
Bu PERŞEMBE 

İLAVEL 
Günü 
• 

VAKIT'ı ARAYINIZ I 
• 

16 ıncı Yll • Sayı : 5466 Tahrir Telefonu: 2'379 S A L 1 , 28 M A R T • 

DE 
lngiliz Başvekiline 

Muahedelerin Değişmesi 
Göre 
Lüzumu 

" Bu değişme teklifi bazı devletleri korkutacak, fakat 
Roma konuşmaları hakkında korkmakta haklı değillerdir,, 
- - -

Ebedi değil! .• 
JlO:'llA, ıs (llusu 1) - İtalya hU

k<ım~tl reisi milletler <'l'mlyetl mulmw·te
eJ.nln btr ınudde ini değlştlrtmı>k kara -

rımladır. Bıı. m:ıddf' mua?ıedelcrln dı>A'lııe
mi) ettği mcd:lftsldlr. 

ı~ur bir lyaset ndaını bu meM'le
ye dair şunları &öylenıı,ıır: 

"Dütun muahedrler mukaddestir; 
aıwna ebedi değildir!., 

Zaman Geçti I 
LONDRA, 26 (Hwrusl) - Başvekil K. 

Makdonald bir nutkunda deml§tlr ki: 

- Romada M. :\lusollnl ile görüşmcl&
rimlzde Alman3·aya mU11&,'llt temin 
etmeyi kararla!)tuclık. Artık blr kaÇ 
dt•\h•Un Anuııada blr devlr.t üzerine ia
tı>diğl gibi hlikmetmesl uımaru geçml!J -
Ur. Bu ,·azlyete bir aon vermek zamanı 
"eımıııtır. 

- Asıl maksat muahedelerin 
sulh yolile tadilinin elde edilme • 
sine varmaktır. Muahedelerin 
tadili hakmdaki teklif bazı küçük 
devletleri korkutmağa haşlamı§hr. 
Fak.at Roma konu§maları hakkın· 
da korkuya düşmekte haklı değil -
lerdir. Küçük devletlerin hususi 1 

menfaatleri mevzu hahsoldukça
reyleri alınmalıdır. Musolini pla • I 

.... --------------• nından çok ş'eyler bekliyorum.~--------------• 
n.-1~1A, 27 : A <\.) - L"n:lra -

dan bildirildiğine göre M. Mak -
donald Romaya yaptığı seyahat 
hakkında Avam Kaınarasmda 

izahat verdiği sırada Musolini pla
mnda on sene müddetle dört dev
let arasında devamlı olarak bera
ber çalışmalarının teklif edilmek
te olduğunu bildirdikten sonra de
miştir ki: 

Terkos ve itfaiye 
Terkoaun idaresi belediyeye 

geçerken birçok kimeslerin içinde 
bir ıüphe vardı. Acaba belediye • 

Dört devletten birisi, Romada gö 
rüşülen fikirleri derin derin düşün 
meksizin ve etrafile tetkik etmek· 
sizin reddeder veya müzakerelere 
engeller koyarsa, büyük bir mesu· 
liyet altına girmiş olur. Britanya 
hükumeti ~imdi Musolini planı e· 
sası üzerinde çalıımaktadır. 

Muahedelerin tekrar tetkikine 
baılamak kafi değildir. Bütün mil 

letler muahedeler tadil olundiık • 
tan sonra hu tadilin yegane gaye -
3İ Avrupada dostluk ve beraber ça 
lı§ma siyasetinin kurulmaıı oldu -

ğunu i:pat edecek tekilde yardım 
~tmelidir. Dört büyük devlet ara • 
larında iyice anla,tıktan ıonra si
Jih bırakımına engel olan korku -
ların sebeplerini tetkik etmek 
mümkün olacaktır. 

Rus alimi 

Dil ve Tarih savaşı için 
nin au işine karışması lıtanhullu- G 
lar için hakikaten zannedildiği ördüklerini ve duyduklarını 

anlatıyorlar 
gibi hayırlı mı olacak?. Yoksa h • • · • 
kaı yapmak i3terken göz mü ÇI· ·-~--mu a.rrınmıze 
karılacak?. 

Vakıa terkos İ§leri belediyey«= 
geçeli daha üç ay olmuıtur. Bun
dan başka henüz eski kadrolarda 
'Ve teşkilatta esaslı bir değiıiklik 
de yapılmadığı için su iıleri tama

tnen belediyeye geçti denecek za· 
tnan da gelmemiştir. Bu itibarla 
bugünkü vaziyette yeni idarenin 
muamelatı hakkında iyi ve ya f e
na diye bir hüküm vermek doğ
ru değildir. 

Bununla berab~r, Terkosun hü· 
kumetçe satın alınarak idaresinin 
belediyeye verilmiş olması dah:ı 
!İmdiden itfaiye teşkilatının mu 
vaffakıyetini temin eden baılıba
fına bir amil ol:ıcağı anla§ılmak· 
tadır. 

Herkes biliyor ki belediyenin 
büyü fedakarlıklar yaparak tef -
kil ettiği itfaiye vesaiti ekseriya 
Yangın yerlerine vaktinde yeti • 
tirdi. Fakat T erkos muslukların -
da kafi derecede su bulamazdı. 
l<endi depolarında olan suları 
kullandıktan sonra Terkos mus • 
luğundan alabildiği kifayetsiz su
larla yangını söndürmeğe çalışır
dı, Eğer hava fenaysa yangın ge-

Mehmet Asım 
<Devamı 1 lncJ uyıfada) 

DİLİMİZ 
= 17inci liste = 

ANKARA, 27 (A.A.) - T. D. T. Cemi
yetinden verllml§tir: 

lur.,ılıkları arana<'ak ıı.rapça ve farsça 
kellmt'll'rln 17 numaralı llstesı tudur: 

1 - Şahıs 8 - Şevk 

2 - Şahit 9 _ Şart 
3-Şahsiyet 10 -Şayia 
4-Şaibe 
5 - Şair 11 - Şer 
6 - Şiir 12 - Şeref 

7 - Şatar~t 13 - Şeriat 
Llııt<'lerde çıkan kdlmf'l<'rdea manalan 

blrdf'n farla olanların bt•r m.'\nnsı için ayn 
ayn karşılıklar Ut'rl sUrWebllir. 

Knrtılık göndt'rl'n 7-'ltların göndı>rdlklnl 
karşılıklardan ötl'drnberl l5ltilmt, olmıyanl:ı· 
rmı hangi tarnflıırdan bulduklarını d:ı blldlr
me~rl rica olunur. 

(BulduAumuz kelimeler ve okuyucuın

nmızın gönderdiği karşılıklar beşinci sayıta-

ANKARA, 27 (Hususi) - · 
Birkaç gündenberi şehrimizde hu
lunan Rus bilginlerinden l\L Marr, 
A. Samoilovjçin 1stanbu1da başlı
yan tetkikleri ile Ankarada devam 
eden faaliyetlerinin verdiği neti -
c-eyi Vakıt karilerine bildirmeği 1-------------.. ı faydalı gördüm. İki bilgine Son 

Büyüklere Masal günlerde başlıyan Türk tarih ve 

ÇÖnçalan Peri dil sahasında faaliyetimiz size ne 
r gibi bir intiba bıraktı? 

Aplatan : Selami izzet diye sordum. 
A. Samoiloviç arkadaşının işti

rakile yazdığı Rusçayı düzgün bir 
türkçe ile okurnıya başladı: 

Bir kaç gün :ıürecek olan bu güzel, 
etlcncell yazıyı S inci Sa) ıfamızda 

O K U Y t • ~ U Z ". 
- Bu sünlerde tarihle dil aa • 

A. Samollovl~ •· Kaw 

hasında Türkiyede yapılan büyük 
cesaretli ve meyveli faaliyet hak
kında lstanbuldan aldığımız ma
lumat Ankaraya geldikten sonra 
daha çok genişledi. Bu Türk mil · 
li kültürü için yüksek derecede mü 
him olan işlere Türk toprağına a -
yak bastığımız günden itibaren iş· 
tirak ettiğimizden dolayı nihayet
siz mesut ve bahtiyarız. 

Gerek tarih gerek dil sahatıında 
Gazi Hz. rehberliği sayesinde bu
güne kadar eri~ilcn muvaffakiyet 
ler Maarif Vekaleti ve Türkiye İl· 
mi müessisleri tarafından ıeçilen 
tetkik yollarının dos doğru olduğu 
na çok açık bir delildir, Türk hal
kının ve Türk dilin'.n tarihi hak • 
kında Türk bilginleri tarafından 
meydana getirilen yeni görü~leri 
tabii surette, eski an'anelerle sıkı 
bağlanan aarp alimleri için birden 
kabul etmek çok zor olurdu. Fa • 
kat hiç şüphemiz yo!t ki; en yakın 
zamanda bu yeni ilmi görüşlerin 

esasları bütün dünya nlimleri tara· j 
fından alkışlanacaktır. Bilhassa 

(Devamı. illa N.)lfada) 

R EY 
HERŞEY, Bulacaksınız! 

Yıldızlar Seçiliyor ! ....... _ ................................................ . 

DtınkG HÇlme giren Hanımlar 'bir arada 

İpek film :ve Akıam tv,Jıfındna j mede kazanan 17 hanrm 15 gün 
tertip edilen 1933 senesi film yıl • sonra ikinci bir ıeçme müsabaka • 
dızı müsabakası dün yapılmıştır. sına iştirak edecekler ve bu müaa• 

Müsabakaya 70 hanım yazılı bakada 10 hanım ayrılarak bunlar 
idi. Fakat hunlardan ancak 52 ha· içinden en muvafık olanı birinci, 
nım iştirak etti. diğerleri de sırasile bir derece a• 

Müsabakaya giren hanımların lacaklardır. Birinci gelecek olan 
evveli dörder dörder filmleri çev· hanım 1933 film yıldızı ilin edile· 
rildi. Filme çekilen 52 hanım ara- rek kendisine iki filmin baş kadın 
sından 17 ıi aeçilmiıtir. Birinci tıeç· rolü verilecektir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Başvekilimiz \. Güzel seçmeden 
Bayramertesi Anadoluda vazgeçildi ! 

seyahata çıkacak Bu kararın ne 
kadar hayarh 

A N K A R A, 27 (Hususi) -
Baıvekil ismet Paşa Hazretlerinin 
bayram tatilinden ıonra, Anadolu 
da bir hafta kadar sürecek bir tet 
kik ıeyahatine çıkmaları mühte • 
meldir. 

Dahiliye bütçesi 
ANKARA, 27 (Hususi) 

Bugün toplanan bütçe encümeni 
dahiliye vekaleti bütçesinin tetki -
kine devam etmiıti. 

VAK l T 
Bayramertesi 

·or 

Bu senenin en güzel. en meraklı 
romanlarınd3n birjdir. 

Selami izzet 
Bu eserinde, 7..arif bir genç kız tipini 

K 'fk 1ı a · t~tı z 
Türk kızının, Türk erkeğinin. Türk 

ailesinin romanıdır. 

oldu~una bir 
delil daha! 

Keriman H. 5 
kuruşa kartını 

satıyor!. 
Bir çok mcmlr.

ketlı>rde olduğu gibi 
nihayet Türklyede de 
güzclllk mUsabııkn -
larmdaıı fa.> da yerine 

zarar g<'Jdiğl ani ıl· 

mış ve bu mUsabııka· 
lann tekrar cdllnıc

mesl, kapanması kıı .. 
rarla~l tır. 

Bu kararın ne kn· 
dar hayırlı bir karar 
oldtığun11 ı:ö kren en 
yenl delil Kerlmn.o 
llanımm • nlc.> hlmlze 
yaphğı propapııda • 
dır. Bu hanım, diln_ya 

.gilU'll old11 ••• AIA
Bu intihabından menı• 

lckctl için bir hayır 
temin <'dllmı>k Uzı•rc 

' Keriman Hanmı Mı-
Keriman Hanım ıra gönderildi. Fakat 

yol halile... Keriman Hsnnn lı· 

ııırda hiç te i.>l bir intiba bırakınamıoı, 

ilk glinfori Turk giu:ell gcldi, diye eo,an 
Mı ırlılar, imdi yaka lkml~c başliuru lar-
dır. Çunkli dünya glızeli n babası adım 

••••••••••••• ,,,1 (Dc\amı 8 mcı uyıfadll) 
........................................................................................... 

- imdat, Yetl!ln 1 
- Korkma kilçilk Hanım,ben hırsızım. Irzın, namusun ne olduğunu bilirim. 



1 
Sayıfa: 2 VAKiT 28 Mart 1933 -Siyasi icmal 

-••••wau• •••••••••• ... T erkos ve itfaiye 
(Ba,makııledeu devam) 

Büyük ve küçük 
devletler tasnifi 

Ankara, 25 Mart 
VA K I T' ın• Hususi Telgraf /arı nişler, biraz sonra önüne geçilmeı 

bir hale gelirdi. ... ,_, ,,_, ~ ~ ,_,, ,_.,-2 ,,,_.., ---- - - ,_,., ~ ,_. .._ 

Umumi harp bittikten, Cenev . 
rede akvam cemiyeti teşekkül et • 
tikten ıonra vaktile Avrupada bü
yük devletler ve küçük devletler 
diye yapılan tasnif unutulmuştu. 
Akvam cemiyeti bir takım noksan 
ları, birçok kusurları ile beraber 
büyük ve küçük devletlerin mü -
mesıillerini bir meclis içinde top· 
luyordu. Bu ıuretle muhtelif mem
leketler arasındaki hukuki ve siya 
ıi müsavatsızlık hiç olmazsa za • 
hiri olarak ortadan kaldırılmı, bu
lunuyordu ve bu vaziyet bir dere • 
ceye kadar medeniyet ve siyaset 
aleminde bir terakki eseri olarak 
görülüyordu. 

Çorumdaki mahkeme Bir liyiha Bu vaziyet karşısında auauz • 
luktan şikayet edince Terkos şir • 
keti "Ben ne yapayım? ıehirde 
su tesisatı daha fazla su vermeğe 
müsait değildir. Bunun için birkaç 
milyon lira daha sarfetmek li• 
zımdır. Hükumet şirketin imtiya• 

Beş hocanın birer sene hapsedilme
lerine karar verdi 

ÇORUM, 27 (Hususi) - Tur
gultuda Arapça ezan okumak ve 
fikirleri karıştırıcı havadis uydur
maktan suçlu olan Rasih hoca ile 
Süleyman, Asım, Kadir, Aptullah 
hafız lsmailin muhakemeleri hu -
gün yapıldı. • 

Maznunların suçları şahitlerin İ· 
fadeleri ve itiraflarile sabit görül
düği.in den müddeiumumi &uçları • 

Su tesisah 

nm 163 cü maddeye uygun oldu· 
ğunu ve cezalandırılmalarını is · 
tedi. 

Mahkeme maznunlardan Asım 
Efendinin beraetine diğerlerinin 

birer sene ağır hapislerine, Rasih 
hocanın 65 ya,ını geçmiş olduğu
nu nazari dikkate alarak cezasının 
altıda bir nispetinde azaltılmasına 
karar verdi. 

Asker mühendisler 

Halbuki son günlerde Jngiltere 
f:aıvekili Makdonaldın yaptığı 
Roma seyahatinden sonra ortaya 
yfnidc.n bir (dört büyük devlet) 
heyulası çıkmıştır. Bu heyulanın 
çıkması akvam cemiyetinin tetkili· 
ne saik olan yüksek insani ve fikri 
maksat için çok zararlı olmuştur. 
Çünki dediğimiz gibi her tarafta 
umurni harpten evelki beynelmilel 
5iyaaet havasını uyandırmıştır. Ta
bii olarak küçük devlet denilen 
bütün rnilletlerin kalbinde bu man
zaraya karşı bir kırgınlık hasıl ol
muştur. 

Bu iş için getirilecek mal- ihtisas tahsisatı almaları 
zemenin gümrük resmi mevzuubahis 

Büyük devletler birliği 
kime kartı ? 

Büyük devletler birliği kime, 
hanıi devletlere karşı olabilir? 
Bu suale cevap vermek için bu dev 
letJerin neden dolayı halletmek is
tedikleri meseleleri akvam cemiye 
inde konuthıaksızm daha eve] ken 

di aralarında kararlaıtırmağa mey 
!ettiklerini dütünmek lazımdır. Bü 
yük devletler iki kısımdır. Biri u -
mumi harbin neticesinden mem • 
nun olanlar, aldıkları müstemle -
keler ile iktifa edenlerdir. Fransa 
ve lngHtere gibi. Diğerleri mem .. 
Hun olmıy.:.nlar, yahut umumi harp 

ANKARA, 27 (Hususi) -
Bugün toplanan inhisarlar encüme 
ni köy, kasaba ve şehirlere İsa· 

le edilecek su için hariçten ithal 
edilecek madeni borular hakkında 
ki layihayı kabul etmiş, layiha ma 
liye encümenine verilmiştir. 

inhisarlar encümeninin kabul el 
tiği ıekil şudur: 

Nafia vekaletince musaddak 
ke~if projelerine göre hariçten ge
tirtilecek madeni borular aksa· 
mından ve bunların bağlanmasın
da kullanılan kurıun ve katranlı 
İp gibi teferrüatından gümrük res 
mi alınmıyacaktır. imtiyazlı şirket 
ler bu muafiyetten istifade edemi· 
yeceklerdir. 

Ziraat enstitüleri 
AN KARA, 27 (Hususi) 

Yüksek ziraat enstitüleri için ge • 
tirilecek Alman profesörlerile ya
kında mukavele yapılacaktır. 

ten evelki müstemlekelerini tama· ~~~~~~~~~~~~~~ 
mile kaybetmi§ olanlardır: İtalya, Böyle bir vaziyete Lehistan asla 
Almanya. razı olmıyacaktır. Çünki Lehistan 

t 1 için de denize çıkmak bir ölüm ve ta ya umumi harpten sonra 
(M d ) dirim meselesidir. an a namı altında itilaf dev • 
ıetle · d k Bunun için Lehistandan alına -rı arasın a ta sim edilen muh 
telif memleketlerin yeniden tak • cak lcoridor ile Danzige kartı Uk· 
&ı'mı'n" ı'st· B 1 raynayı vermek planı ortaya ahi-.. 1 ıyor. u mese e son Ro • 
ma mülakatında mevzuu bahsol • mıştır. Fransız mahafili bu planın 
mu'tur B d F iptida Almanlar tarafından F ran• u ara a ransa mandau 
altı.f.da olan (Suriye) nin İtalya • saya teklif edildiğini, fakat Fran· 
ya devredileceği ,ayi olduğu gi!ı; sız hükumeti buna muvafakat et • 
yalnız hususi bir idareye tabi olan meyince bu defa doğrudan doğ • 
(Antakya ve İskenderun) havali- ruya ayni teklifin Lehistana ya • 

siniri Suriyeden ayrılarak İtalya • pıldığını iddia ediyor. Acaba bu 
ya verilmesi, geriye kahn kısmı • iddia hakikaten doğrumudur? 
nın gene Fransız manda;r altında Yoksa F ranıızların dütünerek Al· 
bırakılması ihtimali de gene bir mani ara atfetmek sureti le ortaya 
ıayia olarak ağızla:-da c~olaşmak attıkları bir plan mıdır? 
tadil'. Tabii bunu ikestirmek kabil de • 

Diğer taraftan Versay muahe . ğildir. Fakat koridor ve Ukrayna 
desi mucibince Alıranyanın Şaı '.< planını iptida kim kurmuf olursa 
cihetinde Lehistan için (Danzig; olsun ehemmiyeti ikinci derecede· 
lrmanile berabeı bir korEt'or veri}. dir. Asıl mesele Avrupanın bugün· 
mit olduğu, fakat A2maı1yanın hıç kü umumi vaziyeti içinde böyle bir 
bir Yakıt bu vazıyel i memr.u~iyet planın beynelmilel bir mesele ola· 
le görmediği, hf'r fırsattan istifa • rak matbuata kadar aksettirilmiş 
de ederek bu koridorun tekrar olmasındadır. Çünki bu plan ma· 
'.Almanyaya iadesin; istedi<ii de hiyeti itibarile Avrupadaki son bü-
malumdur. Bilhassa Hit!et fırka- yük ittifak hareketlerinin Ukray • 
sı Almanyaya hakim olduktan naya bugün sahip olan Rusya dev· 
M>nra bu koridor meıele&.inin bir leti aleyhine bir istikamet almak • 
aün ateıleneceği, mutlaka bu me· ta olduğunu göıterir. Binaenaleyh 
selede Alman matalibini tatmin dört büyük devlet arasında bir gün 
etmelc icap edeceği de anla§ıl • her hangi bir tekilde anlatma o -
m.ldadır. lursa bunun birinci derecede he • 

• hat Dauic limanı ile Lehis • defi Rusya olacaktır. Ondan son~ 
- Baltık denizine bağlıyan ko- ra ikinci derece bir ~k devletle -
ridor tekrar Almanyaya iade edi· ri daha müteeaair edecektir. 

A N KARA, 27 (Hususi) -
Milli- müdafaa encümeni askeri 
mühendislere ve fen memurlarına 
ihtiıas ücreti verilmesi hakkında -
ki layihayı tetkik ve kabul etmiş • 
tir. Layiha bütçe encümenine ve -
rilmiştir. 

