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İngilteren~n Tür~iyeye Cevabı 
Ingiliz hariciye nazırına göre 

Türkiye askerlerinin çoğu Avrupa dışında olduğu 
için ordumuzun mıktarını tayine lüzum görmemişler •• 

~=================-J 
Adımız unutul
muş mu? 

Geçen hafta Cenevre silahsızlan. 
ma konferansına, lngiliz baıvekili 
M. Makdonaldın verdiği planda 
doğrudan doğruya Türkiyeyi ali· 
kadar eden bir nokta vardı.Bu nok 
ta Avrupa devletleri sıralanırken 
Türkiye adının unutulmuf olma· 
11ydı ! Filan devlete ıu kadar, fi. 
lan devlete ıu kadar askerlik bir 
ordu verilmeli denilirken Türki • 
yeden hiç bahsedilmemit olmaıı 
tabii olarak bütün Türklerin dik· 
katini celbetmişti. 

Türkiyenin adının ve Türk or· 
dusuna ayrılması icap eden asker 
miktarının bu ıuretle açıkça göıte
rilıaemit olması herhalde bir unut· 
kanlık eseri olamazdı. Bu takdir • 
de kıtavi arazisi ve Akdenizdeki 
aahillerile • tıpkı Sovyet Ruıya gi· 
bi • Avrupada bulunan Ye bu aı· 
fatla Avrupa komiıyonuna dahil 
olan Türkiye, ingiliz projeıinin 

ln.uıuai mevcutlara. tahsis ettiği 

deTletler araaında •J'llmlf bulu • 
nuyordu. Acaba bu husuıiyeti 

halisane su]h siyasetimizin cihana 
telkin ettiği itimada mı atfetmek, 
yoka bunun sebebini Karadeniz 
boğazıyla Manı arasında bir mu· 
vazilik görüldüğünde mi aramak 
lizımgelirdi. Bu cihet Türkler i -
çin büyük bir hayret ve tereddüt 
yeriydi. 

işte bu tereddüt ve hayret do
layısile meselenin mahiyeti hak -
kında hükumet resmi lngiliz ma
hafilinden tenevvür etmek ihtiya
cını hinetmiıtir. Bunun üzerine 
lngilterenin Ankara maılahatgü • 
zan M. Morgan hariciye vekaleti
ne izahat vermiıtir. Bu izahattan 
anlıyoruz ki Makdonald planında 
Türkiye adının zikredilmemit ol· 
maıının memleketimiz aleyhine 
tefsir edilebilecek herhangi bir 
maksatla asla alakası yokmuf. 
Sırf Türkiyenin ileriye süreceği 
menfaatlerine göre istediği vazi • 
yette ıerbest kalabilmesi mütalea
ııyla ismi açıkça zikredilmemiş. 

Bundan baıka Türkiye için teklif 
edilen tayyare niıpeti qe her türlü 
müzakereye, tadil ve ikmale mü· 

lngiliz Başvekilinin tek
lifi, Suriye ve Antakya 
mandaları meselesi 

1 ••Wm kararlan hada dhya~ aıaka• Ceaevrekoafel'llll8DI .. aoktalaasanaus 
..... etle• lasllls ye Jtalyaa bafvekWerl mldafaa eden a .............. Uhllıol 

tuna dair Türk murahh:ıeı - Suriye ve Aatakp bavall91al ga.terea harita 
Dlll teklifini, Sovyet hf'yetl 

murahha ... ının tamamtyıe haklı ve suıhUn , .e 1 ıundufunu heyeti murahhaaam namına be· 
umumi emniyetin menfaatlerine uygun bu- yan ederim. 

Antakya ve Iskenderun mandası meselesi 
İngiltere Baıvekili Makdonal • \ ne vakıf olarak böyle bir taıavvur 

dın son Roma ziyareti eınasında da mı bulunmuıtur? 
Suriye mandasının Fransa tarafın· Bu noktalar meçhuldür. ihtimal 
dan ltalyaya devredilmesinin de ki bu rivayet tamamen uydurma 
mevzuubahis edildiği haberi Av • (Devamı 8 mcı uyıfada) 

rupa telgrafları olarak gelmiıti. Bu ~m~~~nıoomı~nıııooııııımııı-
arada yeni bir ıayia meydana çık· • • • 

mııtır. Bu ıayia da Suriye yerine D ı L ı M ı z 
halihazırda hususi bir idareye ta -
bi olan {Antakya ve lskenderun) 
mandasının ltalyaya Fransa tara • 
fından vadedilmit olduğu mcrke 
zindedir. 

= 18 inci liste = . 
ANKARA, 28 (A.A.) - Kıırşdıklan ara

DIM'ak Arapça ve Fanı(a kelllllf'lt>rln 18 nu
maralı llııteııl ıudur: 

(Devamı 1 inci •yıfada) 

Hükumet mahafilinde bu ıayi • 
ayı teyit eden hiç bir haber yok
tur. O halde bu ıayia nereden çık· 

... -------------- mııtır? Bunu tayin etmek kabil ol-
V A K l T mıyor. 

Mehmet Asım 1 - Tfıbi 

(Tabiiyettcn) 
2 -Tabut 
3 -Tali 

8 -Teenni 
9 - Tl?essüf 
10 -Teessür 
11 -Teessüs 
12 -Tehir 
13 - Tekit 
14-T€lif 

Bayramerteal Acaba {Antakya ve · lskende -
Yeni roman1!lın tefrikasına başlıyor 

(Derece) 
4 - Tarih 

KimsesiZ 
Bu senenin en ~üzel, en meraklı 

romanlarından biridir. 

Selami izzet 
Bu eserinde, zarif bir genç kız tipini 

çok canh yaşamvşhr. 

Kim.sesiZ 
Tlrk kmrun, Türk erkeğinin, Türk 

ailesinin rornınıdır. 

run) mıntakaıının ltalyaya veril -
mesi hakkında ltı.ı.lya tarafından 

bir arzumu izhar edilmiştir? Yok
aa lngiliz Başvekili Makdonald 
ltalyanın Suriye mandası talebine 
kartı Suriyeyi ikiye ayırarak bir 

kısmını Franaada bırakmak, diğer 
kısmını ltalyaya vermek gibi bir 
fikir mi ortaya atmııtır? Nihayet 
hakikaten Franaa hükilmeti ltal • 

5 - Tecil 
6 - Tedip 
7 - Teemmül 

15 -Temin 
16 -Tesir 

IJstelerde çıkan k('llmeı('rdeıı manalan 
birden fazln olanlnrm hl'r nınnası itin ayn 
kaf'lılıklar llt>rl aUrWeblllr. 

Kar,ılıklıın gönd('ren zaUarın .-önderdik· 
lerl kar dıklardan duyulmuş, tıılWmll' ohnı
yanlan, bnngl kaynaklardan aldıklarını gös
termeleri. 

[Bulduğumuz kelimeler ve okuyucula
nmızm göndt>rdlği kartdtklar beşinci eaytfa
m!Zdadır. J 

yamn Suriye üzerindeki emelleri • -1-W•Mll'lm 

r -
Küçük Mekteplilerden Sonra •.• -

Memurlarda adlarını 
değiştirmiye başladılar 

Belediye yazı itleri kaleminde çahşan 

memurlar isimlerini Türkçeleıtirmiye karar 
ver mitlerdir. 

Kalem Amiri Hüsnü Beyin adı Duran, 
memurlardan Süreyya Beyin adı Oral, Hüs
niye hanımın adı Eren, Meliha hanımın adı 
GOlen olacaktır. Belediye avukatlarmdan 

Rami Bey de adını Günete çevirecektir. 
Memurlar yakında yeni isimlerinin tes· 

çil muamelesini yaphracaklardır. 

Dünya Y ahudilerile Al
manya arasında harp var 

Almanyada Hitler hükômeti iş 
bqına geçince Alman ticaretini e

linde tutan yahudilere yol gö
ründü. Birçok yerlerde nümayişler 
vapıldı, öükinlan kapatıldı, üs • 
tüne (bu dükkana girmeyiniz) di· 
ye yuıldı. Hati daha ileri gidildi. 
Fakat buna mukabil birdenbire 
dünyanın dört bir tarafından pa
ranın sesi çıktı. Yahudiler ayaklan 
dılar, kıyamet kopanmya ve "Al· 
man Malı almayın,, diye Jngilte • 
rede, Framada ve bele Amerika • 
da dehtetli nümayiıler yapmıya 

baıladılar. 

Şimdi Fliatinden, Brezilyadan 
bile yahudilerin protesto aealeri itİ· 
tiliyor. Fakat Almanya bundan 
1ılmamıt mukabil ve tiddetli ted
birler almıya baılamııtır. Bakalım 
bunun sonu ne olacak .• 

( Bir taraft- Alm_.,.da Yala•dl 

•'"'•l•n kapabb709", a.teae "Al
--·•l• .. a• ..... •al alma~ 
diye yu.ıh70J". Dlj'er taraftall 41.._ 
yaclakl YalaadDer otomobillerle aa
ma~ler yaparak ı " Alaıaıa malı al• 
maymJ,,cllye propaganda yapıyorlal'] 

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

Türkiye ile Bulgaristan 
arasında iki mesele 

1-lki millet arasındaki dostluğun inkişafını temin 
2-Ticari münasebetlerin azami inkişafına çalışmak. 

Bulgariıta • 
nın Ankara el· 
çiliiine Sof • 
yada Franıızça 
olarak çıkan ya 
rı reımi La Bul 
garie gazetesi • 
nin müdürü M. 
Nikola Anto • 
nofun tayin e _, 
dildiiini yaz • 
mııtık. Birkaç . 
güne kadar ıeh · 

• • Yeal Balsar -11r1 
rımıze ıelecek • • Aatoaof 

olan M. Antonof Sofyada fu be • 
yanatta bulunmuıtur: 

" - Türkiye ile Bulgariıtan a • 
raımdaki dostluk münaıebetleri • 
nin inkitaf ı için çahıacağız. Bu, 
her iki milletin fay dasına olduğun 
dan lazımdır ve esaıen iki milletin 
hiniyatına da uygundur. iki tara • 
fm karıılıklı doıtluğuna hiç bir 
mini olmadığından benim Türki· 
yedeki vazifem çok kolaylatmıt • 
tır. 

Ben lstanbulda Galataaaray li· 
(Devamı 6 mcı uyıfada) 

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

Yaz &•idi, ekinler bataklandı & 



Cenevre konferansında 
Boğazlar meselesi 
Silahsızlanma konferansında 

hükfunetimizi temsil eden Cemal 
Hüsnü Bey tarafından Makdonald 
projesi münasebetile söylenen nu
tukta boğazlar meselesinin de 
mevzuu bahsedildiği malumdur. 

Bu meseledeki noktai nazarımız 
JUdur: 

Malumdur ki Lozan muahede -
sine merbut boğazlar mukavelesi 
mucibince gerek Çanakkale, ge
rek Karadeniz boğazının her iki 
tarafında muayyen bir mıntaka 
gayri askeri bir hale vazedilmiş -
tir. Buradaki eski tahkimat kaldı

nlmqtır. 

VAKiT 

~S1 0N HABERLER 
VA KIT' ın Hususi Telgraf farı - - -- ,_, - - - --

Afyon tüccarlRrına Çorum' da 
verilen mühlet uzahlıyor Hocaların muha

Tüccarlar afyon stoklarını Hazirana 
kadar ihraç edebilecekler 

ANKARA, 28 (Hususi) -
Afyon yetiştiriciler satış birliği 
hakkındaki kanun mucibince af -

ğünü, bu tedbirlerin kat'iyet kes -
betmesine kadar karıtıkhğa mey
dan verilmemesi için temdit tek -

kemesi devam 
ediyor 

Şimdi silahsızlanma konf e -
rantında inkiıaf eden son vaziyet- yon tacirleri ellerindeki afyonları lifinin muvafık olduğunu encü • 

1 d 1 ·1 h '-~ · · bir nisan 933 tarihine kadar ihra- mene izah etmi•tir. 

ÇORUM, 28 (Hususi) 
Çoru.m mahkemesi bugün Hacı 
Mehmet Efendi adlı 65 yaşında 
bir adamın muhakemesine baş
ladı. 

, Tahkikat evrakına göre ıuçlu; 
Amasyada Hacı Hamza camiinde 
ayağa kalkarak peygambere ait 
bir methiyeyi okuduktn sonra: 

er o ayısı e ÜKumetımız boğaz- 'ı' 
lar mukavelesindeki bu kayıtların ca mecburdurlar. Encümen tüccarların bir nisana 

kadar ellel'indeki stokları ihraç 
etmelerine imkan olmadığını, bir· 
liğin de ihracatı deruhte edecek 
vaziyette bulunmadığını nazarı 

dikkate alarak temdit isteğini mu
vafık bulmuf, yalnız eylula kadar 
verilecek mühleti fazla bularak bir 
hazirana kadar uzatılmasını kabul 

ilgasını talep ediyor. Çünkü esasen 
diğer devletler gibi Türkiyenin 
berri, bahri ve havai kuvvetleri 
umumi surette tahdidata tabi tu • 
tulmak isteniliyor. Hükumetimiz
de mnum sırasında ve nisbet dai
resinde kendi uhdesine düşen kuv
vet ıtahdidatmı kabul edecektir. 

Binaenaleyh bir kere Türkiye 
umumi mahiyette olarak bu tarzda 
tahdidat kabul ve tatbik ettikten 
9oDl'a artık boğazlar hakkındaki 

maliim kayıtların devam etmesin
de mantık ve ma'kuliyet yoktur. 

İsparta meb'usu Kemal Bey bu 
mühletin bir eylula kadar uzatıl
ması isteğile B. M. Meclisine bir 
teklifte bulunmuıtur. 

Mesele bugün toplanan iktısat 
encümeninde iktısat vekili Celil 
Beyin de iştirakile müzakere edil
di. 

İçtimada iktısat vekili elyevm 
mer'i afyon birliği kanununun ye
rine kaim olmak üzere afyon inhi
sarı layihası hazırlamıt olduğunu, 

afyon ticaretimizin inkitaf ı için 
yeni bazı tedbirler daha dütündü-

etmittir. 

Bu layiha Pertembe günü B. M. 
meclisinde müzakere edilecektir. 
Layiha kabul edildiği takdirde af· 
yon tüccarları ellerindeki malları 
bir hazirana kadar ihraç etmekte 
serbeıt olacaklardır. 

Başvekiliılıiz silahsızlanma konferansı 
hakkında Fırka grupunda izahat verdi 

ANKARA, 28 (A. A.) -C. H. 
F. grupu idare heyeti riyasetin • 
den: 

C. H. F. grupu bugün öğleden 
sonra Afyon mebusu Ali Beyin ri -

• 

yuetinde toplandı. 

"- Kur'an tahrif, Allah ekber 
tepdil edildi. Nasıl ağlamıyayım !,, 
yollu sözlerle halkı tahrike teşeb . 
büs etmiştir. 

Bugünkü celsede Hacı Mehmet 
Efendi suçunu tevilen ikrar etti. 
Dinlenilen ,ahitler de ayni feyle
ri söylediler. Muhakemesi müddei
umuminin talebi üzerine, iki tahi
din daha dinlenilmesi için 2 nisa
na bırakıldı. 

Diğer suçlu lzmirde Kartıyaka 
Turan köyü imamı 63 yqında Ra
doalu Ali Efendi ise camide bir 
tey söylemediğini, yalmz Cemal ve 
Y aıar iıimlerindeki kimıelerc? 
Tür!kçe ezan hakkında bazı sözler 
söylediğini bildirdi. Muhakemesi 
tahit Srtkı ve Servet Efendilerin i-
fadelerinin celbi için 2 nisana hı -
rakıldı. 

lngilterenin Türkiyeye cevabı 

Kezalik Tr:akyadaki hudutları· 
1D1Z da ayni vaziyettedir. Hududu
muzun gerek Bulgaristan, gerek 
Yunaniatanla olan temas noktala -
rmda gene birer gayri askeri mm
taka Yardır. Bu mrtakaların dahi 
kaldmlmuı icap eder. Bununla 
beraber hükUmet boğazlara ait 
gayri as.keri mmtaka ıkaydmın 

kaldırılmasını isterken boğazların 
gerek ticaret, gerek ha,rp gemile -
rine geçit vermesi hakkındaki ah
ki.mm olduğu gibi mu haf azasını 
istemittir. Bu noktai nazardan hiç. 
bir istediğimiz yoktur, Boğazlar

daki •beynelmilel bir mürakahe ko
misyonu gene kalacak, ecnebi ge
mileri mulü dairesinde boğazlar
Clan gelip geçecektir. Murahhasımızın, M. Makdonaldın 
Bi~-y~·~~~.: .. teklifi hakkındaki, beyanatına lngiliz 
Yunan gazetelerinin bize 
dair verdikleri bir haber 

Yunan gazeteleri son nüshala -
rmda ıu malumatı vermektedir: 

"Türkiye hükUıneti kontenjan 
:aaulünü pek yakında kaldıracak 
br. Bu maksatla ticaret muahedele 
rine timdiden ehemmiyet vermiye 
},qlamıttır. 

Nitekim ispanya ve Fransa ile 
yapılan ilk ticaret muahedeleri çok 
iyi neticeler vermiştir. 

Türkiye hükumeti bu esaslar da
iresinde diğer memleketlerle de 
muahedeler yapacaktır.,, 

Yunan gazetelerinin vermit ol
duğu bu malumat üzerine dün ik -
baat itleri ile uğraıanlara doğru 
olup olmadığını sorduk; hiç biri 
bize ne müspet ne menfi cevap ve
remediler. Garip değil mi? 

Türkiye - Rusya 
Hudut ihtilaflarına dair 

protokol uzahldı 
ANKARA, 28 (A. A.) - Tür

kiye - Sovyet hudutlarında çıka -
bilecek ihtilafların tetkik ve halli 
usulü hakkındaki 6 - 8 - 928 
tarihli Türk - Sovyet mukavele · 
nameai müddetinin, evelce bu hu · 
ıuata yapılan protokolun inkıza • 
~mdan ifibaren yeniden altı ay i -

hariciye nazırı cevap verdi 
CENEVRE, 28 (A. A.) - tn- tiva etmekte olduğu mezkur bu- mesaiye çok hahe,kir bulunaca

giltere hariciye nazırı M. Jobn Si- lunmakta ve ikinci fasılda Avru- ğız. 
mon silah bırakımı konferanımm pa kıt'aaındaki müıellah kara kuv- Her halde konferansın mesaisı 
umumi komisyonunda İngiliz pli· · vetleri tetkili.tı hakkında ahkamı neticelenmeden bu cetvelin dün 
mm müdafaa için söz •ldıiı ııra- mahsusayı ihtiva etmektedir. Cet- yanın baıka mıntakalarını ihtiva 
da Türk noktai nazarına cevap o- velimizi tanzim ederken Türk mü- edecek ıurette tevsi olunması 

larak fu beyanatta bulunmuttur: ıellih kuvvetlerinin kısmı küllisi- lazım gelecektir. 
- Muhterem Türk murahhası nin bizim anlayıfrmıza göre Av- Türk murahhası ikinci bir nok-

beyanatında Jngiliz vesikasının rupa kıt'asmın haricinde bulun· tayı da mevzuu bahsetti ki, bunun 
Avrupa effektifleri cetvelinde masını nazarı dikkatte tutmuttuk. hakkında da bir kaç söz söylemek 
Türkiyenin zikredilmemi§ olduğu. Binaenaleyh Türk ordusunun he- İsterim. 
nu ifade ve hatta bunu siyasi bir yeti umumiyesile munhasıran Av- Mumaileyh dedi ki: - itilaf
manayı tazammun edebileceği su· rupa kıt'ası orduları için derpif e- name projesi, Versailles, Saint 
ı·etinde tefsir eyledi. Gerek ken- dilen hususi rejime tabi tutulması· Gennain, Tiriyanno ve Neullie 
di memleketim, gerek, tabir caiz· nı teklif etmenin muhik olacağına sulh muahedelerinin bazı ahkimı
ıe, Türkiyedeki doatlanmızm emin değildik. Ve §unu da ilave nın yerine kaim olmayı isdihdaf 
menfaati namına bu bapta varit ~debilirim ki, bu hususta Büyük ettiği halde bunun Lozan muahe· 
olabilecek her hangi suitefehhü- Britanya hükumetinin vaziyetile desi ahkamı yerine kaim olacağı . 
mü izale etmek isterim. Türkiyenin vaziyeti arasında her na dair hiç bir işaret yoktur. Bu 

Görüleceği veçhile, efektif cet· iki memleketin de Avrupa kıt'ası beyanat bir suitefehhümden neşet 
velinin batında bulunan notta hu haricinde ba,lıca menfaatleri ol- etmektc'dir. lngiliz itilifnamc 
cetvelin yalnız Avrupa kıt'ıuında· ması noktasından bazı müıabehet projesinin sonmaddesinin, (madde 
ki memleketlere ait rakamları ih- vardır. Ve eğer bu hususta yanıl· 96) tatbikine gelince sulh muahe· 

çin, temdidine dair olan protokol 
bugün Hariciye Vekaletinde Ve .. 
kil doktor Tevfik Rü9tü Beyefen 
di ile Sov.yet büyük elçisi M. Su -
riç cenapları tarafmdan imzalan · 
mı§ ve hu protokolun muvakka -
ten derhal tatbik mevkiine konul 
ması hakkında tanzim olunan no .. 
talar teati edilmittir. 

mıısak, Türkiyenin cetvele ithal e· delerinin mevzuu bahsolan hü
dilmemit bulunmasının hiç bir kümleri Almanya, Avusturya, 
minaıı olmadığını muhterem Macaristan, Bulgariıtanın silah -
Türk murahhasının bilmesini iı- larmı ve silahlı kuvvetlerini hnlen 

terim. Türkiye emin olabilir ki, 
ejer Türkiye hükUmetinin arzusu 
bu merkezdeyse Türkiyeyi mev
zuu bahis cetveldeki listeye ithal 
etmek ıuretile her bengi bir 
hatayı tashih huıusunda tefriki 

tahdit eden ahkam diye 96 ıncı 
maddenin tarif ettikleridir. 

