayıfa: 11 

Tl:J Q KiVE 

Z:IRAAT 
BANKASI 

lstanbul DördüncU icra 
Mem urlu!iundan: 

Hocapaşada Karaki Hüseyin Çelebi ma· 

halleslnde Ebussuut caddesinde eski 43 yeni 

32 numaralı ka.rgir maa bahçe hanenin 3 / 4 

hissesinin mutasarrifr olup Sanyerde Dere -

boyu sokağmda 100 numaralı hanede mu -

kim iken clyevm ikametglUu meçhul olan 

.A.11 Yekta kı.z1 Mediha Hanıma Paskal Va

harl Efendiden istikraz ettiğimiz 2100 lirnya 

mukıı.bJI İstanbul kadastro heyetinin 4887 

muamele numero ve 30 Teıırinisani 926 tarih-

li muayene senecllyle mumaileyhten birinci 

derecede ve birinci sırada ipotek gfü,terdlği-

miz Hocapaşada Karaki HUseyin Çclel i ma· 
halleslnde Ebussuut caddesinde eski 43 yeni 

32 numaralı Ka.rglr maa bııhçe .ı:ı11nPLin dört 

hisse itibarile tevsi intikalinin uc;: hissesinin 

yarısmıı çevrilmesi taleblle mezknr 2100 il -

ranm faiz ve ücreti vekll.let ve masarif ile 

beraber tahsili zımnmdıı. tkam .. tgi\hmıza 

gönderilen ödeme emrine mübaşirinin verdi

ği musaddak meşrubatta ikametgft.lmuzın 

meçhullyeti bildirilmiş olduğundan ilil.n tarl· 

hlnden itibaren 20 gün içinde işbu borcun 

masraf, faiz ve ücreti veka.Ietiyle tamamına 

veya bir kısmına bir gUna itirazınız varsa yo. 

bizzat veya bir vekili kanuni göndererek 

dermeyan etmeniz ve işbu müddetin muru • 

rundan ı::onra geçecek on gün ıç!nde de tes

viyesine bir sureti tesviye göstermediğiniz 

takdirde de 11An tarihi mebde olmak Uı:ore 

otuz gün sonra da mezkfir gayri menltulUnU-

zi.in satılacağına dair olan ödeme emri ile 

senet sureti 1932/1910 doaya numarası ile 

taratrnıza ildncn teb:iğ olunur. 

mesini görmek üzere her gün 
K. O . Sa. Al. Koın. nuna ve 
münakasaya iştira ·< ıçin o gün 
ve vaktinden evvel M. M. V 
Sa. AL Ko:n. nuna müracaat· 
Jarı. (3039} (1301) 

Istanbul dördüncü icra 
me~urluğundan: 

Ortaköyde Pişmiş oğlu sokağında eski 

38 yeni 64 numaralı hanede iken elyevm ika

metga.h.i meçhul Artın Arabiyan Efendiye: 

Eftlk namı diğer Öjeni ve Ma.kruht Va 

Hayganuş hanımlar: Bebekte Franıns kilise

si sokağında esas 3 umum H91 No.da mukay-

yet 3 No. ile murakkam bir bap hııne ve ma

halli mezkiırda Dere eokağmd& eaaa 3 Umum 

1536/ 51 numara ile murakkam Keza. bir bap 

hane ve mahalle ve sokak mez:kurd& eaM 3 

umum 1537 numara ile murakkam diler bir 

bap ha.ne ve mahalli me~da Ay~a mev

klinde 22 numarada bir kıt'a tarla ve lstan-

bulda Nişancı ailk mahallesinde Hamam ııo

kağmda 21 numaralı bir bap dilkkfuı ve yine 

lstanbulda Hacı kUçilk mahallesinde Körkç:ü 

hanı derununda 12 numara ile murakkam 

maa mülk bir bap dUkk~ gedigi ve keza 

mczkQr ban derununda 25 numam lle nıuralt· 

kam ma.a mtilk bir bap oda ki cem'an yedi 

parça emHl.kin iki humus hisse şayiaları Ü· 

zerindeki vazettirml~ olduğUnuz: ihtiyat hac

zin rcfine İstanbul asliye mahkemesi 4 Uncu 

hukuk dairesinJn 24/12/ 932 ve 932/652 nu-

maralı ilAmile karar sadı:r olduğundan lltımı 

m<>zkur berayı infaz dairemize tevdi edi:mı~ 

ve adresinize tebliğ edilmek lizere gönderil-

mlş ise de ikamet.:;-a.ıımızm mcçhuliyetl bit-

tahkik anlaşıldığından ilılıı'!ll Jceyfiyctin teb

ligine mecJ,urlyet hasıl olmuştur . 

