
Düny 1 apııan maçta Galatasaray Mektep sporu Türk gençliğinin 
sıhhat ve kuvvetinin esasıdır! 

htanbulsporu. 1 - O JJendi 
Dün l' 1 J t 11 maç arına devam edilmiş, Ga-
8 asaray takımı güzel bir oyundan son-

Atletizm antrenörü Her Abrabam, ga· 
zetemiz için yazdığı bir makalede mü· 
him bir noktaya işaret ediyor. Bu ya· 

ra lstanbulsporu yenmiştir. 
:::=....-- rrarsilatı spor sayıfamızda] 

zıyı bugün spor sayıfamızda 
takdim ediyoruz. 
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idare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş 

· Hitlerciler Fransada Bir Nümayiş Yaptılar 
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Fransızlar 
Meçteki nümayişe 

ne diyecekler ? 

Galata kulesinin 6 asırlık 
halinden kurtarılması .• 

YURTDAŞ ! 
METZ, 14 (A. A.) -Hitler • 

cilerden mürekkep ve üniformalar 
giymiı bir grup, 'bu sabah 
Nazi filamalarımı taııyan otomo • 
billerle Elberfeldden büraya gel • 

Belediyeyi protesto edecek olan genç 
parlak bir proje~en bahsediyor 

Bu geçici kazanç fırsabnı 

Kaçırma! 
Konacak durbinlerle Adalardaki insanlar 3 metre 
yakında imiş gibi görülecek. Asansör ko~malı. 

mitlerdir. Otomobiller istasyonun Gaita kulesine "vakıt küresi,, 
önünde durduğu zaman bir halk konacaktı. Bunu senelerce evvel 

Ergan· . t•k d k . kitlesi toplanmış, Nazilere karşı işitir ve yazar 
detind 1 ıs ı razma kayıt mü::I · ı nat parası olarak kabul e ece tır. dururduk. 

en on b H 1 t 1 k infialini göstermiıı:tir. Polis mü • 
0 

b eş günü gesti; yalnız azinece satı mış ve sa ı aca o· 'S' B e 1 e d i y c , 
n eıı. g ·· k 1 1 1 k b d ı· h dah&lc ctmi«, nümayiıçileri ko • 
1
• :- un ·a dı. Bu on be<ı :· an milli em a e e ıne ma su • :- " k k . . e ınd b· 'S' gun ·ı b·ı miserliğe götürmüştür. Orada va ıt üresı,, ı· 

. e ır Parca parası 1 l . hen de gene başa baş verı e ı e. k d.. çin 10,000 lira 
Çın en h w 0 an ar ı- k 1 · 'k t h ·ı endilerinden Almanyaya on· 

2a metsiz b. k ce tir. Bu suret e ıstı raz a vı • M 1 tahsisat koydu . 
tıdır. latı'k . ır azanç fırsa- k' f k meleri rica edilmiıtir. ese e 
oldu~ . . razın ıhraç fiatı (o/o 95) leri elde mevcut na ıtten ar sız hakkında ait olduğu makama ma. ğu halde küre 

gu ırın ·· 
1
. demektir. Sonra bu kadar karlı ve d h :r Yuz ıralık t h ·ı ı lum t · ı · · hala görünmedi. 

er al heıt l·ır k a vı ~ an menfaatli olan bir kazanç fırsatın- a verı mııtır. 
S 

:r a a l - Rasathaneden u. 
ene nihayet' d zannuş 0 uyor. dan en küçük tasarruf sahipleri • \"AIUT - EJtıer F<'ld GGrbl Prusyadıı 

ca ~ ın e ( 01 5) f · 1 bir •t'hlrdlr. l\I- "'"'hrlnd<'n 0ııncndlfer1e 350 zatılacak kablo 

f 
&ı için ı" lk sen . . 10rl • a.ız a a · nı·n de 1°sl1°fade edebilmesi çaresi ., ·" "" 

k 
ldlomt'tr"' uTnkJıl• t- ·•ır. l\f"" f!lf' llozel n<'hrl ha· la· yerı

0

nı' bul 
a.izi (°' e ıçın e ıstı ·razm T h ·ı " ~· · '"' ~,, · 

10 
10) aranmış ve bulunmu!lur: a vı • Uzerlnden ,.6 rarı5ten sı6 ıcııoınetre mesafe- madı. AIAettln Yu!'l\lf Bey 

ba§ka, senede ~l ~uluyor. Bundan ler yirmi•er liralık olmak üzere dedir. ısıo harbinde Fransız Ma~all Bum ı "1 d f k ' ·ı 'k 'S' taratındaıı uo bin lılşUlk bir ordu ile birlik- Bu arada biz, Galata kulesi ile 
ra.nıiye d,." " e a ur a 1 e 1 • parçalara ayrıl-.ıı:tır. Binaenaleyh 1 k d l d b b r ... gıtılııca.. .. _ ... :s' te Alın:ınlııra tcaıım cdıınıı,, ısa de tama - a a a ar ve ve sene er en eri u 

t~kPiYangoaundıı gılnda ~ore.bt~y_Ya· elinde on dokuz liraH olan her va· mile Alrnnnbrın 4'llne gcçml5tı. Fakat 1919 iıi takip eden bir zatla tanıştık. 
ı raza. k o ugu gı ı ıs • tandaıı bir Ergani istikraz tahvili da tC"krar Fransayıı wrllmı,u. JliUCJ't'fierin G l k . b;: .. k aydedi) l . ı·h· :s' k Fr:ın'Snya kı:ıdar gldettk ~·aptıklan bu nil· alala ku esine üre tesısatı ya • 6 Aaır evel H:r .. İsa kulffl ismi verilen 
.. yu bir 

8 
en erın ta 1 ıne alabilecektir. Nihayet iş Ban ası m:ıl1şe ı~nmsızlann proteııto ile mukabel~ pılamadan asansör konacağı ha • ve o zamanki hallnl muhafaza eden 

a. hulun uımesı ım anı gibi milli müesseseler de bu husus- e m eri bt-kkneblllr. [Devamı 6 ıacı aayfada] Galata kulesi d et\ret d·· · · k. t eı 

ın:~L· bUYor. Bu . t•1_ h k .. k 1 l k .. \~=========~==....=:-==I••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
-çııın İr f ... ıs ııu·azın en ta er ese azamı o ay r goster • 

'fillerin aydaaı da istikraz tah· meğe karar vermiıtir. Elinde (5) Ko·· pru·· u·· stu·· D .. .. ı· M d ' ~1AAe e"Y~tlırılan paralar mesela lirası olan her vatandaş bu kolay· unya guze } JS}f a • 
erı en P .b. b ""l to.ıı olnı ara gı ı ag an· Irktan "stifade ederek yirmi liralık • t• 

t~'VilJe~:s~~ır. Çünkü hükUınet bir tahvil alabileı:ektir. Banka ge· cınaye } 
Ve l'llünak tun l'esmt müzayede riye 'kalan on bir liranın tediyesi 

asalard b b • a ata at te.mı· için kredi yapacaktır. Silah ortada yok ; bir de 
Anı • "'" --- - - - -~ telgraf 

enKa -lngiltere \ !!.'!.~!!.':.~~.~.~ .. '!!:.~~':.~~~-~ 1 

ittifakı 

servisi meselesi 
var ki .. 

Anadolu ajansı daktilolarından 
Matmazel Suzanın katli hadisesi 
etrafında zabıta tarafından yapı -
lan tahkikat ikmal edilmiıtir. Tah 
kikat evrakı ve cinayetin faili ola 
rak mevkuf bulunan Fedai B. bu· 
gün adliyeye verilecektir. 

Vaşin t 
g don ınülakatlann-

bir at? böyle 
A. ne ıce çık h·ı· tnerika .. a 1 ır 

Veit llluh .cumhur reiai M. Ruz • 
V, . telıf Avr d b !ıngtona d upa evletlerini 
,al\'ekili M avet ederken İngiliz 

~ı bir lllua akldonalda karıı husu • 
11af·ı· ıne e y . h ı ın dikk . . apmaaı sıyasi ma 
\ls~ .. · atını celb tm' · B r .. ıl'ct b: '-- e ıttır. u 
\lı d .r ita .. h ~ d" . 

l'h- e iyor· 
8

. :r c :te ıle teba -
''4t\L • Ir k "' Qteın k ere Ruzvelt en 
u~v· a.r ada ı 
d 1•'i he ! 1 0 an Norman 
t r-.y, gön~ llleınleketten evel Lon· 
.ı<>tt konfe errnittir. Sonra Vaıing-
~evı ransı · · d . .. 
t\ l etlerind ıçın ıger Avrupa 
~~ttla dav en daha evel Makdo -

qa." elnarne .. d . . rn· "'et Makd gon ermıştır. 
1~fir etın · onaldı beyaz saraya 

ol ttlerik •Ye karar vermittir. 
rnatt anın al ki 

tol\q •ıf atil aca ı bir devlet 
!ılıy: hir,2 :k~v~palıları Vaşing 
lı1~n ~~ı ~ f ı hır çehre ile kar· 
bo ı ler~ ·ıannedilirken, bilhassa 

rçJ ı e A . 
taj n l\.r ttleae}e . merika arasında 
sol &.~ar ib . sınden dolayı nok • 
lek urı\ltkerı bl~}af ı bulunduğu his • 

et a. ırdenb" b .k. 
Yet eı t'~'•tıda .. ~.re ~ ı ı mem-
lller er1 ba 1 buyuk hır samimi· 

.c\ &.kını rn 1 ~rnaeı tabii herkesin 
ç.a Caba. bö U~ıp olmu!lur . 
A. rp&.tı de"· Y. e birdenbire göze 

lller·ı. &ı!ıkli ~ · 
ter 1~&. Ye . gın sebebi nedir? 

eye L nı cürnh 
bir • IQl.rıt1 k ur reisi lngil-

ı1y :s' ea i 'd 
•İya a&et tak· 1 areden baıka 
lat.:l~etirı iafıkıp edecek ise bu yeni 

Q .. ır• aıner · 
' 1 ve esası ne o-

~ ehınet Asım 
Y1'Qu ı met aayıtacta) 

Casuslar 
Hem itiraf, hem de 

tevil ediyorlar 
Polisin yaptığı tahkikat netice -

sinde elde edilen deliller tamamile 
Fedai Beyin aleyhindedir. Fedai 
Bey ise katilin kendisi olmadığını 
ve cinayetin yapıldığı anda ken • 
disinin ajansta vazifesi başında 
olduğunu iddia etmektedir. Bunun 
için zabıta hadisenin vukua gel -
diği saatte Fedai Beyin nerede bu 

(Devamı 9 uncu sayıfada) 
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DİLİMİZ 
=31 inci liste= 

Al\"KARA 14 ( A.A. ) - '1'. D. T. 
~ Cemiyetinden : 
" Karşılıkları aranacak arapı;a ve fars-

lagJlizlerl muhakeme eden Rua mah· j ça kelimelerin 3 1 numaralı listesi şudur: 
kemesi reisi Jlıleaclnald Yoldaf ~ 1 _ l\lcbhut 6 - ;\füal 

MOSKOVO, 14 (A. A.) - 2 - l\IeblAğ 7 - Mübrem 
Sanayi suikaatçılarımn muhakeme 3 - ;\.le5elA 8 - ı\Iücadele 
sinde müddei umumi tarafından 4 - ;\letbu 

9 
- ~lüphem 

. .• • 5 - l\1etin !O - i\lü$mir 
sorguya çekılen ve once dedık • ..: . ,\lctn . ı r - l\lütecasir 

lerini inkara kalkan Makdonald, r .. 1 rde çıkan kelimelerden manaları 
Y 

.. ı::- te c 
azılı ifadeleri okununca casus • ı birden fa zla olanların her manas1 için 

l~~, sanayia suikastçılık faaliye • 1 a} rı .kar~ılıkl~r ileri sürülebilir . .. 
tını tanımıştır. Makdonald, Le · !§ Karşılık gonderen zatların gond~:· _ 

ningraddaki faaliyeti esnasında ~ dikleri karşılıklardan duyulmuı \ e ışı · m 
askeri mahiyette malfunat toph • 1 tilmiş olmıya.nlan han?i .kaynaklardan ı 

k 
. . , .d f'f ld klıırını gostermelcıı ııca olunur. 

yara casusluk hızmetını ı are e • u :ı 1 1 
de Th t d

. w . • b·ıd· 1 [ Bulduğumuz kelimeler Ye ok uyu 
n orn ona ver ıgını ı ır - . . ı . ı ki • • • • culanmızın gönderdıklen ı\nrşı ı ar 

mı§tır. Thornton bu ıfadelerın - b . . . r dadır ] esıncı 53) ı amız . 
doğruluğunu inkara çalıtmış, fa - ~ .JI 

(Devamı 2 inci sayıtadadır) ıııııınıı~ ,, 

.Ölümü böyle dünya güzelliğinden 
üstün mü tutmıya başladı ! 

Fena şayialar: Mısırlı bir refikimiz Türk pasaportile 
Türklüğe yumruklar indirildiğini yazıyor 

Dünya güzeli Keriman Hanı -
mın Mısırda her gittiği yerden pa· 
ra istemekle nasıl fena bir tesir bı· 
raktığını yazmıştık. Bu ne§riyah· 
mız Mısırdaki Türkleri memnun 
etmiştir. Fakat Keriman Hanım v~ 
babası, Mısırdaki seyahatlerini 
bir türlü kısa kesmek ve bu karlı 
iti biraz da memleketlerini dütü • 
nerek bırakıp gelmek istemiyor • 
lar. Mısırdan aldığımız bir mek -
tupta dünya güzelinin babası Ha· 
lis Beyin Mmrda yeniden neler 
yaptığını öğreniyoruz: 

"Asyat belediye reisi bunları 

davet etmiş, Halis Bey gidip g~l
me ve ikamet masrafları belediye 
reisine ait olmak üzere daveti 300 
lira mukabilinde kabul edebilece -
ğini yazmış. ?lfaamafih Maadi 
sayfiyesinde bir Çerkesin ziyafö -
tine koşmuşlar ve bir çok Türk 
inkılabı muhaliflerinin hazır bu
lunduğu bu ziyafete iştirakten çe
kinmemişlerdir.,, 

Diğer taraftan Mısırda çıkan 

[LUtfea eayıfayı çeviriniz) 

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

- Zavallı Hanımcığım, kocanız eeya• 
bata çıkhj'ı UUDllD klmblllr ae kadar 
aılnlınımz 1 

-Hayır, biç aıkılmam, kal'fıma gaze
teyi korum, kocam vanaıt gibi ohle 
rurum. 



Sayıfa: 2 · 

Rusyadaki 
(Bq tarafı 1 inci sayıfadadır) 

kat mahkeme kendisile Makdo -
naldın yüzleştirilmesinde Thorn -
tonun Makdonald'dan askeri ma -
hiyette malumat aldığını gerçek -
leten ifadesini okumuştur. Thorn -
ton, istintak sırasında bu ifade de 
bulunduğunu teyit etmekle bera -
ber bu ifadenin tamamen geveze -
Jik mahiyetinde olduğunu ıspata 

çalışmıftır. Thorntonun inkarına 

rağmen müddei umumilik muma -
ileyhin askeri, siyasi ve iktisadi 
casusluk mahiyetinde malumat 
topladığını tespit eylemiştir. 

Bundan sonra, müdaei .umumi 
Thorntonun, Sovyet toprakların -
da casusluğun kend.isile Monk -
houeı tarafından idare edildi -
ğini gösteren ifadesini okumuştur. 

Firmanın İngiliz memurları 
peyderpey casusluk teşkilatına 

celbedilmiftir. Son zamanlarda, 
müessesenin 27 İngiliz memuru -
ki Thornton bunların ismini ver -
mittir - siyasi ve iktisadi casus -
lukla ve Sovyet Rusyanın tedafüi 
ve tecavüzi vesaitinin tetkikiyle 
metgul olmaktaydı. 

Thornton okunan ifadeleri ar -
zuau ile yazdığını itiraf etmekle 
beraber bu ifadelerde bildiren 
vak'alarm doğruluğunu inkar et -
mi,tir. 

Müddei umumilik: O vakit ni -
çin böyle ifade verdiniz - Suali -
ne Tohomton - Benden itiraf 

etmemi rica ettiler, ben 'de bu ta -
lebi isaf ettim. - Cevabım ver -
mittir. 

inkar lüzumsuz ! 
MOSKOVA, 14 (A. A.) 

ReutF,t a'ansından: Jngiliz mü -
hendislerinin muhakemesi esna -
sında Thornton maznunlardan h~r 
birinin verdiği ifadenin ba§ka 
maznunlara da okunmuş olduğnu 
söylemiştir. 

Gene bu maznunlardan Makdo
nald, demiştir ki: 

- Thornton'un beni malUnıat 
toplamak işinde kullandığı yolun -
da'ki ifadeleri beni çok müteessir 
etti. inkar etmenin lüzumsuz o -
Jacağı fikrinde bulundum. 

Thomton da demiştir ki: 
- Mouckhouse'un ve Makdo -

nald'm ifadelerini bana da oku -
dular. Bu ifadeler beni çok müte
essir etti. 

Maznunlardan herbirinin, ba! -
ka maznunun ifadesi kendisini mü 
teessir ettiğini söylemesine göre 
ilk önce kimin ifade verdiğini an -
Jamak üzere sorulan sual cevapsız 
kalmıf ve bu cihet aydınlanma -
mııtır. 

LONDRA, 14 (A. A.) -Tah • 
ripçilere ait davada Thomton, is
tintak esnasında uzun uzadıya ya-

Muhadenet refikimizin dün gelen 
nüshasında gördüğümüz şu satır

lar ibret ve dikkatle okunmalıdır: 
İltaııbul Kadın birliğinin, Keriman Ha -

nnmn Jlııunla yaptıktan tein \'akıt gazete -

ıılne gönderdiği ya7.ıyı belenen bazı Türkler· 

den aldığımız mektuplan basmayı fazla bu -

luyonn:. ÇtlnkU blzoo Keriman Hanım baba

smm ııkünU dinlemekten ba!ka bir şr.y yup· 

mam11tn. Daha Mı!llm ayak basmnzdan ev

''el ölllmU böyle dUnya gtllf'lllğtndt'n UstUn 

tuUuğ'unu l~lttlğlmiz Keriman Hanımın h~·lo 

Mnıır yoleulupndan sonra kadınlık namı -

na Kadın blrlltfndt'n daha cok acılar duydu· 

Kaıaa lruuunamak günahtır. Bundan dolayı 

biz bu hususta bütün bildiklerimizi. okuduk

larımızı, duyduklarımı7.ı yazmak lskome31z. 

Honunla ber&Mr bu halin daha fazla ıriirme-

111DI dP. istemeyiz Dileriz ki Türk adı, Türk 

ııanı için titiz olan Türkiye hllkümetl Tilrlt -

lükle Mr alıt '-erı,ı olmadığmı IJvQ:ıf'..rek ı;öy

ledlft pzete sütunlarına g~n bir adamın 

TUrk paaaportno yabancı ('ilerde Türklüğe 

yumruklar indirme ine mf'ydan ,·erm~ln !,, 

pılan isticvabm tazyikı altında 

yapını§ olduğu beyanah ret ve in
kar ederek Metro Vikers müıtah· 
demininin ne iktısadi ve ne de si
yasi caausluklarda bulunmadıkla • 
rını söyledikten sonra Mak Donald 
da kendisinin mücrim olmadığım 
kat'i surette tekrar etmittir. 

Thronotn, Makdonaldın kendi
sine gizli askeri malumat vermit 
olduğu isnadını reddetmİ! ve de -
mi!tir ki: 

- Neden dolayı Makdonald -
dan gizli askeri malumat jstiye • 
yim. Ben, askeri mıntakalar civa
rında çalışmış olduğumdan daha 
çok evelden bu malumata sahip 
bulunuyordum. 
lngiliz hükOmeti "Biz onları 

kullanmadık ,, diyor 

LONDRA, 14 (A. A.) - Hari
ciye nazırı Sir John Simon Avam 
Kamarasında yaptığı beyanatta 
demiıtir ki: 

- Bu adamlardan hiç biri istih
barat servisimizin her hangi bir 
şubesinde gerek doğrudan doğru • 
ya, gerek dolayısile hiçbir vakitte 
kullanılmamıştır. Bunlardan hiç • 
biri böyle bir tubeye hiçbir vakitte 
herhangi bir haber vermemiştir. 
Hiçbiri böyle bir haber vermesi i
çin para yahut mükafat vaadi al -
mamışhr. Böyle haberler elde et • 
mesi için de para almamıştır. Bun
lardan hiçbiri istihbarat servisi • 
mize yahut bu servis hesabına hiç 
bir zaman bir rapor yapmamıştır. 

Bu söylediklerimin hepsi Vic -
ken Company müessesesi hakkın
da da varittir ve doğrudur. Demek 
istiyorum ki bu kumpanya bizim 
iatihbarat servisimizle hiçbir va -
kitte hiçbir mün~sebette bulunma· 
mış ve bulunmamaktadır. 

Fransız bütçesi 

Bütün gece 
Müzakereden son

ra bütçe yapıldı 
PARİS, 14 (A.A.) - Meclis 

uzun bir gece içtimaından sonra 
sabahleyin saat altı yirmide dağıl
mııtır.. Meclis içtimaında 1933 
bütçesinin heyeti mecmuasını 67 
reye kartı 514 reyle kabul ettik -
ten sonra 16 Mayısa kadar faali
yetini tatil etmittir. Kabul edilen 
1933 bütçesinin masraf kısmı 

50,092,025,000 franka, varidatı da 
45,914,9000 bin franka varmakta
dır. Bu suretle bütçe açığı 4 milyar 
1777 milyon 125 bin frank etmek
tedir. 

Bir sinirli 
ihtiyar T ekirdağın

dan gelirken 
boğu~du 

Ahırkapı açıklarında bir ihti -
yar adamın cesedi bulunmuttur. 
Ceset, zabıta tarafından denizden 
çıkarılmış, morga nakledilmittir. 
T ah ki kat yapılınca cesedin, Tekir
dağlı Mehmet Efendi olduiu an
laşılmıthr. Mehmet Efendi sinirle
ri bozuk olduğu için vapurla T e

kirdağından lstanbula geliyordu. 
Burada Mazhar Oıman Beye ken· 
disini gösterecekti. Sinirleri bozuk 
ihtiyarın ölümü tahkik edilmekte
dir. 

VAKiT 

ON-HABERLE 
V AKIT'ın Hususi T elgraflan -------------------- --------------------------

Telefon ücretleri lktısat vekaletinde 
Ücretlerin indirilmesihak
kındaki proje Vekiller 

heyetinde .• 
ANKARA, 14 (Hususi) -

lstanbulda telefon ücretlerinin in
dirilmesi hakkında posta umum 
müdürlüğünce hazırlanan proje • 
nin bugünlerde vekiller heyetinin 
tasvibinden geçmesi bekleniyor. 
Haber aldığıma göre telefon üc -
retleri tarifesinde İngiliz lirasının 
düştüğü nispette tenzilat yapıla • 
caktır. Bu etnzilat İstanbulluları 
memnun edecek derecede mühim 
olacaktır. 

Kış yeniden geldi 
ANKARA, 14 (Hususi) - An

karaya yeniden kış geldi. Etraf 
kar içindedir. Dün yağmuru müte
akip başlıyan sürekli kar elan de
vam etmektedir. Kayseri beyazla· 
ra bürünmüstür. Yağan kar 15 
santimi gecmiştir. 

Hizanda kar mUthiş ! 
HiZAN, 14 (Hususi) - Bura-

ya sekiz gündenberi fasılasız su
rette yağmurla karışık olarak kar 
yağmaktadır. iki günde karın yük
sekliği 133 santimetreyi bulmuş -
tur. Sıcaklrk sıfırdan aşağı 10 de
recedir. İhtiyarlar şimdiye kadar 
bu mevsimde böyle soğuk ve kar 
görmediklerini söylüyorlar. 

Öldürülen bir şaki 
ANKARA, 14 (Hususi) 

Şark vilayetlerinde. ıaJ<avette bu -
lunan me~hur şaki Vemanlı Hasan 
jandarma müfrezelerile yapılan 

bir müsademe neticesinde öldü -
rülmüştür. 

Maarife tahsisat 
ANKARA, 14 (Hususi) 

Maarif Vekaletinin a~iret çocuk • 
tarını okutmak için istediği tahsi
sat bütçe encümeni tarafından ka
bul edilmi~tir. 