.ltte efendiler, Türk meşlekdat· 
1arımızın da malumu olduğu •eç 
hile Lozan muahedesi bu ma
hiyette bir hükmü ihtiva et· 

Adımız unutul
muş mu? 

t Oaşm:ıkaledcn devaml 

sait bir mevzu olduğu izah olun

muı. Nihayet Büyük Britanya hü· 

kômetinin gittikçe inki,af etmek· 
le ohm İngiltere \'e Türkiye dost
luğuna çok kıymet vermekte ol • 
duğu sarahatle ve samimiyetle be· 
yan olunmu§. 

Bu izahat şüphesiz bütün Türk
leri memnun edecektir. Bilhaua 
bu izahat vesilesile Türk - İngiliz 

dostluğunun yeni bir inkitaf deli
lini görmekle hissedilen bu mem -
nuniyet bir kat daha artacaktır. 

Demek oluyor ki İngiliz planı
na Türkiye adının açıktan açığa 

girmemiş olması aleyhimize değil, 
bilakis lehimize olan bir alakadan 
netet ediyormuş. Fakat acaba ay· 

ni alaka Türkiyenin adını planda 

zikretmek ıuretile ifade edilemez 
miydi?. Çünkü İngiliz hatvekili · 
nin maksadı Türkiyenin ismini 
zikretmemekle onun lehine bir a

laka göstennek olabilir; fakat an-
cak hükumetin büyük hasaasiyeti
le anlaşılan bu alaka zamanla 
gözden kaçabilirdi. O vakit Tür -
kiyenin mevkii planda açıkça 

gösterilmemiş olmak konferans 
muhitinde çarpışan muhtelif A
millerin ve kuvvetlerin tesirile bir 
gün memleketimizin aleyhine dö
nebilirdi. 

Bereket versin ki hükümet vak· 
tinde dikkat ve hassasiyet göster
di. Ve bu müphem vaziyet vuzuh 
ve sarahat peyda etmiş oldu. 

Mehmet Asım 

6.azt l: iz;-
Yunan bayramını 

tebrik ettiler 
ANKARA, 28 (A. A.) - Yu· 

nan milli bayramı münaıehetile 
Reisicümhur Hazretlerile Yunan 
Reisicümhuru arasında şu telgraf· 
lar teati edilmittir: 

''Yunan milli bayramı münase
betile, zatıdevletlerine, en dostane 
tebriklerimle birlikte dost, asil 
milletin refahı ve onun muhterem 
reisinin şahsi saadeti için olan te· 
menniyatımı iblağ ederim.,, 

Gazi M. Kemal 
"T ebriklerinizden pek ziyade 

mütehassis olarak, hararetli tetek· 
kürlerimi ve dost asil Türk mille· 
tinin refahı ve onun tanlı reisiniıt 
tahsi saadeti hakkındaki temenni· 
yatımı kabul buyurmanızı zatr 
devletlerinden rica ederim,,. 

Alcxandre Zaimi:ı 

Gazi Hz. Japon elçisini11 
sıhhatini sordurdular 
ANKARA, 28 (A. A.) - Rei· 

sicümhur Hazretleri Bat yaverleri 
vasıtasile Ankara Sıhhat yurduO' 
da hasta bulunan Japonya büyiil' 
elçisinin sıhhatini sordunnutlat' 
dır. 

Batvekil lsmet Pata Hazretl,;i 
de bizzat sıhhat Yurduna gid~ 
büyük elçiyi ziyaret ve afiyet ti' 
menni etmi§lerdir. 

J~ 
memektedir. Türkiyenin ıil 
ları ve silahlı kuvvetleri muah~ 
ile tahdit edilmemittir. Ve bi~ 
teklifimizin 96 ıncı maddesi r 
nıı ıili.hlarm ve silahlı kuvvetl" 
rin tahdidine mütedair husu, 
yerine nim olacalına göre ~ 
kıye iaaiiiunaa buna müpLih 
hükme ihtiyaç görülmemittir. 
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iŞARETLER 

Edebiyatın tesiri 
Edebiyat insanlarm hayatında 

teairli midi? 
Kendinizi yoklamadan bir sü

rü söz söyliyebilirsiniz, hatta bir 
az kurcalar.an iz: 

Baroda 

VA.KIT 

TÜNEL Bir kiracı 
Ev sahibi ile bir 

Sayıfa: 3 

SOHBETLER 

Sinemada Orta 
oyunu 

"- Evet efendim, tümen tü· 
nıe11 tesiri vardır dersiniz. Ve sa· 
yar dökersiniz. 

"- Efendim Verter yazıldı 
XIX uncu asrın bir hayli seneleri 
Ahnanca konu§an tehirlerde ıo• 
lcak kızları leıleri t&Jıdı. Mavi 
•e ıiyah yazıldı nice toy çocuklar 
asuharrir kesildi.Çalı kuıu okundu 
nice kızlar Feri de oldu, dersiniz .. 

Y ann istifa eden
lerin yerine 

yenileri seçilecek 

Zarar etti 
Geçen bir sene zararı 

771 O lira imiş 

1 başkasını kira 
·yüzünden yaraladı 

İpek film, "Düğün gecesi,, iaim• 
1i filminde, orta oyununu perdeye 
aksettirdi. Karagözden sonra, or· 
ta oyununun filme çekilmesi; kay• 
bolmağa yüz tutan iki eski eğlen· 
ceyi tesbit etmiı olmak itibarile, 
iyi bir İ§tir. Karagözü ne kadar 
menuniyetle seyrettikse, geçen 
gece, orta oyununu da, ayni zevk· 
le seyrettik. Yalnız, ıunu kaydet• 
meden geçemiyeceğiz: "Orta oyu· 
nu,, "Karagöz,, kadar muvaffak ol 
muş bir film değildir. Bu filmin, 
fotograf, ses, saz tenkidini yapa • 
cak değiliz. Bir düğün gecesi, oy· 
nanan bir orta oyunu, gösterildi· 
ği gibi oynanmaz, diyip, madde· 
ten yapılması imkan dahilinde ol· 
mıyan §eyler, yapılmamıt diye iti· 
razda bulunmıyacağız.. Sadece, 
senaryonun yanlıt tutulduğunu ve 
"Orta oyunu,, nun esuına ehem· 
miyet verilmediğini söyliyeceğiz. 

isterseniz sözü biraz daha uza· 
tıp Namık Kemal okuyanlar 
''Hürriyet davasına,, çıktılar da 
diyebilirsiniz. Dilin kemiği yok • 
tur insan boğazı on sekiz boğum 
olaa da. . . . Bu sözleri söylemek, 
l>u misalleri derleyip toplamak 
lbutlaka doğru söylemek değildir. . "' ~ 

Edebiyat insanların hayatında 
tesirli midir, değil midirden evel, 
edebiyat hayatm nesidir? Onu 
lıaıletmelidir. 

Edebiyat, hayabn baıı değil, 
tonudur. Hayat doğar, ya~ar on
dan aonra bunu edebiyat aksetti 
tir. Edebiyat mevcut olmıyaru ve 
ohnıyacağı akaettinnez. Bolluk, 
içinde yafıyan bir cemiyette ta
&avv:uf edebiyatı çıkamaz, tasav • 
llıf edebiyatının cıktığı yerde mu-
'-' ~ 
nakkak tasavvufun yaıaması can· 
lanması icin lizrm olan muhiti 
bulmalıdı~. Ne Mevlana, ne Yu
llua tasavvufu yoktan yaratana
clamlar değil, tuavvuf muhitinin 
~İnden çıkan, tasavvuf hayatının 
birer neticeleridir. 

Ayni ıeyi ''V erler., için tekrnr 
~biliriz. "Verter,, n~in intihar· 
Jlı'a örnek olmuıtur~ intiharlar ne· 
den moda h!.lini almıştır? 

Bunun sebebini "Yerlerde,, a· 
?araak aldanırırz. Halbuki Verte
tiıı ortalria çıktığı zaman Avru· 
kıuıı vaziyetini dÜJJÜnüraeniz Or
ta Anupada hayat §artları bir· 
denbire değiten insanların vazi 
)'etinde aramalıdll'. Hayat fartla· 
lt birdenbire değiıen yerlerde in· 
tilıarlar çoğalıyor. Eğer edebiyat 
~nları yapmıya müktedir olaay • 
dı ltalyada ltalyan birliği kurul • 
dttktan sonra ltalyanın lehine o· 
1-n fakat alıtkın olan insanlara 
•çünkü onlar küçük küçük dev · 
letlere tAbi olarak yatıyorlardı • 
>'eni itiyatlara karşı intiharları 
durdururdu. Bir eserle itık, bir e• 
'erle katil, bir eserle namuslu, bir 
~le namussusz, bir eserle ahlak
lı, bir eserle ahlaksız olmak müm· 
kiiıı olsaydı, dünyanın ahlaklı ve 
doğru adamlarla dolması lazım 

Jstanbul barosu, yann öğleden 
sonra toplanarak, istifa eden birin 
ci ve ikinci reislerle inzibat mec • 
lisi azalarının yerine yenilerini se· 
çecektir. 

Bundan batka, hesap müfettiıle 
rinin raporu okunacak, adliye mes 
lek mektebi mezunlarının bet 5C • 

ne hakimlik ettikten sonra avukat 
lık yapmaları meselesi görütüle • 
cektir. 

Yeni kazanç kanununun tatbiki 
zamanına kadar, bu hususta ya • 
pılacak hnzll'hklann da müzakere 
edilmesi muhtemeldir. 

Bir adam ezen fOför mu
hakeme olunuyor ve 

cezası isteniyor 
lstanbul birinci ceza mahkeme • 

sinde, dün bir dikkatsizlik ve ted
birsizlikle ölüme sebep olmak da· 
vasma bakılmıttır. 

Şoför Avram Eskinazi Efendi, 
idare ettiği otomobille, Osman E • 
fendi isminde birisinin ölümüne se 
hep olmaktan suçludur. 

Dünkü muhakemede ketif ra • 
poru okunmuş, sonra müddeiumu· 
mi, ceza istemiş, muhakeme, ka -
rar için kalmuıhr. 

Protesto ediliyor 
• • 

erıma aır ge en 
haberler H.Iarı danlhyor 

Keriman Halis Hanımın hiç bir 
davete gitmediğini ve gittiği yer • 
lerde bet kuruta kendi resmini ıat
hğını bir Mısır gazetcsinclen ala • 
rak yazmı,tık. 

Kadınlar hirliii azasından bir 
hı1nım dün bize dedi ki: 

uKerimanı babası M11Il'da para 
nlrnadan hiç bir yere götürmiyor
sa ve beş kuruıa kart dağıtıyorlar· 
aa hunu Türk kadınlığı namına 
nefretle karıılar ve bu har'!keti 
ıiddetle protesto ederim. Benim 
gibi bütün kadınlar da bu hareket· 
leri çok çirkin bulmaktadır. Al ey· 
himizde fena propağanda olmak· 
tan başka bir i!e yaramıyan dün • 
ya güzelinin seyahatine artık bir 
nihayet vermek lazımdır. Bunu 
fırka mı, hükUmet mi kim yapa • 
cakaa bir an evel yapım ve bu ha
le artık nihayet verilsin,, 

telirdi. Çünkü iyi olun diye insan- Şark şlmendlferlerl ldare-
1-ta vazeden eserler, ba§tan çrka sindeki sul istimal 
l'aıılardan daha coktur ve hatta §ark Jimendiferleri idaresinde 
d•ha özlüdür. Ne ~ise.· · yapılan suiistimal tahkikatı de • 

Tünel tirketi hissedarlar umumt 
heyeti dün öğleden sonra Metro 
hanında toplanmıtbr. lçtimaa, e· 
velki gün tehrimize gelen sabık 
reji direktörü M. Veylde İ!tİrak et· 
miıtir. 
Toplantıda okunan idare mecli

ıi raporuna göre, tirketin 932 se· 
nesi hesabatı 7710 lira zararla ka· 
panmııtır. Yalnız ıirketin mali o· 
lan binalardan elde edilen gelir de 
kar ve zarar hesabına ithal edildi· 
ği takdirde hesap 3586 lira karla 
kapanmıt olmaktadır. 

Şirketin 932 senesi haıılatı 931 
senesi haıılatına nazaran biraz da· 
ha azalmı§br. Tünel arabalarında 
g31senesinde7 milyon 929 bin 344 
yolcu tatındığı halde 932 aenesin· 
de 7 milyon 156,426 yolcu nakli· 
yatı günlere takinn edilirse 931 de 
bir günde vasati olarak 21724 yol· 
cu nakledilmesine mukabil 932 se· 
nesinde 19553 yolcu nakledilmiı • 
tir. 

Tünel arabaları 931 senesinde 
70732 defa, 932 aenesinde de 71, 
208 defa Galata ile Tünel arasın • 
da gidip gelmitlerdir. 

931 de tren arabaları bir sefer· 
de vasati olarak 112 yolcu naklet· 
tikleri halde bu mikdar 932 de 100 
e dütmüştür. 

Şirket ıimuml l.eyeti bu vaziyet 
karıısında bu ıene hissedarlara 
kazanç dağıtmamağa karar "er • 
mitlerdir. 

iki bavul esrar yakalandı 
Gümrük mu haf aza memurları 

kaçakçılarla mücadele faaliyetini 
son zamanlarda tiddetlendirmiş 
lerdi:-. Muhafaza memurları dün 
gece Ortaköyde bir kaç kitinin hal 
lerinden tüphe etmitler, takip e • 
derek iki bavul dolusu esrarla bir 
mikdc.r kaçak tütün yakalamıtlar
dır. Yakalanan kaçakçılar ihtisas 
mııhkemesine verileceklerdir. 

ihtikarı tetkik 
ihtikarı tetkik komisyonunun 

~ 

elinde hiç bir evrak kalmadığı gi· 
bi İ§ te bitmiıtir. Komisyon bun -
~an aonra toplantı · yapmıyacak • 
ti!'. 

VAK 1 T 
Gllndellk, SlyllS'I Gazete 

Ista.nbul Ankara Caddes!, VAKIT yurdu 

Telefon Numeralart 
Yaı:ı l~lert telefonu: 2t379 
idare telefonu : 2437tı 

relgT&f adresi: Istanbul - VAKM 
Posta kutuııu No. te 

Abone bedelleri • 

Filan memlekette bol cinayet vam etmektedir. ikinci şubede dün 
?luyor. Çünkü orada cinayete da- iki memurun daha ifadesi alınmıı· 
:r edebiyat vardır demek iti hal • tır. Şirket müdürü M. Paskal dün 
... ~~ez, edebiyatın elini ayağını bu suiistimal hldisesi hakkında 
~luanız cürümler gene harıl ha- demiıtir ki: 
ili Yapılır. Bir memleketin edebi- Komiser Refet ve memurlardan 
)•tı cinayeti bol, bol mevzu alı· Suat, Asım, Murat, Hilmi Beylerle 
;::a Bunu batka bir noktadan hareket şefi M. Kohenin zabıtaca 
l ha katmak lazımdır. Cinayet· malumatlarma müracaat edildi. 
~n önüne geçmek için bu bir ça· Tahkikat devam etmektedir. Ne -
'°'• olamaz.. Bir memleket dütünü- tice ya.kında belli olacaktır.,, 
~ ki orada hapishane ile hapis- !==========::==== 
~ dı,mda geçecek hayat ara- ne? Edebiyat kimi katil, kimi ca· 

Tnrklye Ecnebi 

Senen:: 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık T~ .. 1450 .. 
3 aylık 400 • 800 . 
1 aylık 150 .. 1100 . 
flln Dcretlerl ı 
Resmi UAnlarm blr aatın ıo Kuru§ 
1'1car1 119.nlarm blr aatırı 1:?,5 Kuruı.ı 
Ticart lllhılartn bir aantıml 2~ Kuruı 

~a fark yoktur. Orada insanla· ni yapmı,tır. Yahut hangi cemiye· 
'cürüm itlemeleri çok defa iti- ti ıslah ebni,tir. Bir cemiyetin i!'t halini alır, çiinkü böyle yerler· yiliği ve kötülüğü hesabını haya· 
~ eürüm iılemenin cezası haya, tm neticesi olan edebiyattan ıor

' tut1annı pek de değittirimi- maya 1ıakknnız yoktur. 
~elemektir. Bundan edebiyata Sadri Etem 

KOçOk lllnlar : 
Bir defası SO tkl defası 50 U<: defal'I ~ 

d8rt defaın T:S \'e on aefaaı 100 ku~tur. 
'Oç aylık llAn verenlerin bir defası mecca
uendtr. Dört Mtm &e<:ezl lllnlann fazla 
ntırlan bet kuruttan beap edilir. 

Kasımpaıada ev kirası yüzün -
den bir kavga olmuf, iki kiıi yara· 
lanmıtlır. Vakta §Öyle geçmittir: 

Kaarmpaıada Fesçi sokağında 
bir evde sanayi bankası odacıla · 
rından Tahir kira ile oturmakta • 
dır. Ev sahibi de motörcü Ahmet· 
tir. Motörcü Ahmet, dün yanında 
arkada,larmdan Mehmet olduğu 
halde T ahirin önüne çıkını!: 

- Geçen aydan kalan beı lira
yı ver, yoksa evden çık! demiıtir. 
Tahir, sokakta kendisinden para 
istenmesine fena halde kızmı!, mo 
törcü Ahmede: 

- Haydi ıimdi iıine git, paranı 
da gel, ay batında tamam olarak 
al! cevabını vermiıtir. 

Kiracı ile ev sahibi arasında ha, 
lryan münakaıa gittikçe bü • 
yumuf, kavgaya dayanınıt, ni · 
hayet Tahir biçağmı çekerek ev -
vela motörcü Ahmedi göğsünden 
yaralamı,br. Ahmedin arkadaşı 
bu vaziyet kartısında kavgaya ka· 
rıtmıı, o da baldırından bir biçak 
yemiştir. Mehmedin yarası ağır • 
dır. Hastahaneye kaldırılmı!lır. 

Tahir yakalanmııbr. 

Bayram tatilinde -----
Vali 25 kişilik bir kafile 

ile Uludağa gidiyor 
Vali ve Belediye reisi Muhittin 

Bey, refikası ve kerimesi hanımlar 
la 25 ki!ilik bir kafile gelecek sa· 
h günü Seyrisefain vapurların -
dan birile Mudanyaya, oradan 
Bursaya gideceklerdir. 

Muhittin Beyle birlikte Mösyö 
Kastelno ve Madamı, Galata· 
saray muallimlerinden ve ski 
müteha.111slarmdan Mösyö Kiyo
lo, Vedat Abut Beylerle Galata -
saray muallim ve talebelerinden 
bazıları ve yedi hanım da birlikte 
gideceklerdir. 

Heyet Bursada skilerle Ulu da
ğa çıkacaklar ve dağdaki oteld~ 

dört gün dört gece kalacaklardır. 
Bu müddet esnasında muhtelif ski 
yapılabilecek yerlerde kat'i suret· 
te tespit edilecektir. Heyet bayram 
dan sonra Yalova tarikile döne 
cektir. 

Ulu dağın tepesindeki otelin a · 
çılıp hazırlanması için Bursa be • 
lediye reiaine dün Muhittin Bey 
tarafından bir mektup yazılmıttır. 
Muhittin Bey ve diğer gidecekler 
için yerli skiler ve ayakkabılar 

yaptırılmı~tır. 

- Alman imparatoru,· Parüi yüz 
kilometreden fazla bir mcaafeden 
bombardıman eden topların {ımili 

Krop müessesesine bir telgraf çekerek 
beyanı tebrikatta bulunmuıtur. 

- Meclisi ayan evvelki günkü içti
maında mektebi mülkiyenin tesüi hak-
kuadaki kanun ltiyihmını müzakere ı·c 
kabul etmiştir. 