İ1An tarihinden itıbaren 15 gün içinde bir 

deycceğinlz varsa dermeyanı &kal takdirde 

ilA.m hUkmUnUn infaz edi~ecefi tebliğ ma • 

kamına kaim olmak 11.!cre HA.nen ihtarı keJ" 

fiyct olunur ctcndlm. 
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933 
Birinci kurası ay 
başında çekiliyor 

Kura Ankarada iŞ BAttKASI merkezinde 
noter huzurunda ~ekilecektir: 

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

VERiLECEKTiR. 

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

~ 

TURKİYt İS BANKASI 

l J 

" ... '• . . . . 
• •• --~ .... ~ •• • ' ' .""::re .. • • .. • • • • • • •• • 

Turk mabsu at ve mamulitma benUz pazar o :mayan me m
leketlerden takas tarikile yapılaca !< it ' ıa lata dair 18/J U 933 tar i
hin~~ gazetelerle neşredilen ilanın d ördüncü maddesinde yaıı : ı 
memleketler aruına Norveç) dahi ilave edilmişti r. K eyfiye t i An 
olunur. ( ı 284) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

1400 ili 1600 Ton Reirnmpoze kö .nürü : 
Kapalı zarfla müoakasası 17/Nisan/933 Pazartesi g ünü saat 14 te. 

Harp Gemileri i htiyacı için lüzumu olan yukarda miktarı ya
zılı 'Rekompoze kömürü kapalı zarf usulife münakasaya konuldu
ğundan şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve mezkur kö
mürü itaya talip olacakların da münakasa gün v e saatinde mu
vakkat teminat makbuzlarile birlikte Ka ;ı mpaşada D eniz L'!va-
zım 5atınalma komisyonuna müracaatiarı . ( 1276 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden : 

Beşeri tababette iştigal etro iyeceğın i ifade ile kanune n yap 
makta mükellef olduğu mecburi hizmeti ifadan istinkaf ed en 
Tıp Fakültesi 1339 senes ı mezunlarından 1301 tarihinde Berut 'ta 
dogmuş Aptülkadir Bey oğlu Fen Fakültes i Fizyoloj ı sabık mii
derrisi ve Z iraat Ve kale t i C el ilesi şimdik i Umu m e aytar Müdürü 
Or. Hüseyin Sabri Bevin 4/6/932 tarih ve 2000 numaralı kanu
nunun muvakkat maddesi hü:<müne tevfıkan ve 112/933 tarihin
den itibaren iki sene müddetle icrayı s«tn'attan meno!unduğu 
aJakadarlarca maiüm o lmak üzere ilan olunur. t 1333) 

Heybeliada Sanatoryomu 
Baştebabetinden: 

Sanatoryom için verilece:< n ümuneye göre 60 takım rop dö
şamber pazarlıkla imal ettirilecektir. TaJi p~er in nümuneleri gör· 
ınek üzere her giin Ga ~alada Kara Mustafapaşa sokağında İstan 

bnl Limana Sahil Sıhhiye Merkezi Levazım Memurlui una pazrn
hk için dahi 29· Mart-933 Çarşamba günü saat 14 de mezk ü r 
merkezde müteşekkil Mübayaa komisyonuna müracaattan. (1281) 

H.\KTER ı roı.oc: 
• 

Dr. Ihsan Sami 
11 ,\KTl~RIYOLO.JI f.1\fiORATü\0 

.\ RI 

Cmum kan tahlil~tı. Fren~i noktaı 

nazarından (" :ı~serman ve l\ahn tea· 
mülleri ) l\an kürcy,·au sayı lması, ti· 
fo \e ısıtma hastalı k ları teşhisi. idrar, 
balp;:ım, cerahat, kazurat 'c su tahlil atı 
ülmı mikro:c-kopi, hususi :ış ı lar istihzar 

Kanda üre. şek~r l\ lor iır, kollesterin mik 
tarlarının tayini. Divan yolun 'da Sultan 
. \l:ıhmuc tUrbt:si Z'\o 189Telcfon.2098l 

Doktorlar 
Dr. Mehmet All 
idrar yolu hastahkları 

mütehassısı 
KöprUbaşmda EmlnönU Hanında No. 2 

Her gün öğleden sonra 

Dltf Tabibi 

Elle Hayoo 
l,1eşhur Dlş tablhl müteveffa Davld Ha

yon'un oğlu diş tabibi ELl E HA YON 

hastalarını artık Beşlktaşta değil yalnız 

yeni taşındığı Pcrapalaıı karşısında Aa

nıı:ılı Mescit sokağı ?'\o. 63 Kamhl hanı 

3 numaradaki muayenehanesinde ka bul 

ctmektedlr.Tclcfon: 41603. Adrese dikkat. 