Yeni teşkil edilen ölçüler 
müdürlüğü çalışmağa 

başladı 
ANKARA, 14 (Husıısi) -

lktısat vekaletinde kimya. maki -
ne, ölçüler ve mensucat müdürlük
leri ihdas edileceğini bildirmiş -
tim. Ölçüler müdürlüğü şimdiden 
ihdas edilmiş, müdürlüğüne sana • 
yi umum müdürlüğü şube müdür -
ferinden Reıat Bey tayin olurunuf
tur. Müdürlük faaliyete geçmittir. 
Makine, mensucat, kimya müdür -
lükleri de bugünlerde teşkil edile
cektir. 

Izmirde Ticaret ofisi 
ANKARA, 14 (Hueusi) -

Ege mıntakasının iktlSadi ehem -
miyeti nazarı dikkate alınarak İz· 
mirde bir ticaret ve sanayi ofisi 
te!kili lktısat vekalet?nce dütünül 
mekte ve bu mevzu etrafında tet
kikat yapılmaktadır. 

Çorumdaki mu
hakeme 

Suçu inkar eden maznuna 
ait tahkikat 

ÇORUM, 14 (A.A.) - Bursa
da Y ıldınm camii imamı Mehme-
din muhakemesine başlandı. Maz
nun bayram vaızlarında Türkçe 
ezanın aleyhinde bulunmakla 
suçludur. Maznun suçunu inkara 
çalııtı ve tanıklara sağırlık atfet
mek istedi. Bazı hususlar Bursa -
dan sarulacaktır. 

Bursalı Muhtar Müminin mu -
hakemesi bitti. Ezan Arapçaya çev 
rilecek, müjde dediği sabit oldu -
ğundan bir sene ağır hapse ve o 
kadar nezaret altına alınmağa 

mahkum edildi. 

································••&••·················· .. ······•·· ........................ . 

Romadaki konuşma
lardan sonra izahat 

Dört devlet arasında anlaşma dünya 
sulhüne hizmet edecek.! .• 

1s r.n~ o~ 

Amerika- Ingilt lça 
ittifakı 'o 

Vaşington mülakatl,ıf Öf ı 
dan böyle • , tam, 

bir netice çıkabilit eldı, . -'· ( Başnıaıu.Jede 

Filhakika sabık Amerik• 
hur reisi Hoover zamanırıd~ 
rika lngiltereye karşı ta111 ~· 
tane siyaset takip edemerll1• ıj 
giliz ba§vekili M. MakdoJIV 
defa memleketinde İf bat~ 
çer geçmez Vaşingtona gittl• 
ver ile görüştü. Fakat bu . 
melerde büyük bir nezaket 
amele görmekle beraber t•~ 
eliğini bulamadı. lngiltere iJ1 
merika arasında muallak 
ler hallolunamadı. Bunun 
si olarak lngiltere Çin m 
de Japonlara karşı himaY 
masa bile müsamahakar bir 
yet aldı. , 

Amerika bu hatasını !ir11d1 

lamış görünüyor. Bu defa 
başvekili M. Makdonald '/ 
tona davet edilirken mutat 
da den .. cek kadar büyük bit 
susiyel ve nezaket iltizam e 
ıi bundandır. 

Vakıa Amerikanın AvruP' 
Jetlerine kartı siyasetini bi 
re deği§lirmesinin eebebini ' 
konferansında mevzuubah 
meselelerde arıyanlar vardıt• 
da doğrudur. Fakat hakikati# 
mamı değildir. Amerikanın 

paya yaklaşması için daha 
sebepler vardır. Bu sebepler 
ponyanın 'on senelerde bü ':lek 
yanusta aJdığı vaziyet ile "1.:. d 
dardır. Hlltta bu vaziyet dolr' 
le Amerikalılar şimdiye ka 
nımadıkları bolıevik Ruıya 
reaini bile taıdiK etmek .. içi 
zırlanmaktadır. 

Japonya bugünkü halde~ 
Mançuriyi eline geçirmi§tir. 
Çinin en mühim bir ~yaleti 
Jehol'ü iıgal etmittir. Şimdi 
setlerini bile aşmak teşebb" 
ne giriyor. Bu suretle Asy• 
sı üzerinde kendisine mühiıt' 
tinatgah temin etmiş olan J 
diğer taraftan umumi harp 
sinde Almanyadan alınar~ 
di mandası altına verilmit b 
Karolin, Mareşal adalarını 
ireyi de tahkim etmiştir. 81J 
yeti ile Japonya büyük O 
ta Amerikaya karşı bir tehi' 
Hne gelmiştir. 

Tabii olarak Amerika bd 
ke karşısında kendisine 
f ik arıyor. Ve bunu olsa ol" 

LONDRA, 14 (A. A.) - A • J - Bu plan tasarlanmasından gilterede bulabileceğini t ,.,, 
vam kamarasında hariciye nazırı maksat böyle bir planın dünya diyor. Zira bir taraftan >.fJ" 
Sir Con Simon Filistine Alman ya ıulhüne hizmet edeceği, Avrupa • ta .. ma. diiYer tare.ftan ~ 
hudilerinin kabulü meselesine te- nm ıarbindeki dört büyük devlet denizindeki adalara ~ 
mas etmiş, Almanyadaki işçi sı - araıında bir anlatma husule gele- Japonlar yalnız AmerikaY' J 
nıfından ya.hudilere dağıtılmak ve bilecek olursa bu planın bir istik- ayni zamanda Kanada ,,e ~ 
bir nisan'da baılıyan senenin yarı· rar amili olacağı düşüncesinden i- turalya müstemlekeleri d;,. 
sı içinde kabul edilecek yahudile- baretti. İngiltereyi de dütündür pı 

rin miktarından mahsup edilmek M. Makdonald ve ben M. Mu • vaziyettedir. r, 
üzre timdiden bin tane muhaceret 1 ... 1 .k. . k d h. Onun için Vaıingtonda "lı. 

so ını ı e ı ıncı onuımamız a ıç A d. l l .ı':L' 
vesikası verilmesi için Filistin ili b. hh.. 1 . d. v. • • nan vrupa ıp omat arı ı1 

ır taa ut a tına gırme ıgımızı 1 .. .... 1 k 1 ·kti,-r 
komiserinin lazım gelenlere mezu- goratu ece mevzu ar ı u 

söyledik. Hiçbir nokta hakkında f h t h b rçlaP;,,. niyet verdiiğni bildirm;ştir. . erans, ya u arp o u 
B 1 d S. C s· hiçbir itilaf beyan etmedık. An • .14hl t hd·d· 111ete l u söz er en sonra ır on ı· . sı a arın a ı ı i 

l d k cak, bu vesikada M. Musolıninin .. h k 1 ktır 6" mon dört dev et araıın a gfiya a .. .. y y .. mun asır a mıyaca · 
tedildiği söylenen misak hakkın - duıunmege ve nazara almaga lu - da bilhassa büyük OkyaJl.,t • 
daki veıikaları bir an evvel mecli- zum göreceği bazı noktalar bulun- vazenesi tetkik olunacak~' e 
ae tevdi etmek niyetinde olduğu • duğunu ehemmiyetle kaydettik. halde Amerika lngiltereY' 
hakkında fU aözleri söylemiştir: Sir Con Simon bu mesele hak- ya-lan tamamen ayırarak Jı ..J 

B 1 b k 1 b . kın:la yakında bir beyaz kitap f ı k · · l .. ~ • öy e üyü ve tantana ı ır ra ına a ma ıçın ça ır- ""-
tabir Romada yapılan mükaleme· neşrcdilece;;.:ni ihsas etmi§tir. Şu halde acaba Vatiııl.-.6 
ler hakkında her halde kullanıla - Sir Con Simon mecliste izhar zakerelerinden sonra ~~~ 
maz. Herhangi mea'ul bir kimse edilen endişenin dört büyük dev - lng·ltere arasında bir itti~ I' 

de hiçbir vakitte böyle bir tabir let arasında emek ve çalışma bir - <lana cıkacak mıdır? Jtte 
kullanmamıttır. liğ"nin manası hakkındaki anl~~a- zama~da beklenen mühiıll 

Sir Con Simon Roma seyahati mamazlıklara istinat ettiğini söz • lerden biri de budur. 
hakkında !Y sözleri söylemiştir: lerine ilave etmittir. Mehmet 
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Darüşşaf akanın bütçesi 
96,950 lira kabul edildi 

Sayıfa: 3 

içki aleyhtarı ................................ 

Gençler 
1 Parli.mento Dünkü toplantıda 

. . . k kaçakçılara lanet ... 
Kongresıne ıştıra lçki alPvhtarı gençler cemiyeti 

. . b. r heyetimiz senelik tcplantmnı clün öğleden 
1 çın 1 e;•:el Halkevinde yapmı,, kongreyi 

r. . r erınde ki . f ... -----------=~ 
.tit~ıtıi 'ı'Y~t koltuklarında otu • . 

J ıler, !of" Ufa ar, hız • ı 

Dün akşam Romaya doğ
ru hareket etti 

açan Doktor F ahrettin Kerim Bey 
cemiye.t"n çaııtması hakkında iza· 
lıat vermi~tir. Fahrettin Kerim B: 
bu izahatı arasmda içki ile uyuş • 
turucu maddf'lerin fenalıklarını bi
ru bil'cr s _ymt§, mücadelenin ge • 
nişlemcktc o~duğunu, hükumetin 
de bu müc~~dtleye kuvvetle zahir 
bulunduğunu zikretmiş, gençliğin 
içki aleyhtarlığına ittirake teıek • 
kür etmittir. 

Pan or_ler bulunan; barlar• 
• ~rp d y; ıçen, yollarda göğüs 

1 
:1·Jtanbuı: aıa.~ k~~iller var. 
~lrUYorl a; goz gore göre adam 
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ar. , 
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12 zaman hürmetle 

.J her y rd ıg.ı~ız, sözleri sayı • 
JJ'i er e ısıml · relerde . erı anılan, mü•· , 
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1 hlıza kat 1 k ' ( . ı lerj k 1 an atiller var. 

r f amasız 11 • e end· k 1 e erı tabanca • ı 
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d. ı er · . ' .._r gorunu" • 
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•111.n 'tıdı, rakı kumaş, tütün, 

ıf',1, b\ltılı.ı"'trte} kaçakçılarına 
!tf'..Iİ d ... 'tın ~ Yapılanıaz. Ha

d-'.:t .~~ıldir. ~eurılceı:a nıahkeme • 
,. "'le.. n ark 'ld' t.l'ln1 t 'lçid· atı ır. Bun-
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llın h ca,,,. 
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'• dol "''t.h arınuzın, em • 

,- ~\u ld'tttı iel\ 1 anelerinde ~uur-
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ıt· \lt "· ' lo ' j,b etın "tıkü ~ •ncasız ıuikastçi-
~e e:rı:ıeı1,iı.~U~larla muhake-

kliai ~ek lc•n u ınsanları muha 
~ ltaııiıı unu Y"-Pan B M 
~ il ~let h~:~te~~'? azasın.da~ 
i_l' ,_ .. ._ ~ ~l ılıyor: Buka-
v 'Clt, çı ere 

r0• aman ver· 
ırı " i <lr 11ı ~çıla.r · . au • ı cınayet . l' 

cın"Yeti ış ı . j.I n kurbanları 

Bir kaç güne kadar Roma.da top 
lanacak olan beynelmilel parla • 
mentolar ticaret kongresine Tür • 
kiye namına ittirak edecek ol~n 
murahhas heyetimiz dün akşam 
Venedik yolile Romaya hareket 

etmittir. 
Murahhas heyetimiz Burdur me 

busu ve sabık iktisat vekili Mu&ta· 
fa Seref Beyin reisliği altında Is • 
tanbul mebusu Ziyaettin, Edip 
aervet, Rasih, Mardin mebusu A· 
li Riza, Mera§ mehuıu Nuri Bey • 
lerden müteşekkildir. 

Bundan sonra cemiyetin umu • 
mi katibi Esat Fikret Bey senelik 
mesai raporunu veznedar Şadi B . 
de hesap raporunu okumu§, rapor· 
lar alkıtlarla kabul edilmittir. 

Cemiyeti Tedrfslyenln dUnkU toplantısı 

68 senelik uzun bir maziıi olan ı Bu bütçeye göre cemiyetin va· 
ve memleketimize •bir çok değerli ridatı geçen sene varidatı olan 
§ehsiyetler yetiıtiren cemiyeti ted- 9000 liraya nazaran 400 lira nok· 

risiye dün senelik toplantısını Da· sanile 8600 lira olarak tespit edil· 

rüuefakada yapmııtır. Kongre mi§tir. Darüşşafakanın varı· 

reisliğine latanbul meb'usu Halil dat ve masraf bütçeleri de 96,950 
Etem ve zabıt katipliklerine de lira olarak kabul edilmiştir. Bun· 

Darüı~af aka müdürü Ali KB.mi, dan sonra müfettişlerin raporu o· 

telgraf fen memurlarından Bekir kunarak bazı münakaıalar yapıl • 
Vefa Beyler seçilerek müzakereye rnı~ ve mektep müdürünün verdi· 

ba§lanmıştır. ği izahattan sonra kabul edilmiş • 
Azanın teklifiyle toplanma do- tir. 

layısiyle Reisicümhur Gazi Hz.ne, idare heyeti azasından nıüd· 
detlerini ikmal eden Besim ömer 

Paşa, mühendis Salim, Osman Nu

ri, Esat Fuat Beyle~ tekrnr seçil-

Başvekil İsmet, Meclis reisi Kazım 

Paşalarlıı Maarif Vekili Re~it Ga • 

lip Beye tazim telgrafları çekilme
sine karar verilmittir. 

Bu sene vcf at eden cemiyet a· 
zasmdan ve İstanbul meb'usu Ah

met Rasim ve Cemal Beylerin ha
tıralarını taziz iı;in bir dakika su· 

sulmuştı.ır. Bundan sonra cemiye -
tin ve Darüşşaf akanın varidat ve 
masraf bütçeleri konuşulmuş ve 
aynen kabul edilmiştir. 

"Boğaziçi,, 
Filminin manzaralarını 

Alman artistleri çekmiye 
başladılar 

Evelki gün şehrimize gelmiş o -
lan Alman artisti Güstav Fröhlih 
ile arkada§ları "Boğaziçi şarkısı,, 
isimli filmin harici manzaralarını 
dünden itibaren çekmiyc haşlamış 
lardır. 

Arti~tler dün makyajlal'mı yap· 
tıktan sonra Perapalastan nyrılmı~ 

lar ve evvela Karaköy köprüsü üze 
rinde filmin bazı sahnelerini çe • 

virmişlerdir. Ondan sonra Boğaz· 
içine gidilmiştir. Alman artistlere 

şehrimizde figüran olarak angaje 

edilen °fürk artistler de refakat et· 
mi§lerdir. 
nrmurrn1tmnnmuıumııınuınm111tıuınttııımımn11111mıu11h11nm11.n111H11unnuwmar 

hastahanelerimizdedir. Katlettik • 
lerinin isimlerini unutmadık. Ero -
inden ölen bir gencin muhakeme· 
si daha henüz bitmedi. 

Ankara ağır ceza mahkemeıi bu 
i~le mefgul.. Bugüne kadar, ero -
inden ölenlerin isimleri tespit edil
meli ve bu katil hô.diselerinin he· 
sapları bu adamlardan sorulmalı • 
dır. 

Bu adamlar hem hınzır hem mu· 
zır katildirler. 

Selami izzet 

mi§lerdir. 

Müfettişliklere de maliye ınü • 

tehassısı İbrahim, telsiz telefon 

~irketi kcmiseri Hasan Beyler se· 

çilerek toplantıya nihayet veril • 

miştir. 

Bundan sonra azaya çay ve his· 
I:üi ik:r.m edilmi~tir. 

Bir lise 
Yetişenler cemiye

tinde toplantı 
Ankara liselerinden yetişenler 

cemiyeti ilk kongresini dün Hal • 

kevinde ynpmıştır. Kongre riyase· 

tine intih::ıp edilen stajiyer cloktor 

Asım Bey bu birliğin lüzumundan 

ve müşterek lise hayatının duygu· 

larından bahsederek mektebin ta

rihi kıymetini hülasa etmiş, Çan -

kayadan doğan deha güneşinin 

koca bir mcınle?.eti nasıİ canlan -

dırdığını, uyuşuk vücutları nasıl 
harekete getirdiğini, karanlık, kla 
sik kafaları nasıl nydınlattığını 

görmeh:, milli şuur ve seciyesini 

hissetmek, Türküm diyebilmek i· 

çin Ankara lisesinden feyiz al· 
mak kafi bir fırsat ve mazhariyet· 

tir. Yarın büyük Gazinin bizlere 
emanet ettiği Cümhuriyetin terak· 

ki ve muhafazası için elele verir • 
ken bakışan nazarlarımız, bütün 

hu hatıralarla biribirine e.mniyet, 
huzur ve sadakat telkin edecektir, 

demiştir. Nizamname tanzim o· 

lunmuJ, heyeti idare intihabı ve 

çekilecek telgraflar için toplantı 
gelecek Cumaya bırakılmıştır· 

Ticaret kongresi 19 Nisanda top 
}anacak ve 25 Nisana kadar devam 
edecektir. Kongre dağıldıktan son 
ra murahhaslar Milanoya giderek 
oradaki panayiri ziy~ret edecek • 
lerdir. Kongrenin ruznamesi f U • 

dur: 
t - Kontenjantman ve kambi • 

yolara yapılan tahditler meselesi. 
2 - Karşılıksız olarak altın ih

racına müsaade edilmesi. 
3 - Orta ve Şarki Avrupa zira

at memleketlerinde iktisadi vazi -
yetin diizeltilmesi. 

4 - Beynelmilel radyo neşriya
tı nizamnamesi. 

Eroin kaçakçıları 
evrakı adliyede 
Eroin kaçakçıları hakkındaki 

ilk tahkiknt safhesı bitm:f ve bir 
çoklarının evrakı adliyeye teslim 

cdilrni~tir. 
Ankaradan gelen haberlere gö· 

re eroin, esrar, kokain gibi zehir· 
li madde kaç:ıkçılığını yapanlar 
hakkındaki ceza hükümlerinin ıid 
detlendirilmesine ltarar verilecek· 

tir. 
Hükumet bu hususta Millet mec 

li3ine bir kanun layihası da vere • 
ccktir. 

Isviçrenin " Edebi sahne 
teşekkülü " azası 

lsvtçrede Nevchatel şehri darül
fünunu talebesinin tetkil ettiği "E
debi sahne te§ekkülü,, azasından 
on ki§i şehrimize gelmiş, Sirkeci 
istasyonunda İsviçre sefareti ve 
darülfünun talebesi namımı kar -
tılanmıtlardır. 1sviçr~li ge~çl~r öğ 
leden sonra ıehirde hır rıczıntı yap 

mıtlardır. 
lsviçre maslahatgüzarı M. Brun 

ncr evelki akıam lsviçrcli gençler 
şerefine bir kabul resmi tertip et-

mittir. 
M. Brunner bu vesile ile bir nu • 

tuk söylemiş, ve laviçreli gençlere 
"Hoş geldiniz,, eledikten sonra ls
tanbulu ziyaretlerinin iki milleti 
ve iki memleketin darülfünun 
genç!it;ini birleştiren dostluk bağ
larını bir kat daha kuvvctlendire -
ceğini bildirmi~tir. 

Kurşun aşırırken •• 

Bundan sonra söz alan azalar 
temennilerini söylemitlerdir. .U -
yufturucu maddeler hakkında Ga
zi Hazretlerinin büyük reislikleri 
altında baılıyan mücadeleden do • 
layı m:jtarünileyh Hazertlerile, 
Başvekil Paıayla, Dahiliye, Maarif 
Sihhat, Gümrük ve inhisarlar ve • 
killerine tanzim ve te,ekkür tel • 
grafları çekilmesine karar veril • 
mit Türk cemiyeti ve Türk neslini 
bozmıya çalıtan kaçakçılara linet 
ve proteıto edilmesine, kongreye 
iştirak eden Yetil Hilal cemiyeti 
ikinci reisi olan Dr. lbrahim Zati, 
mektup göndererek Mazhar Os -
man Beylere selam ve saygıların 
gönderilmesin& karar verilmit, 
Dr. Fah:rettin Kerim Beye de dai • 
mi ve ınüessıs reiıi ünvanı veril • 
mittir. 

Seçilen yeni idare heyetine de 
Fahrettin Kerim, Gazenfer, Veci
hi Ali Riza, A. Şevket, Fikret Esat 
Tevfik, Tarik, Mehti, Muhancm 
ve Fehmi Beyler seçilmişlerdir. 

Ergani demiryolu 
tahvillerine rağbet 

Ergani demir yolunun in9aıı için 
çıkarılan dahili istikraz tahvilleri 
yerli ve ecnebi bütün bankalar ta· 
rafından satılmaktadır. 

Birçok bankalarda kolaylık ol • 
maaı için takıit ile de verilmekte· 

dir. 
Öğrendiğimize göre bir kaç gün 

denberi ıatılığa batlanan tahviller 
çok rağbet görmüt timdiye kadar 
8 binden fazla tahvil ıatılmııtır. 

Fransız elçisi geliyor 
iki ay kadar evel mezuniyetle 

Parise gitmiş olan Fransa büyük 
elçisi kont de Chambrun bugünkü 
semplon ekspresile ıehrimize ge • 
lecektir. 
rnunmıınunııwmumııtmımwtllikliilftlllnmıtnl~hf! 

L,nru!u~,!!w!u.u~~ıımun~~~!-uwl 
15 nısan 1918 

· - laşei umumiue kanununun on 
yedinci maddesi mucioince iaşe mü

diriyeti umumiyesinde te~ekkülü icap 
eden ia§c meclisine ait intihap dün 
hitam bulmuştur. Mecli3i ayan azasın

dan Salih Paşa, meb'usandan Büse • 
yin Cahit Bey, Ahmet Rıza Bey, Sa
son Elendi, Hdr.tit Bey, Fethi Bey, 
ıllacit Karakaş Efendi ı·e sair 21 kişi 

mccliAe ser.ilmiştir. 
- Haı·att a)amı Paristcn istihbar 

ediyor: 

Mahmutpa§a cami kubbesinden 
hurşun çalan Patano, Marko is • 
r.1indeki ıahıılar çaldıkl:ırı kurşun 
hm eritirken yakalanmıtlardır. 

Bu gece P:ia havalisi üzerinde u
çan tayyareler 24 kişi öldürmüıtUr, 

Bunlann dokuzu erkek, on M!li ka

dınd•r. 62 kişi de mecruh olmuftur. 