Layihanın şimdiki şekli şudur: 

"Askeri m :..hendislik ünvanını 

kazanmıt olanlara maaşlarından 

başka maaşlarının yüzde yirmi be 
~ile yüzde ellisi arasında askeri 
fen memurluğu ünvanmı kazan -
mış olanlara da maaşlarından baı 
ka maatlarınsn yüzde onile yüzde 
yirmisi arasında ihtisas talisişatı 
verilecektir. Bu tahsisatın azamisi 
ancak doktora yapmış olanlara ve
rilecektir. Askeri mühendisler nis· 
petlerini onar onar, askeri fen me· 
murları da beşer beşer olmak üze· 
re bulundukları dairelerin teklifi 
ve erkanı harbiye ile müdafaa ve · 
ki.Jetinin muvafakati üzerine ala· 
bileceklerdir. 

Bunların tahsisatı en az iki yıl 

geçmedikçe arttırılmıyacaktır. 

Birleştirilecek vilayetler 
A N K A R A, 27 (Hususi) -

Bazı vilayetlerin ilgası ve diğer 

vilayetlerle birlettirilmesi hakkın
daki layihanın dahiliye encüme · 
ninde müzakeresi esnaıında eski 
vilayet usulünün iadesi şeklinin de 
mevzuu bahsolacağı söylenilmek· 
tedir. 

iskan işleri bitiriliyor 
A N K A R A, 27 (Hususi) -

Dahiliye Vekaleti önümüzdeki Ma 
yıs nihayetine kadar iskan işlerini 
bitirecektir. Bunun için faaliyet 
hararetlenmittir. 

Hazirana, eskiden kalma hiç bir 
iskan dosyası ve tamamlanmamış 
hiç bir iskan işi devredilmiyecek 
tir. 

Mektum nüfus layıhası 
A N K A R A, 27 (Hususi) -

Dahiliye vekaletinin hazırladığı 

mektum nüfusların kayıtlari hak· 
kındaki layiha, tahsisat itinden 
dolayı maliye vekaletine sevkedil· 
mittir. Layiha tahsisat bulunma · 
dıkça mecliae sevkedilmiyecektir. 

Birinci umumi müfettiş 
ANKARA, 27 (Hususi) -

Birinci umumi müfettiş Hilmi Bey 
yakında Ankaraya gelecek ve bay 
ramı burada aeçirecektir. Hilmi 
Bey burada bulunduğu sırada mın 
takaıı 1 leri etra1mda"11 

Şahsın medeni hal
leri tesbit edilecek 

ANKARA, 27 (Hususi) - zını temdit etmedikçe bu kadar 
Kanunu medeninin ahkamı tah • büyük bir sermayeyi yatırama· 
siye esaslarına uygun olarak da · yız.,, derdi. Netekim İstanbul be • 
hiliye vekaletince bir ahkamı tah- tediyesi de T erkoıu üzerine alır • 
siye kanunu hazırlanacaktır. Bu • ken tedrici olarak bu parayı sar 
na göre ıahsın her türlü medeni federek su tesisatını genitletmek 
halleri hükumetçe tespit edilmit kararını vermit bulunuyordu. 
olacaktır. Bu vazifenin ya nüfus Şimdi öğreniyoruz ki yanıııı 
veya adliye tarafından yapılması vukuunda T erkos musluklarında· 
clütünülmektedir. İtin sistematik ki su verme kabiliyetini tesisatın 
şekilde muhtarlara. gördürülmes! bugünkü halinde bile arttırmak 
için nizamnameye ayrıca kayıt ko- mümkünmüş. Bu da etraftaki ev· 
nacaktır· lere ve apartımanlara giden sula· 

Kanunu medeninin lsviçreden ı rı kesmek ve bütün suları yangırı 
alındığına göre, ahkamı şahsiy~ mıntakasına toplamak suretile o • 
esaslarının da İaviçreden alınması lurmuş. Bunun için de T erkos su· 
muhtemeldir. yunun tevziatına ait hususi terli • 

bat varmış. Ancak kullanılması 

"El,, ve ~'El beyi,, mutlaka salahiyettar ve mütehaı· 
sıs T erkos memurlarının yangın 

yerine gelerek rehberlik etmesini 
icap eden bu tertibattan evvelce 
itfaiye teşkilatı hiç istifade ede • 
mezmiş. Çünkü itfaiye yangın ye• 
rine vaktinde yetiıtiği halde, ter· 

Vilayet ve vali yerine 
böyle denilmesi 
düşünülüyor 

A N K A R A, 27 (Hu~usi) 
Devlet dairelerinde kullanılan ıs · 
tılahların Türkçele§tirilmesi işile 
uğraşan komisyon çalı§masına de
vam etmektedir. 

Komisyon Vilayet yerine "El,, 
Vali yerine "El Beyi,, tabirlerinin 
kabul ohıianuıitlllı ........ ar etmek 
tedir. Kaza y rine ''Sanca.K,, Clcnil 
mesini de muvafık bulmaktadır. 

Halkevi idare heyeti 
ANKARA, 27 (Hususi) -

Halkevi idare heyeti komite aza • 
larınm ittirakile toplanmıştır. İç • 
timada senelik bütçe ile söz derle
me faaliyetleri görüşülmüştür. 

Halkevj içtimai yardım komite
sinin 6 nisan balosu için hazır • 
lıklara devam edilmektedir. 

Gene Rasim Ali Bey 
meselesi 

ANKARA, 27 (Hususi) -
Tıp fakültesi sabık muallimlerin • 
den Resim Ali Bey darülfünun· 
dan alakasının kesilmesi hakkın 
da verilen karar üzerine devlet fU· 
rasma müracaat etmişti. Devlet ~u 
rası bu itiraz talebini reddetmiştir. 

B. M. Meclisi 
Dün toplanarak muhtelif 

işleri görüştü 

ANKARA, 27 (A.A.) - B. M. 
M. bugün reis vekili Hasan Beyin 
riyasetinde toplanmıttrr. Bazı aza· 
nın mezuniyetleri hakkındaki ri • 
yaset divanı tezkeresile kara, de· 
niz, hava kuvvetlerinde müstah • 
dem bulunan onbaşı ve efradın 
maaşları kanunu layihasının geri 
verilmesine ait Başvekalet tezke
resi reye konarak kabul edilmiştir. 

Yüksek mühendis mektebi, A
nadolu • Bağdat demiryolları ve 
Haydarpa§a rıhtım idareıi, hudut 
sahiller ve sıhhat umum müdür· 
lüğü ile Karadeniz boğazı tahli • 
siye idaresinin 1928 senesi muta· 
bakat beyannamelerile heıabı ka· 
t'i raporları hakkında divanı mu· 
hasebat encümeni raporları kabul 
edilmittir. 

kos şirketi taraf mdan bu it için 
gönderilecek memuru arayıp bul· 
mak ayrı bir mesele olurmu,, bu· 
lunduktan sonra da bu memur ba· 
zan yaya, hazan tramvaya bine " 
rek yangın yerine gider, bu suret· 
1~ aradah ıaatler g~er, bUf611 bll 
müddet zarfında itf aıye teşkilatı 

susuzluk içinde çırpınır dururmut• 
Hulasa T erkos tirketi muslukla • 
rındaki suları icabında arttırmak 
için yapılmış olan teknik tertibatı 

bir 11r olarak tehrin itfaiye teıki• 
latından saklarmıf ! Bu yüzdeo 
her sene lr.tanbul halkı yanıp ka\'' 
rulur dururmu§ ! 

Halbuki T erkos şirketi beledi· 
yeye geçtikten sonra T erkoı tir -
ketinin bir ıır olarak sakladığı bLI 
tertibat artık doğrudan doiruY' 
itfaiyenin malı olmuttur. ltfaiyt. 
kumandanlarına her mıntakadaki 
muslukların suları icabında ne gi• 

bi usullerle ve vasıtalarla arttırı • 
labileceği gösterilmiye batlanmıt• 
tır. Bu yolda kullanılması icap e· 

den anahtarlar ve sair aletler -ve 
haritalar kendilerine verilecektir· 
Bu sayede T erkos tesisatının tabii 
surette haiz olduğu su verme ka• 
biliyeti ic<lbında yüzde elli, altmıf 
nispetinde arttırılabilecektir. 

Zannediyoruz ki yalnız bu iz•' 
hat terkos ıu idaresinin ecnebi bit 

tirket elinde olmasile belediye~ 
geçmesi arasındaki mühim farJıl 
göstermiye kafidir ve bu fark aJI' 

laşrldıktan sonra terk<Mun ... 
tın alınmasındaki isabeti tud~ 
etmemek mümkün değildir. Kald1 

ki Terkos idaresinin belediyef' 
geçmesi halktan §İrketin aldıir fi} 

parasını hiç arttrrmaksızın en • • 

ıağı ıenede iki yüz bin lira kad-' 
tehre varidat getirecektir. Bu ıtf 
retle halk üzerine vergi feklincf' 
binmesi icap eden bir kısmı ~ 
diye masrafları kapatılmrı ola~ 
trr. 

Mehmet Aa11n / 
--......... ~--llllllllMl---------···--------d e lerine fıkralar ilavesi haklandl' 
ki kanuni teklifinin hükiimete ~ 
rilmeai kararlqtırdarak Pert"' 
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iŞARETLER 

Şair ve fikir 
Şairle fikir bizde, gece ile gün

düz, yazla kış gibi biribirinin zıd· 
dı ıayılır. Yedisinden yetmişine 
kadar şiirle uğraşanlar, edebiyat -
la. §Öyle böyle ilişiği olanlar da san 
at adamı ile fikir arasında bir mü
lla.sebet bulamazlar. 

Bana kalırsa şairle fikir arasın· 
daki ilişiği manzum hendese kita· 
bı yazılmalı diyen allame mukal • 
litlerinin, yahut ta şiir, şiir, kalp, 
Rönül, sade iç diyen aşık gözile 
törmek her zaman insanı aldatır. 
Çünkü hangi bakımdan hakar
•a.nız size hak verecek misaller 
&örüriünüz. Me~eli, allame mu· 
kallitleri diyebilirler ki: Şiir fi. 
kirsiz olmaz. • • • işte Mevlana, 
iş.te Yunus, işte Fransız klasikle -
ri .•• 

Aşıklar diyebilirler ki, 
Şiir mi, a canım onun fikirle ne 

tllünaseheti var? 
işte Nedim, işte Fuzuli, İşle 

Nef'i, itte Hamit, işte san' at, san· 
lt için diyen bütün san'atkarlar, 
itte romantikler, sembolistler, şun· 
la.r, bunlar .•.. 

fki tarafın da dediği doğrudur. 
:'l erine göre, zamanına göre. , • 

:(. :(. "' 
Nedim, zamanında fikir söyle

•eydi soğuk olurdu. 
1933 de lstanbulda bir şair Ne

dinı gibi cıvıldasa dahi Nedimin 
i~inde yüzdüğü havayı bulamaz. 

Niçin 

Nedinıin zamanında san'at a
damından ne isteniyordu? 

Sade güzel söz, sade ahenk, sa· 
de ruhu saran mısralar .•• Buka
dan insanlara kafi geliyordu. 

Çünkü onların mideleri • tabii 
~t;dbuln ,tırbrl J-.:;,,.-inJ"', dcTrin-

deıt sonra zevkle dinJiyenler - ka
fa.lan, ruhları tam manasile dört 
batı mamur bir halde idi. 
İnsan ruhunun dört başı mamur 

e>lnıası demeık kafasında hallede • 
llıediği mesele yok, sırtı pek, kar· 
tıı tok demektir. 

Kafasında meselesi olmıyan, 
•ırtı pek, karnı tok bir devirde fi· 
lcir söylemek hakikaten abestir. 
Sünkü herke:> İn kafasında inandı· 
tı, iman ettiği öyle fikirler var -
dır ıJci onları söküp atmak istiyen 
)enilerine ruhunun kapısını aç• 
1lıaz. Nasıl insan tokken yemek İs· 
te--uezse .••• 

Nedim zamanında da (üm.met) 
fikirleri iman ve kanaat halinde 
l'\ıhlarda yaşıyordu. Tabiat, ruh, 
1lıa.dde, içtimai kıymet, ve meta -
liıils hakkında kurulmuş ve ina • 
llıhıu§ kaideler vardı. Bu kaideler 
l'uhlarda yerleştiği zamanda Ne
dinı eks;k olan başka bir tarafı 
lnlatabilirdi. Nitekim o da hunu 
)aptı. 

Nedim fikir söylemeden büyük 
•aıı'at adamı oldu. Ayni sebeple 
~uzuli san'at ada.mı oldu. Bu san· 
ltkarlar için (meseleler) ancak 
kendi ruh alemlerinde mevcuttu. 
~u vaziyeti (edebiyatı cedide), 
(Fecri ati) devrine, hatta son on 
•eneye kadar kabul edebiliriz. 
Çiinkü on sene evveline kadar fi. 
~İrleri daha evvelden hazırlanmış, 
J)itirihniş kotarılmış bir cemiyet 
r'-tdı. Bir orta zaman cemiyeti o-
'n Türkiyede yeni fikire lüzum 
tÖrülmezdi. Cünkü Nedim zama • 
~1tıda olclua; gibi zihinleri tırma-
1>-a.n bütün meselelere cevap ve· 

l'en. bir geçmiş günler fikri ve fel
i,.~esi vardı. Onun için san'at a· 
~ sadece san'atı arardı. 

tt 'I • 

• Bugün edebiyatı cedide nev'i 
'Si~e, cdebiY.ati cedide nearinden 

Bir d.oktor 
Bir kadının çocu
ğunu düşürmüş .. 
Kadın ölmüş ve doktor 

mahkum olmuştu ! 
lstanbul ağır ceza mahkemesin • 

de, dün Dr. Şirinyan Efendinin 
mahkemesine devam olunmuştur. 

Şirinyan Efendinin çocuğunu a· 
lırken Melek iaminde bir hanımın 
ölümüne sebep olduğu noktasın • 
dan muhakemesi yapılmış, suç. sa· 
bit görülerek, bir sene hapsine ka· 
rar verilmişti. 

Temyiz mahkemesi, bu kararı 
müdafaa hülasasmın karar sırasın 
da tespit edilmediği kaydile boz
muş, bozmaya uyulmuş, yeniden 
muhakemeye başlanmıştı. 

Yeniden muhakemede, müddei· 
umumi Ahmet Muhlis Bey, evelce 
olduğu gibi cezalandırılmak iste • 
ğinde bulunmuş, müdafaa yapıl ~ 
mış, muhakeme karar için kalmı~
tır. 

Profesör Malş 
işe başlamak UzeredEr 

Darülfünunun ıslahı hakkında 
verdiği raporun tatbikine memur 
edilen lıviçre profesörlerinden· 
M. Malşa darülfünun tarafından 
yol parasının gönderiJdiğini yaz • 
mıştık. Profesörün bir nisandan iti 
haren lstanbulda işe batlıyacağı • 
na dair malumat gelmiştir. Pro • 
"-~ M-rif ~~inin nıflfa'V'irf 

ünvanile çalıtacaktır. Darülfünun· 
da kendisi için bir çalıtma dairesi 
hazırlanmaktadır. Profesörün re -
fakatine, geçen seferki tetkikleri 
esnasında da olduğu gibi, Nahit 
Sırrı Bey memur edilecektir. · 
ıımmıı1111111ıennnt1ım111nt1nwıUJP11mmRTm1ntınııMl11tmıttmı•ııftınrv111aııımnın111 

daha kuvvetli nesire, daha kuv
vetli şiire tesadüf ediyoruz.. Fakat 
hu §iir ve nesir edebiyatı cedide· 
cilerin, hatta fecri aticilerin ka· 
zandığı muvaffakıyeti kazanamı· 
yor. 

Hergün, spor ve tiir mecmuası 
çılayor. Bunlar muhakkak ki ede· 
biyatı cedideden çok kuvvetli şey· 
ler fakat etraftan gördüğü muka· 
bele bir al8:kasızlrk. . • Bunun se· 
bebini başka §eylerde aramak la· 
zım. 

1933 senesi, 1920 senesi değil
dir~ Aradaki fark ta 13 sene farkı 

Istanbul Maliyesinde ...•.•...........................................• 

Sayıla: 3 

SOHBETLER 

Milletler cemiyeti 
rte Çıkarsa Ondan Çıkacak 

Misafirler 
Değişiklik . 

ltalya V elıahtından 

Herkesin girdiği savaştan çıkıl
dıktan sonra, dünya i~leri, kuzgu
ni Arap saçına döndü. Yorgun ar
gın, bir an evvel bitsin diye yapı
lan muahedelerin, kılı kırka ayır -
mak zahmetine katlanılmadan İm· 
zalanan laahhiitlerin hükümsüz • 
lüğü, devletleri biribirine düşür • 

Geniş s~lahiy~tli bir .. d~~-.. başka bir Pıens te 
terdarla uç vandat muduru 

İstanbul Maliye teşkilatmda ba
zı değişiklikler yapılması dü§ünül • 
düğünü evelce yazmıttık. 

Bir kaç güne k'1daA 
şehrimize gelecektir 
İtalya Veliahtı Pren:ı de Pie • 

mont ile zevcesinin bugünlerde 

şehrimize gelmeleri ihtimali oldu-

meğe başladı. 
1 

Nihayet, dünya işlerine düzen 
vermek için Cenevrede bir toplan· 
tı yapıldı. 

Ankaradan gelen haberlere göre 
vilayetin varidat noktasından 1s • 
tanhul, Kadıköy ve Beyoğlu ola • 
rak üç kısma ayrılması ve bu kı · 
aımlarm, geniş salahiyeti haiz bir ğunu yazmıştık. Bu hususta şehri • 

Ogün bugündür, Cemiyeti Ak· 
vam, mizah mevzuu olmaktan kur:. 
tula.mıyor. defterdara bağlı üç varidat mü • mize resmi hiç bir haber gelmemiş

Dünya devletlerinin murahhas· 
ları, Cenevrede haşhaşa verdikle
ri gündenheri, bu toplantı ile alay 
etmedik hemen hemen hiç kimse 
kalmadı. Diğer memleketlerde 
bilmiyorum, fakat F ransada, Ma· 
riusle T artarinin yerini Milletler 
Cemiyeti tuttu. Bizde Milletler Ce
miyeti Karagözle Orta oyunu gibi 
bir şey oldu. Dünyanın öbür mem
leketlerinde de, muhakkak, ki 
Milletler Cemiyeti, yerli tuhaflık· 
lardan birine te.messül etmiştir. 

dürü tarafından idaresi tasavvur 
edilmektedir. Bu varidat müdürle· 
rine dolgun maaı verilecektir. Mal 
müdürlükleri de §İmdilik masraf 
işlerile meşgul olacaklardır. Ay • 
rıca İstanbul defterdarlığının em· 
ri altında bir kontrol teşkilatı hu· 
lunacak ve mürakabe vaziyeti aı· 
kılaştırılacaktır. 

Bu tetkilat için hazırlanmak 
ta olan layiha ile defterdarlık mu· 
hakemat müdürlüğünün genitle · 
tiJeceği, yeniden milli bir emlak 

tir. Bununla beraber resmi ma · 

kamlar düne kadar Mısırda bulu • 

nan prensin lstanbula gelmesine 

de ihtimal vermektedirler. 

Dijer taraftan, balayı seyahati 

yapmakta olan prens Pio de Sa ~ 

voil, Marki de Costel Rodrigo, dük 

de Notchera'nın zevcesile birlikte 

biı· kaç güne kadar buraya gele -

ceği haber verilmektedir. Bu pren· 

sin İtalyan kral ailesile hiç bir a· 

müdürlüğü tesis edileceği de ha • lakası yoktur. 
Filvaki, yıllardanberi, bu cemi· 

yet murahhaslarının akıntıya 

kürek çeken hamlacılar gibi, ter 
döküp yerlerinde saymaları, Mil· 
Jetler cemiyetinin ak dediğine, 

devletlerin kara demesi, ve niha
yet, Japonyanm meydan okuması, 
Cenevre de: Sulh, sulh! diye bağı
rılırken, Çinin tepelenmesi, bu 
toplantının alaya alınmıyacak hiç 
bir tarafını bırakmadı. 

ber verilmektedir. ------------
Bir lngiliz asilzadesi kadın 

Kurban bayramı 
Gelecek Çarşamba günü 
İstanbul müftiliğinden: 4 Nisan 

933 Salı günü Zilhiccenin doku • 
zuna müsadif olduğundan arife, 
Çarşamba günü de Kurban bay · 
ramı olduğu ilan olunur. 

·-----~ 
Bayraın Namazı 

Zevali saat; 6, 12 
Ezani saat; 11,34 

Ecnebi gümrük müşavirleri 
inhisarlar vekaletinin daveti Ü· 

zerine memleketimize gelerek güm 
rüklerde tetkikat yapmrya başlı · 
yan ecnebi gümrük müşaviri M. 
Vurfbayu lstanbulda.ki işini bitir· 
miştir. Müşavir bugün lzmire gi -
derek ora gümrüklerinde tetkika· 
ta başlıyacaktır. 

Sarhoşlar.n yaptlkıart 

Fenerde oturan Hatiçe Hanımın 
evinde, sarhoşlukla Hatiçe Hanı • 
mın kardeşi Hasanı biçakla öldür· 
mekten suçlu Ömer, Eyüp ve Şe . 
caattin haklarındaki tahkikatı ya· 
pan müddeiumumi muavini İsmail 
Hakkı Bey, tahkikatını bitirmi~tir. 

Dosya suçlularla birlikte ikinci 
istintak hakimliğine verilmiştir. 