- Sadrı esbak merhum Sait Paıa-
nın Nişantaşında kdin konağından 

dün sabah ate§ zühur ederek mczktlr 
konak mulıterik olduğu lıalde bastı

rılmı§tır • 

Orta oyunu deyince, akla ıün· 
net düğünü değil, bir meydan ge· 
lir, Orta oyununun mümeyyiz vas· 
fi bir meydanda oynamnuıdrr. 

Orta oyunu, iflas etmeğe batla· 
dıktan sonra, kapalı yerlere gir· 
miş, düğünlerde oynatılmağa b&J· 
lamııtrr. Bizde alelekser sünnet 
düğünleri yaz günleri yapıll!' ve 
Orta oyunu gene bahçede oynatı -
hr. Filmde, bu hususiyetler naza• 
rı dikkate alınmamı§ ve oyun, 
bir odada oynatılmıştır. Halbuki, 
yanıba,ında bir kır kahvesi bulu· 
nan bir meydanlık dekoru alınsay• 
dı, tesiri çok daha iyi olurdu. Çün· 
kü, bir konak sünnet düğününü 

yaıatabilmek için belki "Knrnn 
beni aldatırsa,, dan fazla para 
sarfetmek lazımdı. 

Orta oyununda, belli batlı sah
ne Piıekar • Kavuklu muhaveresi· 
dir. "Düğün gecesi,, filminde ise, 
bu muhavereye hiç ehemmiyet ve
rilmemiıtir. Kavuklunun söyledik
leri canlandırılmalıydı. Bunlar 
canlandırılmadığı gibi, Arnavut, 
Uz, Kürt, Acem rolleri de sadece 
kısa bir taklitle, ıarkya inhisar et· 
tirilmiş. Halbuki, orta oyununun 
bütün güzelliği, bu eıhasla Kavuk· 
lunun muhaveresindedir. 

Filmin afi,lerinde: Hazım, Na
tit Beyler ve Halide Hanım tara· 
f ından oynanmıtlır. yazılı. Hal bu· 
l<i Orta oyununda Halide Hanımın 
hiç bir rolü yok gibidir. Düğün 
gecesi de, kısaca bir cümle söylü· 
yor. Kabiliyetli ıan'atkarın ismin· 
den istifade edilmek için, kendisi· 
ni perdede göstermişler. Fakat 
Naşit Beyle Hazmı Beyden çok 
daha fazla istifade edilebilirdi. 
Filme alınacak "Orta oyunu,, nda, 
Kavukluya Naşit Beyin çıkması ve 
Hazmı Beyle daha uzun konutnıa· 
sı lazımdı. İki anlaşılmaz taklit 
çıkarılıp, bunların yerine Hazım • 
Naıit muhaveresi koymak, pek 
ala kabildi. 

Filmdeki orta oyunu, dört bet 
talditli §arkı ile, bir takım adam
ların dayak yiyip aoyulmalarma 
inhisar ediyor, ki Orta oyunu hiç 
le bu değildir. 

itte, bütün bu noksanlar, Düğün 
gecesi filmini aksatmıttır. 

Filvaki, film gene zevkle ıey .. 
rediliyor, gülünüyor, eğleniliyor. 

Fakat dediğimiz gibi • yapılmaıı 
kolay ve baıit olan bu noksanlar 
tamamlansaydı • filmin muvaff a• 
kıy eti çoh ciaha fazla olacaktı fik
rindeyiz. 

SeUlmi izzet 
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Dililaıt 
·····-··········· 
Türkiye· Mıs1r Turizm 

komitesi 

Gtı;enlerde Kahirede toplanmıs 
olan beynelmilel dokuzuncu tu -
rizm kongresinde Türkiye T uring 

klübünü tems'l etmiş olan Reşit 

Saffet Beyin teşebbüsü ile Kahi 
rede ve lskenderiyede Türkiye -

Mısır turizm komitesi namıle b;r 
teşekkül vücude gelmişti. Kahire • 
de çıkan (Muhadenet) refikimiz 

bu komitenin faali}'etini faydalı 
bulmakla beraber Türk.yeye ha · 
riçten seyyah celbetmek mesele -

sinin yalnız bu vasıta iJe haJledi
lemiyeceğini, bunun için daha baş 
ka faaliyetler lazım geldiğinden 

bahsettiği sırada ne Lubnanda ve 
ne de Mısırda böyle bir komite 
olmadığı halde her sene Lübnana 

Mısırdan on bin k dar seyyah git
tiğini, Lübnanın bu yüzden birçok 
para aldığını yazıyor ve diyor ıki: 

- Bugün Lübnan - Mısır tu • 
rizm komitesi yoktur. Fakat yaz 
mevsiminin ba!l ngıcında büyük 
c..'\ddelerde her şeyden evel gozc> 
çarpan çarşaf kadar ilanlar vardrr. 

Kahireyi, lskenderiyeyi ziyaret e· 
derek gazetecilere beyanatta bu · 
lunan, konferanslar veren Lübna•ı 

iktısat müdürü, sıhhiye reisi var -
dır. Lübnana davet edilmiş Mısır• 
doktorlar ve gazeteciler vardır! ! . 

V AKIT - Muhadenet arkada · 
şımızın çok hakkı vaı :Iır. Bircok 
defa düşünüldü ·,u hdde he~üz 
Türkiyeye Mısır.u ea'7eteciler! ol 
sun davet edemeuik. Türkiyey" 
seyyah celbetmek istiyen makam· 
larm işe bu cihetten başlamaları 
lazımdır. 

Konservatuvar mütehassısı 

Konservatuvar mütehassısı M. 
Marks Mayısın ilk haftasında İs -
tanbula gelecektir. Mütehassıs bu
rada konservatuvarın ısla.hı ile uğ· 
raştıktan sonra Ankaraya da gi -
decektir. 

Seyyahla 
1500 Al 
yahı şe 

d 

a 
irle 
şaca 

sey-

Y rın İngiliz banc.hrah Orford 
vapurile fehı-imize 450 seyyah ge· 
lecektir. Seyyahlar burada bir gün 
k ldıktan sonra Yunanistana gi -
ciecekle1 <lir. 

•• aragoz 
ezarı ile meşgul 

o an ar çoğalıyor 
Belediye avukatlarından Rami 

Beyin Karagözün Bursadaki me · 
zarını yaptırın ktan vaz geçtiği 

yazılmıştı. 

Rami Bey dün bu haberi tekzip 
etmis ve mezar taşlarının yapılma
sına b )andığını söylemiştir. Ra · 

Nisanın on beşinde de Alman 1 mi Bey diyor ki: 
b dırah Ceııeral Fon Ştoyben va- "Kimseye derdimizi anlatama 
purile 450 Alman seyyahı gelecek dık galiba.Ben Karagözün mezarı· 
tir. Bundan başka M yısın iıçün · nı yaptıracağım. Taşları Unkapa -
de Alman bandıralı Mante Rose mnda Merkez zade Kadri Efendi 
vapuı ile 1500 Alman seyyahının 
gelmesi beklenilmektedir. 

§ Gelecek Alman seyyahlarının 
içinde Alma lanın tanınmış tüc • 
carları ve sanayi er~abı vardır. 

Seyyahlar 4 Mayısta lstanbula 
gelecekler ve 5 Mayı ta Ankara -
ya gideceklerdir. 

Yapılan proğrama gore Ankara
da iki g in knlmncak ve bu esnada 
re mi iki ziyafet verilecektir. 

Bundan sonra Ankaradan dönü
lecek ve gelirken Karaköyden oto· 
mobille le lnegol ve Bursaya ge · 

linecektir. iki gün Bursada kalı • 
nacak Y eşişe çıkılacak ve İznik 
yolile Y alovaya gidilecektir. 

Bir gece de Y alovada istirahat 
edilerek lstanbula dönülecek ve 
sonra deniz tariki ile lzmire gidi · 
lecektir. 

lzmirde iki gün gezilecek, son • 
ra Aya loğ harabelerine otomobil
lerle gidilecek ve Manisa, Akhi -
sar, Bandırma yolile lstnbula dö • 
nülecektir. 

lstanbulda iki gün daha gezil -
dikten sonra Mayısın 27 sinde Ber 
]ine dönülecektir. 

Berlinden çıkıp Berline dönme 
tam 29 gün sürecektir. 

Gelecek seyyahların yekunu faz 
la olduğu için Ticere+ odasından 

hazırlamaktadır. Bu işi 330 liraya 
yapacaktır. Haciyvadm lnegöl yo· 
lunda mezarını ve hanını gör-dük
ten onra Karagözün yaşadığına 

kanaati kamile getirdim. Haciy · 
vat yaşadıktan sonra Karagözün 
de yaşadığı artık gün gibi atikar 

dır. Benden ba~ka sabık icra reisi 
Refik Bey ile avukat Samih Bey 
de tetkikatla me§gul olmaktadır. 

Avrupadaki bazı enstitülere mek • 
tup yazarak Karagöz hakkında 

malumatları olup olmadığını sor 

duk. Mezar taılarmın yerine kon· 
ması Hidrellez günü merasimle ya 
pılacaktır .,, 

Fransız bahriye ateşesi 

Fransa elçiliği Bahriye ateıeıi 
komandan Auverny baıka bir va
zifeye tayin edildiği için yarın 

Franaaya hareket edecektir. 

Komandan Auvemy'nin memle
ketimizden ayrılması münasebeti

Je Ünion Française'de §erefine bir 
öğ-le ziyafeti verilmİ§tİr. 

iskan idaresinin kalchrll· 
ması yaklaşıyor 

Şehrimizde iskan muamelatı Ni
san ayı zarfında kat'i surette ni -
hayetleııecektir. 

iskan idaresinde bütün evrak ve 
dosyalar gözden geçirilmekte, tas
fiye muamelesi yapılmaktadır. Ha. 

zirandan sonra iskan idaresi lağ -
vedilecektir. Yalnız hariçten ge · 

'/,9 Mart 1933 
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TAKVİM BU AKŞAM 

MELEK 
Sil'tEMASlnDA 

1 l:ıftanın en giızel Fr:ın ızc:ı oı.lu filmı 

A 
ÖLÜNCE 

R. " ROLLERDi 

CHARLES BOYER, 
CLAUDET COLBERT 

ve CLIVE BROOK 
lltl'I; eten ipek film tud) olarınd 1 ur 
ki e fılm }ıldızı mlisabnlıac;ı \e Para 

mount halihazıı dunp ha~adi !eri 

' Bu akşam 

llbam 
Si"EMASINDA 

1-MUKADDES 
YALAN 

1umc.: ili \mcrikanın en bu'\ ul 

artistleri ndeıı 

RUT CHATTERTO" 

' 

Çarşamba 
29 Mart 
3 Zilhicce 

5,5(1 
o 

Perıembe 
30 Mart 
4 Zilhicce 

5,50 
18,30 
5.08 

12,l9 
IS,,st 
18.30 
20,02 

' ılın cçcn günler' 
kal 

4,08 
89 

271' 

HA\ A - Y lltoy Askeı1 rasat merl 
zinden ' l'r len mal m ta göre bugtln h3 
bulutlu "il mUtcha-ı.-ı; il rUz ~Jı olacaktır. 

DUnkU sıcaklık n fazı 1"0, en az 7 
rec , havn tazyıki 763 mllim tre idı. 

l RADYO 
Bugün 

t TAlliBUL: 
1 - 18,45 Saz (Muzaffer Bey) - ıs,..t. 

20 Ork tr 20 - 20,4.., Saz (Hamiyet :t 
nım) - 20,45 • 21,30 Saz (Mahmure li 
mm) - 21,30 - 22,30 Orke trc, A;ıens 
Bors..'l. haberleri, daat aynrL 

A "S K A R A (11>5S m.) : 

12 30 - 13,30 Ankarapalns orkcstresf 
18 - 18,40 Ork tre: Ouverture Bııymol 
Fnntaısic Prnhn, Fo.ntaisie Russlcbcs Echo 
18,40 - 19,10 Gramofon - 19,10 .. 19,40 D 
musikisi 10,40 • 20,10 Gramofon - 20 
A3ans haberi ri ve H va. raponı. 

V t l" A N A (518,l m.) : 

12,30 Konser 13.4'.> P - 14,10 P 
- 16,20 Ş rkı - 18 ı - 20,50 Ştı 

2 • UMU 11 HZU ~e TALEP ıızc

rinc ~çen liaftn )etiştirilemc~ ıp \eni 
çevrilen bir çok abneler. HOKKA
B \Z - ÇIÇEKÇI Oğlu 'csaire iJA-

ı - 22,45 Kons r 23 55 Dan 

,.e iyle yeni kopva 

DÜGÜN GECESİ 
Türkçe sö7.\ü- ıızlt- arkılı halk kome
disi ~c \KŞAM Cazctesinın ter
tip ettiğı Filim ~ ILDIZI Müsabnkıı ı 

~1-----intibaatı ti 
içki düşmanlannın 

eğlencesi 

L E 1 l' Z 1 G ( 89,6 m.) : 
7,15 Jimnastik 7 3u Konser - 13 K 

ser 19,155 Muslkl. 
B O K n •~ ş (89.ı,2 m.J : 
ıs Plli.K - 14 'Pl k 18 Orkcstre 

19,15 Orkcstro - 21 Viyolons ı - 211'14 
yano orkestr si 23,15 Kcm:ı.n 23 D 

n o M A (441,2 m.) : 

21 Haber - 2145 Tlyatro v haber , 
B U D A I' E , T F, (650,5) : 
13,05 Çigan orl tresı - 18 80 Kcı:d 

konseri 23 Ç gan orkestrcsı - 23,.t5 
lccstre konseri. 

\' A R Ş O V A (l llZ m.) : 

13,10 Pi k - 17 Pl!'ı.k 18 Pll\k l 
Hafıf musiln 22 Piyano k ::ı i - 23 
Dans. 

Yar1n 

Türkiye içki aleyhtarı gençler 
cemiyeti, cemiyet azasına ve içki 
düşmanlarına amhsus olmak ve iç 
kisiz de eğlenilebileceğini gösteı -
mek üzere 30 Mart Perşembe gü -
nü saa on alh ur,ukta o a ı~y-a-n-=k=-=--""r-<·,. ... c 

~ 12,80 - 13,30 Ankar palas 
salonlarında bir çay toplantısı ter· ı . 18,40 Alaturlca 18,40 - 19,10 

tip etmiştir. 

Kimin çocuğu ? 

mafon 19,10 • 19,40 AJaturl~ saz l 
- 20,10 Gro.mafon 20,10 Ajans habe 
ve Hava raponı. 

\' t Y A • A (518 m.) : 

Şehremininde Nevbahar mahal· 12 30 Konser - 13 Kon r - lS,40 

lesinde Süleyman Paşa bahçesinin - 14 10 Plllk ko~rı 16 45 Şarkı - ı'i 
Konser 20 30 A k rl konser - 21,45 O 

duvarı dibinde yeni doğmuş bir r 

kız çocuk ölü olarak bulunmuştur. 
Polisçe çocuğun kimin tarafın

dan bırakıldığı araştınlmaktadır. 

1, E l l' Z t G (381.1,G ru.) : 

7,15 Jiınnnstlk 7,35 Kons r - 17 .K 
ser 20,SO Senfoni 2115 Mu k1 " 
Haber. 

Profesör Marksı aarif V ek" le
ti Ankaraya davet etmiştir. Bunun 
da sebebi Ankarada tesis edilece1 
opera, operet akademisi ha~ kında 
ihtisasın an istifade edilmek is · 
tenmesidir. 

zeçilen tetkikat ı esi müdürü 
H kln Nezihi, ihracat ofisinden 
~eçilen Akil, ve Turing klüpten se

çilen Ali Beylerden mürekkep ko· 
misyon dün de bu malumat üzeri

lecek mühacirleri yerlettirmek i - / 
ne toplanarak konuşmuşlardır. r 

B tJ K J: E (S9l,2 m.) • 

13 Pllık - 14 Pi 1 Haflf mu 
Profesör Ankarada on beş gün 

kadar kalacak, akademinin in a 
edileceği yeri göreceği gibi M arif 
Vekaletile temasta bulunarak fs · 
tanbula dönecek ve bu iş için de 
bir rapor hazırlıyacaktır. Profe " 
sör Marks ile Maarif Vekaletin'n 
de bir mukavelename imzalaması 
ihtimali vardır. 

Eczacı ve diş~i müdUrlUğU 

Eczacı ve dişçi melttepleri mü . 
dürlüğüne tıp fakültesi müderris· 
ferinden Mahir Bey tayin edilmiş -
ti. Maarif Vekaleti, diş tababeti 
ve eczacı mektepleri miıdürünün 

di~ tabibi olmasını bildirmiş ve 
Mahir Beyin yerine başka bir za . 
tın intihabı için evrakı geri gön 
dermişti. Tıp fakültesi üderris -
ler meclisi son içtimaında bu me 
seleyi yeniden tetkik etmi ve Ma 
hir Beyin müd ·•rlül te kalmasının 
doğru olacağında ısrar etmiştir. 
Bu hu"us vekalete b ·ı irill"li:tir. 
Vekaletin bu ısrar hakkında ne 
diyeceiYi yakın..1.., 1-- 1: l~caktır. 

lstanbul mektepleri 

. . çin üç, dört memur nüfus müdür · 
Gelen seyyahların bılhassa T ı - • 1 .. v •• • d k l k l k 

caret sanayi erbabı olması ve tet - ugu emrın e a ara ça ışaca • 
tır. 

kik maksadile Türkiyeye geldikle· 
rinden 1 endilerme gezdikleri yer
:erde memleketimiz hakkında çok 

iyi malfunat verilmesi için komis -
yon çok çalışmaktadır. 

Bir r hani ayın 

ltalya kralının aluabasmdan olup 
bir kaç gün cvel ölen duc deo Ab
ruzes'in ruhu istirahati için dün sau 
bah saat onda Beyoğlunda Saint 
Antoine klisesinde bir ayın yapıl 
mıştır. 

Merasimde hükumetimiz namı -
na Vali Muhittin Bey, üçüncü Ko -
lordu kumandanı namın bi .. zabit 

Tramvaydan atlam:ken •• 

Taksim de Hakkı Bey aparlı· 

manında oturan kemancı Necip B. 

dün öğle üzeri tramvayla Tünele 
gelirken bir aralık yere atlamak 

istemiş atlarken düşmüş, başından 
yaralanmıştır. 

Hastahaneye kaldırılmıştır. 

Kurabiyeciler arasında 

Üsküdarda Kireç hanında otu -
ran Mustafa ve kurabiyeci Bekir, 
kavga etmişler, Bekir, Mustafayı 

başından yaralamış, yakalanmış -
tır. 

işinde ~ıkarllan amelenin 
ö kesi ve intikamı 

papalığın Tüı·kiye mümessili Mon 
senyör argotto, şehrimizde bulu
nan sefirler konsoloslar ve lstan · 

buldaki ltalyanlardan birçoğu ha
zır bulunmu"' ar...1 . Tt.ttun inhisarı imalathanesinde 

çalışan Zeki Efendi, işinden çıka
Ha lk vinde bir onferans rıl gı için öfkelenmiş, ustabaşı 
İstanbul Halkevi Reisliğinden: ehmet Efendiye silah çekmiştir. 
Evim"zdc 30 \Aart 933 Per em· Yakalanmış, hakkında takibata 

be günü saat 17 de (Türkce dili) başlanmıştır. 

Bu s~ne yeniden ilk mektep bi h k m a bir konferans tertip e -
nası yapılmıyacaktır. Yalnız bir dilmiştir. Konferansı bir başlan • 
kısım mekteplerin tamirleri ve gıçla müderris Köprülü zade Fuat 
yolları yapılacak, inşaatı devam Bey açacak ve istiyenler fikirleri 

eden Fındıklıdaki 1000 talebelik ı ni söyliyecekler. Konferans ser 
büyük mektep bitirilecek-tir. besttir. Herkes gelebilir. 

Tayyareci seyyah kadın 

Şehrimize geldiğini yazdığımız 

düşes de Bedford dün tayyareıile 

Konyaya gitmiştir. Oradan Halebe 
geçecektir. 