Sayıfa: 4 

Devlet gözile ilk 
mektep kitapları 

Memtep işlerine tarih aırasile ni devlet hizmetlerinden sayması 
bakılınca, hususi teıebbüslerden da bizim nazarımıza bu alakanın, 
kiliseye, oradan da devlete geçti· yüksek bir ifadesi gibi görünmek
ği görülür. İktısadi ıerbesçiliğin tedir. Çünkü bu kitapların bir ço
yanında harsi liberalizm, 18 inci ğu, inkılabın heyecanını duyura
aaırda her tarafa ıfık verir ve yol cak ve onun büyüklüğüne inandı
gösterirken bugün sön.meğe yüz racak kuvvette değildir. Yurt bil
tutmuı bir yıldız gibi görünüyor. gisi, tarih ve kıraat gibi yeni Türk 

Zamanımızda İtalya ile Rusya cemiyetinin ruhunu yaşatacak 
siyasi bünyeleri itibarile ayrı ayrı derslerin kitapları yenilefmeğe ve 
kutuplar olduğu halde, bu harai inkılap bakımından bütünleşmiye 
liberalizme mektep sahasında en mühtaçtır. Riyaziye, eşya ve tabi
çok müdahale eden iki büyük at kitaplarının bir çoğu ise biribi· 
memlekettir.Muayyen bir tahsili , rinin kopyası gibidir ve hepsi bo
terbiyeyi her vatandat için mecbu. zuk düzen bir "tek kitap,, şekline 
ri yapmak, bu müdahalenin alfa· dökülmü,tür. Tabı, satı!, yazmak 
besini teıkil eder. Bakılacak olur- ve kazanmak hesapları hiç bir 
sa, bir memleket için ıbu kadarını muayyen ve doğru ölçülere vurul
bile yapabilmek ve bilhassa onu mamıştır. Bu vaziyette kitap inti· 
tahakkuk ettirmek bir çok uğraş- babı, çok defa iskonto nispetine 
madan ve didişmeden soma kabil tabi olmu~tur. Kitapların masrafı 
olabilmiştir. inkılapçılığın anası bizim memlekete göre o kadar pa· 
sayılan Fransada bile daha 50 ıe· halı olmadığı halde fiatlan pahalı 
ne evvel tahsili mecburi kılan ka- kanulmu§tur. 
nun teklifi ortaya atıldığı zaman, Bu vaziyette mektep ki
papazlar "bu mecburiyeti kabul tapçılığı mahdut ellerde inhisar • 
ebnek, 1871 mağlubiyetinden da • la§mıya yürümüş ve bu inhisar bir 
ha büyük talihsizliktir,, [t] diye çok kitapçıların zararına ve aley· 
bağırıyorlar ve sözlerini yerine ge· hine olmuştur. 
tirebiliyorlardı. Güçlükle kazanan halk, bilhas· 

Devletin mektep kitapları iş • sa köylü babalar, çocuklarının ki
lerine karııması müna.sebetile ha- tabını almakta büyük sıkıntılara 
zı gazetecilerimizin ileri sürdüğü düımütlerdir. Bütün bu haller, 
giıbi, bizim için Amerikayı misal devletin mektep kitabı i§ine mü -
almak doğru sayılamaz. Tahsili dahale etmesine ve onu üzerine 
mecburi yapmağa en geç akıl er· almasına hak verdirecek sebep • 
dimıiş bir millet varsa onlar da lerdir. Tahsili kolaylaştırmak ve 
Angloıaksonlardır.Ve daha "1900 yoluna koymak istiyen ve bu uğur-

. d A 'k d 'Ik h .1. 1 da halk mektebi çocuklarına ucuz 
senesın e merı a a ı ta sı ı . . 

ve bıze kalırsa parasız kıtap te-
mecburi kılmamış memleketler gö
rülmektedir,, [2]. Bu işler orada 

belki kendi kendine yapıldığın -
dan devletçe ele alınmamı§tır. Ve 
hakikaten halk, tahsil ve terbiye 

ihtiyacını kendi kendine duyuyor 
ve temin ediyona, devletin bu 
mecburiyeti tatbikte telaş ve endi
!e etmesine o kadar lüzum kalmı
yabilir. Fakat bu vaziyette de dev-

let, her türlü mektep teşkilatına 
ait talimatnameleri görmek, bu 
talimatnamelerin tatbikini takip 
etmek yani vatandatları umumi 

ve mütterek menfaat için devlet 
rabıtası için uyanık tutmak mec • 

buriyetindedir. Çünkü asri c!evlet 
mefhumu, milletlere yetişen nes
lin vatandaşlık duygusu, vatan
daşlık iradesi ve hareketlerile ter-

biye edilmesini emredilmektedir. 
Kütlesinde büyük bir durgunluk 

ve gerilik olan yerlerde ise, dev

let, terbiye meseleıine doğrudan 
doğruya müdahale ve mektep iş· 

min edebilecek olan halkçı bir 
devletin, bu vaziyet karşısında 

gözlerini yumması beklenemez
di. Maarif vekaletinin mektep ki -
taplarınm basılması işinde gös -
terdiği hassasiyet ve ciddiyet, 
vazife şuurunun ve mes'uliyetinin 
yüksek bir misalidir. Yeni lmnun, 
bu vaziyeti, inkılabın büyük mak
satlarına ve müşterek menfaate 
uyar bir şekilde düzeltecek olan 
esaslara dayanmaldadır. Onun i
çin biz kanunun bu yüksek ruhu
nu selamlarken büyük bir sevinç 
ve heyecan duyar ve bu işin tama

men devletin kendi teşebbüsü ile, 
kanunun hazırlanmasında şahidi 

olduğumuz ayni vatanperverlik, 

ayni hassasiyet ve ayni ciddiyetle 
başarılmasını dileriz. 

Hıfzırrahman Raşit 

[Hı!zırrahman Ra§lt Beyin "Telt kitap 

meselem ve ynrdımcı kitaplardan lstltııde,, 

mevzuu Uzerindckl ikinci yazısını ela bir kaç 

gün aonra takdim edeceğiz. J 

Komiserler arasında 
değişiklik 

VAKiT 

Kısa Haberler : ................................ 
sut talimatnamesi 

Belediye lstabul halkının temiz 
süt ihtiyacını temin için bir tali • 
matname hazırlamıttır. 

Yedi esrarkeş yakalandı 

Çemberli taş civarında Tavuk 
pazannda bir evde bazı esrarket· 
lerin toplandığı haber alındığın • 
dan ev aran.mı§ ve esrar çeken ye
di kişi yakalanmıştır. 

lstanbulun imar pllnlar1 

lıtanbulun imar pli.mm yap • 
mak için müracaat eden Alman 
Her Ehrgöz ve Fransız M. Roıte, 
M. Agach, M. Lambe lstanbulu İ· 
yiden iyiye tetkik ettikten aonra 
bir imar planı hazırlıyacaklardır. 
Bu planlar Belediyeye verilecek 
en çok beğenilen kabul edilecek • 
tir. 

Ayvanaarayda yangın 

Ayvanaarayda kalafatçı Yahya 
ustanın evinden yangın çıkmışsa 

da derhal yetitilerek söndürül • 
müştür. 

ismet Paşa enstitUsUnde 

Ankarada ismet Paşa kız enı • 
titüsünde 932 senesi ilkbahar ve 

yaz mevsimlerine ait modeller tef· 
Jıir edilmittir. Bu münasebetle 

enstitüye birçok hanım ve beyler 
Javet edilmiş, enstitü müdürü Mü
nir Hayri Bey bir nutuk söylemiş -
lir. Sonra mankenler yeni elbise 
ve §apka modellerini göstermiş • 
!erdir. 

( 

T A K 
• 

VI M 
Cumartesı Pazar 

15 N san 16 Naan 
20 Zılhicce 21 Zilhicce 

Gün do~usu .S.24 :;.il 
Gün atışı 1 ,47 18,49 
Sabah namuı 5,00 4,SO 
O)!Je namazı ı ~.ıs 12,14 
ikindi namazı 15,!5S 1!5,!58 
Aks1m namuı 18.47 18.49 
Yatsı namazı 20,22 20,25 
tmsak 3.88 3,34 

Yıho ııeçen günlen 105 106 
kala o ~61 S:60 

iL.\ \'A - Ye§llköy Aekeri rasat merke· 
zinden verilen maldmata göre bugün hava 

az bulutlu ve mUtehavvll istikametlerden 

rUzgArlt olacaktır. 

DUnkU mcaklık en fula 11, en az 4 de

rece, havıı. tazyiki 168 milimetre ldi. 

RADYO 

Bugün 
ISTANBVL: 

18 - 18,4!5 Saz (MU§erret Hanım) -

18,4!5 - 19,30 Orkestre - 19,30 - 20 Fransız· 

ca ders <MUptedilere mahııus) - 20 • 20,30 

Osman Pehlivan - 20,30 • 21,30 Hafız Ah· 

met Bey - 21,SO • 22,30 Orkeatre, Ajan.s ve 
Borsa haberleri, saat ayarı. 

A N K A R A (lMS m.) 

12,30 - 13,30 Ankarapalas orke!tresi -
18 • 18,40 RlyasctıcUmhur filarmonik orkes-

tresl: Beethoven V nci senfoni - 18,40. 19,40 

Alaturka saz - 19,40 - 20,10 Dana musiki· 

si - 20,10 Ajans haberleri ve hava raporu. 

lerini eline almıya mecburdur. 

Bugün bu müdahale bir çok mem
leketlerde bizim gibi beş senelik 
kııa bir tahsille kalmıyor. Belki 

bir misli uzun süren bir hayat ha
zırlığına ve onun mektepten ayrı 

Polis kc.miserleri arasında bazı v ı y A N A (!518,1 m.) 

geçen faaliyetlerine kadar varı -
yor .. Devleti; çocukların sadece 
ve lialettayin okuyup yazmayı ve 

hesap yapmayı öğrenmeleri, bir 
takım hünerler veya medeni bil -
giler kazanmalan değil, belki bun
ları her şeyden evvel ne için öğ

rendikleri ve nasıl öğrendikleri 

de alakadar ediyor. 

Son aylar içinde devletin mek
tep kitapları işile çok yakından ve 

çok içerden meşgul olmMı, maa -

rif vekaletinin hazırladığı yeni 
kanunun dilile mektep kitabı işi-

[1·21 Kerschcnstelnrin, ijJdUkten 80nra 

b&sılaıı "Mektep teşkil~tmm esaslan,. adlı 

bUyUk eserinden. 

değişiklikler yapılmıttır. 12,30 Konser - 14,10 Konser - 17,30 

Alemdar ıerkomiseri Mustafa Konser - 21 Operet - 23,20 Konaer. 

Nuri Bey Fatihe, Beyoğlu serko· L E ı P z 1 o (389,6 m.) 

miseri Yaşar Bey Beykoza, Bey- ' 7,13 Jimnastik - 7,35 KoJUJcr - 14,1!5 

koz serkomiseri Nazmi Bey de Konser -17,30 Konser- 21 Konser - 23,0r> 

Alemdar mevkiine tahvil edilmiş- Haber. 

terdir. B t)' K R E ş (39U m.) 

lstanbul fabrikaları 

Ankarada toplanarak memle -
ketin iktısadi, ticari ve sınai ça
lışmalarını tespit etmekle uğraşan 
sanayi ve ticaret müdürleri çalış -
malarma devam etmektedirler. İs
tanbul sanayi birliği bu müzake -
relere esas olmak için lstanbulda
ki fabrikaların vaziyetini gösteren 
bir rapor hazırlıyarak İktisat ve • 
kaletine göndermiıtir. 

18 Radyo gazete - 21 Dint merasim 

R O M A (4U,2 m.) 

20 Haber - 21 Pl!k - 21,15 Taganni -
21,45 Uyatro. 

B U D A P E Ş T E CMO~ m.) 

10,15 Pl!k - 13,05 Orkestre - 19,45 

Konser - 21,l:l KoMer - 22,45 Çigan mu

alld8i - 24 Çigan muaiklBI 

M O S K O V A (1504 m.) ı 

18,10 Haber - 19,30 Senfonik kon.ser -

22,55 Kızıl meydan - 23,05 Haber. 

V A R Ş O V A (IU! m.) 

13,10 Pla.k - 17 Pla.k - 18 Pltık - 20,15 

Konser - 23,05 Musiki. 

lS 

Düğü.ne Hazırlanırken ·-····-·····-·· ................ ___.._. .... _................. ,, 
Drahoması · için öld• 

rülen terzi kızı ! 
--·- J 

Genç ve 'gUzel Mari, Arnavut Krahnın sard' 
Vlyanaya döndUkten sonra, evlenecekti, fak•1; 

Son günlerde Viyanada yirmi 1 ğunu biliyordum. Kaç 
iki yatında bir terzi kı2, evinde bı- bet parasız dolaşıyord~ 
çakla öldürülmüt olarak bulun • rayı elime geçirmeyi d . 
muf, ilk bakıtta bu cinayeti kimin Onu ziyarete gittim. 1ert!' 
itlediğine dair ortada hiçbir delil mi. g-Uya sonradan sevdi~ 
ve emare ıörülmemekle beraber, dınla birlikte gelip, kend1~ polis, sekiz saat içersinde katili nun yaptıracağı elbiseyi d, 
meydana çıkarmıf, yakalamııtır. tim. Evinde yalnızdı, bu .'4 

Mari Ştol iaminc:leki bu kız, fiat huıusunda görü~ece~ 
çok güzelmiı. Bir timen~ifer me • leyince, hiç tüpheye düt J. 
murunun kızı olan Man, Ama~t ni içeri aldı ve bir aralıkı ..J 

kralmm sarayında çahpn teyzeaı çakladım. Çekmeceıini kJP" 
tarafından bir aralık yanına alm • rayı alıp kaçtım ! . 
mıt, bir müddet teyzesinin hima • Polisin, yanlıı iz üzer~ 
yesi altında yataddctan 10nra, tek- rümiyerek, hakiki katili lı, 
rar memleketine dönmüttür · Bu • mail, zavallı kızın niıanh~ 
rada yirmi üç yafındaki Frantz diğinin ölümünde çok acı 1. 
Danya iım~nde genç bir r~uamla 1ına rağmen, rahat bir ,.J', 
tanıımıf, nıhayet onunla nıtanlan- d t H k t"I' e.,,I 
mıtbr. 

Evlenme hazırlığı yapılırken, 
birdenbire genç ve güzel kız evin
de ölü bulunuyor. Kim, niçin öl -
dürdü?. Sekiz saat içerisinde ya • 
kalanan tramvay ameleliğinden 

çıkarılmıf, botta ıezen yirmi iki 
yatındaki Jozef Rizo iıminde bir 
genç, ııkı bir iıticvaptan sonra, au 
çunu itiraf etmittir: 

- Evet, kızı ben öldürdüm • 
Sebep, kııkançlık filin değildir. 

Kız, güzeldi, ama benim güzelli • 
ğinde gözüm yoktu. Evlenecekti, 
drahoma olarak kocaıma vermek 

ırm19 ır. em a ı ın c 
mıyacağmdan dolayı, ~j 
kendisi, suçlu görülerek ~ 
huzuruna çıkarılmaktan 
duğu için ... 

Çünkü, kız öldürüld~ 
ra, eve ilk giren ve onu ~ 
çersinde yere serilmit 'J 
dur. Bu itibarla, önce tiiP""' 
nun üzerinde toplannuı, lı' 
yet, genci çılgına döndü~ 

Cinayetin iç yüzünün 
at içeninde meydana ç~ 
üzerine, Avusturya ıaze~ 
yana zabıtaıı hakkında taJ" 

üzere, hayli para biriktirmit oldu- lu yazılar yazmıtlardır. 

ltalyan - Alman rical 
Artık Almanya ile ltalyanın birli 
hareketi bir zaruret halini alını 

ROMA, 14 (A. A.) - M. Fon 
Papen ile M. Goering, İtalyan ga-

zetelerine beyanatta bulunmutlar
dır. Bu beyanattan anlatıldığına 
göre M. Fon Papen her ne kadar 

huıuıi surette seyahat etmekte iıe 

de dört devlet misakı hakkında M. 

Musolini ile uzun uzadıya görüt -

müştür. Mumaileyh bu misakın 

Almanyanın bütün kalbile müza· 

heret etmekte olduğu dahiyane bir 
fikir olduğunu, ancak vücuda ge • 

tirmit olduğu anda mevcut teli.k • 
ki daire3inde tatbik edilmeıi la • 

zımgeld iğini söylemiştir. 

M. Fon Pa.pen, muahedelerin 
yeniden tetkiki haldnnda Roma • 

da, Berlinde beslenilen fikirlere 
mümasil düşünceler bulmuş oldu-

3undan dolayı memnuniyetini iz • 
har etmiştir. 

ltalya ile Almanya arasındaki 
hava münakalelerini arttırmak 

meıelesi hakkında ıörütmek üze • 

re M. Goerinı'in yapmıt olduğu 

ıeyahat, reımldir. Esasen, M. Bal
bo yakında Berline gelmeğe da • 

vet edilecektir. Yalnız M. Goerin· 

gin Duçeyi ziyareti, nasyonal sos 

yaliıt ııf atile ve f aıizm ile nasyo-

nal sosyalizm ara11ndaki fikir ve 

hiı birliği dolayııiledir. 

Artık Almanya ile ltalyanın 
birlikte hareket etmesi bir zaruret 
halini almıttır. 

bir tehlike teıkil edecek 
manya değil, belki diğer 

rin müstefit olmakta oldu 
kuktan müstefit olan bir 

istemekte olduklarını ıöyl 
Roma misakının ilk 9eıJ~ 

paya zaruri olan uzun bİ' 
devreıini temin edecek ol-' 
ne misaktır. ~ -------Ateşle oynarkell / 

Mercan yoku,unda çu1'1"1 
da 32 numaralı odada -./ 
kahveci Muharrem Efen:; 
Z! 8 yatında Şayeste iki Ç 

kadqı ile birlikte bahç~ 
yakmı!lar ve oyuna bati 1 
dır. Bu esnada Şayestenill 1 

d
·

tutuşmut ve kızcağızın ~ 
ğından yukarı derileri 1 ~ 

etraf tan yetitilerek kız~P~ 
larılmr, ve Etf al haıtah_,. 
tırılmıştır. 

TUrk~e defter tutıll~ 
Defterlerini Türkçe f 

tacirlerden 17 ıi hakkıll~ 
müdiriyeti tahkikat yaP 

MUaadere edllen _.,,/, 

Alemdardaki beledi>'' 

ları Ayaıofya ve civaJ'l...ı
den fazla ekmek mu.adet' 
tir. 

Bu ekmeklerin tarh 
neticetinde nokıan otdl M. Goerina, Almanyanın yeni 

kuvvetlerinin diier devletler için ıılmıttır. 
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1

1 ın ırn ~mııil 
nakleden: Selimi izzet Yeni 11 sözün karşılığı l 54 üncü il~mekt~p lıocalannın 1 39 uncu ilnıetep llocalarrnın 

h 
.. n- Sfize ne çok zahmet verdı"m H f d" b . k ll l l bulduUarı li.ar§ılıklar buldukları karşılıklar 
.. - anıme en l u saatte mı - ve u anı iŞ arı 

•ıne endi. Şefika Han Ş d' . safir kabul etmez. t _ MEPHUT: Şaımış, Şafıp Abea - Aykırı. Abus - Somurt-
rini k ım, a ıyenın elle- - Ben misafir değilim, ham - kalmak (Yaptığın işe doğrusu şa- kan, ıosur, Acaba - Neden Ace • 

ıı ı sıkı srktı: mefend( geleceğimi biliyor. şıp kaldım.) 2 - MEBLAC: Pa- le - Çabuk, tez. Acemi - Toy. Aciz, 

din~ Bana hiçbir zahmet verme - - Öylc:yso buyurunuz. ra, akça, altın (Paralan :;()kül ba- acz .. _Becerikıiz. Adalet - Doğru-
lan '.~1111•• aeni ~ok aevlerdim. Bu kalım!) (Aldığın malların para - luk. Adet -Alııkanlık. Adeta- Ba-
len iunlerdeki metanetini gördük- - içeri girdi. Sokak kapııının sınr vermelisin.) (Ak akça kara yağı, sadece. Adi - A~ahk. Afi-

aonra, ıana bütün b""t·· h yanındaki küçük bir odada otur - gün içindir!) 3 _MESELA: Ni· yet~ Sağlık. 
um. u. ızmetçi ıordu: tekim (Büyük savaştan sonra ka- 23 üncü ilkmektcp hocalarının ran old u un ay - d H" 

- Meta · K' ld' d' ı· ? d d h t · d' N' buldukları karşılıklar 
fena·, net mi dediniz hanıme- - ım ge ı, ıye ım.. ın a cemiyet aya ına gır ı. ı-

1 • • ş tekim kadın hekimlerimiz var.) Zait - Katma. Zaman - Çağ . 
- adiye geldi dersiniz. Dudak) 4 - METBU: Uyulan, uyulmuf, Zat • Kendi. Zebun - Bitkin. Ze· 

•~- · arının ucunda acı bı'r ı-· t · 
0

tt' Ş d' k l f' .l[..-rnn belirdi: .ızme \-1 gı ı. a ıye a ın ı - buyruklu. 5 - METiN: Ana yazı, bunküt • -. Zeka - -. Zerre -
letollu, kalın ipek perdeli, yarı ka- k C'tm"k Z 1 Y k 1 Z t:o ütük, uıl (Tashihler böyle amma ı ı · eva - o oma. m -

nınıki . en aı a ne gelır? Be· ran ı o a'-la yanız a ı. bir de aslına bakalım.) 6- MI· dan - -. Ziyan - -. Ziyaret -. - c.limd b k . 1 k d , ı k ld 
11 zorun Bu k l '- k' · k Y Z 1 'Var n a metanet. Ne ailem yarı ar;.m ı~, es ı ıpe SAL: Örnek (Bir ömak göster- oklama. ümre. Topuluk. 

' e Y\lrdunı ' düşemelerin yıprantılarmı örtü -"'ı-, n,. d . . var, ne param meden bilgi sözleri kolayca kavra 
" · e ıstıkbald ·· 'd" yor, yerdeki acem halısının 111 B 1 ıs1! fcc' 

1 
en umı ım var. namaz.) 7 - MÜBREM: e ( u 

h ı o an da b .. . . l'k kıymetini arttırıyor. Odaya güzel t a· ) .oelki b' .. u umıtsız ı . . el yazısı bugu"n ille çekilmeli ır. 
ı_ ır gun k b · bir ahenk veriyordu. 
1

ouluru d' ay ettığimi gene 8 - MÜCADELE: Dövü{me, sa· 

d ın ıye d ·· ·· k A 1 k d k d Ş en de rn h U§unme saadetin- ra ı uran yan apı an, a- vaş, boğuşma (Hayat başından 
iin ıstar ha rumum .. Bu ümitsizli- diyenin gözüne bir ıkuyruklu piya- sonuna kadar bir dövüşmedir.} 

· a ını tasa d · ·ı· · p· ·· t·· d "k" ( ·11 t nıı. vvur e emezsı • no ı ıştı. ıyanonun us un e ı ı Kurtuluş savaşını bu mı e . ne 
Dudak} resim vardı. Uzanıp baktı. Resim· güçlüklerle başardı.} 9 - MÜP· 

hude arını ısırarak sustu. Bey "'rden biri, esmer, genç bir kadın HEM: Belirsiz, silik (Banliği silik 
tükçe Y;re 

1
dcrt dökmekten, dök _ resmiydi. Dekolte bir tuvaletle bir adamdır.) (Avrupanm ne o

ni de d=~1:nmekte, karıısındaki· resmini çektirmişti. Öteki resim, lacağı henüz belirsizdir.) 10 -
Onun d ı etmekte mana yoktu. bir genç kız reımiydi. Üstünde bir MÜSMiR: Yararlı, yararı olan 
kaygua a, Yarını dütünmediği İspanyol elbisesi, omuzlarında bir (Bilgi .5avaşında da kurtuluş sa
ler olın uz, endişesiz yaıadığı gün ~ İspanyol şalı, başında bir lspanyol vaşmdu olduğu gibi yararlr olması 

s· Uf ınuydu?.. tarağı vardı. için çok çalışıyoruz.) (Bu girdiği-
n·· ırden, fikre ·· Bu, ince yüzlü bir kızdı. Bu in· miz iş yararlı olabilecek mi?) 

" rahat " n, manen; omrü • kıntı nedi• ~ayguıuz geçirmif, 
11

_ ce yüzün gözleri kocaman koca - 11 - MOTECASIR: Ürkmez, 
Yar han r bılrnemi§ olan bu ihti- mandı. Kalınca dudaklarında, hır- gözü pek, atılgan (Hiç bir şeyden 
icadın, ~'."~fendiden uzaklaştı. Bu çın bir istihzanın kıvrımları var - üı·kmez.) (Gözü pek bir adam-
ın Ulun iy' k ı ı·ı• w • w dı. dır. Hiç bir şevden korkmaz.} 

en, Şad· . ı a p ı ıgıne rag • " 
lllaz, ka" •:Yenın derdini anlıya • Şadiye, bu yüze daha dikkatli (Attlganhk her zaman iyi d~ğil -
"ı' rı""rn k dir ) na s:ıka """ az, ıstıraplarına a - a mak, daha iyi tetkik etmek he- · 

' tnazd T-1- h · · k d Y b ·· 1 · '":leı d 1• UA, açm alınden vesıne apıl ı. On dakikadan be • a ancı soz enn 
' ii . erler. Bu ne doğru bir ri o:ladaydı, gelip giden olmamıt· karşılıkları 

b F'il"ak· tı. Biraz kapıya yaklath. Bu ara • dJ üncü ilknıektep lıocalannın 
l' akı!Iar)a 15 Şe~ika. H~mm, dalgın Irk drşarda ayak sesleri duyuldu. buldukları kar§ılıklar 
'-ll'• da bldıyeyı dınliyor ve a - Odaya, kısa boylu, tıknaz, ha - Fark- Ayrık. Farz etmek. Öy-

..._ z ' •tını sallayıp: nımefendi kılıklı bir kadın girdi. le sanmak. Fesahat • Arıklık. Fa-
d' a~a ~ d 1Yeci), ! di 1 ŞadiYe .. biçare Şa • Yatının ilerlemiş olmasına rağmen 11la • Aralık. Fetanet • Bilgiçlik. 

an ba.k Ye tekrar e iyor, hun • hala eüzeldi. Saçlarının beyazlığı, Feza - Bo!luk. Fazla. Çok, taşkın. 
Y :r a aö ·ı Ordu. Yı yecek söz bulamı • kara gözlerini biraz daha karartı- Felaket - Büyük sıkıntı, kötü duy· 

S d yor, dudaklarının kızıllıg"ını biraz gu. Feragat - Vazgeçmek. Fert -
_a İye k _Şad· alktı. Şefika Hanım: daha kızartıyordu. Kiti. Fesat - Bozukluk. Feıih -

her h ıye, ded' be . B k Bozma, kaldırma. 
oeyo"l ı, nımle bera- u adında kat'iyyen "büyük 3 üncü ilkmeklep /ıocalarının 

buldukları karşılıklar 
tehe · g una in · · · Ö h l' k H rı ala kt ınez mısınız?. . anne., a ı yo tu. ayatta, yalnız 

Şadi"e~ rrn, beraber alırdık. ::Cendi keyfi kendi zevki, kendi 
,, oz'" - Jlvt·· ur diledi: arzusu için ya,nmış olduğu anla -

Yinı h Usaade d · · 1 d G an
1111 

f e ersenız gelmıye- şı ıyor u. ene de, •Yni surette 
ı· Y nlnızir~ endi. Y•tamak niyetindeydi. 
'Y•cr vard ga, Yalnız kalmıya ih - Bir saniye, bakıttılar, bu kızın, 

L b P _.ı:; Peki lcızı u akrabasının, doğduğundan bi -
I! t gece nı, nasıl istersen. le haberi olmamııtı. Okadar ken
~~i~ ce"ab~=~.~~e gel. Muhsin di muhitile meşguldü ki, Şadiyeyi 

ouRi.in . ,0grenmİ§ olursun, uzaktan bile görmemişti. 
gıdıp .... 