Tayyaresile şehrimizde 

İngiliz asılzadelerinden düşes 
dö Bedford hususi tayyaresile Lon~ 
dradan şehrimize gelmiştir. Düşes 
Yeşil köyde vilayet namına Emni· 
yet müdürü Fehmi Bey tarafından 
karşılanmış ve Perapalas oteline 
misafir edilmiştir. 

lngilterenin tanınmış aaılzade • 
lerinden biri olan dü,es de Bed -
ford tayyare ile üç hafb devam e· 
decek bir seyahate çıkmış, geçen 
salı günü Londradan hareket et • 
miştir. Budape~teye ve Bükre~e 
uğrıyarak buraya gelmiştir. Hava 
İyi olursa bugün tekra:r yola çıka · 
cak, Konya, Halep, Kahire, Oran 
Kan yolile Londraya dönecektir. 
Ayni zamanda tayyareci olan dü
şes tayyaresini bazen kendisi ida· 
re etmekte, buen de yanında bu -
Iunan pilotu M. Ailen idare etmelc 
tedir. 

Fakat artık işin, alaya dayanı;:

tarafı kalmadı. 

Dünyaya ya savaılar, ya toplan· 
tılar yeni bir nizam verir. 

1815 ten 1870 e kadar Avru· 
panın nizamını Viyana kongresi 
kurdu. 55 cene, Avrupa, aşağı yu· 
karı, bu tarihi kongrenin çizdiği 

esaslar dahilinde yaşamıştır. 
1870 Alman· Fransız savaşı, 

bu nizamı altüst elti ve 1871 debi
rinci Giyom, Versay şatosunda, taç. 
giydikten sonra, Avrupanın yaşa • 
yış şartları tamamile değişti. ~ 

Kırk sene de, Avrupa, bu savaş 
sonunun çizdiği hatlar içinde ö
mür sürdü. Derken, herkesin gir· 

KU~ük habel'ler: diği büyük savaş patladı. 1 
"Mii'ii'"E,;iik··:.::··M.°i"İli emlakin 1870 savaşını, umumi harple 

badema pe,in paı·a ile ııatılmasma mukayese edemeyiz. Bu muazzam 
dair karar verildiği telgraf haber- savaşın bulandırdığı alem, kolay 
leri üzerine yazılmıştı. Bu karar kolay durulamazdı, nasıl, ki 
henü:o": defterdarlığa tebliğ edilme· durulamıyor da . . . .. . 1870 bir 
miştir. nizam kurdu, fakat 1914 bozduğu 

değildir. Belki 13 kere yüz sene· ·All•••••••••••-ı-.. 

§ Defterdarlıkta _ Muhtelif koca bir nizamın yerine bir ~ey 
meseleler hakkında defterdarlık koyamadı; yalnız, koyabilmek Ü· 

taraf mdan tetkikat ve tefti şat de· mi dile, bir cemiyet doğurdu: Mil-
vam etmektedir. Jetler cemiyeti. ~ nin farkıdır. Bir devirde yaşıyo • 

ruz ki dünyada eski, harpten ev -
velki kıymetler Okyanusla çökü • 
veren bir Atlantit ülkesi gibi göz
den kayboldu. Artık sırtı pek, kar
nı tok, ve ruh'1nun dört başı ma · 
mur insan yok. Biz de eski f else· 
f eye isyan eden onu ruhundan ko· 
van bir cemiyet içinde yaşıyoruz. 
Hepimizin kafasını tırmalıyan 
öyle meseleler var ki, sevgiliden, 
yahut güzel bir teşbihten daha 
çok ona cevap vermek için şuurlu 
veya şuursuz ceht sarfediyoruz. 

San'at insan ruhunun daima 
boş olan tarafını dolduran bir de· 
nizdir. Teşbih, istiare, aşk boşlu -
ğunu doldurduğu gibi, fikir, dü • 
tünce ihtiyacına da o cevap veri • 
yor. San'atin üstünlüğü buradadır. 
Aç ruhları doyurmak san•atin va· 
zifesidir. Onun için Türk şiirinde 
fikre doğru bir akın var. 

Sadri Etem 

VAK 1 T 
Gündelik, sıya.st Gazete 

lstanbuJ Ankara Caddesi, YAKIT yurdu 

Telefon Numaralar. 
Yazı işleri telefonu: 21379 
ldare telefonu : 24370 

Telgrat adresi: lstanbul - V AKJ1 
Posta kutusu No. •<> 

Abone bedelleri ~ 
Türkiye Ecnebi 

Seneli!: ~· HOO Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 7:\0 .. H50 .. 
3 aylık tOO .. 800 • 
1 aylık 150 ~ soo • 
ilAn Ucretleri : 
Hesml llA.nlarm bir satırı 10 Kuruş 

Ticari UA.nların bir satın 12,5 Kuruş 
Ticari UAnlnnn bir s:ıntlml 25 Kuruş 

KUçUk Ufinlar : 
Bir defası 30 iki defası 50 Uç detası 65 

dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur. 
Uç aylık ilAn verenlerin bir defası mecca
nendlr. Dört sabn geçen l!A.nlarm fazla 
satrrtan beo lruruotan beaap edlllr. 

§Vilayet Heyeti-Vilayet ida· Bence, dünyaya yeni nizamı ya 
re heyeti dün toplanarak heyete bu cemiyet verecek, yahut ta - çi
gelen bazı evrakı tetkik ve intaç vi çiviyi sökermiş • yeni bir savaş 
etmiştir. patlayıp, bulanıklığı durultacak. 

-_=r11111111111111111111111mıı .. 111111111111111•11111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111~=- Yani Milletler cemiyeti ya büsbü-
- 15 Yıl Evelki VAKiT _ tün iflas edecek, yahut etmiye • 
"""""'

11

"""""""'"'"'"'"11111111111 11121s1111M1~1;t'"'11ğ'.f"8"'~ cek. Herhalde . Milletler cemiye-

- Vilciyatı Şarkiyede tahlis edilen J tile pek alay etmiyelim • ne çıkar· 
yerlerde umuru idareyi tanzim etmek sa ondan çıkacak. 1 

için ordu kumandanlığı nezdine dahi- Selami izzet 
lige nezaretince bir mülkiye memuru 
izam kılınmıştır. 

- Ajçans Havasın bildirdiğine gö-

111tı1tnttıır111ım111111111uııını•ı1111uun""ımıımıııııı111mıırwnnmrm11•nn•wnwımnnnH 

Mücadeleye devam 
re uzun menzilli toplar ile 125 kilo- Bir çok kaçakçı yakalandı 
metreden Parisin bombardımanına de
vam edilmektedir. Şehri mezkurun 
dünkü manzarası 1914 senesi Ağusto
Bundaki dehşetli manzaranın ayni ol
muştur. 

- Dün saat dört burukta Darül -
fünun konferans salonunda Ziya Gö
kalp Bey tarafından "IJ!edeni intibah,, 
mevzulu bir konferans verilmiştir. 

Polis ve gümrük memurları ta .. 
rafından kaçakçılıkla mücadeleye 
şiddetle devam edilmektedir. Güm 
rüklerden mal kaçırmağa tefebbüs 
eden' veya ötede beride kaçak eş· 
ya satan kaçakçıların birçoğu ya· 
kalanınıştır. Son ay içinde yalmz 
zabıta kuvvetleri şehrimizde 28 
ka ak ı k 



Sayıfa: 4 

Dikkat 

Köy 41ocuklarını okutmak için 

Maarif Vekaleti köy çocukları -
nı okutmak için yeni bir faaliyet 
proğramı çizmiştir. Bu programın 

esası yeni tipte köy yatı mektep ... 
leri yapmaktır. Umumi istatisl:ik
lere göre memleketimizde ( 40000) 

köy vardır. Bunların birçoğu on,
on bet evlik obalar halindedir. 
Vilayet bütçelerinin maarif kısım· 

lannın kuvvet ve yekUnu ne kadar 
artarsa artsın her köyde bir mek • 

tep açmak, maarifi en ücra köy
lere kadar sokmak ve bütün köy 
çocuklarını okutmak güçtür. Ade· 
ta imkansızdır. Biribirine yakın 

köyleri bir maarif merkezi etrafın. 
da toplamak, hu büyük ve mühim 
işi 'halle kafi gelmiyeceği de tabi-

Dişb 
Tal e • • 

ış rı 

muayene edilecek 
Belediye bu iş için 700 
liralık tahsisat verecek! 

Belediye, mekteplerdeki diş ba· 
kimının kontrol edilebilmesi için 
diş tabipleri cemiyetine 700 lira 

verecektir. Tahsisat yeni bütçeye 
konmuştur. Diş tabipleri cemiyet;, 
bazı arkada~larını tavzif edecek 

ve bunlar sene nihayetine kadar 
bütün mekteple~i dolaşarak diş 

bakımı hakkında .tavsiyelerde bu· 

lunacakları gibi talebelerin diş • 
lerine ait vaziyeti gösterir istatis· 
tikler hazırlıyacaklardır. 

Ticaret meld:ebinde 

idir. Büyük masrafa tevakkuf et -
miyen her çareye baş vurarak köy
lüyü okutmak kararında olan Ma

arif vekaleti mektepsiz köylerin 

ç.ocukiarına mahsus bulunan (Ya- Çıkardan talebe affı h;in 
b köy mektepleri) teşkilini muva- makamlara baş vuruyor 
fık bulmuştur. Esasen muhtelit en· Yüksek ticaret ve iktısat mek • 
cümende tetkik edilmekte olan tebinde talebebin bir kısmı topla -
vilayetler hususi idaresi kanunu nara'k bazı dersler ve müderris1et· 
layihasında yahlı köy me:rtepleri hakkında tenkidatta bulunmuş -
vilayetlerin mechuri hizmetleri a· lar, hadise Ankaı:ada dikkati cel
rasma ilave edilmiş ve bunun mil- bederek B. M. Meclisinde mevwu 
let meclisince kabulü de kuvvetle bahsedilmişti. 
muhtemel bulunmuştur. Mektebi Bunun üzerine vekalet mektep 
olmıyan veya beş sınıflı tedrisat müdürlüğünden hadiseyi sormuş· 
yapmak istiyen köy çocuklarını ka- tu. Mektep müdüri.i Hüsnü Bey ta· 
bul eden hu yatılar geçen ders se· rafından hazırlanan rapor dün 
nesi ~arfında bazı vilayetlerde mu- Ankara ya gönderilmiştir. 
\laffakiyetle tecrübe edilmiştir. Diğer taraftan haber aldığllXlı -
Tecrübelerin verdiği iyi neticeler 2a göre bir kaç gündenberi hadi -
üzerine bütçelere hiçbir külfet tah- se üzerinde mektepte yapılan tah 
mil etmiyen bu mütevazi teşkilatı kikatm ilk safhası geçen perşembe 
memleketin her köşesine yaymak günü neticelendirilmiş ve mektep 
ve iyi tatbik etmek için maarif ve· müdürünün riyasetinde toplanan 

kiletince yeniden bir yatı mektebi müderrisler hadiseyi enine boyuna 
talimatnamesi tanzim edilmiştir tetkik ettikten oonra harekette teş
Ve hjitün vilayetlere gönderilmiş- vikkar bir vaziyet takındığına ka· 
tir. Vekalet vilayetlerden bu tali - naat getirdiği son sınıftan Şevket 
matnamenin hemen tatbikine ge Efendinin bir sene müddetle mek . 
~ilerek alınacak neticelerin günü 
gününe bildirilmesini istemiştir. 

Kimsesizler yurdu 

Galatada açılacak kimsesizler 
yurdu için evelki gün geç vakite 
kadar süren mütehassıslar toplan · 
tısında dört kişilik bir encümen 
seçilmiştir. Belediye reisi muavi • 

ni Hamti, hapishane müdürü lh· 
rahim Zati, maarif müfettişlerin -
den Hilmi, yüksek iktısat mektebi 
muallimlerinden Servet Beylerden 
mürekkep olan bu encümen bu ak· 
§am toplanarak yurdun talimatna
mesini kat'i olarak tespit edecek -
lerdir. Encümen yurdun ne vakit 
açılabileceğini de görüşecektir. 

Berberler ve Cuma tatili 

tepten çıkarılmasına karar vermiş 

tir. Şimdi diğer bir kaç talebenin 
vaziyeti hakkında tetkikata devam 
olunmaktadır. 

Cezalandırılan talebe affı için 
yüksek makamlara müracaat et • 
miştir. 

Bir haczın acısı ile intikam 
almak ·sı mişler •• 

Küçükpazar maliye tahsil şube· 
si memurlarından Remzi Efendi 
dün sabah işine gelirken önüne Si-

irtli Hayri ve çırağı Şefik isminde 
iki berber Çfkmış: 

- Sen bizden vergiyi almak için 
eşyamızı haczettirdin canımızı yak 
tın, bizde senin canını yakacağız! 
diye tehdit etmi§lcrdir. Berberler 
biçak çekmiye de teşebbüs etmiş· 
lerse de o esnada yoldan geçen b!r 
zabıta memuru ikisini de yakalı
yarak karakola götr rmüştür. 

VAKiT 

Yeni tarllı cemiyeti .............................................. 

epliler 
Dünya sulhünün nasıl 
kurulacağını yazıyorlar 

Amerikada teşekkül eden "Ye· 
ni tarih cemiyeti,, "Darülfünunlu
laı· ve mektepler dünya sulbünü 
ve dunya müttefik devletlerini te· 
sise nasıl yardım edebilir?,, ısmı 
albnda bir müsa\,aka açmış ve 
müsabakaya 190 darülfünun ve 
mektep 26 Avrupa memleketi iş -
tirak etmiş, takdim olunan tezle .. 
rin adedi (389) a varmıştı. 

Verilen tezlerin hepsi tetkik e· 
dildilrten llonra birinciye 300, ikiıı 
ci"re 200, ü~üncüye 100 dolar mü· 
kafat verilmesi kararlaşmıştır. 

Müsabakaya giren memleket -
lerle verilen yazıların sayısı ber • 
veçbiatidir: 

Avusturya 29, Belçika 21, Bul· 
garistan 1, Çekoslovakya 15, Dan· 
çig 1, Danimarka 3, Estonya 2, 
Fitıiandiya 2, Fransa 53, Alman
ya 74, İngiltere 28, Yunanistan 4, 
Fe1ernen'k 16, Macaı·i&tan 34, İtal
ya 4, Yugoslavya 11, Litvanya l, 
Lüksemburg 5, Norveç. 21, Lehis
tan 23, Portekiz 1, Romanya 31, 
ispanya 1, İsveç 1, İsviçre 25. 

Yazılan tezler 1200 kelimeden 
ibarettir. 

GLORYA'da 
Bugün hususi bir seans 
Meşhur ~eteci ve haydut 

Al Kap ne 
nin hayatı a~kları, ihtirasları \ c 

maceralarını mu sa\\ eı 

Ka one 
(Yüzü Damgah adam) 

filmi buglin saat l 1 d\: 

GLORYA 
Sinemasında htıı;usl bir seans halinde 
de gösterilecektir. Bilumum matbuat 
müı1tesibini, :-inema mi.ıdürlcıi \"C 

serbest dühuliyc kartı h:lmillcrinin 
teşrHleı i r1ca o\unuı. 

~-----------------' :ııuuııı uınııııllıııhuıı uımıımuıı 1111111ıaııı11m ııtuıııııuııuuıı u11111111111ımıııı:: 

; Yeni rteşriıat : 
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Sıhhi eserler serisi 

Kıymetli hekimlerimizden Şü!': 1 
rü Kamil Bey sıhhi eserler ser1s1 
adile !herkese fay.dalı küçük kitap-

lar yazmış, bu eserler Tefeyyüz 

kitaphanesi tarafından neşredil · 

miştir. Sıhi eserler serisinden ih · 

tiyarlara naııl bakmalı, çocuklara 

ve gençlere nasıl bakmalı, kıllı 

yerlere nasıl bakmalı, ağız ve diş

lere nasıl bakmalı, gebe kadınlal"a 

nasıl bakmalı, yeni doğan çocuk -

lara nasıl hakmah, kulak, burun 
Hakem heyeti birçok 

zatlardan müteşekkildi. 
mühim ve gözlere nasrl bakmalı ve süt ni-

Birinci mükafat Miçi~a duül
fünunundan Leonard Kim'bo, ikin
ci mükafat Antakya kolejinden 
Rufus Miles, üçüncü mükafat Nev
york kolejinden lnrug Cohene ve· 
rilmiştir. 

Bunlardan başka beş kişiye hu-

Sevgili kızrmm bir türlü te§his edl
lemiyen hastaltğtna atıancttmt teşhisi 

koyan Doktor Neşet Ömer ve operatör 
Orhan Apti Beylerle kendisine yirmi üç 
<'laltikııda. ameliyat yaparak onun haya
tmt kurtaran muhterem operatörün mu -
avını Muza!er Beye karşı derin ~ükran 

ve minnetlerlmin gazeteniz vasıtasile bil
dirilmesini rica cdeTlm ef. 

Üsk\idarda Baytar miralaytığından 
mtlt<•kait Ali Rıza 

ne nasıl olmalı isimli kitaplar in · 

tişar etmiştir. 

Şükrü Kamil Beyin üslubu te -

miz, açık ve güzeldir. Bu kitapları 
karilerimize tavsiye ederiz. 

istersen okuma 
1 

:f evf"k :la nn, 

gazete ve mecmualarda çıkan kiı

cük hikayelerini bir kitap halinde 

toplıyatak "istenen okuma,, adile 

neşretmiştir. Necile Tevfik Hanı

nım hikayeleri zevkle okunulacak 

zarif, eğlenceli, ince yazılardır. 

Kitabın başında Ahmet Cevdet, 

kazım Nami ve Sami Paşa zade 

Sezai Beylerin birer takriz ve ten· 

Galatasarayhlar cemiyetinde kit makaleleri •ardır. Tavsiye e· 
konferans deriz. 

Geçen hafta Galatasaraylılar Ce 
miyetinin, Beyoğlunda istiklal cad (. 
desinde Glorya sinemasının üstün
deki dairesincl~ Fethi İsmail Bey 
tarafından Galatasarayın tarihçe· 

BORSA 

si hakkında pek çok k · mıeleri ala
kadar eden bir konferans •eril · 
miştir. 

(1481) tarihinde, İkinci Beyazıt 
devrinde kurulmuş olan müessese· 
nin şimdiye kadaı· muhtelif isti · 
halelerinden bahseden bu konfe 
ransın ikinci ve son kısmı da önü
müzdeki Perşembe akşamı saat 
altı buçukta gene cemiyet merkezi 
salonunda verileceği haber alın 
mıştır. 

(1 li zal:mnda 'ıldız ışarL'ti olanlar üzer 
lerinde 27 martt:ı muamele olnnlardıı· 

Rakkamlar kupanı~ fiy:ıtlnnnı p;östcrıı 

Nukut 

Kuru< 
•20 ı. F'rans11 ı, n 
•ı ~tcrlin * 1 i)rılııı 
*-O Llreı 
•2rı ı l!elçik. 
•"20 Dr.ıhnıl 

7!. -
212. 
2ıa. 
11:', 

*20 lsviçrt'. ~22 -
•20 Lcı ;ı '!f). -
t ı 1·1oriı «5. 
•2ıı Kuron 4ek 120.-

Çek fiatları 

(Satış) 

* 1 'ilin ,\v * ı Pczera 
• ı t\Juık * Zotıır 
• ı l'cııırn 
•l?O 1 C\' 
*211 Dlnaı 

t -r;crvon 
* ı .llltıo * '.\~ecidı~ * ı Baıık:noı 

ı..: urıı< 

~'<J, -
17,
ıo -
N-
3ıı -
2.-
5. 

(kap. sa. 16) 

Bazı berberler, cemiyetlerine 
müra.caat ederek Cuma tatili işi • 
nin yeniden takibini istemişlerdir. 
Cemiyet, vasi salahiyeti olmadığın 
dan bu işi yeniden takip edemiye • 
ceği cevabım vermiştir. 

Tramvay şirketi hissedar!cırı 
iki dost arasında 

* Pnris 
•ı ondnı 
*:>\cı-, tın * \!ililııı 
*Ilı tik~ı! 
•ı\tın.ı 
*<'cneı t

* 'irıf~ a 

l!!OJ 
2.1 -

ıı ı:-ıo 

*flra~a 
* \ 1\ .ııı 
* \.ltiln * flcrlin 

15 rıı 
ı . .! • •!..! 

* Aııısterdaıı 

• 22 
~ ~cıı ,~ 

•.! 1.12~ 
1512 

•ı7.2Y'.!.'i 

. 1734 

* \ arı.ın il * r•cşte 
• lik re 
• Bclgraı 
*\l11skm . 

, f; 

1 <ll\ill 
4.21 
3.()11-
ll. 1 .... 

J4-..•l<ı25 

Berber mektebi yakında Sirke
ciden Beyoğluna nakledilecektiı. 
İmtihanlara nisanın ilk haftasında 
ba

0

şlanacaktır. Mayıs iptidasında 
da ikinci devre tedrisatına başlana 
caktır. 

Üsküdar tramvay şirketi hisse -
darları Perşembe günü saat on bu
çukta şirketin Üskiidardaki m · .. 
kezi binasında toplanaı·ak bir se -

nelik hesapları tetkik edecekler -
dir. Belediyeden mur hhas olarak 
muavin Hamit ve Nuri Beylerle 20 
memur içtimaa iştirak edecekler • 

Bayram sokağında 22 numaralı 
evde oturan Suzana eski dostu 
kuhveci Hüseyin hiçak çekmiş, Ö 

lümle tehdit etmiştir. Hüseyin ya· 
kalanmış, biçak çektiğini inka.ı· Esham 

Oktruva varidatı artıyor dir. 

