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lngiltere 
Tahrikat yaphklar. iCjin 

Rusyada tevkif edilen 
lngiliz mühendislerini 

Rusya, lngiliz sefirinin git· 
mesine ra§men bir hafta 
sonra muhakeme edecek 

MOSKOV A, 31 (A.A.) - Sa • 
botaj itine ait adli tahkikat bit • 
mek üzeredir. Sovyet Rusya yük -
aek mahkemesine verilecek olan 
maznunları muhakeme edecek o • 
lan mahkemeye Ulrich riyaset e • 
decektir. 

-Rusya 

Mahkeme azaları, Dizee mü • Mevkuf ve muhakeme edilecek 

esaesesi müdürü prof eaör Martenı mllhencllalerlndea CON xoşıar 
ile merkezi elektrik kudreti daire· avin Roguinski İfgal edecekl 
ıi müdürlerinden Doiriefdir. dir. er-

iddia mevkiini Cümhuriyet Muhakeme dokuz veya on Ni 
müddeiumumisi Vichinski ile mu- sanda baılıyacaktır. ____ ... _____ __, ........ ---········-·-·---........ __ .. ______ _. 

- Ha•ulD var mi Hayim ı d6n c:amlarl, çerçeveleri 
toplanacaktL Ama kimse yelmed! klrmak lçha .._..._ .. 

- Aramlzda ~amcUar yeldi cı. -andan B k - .. eu:r.um •• 
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Siyasi icmal ·- . 
Fransa vaziyet 

alıyor! 

---SON HABERLER Muhtarlık 
Teşkilah 

Fra.a hükUmeti Musolini -
M.kdonald projesine karşı ilk 
günlerde ıüpheli bir vaziyet almıı· 
ll: "BiT kere tetkik edelim. Sonra 
cevap Yereceğiz,, demitti. Bunun 
üaerine herlceein zihninde acaba 
Franaa fıülc6meti (İngiltere, İtal
ya ve Almanya) nm birleıme.i 

kartısmda yalnız kalmamak için 
nihayet bu ittifaka iltihak ebneğe 
mecbur olacak mı, diye bir fÜphe 
Uy&nmlfb. 

Maarif vekilinin seyahati Almanyada ( Batmakaleden deYBlll) 

san Pata yalısının bahçeıi, Köprü 
batındaki Mehmet Ali Pqa hanı 
da o yalının mutpajı idi!,, derse, 
diğer taraftan ıene bayle bir te • 
hadetname ile filln adam Hasan 
Paşanın ahfadından idi, Hasan 
Paıa vakfından olan o nae1dan ile 
bu hanın tevliyetine .. bip olmak 
lazım gelir, tarzında tahriri ifade 
ve:.rirse gözler kapalı olarak bu söz 
T" iddia üzerine muamele ytirütü· 
lebilir. Ve latanbul içinde bu tarz· 
dn yapılmı§ muamelelere tallıs ve 

mr.hal tayin olunarak birçok mi • 
1:aller bulunabilir. 

Reşit' Galip Bey dün Ankara civarın- Yahudilere boyko-
dal<i köy mekteplerini teftiş etti taj meselesi 

Aradan bir kaç gün geçer geç· 
mez bu fÜpheli vaziyet üzerindeki 
müphemiyet perdesi kalkmağa 

bqlamıttrr. Çünkü Fransamn Mu
solini • Makdonald prejeıine kar· 
fi ne yapacağı yava9 yava! anla
tılmalctadır. 

Evet, Fra11ı1a ne yapacak? 
Fransa iki cepheden hareket e· 

diyor: Bir kere Musolini ile Mak
donalcbn (dört devlet ittifakı) 

projeeine kartı o da diier bir pro
je pkanyor. Fakat Franaanm pro
je.inde Almanya yoktur. Musoli -
ni lnailtere, Franaa, ltalya ve 
Almanyadan mürekkep bir Avru· 
pa direktuvar heyeti yapınağı dü
tünmüftü. Fransızlar ise İngiltere, 
Amerika, İtalya ve F ransadan te· 
tekkül edecek bir direktuvar yap· 
mak emelindedir. Bunun için 
-Fran.a Amerika Reisicümhuru 
Ronelt'in fikrini almadıkça Mu· 
eolini ile Makdonald tarafından 
..ı- ttldife cevap veremiyeceğini 
bildinnittir. 

ANKARA, 31 (Hususi) -
Maarif Vekili Re,it Galip Beyin 
Etimeı'ut ve civarı mekteplerinde 
teftiı ve tetkiklerde bulunacağım 
bildirmittim. Retit Galip Bey bu 
kısa teftit seyahatini bugün yaptı. 
Kabul etmesi üzerine bu seyahat
te kendisine ben de refakat et· 
tim. 