~ -.. 1'e goruşeceuim. D"d H Ş r~d· fekkür d . 1 ar anım adiyeye ne ka -
ı. e erım hanıme - dar yabancıysa, Şadiye de Didar 

Şad' - 4 -
ıat ıye D·d 
l~ı Önün' ı ar Hanımın aparh-
-\{ı e gel' 

l.d' l<apın .. ınce, biraz sende • 
"" ı 1 

1n o ·· d C\lct ~ a IJÖrij t•~un e durdu. Bu 
l'e ı .. Bu !.l~kten sonra ne ola-

~, ınu akat · . .. ar .. ,_. ? ın netıcesı ne • 
l!· ---ını •• 

et •l' a 
li. ~· n, izzet' f . 

Yelld· ı.il'iik b' ıne ıı gene isyan 
ı t ır azimle b · Çrltt • Seri . . , u ısyanı 

.ı ı. f)· gırdı m d" ~'U-cf •dar ' er ıvenleri 
ll, ın· b Hanımın katında 

L Öııu l astı, 
l\Clı>ı beyaz b 
lll~ ~· •stı. ,, . ~ostelalı bir kız 
~ l•ter aib~e ıstıyoraunuz !,, de-

r, ı Şadiyenin yüzüne 

~ • .;--. l>idAl' H 
~· anıınef endi burada 

.. l:tıtı,...-· etsi, -~ı, hiç .. 
e Yan ı,• .~0rnıediği, ziya-

......_ 8 ır goz attı 
Urada · ...._ k . 

rurn efldiıini o" k 
• •0rnıe istiyo .. 

Hanıma yabancıydı. 

Didar Hanım, genç kızın va -
kur §ıkhğı karfısınd& biraz dura • 
ladı ve biraz mütereddit sordu: 

- Merhum Nuri Patanın kızı-
sınız değil mi?. 

- Evet hanımefendi. 
- Otur bakayım yavrum. 
Suıtular. Derin bir sessizlik ol

du. Didar Hanım, söz söylemeden 
evvel, dilini ağzında dolattıran, 

uzun zaman düfünen kadınlardan 
değildi. Nihayet açıkça fikrini 
söyledi: 

- Babana karfı benim kinim 
yoktu. Olsa bile, bu kini ıenin üs
tünde denemek istemezdim. Muh
ıoin de ıeni münasip görmüf. Yal • 
-uz, ıeni buraya, himaye mak:;a .. 1i· 
le almıyoruz. Buraya neye geldi -
ğini biliyorsun tabii. 

- Evet hanımefendi, Seniha 
H:ıl"'ıma mürebbiyelik yapacağım. 

(Devamı var) 

Hapt - Mat. Hacm • - . Hail • 
Engel. Haiz • - . Hami - Korun
tak, koruyan. Hapı - Kısık. Harç 
• - . Haıar - -, bitinti. Haılet 
.. -. Hasm - Yav, cav. Hasta -
Çorlu. Hazar • Güz. Hazine - Ko· 
yuntu, ıağ§ak. Havi - - . 

42 irıci ilkmektep lıocalarının 
buldukları karfılıklar 

Abes - Boş. Abus - Suratsız. A
cayip - Şaşılacak şey. Acaba • Na
sıl. Acele - Çabuk. Acemi - Toy. 
Aciz - Acz - Eksiklik. Adi - Ba
yağı. Adet - Türe. Adeta - - . A-
fiyet - - . 

56 ıncı ilkmcktep hocalarının 
buldukları karşılıklar 

Abes - -. Abus· Somurtkan. 
Acayip • -. Acaba - -. Acele -
Çabuk. Acemi .. Bilgisiz. Aciz • 
Y apamıyan. Adalet • -. Adet - -
Adeta - -. Adi .. A,ağılık. Afi-
yet - -. 

27 inci ilkmektep hocalarının 
buldukları karşılıklar 

Vahşet · Korkunç, yırtıcılık. 
Vahauıet - Kötüleşmek. Vaki - O
lan. Vasıla - Aracı. Vebal - Na bal. 
Vecit • Çoşgun. Veda - Ayrılık. 
Velha.sd - Böylece. Vesika - -. 
Yadigar - Armağan. Yakın -Ya· 
ni - (0 kadar Türkçeletmiş ki. 
Vicdan • iyilik. Yegane - Biricik. 
Yeis - Bezginlik. 

istiklal lisesinden Niyazi oe Zeki 
Beylerin buldukları karşılıklar 

Bakaye - Artık. (Geçen sene
den artık vergi borcumuz 7 li
radır. Basiret - ~amklık. (Sınır
larda uyanıklık lazımdır. ·Düşma
nın gözünü çıkarmak için. Basit -
Sade, kolay. (Bu ne"? kolay şey 
böyle bu'! 

Evimiz o kadar ::;ade ki, hanı
mefendi: Bir yuva kadar). Sa
zan - Ara sıra. (Onu ara sıra Tü
nelde görürüm). Belahat - Alık -
lık, mıymıntılık. Beraet • Kurtul
ma, temiz çılana. (Bunda da te
miz çıktı, kurtuldu). Berat - Buy
rultu. Berbat - Karma karı,ık, fe
na1 pis. (Bu ne karma karışık yazı 
canım kardeşim. Ne fena bir eve 
düştüm. Bilmezsiniz). Bereket • 
Bolluk (Bereket = Yağmur karşı
lığı olan garpta söylenilir) Bu yıl 
bolluk olacak diyorlar. Gece bir 
bereket oldu, bir bereket oldu ki, 
sorma). Beıaıet - Güleçlik, güler 
yüzlülük. (Her vakit güler yüzlü-
dür. Bir gün bile kaşları çatılma
dı. Onun yiizü her vakit güleçtir). 
Beşeriyet - Kişilik. Bezil (Bezi) -
Eıir&"ememek. (Beni bir pohpoh
ladı, bir pohpohladı. Amma ben 
bu (lltifat) esirgememeyişini an
lıyamadım gitti. 

36 ıncı Uknıcktcp hocalarınırı 
buldukları kar§ılıklar 

Abes - Boş şey, saçma. Abus -
Çatık yüzlü, ekti. Acayip - Görül
memiş. Acaba - Öyle mi, ne der
sin?. Acele. Çabuk. Acemi - Toy, 
yabancı. Aciz - Beceriksizlik, el 
yetmeme. Adalet - Doğruluk. A
det • Alııılmış şey. Adeta - Oldu
ğu gibi, doğrusu. Adi · Bayağı, a
şağı. Afiyet - Esen. 

37 inci ilkmektep hocalarımn 
buldukları karşılıklar 

Abes • Saçma. Abus - Çatık 
yüz. Acayip · Görülmemi4. Aca
ba. Öyle uıi. Acele - Tez. Ace· 
mi - Elinden gelmeme, düıkün
lük. Adalet - Doğru i,. Adet • -. 
Adeta - Olduğu gibi. Adi • Baya
ğı. Afiyet - Sağlık. • 

5 inci ilkmektep hocalarının 
buldukları karşılıklar 

Efsane - Masal. Ehemmiyet • -. 
Ehil • Becerikli. Elbet - İster İlle· 
mez. Eli.m - Çok acı. Emanet - -. 
Emare - iz. Emel. Dilek. Emni· 
yet - Doğruluk. Emin - Doğru. 

10 uncu Ukmektep hocalarının 
buldukları karşılıklar 

Fark - Batkalık. F arzetmek -
Öyle saymak F asahat - Düzgün 
söz. Fasile - Soy,. F atanet - Anla
YI!. Feza · Gök botluğu. Fazla -
Çok. Felaket - Büyük kaygu. F e
ragat - El çekme. Fert - Tek, ki,i. 
Fesat - Ara açma. F esh - Bozmak. 

Tabi - Uyan. Tabut - Ölü san• 
dığı. Tali . ikinci. Tarih - Geçmit 
zamanların hikayesi. Tecil - Bı
raktırmak. Tedip. Uslatmak. Te
emmül - Oü§ünüp tatınma. T een
ni ·Yavaşlık. Teessüf - Acıma. 

Teessür. Acıklı. Teessüs - Yeni· 
den kurma. Tehir. Geçiktirme, a· 

Telif - Uzla,tırma. Temin - Sağ· 
lamlaştırma. Tesir • Dokunaklı. 

6 ıncı ilkmektcp hocalarımn 
buldukları kar§ılıklar 

Efsane - Uydurmak. Ehemmi
yet - Değer. Ehil - Becerikli. El
bet - Hayhay. Elim - Acıklı. Ema· 
net - Ödünç. Emare - iz. Emel -
lıtek. Emin - Korkusuz. Emni
yet - inanç. 

44 üncü ilknıektcp hocalarmın 
buldukları karşılıklar 

Zait · Artık, yersiz, katma. Zat 
• Kişi, kendi. Zebun - Bitkin, düt· 
kün. Zeka - Çabuk anlayıf, kav
rayış. Ziyan - Yitirmek, kazanma· 
mak. Ziyaret • Görüşmiye gitmek. 
Zümre - Bölük, bölüm. 

Tatbikat mektebi lıocalannın 
buldukları karşılıklar 

Fark - Ay kın. Farz - Etmek. 
Fasahat - Açık söz. Fasile .. Soy. 
Fatanet - - . Feza - Botluk. Faz
la - Atırı. Felaket - -. Feragat • 
Naz geçmek. Fert • Kiti. F eıat -
Bozukluk. Fesih, F esh - Bozmak. 

2 inci ilkmcktcp hocalannın 

lıuldukları karşılıklar 

Adap - Görenek yolu. Aferin • 
Ha §Öyle, yafa. Afet • Yakıp yı· 
kan, yakıcı güzel. Agah - Bilai e
dinen. Ahenk - Düzen, dirlik. Ala
YI§ • Gösteriş, ıatış. Alet - Düzen. 
Amade • -. Aman • . Yetiş, &0luk 
vermemek. Amir • Buyurucu. A
sayiş - Gürültüsüzlük, dinlenti. A
sude - Dinlenmiş, gürültüsüz. Ati 
- Gelecek, yarın. Ayin - T apıı ör· 
neği. Ayna - Gözgü. Azade - Ta· 
kıntısız, kaygusuz, ilitik&iz. 

7 inci illmıektcp lıocalarının 

buldukları l•arşılıklar 

Haber - Söz salma. Hadise -
Olagan if. Hafıza • Bellek. Ha
kim· Üstün buyurucu. Ha:kimiyet 
- Üstünlük. Hal • Şimdik. Halis • 
Arı. Harika - Yüce iş. Haıılit • 
Gelir. Hassas - ince duygulu. Ha· 
tır - Saygı. Hatıra • Unutmamak. 

33 üncü ilkmcktep hocalarının 
buldukları kar ılıklar 

Tabi - Bağlı, uyan. Tabut - Dört 
kollu, sal. Tali - lkinci, orta. Ta
rih - Geçmiıler bilgisi, ay gün bil
gisi. Tecil - Geriletmek. Tedip· 
Uslandırmak. Teemmül. Düşün
mek. Teenni - Dütünce. Teessür• 
Acı, üzüntü. Teessüf - Acımak . 
Teessüs - Kurulma. Tehir • Gecik· 
tirme. Tekit - Tekrarlama. Telif 
Uzlaştırma. Temin. Sağlamla,tır
ma. Tesir - iz bırakma. 

2 inci ilkmektcp hocalarının 

buldukları karrılıklar 

Tabi - Uyan. Tabut - Ölü kabL 
Tli ·Arka 11ra gelen, sonraki. Ta· 
rih - Günlemek, eski işler. Tecil -
Her hangi bir gün için geriletmek. 
Tedip - Uslandırmak. Teemmül• 
Beni§ düşünme. Teenni - Ağır 
davranmak, özenmek. Teessüf. 
Yerinmek. Teessür - Üzüntü. Te· 
essüs • K\!.nllmak. Tehir - Alıkoy• 
mak. Tekit· Peklettirme:\, Telif -
Birbirine uydurmak. Temin • ı .. 
nandırmak. Tesir • İçine iılemek. 



Sayıla: 1 VAKiT 1§,....._J 

Yeni ikramiyeli Dahili 
istıkrazımız hakkında 

'Galata kulesinin 6 asırlık 
halinden kurtarılması 

Eski iktısat vekili Mustafa Şeref 
Beyin dünkü konferansı 

Eski Iktisat Vekili ve Burdur 
mebusu Şeref Bey dün Halkevin
de yeni ikramiyeli dahili istikraz 
hakkında çok kıymetli bir konf e -
r:ıns vermiştir. 

Ku•tafa Şeref B. 

Konferansta bir 
çok şahsiyetler ile 
büyük bir halk kit 
lesi vardr. Bilhas
sa gençler büyük 
bir ekseriyet teş -
kil ediyordu. 

Mustafa Şeref 
B. konferansa şöy 
le başlamıştrr: 

" - Huzurunu
za memleketi ala~ J 

kulllr ed'!m "!sash 
ve çok muhim bir meseleyi konuş
mak üzere çıktım. Bu mesele hü -
kumetimizin bu ay içinde yapmak 
istediği dahili ikramiyeli istikraz
dır .,, 

Şeref Bt.ly bundan sonra böyle 
mühim memleket meselelerinin 
topluluk arasında görüşmeği ni -
çin tercih ettiğini hülasa ederek 
dedi ki: 

- Toplulukla memleket me -
aelelerini görüşmek vatandaşların 
zati menfaatleri üzerinde de daha 
iyi anlaımayı istilzam eder. Bu -
~ünkü kouuımamızın mevzuu iti
barile vatandaılarm menfaatine 
daha yakından alakası vardır. 

Nihayet vatandaıın memleketin 
hüyük bir imar işine parası ile iş • 
tiraki mevzuubahistir. Fakat bu iş
tirakte vate.nda§ın menfaati de a • 
7ami derecede mevzuubahistir.,, 

demiştir. Bundan sonra impara
torluğun memleketin ümran işle -
dne bakamadığım söyliyerek se -
beplerini şöyıe izah etmiştir: 

- Harpler, dahili ihtilaller. 
bünyesindek> marazi seyyiat ile 
uğraşırken imparatörlük memleke 
tin ümranı yolunda kuvvetli teşeb
hüsata girişemiyordu. Umumiharp 
vatanı büsbütün harap etti. Cüm -
huriyet hükUmetine bu noktai na
zardan büyük bir ümran vazifesi 
de terettüp ediyordu. Cümhuriyet 
hükUmeti biliyorsunuz ki, Akde -
rıizi Karadenize bağlamak sureti -
le bu iti pek fapalı surette ha -
!armıya haıiamıştır. 

Fevzi Paıa - Diyarıbekir, Fil
yos - Kızılırmak pek yakında bi
ribirine bağlanacaktır. Fevzi Pa • 
ıa - Diyarıbekir, hattı ötedenbe· 
ri memleketin büyük bir servetini 
teıkil eden hazinenin iılemesine 
de yardım edecektir. Bu hazine de 
Ergani bakır madenleridir. 

Bu hat üzerinde ıefkatli istas -
yonundan Erganiye yapılacak yol 
senelerce el değmemiş olan Ergani 
madenlerini dünya piyasasına çı -
karmıı olacaktır. Ergani maden -
l~rini işletmek baıka madenleri it 
letmeğe benzemez. Zira hasılatı • 
nın o/0 75 ni devlet hazinesine ve
recektir. 

Devlet bütçesi şimdiye kadar 
vergi ve resimlerle beslenmektey
ken Ergani madenlerinin işleme
sinden sonra bu suretle de yüksel
miye ve kabarmiya başlamı§tır. 

Bundan baş1ca ticari müvazenemiz 
de de esaslı bir unsura malik ol
mut olacaktır. 

DUnkU konferansı dinliyenlerden bir grup 
Hükumet bu gibi esaslı sebep - ı mi? 

leri nazarı dikkate alarak Şefkat - Şeref Bey bunları uzun uzadr -
li - Ergani hattını yapmıya karar ya izahetnıiş ve nihayet demiştir 
vermiılerdir. Hükumet bu hat - ki: 
tı istikraza müracaat etmeden de - "Gayri menkule konan para 
yapabilirdi. ağır merasime tabidir. Çünkü bun-

Biraz evvel güzergahlarını söy- ı lar için bir borsa yoktur. Men· 
!ediğim hatlar için hükumet 200 ı kul kıymetlerden mütehavvil ge
milyondan fazla para sarfetmiş- lirli olanların kıymeleri müte -
tir. Fakat, devlet bu hattı tasar- madiyen değişeceği ve çalışma 
rufumuzdan ve el emeği olarak a- tarzının sonuna bağlanacağı için 
yırdığımız parayla yapmağı dü- çok büyük bir ~ckilde bağlanıla

şündü. Bu da yeni bir inkılaba maz. 
yol açmak içindir.,, Bilhassa doktor, tüccar, avu • 

Şeref Bey bundan sonra tasar - kat, ve saire gibi aile geçindirmi • 
ruf hakkındaki fikirlerini söyle - ye mecbur insanların tasarru • 
miş, demi§tir ki: funu böyle mütehavvil gelire bağ· 

- Bir memlekette tasarruf fik _ laması hazan çok iyi neticeler 
ri ilerlemit olabilir. Tasarruf pa • 
rayı toplayıp kapamak şeklinde 
olursa faydası olmaz. Tasarruf; 
toplanan parayı harekete koy • 
mak demektir. 

Türkün tabiatında tas::ırruf, her 
milletten fazladır. Zati itibal'ile 
(Efendi) olan Türk son dört sene 
içinde de bunu ispat etmiştir. 

Nitekim bankalarda 40 - 50 
milyon liralık mevduat toplandı. 

iradenin terbiyesi en çok za
man istiyen hususl:.ırdandır. Fa -
kat 4 senelik tecrübe Türkün had-
dızatında tasarrufa ve iktısada 
fevkalade riayetkar olduğunu is
pat etti. 

Türkçede bir darbımesel var -
dır "Mal canın yongasıdır,, derler. 
Y ongamızı harekete geçirmek için 
emniyet lazımdır. Bu olursa 
her vatandaş asri şekillere uygun 
şekilde parasını verir. 

Bunun yanında, parayı işlete -
ceğine teşebbüs ve verimli ol
malıdır. Bu ne verecektir? Is • 
tikbali ne olacaktır?. Artacak mı -
dır? Çıkacak mıdır? Bunun ve-
riminin müstekar olması temin e -
dildikten sonra harekete doğru 

ileriler. 
Üçüncü şart ta; tasarrufumuzu 

koyduğumuz teşebbüsün zaman -
la itibarı artacak mıdır?. inecek 
midir? Bunlardan başka tasarru • 
fumuza mukabil alacağımız sene -
din satılabilmesi her zaman isti -
fade edilebilmesi. 

Dördüncü şartta; paramızı ya -
tırdığımız yerde gene istifade e -
debilmek imkanını bulmaktır. 

Nihayet koyduğumuz teşebbüste 

mürakaba teminidir. Gelirin te -
minidir. 

Tasarrufumuzu koyacağımız 
hangi kıymet olmalıdır. Gayri 
menkule mi, menkul kıymetlere 

vermez. Vatandaıların ihtiyat 
paraları için tavsiye edilecek en 
iyi şekil bilhassa muhtelif meslek 
sahipleri, tacirler, fabrikatörler, 
çiftçiler için sabit gelirli kıymet -
lerdir. Buların içinde de en mü • 
himmi, devletin ve hükumetin 
çıkardığı istikrazlardır. Bilhassa 
Devlet; müesseseler içinde ye
gane daimilik vaziyetini gös -
teren bir müessesedir. Hatta laye
mut bir müessesedir, diyebiliriz. 

Bilhassa bu defa hükumetimi • 
zin Şef katli - Ergani arasındaki 
hattı yaptırmak için çıkardığı is -
tikraz en emniyetli ve randmanlı 

olanıdır. 

Yüzde beşten faizi vardır. 

lkramiyesile bu miktar o/o 8 e 
çıkmaktadır. Gerek ikramiye, ge -
rek resülmale, gerek faize ait bü -
tün tediyat bilumum tekaliften 
müstesna olduğu gibi bu tahviller 
devlet teahhütlerinde başa bat 

teminat olarak kabul edilecektir. 
Hr.rp zamanındaki dahili istik

razm bugünkü kıymetini bulması
nın başlıca sebebi de bu hükume· 
tin o istikraz tahvillerini başa

baş teminat olarak kabul etme -
sidir. 

Bir btikraz hakiki kıymetinin 
o/o 10 una düştükten sonra büyük 
şefler devlet sözünü yerine ge
tireceğiz diye bunu 100 de yüze 
çıkarmışlardır. Bu, yüksek ahla
kımızı gösteren güzel bir tavlo-
dur.,, 

"Şiddetli alkışlar.,, 

Mustafa Şerek Bey Osmanlı 

borçları meselesinde gösterdiği -
miz düıüstlüğe işaretle : 

- "Hukukta. bir söz vardır. 

Gayri mümkün karşısında kimse 
teahhüt altına konamaz,, o muka -
vele bizim tediye kabiliyetimizden 
yüksekti. Onu ödenecek bir hale 
getiriniz; ödiyeceğiz, dedik. Bu • 

(Baş tarafı blrlncJ aaylfada) 

beri üzerine bir bu alakadar zat -
la görüştük. Bize anlattıklarını 

aynen yazıyoruz. 

Bu zat Viyanada tahsil görmüş 
Alaettin Yuıuf Beydir. Ve iddia -
sına göre Galata kulesine asan -
sör konmasını kendisi tam on bir 
sene evvel düıünmüş ve bir çok 
projeler hazırlamıştır. 

Alaettin Yusuf Bey diyor ki: 

"- Evvela şunu söyliy~yim, ki 
belediy~yi protesto etmek üzere -
yim. Çünkü, belediy~ Galata ku -
lesine tasan·uf iddia&mdadır. Böy
le iddia m~vzuu bahis değilken 

ben, burada yapacağım tesisat 
hakkında hazırladığım projeleri 
hükumate arzettim. 30,000 lira 
s~rmaye ile işe giriştim. Asarı ati
ka kamisyonile ve daha diğer ala
kadar makamlarla yapacağım tt!
sisat hakkında mukaveleler ak -
tettim.,, 

Ali.ettin Yusuf Beyin iddiasına 
göre Galata kulesi hazineye aittir. 
Belediyenin tasarruf iddia etmesi 
kat'iyyen varit olamaz. Bunun i
çin ileri sürülecek hukuki deliller 
de vardır: 

1 - İstanbul fethedildiği va· 
kit belediye teşkilatı yoktu ve ku
le hükumete kalmıftı. Binaenaleyh 
hazinenin emlaki milli yen indir. 

2 - Mevcut asari atika nizam
namesine göre, asari atikadan ma
dut her §ey hükumetin, hazinenin
dir. Bu kanun, tadil edilmiş değil
dir. 