Oktruva varidatı günden güne \ -
artmıya başlamıştır. Belediyenin Havaga21 ~ oru!eu da yangın 

etmemiş: 

- Evet, 35 liramı çalmıştı. Döv~ 
düm ! demiştir. 

irtihal 

Is Hanka~· 
t\nııdrılı 

l<e\ı 
sır l·l.ıyrı\.-
1 r.ınıv ıı 
ı :-.111>1rt. 
Br.ıııonıı 

ıo . ıo 

~ -
lf"l 

l:i 
4,o:ı 1 

14,
'\51) 
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K ml d l b st n u! '!t~ ba Muhadenet oktruvadan aldığı varidat 11000 u mpı a 4 numara ı er er \ ıstikraalar 
lı'ra idi. Tetkikat neticesinde bu d1:kk~mnm üstıinde1{;i odada bulu· e Teava 1 ·emiyetinden: 

U U D k lsı l~hıl 
Yarı.dalın 933 senesı'nde artacag-·, n··n hava gazı borusu patlamı · ı Uüylikacla sanatoryomu m d ru . 0

• - 11 ~ -~ ~ tor l;Tusu {li.zıııı Bey vefl!t etmıştır. * .ır~ 1 0 "' 

da anlaşılmı"' oldug-undan varida · yangın cıkmış ve söndürüln1 .. ştüı · cen zcsı bugün saat ıkiue Büyukadadıın • I> :\luı ,ıhhad• 
~ c;uıııı uklcı 

- 1300000 lira"" dolduracagvı Ü • Odadaki eşyalar iki bin liı·aya si ı ıl..ı.caktır. ıo 112 vapuriyl.., gitmek "a,ılı malı 
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TAKVİM 
Salı 

28 Mart 
2 Zitbicce 

Çarşambl 
29 Matt 

Gun doj?uşu 
C:uıı ll[ISI 

' lıah ıı:ım,z 

n.ı namıız 

•!;in lı ıııınınzı 

,\k~am naınıti'. 

\ .ıtsı aan azı 
lnı~ak 

5,54 
ll:l,'2.':i 

!i,11 
ı<>,.!O 

l:ı.50 

18.28 
19,5'1 

3 Zilhicc 
5;50 
18,3( 

5,0€ 
12,.:ıt 
ıs.si 
18,3Ô 
20,09 

Yılın geçen güolcrı 
kalan 

4,12 ..ı.,o 

8E 
27-t 

Hı\ \"A - Ycşilköy Askerl rasat tnti 

zinden verilan maliımata göre bugün 

lmpalı ve krsmen yağmUTlu, rUzgtr ııı: 

baılVll olacaktır. 

Dünl<ü sıcaklık en fazla 7, en az 4 

cc, ha\'a tnzyikı 76'1 mılimetrc idi . 

RADYO 
Bugün 

i:STANBUL: 

18 - 18,45 Saz ı Makbule Hanımı - l 

- 19,30 Orke!stre 19,30 - 20 Fransızca 

ı ııerlemişlere mtıhsus) - 20 - 20,45 

rl!ikmet Rıza Hanın\) - 20.~!5 - 21,30 
fız Ahmet Bey - 21,30 • 22 Matmazel 

zinta ı tıı.rafrndan tagannı 22 - 22,3-0 ( 

moıon, Ajans Vf' borsa haberi, saat ayaı 

A ~ K A R A (lü53 m.) : 

;12,30 - 13,30 Ankarap&las orkestre 

18 • ı s,40 Orkcstre: OU\'t:rlure Narma, .P 
t.alsic L<ı. Traviytıta, Valse Andalucıo. - 1 

- 19,10 Gramofon -19.10 • 19,10 Viyol<>< 

konseri (Edip Bey tarafından) - 19, 

20.10 Ajans hab 'rkri ve Ha\'a raporu. 
V t Y A N A (518,l m.) : 

12,30 Konser - 13,40 Plt'ik - 14,10 1. 
- 17,55 Konser - 21 Orkestrc 

Dans. 
L E i P Z :t G (389,6 ru.) : 

- 2 

7,15 Jimnastik - 7,35 Konser - 13 Fİ 

ser - 14,15 Kanser - 17,30 Kon.ser - 2 

Konser. 

B Ü K U E ı; (394,2 01.) : 

13 PHık - :11 Plak ıs Konser - 1 

Konser - 21,20 &mfonik konser - "' 

Senfonik konser. 

n o ıu A (1H,2 m.) : 

21 Hahcr - :!ı.~b Hnl:ıcr. 

B :U D A P E Ş 'I' E (ôM,5) : 

10,15 KonsCl" - 13!Q5 PlA.k - ıs Pi 
konser - 2·1,15 .Jazbant. 

::U O fol K O V A (l30ı nı.) : 

18,30 Konser 22 Fransızca ne§riya« 
22,55 Kızıl meydan 23,05 Haber. 

\' A R Ş O \' A (1412 m.) : 

.ı;ı,ın 1'1i'lk 16,35 Haber ıs KOJI 
21 Ha ~ konser - '.!2,30 Musiki - 2 

Musıld - :!3,25 Damı. 

Yarın 
A N K A "R \ ( 1 .,;i ın.) 

12,30 - 13,30 Anlmmpatns orkestres1 
ıs - iS,40 Orkestre: On\E~rture Baynt 
l:!"ıınlais!e Prahıı., l<~antııisi<' Russiclıes Ech< 

18,40 - 19,10 Gramofon 19,10 - HJ,40 d 
musiltiSi 19,40 • 20,10 Gramofon - d 
Ajans haberleri ve Hava raporu. 

\' t l' A N A (51'8.1 m.) : 

12,30 Konser Ia,40 Plak 

- 16,20 :;;arkı - 18 Musıki 

22.45 Konser 23,55 Dans. 

L E l l' Z t G (38U,6 m.) : 

14.'1.0 ı:i 
20,60 ş 

7,ıs Jimnnslık 7 ,35 Konser - 13 ~ 
ser 1{1,55 Musiki. 

8 Ü 1 R E Ş <891,2 m.) : 

13 Plllk - 14. Pl&lt 18 Orkestre 

l!:l,15 Orkcstre 21 Viyolonsel 21;54 
1 

yano orl«:stresi 23,15 Keman 23 Dl( 

n o I ı\ (4U,2 m.) : 

2ı HabEr 21,45 Tiyatro ve haber. 

R U U A l' Jo} Ş T Y, ( .i50,.i) : 

13,tl5 Çi lln ork ıııtrt.'lli - l ,30 Ke 

konseri :.!3 Çıgnn oı·kestresl - 23,il5 

keslre konseri. 

\' A it ı; O V ,\ (1412 m.) : 

13.10 Pi J:t 17 Plak l':I Plıik 1 

22 Piyıtno k'enserl - ~ Hafi nıusıkı 

bans. 

tstanhul Helediyesl 
tlarülbedayı Şehfr Tiyatrosl 

Temsilleri 

Bu akşam 
saat 21,30 cla 

\ az.ın C 1 laupt 
maun 'l'ercL•~:! I•: ~ 

'-cnilı.ı B"dı i 1 !. 
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28 Mart 1933 VAKlT Sayıfa: 5 

BUyUklere Masal : 1 

Çöpçatan Peri 1 ]!)) İ IL lİ M İr ~ ~ 
•11~11nıııımııııııımııımıımıımııııımmıırnıııııı~mıınıınııııımmmııııııımııımmııııı1111nımın~~ıınıımıınıııını~ııınıırnııınıııınıımmooııım~mııııııımıııımınııı ıım~ınıııfüı ıııımıı ııı ııııııııı 1 ııı ıııımı mı ııı 1ııımıoom ıııı ııı r ıı~i 

Peri kızı Gündöner, silkinerek 
Halicin sularından çıktı. Dokuz 
yüz sene evvel cezaya çarpılmıştı; 
Halicin dibine hapıedilmişti. Ce • 
zası geçen gece bitti ve sulardan 
çıktı. 

- Oh L .. Dedi, ay ışığı ne gü

zel! Dünyayı göreceğim gelmiş .. 
Bundan böyle hamam yüzü gör • 
mesem de olur, dokuz yüz sene -
dir yıkanıyorum. 

Altın rengi upuzun saçlarını 

silkeliyor, beyaz tül elbisesinin u· 
zun eteklerini sıkıyordu. Saçları -
nın ucundan, elbisesinin eteklerin· 
den, ay damlası gibi, sular dam • 
ladı. Peri, Halice iğildi, aksini 
gördü: 

- Kendimi metetmiş olmıya • 
ynn amma, Ademdenberi değişme 
mı,ım. 

Sahiden de değişmemişti. Yü
züne, biçimine bakan, on sekiz 
yaşında bir kızoğJan kız derdi. 
Sırmalı kuşağının arasından sihir
li değneğini çıkardı. Bütün kuvve· 
ti, kudreti bu değnekteydi. 

Havada, üç değirmi çizdi ve 
seslendi: 

- Briden, Bridon, Bridin ! 
Hemen, yeraltından, kırmızı ya· 

kut gözlü üç tane tavşan çıktı. 

Bir kişilik billur bir küçük araba
ya kotulmuşlardı. Arabanın te
kerlekleri altındı. T avJanlar yol 
aldı. Köprüden geçiyorlardı. Ay 
ışığı, karşı tepelerden süzülerek, 
denizi nurlandırıyor, Halice doğ
ru yayılıyordu. Peri ılık havayla, 
tavfanlarm hızıyla •arhoş olml!ş 
tu. • 

Gün döner dü,ünüyordu: 

- Dokuz yüz ıenedir dünya 
nın yabancısı oldum. Böyle nere· 
ye gidiyorum?. 

Birdenbire, Bridinle Bridonun 
önünde koşulu olan Briden dura· 
ladı, ayak diredi. Karşılarında 
bir belediye memuru duruyordu. 
Gündöner peri, memura yalvardı. 
En katı yürekleri yumuşatacak bir 
sesle, bir icra memurunu bile yu· 
muJatacak bir sesle: 

- Bırakınız da geçeyim! de -
di. 

Belediye memuru yerinden kı· 
mıldamadı. 

- F eneriniz yok, dedi, zabıt 
tutacağım, gece fenersiz gezilmez. 

Peri kızı çok ,attı: 
- Fenere ne lüzum var? Şu a· 

ya bakınız... Yıldızların için det 
gül bahçesinde açmış, yaseminler 
araırnda yükselmit bir ayçiçeği 
gibi prrıldıyor. 

- Gülden, yaseminden anla • 
mam. İsminizi, adresinizi söyleyi
niz. 

- lımimi söyliyeceğim de ne 
olacak?. Benim ismim çoktan unu 
tuldu. 

- Lafı uzatmayınız, 
nedir?. 

- ismim Gündöner. 

Anlatan : Selami izzet 

dığı için ellerinden aldılar •. Alayı 
bırakın da sözlerime cevap veri -
niz. Babanızın ismi nedir?. 

- Babam yoktur. 
- Piç misiniz?. 
- Hayır, periyim... Bizim a -

namız, babamız yoktur. 
- Ben böyle masal dinlemem. 

Babanın ismini söyle .. 
Belediye memuru, çevirdiği, 

durdurduğu arabanın şekline, şe • 
mailine baktıkça şüphesi artıyor· 
du. 

Peri kızı: 
- Briden, diyordu, kuyruğunu 

oynatma, ortalığı tozutuyorsun; 
sen de Bridon, taklak atıp dur 
ma, koşumları koparacaksın .. Gö
rüyorsunuz ya memur efendi, tav· 
şanlarım nasıl sabnsızlanıyorlar ... 
işte Briden de sıçramıya haşladı. 

- Siz şu hüviyet '\tarakanızı 
versenize bakayım. 

Gündöner memurun elinden 
kurtulamıyacağını anladı. iyi bir 
peri olduğu için de, memuru, bir 
değnek sallayışta, ya koyun veya 
yeldeğirmeni haline sokmak iıte· 
miyordu. insanları rahat bırakmı· 
yan acuze perilerden değildi. Tav 
şanların koşumlarını toparladı: 

- Ben, dedi, belediye reisinin 
kız kardeşiyim .. Seni de belediye
de birkaç kere gördüm galiba. Se · 
nin vazifesini iyi yapan bir memur 
olduğunu biliyorum. 

Belediye memuru bir adım ge· 
riledi, vaziyet aldı, selam verdi: 

- Affedersiniz, dedi, tanıya • 
"machmel... Duyn.ın.u::ı:, geçiniz .• 

Peri kııı tavıanlarını sürdü ve 
memura seslendi: 

- Yakında sana müjdem var. 
Aklından onu, belediye merkez 

memuru yaptırmak geçiyordu. 
Voyvodada yol alırken, dü

0

şünü -
yordu. Dokuz yüz seneden maada, 
belediye memuru da ona hayli va· 
kit kaybettirmişti. 

Dünyaya dokuz yüz sene has· 
ret kaldıktan sonra, iyi bir şey, 
bir iyilik yapmak istiyordu. 

Eskiden, Gündöner yoksulları, 
kimsesizleri korurdu. Çoluk çocuk 
sahibi ailelerin vergilerini vermi
ye çalışırdı. Borçluların imdadına 
koşardı. Fakat asıl işi, bellibaılı 
işi çöpçatanlıktı. Kavga eden a -
şıkları barıştırır, darılan maşuka~ 
Jarın arasını bulur, rakip ve ra -
kibeleri avuturdu. 

Fakat şimdi, şu anda, elinin al
tında ne maşuk vardı ne de maşu
ka. 

- Ah, diyordu, ne olur, karşı
ma dertli bir aşık çıksa ... 

'1- :,. ~ 

Periler ne ister de olmaz! ••• 
Beyoğlunda, T okatlıyanm köte · 
sinde durdu. Tavşanlar, Balıkpa -
zarına daldılar. Bir zerzevatçı 
dükkanında, lahana yaprağı ye -
meğe koyuldular. 

Peri kızı, karşı kaldırımın ö 
nünde bir otomobil gördü. Bu oto-

- Ne İf görününüz?. mobilin basamağına bir genç a · 
- Periyim. dam oturmuş, başını ellerinin a • 

- İtinizi soruyorum. Hayatta rasma almış, hıçkırıyordu. 
ne it görününüz?. Gündöner, Halicin dibindey -

Yeni 13 kelimenin karşı
lıkları ve kullanılışları 
1 - ŞAHIS: Adam 
Bu adam her gün köpriidcn sabah 

geçer. 

2 - ŞAHlT: Gören 
Olan şeyleri görenler, iter zaman 

gördiiklerini olduğu gibi anlatamaz. 

lar 

3 - ŞAHSİYET: Benlik 
Yalnız adam olmak yetmez, insanın 

bir de benliği olmalıdır. 

4 - ŞAiBE: Leke 
Saltanat devri insanlık tarihi için 

bir lekedir. 

5-ŞAIR: Ozan 
Faruk Nafiz çok duygulu bir ozan· 

dır. 

6 - ŞltR: Koşuk, duyuk 
Eski Tii.rklerin koşukları bugün bi

le Asyada dilden düe dolaşır. 

7 - ŞETARET: Sevinç, eğ· 
lence 

Dün sevinçli bir lıaber aldım. 

Dün geceki balo pek eğlenceli geç· 

ti. 

8 - ŞEVK: Gönül akması, is· 
tek 

Ben ona yapacağı işin güzelliğini, 
büyüklüğünü anlattım. Anlattıkça 

işe gönlü aktı. 

Kazandıktan sonra bir istek geldi, 

çalışmıya başladı. 

9- ŞART: Bağ 
Bu işi yapmak için lıiç bir bağla 

bağlanamam ona göre düşünün. 

10 - ŞAYlA: Söz yayıcı 
Aman bu söylediğim söz sakın ya

yılmasın! 

Yalan söz gayanlar kötü adam· 
lardır. 

11- ŞER: Kötülük 
iyiliğe iyilik her kişinin işi 

Kötülüğe kötülük er kişinin işi 

• Halk sözü· 
12 - ŞEREF: Ün 
lzmirin kurtuluş günü Türkler için 

ünlü bir gündür. 

13 - ŞERiAT: Din yasası 
Din YQ1Jaları zamanımız milletleri -

nin iılerine gelmez. Çünkü ilerlemiş 
mUletler değişmlyen din yasalannda 
kendilerine uygun hiç bir şey bula
mazlar. Fakat kendi yaptıkları ya8a -
ları istedikleri zaman değiştlrfocrir

ler. 

Çimento şirketleri ve M. Şor 
Aslan ve eski hisar çimento a · 

nonim şirketlerinin hissedarları se
nelik toplantısını yapmışlardır. 

Şirketin bir müddet fena bir şe· 
kilde idare edildiği, fakat son za
manlarda vaziyeti düzelttiği anla
şılmaktadır. Bunun için geçen se· 
ne kazanç dağıtılamadığı halde 
bu sene bu mümkün olabilmittir. 

Evelce şirket muamelelerine ba
kan M. Şor 932 senesinde murah -
has azalıktan ve idare meclisi aza· 
lığından istifa etmittir. İçtimada 
okunan rapora göre, M. Şorun za
manı idaresi, kendisine karşı müd
deiyatta bulunmağı haklı göstere
cek bir vaziyette olduğunu gören 
idare meclisi meseleyi avukatlara 
vermittir. 

iş adliyeye intikal etmek 
üzere iken M. Şor şirkete 97 bin li
ra vermiş, bu suretle sulh olun · 
muştur. 

- Söyledim ya, periyim. işte ken, köprüden gelip geçen otomo· 
deiilim. Uzun seneler işten çekil- billeri gördüğü için, bu otomobili 
miıtim ama, bu geceden itibaren görünce şaşmadı. Yalnız, bu gü • 

gene batladım. zel gencin neden böyle hıçkıra- olduğunu anladı. Fakat periye bu 
Değneğiyle oynadıkça, beledi- rak ağladığını öğrenmek istedi. anlayııını belli etmedi. 

ye memuru sinirleniyordu: Yaklaştı. Peri sordu: 

- Alayın sırası değil, dedi, bi" Genç başını kaldırdı. _ Siz kimsiniz? .. Neden ağlı-

1 Yabancı Kelimelerin Karşılıkları 
Mehmet Nureddin Beyin 

buldu!)u karşıhklar 

~ubah - Gün, ergiin, lruşlok 
Sabık - Eıki, önceki, geçmiş, öndüç 
Eski vekil, öncckl vazllc, geçmiı;ı reojim 
S:.ıbır - Götl\rme, da.yama, rıdaml\ 
Kulun götUrmeycceği şey yoktur. 
8UtUn bu acılara dayandı. 
Bu tasaya da çıdayaca.ğrz. 
~adaka. - \'ergl, vcrlnti 
Fukaraya vergisi çoktur. \ "ergili adam. 
Sade - Arı rütüksüz, ;yalnız, aJnca"iız. 

l"RYan 
Sadet - Çevre, rerçew 
H:onu:ımanm çevresi, ~özün çerçeveşi. 
Hal - Dlzl, sıra 
Sati - Duru, karış1ksız 
Sahil - Kı~rr. ~·ah, lurıık 
li'ııhip - Iz, 1'1 

LüU l!JSI 

l'lahife - Sal·ıfa, ~ üı, yaprak ~·üzil 
Sahne - Dlbllik, ortl\lık 
Rağmen - Dlklııl", aetktna 
Rakıı.bet - Yarı,ma, ;vorı,maea 
Rakam - Sayı 

Rakip - Yarışan, ~·arı5ır, yağı (dUşnıan) 

' 49uncu ilk mektep hoca• 
larının bulduklar. karşıhklar 

RaV;nwn - Gör<>, lmr~ı 
Hakub<·t - Yarı-,, ölçü.,me 
ltnlm.nı - Say. 
Rakip - Yarı'!nn 

Razı - Gönlillü, günü! :ılma 
l~dah - Rolluk, DU:ı:enlik 

Iteml:ı; - Tutan 
llenl;; - Boya 
Jtrslm - Örneli, l:ı: 

Hr!>ml - B:ı~tan gf'l<"n, Bryllk 
ıtey - Taraftar, dil iinoo 

Sabah - Ooğu 

~ahfü - md•I, Gec;t·n 
sabır - DnJanıklık, belilemek 
Sııclnka - Yardnn 
8ıı.df' - l-iadı•, karışıkı.ız 

~ar - Arıl-. 

Safi - Yıılnız 

Sahil - D<>nl1: ı.cnarı, l<ı~ r 
Sahip - U('nlmı.l~ en 
:Sahlfı\ - YU:ı; 

Sahnn - A{'ıkycr, :\leyd.n 

kınm (K. Dedı-korkot) ı 

Razı - Uyar, uyuntu, ist~kli, boyun ı-ğicl 

Ihsan Etem Hanımın bulduğu 
karşıhklar 

ı .. 1 
Refah - ~-ı ge~lnı, goz B('ma, bolluk ~aınzet - l:'a\uklu 

Remiz - tm (aakeı-lere, bölllkfore -verilpn 
hıı)-"\'an, yahut silüh şeklinde o.lii.mct) 

"İm bilse er ölmez ... 
(D. Lflgatuttllrk) 

Reni< - Don, boya 
Kara donlu Beytullah yağız donlu at. 
ResJm - Çizi, bnı; 
Ues.mi - Beyllk 
Rey - Onama, onam (Leh~e) 

lstikUH lisesinden Mümtaz 
Zeki-Mustafa Niyazı Bey· 
lerin buldukları karşıhklar 

Sabah - Dojtı, güıı ba'ı 
Saat beşte gUn ba.~ı başlar. 