Sabahleyin saat onda Ankara· 
dan hareket edilerek Etimeı'uda 
gidildi. Burada be§ yüz bin lira 
ıarfile yapılan büyük yatı mekte~ 
bi gezildi. 

Bu mektep bütün civar köyle· 
rin ve hatta Ankaranın 170 fakir 
çocuğuna bakmaktadır. Mekte
bin yatakhane, yemekhane '\'e 
dershaneleri gezildi. 

Vekil Bey görülen intizam ve 
temizlikten çok memnun kaldığı
nı muallimlere ıöyledi. 

Öğle yemeii mektepte talebe 
için hazırlanan sofrada yenildı. 
Saat on dörtte Etimeı'uttan ayrıl· 
dık. 

Kıtla, Karalar, Emireazi, Bit· 
kin köylerine ıidilerek ora 
mektepleri sezildi. Reıit Galip 
Bey yolda ıördüiü ufak bir tatı 
tetkik ederek Karalar köyünde eı• 
ki eserler bulunduğu kanaatine 
varmıttı . . Hakikaten köyde büyük 
bir kayalıiın tepeıinde bir dehliz 
vardı ve elli iki basamak apiıya 
iniyordu. Bu dehlizin etrafında· 
ki tqların keıilen tarzları Kara• 

lar köyünün üzerinde uğraşmıya 
değer eski eserlerle dolu olduğu 
kanaatini kuvvetlendirmektedir. 

tik tedrisat müfettişlerinden Ü· 

çü bu İfe memur edilecekler ve 
bayramdan sonra bu civardaki 
köyleri dolatarak Reşit Galip Be· 
yin hazırhyac:ağı proğram daire· 
sinde esaslı surette tetkikler yapa· 
rak bir rapor hazırhyacaklardrr. 

Vekil Bey bu işi ehemmiyetle ta· 
kip edecektir. 

Dönüşte Bitkin köyünde çay İ· 
çildi, bu sırada Cümhuriyet Halk 
F rrkası köy ocağı reisi Cafer ağa 
eski eserler hakkında izahat ver· 
di. Bu izahat la ilk kanaati teyit 
ediyordu. Etimes'uta tekrar uğra -
nıldı ve hükUmet konağına yakın 
bir yerde dündenberi yapılmakta 
olan araf tırmalar hakkında nahiye 
müdüründen malumat alındı. Na
hiye müdürünün araıtımıalar ne -
tice.inde bulunduğunu ıöyliyerek 
vekil beye verdiği bazı parçaların 
Romalılar devrine ait olduğu an • 

lqddı. Etimea'uttaki aratbnnala
ra devam edilecek ve bulunacak 
eserler yatı mektebinde vücuda 
getirilecek uf ak bir sergide muha
faza edilecektir. 

Gece saat 22 de Ankaraya dön
dük. Retit Galip Bey teftiş ve tet· 
kiklerinden memnun olduğunu, i· 
yi neticeler elde edildiğini, bu ne
ticeler üzerinde yürünüleceğihi 

söyledi. - Cemalettin 

Diler taraftan Frama, dört bü
yük devlet ittifakının küçük dev· 
letleri ku,kulandırmasmdan iıti -
fa.r. edeırek Orta Avrupadaki 
mUttefiklerile arumdaki bailan 
bir kat dafıa kuvvetlendirmeie 
lwdaJor. Şimdiye kadar Lehistanla 
Çelro.Joyalcya arasmda biT itimat• 
llllhlr ha•uı vardı. Bundan dola • 
yı Lehiltan küçük itilif çerçe•ai 
iferlaine ılrmmıifti. Lehistan da· 
ha siyade küçük itillfın dilfmanı 
olan ltalya ve Macaristaıila dosta
ne mün...&atta bulunuyordu. Bu 
c:lefa ltal7a batvekili Muaolini dört 
dnlet ittifakı projesini ortaya a· 
baca Lehiltanın Romadaki yeni 
.. firi daha vazifeıine bqlamadan 
i9ttfa.mı •ermiftir. Diğer taraftan 
Lehiltamn Cenevrede bulunan 
murahbuı açıktan açıia küçük 

lngiliz planını Yugoslavya da beğen
miyor, fakat Fransızınkinden memnun 

BELGRAT, 31 (.A • .A.} - Ha
riciye nazm M. Y e\'liç, iyan mec• 
liıinde hariciye bütçeainin müza· 
keresi dolayısile Yugoslavyanın 
harici siyaseti hakkında izahat 
vermif, beynelmilel ıiyaıete ait 
aon vak'alarm ehemmiyetine dik
kati çekmittir. 