Ali.ettin Yusuf Bey, kulede ya
pacağı tesisat hakkında şu izahatı 
vermittir: 

- Belediye senelerdir Dir 
Taynborg (vakit küresi) tesis ede. 
mediği kulayi, tarihi kıymetini 
muhafaza ederek modern bir şek
le koyacaktım. Bugün bir seyyah, 
kapıdan girinci; ilk karşılaştığı 

şey, bir saniyede genzine işliyen 
pisliktir. Kedi büyüklüğünda fa -
relere tasadüf edilir. Elli metre 
merdivenleri tırmanmaksa çekil
mez bir işkencedir. Bu yüzd~n ku
leye çrkamıyan seyyahlar çoktur.,, 

Tasavvurlar «jOk •• 

Kulenin birinci katı kazino o· 
lacak, yaz kış burada oturulacak. 

İkinci kat, rasathane haline if
rağ edilerek Berlinden getirtilecek 
fenni aletlerle teçhiz edilecektir. 
Bu meyanda konulacak son sistem 
teleskoplar mesela Adalarda dola
şan bir adamı, hatta bir kediyi 
n;t olarak üç metre yakında gibi 
gösterecek ve onların resiı::ıleri de 
alınabilecek. Şehrin her tarafını 
görebilmek için de daire şeklinde 
müteharrik dürbünler konacaktır. 
Ayrıca otomatik bir makine ile zi· 
yaretçilerin fotografları alınabile -
cektir. 

Üçüncü kat, ilave edilecektir. 
Dört metre kadar olacak bu ilave 
yangın haber verenlere tahsis edi
lecektir. Ve bunlar icabında kule
nin bütün tesisatından istifade e
decekler ve kendileri için de mü-

mu111ımıımı1tnı111111ııu11111H11ıınmıumınnnlflt1HHttrmaımnııuıMtınnn111ruı11mtt111• 

nu Osmanlı imparatorluğunun di • 
ğer varislerinden hiç birisi yap -
mamıştır. 

Bir memlekette istikraz ortaya 
atılırken bunu da dü,ünmeli ve 
yüksek ahlak nümunesini de en 
büyük teminat olarak kabul et -
mek lazımdır. Koıunuz, biran ev • 
vel yazılınız.,, demiştir. 

Demiştir. Konferans alkışlar a -
rasrnda bitmiştir. 

kemmel dürbünler konacakt11' ı' 
Alaettin Yusuf Bey bunlat1 

lattıktan sonra diyor ki: bİI 
- Bütün bunlardan sorır~ 

dakikada en üst kata çıkabil . , 
iki asansör yapılacaktır. Bu tet

1 

sat kat'iyyen kulenin tarihi kı~ 
tine halel getirmiyecektir. ~ . 
idare:;i bize ayrıca kulenin ııı~ 
ve.metini temin için ahşap kıtı~~ 

. . ı••· rı beton olarak inşa etmeınızı , 
di. Tahmil edilen bu yükü de.1'1& 
bul ettik. Bunun için de beş bıll 
ra ayn·dık. 

Vakıt kürc:ıine gelince: S~ 
da Belediyenin tesis etmek jıt• 
diği şeklin hayret edilecek der~ 
de mantıksız olduğunu söyl~ 
isterim. Buna göre, saat 12 de 
re düşecek ve herkes saatini •~ 
edecektir, insaf edilisn. Daire•i' 
de çalı~an bir memur, kuleyi g'ôt 
mek için çatılara mı tırınııııtl' 
Köprü b"'şına mı koşsun? 

Benim projem 
Alaettin Bey burada durd'l' 

dı. Acı acı güldükten sonra: J 
- Hükumetten mcsaat1.e 

dıktan sonra bütün gayretler~ 
rağmen te:;isata başlıyaınadı' 
Ve görüyorsunuz ki Belediye 1 
küresini hala yapamadı. Doğd 

0

su söylemek isteminyorum. 
Alaettin Bey projesini söyle 

miyordu. Diyordu ki belediye 
sefer bunu tatbika temayül e~ 
celc. 

İsrarlarımız karşısında bunıl 1 
izah etti: 

- Dediğim gibi kürenin daf 
mesi bütün bir şehir için fayda ti 
min etmez. Küre düştükten sotİ 
top atılsa da. Bunun İ9İn r•-~ 
neden temdit edilecek kablo 
yapılacak masraf ta füzulil 
Fennin her kısmında tatbik edil' 
otomotik teııkili.t harikalar ye.t' 
tıyor. Otomatik telefonu görüYo' 
sunuz. Kulede yapılacak saat~ 
otomatik olacak. Evvela ayda ıJ 
dakika bile şaşmaz kronoJ11e" 
lazımdır. Buna ilaveten rasath,; 
için iki telefon ayrılır. Grenovi~~ 
muntazam saat ayarı temin ed1

' 

Ve otomatik makine tam aaat 
de bütün şehrin duyabileceği d{ 
düğünü öttürür.,, 

AlaeUin Bey bütün enedJ 
sarf ettiği bu uğurda çok fed~ 
olduğunu, tesisattan sonra. ~ 
be~ sene kirın yüzde otuz ~ 
hazineye bıraktığını, 35 sene dl. 
rada bütün tesisatı hükumete ' 
redeceğini ve bu şekilde mulı• 
le yaptığını söyle.mi,tir. ~ 

Alaettin Beyin son sözleri flJl!"f 

lardır: J. 
- Memleketimizde fenni ! , 

sat mevzuu bahsoldueu vaJ<ıl 1 
reddüt görüyoruz. Bu ter~ 
Cümhuriyet devrinde olaınıY I 
tır. Projemi güzel san'atlar alı~ 
misi mimari profesörü Egl de 
dir etmiştir. Beraber kuleyi ~ 
dik. Çalışacağım, uğrafa~~i 
fetihten evvel, kurbanlar nezr I 
len "İsa kulesi,, ni altı asır e~ 
haHnden kurtaracağım. 

. de 
Zonguldak HalkeY1J1 ı 

ZONGULDAK, 14 (A.>.J i 
Zon3uldak Halkevinin 111iiZ~· 
sergi, halk dershaneleri ve 1'0 i' 
lar şubeleri idare komiteleri i/ 
habatı bütün Halkevi mentılP ,i 
nın huzuru ile yapıJ.mış ve bil~ 
retle Zonguldak HalkevinİJ.1 d ·l,, 
§ubesinin te,kilatı bitiri1?'

1;.J' 
Halkevi orkestresi parlak bır 
samere vermiıtir. 
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alatasaray Istanh'1lsporu yendi 
B~!~oz-Süleymaniye takımları berabere kaldıla~ 
n. dun ikı •tadda da liğ maçları- Sarı - Kırmızılıların yeni içleri kika.aı lıtanbulspor lehine geçtı. 
-~;;•nı ~dildi. Günün en mühim bilhaaaa ıaziçi çok akıllı ve sakin Fakat müdafaanın canla başla 

l akıım •tadındaydı. hareketlerle devamlı ıurette lı- çalıtması yüzünden Galatasaray 
•tanbul ı G · · d' d" k ı · h h ·· t yüzü gör • lllQ · •por a alataıaray tanbulıpor kaleıını teh ıt e ıyor· a esı emen emen fU 

l P•ona Y 1 dak" · · d" ltQı I 0 un ı ıkınci kartı - lardı. me ı .• 
tlaar: a~~~ Yapacaklardı. Gala - Diğer taraftan Galataıaray mü- Bundan ıonra Galatasaray • 
1, b y ırınci maçta üç sayı fark - dafiinin, Tevfiğin vücudile çok lılar tekrar hücuma geçtiler. Re • u y . 
içi11 b enı rakibine yenildiği §eyler kazandığı görülüyordu. biinin güzel bir tütünü lstanbuls • 
laaar u maçın neticesinden Gala • Denilebilir ki, T evfiğin muvaffa - por kaleciıi tam bir isabetle 
"lenı,:1 lehinde hareketler bekli - kiyetli oyunu lstanbulspor müha - yakaladı. Arkaıından Mehmet 

F ~ok azdı. · cimlerinin maçın sonuna kadar Salim bir ıayı fırsatı daha kaçır • 
llcıin t ekaerinin umduğu netice müessir ve kombine bir vaziyete dı. Maçın son on bet dakikası 

e çıktı ve bir hayli heyecanlı girememelerine çok bariz bir amil mütevazin olarak geçti. Fakat 

let. 
a~n "b111apor - Galataaaray ma~ından bir görUnUş 
~llıdıJ~1 Sarıkırmızılılar ka • olmuftur. 
tıbaallı enı de rakibine faik in - Onuncu dakikada, dün.cidden 
~ ... "~l'eQ &kıllı bir oyundan güzel oynıyan Galatasaray aağ a -

S.at 'beıe çığının bir tnndeli lstanbulspor 
ıaı_d_ "' ÇeYrek kala takımlar kalesinin ancak direğini atlata • 
aa .rerler' · 

'•Ylıla •ııı aldıkları Galata - bildi. Top hep lstanbulspor sa -
aöriildu: ... ll tu tertiple dizildikleri hasında dola,ıyordu. 
a .4'1ıi - T f On altıncı dakikada Rebii ka -
~ı, ~iL- e,. ik, Bürhan - Su-

t.leh .._t, Supb· _ Cef"l B'l"l le önünde elle tutuldu. Fakat ha -illet A. ı a, ıa, 
llun.' dıl, Rebii. 

' da :'_~bil lıtanbulspor ta -
rı Ve merkez muavin -

kem görmemişti. iki dakika ıon -

ra Rebii çok uygun bir vaziyette 
bir sayı fırsatı daha kaçırdı. 

~ ~ataa.ray kaleal önUnde bir ka~ saniye 

Umumi heyet itibarile Galatasa • 
rayın bir hayli ağır bastığı görü • 
lüyordu. Maç Sarı - Kırmızılıl~ • 
rın galibiyeti hak eden oyunlarıle 
bitti. 

Yeni ve tecrübesiz olamalarına 
rağmen, futbolü kavramıt olan 
iki iç oyuncunun iltihakile Gala -
taaaray mühacim hattı, bermutat 
gol çıkaramamış olmasına rağ • 
men, Eıki mühacim hattından 
gözle görünecek derecede farklı 
bir hale gelmişti. Takımın dün • 
kü kadrosunu dün iyi ve ümit ve • 
recek vaziyette bulduk. 

latnabulsporluların defansı dün 
çok bozuk ve lüzumsuz bir seri • 
likle oyr.adı. Yalnız Samih bir 
istisna teıkil ,.diyordu. 

Fakat takımm iyi oyun ver~me· 
mesinin asıl ıebebi, Galatasaray 
takımının umulmıyan güzel oyu • 
nu karşısında düştüğü ahenksiz 
vaziyet olmuf tur. 

Hakem, oyunu mümkün oldu • 
ğu kadar iyi idare etti. Fakat 
Galatasaray lehine iki biriz pe • 
naltılık vaziyetini göremedi. 

SUleymanlye - Beykoz 

Kadıköyünde yapılan Süleyma· 
niye - Beykoz maçı birer sayı ile 
berabere neticelenmittir. Maçın 

ilk dakikalarında Beykoz ağır ba· 
sarak bir gol çrkarmıf, fakat iyi o
yununu devre sonuna doğru kay· 

betmiye ba9lamıttır. Devrenin bit
mesine yakın Süleymaniyeli Bü
lent uzaktan bir tütle beraberlik 
sayısını yapuııt ve ikinci devre da
ha çok aüleymaniyenin iyi oyu· 
nuyla devam etmİ§tir. 

Fakat iki taraf ta bütün çaht • 
ma11na rağmen sayı çıkaramamıt 
Ye maçı beraberlikle bitirmit • 
lerdir. 

Dl§er maCjlar1n neticesi 
Ci~l't,. stakınıdaki yerlerini Yirminci dakikaya doğru Ga -

.... l e al"h dd· Taksimde Galatasaray - Is • lcıı .._b..._ a a ınin ıiıüha • latasaray kalesi enditeli birdakika 
~eti'-;-._ çıkma d l" tanbulıpor B takımlarının maçı 
ı. ı ~·-ı· 11 0 ayısile en du ve tam yirminci dakikada Ga • 
'"la)._ "' il •nd 1 sıfıra karşı üç aayı ile Galatasaray ltr L ~Sa .e yer a ıyordu. lataıaray klesi enditeli bir dakika 

.1 • b'tl mı Beydi. Maç bat- h k b lehine, Topkapı - Hilal maçı 
ı erı '"-az Gal geçirdi. Fakat Ni at yetitere u 1 - 3 Hilal lehine bitmittir. 
'florı't1ıldılcıarı 1 

.... aldtaıaraylıların ilk ciddi tehlikeyi güçlükle atlat -
cleıı 'oll tr İlci üç ;~ikü. lstanbul • tı. Haftaymin sonuna doğru Kadıköyündke lBey~oz b-:- Sü • 
!ti ll 1-ıyik a devam e • Galatasaray tazyiki tekrar batla - leymaniye B ta ım arı a ırer sa· 

tap).... ten henüz kendı.lerı· yı ·ııe mu··savi vaziyette kalmıtlar, 
'ç.i ·.r•nıad • dı. 35 inci dakikada galataıara • ı E b. k 5 ·ıe Kasım· la .... lllıll - an C•latasaray ıag"' yu""p ıre artı sayı ı 
-., ... ~affak· r . yın üç mühacimi topla beraber . t" 

•irı "'ruıu 1 •Yet 1 hır yan - lstanbulspor kalesine girer gibi 1 pa§&yı yenmıt ır. 
'ı thi•erd· •tanbulıpor kale • 

c·· •ı-llı...ı 1
• oldular. Top kafada, ayakta ka - KU~Ukler arasında 

~ daJtUca~Porluların bu dördün- le cizgisi üzerinde bir iki saniye Küçükler araımda yapılan maç· 
c1e:ıı -~:Pı1lan sayıdan bir durduktan sonra geri döndürüle • larda F enerbahçe küçükleri 3 - 1 
le})il~ll•atf-ıq 0 dtıkları devam e- bildi. lstanbulspor küçüklerini, Kasım· 

•rdi. Jetsizliklerile ölçü- • • • paf& da ııf ıra karşı 1 say ile Vefa 

ikinci devrenin ilk on bet da - küçüklerini yenmitlerdir. 

Mektep Sporu 
Türk gençliğinin sıhhat ve 

kuvvetinin esasıdır 

Almanya ve ltalya dünya müsabakasına girecek 
sporcularını mektep gençliği arasında arıyorlar 

Yazan : Aleksi Abraham 

- Bu sene Türk sporcuları n~ 
gibi muvaffakiyetler elde ed~cek
ler? 

Ben bu sorgu ile sık sık kartı • 1 

latıyorum. Buna layıkıle cevap ve
rebilmek icin, önce bütün dünya -
da spor rekorlarının hangi esasa 
göre yükseldiğini araştırmak la-

Atletiına aatrealiil Her Abrabam 

zımdır. 
Evveli, 1936 senesinde Berlin-

de yapılacak olimpiyat müsabaka
larında büyük muvaff akiyetlere 
iriımek istiyen milletlerin ha~ır -
lıklarını bir kere gözden geçıre • 
lim. Mesela, ltalyada ve Alman • 
yada. Göreceğiz, ki gerek hüku -
metler, gerek ıpor itlerini i~a~e 
edenler, dünya müsabakasına ıştı· 
rak edecek sporcuları, başlıca 
mektep gençliği araıından seçme· 
ği tercih arzusundadırl~r .. 

Bütün mekteplerde ııtıdadı o· 
1 ki ciuınaıtik lanlar arattırı aca ar, 

ve spor muallimleri tarafından 
yetiştirileceklerdir· . 

Bir misal zikredelım. Bavyera 
.f retı" son günlerde tek· 

maarı neza , 
.1 Bavyera mekteplerine ve da· 

mı .... d 
rülfünunlarına fU tamımı gon er· 

mittir: 
"Yüksek sınıflar talebeleri ı•e d~· 

.. 11.. mu .. davimleri arasından, bU-ru unun . . 
hafif atletizmde, kendılerınde hana .. .. 

k d dcg-er derecede kabüiyet goru. 
ay e . t" 

lu .. dairesinde bir yetış ırlenler ve usu 
. 1 bu kabiliyetlerinin inkişaf ede-me ı e . 

-· k·,.naat gctirUenler, cimnastık 
cegıne .. · 

ll . 1 . tarafından esaslı surette mua ım erı 
. tcibi tutulacaklardır. Bun • bir seçıme 

. . leri 1933 reya 1934 senelcri-
ların ısım • 
nin temmuz ayları ortalarına kadar 
Münihteki memleket idman müessese
si müdürlüğüne bildirilecektir.,, 

ltalyadaki veziyet te, buna 
benzer~ Orada hükumet, gençli
ğin beden terbiyesi i§ini eline al • 
mış ve teşkilat hususunu "Opera 
Naziyonale Belilla,, ya havale et • 
miştir. Burası, milli terbiye neza • 
reti müıtetarlığına tabidir ve bu
gün üç milyon gencin yetiştirilme· 
sile uğra§maktadır. Musolininin 
bütün bu gendere kar~ı parolası 
1936 senesinde Berlinde yapılacak 

Olimpiyat müıabakalarında mut • 
laka muzaffer olmak isteğidir. 

Son olimpiyat müsabakaların • 
da, en iyi derecelerin hemen dai
ma mektep gençliği tarafından 

temin olunduğu görülmüştür. 

Yazık, ki Türk sporunun temsi
linde mektep gençliğinden bugün 
henüz istifade imkanı bulunama -
mıştır. Türk mekteplerinde, spor, 

asrın icabına uygun dünya beden 
kültürü olarak, daha faal bir vazi· 
yete henüz geçmemittir. Bedeni 
kabiliyeti arttrılmamıt olan bu 

gençler, mektepten çıktı mı, çok 
defa sporla alakasını ihmal edi
yor. Ancak pek azı bir ıpor klübü
ne giriyor ve bunun pek az ıporcu 
arasından, ecnebi memlekellere 

karşı büyük rekorlar ve zaferler e
le geçirecek sporcular aranıyor. 

Bu vaziyette, yalnız f ev kala de is
tidat sahibi Türkler, bu hedeflere 

varabilirler. Fakat umumiyet iti • 
barile, pek az mevcut arasmdan 
seçeceklerimizle, .büyük sporcu 

milletlerle mücadelede, kafi deı·e· 
cede iyi neticeler alamayız. 

Ben, bu sözlerimle Türklerin 
spor sahaıında kabiliyet noktasın
dan üıtün olmadıkları teklinde bir 
mülahaza ileriye sürmüş olmaktan 
çok uzağım. Demek istediğim fU· 

dur, ki mektep sahaıında, mektep 
gençliğine spor terbiyesinin timdi· 
ye kadar tatbik edilmemesi, spor· 

da en yüksek dereceleri elde et· 
memize engel oluyor. 

Sıhhat kuvvet ve kabiliyet ifa• 
desi olan bugünün icabına uygun 
Türk beden kültürüne erittirecek 

yol.. ...... Mektep sporunun açacaiı 
yoldur! 

Spor ve spor cimnastiği, bütün 
ilk, orta ve yüksek mekteplerin 
beden kültüründe eıas noktası ol· 
mak tartile, spor, Türkiye için 
bütün dünyada şerefli neticeler te
min edebilir. 

Bugünkü Türk gençliğinin, ile
riye doğru yürüyen Türkiyenin bü· 
tün ruhi, iktisadi ve harsi hedefle· 
rine karşı hararetle merbut olduğu 
muhakkaktır . 

Fakat, her Türk bilmelidir, ki 
bütün bu hedeflere kat'i olarak 
varıhnasını temin 
adalesi kuvvetli ve 

edecek olan, 
mücadelede 

tecrübeli, yani heden ve ruh iti
b:uile zinde genç Türk sporcusu• 
dur. 

Alex Abraham 

lzmir Lik maçları 
lZMlR, 14 (A.A.) - Lig maç· 

larına bu cuma da devam edildi. 

Netice~e lzmirapor Altaya bük • 

men, Şark-:~or Bucaya 4 • 1, Albn 

ordu Göztepeye 6 - 2 galip geldi· 

ler. K. S. K., Türkıporla berabere 
kaldı. 
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Harikullde Aşk ve Macera Romanı Cami hırsızı 
Kadınlara &Akim 

Ayasofyanın halılannı 
denk yapıp götürürken .. rtakleden • ta. 

Kendi kendine mırıldanıyordu: ti. Selma, bir adını geri çekildi, Evvelki gece Ayuofya camisi~ 
de garip bir hınız yakalanmıttır. - Ne diyordum, az kalam ağ

zımdan kaçıracaktım. Bu sırrı yal
nız efendim ifşa edebilir. 

Selma, parmağındaki yuzuge 
baka kalmıştı. Garip ihtiyarın söz 
leri, hareketleri, hiddetleri aklını 
altüst ediyordu. Ne düşüneceğini, 
ne diyeceğini şaşırmıştı. 

Bu işin doğrusu neydi?. 

Albümdeki resminden daha gü• 

zel olduğu söylenen adam, onu 
seviyor ve kendisine bir servete 
değer bir elmas hediye ediyor, 
karşılık ta bir şey istemeden. 

Sakın bir tuzak olmasın. 

İhtiyar ona Y:alkaşarak haber 
veriyor: 

- Merdivenin sonunda bir kadi
fe perde göreceksiniz. Açınız. Ge 
niş bir sof aya gireceksiniz. Sağ ta 
raftaki büyük meşe kapıya gidi -
niz, kapı açıktır. Oradan bir bah
çeye çıkacaksınız. Bahçede bir ge· 
mici sizi takip ediyor. Çekinme • 
den onu takip ediniz. Sizi, bir li
mana kadar götürecek.. Oradan 
büyük bir vapura binerek lstan -
bula dönersiniz .. A .. affedersiniz, 
az kalsın biletinizi vermeyi unutu· 
yordum ... işte .. birinci mevki bir 
kamara ..• 

Selma uzatılan şeyi alıyor. Ha
kikaten bu birinci mevki bir ka -
mara biletidir. ihtiyar, gittikçe sö
nen bir sesle devam ediyor: 

- Unutmayınız .•. Sağdaki ka
pr .• Zira, öteki tarafta, solda tıpkı 
ona benzer bir kapı daha vardır .. 

Bu kapı· (ihtiyarın sesi gittikçe a· 
zalıyordu) efendimin dairesine a· 

çılrr. Efendim, birinci salondadır. 
Size hususi olarak söyliyeyim ki, 

kapının üzerinize kapalldığmı duy 
mak istiyor ... Bu ses onun kalbin • 
de büyük bir acı uyandıracak .. A· 

deta, bir sevgilinin üzerine kapa • 
nan bir tabut sesi gibi .. Bu ses, o· 

nun beslediği büyük bir ümidin 
kaybolduğunu bildiren bir ses o -
lacak .. Çünkü.. Sizin kendisini 
'derhal tanıyacağınızı ve kabul 
edeceğinizi ümit etmişti. 

- Bunu nasıl ümit edebilirdi 
ki kendisini hiç görmemiştim. 

- Öyle mi zannediyorsunuz?. 
Gözlerinizi kapayınız .. Bir saniye 
'dınunuz ... işte karşınıza çı'kan o -
nun hayalidir. 

Selma gözlerini kapıyor. Bu 
h"areket, ihtiyarın sözlerine itaat i· 
çin mi, yoksa yorgunluğunu gider· 
mek için mi?. bilinmez .. 

Ve Selma, ihtiyarın bir mırıltı 
haline giren sözlerini dinliyor. 

- Kendi kendinize benim için 
"Ne deli!,, diyorsunuz değil mi?. 
F a:kat hana inanınız ... Bana ina • 
nınız diyorum size, zira, kadın 

hulyalarınız bir şekil aldı, mev -
cuttur .• Yaşıyor. Odur. Ve hayali· 
nin peşinden ihtirasla İç çeken hu 
yegane aşık, yalnız sizi düşünüyor 
Selma Hanım! ..• 

Yalnız sizi .• yalnız sizi ... 

Ses gittikçe azalıyordu.. Sönü
yordu ... Tuhaf §ey .. Bu ses mevcut 
muydu, yoksa Selma düşünüyor ve 
<Iüşüncelerini ses halinde mi du -
yuyordu?. Selma, lbu noktayı ay -
'aınlatmak için başını biraz daha 
ileri uzattı ve haykırarak kapalı 
tuttuğu gözlerini açtı. Yüzü, ölüm 
gibi soğuk bir cisme temas etmiş· 

ve yüzünün mermer bir sütuna te
mas ettiğini gördü. Fakat ihtiyar 
neredeydi?. Ortade.n kaybolmuf • 
tu. 