BORSA 
[Hizalaıında ~ ıldız işareti olanlar ü1.er· 
!erinde 28 martta muamele olanlardırl 

Rakkamlar kapanış fiıatl:ırını gösteriı 

Nukut 

Kuruş 

*20 r. Fransı7 171,-
•t Sterlin 725 -
*I Dolnı 212, 
*20 l.irct 218,-
•20 f. RelçU:a 117,-
• .?O Orahnıı 25,-
* 20 lsvlçre 22,-
• 20 l.eva 26.-
• ı l loriı 85, 
•20 Kuron Çek 120,-

Çek fiatları 

ılıParls 
*f oodrn 
.C:\e\·'ıor 
•\1ılıln• 
• llrııkseı 
• Atina 
*Cenevr 
*Soha 
•Amstcrdao 

12.03 
72.'3 •• 

o 4730 
1%1 

:13915 
ı..3 

ıs 
tı(ı40Z5 

1 1780 

(Satış) 

• ı snlo Av 
• ı Petctıı 
*I ,\Jark 
• ı Zolrıtı 
*I PenJ: ı 
*20 [,C)' 
•20 Dlonı 

ı çenone 
•t Altın 
• ı 1ecldiyr 
• ı Banknot 

Karaş 

~.-
11.
:ıu-

24.-
80-
C)J,-
53-

032,-
32,-

230,-

(kap. sa. 16) 

•Pra~a * \7iyana * l\1adrlı 
• Rcrlin 
•\ar ova 
•Peşte 
•ı ukrc• 
•Bclı:raı 
. ~ıoskova 

15 8925 

Esham 

* ı~ Ran\:as ıı.- fcrko 89 50 
Anadolrı 4 -· • Çlmcnt ı \ 1 -
l'c 4.3 ( D\Ot Oc\ 4.-
Sır Hn\ rı'' 15 ark D '· ;'f) 
rram\ 1\ 4,80 !falya 
( ·ıgort 1!4.- ıırk m cezıı 2.3~ 

Boınontl 5,50 Telefon 13,-

ıstikrazlar Tahviller 

lsı. dah ı lı Q7.- f.lcktrıh * arlı: . o'laı 4 uO 1 r nt 3\ '4,5 ı 
* l>.l\lu\ :ıbhade 58 :;o ~ i.lıhntrıın 4,20 
Gumruklcı ı;~ " 1 ,ıs 

- 19,15 Konser 20,30 Op ra. 
R O 1 A (4!11,2 m.) • 

21 Haber - 21,45 S nfo lk konscl' 
23 55 Haber 

B U D A P E Ş 'J' E (GS0,5) : 

10,15 Piyano konsen - 18 SO Pla.k 
20 çıgan orkc trcsı - 21,30 Konser -
Mumlu 23,15 Çıgan orkl'stre ı. 

1\1 O S K O ,, A (lSOı m.) : 

18,30 PlAk 19 30 Kons r - 22 Fr 
sızca neşriyat 22,55 Klzıl m ydan - 23 
Haber. 

V A R Ş O V A (IıllZ m.) : 

18,10 PlAk - 13.35 Fılo.rnıonlk - 16 
PlAk ı Oda muslklsl Hl 20 Hafif 
sikl - 21 Hafif musiki - 23,15 Dana. ~ 

lstanbul Belediyesi 
DarUlbedayl Şehir Tiyatrosll 

Temsilleri 
Bu akşam 

saat 21,30 da ISJ HBUL BELEDIY 

fi ·· n e s ~~~ ~ ~~ 
tar e ııu 

'n:1.:ın C 1 lnupt· 
mann Tercumc E. : 

.11111111 enihn Bedri 11. 
Facia 3 Perde 

Zabitan Gecesi 
ıııu .. ııum•ı•ım:ııııııııı • 

Yen; Neşriyat 
~m1111111111111111mıııc::::ı~ııııı~11m~•1111ıımıımıırnııııb 

Holivut 
aydı mali 4,35 • \nııd lıı 44 -
Bft"dnı 11 "5 *Anıılolu ,. 44 H l' t• 3 ·· 13 ··ti - ' :M o ıvu un cu sene cuJ A ktrlve • ~1uıııes ti " .. ~ 
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BUyUklere Masal ı 2 

Çöpçatan Peri 

- Ah hanımefendi, dedi, ben 
dünyanın en talihsiz insanıyım. 

lımim Ademdir. Güzel bir kız se
viyorum. Sevgilim poker, bakara 
oynar. Hiç bir mektep bitiremedi 
ama, süs ve tuvalet uğruna baba-
11nın bütün parasını bitirdi. ismi 
Tenay, evet hanımefendi, Tenay. 
Bir saat evvel bana "Canım,, di
yordu. Bir saat sonra "Canın çık· 
sın!,, dedi. Kavga ettik. O "Mes -
ut,, sözünü iki "s,, ile "Messut,, 
yazıyordu. Ben o "Messut,, değil, 
"Mesüt,, tür diyordum. Çok içli 
bir kızdır, haMastır, ince ruhlu
dur. Kafama bir surahi attı. Ben 
küf r~ttim. Ayrıldık. Artık teselli 
bulmam! 

- Tenayı çok seviyor musu -
nuz?. Yani onu namuslu bir aık· 
la mı seviyorsunuz?. Çünkü bat -
ka türlü sevgilere karıımam. 

- Onunla evlenecektim hanı
mefendi. İki ay evvel tanı§mıtlık. 

- Barışmanıza imkan yok mu? 
- Hayır, artık evlenemeyiz .. 
- Merak etmeyiniz, evlenirsi-

niz. Taliiniz varmıf. 
- Sihi mi söylüyorsunuz. Bir 

gün T enayla evlenebilecek mi -
yim?. 

- Evet, hiç merak etmeyiniz .. 
- Ona "Messut,, değil "Mesüt,, 

olduğunu söylersiniz. 

- Bunu söyliyemiyeceğim, 

çünkü bunu ben de bilmiyorum. 
Şimdi siz söyleyiniz bakayım, ni
fanhnız nerede oturuyor?. 

- Şiılinin ta sonunda. Haydi 
otomobile binip gidelim. 

- T~ck~ü ed im Adem, be· 
nim arabam var. Bridin, Bridon, 
Briden !. .. Buraya gelin bakayım. 

Adem, üç tavtana koıulu billur 
arabayı görünce faşaladı. Batını 

aalhyuak: 

-Tuhaf araba, dedi, hem pek 
uf ak. Ne isterseniz deyiniz, benim 
otomobilim ... 

Sözünü bitiremedi, Gündöner 
kotumları eline almıf, ilerliyordu. 
iki genci evlendireceği için pek 
memnundu. 

- Çocuğun hali pek periıan • 
dı: Onlan evlendirip barıftırmak 
için, bütün kudretimi, meharetimi 
göatermeliyim .. Belki de kızın ai· 
leai büyü yaptırmııtır .. Daha iyi, 
büyüyü bazorım. .• Adem de güzel 
çocuk .. Boyu bosu güzel, hali tav
n güzel.. Hele gözleri .. kara göz
leri .. 

Anlatan : Selimi izzet 

yol biraz daha uzun olsaydı, ba
na yetişemiyecekıiniz. 

Peri, hayran hayran otomobile 
bakıyor ve tavşanlarile ''Yaya,, 
kaldığını düşünüp hızlanıyordu. 

- Bilmem bugün tavıanlarıma 
ne oldu!.. Tenbellikleri var. 

- T avtanlarda motöre benzer· 
Jer, onlara çok iyi bakmak lazım 
dır. 

Gündöner iyilik etmek için sa · 
bınızlanıyordu, hem Ademin öyle 
güzel gözleri vardı ki, bu hadise· 
yi unuttu. 

- Nişanlınız, fU bahçe içindeki 
beyaz evde mi oturuyor? 

- Evet Hanımefendi .. işte oda
sının pencereleri de şunlar.. Şu 
bahçe üstündeki pençereler .• A -
man yarabbi, neden "mesüt,, "mes 
sut,, yazılıyor? Neden ben her 
yalnışını tasdik edemiyorum.? 

Genç adam gene hıçkınnağa 

batladı. Perinin de gözleri yaıar • 
dı. 

- Demek §U bahçede, bu çi 
çekler içinde, T enayla bat başa, 
atkın serenadını çahyordunuz ha? 
Atkınızın genç türküleri bu bah • 
çede çınladı öyle mi? 

- Hayır Hanımefendi. Bahçe -
de sansar tuzakları vardır.. Hem 
Tenay bana farkı söyletmezdi. Se
sim fena imi§. Onu görmek istedi
ğim zaman kapıyı çalıudım. 

- Demek evine girip çıkardı -
nız? 

- Elbette. Tenaym ana11 baba· 
sı çok sevimli adamlardır. 

Peri katlarını çattı: 
- Fena, dedi, mademki-sizi ta· 

nıyorlar ve -tiz onlari .eYimli bulu• 
yorsunuz, demek ki, kızlarını si • 
ze vermek istiyorlar. Kimse sizin 
aleyhinizde bulunmıyor. Tenayı 
sevmenize mani olmuyor. 

- Hayırt bereket versin ki, ol
mıyorlar, yoksa halim bütün bü -
tün berbat olurdu. 

- Bir kanbur rakibiniz bile yok 
mu? 

-Yok. 

- Peki ama, ben kiminle müca-
dele edeceğim? .. Maharetimi, kuv
vetimi, kudretimi kimde deniye -
ceğim? Ben, mani olunan izdivaç· 
ları düzeltmek vazifesile mükelle
fim. Halbuki sizin itiniz keka! .. 

(Devamı var) 

Dr. Musa Kazım 
Beyin vefatı 

Büyük Ada aanatoryomu mües
sis ve müdürü doktor Musa Ka -

VAKiT 

------------------------------------------------~---------------- ... ----------------! 
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Yeni 16 kelimenin karşı
lıklan ve kullanılışlan 
1 - TABl: Uyan, kahveci çı· 

rağı 

Her fikre uyanlar bulunur. 
Ben Bize uydum da buraya geldim. 

2 - TABUT: Sal ( Ermenak 
köylerinde), dört kollu, imam ka
yığı. 

Ölüyü salla götürdüler. 
Seni de dört kolluya bindirirler. 

3 - TALI: ikinci, orta 
ikinci derece işleri bırakalım da i-

şin özünü konuşalım. 
llkmcktcpten sonra orta mektebe 

gidilir. 

4-TARIH: Tarih 
5 - TECiL: Alıkoymak 
Bu sene 927 liler askere alınacaktı 

fakat bu yıllık alıkondular. 
Suçlu ceza yedi amma ilk olduğu 

için cezası alıkonuldu. 

6 - TEDiP: Yola getirmek 
Şu adamı bir türlü yola getireme-

din. 

7 - TEEMMÜL: Olunınu dü
tünmek 

Olurunu düşünmeden iş yapılmaz. 

Yapılırsa altından çapan oğlu çıkar. 

8 - TEENNİ: Ayağını denk al· 
mak 

Buhra11 karpında bütün milletler 
ayaklarını denkalıyorlar. 

Ayağını denkal sonra karışmam ha! 

9 - TEESSÜR: Acınma 
Sevgilimin ölümüne ne kadar acın-

dım. 

10-TEESSüf: Gücenme 
Doğrusu bunu sizden beklemiyor-

dum. Çok gücendim. 

11 - TEESSÜS: Temellenme 
Türkiye cümlıuriyeti temellencli on 

gıl oltlu. 

12-TEHJR: Geciktirme 
Bu işi hiç geciktirmeğe gelmez son~ 

ra yanarsın. 

13-TEKİT: Üstelik 
Şunu bir daha üste/eyin bellı:i cevap 

ı•erirler. 

Herifçi oğluna borcunu ver diye 
yazdık. Parayı göndermedi. Üsteledik 
gene yazdık amma gene aldırmadı. 

14 - TELİF: Arasını bulmak, 
kitap 

Hakemler iki tarafın arasını buldu· 

lar. 
Eski kitapları ancak Sahaflarda bu

labilirsiniz. 

15 - TEMİN: Sağlama bağla
mak, sağlamla.ıtırmak 

Bu iş o kadar sağlama bağlanmış

tır ki hiç düşünmeğe lüzum yoktur. 

16-TESIR: Dokunmak, içine 
koymak ( Konyada söylenir) 

Zavallının acıklı durufU bana çok 
dokundu. 

Süıılediklerini düşündükre içime 

Yabancı Kelimelerin Karşılıkları 
Mehmet nureddin Beyin 

buldu§u karşıhklar 

Şahıs - Kiti, kimse 
Şahit - Tanık 
Şahsiyet - Kitilik, benlik 
Şaibe - Leke, kir, kara (yüz 

karası) 

Şair-Ozan 

Şiir - Ozu, ozuk 
Şataret - Güleçlik, takraklık 
Şevk - lmrek ( Çagatay), özük 
Kulak işitse gönül bUir, 
Göz görse özük bUir. 

• D. Lugatüttürkı -

Şart-
Şayia - Duyuntu 
Şer - Kötü, kötülük 
Şeref - Yücelik, ün 
Şeriat - Din yasası 

ilk tedrisat mUfettltlerln· 
den Muharrem Beyin 

buldu§u kar9ıhklar 

Rağmen - Göre 
Rakabet - Kıskançlık, 

me 
Rakam-Sayı 

Rakip - Çekemiyen, yarıtçı 
Razı - Boyun eğen, uyar oğlu 
Refah - Bolluk, geçimi düzgün 
Remz - Çıtlabna, ifmar 
Renk-Boya 
Resim - Çizgi, iz, kılık 
Resmi - Açığa vuruf, beylik 
Rey - Dütünce, seçim 

Kadıköy llsesi hocalar1nın 
bulduklar. kartıhklar 

Şahıs - Kiti 
Şu giden dört kişiyi tanıgor musun? 

Şahit-Tanık (Lehçeden) 
Bu lfi benim yapmadığıma bir çok 

tanık var. 

Şahsiyet - Benlik 
Er olan benliğini getirmez. 

Şaibe - Leke, alınkarası 
Alınkarası kolay silinmez. 

Şair-Ozan 
Eski ozanlar saz da ralarlardı. 

Şiir - Deyif 
Karacaoğlan de11i1leri 

Şataret - Şakraklık 
Aramıza gelince fakraklık saçıyor-

sun. 

Şevk- lıtek 
Her işte istekle ralışmalı. 

Şart - Şart 
Şayia - Sözyaynnı, dille«ne 
Sen sözyagunına bakma, ifin doğru

su benim dediğim gibidir. 
Bu iş pek saklıdır. Sakın dillenme-

sin. 

Şer - Kötülük 
Onun kötülüğünden korunmalısın. 

Şeref - Öğün, ün 
Türkün geçmifi gibi bugünü de ö-

latiklll lisesinden MUmt 
Zeki-Mustafa niyazi Be 
lerln buldukları karşıhkl 

Şahıs-Adam 
Bu dağıtmada her adama beş el 

düştü. 

Şahit - Gören 
Kavgayı bu adam gördü. 
Sakarya savtıfını bütün canlılığ· 

gördüm . • 

Şahsiyet - Benlik 
Bunu yapmakla benliğini 

koymuş olursun. 
Her yazıcının anlatı§ında 

yaşar. 

Şaibe - Kir, kara 
Şair - Ozan 
Deli ozan. deli ozan 
Altın kopuzundan sızan 
s,sler neye donmuş gibi 

1'1 .F. 
Şair dolu ozan yok 
Altın dest•n yazan yok 

Şiir - Koyak söz, kostak aöz 
Bu koyak söz bana koydu. 

Şataret - Eğlenme 

Şevk - Sevine 
Köşke geldiğim zaman herkes 

l'inç içindeydi. 
Bugün ö.,rriinıün sayılı günü, sevin 

içindeyim. 

Şıut - - Bağ 
() Inıaz elendim 

pek ağır. 
Hanımefendi sizi bir bağla dinler 

açık konuşunuz. 

Şayia - Yayılma 
Bunları hep ben mi yoptnı§ım? N 

fena yayılma! 

Güncrlc Aydın lıayatlarını birleıti· 
remezler. Bu bir I ena yayılmadır. 

Şer - (Barbarlık), kötülük 
Sen dünyaya kijtülük için gelmifıln. 

Şeref- Unur 
Çanakkale cengi <Tarih) e unurla 

yazılacak l·ir cenktir. 

Şeriat - Din türesi 
(Ezan) ı türkçeleştirdik, ban bUgl

siz sarıklılar bu (din yasasına) [ '°'] uy

maz dediler. Ne akılsızca hareket, n. 
softaca düşünce. 

44 Uncu ilk mektep hoca• 
lar1nın buldukları kar9llıklar 

Şahıs - Ben, adam 
Şahsiyet - Benlik, iyi adamlık 
Şahit - Bilen, gören, ititen 
Şaibe - Leke, Karaltı 
Şair - Ozan, ölçülü söz yazan 
Şair dolu ozan yok 
Altın destan yazan yok 
Son ozan ölse bile 
Mezarını kazan yok! 

Şiir - Duyuk, ölçülü ıöz 
Şevk - iştah, istek, gönül 

maaı 

ak• 
Bir periye yakıtık almıyacak 

feyler dütünürken, Adem otomo -
bilinde bir peri tanıdığı için sevi
niyordu. 

koydu, canım sıkıldı. 
zım Beyin irtihal ettiği dünkü sa· =============== ğünlüdür. Şart - Bağ 

Bet dakika içinde, tavtanların 
kendisini hayli geçtiğini görünce 
sinirlendi. Ayakları hızlandı. Ak -
aeleratöre bastı. Kontör 70, 80, 90 
kilometre hızı işaret etti. Billur a 
raba, fenerlerinin ışığında pırılda
dı ... Tavtanlar ·biraz daha hızlan· 
dılar. 

Adem mırıldandı: 

- Tavşanları geçemezsem pek 
ayıp olur!.. Hayır, bu otomobili -
mi tavtan değil ,tazı bile geçe · 
mez ... 

Otomobiline biraz daha hız 
verdi ve ta Şişliye kadar hızı kes
medi. Biraz sonra Gündöner de 
Yetiıti. Tavıanlarm sırtında du· 
ınan tütüyordu. Peri de hızdan 

aeraemlemitti, saçları darma da • 
iındı. 

Adem: 
- Görüyorsunuz ya, dedi, eğer 

yımızda yazılmıttı. 

Merhumun cenaze merasimi, 
dün saat on dörtte, Büyük adada, 
dostları ve meılektatları hazır bu
lunarak, yapılmııtır. Cenaze me · 
raıiminde, Belediye reisi muavin • 
lerinden Nuri Bey de hazır bulun
muştur. 

Musa Kazım Bey, tahsilini Vi -
yanada tamamlamıt, uzun müd • 
det latanbul tıp fakültesinde mü
derrislik etmittir. Büyük harp es· 
nasında sıhhiye işleri umumi mü · 
fettitliğinde bulunmuttur. 

Mütarekeden sonra, Büyük ada
daki sanatoryomu kurarak, haya 
tının sonuna kadar bunun idaresile 
metgul olmuttur. 

Ölümü tıp alemi için bir ziya • 
dır. Ailesine, dostlarına, meslek -
tatlarına taziyet beyan, merhuma 
mağfiret temenni ederiz. 

Ticaret talebesi bayramda Şeriat - Din yasası 
lzmire ve Atinaya gidiyor Softaların eski taşkınlıkları hep 

Yüksek iktısat ve ticaret mek .. din yasasına yaslanmıştır. 
tehi talebesi bayram tatilinden iı· 
tifade için lzmir ve Atinaya ka • 
dar iki seyahat hazırlamıttır. 

Üçüncü sınıf muallimleri ile bir· 
likte lzmire giderek tetkikatta bu· 
lunacaklardır. Bir hafta devam e · 
decek bu tetkike 20 den fazla ta -
lehe ittirak edecektir. 

Atinaya da kimya muallimi 
Mehmet Ali Beyin nezaretinde 20 
kitilik bir grup gidecektir. 12 gün 
devam edecek bu seyahatte tale 
beler Pire, Atina, Selanik ve Glo · 
su göreceklerdir. 

Kahve fincanı ile fal 
Samatyada oturan Madam Eae

tiya'nm kahve fincanı ile fala bak 
tığı haber verilmiş, poliaçe hakkın 
da tahkikata batlanm11tır. 

........... , ...... Mllllll......._. .............................. .......... ~Ull 

Türk - Bulgar dostluğu 

Sofyada memleketimize 
bir seyahat tertip olunuyor 

Sofyadaki Bulıar - Türk dost· 
luğu cemiyeti Türkiyeye bir seya, 
hat tertip etmiye karar vermif ve 
memleketimizdeki Türk - Bul 
gar dostluğu cemiyetine müracaat 
etmittir. Cemiyetin reisi Fazıl Ah
met Bey seyahatin on bet Mayııta 
yapılmasının münasip olacağını 

cevaben bildirmiıtir. Seyahate yüz 
kiti ittirak edecek, seyyahlar An -
karaya gideceklerdir. Misafirlerin 
kabulü için Türk - Bulgar doıt 
luğu cemiyeti tarafından bir proğ
ram hazırlanmııtır. 

Şayia - Yayılma, duyulut 
Şer - Kötü, fenalık 
Şeref - Nam, ün, iyi varlık 
Şeriat - Din yasası, aklın ka-

bul ettiği §ey 

[ ] Onlar bu kelimeyi ağızlarına a

tamazlar. Yak.smaz. Biz yalnız cüml• 

de kullanmak için bu bi~imi seçtik. 
tnfDlllll11tlllllınatmııı nnıınuntw•ıruunnm11D11Mn ...... ..-- -
izciler Berline ~ağır1hyorlar 

Galatasaray izcileri Berlinden 
davet edilmiılerdir. Bu davet ka· 
bul olunmuıtur. izciler mektebin 
tatilinden sonra gideceklerdir. 