M. Ye'Vtiç, bu izahabnda de -
miıtir ki: 

lllllf devletlerinin murahhaslar ile I e!y!!!ü~keA~s!!!y!!la!!!!E"!" b-ir-li'""!ğl!!!i )~nam!l!!!l!l•ı!lla111hl!ı;;9dP.:lm!!'b~ir 
laeraher harektt etmeie bat!amıf- cemiyet kurulmuıtur. Bu cemiyet 
br. Dört devlet ittifakı projesine Asya ve büyük Okyanus hükUmet
llartı onlann proteıtoluına itti· lerinden bir nevi akva.m cemiyeti 
nıll elıaaİflİr. . yapmak mabadı ile temu ve mü -

itte bu vaziyet Muaolini • Mak· zakerelerde bulunmak için bir ko· 
Clonald projesini ıuya dütünnek mite ıeçmittlr. Bir müddet enel 
İfİn Franaa tarafından istifade o- Japon diplomatlarından birinin 
lunacak bir kuvvet tetkil ediyor. (Asya Asyalılarındır) premipine 

Fransa Hariciye nazırı Daladi- istinat eden bir (Atyahlar Monro• 
,. harici1e encümeninde beyanat· e kaidesi) nden bahsederek 7az • 
ta t.lunurken Musolini tarafın· dığı mühim bir makaleyi (Vakıt) 
elan yapban 90ll tekliflerde man • e tercUbae etmiıtik. lıte (Tokyo) 
4alann taksimi mevzu bahsedil • da kurulan (Büyük Aaya birliği) 
IMdijini sö1lemi1tir. Bu olabilir. cemiyeti bu maksadı filiyat taba
,._ dört devlet ittifakı projeei sında tahaWruk ettiıımek için atıl 
kl6ul edilecek bluna ilk icraat mıı ilk adımdır. Vakıa Japonya

tl•i a.ndaların taksimi ela- nın Akvam cemiyetinden re.men 
ıca: .. ıa da 9Uphe ebnemek laznm çekilmeıinden ıoııra daha iki se· 

ne bu cemiyetin uaaından sayıla
caiı misak ahkinundandır. Fakat 
bu uıulün filiyatta ula ehemmiye 
ti yoktur. Onun için Japonya ak
vam cemiyetine istifuuu bir taraf -
tan verirken diler taraftan Cenev
re AkvMD cemiyetine rakip ol 
mak üaere .Aıyada Japonya reisli· 
li albnda biT (Asya akvam cemj 
yeti) nin temellerini abnaia hat • 
Jamııtır. 

M. A. 

- İngiliz planı hiç kimseyi 
memnun etmedi. Çünkü, çarçabuk 
hazırlanmıı bir plan olduğundan 
bir çok eksiklikleri ihtiva etmek 
tedir. Bununla beraber bu plan 
lconferansta şimdiye kadar elde e· 
dilen neticeleri nazara almıttır . 
Fransız planının büykü bir kısmı· 
nı benimsemittir. 

M. Y evtiç, İngiliz nazıralrmın 
Romaya yaptıkları seyahatin ma: 
nası ve neticeleri hakkında daha 
fazla izahat vermek istemediğini 
de ilave ederek demittir ki: 

- Yalnız bir taraftan alınan 
haberler, emniyet Yerici bir ma • 
hiyette olmakla beraber, tam ve 
etraflı olmadıjı aibi rahat 'Ve ıü • 
kunet gostermeğe de miiıait değil· 
dir. 

Büyük mikyasta boynelmilei 
bir faaliyet cereyan etmektedir. 
Bu faaliyetten çıkacak neticelerin 
beynelmilel ıulh ve Avrupanm a· 
tiai için ehemmiyetli Ye manalı o
lacalı füpheıi:ıdir. 

Bu sözlerden sonra M. Yevtiç 
küçük itilaf daimi meclisinin 26 
martta neşrettiği beyannameyi ha 
tırlatmıt, bu beyannamede küçük 
itilif ın hareket tarzını açıkça aös · 
terilİnit olduiunu söylemiştir. 

M. Y evtiç bu beyannameye ne 
bir protesto, ne de bir münak•ta 
manası verilmiyecetini ilave ede 
1'ek söt:ünü hitirm!tlir. 