Artık dönelim Ergun, doğu yaklaştı. 
Doğuya ya.kın adamı: astılar, 
Sabık - Önceki, eskl 
önceki yüzbaşım yavuz bir adamdı. 
Bu kadın benim eski yavuk1umdur. 
Sabır - Kamı gcnl~llği, dayıuukhlc 

Ne karnı geniş adam, kramıyor hiç! 
Tanrı kenn genişliği versin tazeye 
Sadaka -
Sa.dfl - Dııru, l\IÜS!IÜZ 

Dtllmlz gittikçe durulaşıyor. 
Bu delJkanh etl8sUz geyinir, 
Sadet - 01: 
Li\tı uzatma öze gel. 
Saf - Öz, katguıız ( dlzi, ıııra) 
Bu ııirke katgısızdır. 

Bu adam ııoyunun bUtUn göreneklerini 
saklamış öz Türktür. 

Camide adam sıraları namaz kıldırandan 
aonra bir, iki, Uç diye başlar. 

Sa..f - Özll, l<atgıınz 
Bu peynir tl'nekeslnJn özü iki çekidir. 
Sahil - Kryı, deniz eteğf 
Deniz eteğinde dizi, dlzi martt var. 
Duru kıyılarda çıı.kıl taşlar parlak görü-

nür. 
SaJılp - laııı 

Sahife - 1.'apra.k, yaprak yüzü 
O ellndeki kitap kaç yaprak? 
Amma düşUnceU adam ha yene yaprağın 

yUzUnc daldı. 

Sahne - O~·uo ycrT, oyunlıık 
Şehir (Tiyatrosu) nun (oyun yeriJ (oyun

luğu) gcnl§tlr. 

Hayreddin ilhan Beyin 
buldu§u karşıhklar 

Sabah - Güner 
Sabık - G~n, eski 
S:ıbır - Uğunmıı 

Sadaka - Yıırdımlık 

Sade - Dııru 

Sadet - Sllzlçl 
Sar - Lf>krslz 
S:lfi - Testcmiz 
Sahil - Deniz bo;pı, l'l'n:ır 
Şahlp - bıı 

Sahife - Yaprak yüz.ü 
Sahne - Alan, an 

Kadıköy lisesi hocalar1nın 
bulduklara karşıhklar 

Sabah - lrgün 
lrgilnde geleceğim beni bekle ! 
Sabık - Eski, grçen 
Eskl maliye vekill Pari.8e gitti. 
Geçen yrllarda. krş daha çetindi. 
Sabır - Çıd.m (Lehçeden) , 
Çıdamın sonu kurtulu§lur. 
Sn-dakB - Yardım 

Tilrk sadaka almaz, yardım bekler. 
Sııdl'I - Düz, arık, yalnız, ancalc, tele 
Yalnız sen söylUyorsun. 
Sadet - Sırn. 

Söz sırasından çıkma, ne diyorsam sen de 
ona göre söz söyle. 

Sıı.f - Bön, dl:r.i, duru, öz 
Sen ona bakma biraz böncedir. 
Çocuklar dizi olarak gezmiye gittikr. 
Sııff - Pürllzsüz, t-0rtusuz, katiksız 
Sahll - Kıyı 

Sandal kıyıdan gidlyor. 
Sahip - Iııı~n 

Sfthlfe - Yüz 

:'liammı - Doğruluk, paklık 

( Alnım açık yüzüm pak ı 
.Xezaket - tncelik, ııayg-ı 
.St"zıthe>t - Tl'mi7Jlk 
.SetJce - Son, bitim 
Nedamet - Oa3 mıık 

NraU - Döldö'ı', SO;\" sop 
Ne,o - Se\·lnc; 
.Suz - Yapmacık, siizllm 
ısu.zum sUztim ııüzU!Uyor.) 
l'crl11on - Dağııul;: 

l'ejmilrdı· - Eski, piiski.i 
Prr\"rr - Re'<le~ ici 
Peyda - Bellrrn 
Pe§ln - Önden 
Paye - Ba"auıak 
Rakip - l'ıır15cı 

ltıızı - Gönlillil 
.Resim - Gölgı• 

Rakam - Sayl 
Itt'fah - BolJuk 
R<>y - DU~üncc 

Cenevrede Şark 
tütünleri meselesi 

CENEVRE, 27 (A.A.) - Tütün 
mütehasısları grupu bugün içtima 
edere~ A vrupanın Şarkı cenubi -
sinde bulunan ve Tütün İstihsal e
den amele, maruz bulundukları 
buhranı hafifletip kaldırmak ça -
relerini tetkike başlamıştır. 

Murahhasımız Ahmet Nihat B. 
Yunanistan, Bulgaristan ve ~ürki· 
ye devletleri namına uzun beyanat 
ta bulunarak müstahsil memleket
lerin maruz kaldığı buhranın se -
beplerini içtimai, iktisadi ve mali 
sahalarda tetkik ve izah ettikten 
sonra memleket arasında teşkil e

dilen Şark tütünleri ofisinden, teş
kilatından ve faaliyetlerinden u • 
zun uzadıya bahsetmittir. 

Bundan sonra tütün ihraç eden 
memleketler murahhasları da mem 
leketlerinin bulunduğu nazik va -
ziyetin de tetkike değer olduğunu 
bildirmişlerdir. Şark tütünleri 
ofisi teşkilatının tevsii ile ibra • 
cat memleketlerinin de hu teıki -
lata dahil olabilmeleri esbap ve 

çarelerini tetkik etmek üzere Bul
garista, Yunanistan ve Türkiye 
murahhasları İtalya, Macaristan 
ve Yugoslavya murahhasları ile 
temaslara başlamışlardır. 

Ankarada park ve bahçe 
A N K A R A, 27 (A.A.) -

Ankara Belediyesi Hilaliahmer u 
ruumi merkezine Y enitehirde ha
vuz başında bir arsa hediye elmiş 
lir. Hilaliahmer Cemiyeti burada 
bir park ve çocuk bahçesi yapacak 
tır. Bu park ve bahçe bu sene u -
muma açılacaktır. 

zim itaret memurlarının da böyle Karşısında upuzun saçlı bir ka· yorıun .. '77 •• 
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UmuF.~f l'f isan maaşı 
Memurlara umumi Nisan maatı 
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Hiliiliahmerin Yeni Teşkiliifı Edirnede ...................................................................................... 

GENÇLİK BİRLiGi Yas günü 
Gazi Hz. 
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.Buğday silolan 

Yapılan teklifler komis
yonda tetkik ediliyor 

Çocııkları insaniyet, şefkat ve birbir- 1 Çok heyecanlı bir 
lerine yardım hisleri ile ye~ştirmek için surette yaşandı 

EDtRNE, 27 (A.A.) - Türk E-

Italya ve Mısır krallarile 
telgraflar teati ettiler 
ANKARA, 27 (A.A.) - Reisi

cümhur Hazretlerile Mısır kralı 
Hazretleri arasında şu telgraflar 
teati edilmiştir: 

ANKARA, 27 (A.A.) - Mem· 
leketimizde yapılacak olan silolar 
hakkında teşkil olunan komisyon 

bu sabah ziraat vekili Buhlis Beye
fendinin riyasetleri altında top· 

lanmış ve hazırlanan esasat daire
sir..:le muhtelif firmalar tarafın • 
dan şimd iye kadar gönderilmit 

bulunan iptidai projeler üzerinde 
ihzari tetkikatta bulunmuştur. Bu 
hususta h:lz .. -1,.nan projenin tek • 

nik teferrüatı üzerin.de lazım ge
len etütleri yapmak için bir tali 

komisyon şimdiye kadar gelmiş 
ve bundan sonra gelecek olan pro
jeler üzcrind <> •rLkkat yapacak ve 
her birinin teferrüatı hakkında 

notlar verecektir. Ta li komisyon 

ANKARA, 27 (A.A.) -
Hilaliahmer umumi merkezi Sali
biahmerlerin gençlik teşkilatını 
tetkik etmiş ve bu teşkilatın nizam 
namelerinden memleketimize uy -
gun ve tatbiki kabil olanlarını e . 
~as tutarak ·bir gençlik dcrneği

talirnatnamesi yapmıştır. Talimat· 
name sihat ve içtimai muavenet 
ve Maarif Vekaletlerince kabul ve 
tasvip edilmiştir. 

Bu talimatname: 
A - Çocukla11 insaniyet, şef -

kat ve bil'ibirlerine yardım hisle -
rilc yeti~tirmek ve bu mak~a<lm 

Gençlik Blrllj'l r.Ierkez: heyeti Azasından 

Ali Haydar Rahmi Beyler 
) erine getirilmesi için topluluk ha
yatma alıştırmak, 

ti ıncrkc.•zi uınum i:::inin verece
ği talimat dahilinde felaketzerlc -
lere, hastalara, malüllere ve 
mühtaçlara yanlıın<la bulunmak. 

Gayelerini ihtiva etmektedir. 
Bu talimatnameye nazaran, hu 

derneğin Ankarada Hilaliahmer 
umumi merkezi"ne bağlı olarak ça· 
Jışması ve bir merkez heyeti ve 
taşrada dernek şubeleri ve kolları 
~ulunacaktır. 

Dernek şubeleri üçten fazla 
mektebi bulunan şehir ve kasaba
larda açılacaktır. Büyük dağınık 
şehirlerde de umumi merkezin 
müsaadesile semt semt dernek şu
beleri açılabilecektir. Uk ve orta 
mekteplerde ve liselerde muallim 
mekteplerimizin de, ticaret ve sa· 
ııat mektebi gibi meslek mektep -
lerinde yapılacak teşkilat, Hilali • 
ahmer gençliği derneği kolu ismi
ni alacak ve her kol o mektebin is
mini taşıyacaktır. 

Her bir mektep yalnız bir der· 
nek kolu yapacak, yalnız bir lise 
ile birlikte bulunan ve mevcudu 

B - Türk gençlerinde fazilet için o mektepte derneğe giren aza
n' vat..-ındaşlık hisleri yaşatmak, nın yirmi olması şarttır. 

C - Hıfzıssıhha kaidelerini Yedi yaşmdan 18 yaşına kadar 

fazla olan mekteplerde ve orta 
mektep kısmı için bir lise kısmı i
çin de ayrıca bir kol yapılacaktır. 
Bir mektepte bir kol yapabilmek 

yayarak, ınemlekct dahilinde u- her mektebin kız ve erkek talebesi 
nıuıni salgın ' yUkı:.c lmcsine ça - bu derneğe aza olur. ve her aza se· 

lıŞnHık nede ~ltmış kuruş verir. Mektep 
D - ~I ektep talebesini H ila- ınüdürleri de mümessilleri derne· 

l'ahıner i~leri ile yakmdan alaka - g!n tabii mümessilleridir. 
dar etmek s:.1retile onlara H ilali -
:ıhmerin maksat ve gayelerini öğ- Merkez heyeti azası 
rptmek ve bu suretle Hilaliahmer A N K A R A , 27 (A.A.) 
Cemiyetinin müstakbel azalarını Gençlik derneği merkez heye -
hazırlamak. ti teşekkül etmiş ve faaliyete geç-

E - Ecnchi memleketlerdeki miştir. Bu heyet talimatname mu· 
buna benzer !Yenclik derneklerile cibince yedi azadan ibarettir. Mn h • 

rabıtalar tesis etmek. ~Icktepli ler kez heyetine seçilenler şunlardır : 
arnsmcla mektup, hediye, albüm, Hilaliahmer merkez heyeti aza
koleksiyon, k itap, ve malumat mü sından Sivas mebusu Rahmi, Hila
l a delesi ve imkan bulunduğu tak- liahmer mecmuası müdürü Fazıl. 
dirde ziyaretler yapılması gibi va- Dr. Şuayp , Maarif Vekaleti talim 
sıtalarla bu rabıtalan kuv\·etlen - ve terbiye heyeti azasından Ali 
dir mek. Haydar, müfettişi umumilerden 

li' - Hilaliahhıerin varidatım Dr. Celal, Dr. Faruk ve Dr. Zeki 
arttırmak ve Hilfüiahmer Gemiye- Nasir Beyler. 

Silihları bırakma kon
feransında muahedeler 

Muahedelerin yanlışlarını, noksanlarını 
düzeltirken eski usulleri takip etmezler 

CENEVRE, 27 (A.A.) - Bu sa· ı mesaide hulunmıyan dört devlet 
hah silahları bırakma konferan · murahasları tarafından - vücude 
sı umumi komisyonunda Musolini 
projesinden bahseden M. Madari · 
ağa, muahedelerin yeniden tetki · 
ki iç.in sarfedilecek gayretlerin an~ 

cak bir sulh ve sükun havası için
de yapılabileceğ ini söylemiştir. 

Mumaileyh, "Eğer muahedena
melcrin yanlış lıklarını ve noksan~ 

getirilmişti. 

Büyük Britanyanın planını te t
kik eden M. Madariağa Fransız 
planında mevcut olup bu planda 
ve ihmal edilmiş olduğu bu arada 
bilhassa büyük devletlerin harp 

gemileri hacminin indirilmesi as
keri ve bahri tayyareciliğin ilgası 
sivil tayyareciliğin beynelmilel bir 
şekle konulması, askeri bütçelerin 

tahdidi, ve esliha ve mühimmatın 

dirne 1912 bozgununun kara gü • 
nünü dün çok heyecanlı bir surette 

yaşadı. Türkün kalbinde unutul -
maz bir yara halinde daima kana· 

makta olan bu acı hatırayı yaşat
mak için hu büyük yas gününü on 

binden fazla yurttaş iştirak etti. 
Yal•ız Edirnenin değil civar ka -

za ve köylerin halkı da bu yas gü
nünde bulunuyordu. 

Saat 13 tc sokaklarda akın a • 
kın halk tabakaları kadın ve er -

kek derin bir heyecan içinde yasın 
anılacağı Selimiyeye doğru ilerle· 

mekte idi. Slimiye avlusu dolmuş, 

ta~mışh. Bir çok hatipler coşkun 
ve heyecanlı nutuklar söylediler. 
Batı sınırının evlatları Türk tari · 

hinin bu kara ve acı gününü teşkil 
eden 26 Martı yaşarken bugünün 
kurtarıcılarını minnet ve şükran 

ile hatırladılar. Akşam Halkevin
de bir toplantı yapılarak bu mev
zu üzerine konferanslar verildi. 

Yahudiler 

"Doğumlarının yıldönümü mü · 
nasebetiyle zatı haşmetanelerini 

yürekten kutlular ve şahsi saadet
leriyle Mısırın refah ve ikbali için 
dileklerimi arzederim.,, 

Oazi "1. l\cmal 

"Yıldönümüm münasebetiyle 
vaki olan güzel temenni ve tebrik
lerinden dolayı zatı devletledne 
en samimi teşekkürlerimi arzeder 
ve bilmukabele şahsi saadetleri ve 
Türkiyenin ikbali hakkındaki di
leklerimi takdim eylerim.,, 

Fuat 

ANKARA, 27 (A.A.) - Reisi
cümhur Hazretleriyle İtalya kralı 
Hazretleri arasında teati edilen 
telgraflar aşağıdadır: 

"Duc des Abruzzes Hazretleri
nin vefatı haberini büyük bir tees· 
sürle öğrendim. Zatı haşmetanele
rine en samimi taziyetlerimi bil · 
direrek ailei kralinin derin mate -
mine iştirak ettiğim teminatım ar· 
zederim.,, . 

Gazi .JI. Kemal 

"Zatı devletlerinin samimi dü · 
şüncelerinden ve ailemin matemi
ne İ§tirak etmek lutfunda bulunma 
larından dolayı samimi şükranla-
rımı arzederim . ., 

mesaısının neticelerini gelecek 
toplanışını 9 Nisan 1933 te yapa· 

c~k olan esas komisyona bildire • 
cek siloların önümüzdeki sonba • 
harcla iş ler bir hale gelmeleri için 
her ce:>hcde hazırlıklar yapılmak
tadır. 

Italyan Veliahtı 

Memleketimize gelecek, 
fakat henüz Mısırda 

lSKENDERlYE, 27 (A.A. ) 
İtalya veliahtı ile prenses Marie 

Aımanyadakı• teh- nk.tor •Emanucl de Savoia, Ausonia vapurile bura
ya gelmişler ve selimlanmı,lardır. 

dl.de karşı kıyam Ankar~d. a .ıkı Rus Prenses Marie de Piemont'a mü-

h 1. d b 1 a~Jımı laki olmak üzere Kahire ve Lon -
draya hareket edeceklerdir. a ın e u onuyor 

(& • tarafı birinci ~)lfada) J.Jiı 6 ı;.. ;.; • .. • ' ~ • 1 ' ' 
PARlS, 27 (A.A.) - Havasa - çok sağlam olarak söyliyebiliriz Koca bir kiliseyi bir 

karı koca yakb jansı bildiriyor: 

Paris - Midi gazetesi, profesöı· 
Einsteinin Nevyorktan Havre lima 

nına geldiğni ve ~ece karaya çık· 
tığını bildirmiştir. 

Einstein "Yahudi düşmanlığına 
karşı mücadele birliği,, nin gö -

nüllü reisi sıfatile yer yüzündeki 
medeni milletlere hitaben neşret-

tiği bir beyannamede Almanyada 
serbest düşüncelilerin ve yahudi -

lerin uğradıkları tazyik hareketle· 
rini, kaba ve sert muameleleri sa· 

yıp dökmüş, çok büyük bir tehli -
ke ile karşılaşan şimdiki medeni· 

ki, Türkiye toprağında son sene -
ler içinde yapılan hafriyat netice · 
!erinde bulunmuş ve bütün dünya 
tarihi kaynaklarının Türkiyede 
mevcut olduğunu gösteren fevka -
iade kıymetli asarı atika bu mem· 
leketi dünyanın en mühim ilmi 

MONTREAL, 27 (A.A.) - Meı 

hur St Jacques katolik kilisesi baş-

tan haşa yanmıştır. Hasar yarım 
milyon dolar tnhmin edilmekte -
dir. 

merkezlerinden birisidir; diye say Yangını çıkarmış oldukları zan
mak için bize hak veriyor. Elleri - nedilen bir erkekle karısı yakalan 
mizden geldiği kadar Türkiyede ta 
rih ve dil sahasında geniş kütlele
rinin ittirakile yalnız şehirlerde 

değil köylerde de ve hatta aşiret • 
ler arasında yapılan ve yapılacak 
tetkiklere az da olsa yardımda bu· 
lunmak bizim için büyük bir saa -

mışlardır. Kilisede yangın baıla
dığı vakit 2000 kişi vardı. Dört ka 
dm ve altı itfaiyeci yaralanmıştır. 

Maliye istatistikleri 
ANKARA, 27 (A.A.) 

dettı·r. İstatistik umum müdürlüğünce ha-yete taraf tar olan kimselerin yer 
h h deci)·, n"ll" b'ı lır'ı".lcı·ı· dc·lha hir zırlanan 926-931 maliye istatistik-yüzünü saran hu ru i astahğı gi· .l\ "' ~ " 

dermek için bütün emeklerini bir 
noktada toplıyacakları ümidinde 
olduğunu söylemiştir. 

Einstein, hiçbir vakitta Alman • 
yaya dönmemesi muhtemel oldu-
ğunu da ilave etmiştir. 

BERLtN, 27 (A.A.) - Hariciye 
nazırı harın von Neurath, Alman
yada siyasi muarızlara ve yahudi-

lere karşı yapıldığı ileri sürülen 
sözde tethiş hareketleri hakkında 

Associated Press ajansı mümessi
line bazı beyanatta bulunmuştur: 

M. von Neurath, fena maksatlar 

gözeten ve gareze dayanan bu 
yanlış haberlerin, büyük harpte 

guya Almanların yaptıkları zali -
mane ve merhametsizce hareket· 

lere karşı açılını' mücadelenin çok 
tan hazırlanan ve birdenbire or -

taya çıkan bir tekrarından bir şey 

olmadığını söylemiş ve demiştir 
ki: 

ıni.icldet A nkarada kaldıktan \'C lcri basılmıştır. Bunda devlet ma
hir ik i konferans Yerdiktcn ~onra liycsine mülhak bütçeler ve vila -
~chrimizdcn avrılacaklar başka yet hususi idarelerile belediyeler 
~·il:lyctlerimizd~ de tetkikatta bu- maliyesi ve mali müesaeseler hak
lunacakl:tr rl rr. - Cemalettin kında rakkamlar vardır. Memur • 

Gençliğin büyük Gaziye 
sevgi ve saygıları 

ANKARA, 27 (A .A. ) - Milli 
Türk Talebe Birliği tarafınc!an 
Reisicümhur Hazre:lerine gönde· 
rilen tel yazısı ile müşarünileyh 
hazretlerinin cevapları aşağıda
dır: 

Türk inkıl:ibıınn Bü~uk Ba~buihı 

Gaıl :\lu,tara K<'mal Ha:r.r <'tl<'rlnr. 