Selma, bu esrarengiz evden bir 
an evvel kurtulmak için merdi • 
venleri ko§a koşa indi. Iıte ihtiya· 
rın tarif ettiği kadife perde.. Ve 
perdeden sonra, gene ihtiyarın söy 
lediği sofa ... Genit ve sessiz bir 
sofa.. Sağ tarafta da kapı.. Selma 
gene kota kota bu kapıya gidiyor 
ve açıyor, gayet güzel bir bahçe 
görüyor .•. Çiçek ve yeıillik dolu 
bir bahçe .. Biraz ilerde, arkası ka· 
pıya dönük, yüzü denize doğru o· 
turmuş bir gemici ... 

Demek ihtiyar yalan ıöyleme • 
miı. Serbesttir. Tamamen ve tart· 
uz ıerbeıt ... 

Selma hemen bahçeye fırlamak 
istiyor. Fakat o dakikada, sofanın 
öte tarafındaki kapının arkasında, 
meçhul ve esrarengiz adamın bek· 
lediğini dütünüyor. 

Selma duruyor. Şimdi artık 
serbest olduğu için, burada kapa • 
tılıtından doğan bütün kini bit • 
mittir. 

(Devamı var) 

Beşibirlik 

Bir kaç gecedenberi Ayasofya 
camisine girerek çıkmıyan bir a

dam zabıtayı ıüphelendirmiı ve 

evvelki gece bir memur bu hırsızı 
cürmü meşhut halinde yakalamış· 
br. Hırsız gece yarısına doğru ha
lıları toplıyarak denk yapmağa 
başlamı§, bu esnada zabıta me
murları bu meçhul hırsızı derhal 
yakalamıştır. 

Bu şahıs tahkikat esnasında İs· 
minin Sabri olduğunu yersiz yurt· 

suz ve garip lduğu için camide 
yattığını hırsızlık etmediğini söy
lemiıtir. 

Kurşunla ölmüş bir adam 
cesedi bulundu 

Dün Edirnekapı mezarlıkları 

arasında ba§ma isabet eden bir 

tabanca kurşunile ölmüş bir adam 

cesedi bulunmuttur. Üzerinde bu· 
lunen nüfus tezkereshıden 29 yaf• 

larında Bahaettin olduğu anlaşıl· 

ınıştır. Zabıtaca tahkikat yapıl • 
maktadır. 

AlıyOr !. 
Köprü başında kıyamet koparken yanı 

başında bir komedi oynanıyor ! .. 
Bir paket içindeki deste deste liralar meğer 

bomboş gazete kağıtlan imiş .. 

Evvelki akşam Köprü üstünde 
Matmazel Suzan faciası devam 
ederken beri tarafta İstanbul Ba -
lıkpazarmda da açrk gözün biri 
bir komedi oynamıttır. 

Tam köprü üstü cinayetinin 
vuku bulduğu bir saatte kılığı kı -
yafeti düzgünce biri Balrkpaza -
rmdaki sarraflardan Aram Efen • 
dinin dükkanı önüne geliyor ve 
tam bir alıcı gözü ile Aram E -
fendiye: 

- Bana, diyor, biraz beşibirlik 
lazım! 

Aram Efendi bu, ak!am müş • 
terisine lazım gelen sarafça :iti • 
fatları savurduktan sonra soru -
yor: 

- Kaç tane kada~· beşibirlik 
iktizadır zatınıza! 

- Sekiz tane kadar! 
Sarraf hemen camekanını açı -

yor, oradaki sekiz tane safran 
renkli, çil çil, ve pırıl ;nrıl beşi -
biryerdeleri kalantor müfterinin 
önüne koyuyor. 

Bu nal gibi altınlanr karşı • 
smda gözleri kamaşan müşteri, 
sanki kimse görmesin! Gibi yap • 
macık bir tavırla etrafını süzerek 
koynundan dolgun bir cüzdan 
çıkarıp açıyor ve cüzdanın için -
deki deste deste banknotları bi -
raz karıştırıyor, sonra beşibiryer • 
deleri eline alıp biraz muayene e -
diyor. Onları muayene ederken 
cüzdanını sarafın camekanının 
üstüne bırakıyor. 

Şimdi mütteri altınların ve 
sarraf bu banknot destelerinin 
karşısında ağızlan sulanmıt bir 
halde birbirlerine bakarken müş • 

- Yani dirhemleri eksik falan 
olmasın? 

- Ne münasebet efendim! Bak
sanıza.. Mübareklerin hepsi de 
şimdi çarktan çıkmış gibi! 

- Öyle amma, ben bir kere 
gene böyle altın para alırken al • 
datılmışmı ! Onun için bunlan iyi 
bir anbyana göstermek lazım. 

- Gösteriniz efedim, istediği -
niz yere gösteriniz! 

- Kime göstereyim, ben bura • 
nrn acemisiyim! 

- Nah, yanımızdaki sarraflara 
gösterin, daha olmazsa ' götürüp 
bankalara da gösterebilirsiniz. 

Bunun üzerine yağlı müşteri: 
- Öyleyse şu sarraflara birer 

birer göstereyim bir kere! 

Diyip albnları alıyor ve: 
- Cüzdan sizde dursun hele! 

Diyip alt taraftaki sarrafa doğ -
ru yollanıyor. Fa!ut, yollanış o 
yollanış ha! Aradan dakikalar 
geçiyor, gelen giden yok! Neden 
sonra sarraf Aram Efendi bir de 
cüzdanın içindeki banknot deste -
lerini aç1p bakıyor ki, bu desteler, 
sade Üzerleri birer kağıt lira ile i · 
yice sarılmıt C!ki gaz:ete kağıt!a -
rından ibaret değil mi imiş? 

Zavallı Aram Efendi altınların 
petinden: 

"Siz gittiniz, şimdi ~izin peşi -
nizden benim göz yaşlarım gi -
der' ~Hv" ;:-ır ·-- ....... 1\ baslıyor .,, 41Cıııı~ • · ....:: .. • 

' Hamahn başı yaralandı 

Hasköyde Cami sokağında 5 
numaralı hanede hamal Hasan o • 
turmaktadır • Hamal Hasanın 

Mehmet Ali ile aralarında bir o -
teri: dun kavgaşı çrkmış bunun üzeri -

- Acaba bu alhnlar tamam ne Mehmet Ali keserle hamal Ha • 
mı? 

- Ne gibi? 
sanı başından yaralamıştır. Meh • 
met Ali yakalanmf!br. 

G~ndiye Tutgun 
3 KADIN 

- 4 - {Pt 
Gandiye aıık ikinci kadın A • yanlıktan çıkını§, adam kııtı ~ 

merikalı Mis Nila Cooktur. Buka- nevver, medeni, hem de yakıt 
dın, Miı Madlene benzemez. Onu genç bir kadın!.. ~~ 

bir ~' "Delhi,, nin "Prensler Münakaıa başlar. Miı . ıt 
meclisi,, ıamileri arasında gören Hinduluğa son derece sanııoıi)ı 
bir muharrir fÖylece tarif ediyor: itikatla girdiğini, uzun t~Ü' ıt' 

tetebbülerden sonra dinin• ~ .! ı 
"Prensler içtimaında müzake • · }lıP" kıp bu dini kabul ettiğinı, ~ 

reyi dinlemiye gitmittim. Samiler lann bütün mukaddes kitaplJJ: 
locasmda bana tahsis olunan san· Jıv okuduğunu uzun uzadıya an 
dalyeye krem renkli bir koıtüm gi Fakat dinli yen kim?. t 
yen ve kostümünü kırmızı çiçek • Çünkü Hindulara göre .J 
lerle süsliyen bir kadının oturdu • ka.ıır. 
ğunu gördüm. Kadının hali tuhaf· insan, tetkikle, tetebbüle, f{'J 

le, Hindu olamaz. insanın 1
_.., 

b. Dikkat ettim. Saçlarım kırmızı I d t,.· c o ahilmesi için, onun Hin u 0 _., 

kurdelalalarla bağlamıştı. Elinde doğması lazımdır. Hindu ol~~ s 
de kıpkırmızı bir çanta taşıyordu. doğmıyanın Hindu olmasın• 1 

Ellerinin ve ayaklannm tırnakları 
k kı kan yoktur. ; 
ıp rmızıydı. Ayaklarmm tırnak- Hindular, nasıl Mis Nilan•tl c 

ları dedim. Çünkü çorapınzdı ve zünü anlamazlarsa, Mis Nil~ ) 
ayağında ayaklarının parmakla· onların bu cevaplarını havıı.1 d ı: 
rını ve tırnaklarını apaçık göste • na sığdıramaz. Mesele büyür, J 
ren bir sandal vardı. Sonra yanak taasıplar kudururcasına bağırıf 1 

lan kıpkırmızı, dudakları kıpkır - ğırır, mabedi telviı ettiğİll~ ~ 
mızı idi. Hemen shneye çıkacak tathir edilmesi lazım gediğin• ' 
bir rakkaıeden farksızdı. dia ederler. 

"Onu seyrettikten sonra bade • Hindiatanda bir mabedin t~ ı : 
meyi çağırdım, ve yerimin botal • vüs etmesi pek mühim bir d' :ı 
tılmasını istedim. Bu kadının gü • ledir. Bu yüzden arbedeler lı~ ~ 
rültüsüne payan yoktu. Bağıra ha· kanlar dökülür, ahali isyan 

1 ğıra itiraz ediyor, söyleniyor, söy· Netekim öyle de olmuıtur. _J 
leniyor ve herkesi rahatsız ediyor- Mis Nilanın mabede gİ~· • 

du. Onun bu gürültüsü, bu patırtı· onu telvis ettiğini haber alası f. ~ 
sı tam iki buçuk ıaat devam etti. dular derhal dükkanlarını ~· J 

lar, i§İ gücü bırakırlar ve ma1"" Çünkü celae o kadar sürmüıtü, . .f 
tathir edilmek üzere kapand"'", genç kadın herkesin nazarı dikka· r 
nı isterler, bununla da iktifa g 

tini üzerine topladığı bu sırada 

kıpkırmızı çantasını açıp yüzünün 
ve dudaklarının kırmızısını koyu • 

laşbnyor, hademe geçtikçe onu a
zarlıyor; yerinden memnun olma· 
dığını, rahat etmediğini, bir

0 

§ey 

görmediğini, mütemadiyen söylü
yor, ayni zamanda Gandinin mü -
ridesi olduğu için kendisine bu 
muamele tatbik olunduğunu anla-

tıyor ve herkesi sıkıyordu. Onun 
Gandiye tarfatar olduğunu söyle-

mesile bütün gözler ona hayretle 
dikilmiı, herkes Gandinin böyle 
sapsarı kostümlü, kırmızı çantalı, 
kırmızı yanaklı, kırmızı dudaklı, 

kırmızı tırnaklı, çorapsız ve kırmı

zı ayaklı bir müride bulmasına 

f&!mış kalmı§tı.,, 

Gandinin aşıkı olan ikioci ka -
dın budur. 

Miı Nila, Hindistana muvasa -
latmdaıi birkaç hafta sonra az kal· 
dı bir iğtiıaş da çıkaracaktı. Çün· 
kü kendisi Hinduların Ruhanile -

rinden birini bulup dinini değiı • 
tirmiş, Hinduluğa girmif, ondan 
aonra kollarını sallıya sallıya Hin· 

duların her mabedine girmiye, 
her ayine ittirak etmiye batlamış· 

tı. Halbuki Hindular böyle bir şe· 
ye tahammül edemezler! 

Çünkü onların dinine girmek, 
bütün mabetleri açmıya ~afi de · 
ğildir. Hinduluğa kabul olunan 

her insan, dini ayinlerin hepsine 
iştirak edemez! Fa!tat Mis Nila 
bu merasim ve tetrifata aldırış et· 

miyerek günün birinde bu ayin • 
lerin birine iştirak eder. Sen mi -

sin iştirak eden? !.. Hindu!arın kı
yameti kopar. Mutaassıplar Mia 
Nilanın mabetlerine girmekle o • 

nu telvis ettiğini söylerler. Kadın 

Jaşmr kalır. Onun mabede girme· 
sile, ayine iıtirak etmseile ma • 
bedi ne diye telvis etsin?. Kendisi 
pis, mülevves bir ka :im değil ki ... 
Bilakiı, Hinduluk uğrunda hıristi· 

miyerek hükUmete bir heyet S 
dererek vukubulan hareketi ~ 
testo ederler, hükUmet beysJ1' 
essüf ederek bu hadisenin t~e" 
etmemesı için tedbir alacagit'; 
lan eder ve bu surelte me,e 
kapar. 

Amerikalı Mis Nilayı macet" 
1 

sevkeden nedir?. ~ 
Mis Nila, Jorj Kram Coolı, 

mmda Amerikalı bir muha~ 
kızıdır. Babası, Provinceto # 
bir tiyatro tesis etmiş ve bıJ 
retle piyes muharrirlerinin ~ 
masını temin etmek istemişti· 
ter Jorjun bu teşebbüsü nııJJ 
fak olmuı, onun tiyatrosu ,..1 ~1 
de birçok muharrirler, töhr~ ~ 
zanmışlardı. Bunların biri bit J 
dındı ve adı Susan Gospelldi·V 
jun üçüncü zevcesi de bu 1'• 

d~ ' 

·-··-··ıııııı..ı-ııuıımıııııııııı~~ 
Tıp talebe cemlyetırtcl 
konferans ve kon•et 

Himayeietfal cemiyetindeJl~ 
Nisanın 20 sinden 30 uncıl r 

akıamına kadar postahanel~ 
rilecek adi mektuplara 1, te tfl 
lü ve kıymetli mektuplara 2ı ~ 
grafnamelere 3 kuruşluk .,e 

1 
( 

lara 20 paralık (Himayeietf~ ~
kat pulu) yapıflırılması t94 
maralı kanun iktızasmdand1'' r 

ti ~ Muhterem halkrmıza pof , ı 
tularına atacakları ımektuP),t ~ 
pullardan da yapıştırmalarıııl 
brlatırız. 

Posta ve CjOcukl•" 
Tıp Talebe CemiyetindeJl:t1 

t 
16 Nisan Pazar günü sıl~·l 

ta Halkevinde müderris 1'0 'J'.. 
t•' zade Mehmet Fuat Bey ~1 

dan (Türk edebiyatındll . 'ı/ 
edip ve şairler) mevzulu b•' ,J.' 
ferans verilecektir. Konfer" ~J 
sonra san'atkcir Tarnburtd,..,~ 
Bey ve arkada~ları taraf ıfl ~J 
konser verilecektir. Mesle 
rımız davetlidir. 



~1933 
~============== 

"Sevr ve Lozan,, 
M .. h. --· 

u ıın bir tez : Devletçilik ve koope-
ratifçilik - Türklerin istiklali ve 

adalete bağlılığı 
. '' Sevr L 
ıle Prof .. ve ozan ,, ba§lığı ı lakt: Framız vt-ya İngilizler gibi 
li L esor Suph · N · B 1 d l~ Ul[uk F .. . 1 urı ey o amayız ve zaten e olmak azım 
nın sı i . akultesı mecmuası - değildir diyen Suphi Nuri Bey 
bir (i e n)ı sayısında gayet mühim Türklerin istiklale, adalete, inkı • 
Yükıek ıf neşretmeğe ba§lamıştır. laba ne kadar bağlı olduklarını is
J>tofea .... 

1
caret ve iktısat mektebi pat etmiştir. 

diae}e ~runün tarihi ve hukuki ha - S h' B .. l h k k fak'' l let rı Yeni b · up ı . ezcum e u u u -
kik v ır metot ve esasla lesi mecmuasında neırettiği yeni 

&a.trıJ e tenkit ettiği zaten iktı • f ı- ar ce
111 

• • Sevr ve Lozan eserile ortaya yeni 
d:ranılarla •:_e~.ıtd.~ verdiği kon • bir tez daha çıkarıyor. 
ılrniır go~u mut ve takdir e • 

Çİlik 1
' Suphı Nuri Bey "Devlet -

Ve Koope t'f "l'k . "erdi"'· b' ra ı çı ı ,, namıle 
t gı ırk f ••adi b' on eramta yalnız ik-
tağın ır devletin kabil olamıya -

ı ve d l 
Yilıet d b ev et mefhumunda si -

e ulund ... rnıtan b. ugunu ve siyasi ol-
Yaıı,,. ır devletin bir ıaniye bile 

.r~ınıya ... 
lniller . cagını ezcümle Türk 

·ı· ının ve d l . . . Çı ık &a • ev ehnın kooperatif 
'Yliyec: .. ~•ı~de terakki ve inkişaf 
ieçen( gdını ispat etmişti. Gene 
. er e ve d'"'. " .. 1'tnindek' k r ıgı Ulkü varlığı,, 
2\dara t 1 onferanıında ayni mev 
~Yneın:~asla umumi ve hususi, 
bahaed 1 el Ve milli krizlerden 
l'iirkiy:n. Suphi Nuri Bey bilhassa 
ı· rıın irf • 'k d. . ı va2j • :r ımaı, ı tısa ı ve ıııya 
lbeyda Yetı hakkında yeni bir tez 
~n bu n,~Ô~ı§tır. Çok takdir edi-
11tıda ,, lku varlığı,, konferan • 
1 ·~om·· . 
l?b...J unn:m ve fatizm metot· 
l ···"lan n .. 
4 llıil llllluneler gösterilerek 

lan ?t\~~da. ~2 milyonu köylü o
liirk 1 •• eketımiz halkının sayini 

ltoy}" 
\'aıirer . Uaünün bugünkü alım 

Bu eserde Osmanlı devleti çe • 
tin bir imtihana çekilmiştir. Sevr 
muahedesini imza etmiye razı o • 
!an :;:.ihniyet olanca çıplaklığı ile 
gösteril mi§ ve Sevrde' hilafete do -
kunulmadığı için muhafazakarlar 
imzaya muvafakat edildiği anla -
tıldıktan sonra "Ölen Osmanlılar,, 
ın kar§ısmda "yaııyan Türkler,, in 
Mustafa Kemalin bayrağı altın -
da nasıl o menhus muahedeyi yır • 
tıp attıkları ve niçin Lozanda bü
tün galip Avrupa devletlerine par
lak bir muahede imza ettirmiye 
muvaffak olduklarını ispat eyle -
miştir. 

Suphi Nuri Beyin tarihimizi ve 
hukukumuzu orijinal bir gözle tet
" ik ve tenkide koyulması yeni bir 
çığmn açıldığına delildir. Artık 
memleketimizde de profesörler, 
münevverler, darülfünuncular bir 
taraftan tarihe karışan Osmanlı 
devrini, diğer taraftan da büyük 
Gazinin halkettiği inkılap ve cüm
huriyet Türkiyesini ilmi ve esaslı 
metot ve prensiplerle tetkik etmi · 
ye baılamı§lardır. 

allrlını·~nı Ve eğer kooperatifçilik 
adar iri ederse bu vaziyetin ne 
a A.l'tu 1 'leceğini anlattıktan son 

'~kat ru~ada~ madde kopya edilir Gerek iktısatçılar cemiyetinin 
nıı ="" fa. ' •ecıye, liberalizm, komü konf eranıları, ve gerek hukuk 
letinln ıtı~ aJmmaz; Türk mil • fakültesi mecmuasının nefriyatı 
iln'anef '~.dıne has bir mazisi, bir memleketimizde bir ilim ve tefek-

ı, ır benliği vardır; mut - k;.:r havasının estiğine delildir. 

. ! alebeye Milli marş 
0gretilmiye başlanıyor 

23N· A 

•sanda 2 bin gencin bir arada Mill1 

llıarş söylediklerini 
f .. 'l'urk l' 

duyacağız 
llıı.. alebe b" ı· ... . . D "l 

t..ı '"~ı}>iika ır ıgının, aru • 
lll ehe.in ek ıınektepler ve li$eler 
) t~ İçine milli marşımızı öğret • 
\1 ~•ttık teşebbüslere geçtiğini 
lıt ~orı•er. l alebe birliği Halkevi 

l:ttıa. lii ~at~~arla gÖrü§erek ça -
\> llhuı t: erını tespit etmiştir. ls-
1~1~l'ırı ... rafındaki talebe bugün 
"ftıı· "t\ y d" . ~ ırıci Sal e ıncı Pazartesi, on 

raa h, tiinı 1
'. on dokuzuncu Çar· 

11 
ırıd, li erı saat 15 ile 18 30 a-

rada milli marş söylemeleri ım· 
kan dahiline ginni§ olacaktır. 

Milli Türk talebe birliği bu mü
nasebetle talebeye hitaben bir be-
yannamc ne~retmi§, onları bu kurs 
lara davet etmiştir. 

Bu çalışmalar esnasında iki yü
ruyüş marşı da öğretilecektir. Her 
üç marşın güfteleri ~unlar dır: 

lstikl:ll maışr 
Korlmın sönme-z: bu şafaklarda yilı..en al 

sanca!• 1 ttnd, t0., "
1 

lkevj konf er ana ~alo -
er""t .. a.n ki "'ö d u h• "' l.ı\'' aca ar, burada kon- ~ DDl!.' en yurdumun ilııt nde tüten en &On 

l1_1ddirı S,. rd l'nuallimlerinden Mu- ocat;;, 
ttı '" ık B O benim milletimin yıldız.ıdır parlıyacak, 
ar§ı o'" ey kendilerine mil- o benimdir ,o l>L'Jlim milletimindir ancak. 

b 
lıeyo .. gl retecektir. 

llt'• g u t f k· l.ln I 7 .
1 

ara ındaki talebe de Çatm3 !;.urban ola~ ım ı;ehreni ey nadı ıınıu, 
'

0 l'de ş,h1• e 18,30 arasında Orta- Knhram:rn ırl:mıa bir gUI, ne bıı tıiddct bu 

c;,•n ()rı ıe~~ ~andoııu mektebinde, celM, 
'" " l2ınc1" 1 Sana olmo:r.. t1iı' l•"·'An l<nnlıırımrz ııonra hetıı.ı 

" \-lr4a .... b sa ı, on dokuzun- .... ~ 
.rerd -uı a oij 1 . Iln!tkıtlır hJ.klm ta1>3n mlllctımln lıtıklAl. 
ı e ay11• 

0 n erı ele gene ayni 
a.r h ı ıaatl d 

"' ' fe ir ıb er e toplanacak • "'il h andoau f' H 1 Karndrniz, Knradcnlı;, gelen du~m:ın değil 
teki Ocalıiile . • §e ı u usi Be- btuz 

erdir B ınıllı lllar§ı öğrene - Ynnm asır bcklcdlğfo Barbnrosnn h:ıfidiylz. 
' 0 nr · ll ku l t\i}f ~ telecek C ra ar bittikten Onıın ıınnn ı;elfımı \'ar, diyor dU:ımanın ne 

ı_rq l.lı n\ln konf Uınartesi günü Da- ('ll.nl \ 'Ar, 

ar .. 1. erans ] l\o\·mn onu ulnnııdan ord:ı 'I'Urlt ıı:ıncaf,r C'1ct -11: b" . sa onunda top 
il' ' uyuk b" 

iki h·. ~u ıu l ır Prova yapıla-
•n ret e 23 N' 

tencin he • ısan günü 
P hırden bir a-

Karadeniz 

· l!\m san:ı. fıınlı aancn1ı: 

Şcrerımı~ llK"n4'1n ant'.ak. 

Senin 11ayendc bu millet, 

\ıır. 

VAKiT Sayıfa: 9 

öprü üstü 
cinayeti 

Heroin kullanan düş
künlerin hali 

(l:bş t:ırnfı 1 ln<'l ııayıfcda) 

lunduğunu tespite çalışmıştır. Bu 
noktayi temine yarıyacak elde, A
nadolu ajansının telgraf servisi 
defteri vardır. 

Anadolu ajansında telgraflar 
telsizle alındıktan sonr,a telsiz me
muru bu İ§ için tahsis edilen bir 
deftere telgrafı aldığı saati yazmı
ya ve imzasını atmıya mecburdur. 
Cinayet günü akşam üstü saat 16 
ile 17 arasında fedai Beyin iki tel
graf aldığı bu defterde bulunan 
imza!ile ~ahittir. Fedai Bey en son 
17 de bir telgraf alını§, saati def -
tere yazarak imzalamıttır. 17 ile 
18 arasında da bir telgraf aldığı 
def terde bulunan imzasından an • 
!aşılırsa kendisinden şüphe edile· 
miyecektir. Çünkü bu takdirde ci
nayetin yapıldığı sıralarda, yani 
saat 17,30 da Köprü üzerinde de
ğil ajansta vazifesi batında bulun 
Juğu kat'i surette anlatılacaktır. 
Filvaki defterde saat 17,30 da alı
nan biı· telgrafın kaydi vardır. Fa
kat def tere yalnız vürut saati ya -
zılmıttır. Hizasında her zaman ol
duğu gibi imza konulmamıştır. 
Mesele bu telgrafın Fedai Beyin a· 
lıp almadığını kat'i surette tespit 
edebilmektedir. Bu telgrafı acaba 
kim aldı? Ajansta çalışan bütün 
memurlara sorulmus hiç kimse 

Birdenbire bu zehirden kurtulunca 
çektikleri: Ağlıyor, teneffüsü müşkül, 

sıkıntısı çok .. 