M. Y evtiçin ıık sık alkıılanan 
bu nutku bittikten sonra meclis 
hariciye bütçesini kabul etmiıtir. 

BERL!N, 31 (A.A.) - Bazr 
ecnebi malıafilin Almanyada Ya • 
hudilere tazyik ve boykotaj yapıl· 
makta olduğuna dnir bir takım şa
yialar ortaya atmak ıuretile Al 
manya aleyhinde açrlmıı olan pro
pagandalar münasebetile milli Al
man hükumetine kartı bu hareketi 
tertip eden Almanyada New·York 
ve Londra ile oralarda sulhcü ve 
komünist Yahudi mahafili ile işin 
haılangıcındanberi nümune adde
dilecek bir dostluk göstermi~ olan 
Anglo Sabon hük\tmetlerile halk 
kütlelerinin e-kaeriyetini birihirine 
karııtırmamak lazmı geldiği söy -
lenm ektedir. 

Bazı ecnebi gazeteler taraf m • 
dan Berlinin vaziyeti hakkında 
ortaya atılan aaçma ıayialar kaT • 
tısında Berlin birinci belediye re • 
isi M. Sahm, bir mülakat esnasın· 
da Berlin tehrinin bütün Alman 
ıehirlerinin baımda bulunmıyn 
liyik olduğunu ispat eylediiini, 
çünkü Berlin f ehrinin !U dört fa • 
ziletli göıtermiı bulunduğunu 

söylemiıtir. 

Vazife hi11i, iniz hat, çalış • 
kanlık ve temizlik . 

Bu ıehepten dolayı Berlinde u· 
mumt hayat nümune addedilecek 
bir intizam göıtermittir. O suret· 
te ki, muhayyel meealimin aııl 
ve esası olmadığı anlatılmıştır. 

Türkçe ezan aleyhtarlan
nın Çorumda muhakemesi 

ÇORUM, 31 (A.A.) - Aiır ca· 
za mahkemesi bugün Bursada ca· 
mide halkı Türkçe ezan aleyhine 
tahrik ve devlet emniyetini ihlal<' 
teıebbüs suçlariyle maznun olan • 
ların muhakemesine devam etmit, 
fakat istinabe evrakı henüz gelme 
dijinden mahkemeyi talik etmiı -
tir. 

Methur Alman Yahudisl 
ilimde Almanhktan ~ıkıyor 

PARIS, 31 (A.A.) - Pelit Pa· 
riıien sazeteıi, Brükselden iıtih 
bar ediyor: 

Einıtein, Brükıeldeki Alman ıe-
firine bir mel."tup göndererek Al
man tabiiyetinden sarfınazar et -
mek arzusunda olduğunu bildir 
mittir. 

Kanşık yağlar 

Maksadımız şüphesiz bütün ma· 
halle muhtarlarının vazifelerini 
suiistimal etmekte olduklarını id • 
dia etmek değildir. Ancak hüku • 
met ve belediye teşkilatı olan yer -
!erde muhtar olanların ne kadar 
doğru ve çalışkan olurlarsa olsun
!ar muvaffak olamadıklarını esa • 
sen fahri olan muhtarhğm artık 
bugün ıebep ve mevkii llalmadıiı· 
nı ıöyleme:ktir. 

lstanbul, Ankara, !amir, Bursa, 
Adana ve saire gibi tehirlerde, 
ıonra ikinci derece olan diier lca
Mbalarda bugün mahalle muhtar
larının devamma lüzum ve mana 
var mıdır? Bu suale müspet olarak 
ecvap vermek ve bu cevabı man • 
lıki bir delil ile teyit eylemek lra • 
bil değildir. Çünki poliı ve beledi
ye teıkilatı olan yerlerde muhtar • 
!ara ait olan her nevi vaaifel• po• 
liı; merkezlerine, yahut belediye • 
lere verilebm •• Ve ıimdiye kadar 
muhtarlar tarafından glSrülen va· 
%ıfeler poHa 111erkezlm E"l:ieledı • 
yeler tarafından daha çok iyi yi. 
puabilir. Nitekim Dahiliye Vekl • 
leti de ıehir ve kasabalardaM muh 
t,._rnklan kaldırarak onların vazi· 
ı.,ıeri.-ıi polis ile belediyelere ver • 
mek fikrindedir. 

Bununla beraber muhtarlık bah
ıinde 'köylerin vaziyeti ıehir ve ka
sabalardakindcn baıkadır. K8y • 
lerde umumiyetle ne poliı ve ne 
de belediye te,kilatı olmadılı için 
köy muhtarlıklarının buaün oldu • 
ğu gibi devam etmesi zaruridtr. 

Mehmet Asım 

Bir ltalyan musikişinası 
Ankrada bir konaer Ye ıehrimis 

de ltalyan klübünde kOllMI' ve 
ic:onfer&DI vermiı olan ltalyan mu· 
sikitinaıı profeaör Valabreıa diin 
ak!am Sofyaya gitmi,tir. 