Doktor 

Hafız Cemat 
Dahlll hastalıklar mUtebusı8' 

IJlvanyolu No. l il' Telefon: :?22301' 

G5z hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Birinci sınıf m:.ıtehassı.t 

Uabıll ll ( Ankara CaddeS! Numara 60) 

Diş doktoru 

Mustafa Zeki 

SAHİBİ : !.U."'HMET ASIM 

Umurnl Neşriyat MüdllrU : FlKRET ADlL 

VAKIT MATBAASI - lSTANBUL 

26 Mart 1933 

Teni, herkesın hayretle taktir ettıği taze
lik ve güzelliğe bugün artık malik değil
dır . Dünkü düşünceler ve gecekı uyku
suzluk o güzel çehreae şayanı dikkat 
izler bırakmıştır. Hiç bir zarar iras etme
den sıze sıhhat ve hayat verici bir uyku 
bahşeden ve bu suretle g~zelliğinizin 
sadık bir bekçisi olan ADALIN tabletle
rini niçin kullanmayorsunuz? 
ADALİN tabletleri kullanırsanız sabah
ı.eyin taze, canlı, neş'eli gül renkli ola
rak kalkarsınız! 

• 

EC ZA NEL.EROEN RECETE iLE ALI NA BILI A 

Maliye Vekaletinden : 
14/12/932 tarih ve 2094 numarah kanun mucibince basıla 

F evzipaşa - Diyarbekir demiryolunun Şefkatli istasyonundan son
ra olan kısmımn inşasına tahsis edilmek üzere yapılacak 12,000,000 
liralık istikrazın "A,, tertibini teşkil eden 4,000,000 liralık los
mınm k2yıt muamelesine 1 nisan 933 te başlanacak ve bu müd
det bir ay devam ederek 30 nisan 933 akşamı bitecektir. 

1 - Bu istikraz üç müsavi tertipte ve beheri yirmişer liralık 
itibari kıymette hamiline muharrer tahvillerle yapılacakbr. 

· 2 - Her tertip birden iki yüz bine kadar numarayı taşıya

caktır. 

3 Bu itibarla tam tahvil altmış lira itibari kıymetinde 
olup buou11,.. i9io •her tertibe ait yirmi liralık tahvil tam 
tahvilin .üçte birioi temsil eder ve ikr miyelere d o 

nisbette iştirak hakkını verir . 

4 Bu defa kayit muamelesine başlanan "A,, tertibine ait 
tahvillerin ihraç fiah yüzde doksan beş olarak tesbit 
edilmiştir. Yani yirmi liralık bir tahvil bu müddet zar
fında on dokuz liraya satılacaktır. 

5 - istikrazın faizi % 5 tir. Bunun için her tahvil bir lira 
kıymetinde yirmi kuponu taşıyacaktır. 

6 - Faizden başka senede iki defa 16 nisan ve 16 teşrini· 
evvel tarihlerinde yapılacak keşidelerde kazanan numa
ralara aşağıda yazılı ikramiyeler tevzi olunur . 

Adet Türk lirası Yekün Türk 
beheri ne lirası 

1 30,000 30,000 

1 lS,000 15,000 
3 3,000 9,000 

6 909 5,454 
289 120 34,680 

300 Y4,134 
Yukarıda yazılı miktarlar tam tahvil üzerinden hesap ve tes

bit edilmiş olup numarasına ikramiye isabet edecek tertiplerden 
her birine üçte biri tevzi edilecektir. 

"Altı ayda bir yapılacak keşideler neticesi tevzi edilecek iş
bu ikramiye miktarlarının ne suretle hesap ve tesbit edilmiş ol
duğu ayrıca broşür halinde yapilan neşriyatla izah edilmiştir. Eu 
broşürlerin kayit muamelesini yapan bankalardan talep edilmeıi.,, 

7 - Faiz ve ikramiyeler bu istıkrazın t amamen itfasına ka
da·r her tütlü resim ve vergilerden mualhr. 

8 - Bu istikraz tahvilleri resmi .devair ve müesseselerce hu
susi idare ve belediyelerce ya pı lacak müzayede, münakasa ve 
mukavelelerde teminat olarak itibari lııymetleri üzerinden başa
ba$ kabul edilir. Bundan başka hazincc e satılmış ve satılacak 
olan milli emlak bedellerinin ödenmesinde d e başabaş alınır. 

~ayit muamelatı : 

9 - Kayit muameltsi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
ile Ziraat, iş ve Enıla 1< Bankalarının merkez ve şubeleri tarafın· 
dan her tarafta icra edilecektir. Bu bankalardan başk a lstanbul'da 
Osmanlı, Amerikan ik ispres, Ooyçe Bank, Oq•ant Bank, Banko 
di Roma, Felemenk Bahri Sefit Bankalarile ayrıca ilan edilecek 
diğer bankalar tarafından da icra edilecektir. 

10 - fu defa yapılacak "A,, tertıbine rı it kayit n uamelesi 
için on dokuz liranın peşinen tediyesi mukabil inde yukarıda ya· 
zı ' ı bankalar tarafından tahvillerin asılları yerine geçmek üzere 
gene hamiline muharrer yirmi liralık muvakkat makbuz verilecektir. 

11 - Muvakkat makbuzl arın asıllari le ne zaman değiştirilece-
ği ayrıca ilin edi :~ cektir. (1258) 
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