·' 
"Bu telgrafı biz aldık,, dememiş -
tir. 

Diğer taraftan Fedai Beyin id • 
diası hilafına kendisinin saat beş 
sularında sokaktan geçtiğini gö -

ren ve gördüğünü söyliyenler var· 
dır. Fedai Bey ise ajanstan hiç çık 
madığım iddia ediyor. Cinayet es· 
nasında Köprüden geçen bir za -
bit te Matmazel Suzanı vuran ada 
mı Fedai Beye benzettiğini söyle
miştir. Diğer taraftan saat altıya 

dofiru evine uğradığı da sabittir. 
Bu mcnelede Suzanı öldüren 

kurtunun çıktığı silahı bulmak-ta • 
't ır. Yapılan bütün ara§lırmalara 

•. ığmen katil silahi bulunamamı§, 
yalnız Fedai Beyin evinde bir ta· 
banca kurşunu bulunmuştur. Bu 
kurşun Suzanı öldüren kurşunun 
tı:>kı tıpkısına eşidir. Fakat bu tek 
ba~ma; cinayeti yapanın Fedai B. 
olduğunu gösterecek derecede kuv 
vetli bir delil değildir. Çünkü ay -
ni kurşunu kullanan birçok taban
calar bulunabiliı·. Binaenaleyh 
yalnız bu delil Fedai Beyin katil 
olduğunu ispata kafi görülmekte
dir. 

Katilin Fedai Bey olduğu far -
.'edildiği takdirde §Üpheleri üzerin 
den ntmak için derhal ajan~ l·o
şacağı ve bu esnada katil silahını 
oraldan yok etmek istemesi tabii 
görülüyor. Bu takdirde Fedai Be
yin cinayeti akabinde karga§alığa 
karışıl'ken elindeki silahını da de
nize attı~ma ihtimal veriliyor. 

Şimdiki halde bu feci cinayeti 
ö ·ten esrar perclesi tamamile ııy -
nlmışhr, denilemez. Netice aclliye 
tahkilcatı ve m~hkeme kararile an 
laşılacak!ır. 

Ölmlyecck, ynşıyac:ık . 

Scl gibi knnlar nlmcn k, 

Doktor Fahrettin Kerim Bey 
dostumuzun küçük bir broşürü 
var ki, bize bizzat kendi tecrübe • 
}erini anlatıyor. Son günlerde hü -
kumetin giriştiği şiddetli müca -
deleyi düşünerek heroincilerin ha. 
lini tasvir cd~n broşürden bazı 
notlar alıyoruz. Fahrettin Kerim 
Bey müşahede ettiği bir heroin 
düşkününü şöyle anlatmaktadır: 

Ruhi sahada bir teheyyüç gös -
teriyor. "Tahammül edemiyorum 
Alah a~kma beni çıkarınız, gene 
yapanın,, diye ağlıyor, kapılara 
hücum edioyr, uykusuzluk var göz
leri soluk, altı çürümü§ gibi sim
siyah bir haldedir, gözlerinde 
ya§, nezle, paslı bir dil · nazarı 
dikkati celbediyor. Derecei hara
ret 37 dir. Nabız 60 - 54 de in -
mittir. Sık sık esneme, ütüme ve 
nefes sıklığı görülüyor. Uykusuz
dur. Banyo yapılıyor, luminal 
verilmi,tir. Konuımıya taham • 
mülü yoktur. Maimukattar zer • 
kedildi. 2 gün sonra iyiletti. Na -
bız gene 60 tır. ishal ha§ladı, ga • 
~iyan etti. Ruhi sahada sakindir. 
Banyosuna devam ediliyor. Dere • 
cei hararet 36,5 tur. O ç gün sonra 
ruhi sahada neş'esi geldi. Tenef • 
füs muntazamdır. Renk düzeldi. 
Nazarlar canlanmıttrr. 

26 da nabız 76 dır. Sakindir. 
Uukusu tabille~mittir. 29 da ai • 
lesinin israrile çıktı. Bu def aki ge • 
li§inde günlük seyri maraz her -
veçhi atidir. 24 - 9 - 932 de ilk 
geldiği sabah biraz evvel yazdı • 
ğrmız gibi sabahleyin heroin ala -
rak girmi§tir. Girdiği zaman na • 
hız 72, derecei hararet 36,4 tür . 
Sersemlik gösteriyor. 25 de rengi 
soluk, nabız 60 dır. Ağlıyor, sı -
·kıns111 çok, teneffüsü müşkülatlı -
dır. Hadakalarda miyozis mev • 
cuttur. Retleksler tabii şiddetin • 
-dedir. Zeyli kafuri zerkediliyor, 
banyo yapılıyor. Saçları arasına 

.gakladığı heroini bulamayınca fe • 
na olmuştur. Bağırıp çağırıyor, 
öleceğim, diyor. Gecet lunıinal 
zerkedildi. 26 da ishal başla -
dı. Ağlamıyor. Derecei hara· 
ret 37, nabız 60, adedi teneffü -
sü 20 dir. Nezleden mÜ§teki, 
göz ya~ı devam ediyor. K?ku duy· 
mıyor. Heroin diye hıraz kar
honat verilmiş, eli.m te~rihi oyu -
ğuna koyarak çekmiş ve rahatl~k 
duymuştur. Bu saatte 2 sanlı • 
gre.nı kodein dahilen alıyor. Ra • 
hathk duyuyor. Gramofon elinle -
di. Sakinlemi!tir. Şarkı söyle -

miye ba~lamı~tır. 

29 _ 9 _ 932 de derecei hara-

ret 36, nabız 60, teneffüsü 20 dir. 

lştihası iyidir. · 
Gece luminala rağmen uyuma • 

dı, bat dönmesi, mide bulantısı, 
arfrılardan müşteki, koku almı • 

a 

yor, kuru nezleden muztariptir. 
Zeyti kafuri yapıldı. 

Posyon içerisinde brcr:nure ve -
O knnl:ır düşrruını bo~-ncnk, 

B•ı mllll"t nnmus uğnındıı, 

Ölecd t Ye ynşıyncnk. 

Qen çlEk marşı 
Titr sin h<'ybctle b:ı.--tıkça zt'mln 

Arlmd:ı .. ıar <'r Dl<'ydnnıdtr bu. 

Y.ıdlg"ı\nılır şercnı milletin. 

<kncl"r h: t:lz yurdıın lstllib.ıll) iz:. 

l fak k n gldt'r bblnı yolumuT.. 

Çclfüten yaratıldı kolumuz. 

Rudrl"tln tlm~nllylı:. 

, riliyor. 2 - 9 - 30 da derecei 
hararet 33, nabız 63 tır. Uyku • 
suz!uk, sıkıntı devam ediyor. A -
yaklarında ağrıbr, har,.. ket faz -
lalığı var. lştihast iyile~rni~lir. 
Teşrin' evvelin birinde nabız 60, 
ateş 3'> dır. S'lk~n'1 : r is -.} baş • 
ladı. Dört d~fa dışarı çıkmx§h, 

2 Teşrinievvel, uykusu ve haleti 
ruhiyesi tabiidir. Mide sancısı ve 
hazımsızlıktan müştekidir, bu de -
fa tamamile iyi olarak çıkmak is • 
ti yor. Çalıfllla kabiliyeti 3 - 19 -
932 tarihinde 16,4 olmuştur. 

nasll tedavi edilir ? 

Eroinomanların tedavesinde, 
hastaların bedeni ve ruhi vaziyet
lerini nazarı itibara almak lazım
dır. 

Kalp ve teneffüs cihetlerine 
dikkat etmek icap eder. 

Duhem birdenbire kesmek ta -
ı-aftarıdır. Biz de hastalarımıza 

ayni suretle cezri tedavi tatbik et
tik. 

ilk günden itibaren luminal zer 
kiyah, ılık banyo, zeyti ki.furt in
jenksiyonları yaptık. Mide ve bar
sak teşevvü,leri için bi carbonate 
de aoude verdik. Bazı müellifler 
bu meyanda Brooks ve Mixell he -
roinden keserken codeine Symes 
evveli morfin sonra adalein tav -
siye ediyor. Biz bunlara taraftar 
değiliz tecrit muhakkak kapalı bir 
müessesede yapılmalı ve aıgari üç 
ay bırakılmalıdır. Daha evel çı -
kanlarda nüks görülür. Haıtala -
rm muairrane ve muannidane yal • 
varmalarına kulak vermemek li. • 
zımdır. Müessesede kaldığı müd -
detçe nezaret altında bahçeye çı -
karmak, kııa gezintiler yaptırmak 
hafif İ§lerle meıgul etmek f aideli • 
dir. 

nasll mUcadele edlllr? 

F e)aketzedeleri tedavi ederken 
yeni bedbahtların çoğalmasına 

mani olmak için eroin felaketini 
gençlere anlatmak lazımdır. 

Memleketimizde açılan eroin 
fabrikaları bu zehir iptilasının te -
vessüünde rol oynamıştır. Bu fab
rikaların kapanmasına rağmen 

iptilanın devamında komtu memle 
ketlerden yapılan kaçakçılık amil 
kılmaktadır. Kaçakçılar kilosunu 
400 liraya aldıkları eroin memle -
ketimizde 600 liraya satmakta o • 
!anlarda perakende olarak kilosu 

1200 liraya getirmektedirler. Te -
pebatı, Tünelbaıı, Tomtom, Tarla 
başı, Çemberlitaş, Sirkeci, Üskü • 
dar Biilbül deresi ve civarı kaçak
çıların merkezidir. 

Bunlardan bazı kahveler kaçak
çılara merkez tetkil etmektedir • 
ler. Zabıta mühim bir kısmını ka • 
patmıJhr. Buna rağmen bazı ev • 
lerde kaçakçılık devam etmekte 

ve erbabına on iki buçuk kuruş mu 
kabilinde sepetlerle paketler içe • 
risinde muayyen itaret mukabilin
de eroin verilmektedir. 

1930 senesinde dünya üzerinde 
meşru eroin sarfiyatı 870 kilodur. 
Buna mukabil umumi istihsalat 
20 tondur. Bu fazlalık hiç fÜphe • 
siz kaçakçılara sermaye oluyor . 

Bu memuru kim yaraladı? 
Eyüpte, gümüşsuyunda oturan 

rüsumat memurlarından Hakkı E
fendi göğsünden yaralı olarak bu
lunmu§tur. 

Rüsumat memurunu kimin vur • 
duğu tahkik edilmektedir. Memur 
tedavi altına alınmı§tır. 
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Tarihi şatolard~ ruhlar dolaşıyor, Uyey kızını öldüreJI 
taş kalpli baba! hayaletler görünüyormuş, 

şato sahipleri müthiş korku içinde! "Asabım bozuktur. Mazurum!'' d 
fakat sekiz seneye mahkum ol Doktorlarla ispirtizmeciler, vaziyeti nasıl tefsir ediyorlar ? Doktorlara göre, 

bu, sadece evhama düşmektir. lspirtizmecilerse, onlann evham dediği 
şeyi, hakikat olarak kabul ettirmek istiyorl~ -

Berlinde mevzuu dikkat uyandı 
ran bir dava ıöriilmüt, muhake
me, suçlunun cezalanclmlmaaı ile 
ııeticelenmiıtir. lngilterede, tarihi tatolarda 

meıhur phaiyetlerin ruhlarmm do 
lqtığına, hayaletlerin göründüiü· 
ne dair arada urada rivayetler çı· 
kar. Bu rivayetlere inananlarm 
pek çok olduğu da ayrıca kayde 
deier. Bilhaaaa, filin kimsenin ha· 
yaletini gördüğünü iddia eden bi· 
riıi ortaya atıldı mı, bütün tered • 
dütler ortadan kalkar, ruhların do 
lqtığı, lıayaletlerin görüldüğü bir 
hakikat olarak kabul edilir. He • 
men hemen umumiyete yakın bir 
elueriyetin temayülü, bu tarzda i· 
fade bulur. 

Vaziyeti gözden k~lrlf 

T. Peter Vud iıminde tanmmıt 
l>ir lnfiliz muharriri, bu mevzu et· 
rafmda bir tetkik makalesi nefret· 
mittir. Muharrir, bu makalesinde 
töyle diyor: 

'1ngilteredeki tatolarda, denile· 
bilir ki, son seneler zarf mda ruh • 
lar pek ıık dolaımıı, hayaletler 
pek çok görülmüttür. Memleketin 

her tarafından bu dolqmalara ve 
görünmelere dair haberler akae • 
diyor. Bu arada, eakidenberi do • 
Jaıtıkları, göründükleri söylenilen 
tarihin methur tahıi1etleri, sene 
en .batta ıeliyor. Bu haberlerin, 

tato aahiplerini büyük bir korku • 
ya ajrattığı, muhakkaktır. 

Gelen haberlere göre, batı ke • 
ıilen kraliçe Anna Boleyn, sonra 
"Siyahlar ::iyinm1t0 ibti-· kadm .,... ,,, 
Salesburi peıkapoaa Rojer, daha 
birçok tahıiyetler, hala aramızda 
dır. Bir saray menıubininin, iki.ı. 
ci Şarlın sevgilin Dütea Mazare • 
Din vakur bir tavurla Sen Ceyma 
aaraymm koridorlanndan geçti • 
tini aörerek ürktüiü, taç Ye hazi • 
r.enin koruyucuau sayılan eararea
aiz hir ruhun, Toverin avluaunda 
lrir nöbetçinin kartuına çıkarak, 
adamcafızm ödünü kopardıjı, ea

kidenberi dillerden dütmiyen ri • 
•ayetlerin baıbcalarmdandır. 

Dolctorlartn fikri 
Bu humet•ki bnaatlerin bv • 

ıftıtleıwıwini, ve ruh haltalıkl .., 
mütehaııuları, ainirlerin bozulma 

m teklinde tefıir ediyorlar. Bir ne
'ri nhama dütmek, bir nen kor
lnı haatalıjı ! Onlara ıare, bunun 
isalaı, hud1D' Ye bu kadardır. On • 
far, bt'f olarak "BiJhaua, son bil• 

,.ülı harp emumda, rublarm do • 
lqtıfmdan, hayaletlerin ıöriin • 
düiünden o kadar çok bahsedil • 
mittir iri, bu da, izahımızın yerin • 
de oldafuna ıaaterir. Harbin uza· 
man, dünyanın dart bir tarafına 
Clehtet saçmuı, sinirleri zaafa dü· 
türm6t, evhama diifmek, korku 
haatalıima uğramak hususunda 
büyük ve tahrip edici bir rol 01. 
nmaqtır.,, diyorlar. 

19Plrtlzmecll•• gellnce 
Doktorlarm bu izahına kartı, 

İspritizmeciler batka türlü bir tef· 
•İri tercih ediyorlar. "Sıkıntı çe. •en inl&Dlar, rulıt lıidiselerle, ta· 

Mn bir hayat ıeçlren insanlardan 

daha ziyade alakadar olurlar. Fev 
kalidelikJeri daha kolaylıkla his
sederler. Ruh ileminin hareketleri 
tezahürleri, onlann üzerinde daha 
fazla tesir bırakır ve bqkalanna 
inanılmıyacak mahiyette gelen 
,eyler, onlar için inanılması güç 
mahiyet ıöatermez. Ruhlann var
hiını onlar iyice sezerler, haya • 
Jetleri iyice ıörürler. Maddi mu • 
bitlerinin, kendilerini bu yakmhk 
tan uzak tutan, ruh aleminin var • 
lığını duyuftan ayıran tesirinden 
kurtulurlar,, diyerek, af&iı yukarı 
rivayetleri bir hakikat olarak ka· 
bul ettirmek istiyorlar. 

Ben, bunlardan Madam de De • 
fanla ıörilftüm. Kendiıine açlkça 
aordum: 

.- Dojru ıöyleyiniz, Madam. 
Si., ruhlara, hayaletlere filin ina· 
nır mumız? 

O, ha sualime kup ufak bir te· 
redclüt anı seçirdiktea 10nra, söz • 
lerime çevirerek, bana ıu cevabı 
Yerdi: 

- Hayır, fakat onlardan koıfla· 
nm! 

Bu c~vaba ne dersiniz? Hem i· 
:ıanmıyor, hem korkuyor! 

Hayaletler aerlal 

Her ne ise, bu mevzudaki fikir· 
leri, kanaatleri timdilik bir tara • 
fa bırakalım da, fU içlerinde ruh • 
lar dolatan, hayaletler görünen 
eski ıatolan biraz yakından göz • 
den geçirelim. 

Size hanıi birinden bahsede • 
yim? Böyl~ tatolar o kadar çok 
ki! •• Meseli, Vındaor Kaıtl ! 

Bu tatoda oturanlar, ıeçen teı· 
riniaanide, bir ıece müthit bir çıi· 
lık ititmiılerdir. Bu çığlık, tato • 
Dllll ID&Yİ clınarh Ye dötemeli oda· 
undan ıeliJordu. Bir utak, olduk· 
ça ce.ar clawanarak, o tarafa kot· 

tu. Daha odaya varmadan, kori • 
donla tato hizmetçilerinden genç 
bir kızın bayım bir halde yattığı· 
nı gördü. Kızm elinde tozlan sil • 
meie mabaus beyaz bir bez var • 
dL 

Kıa, ayılmca, kendisine ne ol • 
dutu soruldu. itte Yerdlii cevap: 

- Mavi odanın duvarında aıı • 
b duran tatoyu yaptıran aadzade· 
nin resminin tozunu alıyordum. 
Birdenbire, resim canlandı ve be • 
yazlara bürünerek, aadzade be • 
nim üzerime doiru eiilince, ö • 
düm koptu. Beyazlara bürünen ha 
yalet, ben bağırınca duvara doğ • 
ru yürüdü, kayboldu! 

Mavi odaya girenler, resmi, eı· 
kiai gibi duvarda aıılı görınütler, 
fakat, kız, söylediğinin bir haki • 
kat olduiurula yeminle ısrar et • 
mittir!. 

Ea~r buıünden düne doğrı ba· 
karsak, ciaha eskiden de Vindaor 
fatosunda buna benzer hidiıeler 
olduiu12u öğrenebiliriz. Riva1et • 
lere iöre, birinci Şarl ve kraliçe 
Elizabet bu tatoyu öldükten ton • 
ra da ıık ıık ziyaret ederlennif. 
Bir hatıra defterinde, batı kesi • 

• 
len kraliçe Mari Ştuyartm ve ona 
pm-estİf eden udzadenin orada 
ıöründülderine dair notlar vardı. 

Ellzabet ve kara kecll I 

Daha :1akm ve daha mühim bir 
misal: Şimdiki kralın teyzelerin • 
den Prenaeı Beatriı, kraliçe Eliza· 
betin h3yaletile birçok defa kar • 
tılatm•!br. Hatta, bir defasında 
Prenaeıin yanında pek çok ıevdi • 
ği kara kediıi de bulunuyormuf. 
Kedi, kraliçe Elizabetin hayaleti • 
ni görünce, birdenbire premeain 
dizinden masaya ııçramıf, ürke • 
rek gcrilemif ve can havlile kendi· 
!ini açık duran pençereclen bahçe-

ye atmıt- Bu atlayıf aırumda da 
bir ayağı incinmit ! Eier Vindaor 
§&loaunun hikayeleri Ufi değilse, 
ıiae bir batka tatodan da ha.met· 
mek mümkündür. Glamia Kutl • 
den. Meseli: Burada da, her ıe • 
ce sabahleyin horozlar ötünciye 
lcadar bir hayalet dol&fll'IDIJ. Ge • 
ne rivayete göre, on befinci aınn 
mahir tali oyuncularından olan 
Dük ~ardi, bir ıece tatonun ölü· 
ler gömülen kıımmda, misafirle • 
rinden biriıile kumar oyniyormuf. 

Oyunda f&toaunu ve bütün serve • 
tini kaybedince, borcundan kur • 
tulmak için, kendisini yenen mi • 
safirini, öldürmüf. V akanın üç ta· 
hidi varmıı kl, bunlar her sene 
muayyen bir ıecec:le bu §&toya ae
lirler ve on betinci aaırda ıeçen 

facianın olduiu yenle, ayııi oyu • 
nun tekrar tahidi olurlanmf. Bu 
fatod" her gec.e dolqan hayalet te 
Dük Be~r~inin hayaleti olacak! 

Skogadakl kafa tuı 
Bir müddet evel, lakoçyadan 

Londra pzetelerine çekilen tel • 
ıraflal', birçok kiıiyi telifa clü • 
türmüt •e gazete muhabirleri, iı • 
piritimleciler, derhal trene bine • 
rek, Y orlqire ıitmif)erclir. 
l.lr~an ıelen telgraflrada 

fU haber bilc:lirili,ordu: "Eaki 
Bo111ton aile.inin tato.unda fn • 
kalade bir hadise olmllflur. Bura· 
da, dıt avluda camdan bir mah • 
fua içinde duran aile efradmdan 
bir bdınm kafatası, birdenbire 
oradan kaybolmuttur. Bu kadm, 

üç yüz sene evel, mülhit bir hak· 
sızhia uğramıı ve kendiai, ölür • 
ken, intikamı alnımıya kadar ka· 
fataamın camdan mahfaza içinde 
avluda mubafaı:aımı vaıiyet et· 
mitti. 

Suçlu, Helmut Ştaynih iaminde 
yirmi bet yaımda bir adamdır. Bu 
adam, iki yqmdaki üvey kızı Gi· 
zeliyi döTmek, eza ve cefaya ui· 
ratarak nihay~ zavallının ölümü
ne sebep olmak iddiasile mahke· 
meye verilmiıtir. 

Tahkikatla anlatılan ıey, tudur: 
Çocuk, haıtabkh imif. Sazan ya· 
tajını pialetirmif. Üvey babası, 
bundan dolayı kızı sık ıık döver, 
"Hele bir daha böyle bir teY yap, 
seni ı:ebert;rim !,, dermit. 

Nihayet, seçenlerde bir sün i.: 
tindea eve aelince, Giaeliıım ih
tarlarına r•ğmen gene yalağmı 

piılettiğwı ıörmüt ve müthit bir 
hiddete kapılaıak, kızı yakalamıt, 
yumrukla burnuna YUl'ID11f, aonra 
iıkemle üzerine fırlatmıftır. Ço· 
cuk, iskemle ile beraber yere düt· 
müı, gücüyle a:·ağa kalkmıı, bir 
kaç ?1dı ,, at.mıı, aendelemiı, tek· 
rar yere yuvarJanarak, döteme Ü· 

zerinde bayım bir halele kalmq· 
br. 

Biraz ıeçiuc:.e, anuı tarafmdan 
yatıığa ~ötünilen kız, inlemeie 
b&tl•Dllf· Amw, korka korka k0e 
cuıntL bir doktor ıetinnek, 7ahut 
çoculu haatan'!J<ı kalclumak tek· 
lifinde bulunmuf, zalim adam bu· 
na kartı 9öylc baiıımıfbr. 

- Ne .cloitLor ıetirecebin, ne 
butaneye sötünıcekain. Salan ha, 
böyle bir it yapaJDB eleme. Yoka 

ra, anuı, kocaunclan f
0 

ze aldırabilmif, komtalad 
ıile poliae Ye adliyeye 
dermiş, ceset morıa .__ ........ 
Helmut Şta:rnih 10rpya 
tir. Tabkika. Sonunda da 
me •••• 

T af bipli üvey baba, 
de, yapllimı inkar ed---• 
nanla beraber kendiaini t' 

rinin zevcelerinden Ye Katerin Hor Bu arada o.kar Vayldin 
vard ve Jan Şeymurun Hampton ıetirdiji "Şato hayaleti,,· 
ptoaunda devamlı turette görün· kitap, çok znkle olnma 
dükleri kuvvetle iddia olunuyor. bi kıymeti Jikeek bir --·-

Bunlar, tekrar edeJim ki, yüz • Banda, hüyilk lngilis 
lerce rivayetten ancak bir kaçı • Amerikalı ailenin lngil 
dır.,, rihl bir tatoya yeri 

l!cllplere mevzu 1 bahsederek, ananevi tel 

Y ukanda makaleaini hiiliaa o • liri ile uri ıöriifü ~ 
larak naklettiğimiz lnıilia mubar· auai:retli üılUbüne kend" • 
ririnin anlattığı teYlerin sebebini eua bir ietihu katarak, iki 
acaba cloktorlar mı daha dojru o- letin biri lririne lı:anı11111~ 
larak buluyorlar, yoba iıpirtiz • ve tasvir eder. Ayni z 
meciler mi sebep tayininde iaabet zuu zarif bir fantezi ile 
gösteriyorlar? Bu, lnailterede hi· 
la münakata mevzuu olan bir me· 
sele! 