Bugün Darülfünun konferans 
salonunda toplanan yüksek tahsil 
gençliği başhuğluğunu yaptığınız 

büyük dil savaşında canla haşla 

çalışmıya karar verdi. Size hu tel 
yazısı ile gençliğin sevgi ve saygı· 
larını sunarız Büyük Başbuğ. 

htanbul ~lllli Tiırk Tall•bt• Bi r lit;l nr. 

lar istatistiğinde de umumi ve hu
:rnsi bütçelere dahil memurların 

mikdarı tahsil dereceleri yatları 

hizmet müddetleri ve verdikleri ev 
kiraları ve saire hakkında geniı 
malumat vardır. 

Güzel seçmeden 
vazgeçildi 

(Birinci aayıfadan devam) 

başına )fı<11rlılardan kf'ndllc rlm.• lııtlfade te• 
m lnlnc knlkı':'mı:;.lardır. O kadar ki on IM>t 
giln ,., \'f'I ~lı"ı r Uudınlar blrlltlnln bir mil· 
ııamı:>rcslne da,·ı•tll olan Ke riman Hanrm lJ 
lmnışa k <•nd i n•slmlı>rin l "atmı,tır. Bu bal 
!\l ıı•ır r;nzcfrlf!rlnc d e a ksd m l' \ "C bir M191r larını tashih etmek maksut ise e· 

velce takip edilmiş ve alemin ba
şına bütün hu müsihetleri çıkar· 

mış olan usulleri takip etmemek 
wilane bir hareket olur.,, demiş • 
*6 filhakika yeniden gözden l'9'" 
çirilmesi istenilen muahedeler, di

hususi surette imalinin bir takım "Ecnebi memleketler halkının 
nizamnamelere raptolunması ve l yanlış 've yalan olduğu önceden 
k~ altına altnması hususları r meydana çıkan bu güiünç ve ina · 
nm ihla l edilmiı bulunduğunu 5Öy- nılmaz masallara kapılmamuı li.-

Milli ülküye ulaştıran öz dil yo
lunda durmadan şaşmaz büyük a
dımlarla yürümeğe verdiğiniz de
lerden dolayı sizi öğerim. Yürek
ten sevgiler çocuklarım. 

"Türkiye güzellik kraliçesi Mısırda Amar 
cambazhanesi gibi bir oyun oynıyor. Burada· 
ki Türk malta.matı ve camaatl bu halden ı.•c 

kraliçenin gUzclllk ticaretine çıkmasından hlO 
memnun değildir. T tlrkiyenin bu mtlnbaka • 
!arı istememesinin sebebi bo~ olmadığı anla· 
şılıyor.,. 

Bunlan yıızan !'llwrm ea ~ &•F .,., 
Eldı~. 

ıer devletlerle bir aurette lemijlir. zımdır .,, .Bcllk'U»hur (lo.ıJ Mııstafa Ke~ 
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Kurak Konya 
Artık bu dertten kurtarıldı 

Ekim, balo, Fırka, hal, köy konağı 

KONYA, (V AKIT) - Feyiz 
Verici yağmurlar kısa fası lalarla 
iki ıün devam etmittir, arkasın • 
dan kar yağmııtır. 

Halkın bilhassa çiftçinin sevinci 
ölçüsüzdür. Kuraklık tehlikesi kal 
ınamııtır. Civardaki dağlar kar • 
larla örtülüdür. Önce yağmur düt· 
tüiü için kar ovalarda tutunama • 
tnıftır. 

Sille, Meram gibi dere içerisin .. 
deki yerlere bir kaç defa· sel gel· 
ınittir. 

Konya iki kıttır bu kadar bol 
Ve devamlı yağmur, kar görmi • 
)'ordu. Bu yüzden kaynaklardaki 
içme suları azalmıttır. Gene susuz
luktan, meyva ve sebze yetiıtiren 
köylerde geçim güçletmitti. 

Konya ovasını sulıyan Benehir 
ıölünde su azalmıt, büyük bir kor 
ku ve endite ile karıılaıılmıttır. 

Baharm bol yağmur ve karla gi· 
rit i, herkesi bu haklı üzüntüden 
lcurtarmıt bulunuyor. 

Beytehri gölünün vaziyetini ve 
ıulama itlerini tetkik için Nafıa 
V ekileti su itleri umumi müdürü 
Salihattin Bey yanmda bir ecne • 
bi mütehauısla buraya gelmittir. 
Tetkiklerden sonra yerinde ted • 
birler alınacağı ümit edilmekte • 
dir. 

Ziraat bankasmın tohumluk huğ 
day ve arpa dağıtmaıı, bu senevi· 
layet ıınırı içinde çOk e'ime ilJl • 
kin vermittir. Bununla beraber 
çiftçinin bankaya ve sulama idare 
ıine olan borçlarının uzun müddet 
le tecili, belini doğrultmasına fır • 
sat vermit olacaktır. 
Bazı kazalarımızda çiftçilere 

lcrecli açmak ıuretile tohumluğun 
tutarı olan para verilmektedir. 

Son yaiıf, buğday ve arpa pi • 
)'uaımda teıirini göıtermittir. Bu 
ııun neticesi olarak un ve ekmek 
te ucuzlamıttır. 

Belediyemiz zahire piyasasın • 
daki init ve yükseliılerden ekmek 
barkını ıık ırk değiıtirmek mec • 
buriyetinde kalıyor. 

C. H. F1rkaaının faallyetlerl 
C. H. F ırkaaının tehrimizdeki 

ııahiye, semt ve mahalle ocakla • 
, tmda özlü ve devamlı bir çalııma 
ıöze çarpmaktadır. Belli edilen 
tünlerde ocaklara gelen doktorlar 
lcimseaiz ve yardımsız olan haı • 
talara parasız bakıyorlar. Ayni za 
inanda bu hastalara gene parasız 
İliç veriliyor. Fırkanın bu alaka 
l'e yardımı her yurttafı sevindir • 
ı.aekte, onu kendisine daha çok 
ltındırmaktadır. 

V akıt vakıt ocaklarda verilen 
lconferanslar, mahalle dert ve ih • 
liyaçlan üzerinde yapılan ıörütme 
"e konuf1Dalar "Halka doğru,, ıi· 
dif in en açık ve en parlak tutamak 
1-..ıdır. 
Mebuıumuz Kizım Hüınü Bey 

lon ıelitlerinde halka gene yakın· 
d-.ı temaı ederek itleri hakkında 
llotJar almqlardır. Bu görütıneler 
Sok içten olmuıtur. 

ler görecek, yardımlarda buluna • 
caktır. 

Piyangonun efyaıından bazda • 
rını hanım azalar kendi ellerile it· 
liyecek ve dikeceklerdir. 

Diğer taraftan C. H. Fırkası iı· 
taıyon Semt ocağı da bir ilkbahar 
çiçek balosu hazırlamaktadır. 6 
Nisan Pazar aktamı Halkevinde 
verilecek ve mevsimin ıon balosu 
olacaktır. 

Semt Ocağı balodan temin ede· 
ceği parayla himayesindeki ıpor 
klübünün noksanlarını tamamlıya
caktır. 

Kazalarda ve köylerde 
muhtelif işler 

Ereğlide 300 kilometrelik tele· 
fon tesisatı yapılmıştır . . Her köy, 
kaza merkezine bağlanmıttır. Bu 
itte kaza jandarma kumandanı 

yüzbatı Cevdet Beyin büyük gay· 
reli görülmüttür. · 

Ereğli Belediyesi aıri bir hal bi· 
naıı yaptıracaktır. Halin yapılma· 
ıı için münakasa açılmııtır. Keşif 
bedeli 21938 lira 20 kuruttur. 

Belediye müteahhide olan bor • 
cunu senede üç bin lira vermek ve 
Halin icar bedelini de terk etmek 
suretile ödiyecektir. 

Ermenak kazasının Halimiye 
nahiyesinde bağcılığa eheinmiyet 
verilmektedir. Her köyün her ne • 
vi iki yüz üzüm jtabuitl dikmekle 
mükellef tutulm~f ve hu suretle 
üç yüz bin bağ çubuğu dikilmiştir. 

Aktehirin Bermende köyünde 
geçen ıene bir köy konağı yaptırıl· 
mııtı. Bu ıene de ayni kazanın 

Eirigöz köyünde yapılmaktadw. 
Köy konağı dört bet dükkan ve 

büyük bir okuma odasını ihtiva et· 
mektedir. 

Bermende de büyük bir de park 
vücude ıetirilmektedir. 

Bunlar köy kanununun hakkile 
tatbikindan alınan sevindirici ne· 
ticelerdir. 

Ahmet A. 

Gemlikte bir otomobil 
kazası 

GEMLiK, 27 (VAKiT) - Zi· 
raat bankaıı Gemlik ıubeıi mü • 
dürü Memduh Bey, mıntakaıı için 
deki zirai kredi kooperatiflerinin· 
umumi içtimalarında bulunmak ve 
bu müeıaeıelerin hesaplarını tel • 
kik etmek üzere büyük ve küçük 
kumla köylerine gitmiıti. Dönüıte 
otomobil kasabaya bir buçuk met· 
re uzaklıkta devrilmif, Memduh 
Bey otomobilin altında kalarak 
ayağmdan yaralanmııtır. Mem • 
duh Bey büyük bir tehlike ıeçir· 
mittir, fakat yarası hafiftir. 

Gireaunda 9eker pancar. 
GiRESUN, 27 (A.A.) - Mü • 

cadele heyetinin nezareti altında 
fındık bahçelerinde yapılan mü • 
cadele bitmiıtir. Köylere Şeker 
pancarı tohumu dağıtılmııtır. Köy 
lülere pancar zeriyatı usulü öğre • 
tilmittir. Şeker pancarı iıtihaalatı 
vilayetin yeni bir servet ve kazanç 
kaynağı olacaktır. 

C. H. F ırkasmın Hanımları ça • 
llftırma hayır kolu ıeçen teker 
1-1ı'amında fakir olan ailelere pa· 
.._ Yardımında bulunmuıtu. Öi • Adliye mU•tetarl 
~imize ıöre bu kol bir eıya Tedavi için bir müddet evel lı-
"'1.nloau tertiLine karar vermif, tanbula ıelen adliye müateıarı Na 
~-•••lal almıtm. Hayır blu, sif Bey, iyiletııaektedir. Y almada 
~ODUD lllulatile Mplı it• Ankaıal& 1iclecektir. 

VAKiT ~-

lrgiltere - Rusga 
--······-·········· ... ··--············-

Alh lngiliz 
Rus hükumetince tevkif

leri yüzünden çıkan mesele 
MOSKOVA, 27 (A.A.) - lz -

vestiya gazetesi, tahribat işinden 
dolayı İngiliz mühendisinin tev -
kifinden bahsederek diyor ki: 

"İngiliz gazeteleri bağırmağa 

baıladılar. Ve hatta Sovyet Rus· 
ya ile münasebetlerin ke:silmesini 
istediler. Yalnız harp ilanını iıte· 
meleri ekıik kaldı. lngiliz gazete · 
lerinin eaaılı tezi lngiliz mühen • 
diılerinin ıuçlu olmalarına imkan 
görülmemesidir. Bir lngilizin ci • 
nayet itlemiyeceği iddiası yalnız 
mantıka değil bizzat İngiliz mah • 
kemelerinin istatistiklerine de ay· 
kırıdır. lngiliz mühendisleri hüku· 
metimizle mukavelelerini imzalar· 
ken Sovyet Ruıyada ecnebiler için 
hususi mahkemeler olmadığını bi
liyorlardı. Tahkikat makamların • 
ca ıuçlu görülecekler mahkemele • 
;e verilir. Eğer mahkeme ıuçun 
yapıldığına kanaat etmezse maz· 
nunları serbest bırakmağa mec • 
burdur. Fakat, ıuç sabit olursa, 

Sayıfa: !.._ 

Nuriye H. niçin intihar 
etmek istedi ? 

Tabancayı kalbinin üstüne sıkb, 
fakat buna rağmen ölmedi 

l zmirde çrkan "Hizmet,, gazete- ! se:;i i ~idiliyor. Suat Bey, korkunç, 
sinin 26 Mart tarihli sayısınd:ın bir ihtimali hatırlıyarak ıüratle 
aynen: yukarıya fırlayıp odaya girince, 

Evelki aktam Karşıyakada Os· .Nuriye Hanımı karyola üzerinde 
man zade Retadiye sokağmd.ı ve kalbinin üzerinde kan akmak • 
genç bir kadın intihara teşebbüı. ta olduğu halde görüyor. f 
etmit ve ağır yaralı olarak hasta • - rJe yaptınız? diyor beni fe • 
haneye kaldırılmıştır. lakete mi sürükliyorsunuz, 1 

Bu kadın; tahmil tahliye şirke itidaline haki molan Nuriye Ha· 
ti ıabık ıeflerinden ve elyevm ko· mm: ~ 

miıyoncu Suat Beyin metresi bu • - Ölüyorum, senden ayrılmıyo• 
lunuyordu. lımi Nuriye Hanımdır. rum. Sana son bir nasihatim var; 
22 yaılarında ıarıtın, beyaz ve iz- Benim ve benim gibi kadınlarla 
mirin bazı gazinolarında, geçen ~~ar kadınlarile temas etme, bizden 
ıene de Kar§ıyaka Osman Bey ga· kimseye hayır yoktur. 
zinoıunda muganniyelikle çalı§ • Cevabını veriyor. Suat Bey va• 
mıttır. Vaktile batından bir cerh ziyetin vehametini görüyor. Çünki 
hadisesi de geçmittir, hatta yüzür; Nuriye Hanımın kalbinin üzerin • 
den yaralanmıftır. den kanlar akmaktadır. Kurıun 

Suat Bey; metresi Nuriye H;nı . kalbinin üstünden geçmit hatti bir 
mın bazı fazla kıskançlıklarından kaç milimetre farkla sol memenin 
içkiye olan fazla inhimak ve sai • kaba etlerini del mit, koltuk altın• 
resinden sıkılarak kendisine hissi· dan çıkmıttır. Yani ölmek tehli • 

Sovyet kanunlarına göre hüküm • yatını aöylemit ve artık ayrılmak, keıi; büyük bir tesadüfle atlabl • 
lerini verirler. lngiliz matbuatı' ayrı ya§amak kararını verdiğini- mııtır. ~ 
Sovyet hükumetini korkutacağını kat'i bir lisanla ifade etmittir. Nu- Suat Bey, bu vaziyetten müte ., 
zannediyorsa, Sovyet tarihini riye Hanım iıe; Suat Beyden ay • esair oluyor ve Nuri ye Hanımın 
pek iyi bilmiyor demektir. Ticaret rılmağı bir türlü havsalasına al • vefatı takdirinde kendisine me • 
münasebetlerinin kesileceği teh • dıramamıf, Suat Beyin efradı ai • suliyet tevcih edilebileceğini de 
didi ciddi olamaz. Çünki İngiliz lesine bile; bu takdirde intihar e • hatırlıyor, karakola, doktora kotu· 
ticaretinden bizim hiç istifademiz deceğini ima etmittir. yor .. Nihayet; Nuriye Hanım tz • 
yoktur. Siyasi münasebetler evel • Cuma ıünü aktam saat 18 ıu • mir Memleket hastahanesine kal· 
cebir defa daha keıilmiıtir. Ve larında eve gelen Suat Beyle Nu ~ dırılıyor ve akli melekelerine sa .. 
bundan ancak lngiltere zarar gör· riye Hanım arasında ayrılmak key hip bir vaziyette; teessüründen in· 
~'ü ! ~ ~ telıuiitlerin İngiltere fiyeti kısaca mevzuu bahsolmuş tiha _\ teşebbüs ettiğini söylüyor. 
ıulhperverliii üzerinde yapbiı te· ve müteuiben Suat Bey evin alt Nuriye Hanım, tehlikeyi atlat • 
sirleri de dütünmek lazımdır. Av· katına inmiıtir. Bir kaç dakika mııtır ve dün Alıancakta Sadık 
rupanın ve bütün dünyanın bugün sonra yukarıdan, Nuriye Hanımın Beyin sıhhat yurdunda tedavi al • 
ne derece bir kararsızlık içinde bulunduğu daireden bir tabanca tına alınmıthr. 
bulunduğunu herkes biliyor. 

Altı mühendisin tevkifi iki bü • 
yük devlet arasında ticaret ve ıi • 
yaaet münasebetleri üzerinde ka • 
tiyen müe11ir olmamalıdır. 

Yunanistan 
iki kısım oldu, 

karma karışıktır 
Yeni intihaba hazırlanır

ken hükumetin telişı 
ATINA, (Huıuıi) - HükUmet 

mahafiliyle ııkı münaaebatta bu • 
lunan Eatia gazetesinin, yeni mec· 
liıin toplanması arefesinde nefret· 
tiği bir makale, siyasi mahafilde 
derin bir teıir uyandırmıftır. Eı • 
tia gazetesinde, hükumet meclis • 
te obıtrükaiyona maruz kaldığı 
takdirde meclisi dağıtmak, yeni 

intihabat yaptırmak niyetindedir. 
Hükumet yeni intihabatta, genit 
intihap dairesi usulünü tatbik e -
decektir. Hükiimet iyan meclisin· 
de de muhalefete maruz kaldığı 

takdirde ayan meclisini de lağvet· 
mek niyetinde bulunduğunu sak • 
lamam akta dır. 

Cümhuriyetçi muhalefet fırka· 
ların efkarına tercüman olan gaze· 
tel er, muhalefet fırkalarının hal • 
kın reyine müracaattan çekinme • 
diklerini, fakat yeni teklif edilen 
intihap usulünün iyan ve meb'u -
ıan meclislerinden geçmesi li.zım 
geldiğini söylemekte ve bunun ak-

· Almanyada sabık bir 
Komünist aleyhinde •• 

Çocuğunu öldürmek iddiaşile takibat 
Almanyada Breılav ıehrinde 

ıon günlerde bir dere içinde bir 
çOt'uk cesedi bulunmuttur. 

Tahkikat neticeıinde, bu çocu· 
ğun, evvelce Rayhiftagda komü -
niıt meb'uı olarak bulunan Ri • 
tard Şultıun olduiu anlatılmııtır . 

Çocuk, bir müddet "evvel orta • 
dan kaybolmuf, babası, soranlara, 
oğlunu Sovyet Ruıyaya gönderdi
ğini ıöylemif, bu sözden hiç kim 
ıe füpheye dütmemiıtir. 

Çocuğun cesedinin son günler· 
de Almanyada bulunması üzeri • 
ne, evvelce onu Rusyaya gönder • 
diğini ıöyliyen babasından tüphe 
edilmiı, babanın, oğlunu öldürdü~ 
ğü neticesine varılmıttır. 

Sabık meb'us, cinayet iddiası • 
nı reddetmekte, "Ben, evvelce de 

6öylediğim gibi oğlumu Ruıyaya 

göndermittim. Ruıyaya gitmek Ü• 

zere Dittersbah' dan ayrıldıktan 

sonra, yolda öldi=rülmüt olacak! 
Onun Breılavda bir cinayete 

kurban gittiiinden haberim yoktu, 
Ruıy:aya vardı, sanıyordum. ora. 
ya vardığına dair haber almadım. 
Ancak gene böyle bir ıey kat'iy • 
yen aklıma gelmemitti. Küçük oğ• 
lumun ne maksatla öldürüldüjii ' 
nü bilmiyorum. 

Benim bu cinayetin faili oldu· 
ğum iddiasına gelince, tamamile 
esassızdır. Çocuğumu ne sebeple 
cldürmüt olabilirim? Bu, yanlıt 

Lir zandır.,, demektedir. 
Diğer taraftan, polisçe aleyhin· 

de bazı deliller elde edildiği kay• 
dolunmaktadır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ne uğrıyacağını ilave etmektedir. 
Umumiyetle ıiyaıi vaziyet pek ka· 
rıırktır. Memleket iki kııma ay -
rılmıttır. Aralarındaki fikir ihtila· 
f ı, doldurulmaz bir uçurum teıkil 
eder. garezler dineceği yerde tid· 
detleniyor. 

Meb'usan meclisinin bugünkü 
içtimaında M. Venizeloa aleyhin
de bir takım nümayitler yapılma • 
ıı ihtimali vardır. Eaaıen harpte 
ölenlerin ruhlarımn istirahatı için 
Selinikte ve Atinada yapılan ru • 
M!ff fJinlercle bu ild tehir beledi· . . . 

yiıler bu huıuıtn bir ihtar teıkil 
eder. Başvekil M. Çaldaris, bu ih· 
tin:ali nazarı dikkate aldığı cihet· 
le, polis müdürüne meclis dıtında 
ve hariçte hiç bir toplantıya müaa• 
ade edilmemesi için sıkı emirler 
vermi,tir. 

AT1NA, 27 (Hususi) - Çalda· 
ris kabinesi gayri meşru bir suret 
te ayan meclisini feıhetmeğe ve 

meb'usan meclisini dağıtmağa te· 
şebbüı e~:~i takdirde reisicümhur 
hiç bir mes'uliyet kabul etmedilf 
haldnnda millete h b 



Sayıfa: 8 ' VAKiT 

Kd~~i~~;;-~Bak~ D~rtdevlet 1 MISYO;f,ERLER 

_na~ıe~" :.!a.: mısakında Müslümanları nasıl hris 
meçhul A,ıkın güzel yüzlü deli - neler var ? tı•yan ettı•ler ve edı•yorlar' Esasen yemekler, Selmanın 

mahpus hayatının yegane hadise· 
lerini teşkil ediyordu. Yemek ha
ricinde, Selma, mecburi bir atale · 
te mahkumdu ki, bu, onun sinirle
rini harap ediyor, sıkıntılardan 
patlıyor.du. 

kanlı olmamasını da can ve gö , 
ııülden ümit etmek istemiyor da .. 