Adliyede 

lstanbul adliye dairesi korido ... 
ları duvarları, boydan boya bati .. 
na edilmekte, eskiyen kuonlua 
tamir olunmaktadır. 
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Adanada toprak ha yramı mesele Ankaradan kalkacak ve her istasyonda 
nasıl kutlulandı ? . "DJ'ln".p'd"""" ··:=> durarak Samsuna kadar gidecek 

• sesınde tahsıl etmış bulundugum 
için Türk terbiyesi aldım. Türki -
yede, aralarında bugünkü Türk 
ricali de bulunan, dost ve arkadaş· 
lar bulacağım. Bu cihetten bahti -
yarım. Bunun için vazifem çok ko· 

ANKARA, 28 (A. A.) - Maa· ı müfredat proğramlarında vekale
rif Vekaletince tertip edilen sey· tin lesbit ettiği gayelere uygun 
yar terbiye sergisi Nisanın on be- tedris için umumi misallerle irtat
şinci günü Ankaradan hareket e· larcla bulunulacaktır. 

laylaşmışhr .,, 
- lki hükumet arasmua halle -

dilmemiş mescJeler var mıdır? 
" -- Benim Ankaradaki vazi -

fem, Başvekil M. Muşanofuı. An -
karayı ziyaretile başlıyan işi ta -
marnlamak olacaktır. 

M. Muşanofun Türk hükumet 
adamlarile görüştüğü meseleler 
arasında iki mühim madde var · 
dır: 

1 - İki millet arasındaki ticari 
münasebetlerin azami derecede 
inkişafına çalışmak. 

decek ve Kayseri, Sıvas üzerinden 
Samsuna gidecektir. 

Bu sergile güdülen gaye muaf· 
!imleri, bilhassa ilk mektep mual· 
limlerini muhtelif okutma ve ye
tiştirme mevzuları ve yeni terbiye 
hareketleri hakkında aydınlat· 
mak ve halk terbiyesine faydalı 
olmaktır. 

Bu hususta sergide bulunduru· 
lacak ders vasıtalarından muhte· 
lif mektepler talebe:;inin mesai 
mahsullerinden, projeksiyon ve 
sinemadan istifade edilecektir. 
Sergi ile beraber gidecek müfettiş 
ve muallimler tarafından yol üze· 
rindeki istasyonlarda toplanacak 
muallimler için nümune dersleri 
ve konferanslar tertip edilecek, 

Bir kısım malzeme bu gayeye 
göre hazırlanmış ve seçilmiştir. 

Projeksiyon ve sinema filmleri ve 
Cümhu:-iyetin muhtelif sahalarda
ki faaliyetlerini mukayeseli ~ekil· 
lerle gösteren levhalar, muallim
lere olduğu kadar halka da fayda· 
h olacak surette tertip edilmiştir. 

Seyahate, Maarif Vekaleti, Sıh · 
hat müfettişliği de i~tirak etmek
tedir. Müfettişe, muallimlerle 
sıhhi mevzular ü:.terinde hasbu· 
haller yapac~k, ve yol üzerindeki 
mekteplerin muallimlerini muay~-
ne edecektir. 

Sergi ara i:ıtasyonlarında bir 
ikişer gün, büyük istasyonlarda da 
birer hafta kalacaktır. 

Adnnnda toprak bayramına ittlrak eden mektepJiler 

ADANA (VAKiT) -Toprak 
bayramı şehrimizde hararetli bir 
surette kutlulandı. Bir gün evvel 
yağan fazla yağmurlardan bayra
mın neş'esiz geçeceğini zanneden
ler aldandılar. Temiz bir hava 
binlerce halkı demir köprüden bir 
az uzakta olan ziraat mektebinde 

toplamıştı. 1Ik tedrisat mektepleri 

taleb~si de oraya gelmişlerdi. Ço
cuklar kendi aralarında neş'cli 
eğlen:clerlc hoş •·akit geçirdiler. 

Gelenlere, mektebin yoğur -
dundan nefis ayran ikram edildi. 
Pamuk istasyonu, haşarat labora
tuarı, müzesi, atöliyesi, sütçü
lük daireleri gezildi. 

Siyasi münasebat tahakkuk o • 
lunan dostluk müahedesile tan · 
zim ve tespit edilmiştir. İkinci 

meseleye gelince; bu da ticaret 
mtiahedesile tanzim edilmiş ise de 
gümrük usullerindeki son değişik~ 
likler dolayısile yeni bir ticaret 
muahedesi aktine zaruret hasıl 
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olmuştur. Tetkik seyahatlerij Mektep kitapları 

Saat on dörlte ··ali Muhtar Bey, 
liva kwnandanı Salih Paşa ve vi
layet erkiinı da geldiler. Çifçile -
ı-imiz dnha evvel kendi günlerini 

kutlulamağa gelecekleri karşıla -
mağa koşmuşlardı. Çok kalabalık 
olduğundan intizam da temin edi
lemiyordu. 

Mektep müdürü Fazil Bey, top· 
rak l ayramı hakkında çok kuvvet
li -bir nutuk söyledi ve alkışlandı. 

Mektep talebeleri geçit re~.mi 

yaptılar. Damızlık aygırlar, boğa · 

lar, ziraat makine ve traktörleri 

geçerken bütün halk heyecanla al
kışlıyordu. 

Cirit oynandı. Gelenler mem · 
nun olaı·ak döndüler. 

Eskişehir şeker fabrika
sının tren yolu 

ESKiŞEHiR (VAKiT) - Es-
keşehir istasyonundan Şeker fab
rikası inşaat yerine kadar uzatıl · 
makta olan tiren hattı tamamt!n 
bitti. 1Ik tren 25 3 933 akşamı 
fabrika yel"İne vardı. 

Fabrikanın hariçten getirilen 
eşyaları bundan böyle trenle in · 
şaat yerine taşınacaldır. 

Fabrikanın inşaatında çalışmak 
üzere Kay!eriden de bir cok ame
le Eskişchire geldi. 

Sinop Valisi 

Sinop valisi Aptülhak Beye, zi
raat ve baytarlık işlerine gösterdi
ği candan alakadan dolayı Ziraat 
vekaletince ikinci defa teşekkür -
name gönderil.miştir. 

Silahları bırakma onf e
r ansı 25 Nisana bırakıldı 

Vazifelerimden biri de hudur. 
İki tarafta muhtelit ticaret oda

ları açılması işilc iki memlekette 
mevcut dostluk cemiyetleri çalış
maktadırlar. Bu cemiyetlerin ça· 
lışmalarından büyük neticeler 
bekliyoruz. 

Fikrimce, Türk - Bulgar ya -
kınlığının inkişafını temin edecek 
çarelerden biri de iki memlekettt: 
muhtelit ticaret odnları teşkili 

dir.,, 
- lki hlikuınet arasmdaki dost

luk muahedesine merbut emlak 
protokolunun tatbiki hakkında 

fikriniz nedir? 
"- Emlak meselesi hakkında 

iki hükumet arasında notalar ve · 
rilmiş, müzakereler cereyan et -
miştir. Fakat ben bu meseleyi 
henüz layikile tetkik etmediğim 

için bir şey söyliyecek vaziyette 
değilim. 

Bence açık olan nokta, Türk ve 
Bulgar milletleri arasında onların 
kar~ılıklı dostluklarına engel ola· 
cak hiç bir mesele kalmaması lü 
zumu dur. 

Bu sahadaki bütün engeller le· 
mizlenmelidir. 

mekte bulunan Fı·ansa hükümeti · 
nin henüz tetkiklerini ikmal et 
memiş olduğunu söylemiştir. 

Cenevre, 28 (A.A.)-Silahları bırakma konferansı Fransa, konferans tarafından 
25 Nisana tehir edilmiştir. Konferans, bundan son- evvelce alınmış olan kararların 
raki müzakerelerde Ingiliz planını esas ittihaz et- hesaba katılması zaruri olduğu 

""· • "f kl k b mütalensmdadır. megı ıttı a a a ul etmiştir. 
Mumaileyh, lngiliz planında 

CENEVRE, 28 (A. A.) - Si· itiraz olunmıyor. Almanya bir bazı boşluklar bulunmasına tees • 
lah bırakımı konferansı umumi geçiş devresinı' kabul etmı'ye ha· f b Ih sü etmiştir. Bu boşluklar i as · 
komisyonunda Alman murahhası d A 

zır ır. ncak Almanyanın emni· sa şu noktalara mütealliktir: 

Maarif ve iktısat vekilleri 
seyahate çıkıyorlar 
ANKARA, 28 (Hususi) -

lktısat vekili Celal Bey yeni bir 
iktısadi tetkik seyahatine çıkmağa 
karar vermiştir~ Bu seyahatin bay
ramda yapılması ve evvela Kırşe -
hire ı;idilmesi muhtemeldir. 

Maarif vekilinin seyahati 
ANKARA 28 (H...a-.a•~) M--~' 

Vekili Galip Reşit Bey şehir ve 
köy mekteplerini esaslı bir surette 
tetkik ve tef ti1} için bir seyahate 
hazırlanmı~tır. Reşit Galip Bey 
seyahatine Cuma günü haşlıyacak 
ve evvela Eti.me:;'udn gidecek, son
ra Ankara köylerini ve mekteple -
rini gezecek~ir. 

Yerleri değiştirilen 
kayınakamlar 

ANKARA, 28 (1-Iusud) 
Silvan kaymakamı Haşım Bey Kı
zıltepe kaymakamlığına, Foça 
kaymak:.-::nı Gafur Bey Tire kay -
makamlığına, Ha•:ran kaymakamı 
Mustafa Bey Cala kaym:ıh:amlı~ı
na tayin edildiler. 

Antakya ve Isken
derun mandası 

meselesi 
( lh:ı tarufı birinci ı.a~·ıfııda) 

bir siyaset balonunC:an ib;:u-ettir. 
Diğer taraftan nazari dikkate 

alınacak bir cihet şudur: 

lngiltere başvekili Makdonalcl 
Avrupada bir (dörtler) ittifakını M. Nadolny, İngiliz prOJ

0

esinin yeti ve milli izzetı· nefsı' bu A k hd d - s eri bütçelerin ta i i ve 
silah bırakımı mukavelesi için devre için projede bazı değişik- silahların imal ve ticaretinin kont· t~min edecek bazı esaslar düşün • 
iyi ve uygun bir temel olduV.unu likleri zaruri kılmaktadır. 1·· müş, Musolini ile bu esaslar üze -_ ro.u. 

söylemiş ve demiştir ki: Birinci silah bırakımı mukave- Mumaileyh, lngiliz planında rinde anlaşmış, bunları Fransc:-. hii· 

- Umumi silah bırakımı siste- lesi keyfiyetce farklara bir niha . bazı tashihler yapılabileceği mü • kumetine bildirmiştir.Ancak Fran. 
minde Almanya müsavi haklara yet vermelidir. taleasında bulunmuş ve teknik sa hükumeti bu tekliften~ karşı 
sahip olmalıdır. Almanya ile di komisyonların çalışması lazım ge· kat'i hiç bir şey söylememiştir. 

Fransız noktai nazarı T k'k d ğer devletler arasındaki silah nis- leceğini söylemiştir. ( et ı e eyim. Sonra cevap ve · 

peti de Almanyanın emniyet hak- CENEVRE, 28 (A. A.) - M. M. Nadolny, İngiliz teşebbü . reyim) demiştir. Şu halde (Antak-
kı, coğrafya ve hususi vazı- Massigli (Fransa), dün öğleden sünün yeni bir safha açmakta ol _ ya ve İskenderun) mmtakasma ait 

yelleri göz önünde tutularak ve sonra silahları bırakma konfe duğunu beyan etmiştir. manda meselesinin Fransa tara -
başka devletler arasında olduğu ransı umumi komisyonunda lngi - Mumaileyh, mevcut emniyet _ fından ileriye sürülmüş olması ih-

gibi tespit edilmelidir. liz planına dair bazı mütalealar - lerin kafi olduğunu ve binnetice timali çok zaiftir. Olsa olsa diğer 
fngitiz projesinden ve M. Mak· da bulunmuştur. Bununla bera - Almanyanın silahların toptan ve alakadarların bu hususta bir kom

donaldın beyanatından anlaşılı her mumaileyh, bu planı büyük hemen azaltılmasını kat'i surette binezon aramış olduklarma hük-
yor ki, Almanyanm bu haklarına bir alaka ve teveccühle tetkik et - istemekte olduğunu söylemiştir. molunmak lazım gelir. 

350 bin liralık sermaye 
encün1ende kabul edildi 

ANKARA, 28 (Hususi) -
Buf;Ün toplanan bütçe encümeni 
mektep kitapları basılması için 
maarif vekıiletine verilecek müte· 
davil sermaye •. :ıkkmdaki layiha
yı müzakere etti ve liiyfüayı ma
liye vekaletinin 350 bin lira kredi 
acması sur~ti:nde kabul etli. 

-~-~ 

Mühim kararlar 
Sınai mü esse sel erin maki

neleri kontenjan harici 
ANKARA, 28 (Hususi) -

lktısat vekaletinin sınai kurtulu§ 
yolu üzerinde mühim tasavvurları 
vardır. Bu yolda tam bir surette 
yürümek için vekiller heyeti de 
mühim bir karar vermiştir. Mem
leketimizin bir çok yerlerinde ku
rulacak ve kurulmu~ olan sınai 

müesseseler için hariçten getirile
cek olan tesisat mal:zemesi, maki
neler, ve yenileme parçaları kon -
tenjan herici bırakılm;şbr. 

Başvekilin ziyafeti 
ANKARA, 28 (Hususi) 

Ba~vekil İsmet Paşa Hz., bu ak
şam Ar-"<arada bulunan ecnebi el
çiler şerefine bir suare verdi. 

Resmi ıshlahlar 
ANKARA, 28 (Hususi) 

Devlet dairelerinde kullanılan res
mi ıstılahların Türkçe karşılıkları· 
nı bulma işile uğraşan komisyon 
bugün de toplandı. 

Yeni nıektepler açılacak 
ANKARA, 28 (Hususi) -

Maarif Vekaleti bu yıl memleke
tin muhtelif yerlerinde yeniden 8 
orta mektep açıL:nasma karar ver· 
miştir. 

Eski bir eser bulundu 
ANKARA. 28 (Hususi) -

Aydından gelen haberlere göre 
orada bir evde eski bir lahit bu· 
lunmuştur. 

Eski ve kıymetli olan bu 
müzeye nakledilecektir. 

lahit 

Meclisin tatili 
ANKARA, 28 (Hususi) -

B. M. M. Cumartesi günü bayraJI! 
tatili yapacaktır. 
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Alman Hariciye nazırile murahhasının fikirleri 
·························-

Edebi mülkiyete dai1' ....................... -........................ . 
Silahları bırakma konfe- Bir madde 
ransına karşı Almanya 

Devletlerin silahlan bırakma vazifesini 
bofUna bekliyoruz, sabrımız tükendi 

Alman Hariciye nazın F royher 
fon Noyrat, netrettiği bir makale
de, ailihlan bırakma konferanıı -
nın son zamanlardaki çalıf1Da tar
-ıı ve eauları üzerinde durarak, 
müzakerelerin daha ziyade F ran • 
ıanm ıilihları bırakma ve emni -
yet pli.nı etrafında döndüğünü, 

Heriyonun bu plinmm Fran•nın 
ıiyui emniyet iıteklerine bağlı bu
lunduğunu, pek az hükUnıetin bu 
pli.na temayül göıterdiğini izah 
ediyor. 

F ranıız tezinin "Önce emniyet, 
sonra ıili.hları bırakma. . . Emni -
yet, her türlü ıilihları bırkmanın 
!Ulı !,, teklinde ileri ıürüldüğüne 
dokunuyor, F ranaanın bu emniyet 
i.teiinin, Fransarun ıiyaai yahut 
askeri bir tehdit karfıımda bulun
mumdan çıkmadığını, zaten böy· 
le bir tehdit m~vcut olmadığını, 
bunun ant'.ak büyük harp neticeıi· 
nin Avrupada, Fransız hudutları 
hariciade vücuda getirdiği vaziye
tin devamını temine yaramak 
ma'ksadina dayandığını kaydedi -
yor. 

"Silahlan bırakma meselesile be -
raber emniyet meselesinin de ile
riye sürülmesine, bir şey denile • 
mez. Silahlar, birinci derecede bir 
milletin emniyetini korur. Memle
ketin hudutlarını, milletin yaşadı
ğı sahayı, o hudutlar ve o saha i
çerisinde ne varsa, korumağı te
min etmek maksadile elde bulun
durulur. Almanya da emniyet is · 
teklerile silahları bırakma konfe -
ransına gitmiştir. Alman emniyet 
isteğinin esası, "Almanya için de, 
bütün başka memleketler gibi, mü-

. . t' t' savı emnıye .,, ır. 

Bir taraflı olarak silah bırak -
tırma ile, Almanyanın milli varlı
ğı, son derece emniyetsizlik için -
de bırakılmıştır. Almanya, son sis
tem silahlan olmıyan 100,000 kişi
lik küçük bir orduya sahiptir. 
Fransa ise, Belçika, Polonya ve 
Çekoslovakya ile birlikte buna 
karşı bir milyon kişilik üstün or -
dular çıkarabilir. Bunların arka • 
sında daha dokuz milyon da ye -
tiştirilmiş ihtiyat kuvvetler var -
dır. Şu halde, harp ilan edilince, 
Fransa, müttefiklerile beraber Al
manyanın 100,000 kişlik ordusu -
nu 10 milyon askerlik ordularla 
karşılıyacaktır. 

Sonra, Almanya, ağır :>ilahla -
ra, tanklara, tayy::ı.erlere malik bu
lunmadığı halde, Fransanın ve 
müttefiklerinin elinde bu silahlar
dan binlerce vardır. İhtimal, bu 
asırda harbin kat'i neticesini te
min edecek silah olan hava silahı, 
Almanya için tamamilc yasaktır. 
Alman toprağı, bütün büyük şe
hirlerile, dört bir taraftaki civar 
memleketlerden havalanacak tay. 
yerlerle birkaç saat içinde gülle -
lenebilecek, insan zekasının 
şimdiye kadar icat ettiği en müt -
hiş harp vasıtalarile hücuma uğ -
rıyacak ve bunlara karşı havadan, 
yahut yerd~n müdafaaya girişile -
nıiyecektir. Almanyanm askeri 
nıüdafaasızhğı, insanı ürkütüyor. 
Ben, tarihte büyük bir milletin bu 
lradar askert emniyetsizlik içinde 
kalmağa zorlandığının tek misali
ni hatrrtamıyonım. Alman mille-

ti, bir çok felak~tle fazlaca işgal 
edildi. Eğer böyle olmasaydı, as
keri emniyetsizliğimizin bertaraf 
edilmesi isteği, emniyet teminine 
çağırış, bütün başka milli hayat te
zahürlerinden aşırı akisler bırakır
dı. Fakat, bu vaziyete rağmen de, 
hükumetin ileri sürdüğü isteğin, 
müsavi derecede emniyet isteği -
nin arkasında, millet, birleşmiş ve 
kat'i kararını vermiş olarak duıu -
yor. 

Silahları bırakma konf eransr 
ne kadar uzarsa, orada hakiki ma
hiyettt'! ~ilahları bırakma hazırlı
ğı, Alınan ölçüsüne ne kadar az 
uygunluk gösterirse, Alman mille
tinin kendi emniyeti yolundaki 
kat'i kararı, o nispette kuvvetlene
cektir.,, 

Alman hariciye nazırı, Cenev· 
redeki ıilihları bırakma konferan· 
ıının F ranaız tezile lüzumundan 
fazla oyalandığına işaretle, Alman 
tezinin de bu arada daima ileri 
ıürüldüğünü, ancak her milletin 
ebedi bir hak olarak benimsediği 
emniyet isteğini, Almanyanın bel· 
ki de pek ya·kında şimdiye kadar
kinden daha bariz olarak ortaya 
koyacağını yazıyor. 

"Alman milletinin yaşadığı yer, 
iki asır müddetle Avrupanm harp 
sahası olmadı mı? Fransanm kral
lrk devrini bir tarafa bırakalım, 

birinci N apolyonun orduları bu 
yerden kaç Öefa geçmedi mi? 
5imdi ise, Alınanyanm askeri em
niyetsizliği, 17 ve 18 inci asır
lardaki Fransamn krallık devrin -
dekinden, Fransa ihtilal harpleri 
devrindekinden ve birinci Fransız 
imparatorluğu devrindekinden 
daha ziyadedir! 