Diier taraftan, bu tatolarda 
ruhlarm dolaflllaaı, hayaletlerin 
görünmeıi rivayetlerinden mül • 
hem olarak eski, yeni birçok lngi· 
liz edipleri, eserler yazmıtlardır. 

ka, diier lniılia ecli_. .......... 

dddan roman, hikaye Y9 
lar arasında da hayli -:·::..• ,..,. 

cuttur. Aynca, bu me••-"' 
lerde de yer tuttuiunu • 
hacet yok! 

aon zamanlarda, biriıi, bu ka • 
fatumı mahf a2adan çıkannı~. 

bahçede bir yere ıömmÜ§tür. O J'' 
günün gecesi, avludan bir inilti i· 
titilmif, koıupnlar, kafataımı 
n'ıahf azanın dı~mda görmütler • 
dir. Ayni zamanda mahfazadan 
bir inilti geliyordu. Derhal, kaf ata· I 
ıı tekrar eıki yerine konulmuı ve 

V A K 1 T nesrlvatı 

Fevkalade heyecanlı bir ronı 

Suana'lı münkir 
Aıı ımızın en meıbur ediplerinden Gerbart Haupt 

eseridir. Bir papıun fe•kallde heyecanlı. meraklı, 
•tkını, aan'etkArene bir tekilde anlabr. 

ıeı kesihniıtir.,, 1 
Buna masal diyecekainiz belki? 

Fakat, geç.enlerde bu mahfazada· 
ki kafa tarından gene ıe:ler gel • 

Tevzi Yul: Ankara Cadd••n.te lnlnWp Ki 

Flatı 25 kuruş. diği ~ayiası duyulmuf}tur ! 1 

Bunlardan batka, ıekizinci Hanı"'::====================·--
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Hikaye Misafir nakleden: 
fa. 

8aYramm birinci günü akta - bir parçaydı.. Zaten notaaız çalı· 
ltb, Cemal Bey ziyaretlerden yordu ve çalarken, burnunun ka
:oraun bir halde evine dönerken , natları tiddetle açılıp kapanıyor , 
ti.ol~a. gayet berbat bir vaziyette hazan derin bir nef ea alıyor ve o 

.L::J!f:~~=ıerr:J 
Bartın' da sahiplerine kova kova 

~llllıit fakat batı yukarıda, ıa· zaman elleri de duruyordu. 
td ı UZanııı bir adam gördü.. Bu Belliydi ki bu parça, adamın 

petrol veren bir kuyu 
llıı, bir ahçı dükkinmm ca b ~ - yaptığı ir parçaydı ve o güne ka· 

iitl nmda durmuf, yemeklere dar, iki kardeı bu kadar içli bir 
e bir bakııla bakıyordu ki, Ce d ~al · • parça inlememitlerdi. 

.. ıatemiyerek durdu. Adamm 
~a:leri "döner,, e çivilenmit gi· Bu hazin parça ne kadar sürdü? 

Yeni açılan bir göz katran gibi kap kara oldu, bu gaz 
mükemmel ve issiz olarak yanmaktadır 

b'.Ydi .•• Bir yılanın kuta bakışı gİ· Salondakilerin hiç birisi far -
~ iözlerini kıpırdatmadan ba _ kında değildi.. Hatta tepaiyle 
td 0 rdu .. Cemal Bey bir an içinde, kahveleri getirmit olan hizmetçi 

lının vaziyetini dütündü. bile her teyi unutmuıtu. Kapmm 
kinıbilir bu adam vaktiyle dibinde, elinde tepsi, içinde kah· 

:?di? ... Yüz~~ çi~g~l~rinden ze· veler öylece donmuı kalmıttı. 
•e gun gormuı bırısıne benzi - Nihayet, adam piyanodan kalk-

)Ocftu .. Cemal Bey sokuldu: tı. Yerine geçti oturdu .. Hizmetçi, 
- Birader... harekete geldi, kahveleri dağıttı ... 

. bedi. Adam titredi.. Fakat Fakat çıkarken, kahveyi ağzına 
toıler· . "d .. d d ~ ını gene oner,, en ayır • götürmüt olan hanım çağır ı: 

BARTIN, 14 -Yukarı çarşıda 
Murat Bey oğullarına ait eski bir . 
au kuyusunun duvarlarından, saf 
denilebilecek derecede temiz pet
rol fışkırdığını bu sütunlarda yaz· 
mıttık. 

Petrol, kıtın, kuyudaki suyun 
yükselmesi üzerine kesilmişti. Şu 
günlerde kuyudaki su seviyesi bir 
az alçalmış, fakat eski sevıyeye 

inmemiş olmakla beraber, eski 

çatlağın üst kuımmda yeni bir göz 
açıldığı görülınüştür. Şimdi, bu 
gözden kesik kesik ve eskisinden 
daha çok olarak, bir kaynak ha· 
linde petrol akmakta ve kuyu sa· 
bipleri tarafından her aktam ko
va ile toplanmaktadır. 

Ev sahiplerinin söylediklerine 
göre, au üzerinden toplanan pet -
rol, gene ilk defa alınan gaz gibi 
lambalarda kolaylıkla yanıyor, 

hiç is yapmıyor. Bundan başka ga
yet idarelidir; yani diger gazlara 
göre az yanıyor. 

Kuyuda yeni açılan gözün, su· 

yun içine doğru, takriben yarım 

murabba metre kadar kısmı kat· 
ran gibi kapkara olmuştur. Kuyu· 
nun ağzından keskin gaz kokusu· 
nu açıkça duymak kabil olmakta· 
dır. 

•Yordu .. Cemal Bey tekrar etti: -Kız, ikbal. .. Kahveler soğu· 
B Birader.... mut, yeniden bize birer kahve 
~ u sefer adam döndü ... Cemal 

Y tereddüt eden bir aeıle: yap ... 
Köy baskını1Söz derleme1 Bir define 

... - Bu ak,am, dedi bize misafir = =lf=-=l="=.=. ==. ==b=== "Hacı Musalı,,yı ba-
"'tlr nıusunuz?. as uzenne sa ş 

.. Adam sesini çıkarmadı. Batıyla lstanbul ikinc ifJas memurlu· san haydutlardan 

..::ki,, diye işaret etti ve Cemal ğundan: 
Yle yürüdüler.. MUf is Mahmutpaşada alt kıs· dördü yakalandı 

~ ,,. ~ mmca 256 258 numaralı incili 
Ce ı B damadı Macit Mısırlı t icaretba· 

nıa eyin karısı: 
nes nde mevcut ve bakıye kalan 
çorap fanıla, trikotaj ve sair tu 
hafiye eşyası yeni bir vaziyette 
Ye tamam:yle tethir edilmek 

) - Olmaz, diyordu, bu kıyafet· 
~ 0 nu yemek odasına alamayız .. 

lltf akta yesin ! .. 

. - Nasıl olur yahu ... Kendisi • suret yle 15 nisan 933 cumarte· 
:~.davet ettim .. Hem bayram gü • sinden itibaren 5 gün devam 
c" Fıkaralara yardım borçtur. Ço• etmek üzere perakende ba ı inde 
ttklar d · · b. .. l a a ıyı ır numune o ur • satııa kon ı: uştur. Jstiyenler:n 

i 
- O halde senin eski elbisele. her gün sabah saat 9 dan ak-

t lld(' b' . . . . 18 30 k r. ınıını vereyım.. şam saat , adar mez' ur 
- H h mağuaya fl'Üracaatları ilan o u· ay, ay .... 
r .. ~mal Bey kolunda elbiseler nur. (1996) 
~leme odasında ayak ayak üs'. ..... __ . ______ ...;___.:__-· __ _ 

ADANA, 14 - Nisanın ikinci 
gecesi saat bir buçukta Kara lsalı 
kazasına bağlı Çatalan nahiyesi • 
nin Hacı Musalı köyünde oturan 
Halil hocanın evini onu mütecaviz 
müsellah tahıs basmıt ve ona bir 
çok iıkence yaptıktan sonra bir 
çok para ve ev e§yasını zorla ala
rak savuımuşl~rdır. 

Jandarmanın yaptığı takibat 
neticesinde bu terirlerden biri teş· 
his ve üçü şüphe üzerine dört ki
fa yakalanmış ve adliyece tevkif 
edi1mi~Jerdir. 

Ispartada verilen 
kararlar 

lSPARTA, 13 (Hususi) -Vi
layetimiz dahilinde söz derleme 
~aaliyeti; büyük bir dikkat ve ala
ka ile devam etmektedir. Memle • 
ketin münevverleri bu işi benim • 
siyerek içten bir sarılıtla hu bü· 
yük seferberliğin gönüllü birer 
kahramanı olarak çalışıyorlar. 

Baıta maarif müdürü Ziya Bey 
Halkevimizin dil, tarih, edebiyat 
tubesi riyasetini bihakkin ifa ede· 
rek verimli ve bilgili bir çalışma 
sahası vücuda getirdi. 

Bayramın üçüncü Cuma günü 
Cümhuriyet ilkmektebinde topla -
nan muallimlerimiz; maarif mü -
dürü Ziya Beyin riyaseti altında 

~;e atmı~ olan adama ilerledi. •. 
d aın anlamı§tı .• Sesini çıkarma· 

0
:n kalktı, elbiseleri aldı, banyo 

el' llrrna doğru ilerledi. Içeri gir -

Dr. Mehmet Ali 
iDRAR YOLU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 

Tren tarif esi değişiyor toplanarak çalııma tarzlarını; sa· 
bit bir iş bölümü yapılmasını mü • 

EDiRNE, 14- Şark demiryol· nakata etmişler ve kıymetli karar· 

Köprübaşında Eminönü Hanında lan seyrisefer tarifesi 15 Mayıstan lar vermişlerdir. 
O No. 2 Her gün öğleden sonra itibaren değ itecektir. Yeni tarife Merkez; merkeze mülhak na· 

t .. 1< 11 bet dakika sonra, adam, tatbikından sonra trenlerin hare • hiye ve köy mualli.mlerini; kaza 

'····· 

a~ rar hekleme odasındaki yerine GÖZ HEKiMi DOKTOR ketindeki değişiklik saate münha- maarif memurlarını bir araya top· 
hi~t~uştu.. Bu aefer, değişmiş sır kalacak ve maalesef Trakya lıyan bu çok faydalı toplantı; mu· 
~lcfu .. alJeydi. Sakalı gene uzamış Süleyman Şükrü halkının konvansiyonelin Türk a· vaffak bir netice vermiş ve aşağı· 
lcelld~~ ~alde, ha.re'ketlerinden, Birinci sınıf mütehassıs :razisinden gündüz geçmesi hak . da yazdığım maddeleri ve karar • 
l'th •ının, bu zeııgın evde hiç te B b Aı • (Ank dd N k d k' . t ki . . ları dog~urmu•tur. ltı 

1 
a ıa ı ara ca esi o. 60) m a ı ıs e erı yerme gelmiye • T 

d..... ıı 0 madığı belli oluyor - -------------- k y l U 1 - Her ocak talı'matname ve ,. ce tir. a nız zunköprü • lstan· 
Qita DOKTOR bul arasında gündüz işliyen miks klavuza göre kendi sahası dahi -

titd' ı sonra Cemal Bey içeri katarın haftada iki defa Edirne • linde i~ bölümü yapacak; ve hu 
tı. ~··· Kendisine bir sıgara uzat- Haf iZ Cemal Is tan bul arasında işletilmesi mu· suretle daha tiimullü ve verimli 
~i:dt.rfısına oturdu. Öylece bir D h'l" h l klar h t b 1 d h b l çalı•acaktır. ,. d a ı ı asta ı ı müte aaaıaı asavver u un uğu a er a ın - T 

llllt,c:~ db~rdularb .. Cemal Bey ko- Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 mıttır. 2 - Her muallim gok'receg1 
l'~~ ırşey ~amı~~u.B~ ----~------------~~-~------- müşkillitıbağlıolduğuoca vası· 
~lt l l'erıin hizmetçi yemeğin ha· tasile maarif müdürlüğüne bildi • 

tJ-.~Uğunu bildirdi. Yemek o. lstanbul ve Trakya recektir. 
.\ girdiler. ş k f b .k J T Ş 3 _Derlenen sözler ecnebi 

--~ cı,ın, en son olarak sandalye- e er a rı a arı • A. irketinden: dillerden ve herkesçe hem olan 

·~~U~du ve verilen yemeği, 24 N san 933 tari!linde ihalesi yapılmak nzre bin ton iza· sözlerden olmıyacaktır. 
>edi nı tabaktan kaldırmadan be ko rn münakasaya çıkarılmıştır. Tal perin şartnamesin 4 - Fişler alfabe sırasiyle tnı· 

\' ... görmek üzere Şirketin 4 ilncü Vakıf Hanındaki merkezine nif edilip numara altında maarif 
" e1'tek b'f l müracaatları. müdürlüğüne gönderilecektir. 
~~,1 ı ınce, sa ona geçtiler . 
l'\~ et ~eyin karısı ona likör ik • ••••••••••••••••••••••••<tsst.••mill 5 - Dil anketine ait sözler, o· 
dthi l.ftı •• Adam ayağa kalktı, ka· caklar tarafından mekteplere 

c1'1t1"1 dı, herkesin kadehlerini du- Darüşşafaka Lisesi MüdürlügtJ ünden: muntazaman gönderilecek ve her "e 'orır:~ götürmelerini bekledi muallim bulduğu karşılığı mer· 
C ıçti. Oturdu... Mektep babçesı duvarları kapa!ı zarf usuli münakasa ile tamir kezdekiler ocaklar vasrtasile, na· 

s lt tıııaı Be · ettirilecektir. ihale 20 4 . 933 perşembe günü saat 11,5 ta Nu· hiye ve köylerdekiler doğrudan 
~ 1'lh ıı olan Yı .. nl l~sed. en ° sene d C dog~ruya Maarif müdürlügvüne 
-q L- f 1 '- ruosmaniye e emiyeti Tedrisiye merkezinde yapılacakhr. Talip· 
' ' at, k og u ut ıy e Kızı Se- d göndereceklerdir. (Kazalardaki l(a.. eınan . d Jer şartnameyi bura an tedarilc etmeli ve ihale günü münakasa 
~ lı-.v ve pıyano a bir h ko··y mektepleri muallimleri bagvh )i d a çald ı Ad ve i a lat kanununa göre tanzim edecek.eri teklif mektuplarını 

d 
ildca.tle .ı· 1 ~r.. am musiki· k k k d d bulundukları Maarif memurlugvu • e ~ınl d verme üzere mez iir mer <'Z e bulunmalı ırlar (1520) h· ellerin· ıyor u .. Bitince sa· na göndereceklerdir.) 

lı~ l>ir ıkçı~ptı ve gözleriyle, - 6 - Türk dili tetkik cemiyeti • 
fltfide.. ~lırne söylemeden-)~ && llıusaad • . . y "' T • h 1 nin kuruluşundan evvel toplanmış 

1-c1,0 )a Oturdu e ıstemı:erek pı· e n 1 a r 1 olan sözler, aynen Maarif müdür-
..... ' ve çalmaea bat - lüğüne gönderilecektir. 

)e~d&ılıın Çald .. Her sınıf tarih kitabının hulAsesı 7 - Fişlerin yazılarına ve ta· 

ti Solc İı>til"") ıgı parça, musiki • Tarih imtibanıDI Yermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. riflere çok itina edilecektir. 
""dt)e it ; arı olan iki kardetin ıOO kuru~ fiatlı lıtanbulda Kanaat Klltüphanes:nde satılır. 8 - Klavuzların on ikinci sahı· 

e aı- hic • 't ed'kl • 
. ı~m ı ~'~••••••••••••••••••••••••••• h"~a~~~ncifulaaüi~a~ 

Adanada yapılan 
hafriyata polisin 

el atması 
ADANA, 14- iskan dairesin· 

ce kömür pazarında 25 numaralı 

evde iskan edilen Erzincanlı Mus· 
tafa oğlu topal lsmailin define a· 

ramak üzere evinde toprağı deı • 
mekte olduğu polis tarafından 

haber alınması üzerine alınan a· 

ra~tırma emri üzerine oraya gidil· 

miş ve yeni deşilmiş beş metro de· 
rinliğinde bir çukur ve bunun ya· 

nında da ağzı büyük bir tatla ka· 

panmı§ bir kapakla etrafı kiremit 
ve taşlarla örülü bir kuyu görül • 
müştür. 

Burada bulunan taşlar vilayete 
gönderilmit ve kuyu içinde eski e· 

serler bulunması ihtimaline meb • 
ni icap eden tedbirlerin alınması 

hususuna lazım gelen dairelerin 
dikkati nazarlarının celbi istirham 
olunmuştur. 

Keyfiyet Maarif müdürlüğüne 
bildirilmiştir. 

Müze müdürlüğünce burada a· 
raştırma yapılması kuvvetle muh • 
temeldir. 

Konserva fabrikası 
Edimede tasfiye edilen Edirne 

meyva konservecilik anonim tir • 
ketine ait konserve fabrikasının 
bu yaz faaliyete sevki hususunda 

bir tasavvur mevcuttur. 

Konserve fabrikasının f aaliye· 
te geçirilmesinin müstahıillere 

çok faydalı olacağı muhakkaktır. 

muhtasar ve müfit izahat verile • 
cektir. 

9 - Derlenen sözler peyderpey 
ocaklara tamimen bildirilecektir. 

1 O - Vilayet mualimlerinin 
hepsi Halkevi dil, tarih, edebiyat 
şubesinin azası olmakla beraber 
ferdi hareketlerden kaçınarak 

merkez ve merkeze bağlı nahiye 

ve köy mektepleri muallimlerin -

den her biri Halkevi şubelerinden 

arzu ettiğine girecek ve faal bir u· 

zuv olarak çalıtacaklardır. 

Kazalarda da Halkevi şubeıi 
açıldığı zaman buralardaki mual· 
limler de ayni şekilde hareket e· 
deceklerdir. 

Muhabir : Hekkı 
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Tl:J Q KiYE 

llRAAT 
BANKAe: I 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RA~T--t; Oi;R 

Bina inşaatı ve Ka!ör·ıer 
tesisatı münakasa i inı 
Büyük Millet Meclisi' 
inşaat Komisyonundan: 

Ankara'da Çaokayada Rıyaseticumhur ıkame~gahı bahçes nde 
yeniden yapılacak ka lörifer kazan dairesi ve mi:stahdimin ika
metgahı ve ser inşaatı ile ka1örifer les fatı kapalı zarf usuli!e 
münakasaya konuımuştur. 

1 - Münakasaya iştirak edebilecek zatların Türkıye da bılin · 

de tesisab fenn:y .:s le beraber üç yüz bin liralık bir binayı mü· 
kemmel ve takdırı rr.ucip bir surette inşa etmiş bulun~aları 
meşruttur. Gösterilecek ves ık a 'arın kabu:ü komisvo"lun takdirine 
bağlıdır. 

2 - ihale '.t6/NisanN33 çarşamba günü saat on beşte Turki· 
ye Büyük Millet Mec l"si dahilinde inşa.ıt kom'syo nu buzutunda 
yapılaca khr. 

3 - Şartname ve p:anlar ve sair evrak ve ma 'iimat Büyü k 
Millet Mecl ısi daire müdii r!ilğünc!en a'nar. '1518) 

l Devlet Demir yolları ilanlar 
~ 

2500 m3 biç 1 n ş ltereste 1h ka·n l ı n rfr~ mi n tas:uı 26 · N · 
sa:. · 933 çarşamba ~ünü saat 14 30 da idare binasında yapıla 
caktır. 

Fazla tafs ıat Ankara ve Haydarpaşa vez ııelerinde beşer lıra· 
ay satılan şartname erde l a71'1dır. (1504 ı 

~oroağo~ Müessesoun~on: 
lstanbul Mezbahasında kesi ı ecek kuzuların hari~ten kes imiş 

olarak gelecek kuzu lardan ve keçi manda etlerinin koyun ve 
ıığır etlerinden kolaylıkla tefrikı için b:ıdema hariçten gelecek 
kuzu ve mezbahada kesilecek manda ve keçi etlerine kırmızı 
renkte damga vurulacağı ilin olunur. (1613) 

Cildi 
hozmiyan 

\ Cf,!:lne 
Tualet 

" . gane mercı ... 

Dünyanın her tarafında intişar eden gazete ve meC" 
mualar i~in de ·nan kabul ve her nevi 

rekl3m neşriyat. yapllır. 

idare merkezi : Ankara caddesi - Kahramanzade 
Hanı Birinci ve ikinci katlar 

Telefon rtumaraları : 20095 • 20091 
Posta kutusu : lstanbul postanesi 176 

Istanbul E'lkaf Müdürlüğü ilanları 

Mahalle ve mevkıı 

Çarşıda 

., 

.. 
•• 
•• 

Çenberlitaş Atikalipaşa 
Abırkapı Seyitbasao 
Babçekapı Çelebıoğ1u 

A aettin 
Galata Yen:cami 

" .. 
.. Şah' u 'u 

Topane Çavuşbaşı 

" " 
" " ,, Süheyl bey 
il " 
" " 
,, " . 

Kabataş Ômeravni 

" " 
il " 
•• " 
" " 
" " 

Beş k taş Şeıılik<le~e 

" " 
BEş ıl. taş S nanpaşa 

,, 
" 

" " Ortat. öy 

" .. 
" 
,, 
.. 
" .. 

So <ağı No. sı Cınsı 

-Sah2~ar 95 Dlikkan 

Ya~lıkçılar 97. 129 ,, '' 
Haffaflar 7 ,, '' 
1'erhkçi!er 11 ,, ,, 
Cev,ıh~ B.ninde 43 Dolap ,, 

Şerifnğa 54 55 ,, •' 
St!ıaf ar 65ve67 iki dü ı< kan biri ta· ,, 

mamı diğeri sekizde 
bir h;sse 

Sofçuhanında 13 Oda •' 
Lebiderva O l\lağara \'C \'etlı:kçilik '' 

Yenicami av· 19 127 Kahvehane önün· '' 
lusu deki mahal 

Perşenbepazarı 16 Düklian maaikioda •' 
Mahmudiye 66 Dükka maa oda " 
Ku'el<apısı 22· 1 Dükkan ,, 
Taşçılar 384 ,, '' 
Topçular 38b ,, •' 

tt ; 88 " ,. 
" 4~0 42l " •' 

Do'mabahçe 481 ,, ,. 
Topçular ~53· 1 ,, •' 

" t. 3 .• ,. 
Dom ıbahçe 109· 207 ,, 1' 

,, ı ~s 203 .• ,. 
197· 205 ., ,, 

o 
o 
o 

22 l " 11 

223 " 11 

187, 1 8 Sl,ı91 Nama7.J!ı\h mahalli '' 

Yen iyo. 'j7 Hane 11 

•• 39 
Hasfmn 3 5 

Vapuris1<elesi 'll -23 
" 'l7-39 

Büyükayazma 16 
Taşçılar 19 
büyükayazm1 10 

" 
Dükban 

" 
" 

Hane 

" Külhan odası 

''.J 
Bir' ,. 

,, 
,, 

,, 

" ll Hamam içinde " 
beş oda 

" 4 Dükkan " 
" 6 " 

,, 
Taşçılar 20 ,, 

Vapur ske es 36 .. 
4 6 G •'.J .. ,. azino I' 

Galata Yenic::ımi Medrese ~8 20 Mağcıza Oç 
Y d k ·ı ·ı . ' . 1 • ı. f ·~k b.,,,.., u .tarı a mev ı erı e cıııs erı yazı . t o an va to em.a .,( 

rındaki müdc'etlerle kirayii verilmek i:zere müzayPdeye kolJ':f 
tur. ibale'eri Nisanın on yedinci P azörtesi günü saat on . betif 
yapılacaktır. Tutmak ısteyen'er Çenbulıtc:ı şta Evkaf MüdOr•Y 

7
) 

de Vakıf Akarlar kalemine gelmelerı . (134 
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