Selmanın günleri böylece geçi- Musolini'ye göre bu misak KuharrlrlerJ' Malılttln AbdurralaDUlD wı Mecdat Salt 

yor, ve her geçen gün onun için ile silah rekabeti ortadan Ticaret müesseselerinin netri· zin herhangi bir tarafında prote 
bir yeni İfkence oluyordu. Zaman kalkacak yatı suizan altında bulunmadık • tanlığın mahalli din olmadığı d 
zaman bir kenara saklanıp hiz • larından daha geniş bir yayılma· !Ünülecek oluna bunların, söyle 

Nihayet bu sabah bir karar ver- Deyli Ekspres gazetesinin ver • • b Am 
metçilerden birisini ele geçirmek ya mazhar oluyorlar, ve bunlara diği gibi, orada bulunan İr 

di. Bir kağıda şu cümleleri yazdı: diği malumata göre yeni "Dört 
istedi. Bunun için diidcat etti. Ken· yardımımız işe yarıyacak eserlerin rikan misyoner yurdunda tanaH 

"Bana İstanbul gazetelerini ve 
birkaç kitap göndeıiniz.,, 

devlet misakı,, beş sayıfayı doldu- · 
disi yemek odasına girince, tok • neşrini, cidden, teıvik ediyor. ettirildiklerine muhakkak nazarı ran dokuz maddeden mütetekkil" makları olmıyan kapılardan biri· "Dieğr tevzi vasıtamız h.;.ik 0 • le bakmak icap eder. Bu iki ge 

Daha sonra kağıdın altına şun
ları ilave etti: 

ı;i kendi kendine, tüphesiz elek • dir. kuma odalarımızdır. lstanbulda cin her nedense lzmir kolejine n• Misak Lokarno misakını teyit 
trikle müteharrik olarak kapanı · büyük bir okuma odamız günün killeri münasip görülmü§ ve bu 

"Bu vesileyle de beni kaçır
mak gibi alçakça olan hareketin 
sebebini bana yazmrz.,, 

etmekte ve Amerikayı Avrupayla 
yorlardı. O zaman, içerki odada her saatinde erkek ve çocuklarla lar diğer talebeden ayrı olar• ali.kadar saymıyarak iş harici d 
hizmet görülüyordu, ve Selma ye· doludur. Buradaki kitap ve mec • mektep çiftliğinde yatırılmıılar ıt tutmaktadır. . 
meği bitirene kadar kapı açılıyor, mualar mübalagasız binlerce ki•i Bunlar, bütün talebenin gözleri · 

Selma, kağıdı kapının altından 
dıtarr sürdü. Kendisine gazetele· 
rin gönderileceğine hiç şüphe et ~ 
miyordu. Daha ıimdiden "San'at 
namına büyük bir kayıp,, diye 
ba~l!klar altında kendisinden bah~ 
sedildiğini okur gibi oluyordu. 
Fakat cevap büsbütün başka ol -
du. On dakika sonra kapının al -
tından uzanan kağıtta, Selma şu 
cüm1eleri okuyordu: 

Fransayı memnun etmek için :r 
bu sefer, yatak odasına veya otur· ancak Mı'l· tarafından okunur. Talas ve Mar. nünde pazar günleri kilisede ya V ersay muahedesinin d 
ma odasına geçiyor, yemek oda • dinde de okuma odalarımız vadır. pılan ayine iştirak ederler i. letler Cemiyeti tarafından tadil o· sının kapısı kapanıyordu. O za - s· d Ad d 

Junabileceğine dair bir madde ko - ır e ana a ... ,, man da yemek odası toplanıyor, 
nulmuştur. sonra her taraf açılıyordu. 

Selma düıündü. Muhakkak bir Ren sahasında bitaraf mmtaka 

Rapor buradan itibaren elimiz· 
cie bulunmıyan bir sayıfaya geç 
mektedir. 

. .. çaresini bulup bu adamlardan bi· meselesiyle İtalyanın Balkanlarda 
risini yakalıyacak. İşte akıam 0 • ki vaziyeti de düşünülmüştür. 

S. M l' · b · k Elimizde bulunan vesikalar, luyor. Güneşin bir huzmesi, pen· ınyor uso ını, u mısa m 
· ·1 it l 'l F 1930 senesinde hendese dersinde cereden, konsolun köşesine aksedi ımzası e a ya 1 e ransa arasın • 

yor. Selmanın yanında saat yok~ da silah rekabetinin artık gömüle~ muallim Catdvvell'in, kendisinin, 
müdür Reed'in müdür muavini 
Vrooman'ın ve muallim Lavren -
cein misyoner olduklarını tekide 
lüzum göstermiyecek bir vuzuhla 
Türkiyede bulunan mektep, haıta
ne ve buna mümasil Amerikan 

Gene ayni sene ayni mektept 
talebenin birisinin dolabında ( 1 
ile beraber) isimli bir kitap bu 
Iunmuıtu. Mesele İzmir maarif j 

daresine aksedip kitabın aahibi 
izahat alınmak üzere, maarif mii 
düriyetine celbedildiği zaman, e 
sasen diğer talebeler tarafında 

daima şüpheli nazarlarla ba• 
kılan bu efendi, kitabı mektepte 
almadığını, oturdukları evde da 
ha evvel bir hıristiyan ailesi otur 
duğu için onların bırakmıf olduk 
larını ve sene batında melde 
gelirken diğer kitaplar içine bu 
nun da nasılsa karııarak ıeldijİ 
ni söylemiş, bu suretle çok ıevdi 
ği Amerikan misyonerlerinin me 
uliyetlerini yüklenmişti. BulunaJI 
kitap halen İzmir maarif müdür ' 
lüğündedir. 

"Madem ki sevgilim beni bek
liyor, hayal ve giizellik handcdir. 

Selma bu cümlenin, son oyna
dığı piyesin son cümlesi olduğunu 
hatırlıyor ve okumakta devam e -
diyor: 

Ne diye kitap istiyorsunuz. 
Kendinizi sevgilinize mevut bil -
diğinjz halde yalnızlığınıza hayal 
mi katmak istiyorsunuz. Sadece 
onu diişünmek size kafi değil 
mi? 

Selma, hiddetle kağıdı yırtıp 
demir parmaklıkların arasından 
fırlatıp atıyor. Bu adam iddiala -
rında ne kadar emin ve ne küstah 
bir emniyet bu! Zaten ilk yazdığı 
mektupta da kendisinin, asırlar
danberi bütün kadınların rüyala • 
rına giren olduğunu söylemiyor 
mu?. 

Selma dütünmeğe başlıyor. Bu· 
raya hapsedildiğinin ertesi günü, 
sabahleyin kalkıp giyinirken, kom 
binezonunun üzerinde, hayretle 
bir dikit iğnesi bulmuştu. Bu di· 
kiş iğnesi nereden gelmişti?. Sel· 
ma, bu IJcüçük hadiseyi, biraz iler~ 
de, bir koltuğun üzerinde, kendiv 
sine göre yapılmış yeni bir kombi
nezon görerek izah etmişti. Doğ
rusu, kendisini buraya hapseden 
adam her şeyi dü§ünüyordu. De· 
mek gece, o uyurken birisi içeri 
gelmiş, kombinezonunun ölçüsünü 
almış, bir yenisini dikerek getir -
mitti, ve dalgınlıkla, iğneyi üze· 
rinde unutmuştu. 

Onun kadınlara karşı çok bü
yük vir vukuf sahibi olduğuna 
delalet ediyor. 

Ah ... Kendine ebedi ve tam a 
şık ismini veren bu adam kim? 
Kim bu kendinde bütün güzellik
leri ve hulyaları topladığını söy -
liyen1 Kim? 

Selmanın aklına albümdeki re· 
simler geliyor. Acaba o kurt su· 
ratlı dişlek herif mi?. Yoksa kafa
sı talgam gibi sivri, çeneleri dı§a· 
rı yayılmış, burnu ilahi bir yum · 
rukla yamyassı kesilmiş salyalı 
gudubet mi? Yoksa... Fakat her 
seferinde bu korkunç yüzler kay· 
boluyor ve altından gamlı bakııla
rı, geniş ve mermer alnı ile ilahla· 
ra benziyen güzel delikanlının ha 
yali yükseliyor. Bununla beraber 
Sel-, büyük bir irade kuvvetile, 
fter. 1erertnde bu hayali siliyor ve 
onun yerine Ali Ramizin hayalini 

_ ofl!tiı;,mive_g affak oluyor, ve bu 

tur, oda da yoktur, fakat biliyor ceğini söylemiştir. 
ki, alelekser bu zamanlar, yemek Teslihat bet sene müddetle ta· 
odasının kapısı kapanıyor, yemek til edilecek ve siyasi meseleler 
getiriliyor, sonra gene açılıyor. bertaraf edilecektir. Mister Mak -
Hemen kararım vererek yerinden donald bu noktalar üzerinde bir 
sıçrıyor, yatağının içine, oturma itilafname yapılabildiği için mem 
odasından getirdiği birkaç yastığı nuniyet izhar etmiıtir. 
koyur•r, yatakta yatıyormuş his· Deyli Telgraf gazetesi bu mü • 
sini veriyor, Sonra, ayaklarının nasebetle yazdığı bir başmakalede 
ucuna basarak yemek odasına gi. !U sözleri söylüyor: 
diyor, masanın altına girip sakla·· "Dört devletin itilafı teklifi, 
nıyor. Etraf alacakaranlık olduğu Sinyor Musolininindir. İngiltere -
için şüphesiz bu hareketlerini nin teklifinde Amerikayla Rusya -
kimse farketmemiştir. Masanın nrn itilılfa alınmalarr mevzuubah -
örtüsü yerlere kadar uzandığı için solmuştu. Fakat Rusyaya itimat 
orada da göremezler. , caiz değil. Amerikanın bu işi hüs-

Selma bekliyor.. ..... -.,.. nü niyetle karşılıyacağında şüphe 
(Devamı Yar> yoktur. Fakat sulhün tehlikeye 

umıımmıman1Uııına-.1qmmıumaıhftıllfltu1ıtA11uııımrıftııınw.-11ımımauww-n......nnıınnnvı 

Kadınıanmız Ve dü.~mesi takdirinde Amerikanın 
ne yapabileceği peşinden tahmin 

ecnebi kadın olunamazdr. 
"Dört devlet itilafı, belki d~ 

teşekkül) eri birçok kulaklara hoş gelmiyecck. 
Türk kadın birliği, Temmuzda Birçokları Avrupanın harpten ev· 

Şikagoda toplanacak olan kadın - velki vaziyete döndüğünü söyliye
lar kongresine de resmen davet e· ceklerdir. Halbuki yeni itilaf an
dilmiştir. Birlik, bu kongreye de cak Lokarno miıakına avdettir. 
murahhas gönderecektir. Şayanı dikkat olan nokta ltalyan 

Marsilyadaki kadınlar kongresi- teklifindeki beş senelik silah mü • 
ne giden birlik ikinci reisesi Lamia tarekesi esnasında Avrupayı muz
Ref ik Hanımla Seniha Rauf Ha • tarip eden meselelerin halline e -
nımlardan mektup gelmiıtir. hemmiyet verileceğidir. Esasen 

Gelen mektupta, kendilerinin sulh de ancak bu ıstırapları her -
Marsilyada Fransız kadınları ve taraf etmek sayesinde kuvvet bu
Marsilya konsolosumuz tarafın - lur. 

müesseselerinin misyoner teıek • 
külleri olduğunu anlatmaktadır. 
Cenupta vukubulan bir hudut de· 
ğiti!diği esnasında Türklere terke· 
dilen arazideki bir mektebin Tür-
kiye misyonerliğine devredilmesi 
gibi şeyler, bunların iddia ettikle· 

ri gibi, biribirlerile hiç alakası ol
mıyan münferit birer tetekkül de· 
ğil bilakis derhal vaziyete uyan 
bir idare altında birle§tiklerini 
pek güzel gösteriyor. 

Bütün bu müesseselerin misyo· 
ner yurtları oldukları Missionary 
Herald ve sair mecmuaları karı§ • 
tırdığımız zaman bulacağımız bin 
bir delilden açıkça görülüyor. Bül· 
ten ismindeki mecmuanın 35 VP. 

36 rakamlarını göıteren yaprakta 
Bulgaristanın misyoner teşekkül -
leri sayılırken Yakın şark kole.i 
cemiyetinden Sofya Amerikan 
mektepleri de hesaba dahil edil • 
diğini söylemek bile maksadımızt 
lemine kafidir zannediyoruz. 

Elimizdeki vesikalarda Türki • 
yede tanauur ettirilenlere ait bir 
kayıt yoktur. Maamafih yukarda 
geçen bir tercümede "Geçen aene 
zarfında Dr. Maccullum Türk ar· 
kada~ile incili tercüme ile meşgul 
olmuştu.,, cümlesi ve Missionary 
Heraldın tetrinievel 1927 sayısı • 
nın 362 inci sayıfasında Amerika!'.' 

dan gayet iyi karşılandıklarını, "!ngilte~·enin gerek Fransa ge
F ranıaya nazar~n kadınlık hakla· rek Almanya, gerek !talyadan hiç 
rını tanımakta daha ileri giden bir şikayeti yoktur. Onun bütün 
Türkiye hakkında birçok suallere umduğu Avmpada sulhün sağlam
maruz kaldıklarını yazmışlardır. laşma::;ıdır. Onun !talyayla teşriki 

Lamia Refik h'.. Seniha Rauf H. mesai etmesinde bütün hedefi bu - mütalea salonu müdürü ve "lsmen 
Nisanın beşinde şehrimize dönmüş dur. İhtimal ki Fransa ve Alman - miislüman,, denmesi bu adamla 
bulunacaklardır. ya, ilkönce, !ngiltereyle !tal - rın Türkiyede de gün geçtikçe da

yanın müzakere etmesinin mahsu· ha fazla taraftar ve İsa muakibi 
lU olan teklifi kabul etmekte te - kazanmıya çalıştıklarını gösteri . 

Şimendifer gişesindeki 
sui istimal 

Şark §İmendif erleri idaresinde 
yapılan suiistimal tahkikatına ikin 
ci şubece devam edilmektedir. 

reddüt edecekler. Fakat İngiltere yor. 

( ÜC\'llMl \•ıır) 

1111nuıımınaanmınnmnun11111tuaırunnt11ıumnmtn11-

Bir vatman 
Delirince zorla 

araba durduruldu 
Geçende, Avuıturyada bir te' 

birde bir tramvayı idare eden vat' 
man, birdenbire çıldırmıı ve arı' 
bayı r.on süratle ıürmiye bql•' 
mıştır. 

Bütün durak yerlerini durmak' 
sızın geçen tramvay arabuı içiıı 
cleki müıteriler, bu vaziyet kart•' 
smda fevkalade korkmuılar, ba 
ğırıp çağırmıtlar, hatta bazıla 
tramvaydan atlamıya davranmıt 
larsa da, araba, çok hızlı gittiğiJ1 
den ~esaret edememitlerdır. 

Nihayet, bir polis memuru teb 
likeli geli§i bir anda far kedere 
uzaktan durma i§areti vermi:f 
başlamış, çıldıran vatman, nasıl ' 
ıa, polisin işareti üzerine ıayrii 
tiyari olarak arabayı yavatlatnı 
ve polis, yanından geçen araba 
sıçramış, deli vatmanı, tatlı ıözl 
güler yüzle ikna ederek, freni 
line geçirmiş, arabayı durdurmu(j 
tur. Bu suretle yolcuları muhak 
kak bir kazadan kurtaran cet.I, 
polis memuru, deli vat.manı tımaf 
haneye götürmüf, akıl haıtaıı ti 
davi edilmek üzere orada alıko 
nuimustur. 

Dün de Murat isminde bir me • 
mur isticvap edilmiş bundan baş
ka ~irketin hareket müfettişi M. 
Antomarinin de şahit sıfatile ma
lumatına müracaat edilmiştir. 

ile ltalya yeni ve açık bir görü~le Bunlardan başka 1930 • 1931 
tetkik etmiş bulunuyorlaı'. Fransa senesinde İzmir Amerikan koleji· 
ve Almanya efkarı da yeni plUnm ne Mardinden nakledildikleri ıöy· 
esaslarını tetkik ettikçe İngiliz -!- lenen iki Türk gencinin nüfus tez
talyan teşıiki mesaisinin kendile · kerelerine bakıldığı zaman dinle 
ri için bir tehlike olmadığım, bi - rinin prote~tan olarak knydedil- Ayaklar1 k1rllan amele 
lakis bunların emellerini lfıyıkile dikleri görülmüttür. Memleketim~ Beşiktaşta Demircilel ıokail11 

Yankesici iki kadın ! 
ipek film atüdyoıu laboratuvar 

tefi M. Hofman Galatasaraydaki 
postahanede mektup verirken iki 
yankesici kadın tarafından içinde 
40 lirası bulunan cüzdanı çalınmıt 
tır. Y ankeıici kadınlar aranmak • 
tadır. 

tatmin ettiğini göreceklerdir.,, ====::::-:::======~:-=-! da Mehmet Sıtkı Efendinin ker,t 
"Taymis,, gazetesi de bu me - donaldın fikirlerine uygun olduğu te deposunda amele Ali aia dil' 

ıeleye da!r uzun bir başmakale anlaşılıyor. Mister Makdonald da ikinci kata kereste çıkarırken af'' 
yazmı! ve yeni planı tasvip ettiği- bu teklifi Fransayla müzakere e- ğı kaymıf, alt katta tatlar üzeri.,, 
ni, onun Avrupa için son derece decektir. Hiçbir tarafta unutulma- dütmüttür. Bu dü!me neticeıiocl' 
faydalı olacağını söyledikten ıon· malıdır ki Alman teslihatınm kuv- Ali ağanm ayakları kırılmıttd' 
ra fu mütaleaları ilave etmittir: veti, yeni misakla alakadar olan Yaralı hemen bir otomobille JJI' 

• "Sinyor Musolini tarafından tek - devletlerden başkalarını da ala - yoğlu hastahaneıine kaldırıbnlf 
lif olunan yeni usulün Mister Mak- kadar eder.,, tır. 



-· tCll 
111 
~ er ... 

ltfJ2 

t .. -tD .. 
6' 

i 
tD -... 

ıı 

:-... ., ... -

::r' 
ı::: 
~....,. 
ı:) '• a ç: 
~ ôJ -· • 

... 
N 

" ::r' 
tD .. 
B 
" R .... 

ot" ... ...,. 

~· 
(/) 

~: .. 
it 
:J 
~I :;· 

QJ 
N 

:E 

8 .. 
..lıd 

r.s .. 
... 

:E .... .... ,,, 
Q) 

..l:l ... 
Q) 

en 

= ., ' «S 
ftS ,J:J .5 >. e ...... Q) 

iii ·; > 
ftS bll ... 
N G> .,.. 

-] 
c 
.s ., --

.: ... 
"O 
·~ 

ftS 
"O 

f'-• ı.: "" .... .... "O 
"O -Q) .... 
ı:: >:ıcl 

Q) 

"O ·9 .. ~ 
.... "O 

e a .. -.c ~ =. ftS 
o :ı: 

1 1 

• Q) 

Q) 

"O 
QJ ... 
CJ'I .... 
> .. -

1 
111 .c .. 
Q) 

a.. .... ... 
~ 

.:! 
::::s 
~ 
ı:: ::::s 

Ut 

' -• .. 
1 

o .,. .. 
1 

' .... 
eorl .. 
1 

' .. • ~ 
1 

1 



er" ... 
""' 

o 
:ı -il> 

""' -

a .... 

°' ı:: -cr.:ı 
P1 

""' ;· ,... 
111 :s 

o - -c- 5· ı:r 
g ~ &'" ., . .... -:;· 
c.. 

:s Sil 
r:r a;-
a. 3 
C'D ~ .... 

ı.(11 .... -a .... 
'°' (il s· .... 
N 
c.. .... 
:-c 

Q. -OQ< s ... 
ı:: 
rı 
ı:: 
N 

a 
nı 

,; 2.: 
;" C'D 
"' ~ . .... 8 
B .... 
:-..; °' • CD 

'< 

i:1 r;-
PJ rı 
:r ::: 
CI> ... 

E.. < 
ıı:• CD 
.... o 
< ::ı ~. 
(1) • • 

.... 
o 
::r 
ı:: 

El 
ı:: 
;;;"" 

~ -o-
~ 
c.. .... • 

.... 
~ 

,.. . ... 

N~ 

:ı c 
::s 
ın 

"" o 
>. 
2 
o 
"' -c .. 

)!)O -'"ti 
cıı 

ı: 
-e s 
Q. .... 
::ı ;:.... 

- 4U o ... 

.. 
CIS 
N 
c:> c 

:c 
!!!! ·-... 
... ~ ->. 
CIS 

:c 
1 

-:s 
..c 

ı::: 
CIS .... .,, --

ı A '" 



28 Mutt933 VAKiT Sayıla: tf 

1 İbni Mahmut 1 TürkiyeCümhuriyet Merkez Bankası 
- lbni Mahmut ıeliyormuf .. 
- Cezası affedilmif .• 
- Kafirleri korkuttuk. lbni 

Mahmudu onun için aerbeıt bırak
tılar. 