Bil.ün dünya, bu vaziyeti bil -
melidir. O zaman silahları bırak -
ma meselesindeki hareketimizi, 
daha iyi anlar. Hiç bir millet, si • 
!ahları bırakma yolile sulh imka -
nını elde etmek, .:;ilahları bırakma 
konferansının pratik neticelerini 
idrak etmek gayesine, Almanya 
kadar büyük alaka besliyemez.,, 

F rayher fon Noyrat, bu yolda 
talik, tavik şekilletinin bundan 
ıonra Almanyayı hiç bir veçhile 
tat.min edemiyeceğini tekrarla "12 
ıeneden fazla bir zamandan beri 
tepeden tırnağa kadar ıilahh dev· 
Jetlerin, Üzerlerine aldıkları silah
ları bırakma vazifesini yerine ge -
tirmelerini boşuna bekliyoruz. Ar· 
tık ıabrımız tükendi!,, diye, son 
ıözünü söylüyor. 

Diğer taraftan, Almanyanın 
Türkiye sefiri ve silahları azaltma 
konferanıında Almaı& heyeti reisi 
Her Nadolni de, konferansın son 
zamanlardaki çalışmaıına ve bu 
çalışmanın neticelerine dair yaz
dığı bir makalede, konf eranıın 
hayli çalıştığı muhakkak olduğu -
nu, bununla beraber bütün dünya· 
da müsavi derecede silahların a· 
zaltılmaıı gayesine yaklatmış bu -
lunup bulunmadığı sualine verile· 
cek cevabın maalesef menfi bir 
cevap teşkil edeceğini kaydedi -
yor. 

Her Nadolni, konf eranıın muh· 
telif ıafhalarını tetkik ve tahlil e
derek, bazı muhitlerde konf er anı 
toplantılarının daha fazla deva -

Lozan muahedenamesi 
ve mülkiyeti edebiye 

maddesi 
Lozan muahedesine mülhak ti· 

caret muahedesinin bir maddesin· 
de hükumetin muayyen bir müd· 
det sonra beynelmilel mülkiyeti 
edebiye mukavelelerine • tercüme 

kaydi ihtirazisi altında • girmeği 
teahhüt ettiği malumdur. Hüku-

met bu teahhüt mucibince (Bern) 
deki beynelmilel mülkiyeti edebi· 

ye bürosuna iltihakını - gene ter· 
cüme kaydi ihtiraziıi altında ol· 
maık üzere· bildirmiş iıe de müd

deti geçmiş olduğu beyanile bu 
iltrhakın muteber olamıyacağına 

karar verilmittir. Bu itibarla ecne· 

bi eserlerin Türkçeye tercümeıin
de ıahipleri tarafından hakkı te
lif aranılması mevzuu bahıolma
mak lizmı gelir. Ancak gene Lo· 

zan muahedeıine merbut ticaret 
mukavelesi müddetinin hitaniın
da yeniden bazı devletlerle, ezciim 
le Almanya ve Fransa ile mukave
leler aktolun;muttur. Burada ter
cüme kaydi ihtiraziıi olmaksızın 
mütekabilen mülkiyeti edebiye e-

sası kabul olunmUflur. Sadece 
tercüme hakkı meselesi iki ıene i
çin tecil edilımittir. Bundan bat -

ka Almanya ile aktolunan muka· 1 

veledeki iki senelik tecil müddeti 
de nihayet bulmuttur. Bunun için 

Almancadan Türkçe yapılacak 

tercümeler için eser ıahipleri iı

terlerae mütercimlerinden haWcı 
telif istiyebileceklerdir. Fakat 

Fransızlarla olan vaziyet böyle 

değildir. Çünkü Fransa ıon za· 
manlarda aramızdaki ticaret mu· 
kavelesini feshetmiştir. Bu feıih 

dolayısile mülkiyeti edebiye mad· 
desi tabii olarak ilga edilmiş bu -
lunmaktadır. Binaenaleyh F ran • 

sızca yapılacak tercümeler için 
tercüme hakkı mevzuu bahıolamı· 
yacaktır. 

Jandarma zabiti 

1. Fırka Askerlik Dairesi Reis
liğinden: 

327, 328 doğumlu kraa hizmet· 
lilerden Jandarma zabiti yetişti -

rilecektir. lıteklilerin açık malu· 
mat almak üzere mukayyet bulun· 
dukları veya mıntakaları~da otur· 

dukları Askerlik şubelerine 15 Ni· 
san 933 tarihine kadar müracaat· 
ları ilin olunur. 
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mının bir mana ifade etmiyeceği, 
konferansın altı ay, hatti iki, üç 
sene sonraya bırakılması fikrinin 

yer tuttuğuna işaretle, bu vaziyet 
karşııında Almanyarun vaziyetini 
ortaya koyuyor. 

Netice olarak "Alman politika· 
ıı, konferansın taliki huıusundaki 
bütün teklifleri reddetmeğe mec -

bur olacaktır. Muvakkat bir hal 
sureti fikrini de kabul etmiyecek • 
tir. Almanya, 13 ıenedenberi, u

mu.mi olarak silahları bırakmayı 

ve kendi milli emniyetinin temini· 
ni bekliyor. Talik ve muvakkat 

hal suretleri zamanı geçmiftir. Ar
tık yalnız hakiki hal tekilleri ve 
kararlar olabilir. Bunlar hemen 

bulunmalı ve tatbik edilmelidir. 
Bu esasta i:srar etmek zaruretin • 
deyiz. 

Almanyanın emniyet ve ıeli -
metini temin enditeıi, gecikme 
müsaadesi vermiyor.,, diyerek ma· 
kaleıini bitiriyor. 

Sayıfa: 7 -
Yalandan Olüm 1-/aberi I 
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Bir genç babasını ölmüş 
gibi göstermiş te .. 

Anasının uydurma mektuplarile ondan 
bundan cenaze parası toplamış ! 

Viyanada son hafta içerisind~ 
mevzuuna nadir tesadüf edilir bir 
dava görülmüttür. 

Davaya eıaı olan hadise, hatta 
hadiıeler, şöyle anlatılıyor: 

Viyanada S. Anton isminde bir 
adam vardır. Bu adam, köpek 
meraklılarının hastalanan köpek
lerini tedavi etmekle geçinmekte, 
ayni zamanda köpek alım, satımı 
yapmaktadır. Kendisi pek" iyi, pek 
sevimli bir adamdır. 

Köpeklerini tedavi ettirenler, 
çok defa köpeklerinin kısa bir za· 
manda tamamile iyilettiğini eör -
melde, bu ıevimli adamı pek ıev· 
mektedirler. 

Bir müddet evvel, bu adamın 
müfterilerinden bir çoğuna mek· 
tuplar geliyor. S. Antoninin karı • 
ıınm imzaıını lafıyan bu mektup· 
larda tunlar yazılıdır: 

''Efendim, 
Pek sevgili kocam S., A.nton 

birdenbire ölerek beni derin bir 
kedere düşürdü. İyi kalpli, çalış -
kan, namuslu bir adam olan ko • 
camın bu ani ölümünün bende u
yandırdığı teessürün derec·esini 
anlatacak halde değilim. Siz de, 
onun müşterilerindensiniz. Kaç 
defa köpeğinizi baktırdınız, teda
vi ettirdiniz. Oylc tahmin ediyo -
rum ki, bu ölüm haberi, sizi de 
müteesir edecek, siz de benim te
essürüme iştirak etmek suretile, 
onun iyi kalpliliği, namusluluğu, 

çalışkanlığı hakkındaki sözleri -
min tamamile yerinde olduğunu 
teyit edeceksiniz. Sevgili kocamın 
ölümüne karşı alaka göstereceği -
niz ümidile, size bu mektubu ya -
zıyorum. Kendisi için bir çelenk 
tedarik etmek imkanını hazırla • 
mak üzere, münasip göreceğiniz 
miktarda bir parayı, bu mektubu 
getiren oğluma vermenizi rica e -
derim.,, 

"Bu müracaatin reddedilmiye
ceğine olan kuvvetli kanaatim do
layısile yapıldığım tekrara, bil -
mem, lüzum var mı? Hayır işle
mek ve dul kalan ve yoksul kalan 
bir kadını teselli etmek, muhak • 
kak, ki sizin gibi yüksek ve sami
mi duygulu insanların hiç ihmal 
etmek istemiyeceği ve kat'iyyen 
külfet tellakki etmiyeceği bir iştir. 

Teşekkür ve hürmetlerimin ka
bulü ricasile ... ,, 

Mektuptaki imza, "Margareta 
S.,, dir. 

Bu mektubu alan bütün müşte· 
riler, hakikaten müteeaair oluyor· 
Jar, "Vah, zavallı adam! Vah za
vallı kadın!,, diye hepıi, az, çok 
para veriyorlar ve kadına taziyet 
beyan ederek, ıelim gönderiyor • 
lar. ~u suretle, Anton S. in oğlu· 
nun, biitün mütterilerden topladı
gı paranın tamamı, cenaze araba· 
ıı üzerinde bir yığın tetkil edecek 
ka:lar çelenk satın almıya yarıya· 
cali bir yekun tutuyor. 

Yalnız, köpek bakıcısının oğlu, 
miilterilerden biriıinin kapısını 

çalıp, mektubu verince, ölüm ha· 
berini alan bu müfteri, diğer müf· 
tenlerden batka türlü hareket e· 
diyor. 

Bu, çok haıaaa, hayır itlemeyi 
çok ıever, Yatlı bir kadındır. Ma· 
dam M. Luiza iımindeki bu kadın, 

o kadar mütcesir oluyor, ki mek· 
tubu getirenin eline para ııkıtb • 
rıp anasına vasıtayla taziyet be • 
yan etmek, selam göndermekle 
kalmıyor. Hemen şapkasını, man• 
tosunu giyip kadının evine kotu• 
yor. Kederli bir halde kapının zi· 
line usulca dokunuyor. Matem 
havası esen eve girmiye, siyahlara 
bürünmüt kadına ne ıöyliyeceii • 
ni düşünmiye hazırlanıyor. 

Derken, kapı açılıyor, ve Ma • 
dam Luiza M. f&fkın bir laalde bir 
adım geriye çekiliyor: 

- Ay! Aman, siz ..• 

- Ne oluyorsunuz madam?. 

- Siz, .. ölmediniz miydi?. 

- Ben mi? .. Ölmek mi? .. Ne 
Ne münasebet, muhterem madam! 
Hiç de öyle bir niyetim yok! Bu 
lif, nereden çıktı?. 

- Oğlunuz, karınızdan bir meli 
tup getirdi ki ... 

Biraz kendisini toplıyan Ma • 
dam M. Luiza işi anlatıyor. A • 
dam, hayretten hayrete dütüyor, 
oğlunu aratıyor, mektubu gözden 
geçiriyor, nihayet işin iç yüzü 
meydana çıkıyor: Bu ölüm haberi· 
ni uyduran, kendi oğludur. Mek -
tuptaki yazı, onun yazıııdır. Hay• 
retten sonra tabii hiddet! 

Oğlu, Emil S. boıta gezen, 
haylaz bir gençmiş. Üstelik birkaç 
sene evvel evlenmiş, 1'arıaı 1JH ço• 
cuk doğurmuş. Bunlara b&kacafC 
para bulamamış ve sözde babaıı • 
m ölmüş, anasını dul göıtererek 
çelenk parası toplamıya, bu para 
ile bir müddet için olsun geçinme· 
ğe karar vermiş. Zarurete karşı 
bulduğu çare, bu münasebetsiz ha 
ıeketmiş. 

Viyana birinci ceza mahkeme• 
ıi hakimi Dr. Mayer - Mali, ölüm 
haberi uyduran Emil. Ş. i on gün 
hapıe mahkum ederek cezalan • 
dırmıştır. 

Kayıp mı etti, hedi
ye mi verdi? 

14443 numaralı Alman pasa· 
portunu hamil F rana Levak ismin
de bir ecnebi (Köynük) ten An· 
karaya gelirken Nallıhan jandar• 
ma kumandanlığına müracaat e· 
derek L. F. markalı altın yüzüğü
nü Köynük kazası köylerinden bi
rinde kaybettiğini ıöylemiftir .. 
Yaptırılan tahkikat neticesinde 
mumaileyhin bu yüzüğü Alancık 
köyünden Muıtafa oğlu Aptulla
ha hediye olarak verdiği anlatıl· 
mışsa da kaybolduğu hakkındaki 
iddiası üzerine yüzük köylüden a• 
lınmış ve Berlin, sef areti.miz vası· 
tasile kendisine verilmek üzere 
dahiliye vekaletinden hariciye ve
kaletine gönderamiştir. 

Fatih hukuk, ceza mahke· 
meleri ve icra dairesi 

İstanbul C. Müddeiumuıniliğin• 
den: Fatih Sulh Hukuk ve Ceza 
mahkemeleri icra dairesi Beyazıt• 
ta mülga muhassesatı zatiye dai • 
resine nakledilmekte olduğun

dan alikadaranın 1 Nisan 933 
Cumartesi gününden itibaren mez
kur daireye müracaat eylemeleri. 
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Adana Halkevi 
ne halde? 

1 1 MiSYONERLER 
11 

Müslümanları nasıl hris-Adanadan M. Zekai imzasilc al-
Böylece ne kadar bekliyor?rn. 

Bilmiyor .. Belki on dakika, belki 
bir aaat .• Yavaş yavaş masa örtü· 
sünün ucunu kaldırdı .. Şimdi ta· 
mamile odaya karanlık çökmüştü. 
Patırdı yapmadan dışarı çıktı ..• 
Hayret! Yemek getirmemişlerdi .. 
Yoksa işin farkına mı vardılar ? . 
Amma nasıl olabilir?. Hiç bir pa
tırdı yapmadan buraya girdi .. 
Hem karanlrktı da .. 

vardı .. Bu genç kadının güzelliği· 
ne rağmen, çok mahviyetli bir ha
li vardı .. Müdire ona doğru dön -
dü ve çağırdı: 

dığımız mektuptur: • • ı d • 1 ? 
.. Adana~:zda Halkevine ilk g~ - tıyan ettı er ve e ıyor ar e 

nunden ıtıbarcn kaydolunmaga 

Selma koşa koşa yatak odasına 
gidiyor .. Yatağına dokunulup do. 
kunulmadığını görmek istiyor. Fa
kat yemek odasından ayağını 
dışarı atar atmaz, görün -
miyen bir el arkasından kapıyı 
kapatıyor ve içeride tabak, çanak 
şrkırtıları duyuyor. 

Selma birdenbire bir düşünce
nin tesiri ile elleri ile yüzünü ka -
padı .. Demek, görünmiyen birisi, 
oda içinde onun bütün hareketle· 
rini takip ediyor, mütemadiyen o
nu görüyor .. 

Aman yarabbi! Ne fena bir 
his ! En küçük hareketlerinin, en 
tabii hareketlerinin kontrol edil -
diğini öğrenmek.. Bunda şüphe 
yok.. Zira, daha demin yaptığı 
küçük hile de meydana çıkmış -
tır .. Evet, bunda şüphe yok.. Çün· 
kü ayağını yatak odasına atar at -
maz yemek odasının kapısı üzeri
ne kapatılmıştır • 

Selma, insiyaki bir hicapla ki
monosunun göğsünü eliyle kapa -
hyor. Odanın içinde yalnız oldu -
ğu için kendini biraz koyuvererek 
göğsü açık dolaşmaktadır. Bere· 
ket versin ki şimdi karanlık .. Kim
senin onu görmek imkanı yok. Ve 
bundan sonra geceleri elektriği 
yakmıyacak, bir parça kendisiyle 
bqbB.§a kalabilecek .• 

Fakat kendisini bütün hareket
lerini böyle gözetliyen kim aca -
ha?. Albümdeki haşyet veren he· 
riflerden birisi mi?. Yoksa o ila • 
hi delikanlı mı? ..• Ya oysa! .. 

Yemek odasının kapısının a_çıl -
dığını bildiren ses duyuluyor. 

Selmanm karnı açhru Yemek o
dasına geçiyor. Sofra her zaman
ki gibi hazırlanmıştır. Elektrikler 
de yakılmıştır. 

Selma, sofraya otururken gözü 
karfıdaki büfenin aynasına ilişi -
yor .. Aceleyle öteki odaya geçer • 
ken, baıı bir perdeye takılmış, 
saçları bozulmuştur. Selma hemen 
kalkıp tuvalet odasına gidiyor. Sa
çını düzeltiyor, pudralanıyor, du -
dak1arına kırmızı sürüyor, tekrar 
yerine dönüyor .. Şimdi artık ra -
hat rahat oturabilir .. Yalnız, dü -
şünüyor, bu çok kadın hareketi -
nin mft.nasını kendi kendine şöyle 
anlatıyor: 

-- Batkaları için değil, kendi 
kendim için güzel olmak istiyo -
rum .• 

Bununla beraber içinden düşü -
nüyor: 

- Bir parça da (0) nun için ... 
Zira, kendisini görünmeden gö

ren belki de (0) dur. 

Jan D~rk rahibeler mektebi 
müdiresi elleri göğsünde, son sı -
nıfa girdi .. İngilizce dersi yeni bit
mişti.. 

Müdire içeri girer girmez sınıf
ta olan on beş kız hep birden aya
ğa kalktılar .. 

Müdire, azametli bir işaretle on
ları yerlerine oturttu.. Müdirenin 
yanında sarııın saçlı, siyah, temiz 
bir elbise giyinmiş bir genç kadın 

- Y a1daşınız Matmazel Luiz ! . 
Matmazel Luiz, yanakları kıza

rarak ilerledi. Müdire kızlara 
döndü: 

- Hanımlar, dedi, size yeni 
müzakereciniz Matmazel Luiz'i 
takdim ederim .. Kendisine bana 
itaat ettiğiniz gibi itaat edeceksi -
nız .. 

Sonra kıza döndü: 
- Matmazel Luiz, İngilizce 

dersi bitti, ıimdi bir saat müza -
kere var .. Buyurunuz yerinize ge
çiniz .. 

Genç kız kürsüye geçti .. Müdi • 
re ayni azametli haliyle ilerledi , 
kapıda durdu, dönüp sınıfa sert 
bir bakııla baktı: 

- Kim patırdı ederse cezalan
dıracağım .. 

Diyerek fırladı gitti .• 
Sınıftaki kızların hepsi büyüktü. 

Yani on altı ile on dokuz y&§la • 
rında idiler .. Müdire çrkar çılanaz 
bir an, derin bir sükUt oldu. 

Sonra, içlerinden birisi, 9üphe -
siz en yaramazları olan Perin: 

- Güle güle cadı! 
Dedi ve bir kahkahadır koptu .. 

Fakat kapı birdenbire açılmı9 -
tı .. Bu gibi şeylere alıtkın ve pif · 
kin olan müdire, kapıdan uzak -
}aşmadığı için derhal içeri girmif, 
gözlerinden ateı aaçara'k: 

- Şüphesiz, dedi, Matmazel 
Luiz hepinize ceza yazmıttrr. Bir 
daha tekrar ederseniz, cezanız iki 
misli olacakıtır • 

Sonra kapıyı, bir fada arti•ti 
haımetiyle kapadı. Kızları don .. 
muş bir vaziyette bırakarak çıktı, 
gittim 

Koridorların derin se11izliği i
çinde müdirenin uzaklaıan ayak 
sesleri duyuluyordu. 

Matmazel Luiz, o zaman, tatlı 
bir sesle ve gülerek kızlara dedi 
ki: 

- Hiç birinizi cezalandırmı · 
yacağrm ... 

Perin dayanamadı ve atıldı: 

koşanların mikdarı pek çoktu. Ko
miteler intihabı yapılırken gülü -
necek sahnelerle kar§ılatmamak 

mümkün değildi. Niçin yazıldığı • 
nın, ne yapmak istediğinin farkın
da olmıyanlar da vardı. Yardım 
komitesi azası seçilirken amelele -
rin büyük bir yekun tefkil ettiğini 
görenler hayret içinde kalmışlardı. 
Sonradan anlaşıldı. Bunların ne 
maksatla geldikleri öğrenildi. 

Parti yaparak komite azalığı ya
kalamak istiyenler bu saf dü§Ünce 
li kimseleri Halkevine yazdırmış · 
lar, hükumet fakirlere yardım e -
decek, biz size iş bulacağız, reyi • 
nizi bize verin demişler. 
Diğer şubelerde de buna yakın 

propağandalarm yapıldığını işit -
mek ne kadar acı oluyor. 

Halkevi, halkındır. onun yük -
aelmesi, onun kültür sahibi olma • 
ıı mesut türkiyeyi yaratacaktır. Fa 
kat funu da hatırlamak 18.zmıdn· 
ki yapabilmek için biraz da bu it· 
lerden anlamak zarureti vardır. 

Halkevinde halk reylerini istis
mar ederek temiz maksatlarla ku -
rulan müessesenin kötürüm kal
masma müsaade edilmemelidil'. 

Günün birinde faaliyetinden bir 
eser görülmediği için muahaze e • 
dilecek olan Adana Halkevini ko
rumak maksadile bu satırları ya • 
zıyordum. 

Mısır sefaretinde 
Gazi Hz. evelki gece süva

reye şeref verdiler 
Mısır maslahatgüzarı Tevhit 

Beyin Mısır kralı Hazretlerinin do 
ğumlarınm yıldönümü münaıebe -
tile Ankara da Mısır sefarethane -
sinde verilen Süreyya Cümhuriyet 
erkanının ittirakile davete memur 
olduğu ıırada, bir otomobil kazaıı 
neticesinde yaralanması üzerine 
gerek Reisicümhur Hz. gerek Baf• 
vekil Pş. Hz. ve gerek Hariciye Ve 
kili B. gönderdikleri memurlarla 
iıtifsarı hatrrda bulunmuflardır. 

Tevhit Bey bu kazadan tehlike
ıiz surette çıkarak gece süvarede 

- Bravo matmazel! bulunmu9tur. 
Matmazel Luiz Perine döndü Reisicümhur Hz. maslahatgüzar 

ve: Beyin istifaarı hatırında ve Kral 
- Hayır, dedi, l>ravoya falan Hazretlerinin yıldönümünde bu -

lüzum yok .. Sadece doğru diye - lunmak üzere gece Mııır sefaretini 
biliriz .. Çünkü henüz beni tanı - huzurlariyle fereflendirmitlerdir. 
mıyorsunuz.. Sizin için ben bir Süvarede B. M. Meclisi reisi Ki
müzakereci, yani bir baş belasın - zım ve Batvekil ismet Paşalar Ha
dan ibaretim.. Bana karşı naaıl zaratiyle erkanı devlet ve kor dip
davranacağınızı da daha bilmi • Iomatik bulunmuşlardır. 
yorsunuz .. Şunu size haber vere • Matmazel Şor ve bilet 
yi.ıın ki her gittiğim mektepte, ben sui istimali tahkikatı 
talebeyle arkadatlık yaptım .. Si • Matmazel Şor aleyhindeki aah-
zinle de hanımlar, pek çabuk dost te pasaport tahkikatile Şark ti -
olacağımızı zannediyorum. Ben, mendifcrleri idaresinde bilet sui· 
sizin hararetli neş'elerinize mani istimali yaptıkları iddia edilen iki 
olacak, neler yaptığınızı bir casus kite memuru hakkındaki tahkikat, 
gibi araştıracak değilim.. Buna henüz polistedir. 
mukabil sizin de, bana karşı, beni ı Polisçe bu iki hadise etrafında 
ekmeğimden edecek surette hare· bazı ifadeler alınmaktadır. Hazır· 
ketlerde bulunmıyacağınızı ümit f lık tahkikatı bitince, dosyalar. 
ediyorum. • l müddeiumumiliğe gönderilecek · 

(Devamı var) tir. 

Ankara sergisi 

Ankarada inşa edilecek sergi 
binası için açılan plan müsabaka
sına, geç haber alarak sonradan 
ittirak etmek istiyenler de bulun• 
duğundan, mühlet 20/ Nisan / 1933 
Per§embe günü aaat 15 e kadar u
zatılmıştır. 

1 Kadriye H., HikmetBey 
Kadriye H. tarafından müstan

tik Hikmet Bey aleyhine açılan da. 
vanın, dütme karan temyizce bo -
zulmu§ olarak, yeniden muhake -
mesine bu sabah lstanbul ağır ce
za mah1'emesinde yeniden baılana 
caktır. 

Muharrlrlerl ı lılahittlu Abdal'.nlllm- •• llecdwt Salt 

Misyonerlerin lsa tarafına cel • 
betmiye muvaffak oldukları genç· 
Ier, birer hristiyan Türk olarak 
kalmıt olsalardı bu kadar teessüf 
etmez, bu kadar telita düımezdik. 
Fakat ne yazık ki, mesele tama -
mile berakistir. Bu gençler bunla· 
ra öyle kuvvetli bir imanla bağla
nıyorlar ki, vatanlarının zararına 
dahi olaa seve seve onlara hizmet 
etmekten geri durmıyorlar. Bu gi
biler Türk talebe ile mektep idare· 
si arasında bir münazaa çıksa hiç 
tereddüt etmeden Amerikalıları il
tizam ederler. Misyonerler de her 
yeni teşebbüslerinde, Türk olduk· 
ları için şüpheyi davet etmez dü -
şüncesile, onları ileri sürerler: 

1929 - 1930 senesi lzmir erkek 
koleji mezunlarından biri ertesi 
sene bir köye muallim olmuştu. 

Bu gencin mektep muallimleri ve 
nir Amerikan misyoner erkinile 
pek ~amimi ve sıkı bir münasebe • 
ti v~rdı. 

O, ınuallimlikte bulunduğu müd· 
detçe misyonerler bu köyü hiç 
boş bırakmamışlar ve mütemadi-

yen oraya gidip gelmiılerdir. Ni· 
tekim o sene bu köye giden lz • 
mir koleji çiftlik müdürü Mr. Whi-

le orada bu gencin ne kadar çok 
çalı§tığını gayet sitayiıli bir lisan· 
la 16 kinunuevel 1930 salı günü 
içtimada talebeye anlatmıftı. Kö -

yün hem küçüklerinin hem de bü · 
yüklerinin muallimi olan bu genç, 
ayni zamanda doktorluk ve bele -
diyecilik vazifesini de görüyormu~ 

daha Türkçeyi yeni öğrenen ço· 
cuklara bir de İngilizce okutuyor
muf. Amerikalıların himmetile kü
çüle bir kütüphane de vücuda ge · 

tirmi,. Bu kütüphaneyi, görme -
mekle beraber, batla Muhit mec· 
muası olmak üzere daha evel ter
cüme edilen raporda zikredilen ki· 

lapların mühim bir mevki İtgal et
tiklerini bili tereddüt iddia ediyo· 
ruz. Buradaki mecmua ve kitapla
rı muallim Bey talebelerine ve köy 

halkına dağıtıyormuş. Mr. White 
oraya projeksiyon makinesi de gö· 
türerek Amerikan sanayi ve mima · 
risi hakkında da bir film göster -

mif. mektebin birçok kitap ve lev· 
haları gönderdiğini de söyledikten 
sonra çiftlik müdürü, yılba,ı tati -
linde müdür muavini Leewrooman 

ile mektebin ia§esile alakadar Mr. 
Flintin köyü ziyarete gidecekleri -
ni söylemiıti. 15 Kanunusani 1931 
Per§embe sabahki içtimada da 
mektep kasadarı Hilgenfeld de 

yılbatı tatilinde müdür muavini i· 
le beraber bu köyü ziyarete gittik
f eı·ini ıöylemiftir. 

Bütün bu vakıalar · karşısında 
muallim Beyin f ev kala de hüsnü· 

gence gönderilmi§ olan şu mektu: 
bu okuyunuz. 

3 Teşrinisani 1931 
"Dün aktam aldığım mektupla· 

rınızdan pek memnun oldum. Ce• 

vabımm daha uzun olmasını İsle" 
dim. Fakat daha evel zevcem yaz" 

rl:ğı için ben sadece iyi mektupla • 
rınızc.lan dolayı size bütün kalbim-

le te§<>kkür ederek derhal itlerden 
bir kaçına geçiyorum. 

(Burada bazı Amerikalıların 
adresleri yazılıdır.) 

Kagawaya gelince, Amerikayı 

son ziyareti münasebetile bütün 
gazete ve mecmualar hakkında ya• 
zılarla doludur. 

Size (Hristiyan asrı: Caristiaa.t 
Centuvr) ında son bir makale ile 

tesadüfen masama düıen bir mec• 
muadan küçük bir parağrafı lef • 
fen gönderiyorum ayrıca eskiden 

kolejde bulunan şimdi ise inci) ~ 
vinde çahfan Birge ve misyoner 
kütüphanesi kitapçısı Reb. Char " 
Jes Riggsle de temasta bulunmanı" 

zı tavsiye ederim. Bu şahıslar va -
sıtasi]e lstanbulda birçok Ameri • 
kıı.n mecmuaları bulabilirsiniz. 

"Kolej çok vesveseli ve füpheli 
açılıyor. Geçen seneki mevcudu • 
muza nazaran bu ıene yirmi bef 
kadar eksiğimiz var, fakat bu hiç 
şüphesiz iktisadi buhrandan dola• 
yıdır. Çocuklara mefkure bul -
mak hususunda dana iyi nasıl ça• 
lışacağını dütüneceğim. Sizin de 
söylediğiniz gibi mefkure büyük 
bir şeydir. 

Gördüğünüz bütün arkada9lara 
beni lutf en hatırlatınız. Cümlemiz· 
den samimi selamlar,, 

"Samimi dostun 
"C. Reed 

"Müdür,, 
Bu mektupta mevzuu bahaolaıı 

Kagaw hakkında Tü~kiyede mis• 

yoner neşriyatına dair bir rapord• 
şu haberler vardır: 

" Dinin insanların hayatlarını 
ıslah hususunda ne kadar müessif 
olduğunu göstermek maksadile bit 

seri kısa tercümei haller neıretmİ' 
ye başladık. Bunlardan birincisi 
(Kagawa'nın hayatı) dır,, 

Misyoner Herald'ın eylül 1930 
tarihli sayısındaki yazıdan da b&J 

zatın anasıl Budist bir Japon olup 
sonradan tanassur ettiğini ve Ja • 

ponyada senelerce hristiyanlığıtl 

ne~ri için çalışan ateşli bir misyo ' 

ner kesildiğini öğreniyoruz. Mee' 
mua onu "Japonyanm büyük Hri• 
tiyan lideri,, diye tavsif ediyor. 

(Devamı Vtu'l 

TUtUncUnUn dUkklnında 
37 paket esrar 

niyet sahibi olduğunu f arzettiği - İstanbul ağır ceza mahkemesiıı 
miz halde istemiyerek misyonerle • de, Galatada tütüncü Ahmet Efeı' 
rin o köye nüfuzlarına ve bir çok dinin esrar bulundurmaktan mtı ' 
mdanetler irtikap etmelerine se • hakeme si ba§lamıştır. 
bep olduğunu kabul mecburiye · İddiaya göre, Ahmet Efendirıil1 
tindeyiz. dükkanı üstündeki odada, araııt' 

Nitekim o zaman dahi mahallin- yapılmıf, otuz yedi paket esrar'' 
den böyle bir şikayet vaki olmuş le geçmi§tir. 
ve meseleyi tahkika bazı maarif Kendisi, odasında esrar bultı1' • 
müfettitleri memur edilmittir. Tef durmadığını, böyle bir feyden bi4 
tişin ne netice verdiği malumu - haberi olaadığmı söylemif, rııtl 
muz değildir. Belki bu tiki.yete ve hakeme tutulan zabıtta imzal•t' 
ihbarların asılsız olduğu neticesine bulunan tahitlerin çağırıl111-'1 

varılmıttır. Fakat bir kere de bu İçin kalmııtır 
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Enver Paşayla zannedersem Halil Bey buna en zi
yade muteriz olacak gibi addediliyordu. iyice ak• 
lımda yok, bu kabil mesaili defterime de yazma• 
dığım için bazı işarat koymak suretile meseleyi 
kaydetmişim. Aramızda Cahit Beyin tavassut et • 

mesi de mevzuu bahsolmuştu ve Cahit Bey Avru· 
patlan geldikten sonra Talat Paşanın yanına gel -
mi~ti. Ben de oraya gitmiştim. Nesimi Beyle Ha .. 
lil Bey de oradaydı. Fakat Talat Paşa Cahit BeY. 
le daha evvel görüşmüş ve: "Ben Avrupaya gide
yim, çalışayım iş berakis olursa benim üzerime atı· 
nı:ı., demiş. Talat Paşa, Halil Bey gittikten sonra 

bunu bize anlattı. Ben bu meseleyi başka bir gün 
daha tekrar mevzuu bahsettiğime dair defterimde 
işaretim ·var, fakat o vakit Talat Paşa bu hususta 
kanaati kafiyesi olmadığından dolayı işi uzalı -

yordu. Hatta Talat Paşa Berline gitmeden evvel 
Nesimi Bey de hazır olduğu halde, bu meseleyi 
tekrar ettim ve: "Paşa yokken hariciye nazırı bu 
işi yapsın,, dedim; o da: "Ben avdet ettikten son· 
ra dedi. Muvafakat etmedi, esasen Nesimi Beyin 
de Talat Paşa burada yokken böyle bir şey yapını· 
ya hevesi yoktu; üzerine almak istemiyordu. Bi • 
nacnaleyh bizim tarafımrzdan şeraiti sulhiyeyi an• 
lamak meselesi bu derecede kaldı ve 27 eylUl cu• 
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lsmail CanbÜlat Bey - Bu sual alelrtlak har • 
bin idareıine mütealliktir ve ben kabineye dahil 
olduğum zaman harp devam etmekteydi. Binaena• 
leyh ben bu su~li altıncı sualle birleştirerek cevap 

vereceğim. Biliyorsunuz ki başkumandanlık veka· 
leti meclisçe kabul edilmiş bir şekildir. Halbuki 
başkumandanlıkla harbiye nezaretinin tevhidi bü .. 
yük bir kusur olduğu cihetle ben buna muarızdım. 

Netekim kabineye girmeden evvel Talat Paşa ha• 
na kabineye girmeyi teklif ettiği vakit, bu husus· 
taki fikrimi de tekrar söylemiştim. Fakat paşa: 

"Sen gel, bunu sonra hallederiz,, demişti. Vazif ei 
nezareti ifaya başladıktan sonra, zannedersem be· 

şinic günü, lspanyol nezlesinden hasta olduğum 
cihetle heyeti vükelada ve içtimalarda bulunama• 
dım. İyi olduktan sonra da bu mesele tekrar hadis 
oldu. Filvaki hastalıktan kalktıktan sonra nezarete 

ilk geldiğim gün zatı şahane, "Başkumandanlık 

vekaleti,, unvanının kaldırılarak erkaruharbiye ri
yaseti unvanına kalbedilmesini Enver Paşaya tek· 
lif etmiş Enver Paşa da bu meseleyi Talat Paşaya 
söylüyordu ki bu esnada ben de sadrazam paşanın 
yanma gelmiştim. Mesele mevzuu bahsolduğu ci
hetle ben de mübahaseye karıştım ve: "Bir erka• 
nıharbiY.e reisi bir de harbiye nazırı olsun,, dedim. 
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he lıercü~erÇ olmuş~;.-Garipti; ki Enver"' Palanın 
o sözüne içimizde inananlar olmuştu. 

llyas Sami Efe., (Mut) - Beyefendiye mantıki 
olarak teveccüh edecek ıual ikidir. Biri kabiney~ 
dahil olmuş, yani seyyiatma kani olduğu refikleri· 
le neden teşriki mesai ettiği ve sonra kabinede bu· 
lundukları zaman tarzı mesaileri, yani harbin me• 
snvici h3.kkmda ne teıehbüste bulunduklanyla ha• 
kikati ben üz anlaşılamıyan sebebi istifaları. Ben• 
deniz bu üç suale cevap vermelerini teklif ediyo• 
rum. 

lsmail Canbulat Bey - Evvela birincisine ce -
vap vereyim: Talat Paıa kabinesi ilk teıekkül et
tiği vakit bana posta ve telgraf nezaretini teklif 
etmişti, fakat ben o vakit kabineye girmedim, çün .. 
~cü kabineyi iş görecek heyet halinde tanzim et • 
mediğini anlamıştım. Binaenaleyh böyle it görme• 

si ihtimali olmıyan Sait Halim Paşa kabinesi za • 
manmda suiidaresi görülen bazı arkadaşlar da hu• 
lunduğundan kabinenin İ§ göreceğine ümidim yok: 
tu. Muahharan geçen kanunusanide Talat Pap, ia .. 
şe nezaretini teklif etti ben o günkü ıekli idarenin 
daha beter bir hale geldiği için kabineye girmeli 
istemedim. Hatta pek ziyade üstüme dütmüılerdi
Enver Paşa bir buçuk !aat kadar bana mevaitte 
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bul~ndu. Her türlu yardımı yap~cağmdan bahset· 
ti. Fakat ben harbiye nazırı Enver Pataya, levazım 
reisi İsmail Hakkı Pata varken çalıımanın imka· 
nı olmadığını söyledim. Sonra .. iaşeye ait bazı tet· 

kikatta bulunmak üzere Almanyaya gitmiş ve (fs· 
tanbul) a avdet etmeden evvel (Breıtlitovsk) raü· 
zakeratı için Berline gelmiş olan Talat Paşayla 
görüşmüştüm. lstanbula avdet ettikten sonra iaşe 

nezareti teıkilinden sarfınazar ettikleri için mese
le öyle kalmıştı. Fakat o zaman, teferrüatı timdi 
hatırımda yok, birçok mütalebatta bulunmuş ve 
kanunuesasiye istinaden cereyan eden mesail hak• 
kında itirazat derr:ıeyan eylemiştim. Mesela mat • 

ibuatın sansör edilmeıi, idarei örfiyenin eıbabı as• 
keriyeden dolayı idare olunması gibi .. Hatta Halil 
Bey de, birkaç defa, Talat Paşayla görütüldüğil 
vakit bulunmuş ve: "Mademki harpte matbuatm 

sansör edilmesi lazımdır; dahiliye hukuk müta • 
vi.rine söyle kanunuesasinin tadili için bir esaı ha• 
zırlasm, kanunuesasi idarei örfiyeyi de ihtilale aif 
olarak tecviz ediyor.,, demitti. Bunun üzerine ben 
Cle dahilye hukuk mütaviri Osman Beyi sadaret: 
·dairesine davet ederek bu tadilat 'hakkındaki fi •• 
kirlerimi kendisine söyledim ve !>u, Cemal Paşa • 
nm dahilire nezareti vekaletindeyken heY.eti vükec 
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ARAP 
Hiktlyesi 1 İbni Mahmut 1 [ Ik t l s a d ; Ha b e r le r ] , Doktorlar 

••:-. ' . . . 
[Dünkü sayımızdan devam] 
Ziyafetten sonra salona geçti -

ler. Zabitlerin karıları gözlerini 
lbni Mahmuttan bir türlü ayıra • 
mıyorlardı. Onun genç ve ince yü· 

lerinin içi gülerek lbni Mahmuda 
baktı. 

- Sizden o vakitler ne kadar 
nefret ederdim, dedi. Esir olduğu
nuz zaman çok sevinmiştim. 

Halı tacirleri ile Rıhtım 
şirketi arasında 

Dr. Mehmet Ali 
idrar yolu hastalıkları 

mütehassısı 

KöprUbaşında EmlnönU Hanında No. 2 
cfl 

- Ayni sevinci şimdi de duyu-
yor musunuz?. Matmazel. Hah tacirleri; rıhtım şirketinin 

~ zü hepainin kalbinde tuhaf bir his 
I uyandırıyordu. Kaç defa onun ef

aanevt kahramanlıklarını dinle -
mitlerdi. Kaç defa babalarmm, 
kocalarının ondan korkuyla bah -
aettiklerini işitmişlerdi. Demek ti. 

Her gUn öğleden sonra 

- •.• fazla antrepo ücreti aldığından şi-
- Cevap vermediniz. kayet ederek iktısat vekaletine mü 
- Şimdi .. düşünüşlerim değiş- racaat etmişlerdir. 

Vekalet te bu hususta tetkikat 

ve buna mukabil Bulgarlar 2 mil· 
yon 360 bin liralık mal satmışlar · 
dır. 

Japonlarla ticaretimiz 

Diş Tabibi 

Elie Hayoo 

kahrme.anhkları dillere destan - Mesela! yapılması için Ticaret Odasına ha- Japonyanın memleketimizle o · 
vale etmişti. lan ticari vaziyeti hakkında Japon 

Meşhur Diş tabibi mUtevefta David Ha· 

yon'un oğlu diş tabibi EL1E HA YON 

hastalarını artık Beşiktaşta değil yalnız 

yeni taşındığı Perapalas karşısında As

malı Mescıt sokağı No. 63 KamhJ haru 

3 numar adaki muayenehanesinde kabul 

etmektedir.Telefon : 41603. Adrese dikkat. 

olan lbni Mahmut huymuş ' a ! 
Şa§ıyorlardı. Böyle nazik bir 

genç. Nasıl olurdu bu? 
lbıri Mahmut konuştakça hepsi 

meftun oluyorlardı. Hatıraların -
daki lbni Mahmudun korkunç 
kahramanlrkları yanma bir de gü
zel yüz ilave eyliyorlardı. 

Kumandanın mavi gözlü, sarı 
saçlı, pembe beyaz yanaklı güzel 
kızı dayanamadı. 

- Biz sizi böyle tahayyül et
mezdik, dedi, §Öyle sakallı, hey
betli, iriyarı bir adam göreceğimi
zi sanıyorduk. 

lbni Mahmut güldü: 
- Sizin memleket inize götü -

rüldüğüm zaman bir divanıharp 
reisi de böyle söylemişti, dedi. 
Sonra ... 

- Eevt, sonra! 
- · Sonra z incire vurularali zin-

dana atılmamı emrett i. 
Kumandan söze karıştı: 
- Bundan sonra kardeş gibi 

yaşıyacağız, dedi. 