- Öyle ama, müateYliler bq • 
lanna ıelecek belayı bilmiyorlar 
mı ne •• lbni Mahmudun ıelmeıile 
ıusacalımızı ıanıyorlar. Halbuki 
o muhakkak bizim batımıza geçe
cek. 

- Doğru, onlar için tehlike da· 
ha büyüyor .. 

- Ya ... lbni Mahmut için de! 
Bu aöz, kııık aeıle konu,tan be· 

devt kütlesini harekete getirdi. 
Baılar ıert bir hareketle söz söyh 
liyene çevrildi. Birkaç el bellerde· 
ki kısa ve iğri hançerlerin inci • 
lerle itlemnit kabzasını sıktı. 

- Suı ya Fanık! Nankörlük 
etme. Bizim selametimiz için öm
rünün iki aenesini müıtevli zindan 
larmda ıeçiren lbni Mahmut bak· 
kında böyle dütünıbe .. Büyüyünce 
ıünaha girersin .. Sus. 

Faruk çipil ıözlerini kırptı. 
İncilerle itlenmit kısa ve ıgrı 
hançerlerin kabzasını sıkan ellere 
baktı. Müsterih bir insan halile: 

- Ben de böyel dü!Ünmek is
temem, dedi, fakat tecrübe böyl~ 
ıöateriyor. Müstevli zindanların • 
dan dönen bütün arkadatlarımız 

bize ihanet etti. 
- Sus ya Faruk, söyleme. lb

ni Mahmut kabilemizin en eski 
bir ailesinin oğludur. Kahilemizi 
onun ceddi kurdu, kabilemizi o • 
nun ceddi yqattr. Şairlerimiz ka
sidelerinde onun ceddinin kahra -
manlıldannı anlattılar. Sus. Her· 
kes için öyle clütünebiliriz, onun 
için aıla. O bizim batımızdır .• 

- Ya Aptullah doğru söylü· 
yorsun ama zindanlarda yattıktan 
sonra bize ihanet edenler de kah· 
raman bir sülalenin evlatlarıydı. 
Onların babaları da kabilemizin 
ael&meti için çarpıfmıtlardı, onla· 
rın iıimleri de kasidelere geçmit -
ti. Yalnız müstevliler çok kurnaz 
!eylerdir Aptullah ! Sonra çok zen 
ıin. Onlarda hertey var. Para, 
kadın, birkaç keıe altın, bir gü • 
zel kadm bizim en mertlerimizi 
onların tarafına geçırıveriyor. 
Müstevlileri kovmak için başımı • 
za geçen kaç kişi kaç kahraman 
mücahit onlara esir olduktan son· 
ra aramıza dönünce bize ihanet 
etti, bilmez miıin ya Aptullah, al· 
tı ay evvel kahraman diye alkıtla· 
dıtımız kaç arkadaıımızı alçak 
diye ellerimizle öldürmek mecbu
riyetinde kaldık. 

Faruk bir an sustu, çipil gözle
rini çölün kızgın kumlarına çevir
di. Kızıın kumlara diz çökmüş 
sahur ve mütevekkil mücahitler.
baktı. içini çekti: 

- Müstevlilere esir olduktan 
90nra aramıza dönen bütün arka· 
daıları biz kaybediyoruz, dedi. 

Gözleri dolu dolu oldu. Baıını 
Aptullaba çevirdi, titrek bir seıle: 

- Bilir miıin ya Aptullah, bir 
arkadat esir olunca ne yapıyo • 
rum. Her aecdeye kapanıtmıda o 
arkadqımızm aramıza dönmeden 
ölmesini iıtiyorum. Hiç olmazsa 
hançerlerimiz bir kardet kanıyla 
kızarmaz, hiç olmazsa vaktile if · 
tiharla bahaettiğimiz bu iımi la • 
netle anmayız diyorum .. 

Sustu. Cevap vermediler. U • 
zaklardan bir mücahit yanık sesi· 
le bir meniye söylüyordu. Bu ses 
lnananlarm çadırına bir inilti ha • 
linde döküldü. Bu ıeı onları için 
için al1atb. 

Şehir büyük bir sevinçle çalka- I L---------=-23=-~/.:3:..:../...:1:...:9::....:3::....:3:........;V_a_z_i y~e_t_i --------:::::~~ 
nıyor. 

- lbni Mahmut geliyor! 
Entarisi yırtmaçlı bir bedevi 

cüce, evinin taraçaımda yüksek 
sesle haykırıyor: 

- lbni Mahmut geliyor! 
Kurbanlar kesiliyor, sebil da • 

iıtılıyor, tehir süsleniyor. lbni 
Mahmut yarın akıam şehirde ola· 
cak, herkes memnun. Hatta, tehri 
itıal altında bulunduran müstev • 
lilerin kumandanı bile .• ..... 

lbni Mahmut tehrin kapılarına 
gelince atından indi. Yanmdaki -
lere yayan yürümek iıtediğini 
söyledi. Her taraf hurma dallarile 
süslen mitti, her tarafa bayraklar a 
sılmııtı. lbni Mahmudun geçeceii 
sokaklara kıymettar arap halıları 
serilmişti. Müstevliler kumandanı 
bile kendisini ıehrin kapılarında 
kartıladı. Askerleri mızıkalarla 

AKTiF 
K•aa: 

,\ ltın: ~afi kilogram 11. 871-437 L. J6.69S. l62 .57 
Banknot . . . . . . • ., 14.914 121.-
Ufaklık . . . . . 63 ı.s:;3 .3 

Dehlldekl Muheblrler : 
,\Jtın : Safi l\g. . . 1.788-024 L. 
Tilrk lirası • • .. ....... _ ..... ....., __ -ı 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın Safi kilogram 1.541-044 ır 2. lö7.696.9 
.\!tına tah\ ili kabil Ser bcst dthizlcı .684.0:lS. .ı 

PASiF 

Sermeye. . . . ' ...... . ... 
32.244.1 36.93 TedavUldekl Banknotlar: 

Deruhte edilen cuakı nakti} e L. 158.748.563.
Kanunun 6 'e 8 inci madde-

3.332.922.19 delcrinc te\iikan ,·akl tctlh at ~ 4.434 563.-
Dcruhtc edılen euakı nakti e 
hakı)CSİ . 154.314.000. -

2.85 t .665.36 1\aışılı Aı tamamen altın olarak 

Lira 

15.000.000.-

Hazine T•hvlllerl : teda\ üte uzcdilen . • . . . L. 8.688.000. - 163.002.000.-
Deruhte edilen cı rnkı naktiyc q 
karşılı~ı L.158.748.563.-

llevduatı 
Türk lirası Kanunun O ve 8 inci mad

delerine tevfi kan , aki tcclh-ıı t 

CUzden: 
4.434.563.- 154.314.000- ()ö,iz 

Muhtelif. • 
Senedat . . . • . I' L. 3.288.630 .4 
Esham \ e) Deruhte edilen evrakı 

tahvili t J nakti\ c karşılığı (iti
bari kıymetle) • • . • . • ., 27.125.825. -
Esham 'e T ah\'ilAt . . . . •• 1.028.296 · 9 3 J.442 75242 
Affın ve döviz Uzer! ne evana · ı 0.666. 96 
ttla•edarl•r • • • • . • • • · · · 4.500.000.
Muhtellf 9 s10 36 5.48. . 

" 13.772.758. 53 . . 5.1 18.M2 .02 18.891.420.5 . . . . . . 

İbni Mahmudu aeli.mladı. O, kır· 234.186.023.lZA 
mızı entarisi, ipek kefiyeıile sa • ~ 

YekOn 
YekOn 

de mütevazı bir insandı. Sevim· Iskonto haddi % 5 1 f2 - Altm liydi. Esmer yüzünün öyle munta· ._ _________________________________________ _.: 

zam ve züzel hatları vardı ki, in • 
sana i.k bakııta zevki için arap 
Jcyafelinıa girmit bir film yıldızı 
hi~sin; Ve'riyordu. Halbuki o, ga • 
ı:~lıırdan gazalara kotmuf, avuç • 
lil11 ıilah kabzası tutmut bir ku • 
mandnntlı. 

- y l\f&lln lbni Mahmut! 
- Vaıaısın lbni Mahmut!. 
-- Yatasın lbni Mahmuuut! ! ! 

AH! AMAM! (ABUK! SANCI CE(Tİ: 
.••• ARKAM 1 BiR ALKOK YAKISI 

Herkf'ı selamladı. Kendisine in
ci:eı le siisl~nmit muraasa bir han· 
;e•· u~abn bir bedevi çocuğunu 

kucagına ald•. Onun kIYırcık saç
lar•nı okıaJı. Y anaklarmı öptü. 
Galiba gözlerinden bir kaç damla 

weya iki Alkok yalıw bulıuıchınırmz. Vfıc:udıın her lwı&I 
bir eanaama brtl 'buır 'H enıiD bir tedbirdir. Bir dfı.dnc 
ılAçtaD daha mDasirdirlcr. Siı iflnizlc mesıuJ olur lccn o 
da kuıdl n zilairu ~rOr. Hu eczanede bulanu . Fakaı 
Alkok lsmml ııatınnııda tutu.nuı.. TaklitluiJıden sakmuuz. 

da yaf kah. . . .,,. Tlrklye Umu•I Accealalarl : 
G.aA.8MIRLld . .._ ...................... •·t.ih&IJ ! ~ • I!1 :m a Ei ı 

SANCIYI ZALE EDER 
Şehir halkının kendisine tahsis 

~U~ibircvdeydLY~nadLKm-~•••••••••••••••••••••••••••I 

diıini ziyaret edenler çoktna ait· y e n 1· T a r 1· h 
mişJerJi. Hizmetkarları uyumut • 

lar~ı. Bir sedire uzanmıftı. Gözle· Her sınıf tarih kitabının hulAsası 
r; kapalıydı. Y orıun olmasına 

rağmen uyuyamıyordu. Evinin ö- Tarih imtihanını Yermek iateyenlere lllzumlu bir rehberdir. 
nünıle bir beygirin durduğunu du· 100 kuru-, fiatla lıtanbulda Kanaat KOtüpbaneıinde satılır. 

yugibi~du.B~u~nn ~~•••••••••••••••·~~~~~~~~~~~~~ 
tar.sfı11daki odasının camına bir 1 -~~lll~~ll~l~~lll~IOOm~H il 
C4VU~ kum atıldı. Süratle yerinde~ 

kal1't:. Pencereyi açtı. Aıağıd<i Sellnik Bankası 
kısrağının yanında beyaz maıla • 
~una ıarıl"!lış bir adam gördü. Ya· Tesis tarihi ı 1888 
v•t_Ç• ~;:n:ri: Sermayesi : 30. 000. 000 Frank 

- · Ben Zübeyr. Arkada,lardan idare merkezi : ISI AN BUL 
ıelim ve mektup getirdim. 

- Dur biraz. TDrklyedekl Şubeleri : 
Usulca atağı indi. Kapıyı açtı. lstanbul ( Galata ve Istanbul ) lzmlr 

Züb~yri içeri aldı. Yukarı çıktı - Samsun • Mersin • Adana 
lar, Zliheyrin uzattığı mektubu a!-
dı, açtı, okudu: Yuoanlstandakl Şubeleri : 

"Bizder. ayrılmıyacağın mubak SelAnlk • Kavala. A tlna. Pire 
Bılfımum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari beaap· 

tarı kllşadı. Eıbam ve Tabvilit. Kasalar icarı. 

kak. Zaten kabile senin. Müstevli
leri kovmi\k için idareyi eline a· 
laca~m günü bize bildir. Harp için 
her ~f v hi'zırdır.,, mnıı•ıı-1111ın1M ınıııı~ıım~ıı "" lataabul Uçtbıctl icra mt'murlutundan: manda size iltihak edeceğim. Ar· ı 

kadatlara ıelim. Bir deynin tcmlnl latlfası Zlmnmda 

• • • mahcuz ve paraya çe\'l'ilmeal mukarrer 

kaaa, koltuk, dolap ve saire 8/ 4/ 933 

tarihine mUsadlf pazart esi gUnU aaat 

10 • 12 de Gala tada Boafor hanmda Mah

Doktorlar 
Dr. Mehmet All 
idrar yolu haatabklan 

miitehaa•ısı 
JaJprObqmda Emin!SnU 

Her gUn öfle<lc.n sonra 

oı, Tabibi 

Elle Hayon 

3 numaradaki muayenehanestnde kabul 

etmektedir.Telefon: f1603. Adreae dikkat. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili haataııklar mUtebauım 

Oh•anyolu No. 118 Telefon: 222398 

Dl• doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: UskUdar Atlamataıı No. 61 

Dl, doktoru 

Zeki Nuri 

rahatsızl ığı tedavi olunur. Muayenebaae. 

llsküdar Ab<;ıbafı Mektep sokak No. 00 

ıliyorlar ve kendisine olan has• 
retlerin~len bahsediyorlardı. Mek 
tubun altında kabilenin en ileti 
gelenlerinin mühürleri vardı. lbni 
Mahmut zaten bunu bekliyordu. 
Fakat o, müıtevlilere kendilerile 
barbetmiyeceğini vadetmitti. lbni 
Mahm"JJu bunun için serbeıt bı • 
rakmışlanh zaten .. 

Ertesi ıünü müstevlilerin ku • 
mandam lbni Mahmuda kendi e• 
vinde nim reıml bir ziyafet verdi. 
ve bir nutuk söyledi: 

"Maksatları bir arap medeni • 
yeti kurmak olduğunu, kendileri 
nin burada bir fenalık için dur· 
madıklarını,, söyledi. 

mut LutfU Beyin yazıhanesinde açık art- ı•-------------

O, mÜ!ıtevlileri koimak için 
çöllerde toplanan mücahitleri ıul · 
he dıısvete memur edilmitti. Müs • 
tevliler lbni Mahmudun nüfuzun • 
dan iıtifade ederek bu büyük ga · 
ileden, esareti bir türlü hazmede -
miyen bu arap belasından kurtul· 
mak istiyorlardı. 

- Yorgunum Zübeyr, bir müd
det dinlenmeliyim. En müsait za · 

Ziyafet müddetince lokmalar 
lbni Mahmudun boğazında kaldı 
kaç defa: 

- Biz halimizden memnunuz! 
efendi. Çöllerimizi bize bırakın 

sizden batka bir fey istemeyiz ! 
Demek arzusile yandı. 

( Sonu yarın ) 

tırma ile satılacağından t alip olanların 

mezkfır gUn ve satte mahallinde hazır 

bulunacak memurumuza mUracaatıarı 1-

l! n olunur. 

tııtanbul ikinci tnı\A llt>murluğuııdan : 

MUtlis kömUrcll A yan oğlu Mehmet 

ağanın üçte iki hisseıılnc mut.aaamrf 

bulunduğu Kurtuluıta Fotika aokağmda 

istanbul i k inci icra ruc.murJutundaa: 

Vakıt ga.zeU-sınin 12 inci sahitamıd& 

Beşiktaşta Muradıye mahallesinde NUz • 

heUyc sokatmda atik 5,7 cedit ~ No. 

ıu fınmn 10/ 4/933 Pazarteai gUııU Raat 

14 ten 16 ya kadar ikinci arttırma • 

klin 9 No.lu hane kiraya Vtsrileceğinden smm ~apılrnn"'t takarrilr etmişken lleb

lutmak tstiyen'erin l / 4/933 Cumarteal ven 8 / 4 933 Cwnarteal gUnU yuddltı 

sQnO Aat H te utiılci lftllı dalrutnde görillmekle keyfiyetin tuh1JıJ .tUr8W. lo 
buu bulwamaları illa olunur. IAnı ric.a olunur. 



Sayıfa: 12 VAKiT 28 Mart 1933 

~'te Maroken Birman'İar 
~~-......--r----ı 

Maroken Birman IPEKiŞ'in en 
ziyade benimsediği bir kum~ştır. 

IPEKIŞ'in Maroken Birmanları 
ile en ağır tuvaletten en hafif Sf)Ür robu
na kadar her türlü ipekli elbise yapılabilir 

MAROKEN BiRMAN'larlıi tam 178 muhtelif rengi vardıi-! 
W nımrıır~ rııı ili l l! 1111 !i lfı ili 111 mı 11 m ımııı l!il!!I 1111 !il 11111 1111 ırm '111 u 11111 il' mili !l l!ffil~füilllllli lllfül .!lllll'lm~I~' •~•PllWU• 
Deniz Levazım Satınalma 

~omisyonundan: 
300 Ton Lavamarin kömürü: Pazarlıkla mübayaası 29 ·Mart· 

933 Çarşamba günü saat 14 t e. 
Muavin Geıı:iler ihtiyacı için lüzumu olan yukarda miktar 

ve cinsi yazılı kömürün pazarhkla mübayaası hizasıodaki gün 
ve saatte yapılaca~ından şartnamesiDi görmek istiyenlerin her 
giin ve mezkur kömürü itaya talip olacakların da pazarlık gün 

"Milli Tasarruf ve .iktisat Cemiyeti" diyor ki: 

''Yurtdaş, Yerli Malından Şaşma!'' 
ve saatinde muvakkat teminat makbuzlariJe birlikte Kasımpaşa · 
da Deniz Levazım Satmaln1a komisyonuna müracclatları. (1354) 

Ziraat Vekaletinden: 
Bu sene mühim istihsal merkezlerinde yaptırılacak hububat si· 

loları hakkında alakadar firmaların vekalete gönderecekleri avan 
projeleri için evvelce 20-Mart· 933 akşamına kadar verilen müd- Ankara' da Is tan bul' da 

Bahçekapıda ve Beyoğlunda 
Samsun' da 

d et 5-Nisan·933 akşamına kadar uzahlmışhr. Bu müddet zarfın
da projelerin her halde Vekalete gönderilmiş bu lunması icap 
eyıedıği ve bundan sonra gönderilecek projelerin dikkat nazarı· 

~~ ...... Mnoe~~-r-~~-···o·Mı 
0

ft.aı.r-::-~-::-;-T1-1118"1i~llM_..,~---,--~ 

ııa aJınmJ.Jacağı ilan olunur. (1366) 

933 
Birinci kurası ay 
başında çekiliyor 

Kura Ankarada iŞ BAttKASI merkezinde 

--

noter huzurunda ~ekilecektir : 

Birinci mük:lfat 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 numaraları 
Ankaraya gönderilmiştir. 

~ 

TURKİYt İS BAN\<ASI 

\ ) 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden : 

(500) kilo ( Alcoo\at de goudron ) (40 ~ 10%) 
(500) ., Karauel (Pur sacre special pour) ligueuss a 40 !! 
(500) Gram • Neroli esansı - yüzer gramhk beş şişe dahilinde 

Likör Fabrikasına muktazi bu üç kalem Jevazım takassız sa
tın almacaktır. Taliplerin pazarhğa iştirak etmek üzere (1-4 933) 
Cumartesi günü saat ( 15 ) de Galatada Alım. Satım Komisyo· 
nuna müracaatlara. (M) (1309) 

ıstanbul Belediyesi llanlan ( 

Se~zebalinde 2 No. h dükkan : Teminat 18 lira 
" 6 ti ti ,. lH ,, 

Yukarda yazıla mahaller kiraya verilmek üzere lemdiden mü· 
zayedeye çıkarılmıştır. Talip olanlar şartnamelerini görmek üıe· 
re Levazım müdürlüğüne müzayedeye g irmek için de teminat 
makbuz veya mektubu ile 3· 4 933 peızarlesi günü saat on beşe 
kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (1371) 

157 No. h müstamel Berliye marka kamyonet pazarlıkla sah· 
lacakhr. Talip olanlar şartnames· ni görmek ve izahat almak için 
her gün pazarh~a girmek için de 22,5 liralık teminat makbuz 
veya mektubu ile 1 · 4 - 933 cumartesi g ilnü saat on beşe kadar 
Levazım müdürlüğüne müracaat etmelidirler. (1374) 

•

1
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•u c ,\ . ~ ırı.ccı .\l ühüruar zadı.: Han 22640 :: lik. kan çıba nı. ko1rnl.: altı çıbanı. :: 
•-----·-------• ~ arpacık ) \ e bütün cilt hnsıalıklannı ~i 

lzmir .• Pire • lskenderiye ~ . l\ or~ı pek ıesirli bir aşı dı r. İl 
Postası :::::::::::::::: 1 )i van vol u ~o J 89 ::::::::::1.-:::1 

( l z mir) 28 Mart salı 11 
de. 

Trabzon Postası 

(G ··ı l) 29 Mart u cema çarşam !) a 
18 de Galata rıhtımından. Dö 
nüşle Tirebo!uya da uğranı1 ır. 

lzmir • Mersin Postası 

(Mersin) 29 Mart çar· 
şamba 10 da 

idare rıhtımından kalkarlar. 
(1342) 

•:--~~~~~~~~~~-

ıı:a:.lıöy 1r ra Daire lndt"n: 

Bir borcun temini istl!aııı zımnında 

mahcuz olup satılarak paraya çevrllmesf 

mukarrer bulunan ev eşyası 2ı:t/3/933 

Salı gilnU uı;ık arttırma ile Ş~ll Ha • 

mamı Çarşısında t!ntılacağından % 2,5 res· 

mi dclllUlye mu,terislne alt olmak Uzc

rc taliplerin yevı:ıi mezkfirdn mahallin· 

de hazır bulunacalt memura müracaat • 
le.rı llAn olunur. 

:::s 

SAHİ~~: MEHMET ASllıl 

Umumi Neşriyat MUdUr U: Fll<RET Aotı. 

YAKIT MATBAASI - lSTANBUL 