Sıcak fazlaydı, hizmetkarların 
aalladt!darı büyük yelpazeler sa -
lona lazım olan serinliği temin e

demiyordu. Bir genç mülazim : 
- Bahçeye çıksak, dedi. 
Bu teklifi herkes memnuniyet

le kabul etti. lbni Mahmut kolu
nu kumandamn kızına verdi. Be
raber yürüdüler. Geniş bahçede 
herkes bir tarafa dağıldı. Mabna
zel Nelliyle İbni Mabmut da hur
ma ağaçlarının altında bir hasır 
koltuğa oturdular. Nelli sordu: 

- Çöle dönecek misiniz? 
- Hayır matmazel. 
- Fikriniz ne?. 
- Anlamadım. 
- Yani bizimle mücadeleden 

vazgeçmek niyetinde misiniz?. 
- lki tarafın menafiini gözet

mek §artile evet .• 
- Arkada~larmız kabul eder -

ler mi?. 
lbni Mahmut cevap vermedi, 

sözü değiştirdi. 
- Çoktanberi burada mısınız? 
- Dört senedenberi .. 
- Hayret hiç işitmemiştim. 
-· Harpten ha~ kaldırdığınız 

yoktu ki .. Ne zevk alıyordunuz 
bilmem. 

- Zevkalmıyordum amtmazel, 
Me§ru hakkımız olan toprakları -
mızı istiyordum. 

Cür' etle, pek büyük bir cür'et
le ıöz söylüyordu. Alışmadığı bu 
hitap tarzı kızı şaşırtmakla bera • 
her memnun da ediyordu. lbni 
Mahmudu biraz üzmek istedi. 

- Muvaffak olamadınız ama .. 

- Mesela sizi bir düşman de
ğil, şimdi bir dost olarak tanıyo • 
rum. 

- Bu kadar mı matmazel?. 
Nelli mavi gözlerini lbni Mah· 

mutlan ayırdı çöllere baktı ve sus· 
tu. 

Aradan iki ay geçmişti. Nelliyle 
lbni Mahmut iki samimi dost ol
dular. Ak§amları beraber gezme -
ğe çıkıyorlar, beraber eğleniyor • 
lardı. Yerli halk müteessirdi. On
lar lbni Mahmuttan başka şeyler 
bekliyorlardı. Müstevlilerin halk 
üzerindeki tazyikı günden güne 
artıyordu. lbni Mahmut sokağa 
çıktığı zamanlar kendisine selam 
verenlerin hal ve tavırlarında 
"Daha bekliyecek miyiz,, diye bir 
mana vardı. Dün akşam da çölde
ki arkadaşlarından bir mektup al· 
mıştı. Bu mektupta: 

"Zindanlardan döndükten son
ra müstevlilerle birlik olan kabi
le çocuklarından ve akibetlerin 
den,, bahsediliyordu. 

Şehir halkı bir gece tüf ek ses· 
lerile uyandı. Mücahitlerin müs -
tevli ileri karakollarını bastıkları 
anlatıldı. 

Bu taarruzlar ıakla§h. Günde 
iki, üç defa şehre yaralılar ve e -
sirler taşmıyordu. 

lbni Mahmut kumandanın kı • 
zıyla akşamları buluşuyordu. 

Bir akşam gene silah sesleri i
§itildi. Şehre gene yaralılar ve e· 
sirler taşındı. 

lbni Mahmut o akşam gene ku· 
mandanın kızıyla gezmeğe çıktı. 
Çölün bir tabla kadar büyük ve 
yuvarlak ayının altında öpüftüler. 

(Sonu yar.n ) 

Şişli Cien«jler Birliği 

Şişli C. H. F. himayesinde te · 
şekkül eden Şişli Gençler birliği 
24 Mart 1933 Cuma günü aktetti
ği resmi kongresinde yeni heyeti 
idaresini seçmiştir. 

Reis: Mümtaz Sait, Katibi umu
mi: İbrahim Osman, Mutemet: 
Recep Ali, Muhasip: Tahir, İda
re müdürü : Şemsettin Hamit Bey· 
ler. 

idare müdürü istifa ettiğinden 
yerine en çok rey almış olan ye
dek azadan Bulent Bey geçmiştir. 

Kongreden sonra Gezi Hazret· 
lerine, ismet Paşa, hami reisleri 
Kazım Paşa, Ali, Recep ve Cevdet 
Kerim Beylere telgraflar çekilmiş
tir. 

Yedek azalar: Sa it ve Fethi B. 

Ticaret Odası hah tacirlerini ça lar tarafından tutulan istatisti ğ1:: 
ğırarak şikayetlerinin sebeplerini göre: 
öğrenmiştir. Halı tacirlerine göre 1930 senesinde Japonyaya gön· 
rıhtım şirketi fazla antrepo resmi derdiğimiz malın kıymeti 50 bin 
almakta ve bu parayı ödeyemiyen yen idi. 
halıcılar da çok ziyan etmektedir - 1931 de 1bu rakkam 374 bin ye-
ler. ne çıkmıştır. 

Halıcılar bu vaziyet karşısında Fakat 1932 senesinde tekrar 
rıhtım şirketinin antrepo tarifesi - 1392 yene düşmüştür. 
nin azaltılmasını istemektedir. j 

R htlm ıt.ı' k t' . b"t . . .. Yunan ve Bulgar ikttsadlyatı 
ı "' r e ı ıse u çesının mu 

saadesi olmadığından evelce yüz- Gelen haberlere göre Yunan hü 
de 10 tenzilat yaptığından yeni - kumeti ile Bulgar hükumeti iki 
den tenzilat yapamıyacağını bil • memleket arasındaki iktısadi çalış 
dirmiştir. 

Bunun üzerine ticaret odası her 
iki tarafın uyuşması için delalet 
etmiştir. 

manın çoğalması için müzakereye 
baf lamıtlardır. 

Zahire ve hububat 
beyannamesi 

İstanbul Ticaret ve Zahire bor-

sası zahire, hububat ·beyannamele

rinin birlikte verilmesine dair bir 
karar vermitti. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahlll bastaııklar mtıteha.ıı8ı.ıa 

Dtvanyolu No. ııs Telefon : 222398 

Diş doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: UskUdar Atlamata§ı No.153 

Diş doktoru 

Zeki Nuri 
Her gUn basta kabul edilli. Her nen '1lş 

rahatsızlığı tedavi olunur. Muayenebane: 

Üsküdar Ahçıbaşı Mektep sokak Na. 00 

----------------------------Göz hekimi doktor 

Süleyman Şilkrfi 
Birinci ımıı:t mUtelıa.sSl.I 

BabıMJ (Ankara Caddesi Numara 60) 

Dün temas ettiğimiz bir halı ta · 
ciri rıhtım şirketinin şimdilik yüz
de on beş tenzilatı kabul ettiği, 
bundan evelki tenzilatla birlikte 
bu mikdarın yüzde yirmi beşi bul
duğunu ve halıcıların kısmen mem 
nun olduklarını söylemiştir. 

SEYRiSEF AiN 
Bu kararın arpa, çavdar üzerine !•·------------------------• 

de tatbiki istenmektedir. 

İstanbul G met icr&ıJmdan: 

~lerkezi idaresi Galata köprülıaşı 82623 
)ulıe A, Sirkeci l\lühürdar zade Han 22640 

Trabzon Postası 

Öğrendiğimize göre halı tacir • 
leri ile rıhtım şirketi murahhasları 
müzakere ederek bu nispeti her iki 
tarafın faydasına uygun şekilde 
halledeceklerdir. 

Çamlrcada N amazgA.hta Bağlar için de 

mukim ma.den kl:imUrü komisyoncusu !s

mail Efendinin Hakkı Beye borcundan 
(G ··ı J) 29 Mart u cema çarşamba 
18 de Galata rıhtımından kal· 
kar. Dönüşte Tireboluya da 

Bulgaristanla ticaretimiz 

Bu]garistan hükumeti memleke
timizle Şubat ayı içinde olan ti -
cari muameleyi gösteren bir ista
tistik hazırlamıştır. 

dolayı hanesinde 10/10/ 932 tarihinde sa- ı 

a t 18 t e gıyabında yapılan haciz dola-
uğramlır. ( 1346) 

yısile 11/3/933 tarihinde yapılan t ebli

gat da borçlu l smail Efendinin ikamet- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Buna göre Şubat ayı içinde mem 
teketimizden Bulgaristana 3 mil -
)'On 589 bin levalık mal satılmış 

gtı.hmm meçhul olduğu anlaşılmakla ta
rlhl tıa.nden i tiba r en Uç gün zarfında 

dalrel icraya müracaat etmesi için teb-

ligat makamına kaim olmak üzere na.n 
olunur. 

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

müracaat edebilirler 

ııırnımıoo11 mmııı111~1111 ~ıııı 111m 111~1 111~11111 

Selanik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezi .· ISI AN BUL 

Tilrk1yedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve lstaobul ) lzmlr 

Samsun • Mersin . Adana 
Yunanistandakl Şubeleri : 

SeUioik • Kavıtla. Atioa. Pire 

KARADENiZ POSTASI 

i~ Samsun !! 
i~ ii 
:: 3~apM~~t Perşembe ~~ 

günü akşamı Sirkcci'den hare

ketle ( Zonguldak, İnebolu, 

:: 
:: 

Samsun, 

E! 
:: 

Ordu, Giresun, ii .. 
Trabzon, Sürmene ve Rize)ye ii .. ii azimet ve avdet edecektir. il 

• !! Erzurum l=~·:. 
:.· =.. vapuru p İ • 

= :: 3 Nisan azal eSI i=:·.::. 

= ii ~::~ ~:~:~:: ;ç~:·e~;~~~ci i=: s.=.= 

:: Yelkenci Hanmdaki acentalı-.. .. 
I
Ei g-ma m üracaat. Tel: 21515 i! 
·~ .. .. .. =•il .• = ................ ..................... ...................... . =-z •••••••• :ıı:••••••••••••••••••••••••••••--•••••'•••••••••••••••• 

Bakırköy icra mc·murlul:tınd:m : 

Zeki Beye 300 llra maa masraf borv
lu Bakrrköyde Cevizlik mahallesinde ha

mam sokağında G6 numarah hanede mu-

1 

kim MRzhar Beyin 6 da. 4 hissesine 

= mutasarrıf olduğu lıjbu lıane mezkOr 

= - bor~tan dolayı ipotek fazla.sına şamil 

= lerdir. olmak ilzere tahtı hacza alınarak p ara-
-•••• Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektup 'ar1. Cari hesap-

E v § Şittlı' Gençler Bı'rlı'gv ı· Bayramın J ya çevrıııncsine karar verıımıı1 : ve mez-
- ger muvaffak olsaydınız.. -s arı küşadı. Esham ve Tahvila t. Ka5alar icarı. 

Bizi de esir etseydiniz ne yapar - 3 üncü Cuma günü Perapalas sa· Jl!llljjj"jjffiljj 1 kfir hane ah:;;ap ve 4 katmn ibar et o-

d ., lonlarında danslı ray verecektir. 111 il ili! 111111 mııımı~ıııı~ij~lll~llll~lll,111~11m~ı irr lup 4 sofa 7 oda 2 helfı 1 salon 1 
ınız.. :.- 1 

Ö k ~~····························~ m~~h 1 kil~ ı ~m~ ı ~um~ı - te ilerini bilmem ama mat- tstanbuı tkincl lOAs memurluğundan: ı' kuyu ve bahçeyi ihtiva etmekte olup 

ınazel, size evimde güzel bir köşe Beyoğlunda !stıklGI caddesinde 505 y e n ı· T a r ı· h ı l!J33 senesi nisanının 29 uncu Cumar tesi 
ayırırdım, No.lu mağazada tuhafiye ticar etiyle iş· 

1 1 

günü saat 15 de birinci arttırması ıcrn 

- Ya ötekileri.. tigal etmek te iken iflA.s eden Molz H er-

H f 
kılınacağından talip olanların kıymeti 

- Onlar mallarile beraber mü- ı :ııoviç Etendinln son tevziat a ait pay er sını tarih kitabının bullisası 1 muhammenesi olan {mezkur hisseye ait) 
cahitlerin hakkıdır. cetveli alacaklılara tebliğ' edilmiş ve gü-

N Ti
• h d b k d n ü de geçmiştir. Bu ma.s tşl için mail- Tarib imtihanını Yermek isteyenlere lüzumlu bir rebberrlir. 1 1867 liranın ,uzde yedi buçuğu nispe-

e ı ayatın a u a ar tok 00 t. f' ı ( b k emece masanm kapa.nınasma karar v e- l KUru"' ıat a stan ulda Kanaat Kütüphanesinde sahhr. tinde pey akçesini mlista.shlben mUra-

~~ b~~~~rm~~. ~-~'· old~· ilA-oıwıur. I····························-~ ......., b~ ...., ı• ! caat eylemeleri illln olunur. 

r 

n 

. 
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Sayıfa: 12 VAl<IT 29 Mart 1933 

Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti MerJ,ezi Umumisinden : 
Her varakı üzerine filigranh bir Hil31 ve bir yıldız· 

la (T. C. O. K. 1.) rumuzu vaz'ed~lerek 27-3-933 ta· 
rihine müsadif Pazartesi gününden itibaren 36 varaklı 

10 No. lu "Cirımaud,, oyun k3ğıdı 

"'••••• piyasaya arzedilmiştir. •••••ı• 

"Milli Tasarruf ve Iktısat Cemiyeti" diyor ki: 

''Yurtdaş, Yerli Malından Şaşma!'' 

Tekirdağı Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Yerli Malların en iyisi, en sağlamı ve en ucuzu 

Tekirdağı vila yet i Nafıa daires'nce yol in şaatı ameleyi müke!
lefesi için 20 adet ça dır satın alınacak tır. 

Yerli Mallar Pazarın dadır 
1 - Çadırlar mahruti şekilde olacaktır. 

2 - 6 metre kutrunda ve 2 7 metre irtifaında bağlama ip'.eri 

ketenden direği üç metre olup kazıkları da gürgen agacından 
olacaktır. 

3 - Dikişleri çift kat ol acaktır. 

Ankara' da 
Çocuksarayı 

caddesinde 

Istanbul'da 
BahCjekapıda ve Beyoğlunda 

istiklal caddesinde 

Samsun'da 
Bankalar 

caddesinde 

4 - Geçmeleri k eıa gürgenden o:up çadırın etekleri 40 san
tim genişliğ i nde olacaktır. 

S - Fezi su g eçmemek şartile sağlam ve dayanı 1dı olacak tır. 
Vermeğe arzu edenler 20·3·933 tarihinden 9 · 4 · 933 tarihine 

kadar Tekirdetğı Na fıa Başmü hend ı s !iğine miira caatları ve ihale 
g~nü olan 9 4.933 pazar günü de saat 14 te vila yet d aimi en
cümeninde 0 o 7 buçuk nisbetinde pey akçelerini calarak hazır 

T~RKiYE 

llRAAT 
bulunmaları ilan o 'unur. ( 1381) 

Yüksek Orman Mektebi 
Rektörlüğünden : 

BANKA51 

1 • M"rt · 933 tarihinde pazarlı :da ihaleleri ve mezkür günde 
talip zuhur etmiyen Y üksek Orman ve Orman Ameliyat mek· 
tep!cri süt, yoğurt, s ebze ve sairenin ihaleleri 29 - Mart - 933 
Çarşamba günü saat on dört buçuğa tehir edildiği ilan o 'unur. 

( 1380) 

Devlet Demiryolları ilanları 

Bayram Tenzilatı 
Kurban bayram ı münasebetı l e 1 / l Nısandan 1l/l2 Nısan 1933 

tar ihine kadar Dev et Demiryolları istasyonlarından bilet alacak 
) o'culara bayram!ara mahsus tenzi lat yapı l acaktır. (1394) 

Irmak • Çankırı hattı üz.erinde l:m. 61,850 deki taş ocağın
dan çıkarı lacak 4000 m3 balastın hapalı zarfla münakasası 
lO/N.san/933 pazartesi günü saat 15 te Anlı.arada idare bina· 
s ndn yapılacal< tır. Fazla tafsılat Ankara ve Kayseri veznesinde 
beşer liraya sa tılan şartnamelerde razı lıdır. (1239) 

ıs tan bu ı Belediyesi ilanları 1 

Keşif bedeli 440 l'ra 78 kuruş olan Büyiikderedeki meyve fj. 
Ôanlığı için yapt ırıla cak came kan açık münak asaya konulmuştur. 
Talip olanlar keşi f evrakını ve şaı tnameyi görmek üzere hergüi1 
Levazım müdürlüğüne, münakasaya girmek için de 3J liralık le· 
m inat makbuz veya mektubu ile 20·4·933 perş~mbe günü saat 
on beşe kadar DJimi encümene müracaat etmelidirler. (1396) 

Kadıköy Dairesınden: Dairei bel edıye karşısındaki baraka 
pazarlıkla kiraya verileceğinden talip olanların 1 S . Niun - 933 
cumartesi günü saat on beşte Daire encümenine müracaatları 
ilan o.unur. (1397) 

Müflis Ester Moreno hanımın sıra defteri : 

I 

Sıra :'\o. alacaı..lının hmi l\a) ıc ettirdiği l\abul olu- l~abul olu· l\ lüldhaza 
para 

\':ıltc.rhcr l~a\ uz l ~f. \ ', 2Ci98.7 4 1. F. 

2 
l•m:ıil 1 l akkı Bey 
Joıj llılbcrt l~f ~03.18,5 

nan sıra 

6 

6 

nan 

2G98,;" 4 ı\di~ en 

T. para~ilc tutarı ,\di\ en 
b:ıki~c 1601 li ı a 

l·tanbul ikinci ıO.b nıcmuıluğundan : !\lüfli :ultanhamnmında Şcm İ) cci E•tcr 
:\lorcno h.ınırnın borçlarına ait lı:ıkma işi bitmiş \ 'C sır:ı defteri yu !rnrıd:ı goı ühhi· 
gu üzere )apılmıştı r Alacal-;lıları nın ikinci topl ıınma\'a ça~ırıım:ılarr karar l ıışm ş 
o' makla ) azılı alacaklılann toplanm:ıd:ı bulunmak üzere 1 :- l'\ısan-9JJ paz:ırte~i 
gunü saat 15 de ikinci ifüs dairc . ..;inc gelmeleri ilıln olu nur. 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RAJ-IAT-- ı; Dl;R -

Sıra 

No. 
251 
252 
253 
2~4 

255 
256 
257 
258 
259 
260 

Semti Mahal!esi Sokağı Cinsi Hiss e Emlak Hisseye göre 
miktarı No. muha!llmen kıymeti 

Bebek Bebek D ere Ahşap hane Tamamı 45 1000 T. L. 

" " " " ,, 20 400 " " 
" ,, Bebek Arsa ,, zirai 550 J ıB 330J ,, ,. 

Yeni köy Yeni köy Köybaşı S ahilhane ve ars ası ,, 17 / l 17 5000 ,, ,, 
" ,, Kürkçü Ahşap hane ,, 6 SOV ,, ,, 
" ., Dere ,. ,. ve bahçe ,, 31 4800 ,, ,, 

Büyükdere Büy5kdere Çıvici Arsa zira i 120 ,. 45 100 ,, ,, 
,, ,, Eski çarşı iskelesi Kargir dükkan ve ii s tii oda 2/3 10 667 ,, ,, 
" ,, " " " 1 / 2 12 500 " ,, 

Edirnekapı Çakırağa Kuyulu Arsa Tamamı 28 500 ,, ,, 
Pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gavrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazıh gayrı menkuller açı'< art

tırma suretile satışa çık a rılmı ştır. Kat'ı ihaleleri 30/3/933 Perşembe günü sa at ON BE5TED IR . ls!iyenler in Y üzde yedibuçuk p ey ak
çelerile bankamıza müracaatları. Şartname bankamız kapısına asılmıştır. Seoei baliye verg.sile belediye rüsumltmüşterive a;u ·r 'l 1 'i6) 

nım arasında cereyan eden bo~nnma da· 

vıısmda : MUddaalcyhn, lkıunetgAbmın 

me()hul olması hasebiyle i!Anen vaki teb· 

llğe icabet ctmeınlş ve b1ttalcp dava 

hUkUm derecesine gelmiş olduğundan H. 
U. M. K.nun 406 ıncı maddesi muclbln• 

ce tcbllgat ifası knrnrglr olmuş ve 

muhalceme 26/4/933 bırnlulmı§tır. MUd· 

daalcyha gıyabında cereyan eden mua· 
mclAta beş gün zarfında IUrnz etmcd1ği 

ve mnhkcmcdc bulunmadığı takd1rde ırt• 

yabcn intaç cdllcccğl UAn olunur. 

S AlUUl : MEHME T ASl?tf 

Umuml Ncşrıyat .lıılllcJllrU : FİKRET ADll.ı 

VAKi T AIATBAASI - l STANBUI.. 