Avrupada bir turneye çıkarak 
Rika, Danzing, Stokholm, Kopen• 
hağ, CeneYl'flye ve diler bazı fe • 
birlere uiramıt olan profea&r ltal· 
yada Balanya ıehri muallim mek
tebi piyano muallimidir. ı 

Memleketimizde bulunduiu ıı • 
rada konıervatuvar müdüründen 
Türk halk farkılanndan istemit. 
bunları beraberinde götürmüttür. 

Bu tarkılar (lzerinde Türk musiki· 
ıi hakkında tetkikat yapacaktır. 

Gelecek sene tekrar· tehrimize ,.
lerek bir konf eranı yereeeJdlr. 

latanbulda satılan sade yağla • 
rm çoğu karııık ve fenadır. Bele
diyenin halkm sihbatile alakadar 
olan bu hale nihayet vermek karı 
f ık yal sa tanlan para cezalarına 
çarpmaıı büyük bir fayda yerme • 
mittir. Bunun için yeni bul ted • 
birll!r düıünülmilftilr. Bu arada 
belediye kooperatifinin latanbul 
cihttinde bUyük bir malaza aç • 
rıu.ıı karan da yardır. Bu mağaıa Dünya ikbsat konf•ansı 
ela hileıia aaf tereyalı aablacak · LONDRA. 31 (A. ,A.) - DGn-

\ır. ya ikbsal konferanaaam ıelecek 
8.aledi:re bu yaiları klr almak haziranda. Vatinıtonda toplaaaca 

sıam halka satmak taaa•unmda - ima dair Vatingtondan ıelen l»ir 
dır. haber Londrada teyit edilmemlt 

tir. 
Kıbr1shlar blrllll 

Kıbnsblar Blrlitl,, a*aıı dün 
toplanara"k birliğin nizamnameıi· 
ni tetkike devam etmiıtir. 

M. ML!tdonald, dtinya ildnat 
konferanama riyuet etıs11li kon· 
feranıın Londrada tôp!amnuı 
tartına bailı tutmuıtu. 
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Bir doğ m iŞARETLER 

Yalan söyleme 
•• •• gunu 

Toy aşrklara bugün, sevgililc 
ri seslerini değiştirerek telefonlar- ' 
la, mektuplarla, telgraflarla neler 
söylemezler: 

Büyük Türk san' atkirı 
Sinan'ın mezarında 

3 erkek çocukla 
Bir yangın yarım manga asker 

d.k d 2 yetiştiren ana baba 
"- Nişanlın seni bıraktı. 
"- Sevgiliniz öldü. 

Ge ı paşa a ev, Safranbolu kasabası Çeşme ma-

7 dükkan yandı halesinde Ayan oğlu arabacı th • 

"- Seni filan yerde bekliyo· 
rum sevgilim ... 

Falan, filan. . . Yalana sınır mı 
olur? Herkes aklına geleni söyler. 
Ölçüsüz yalan ancak bugüne mah
sustur. Bugün insanların biribirlc 
rini aldatması hoş görülür. Niçin? 

Kendi putunu kendi yapıp son· 
ra gene kendi tapan insanın hesa
ba kitaba, nkb. uymaz işleri öyle 
bir iki değildir ki şuracıkta sayı 
verelim. 

:.~ :;. ::. 

Eıkiden :;eneler Nisandan Ni 
lana sayılırmış, hoş ilk insanlarda 
bugünkü anladığımız manada tak
viın yoktu. Her insan topluluğu 
kendine göre bir takvim yapardı. 
Eyi, kötü seneyi böyle ayırırdı. 

Türk, Arapların içine 
sonra onların yükseldiğini 

girdikten 
a~lıyoruz 

T ahi atın uyanma devri insan
ların hayatında büyük tesirler hı· 
raknıı§lır. Büyük bir kıştan sonra DUnkU ihtifalde Sinan'ın mezarı başında 
Yeteren dünya hakikaten yeni bir lstanbul Halkevi tarafından 

1 
lastınnada biz Türklerin ön saf~a 

varlıktır. Bu varlığın ifadesi son dün büyük ·Türk san'atkarı Mim~r \ gelecı ğimize şüphe olma ~ın. 
baharda komtu kabilelere, yahut Sinamn 344 üncü yıldönümü mü - Yalnız 1stanbulda Bızanstan 
kendi kabilesindeki in:u:ınlara zi • nasebetiyle mezarına bir ziyaret ! kalan en parlak eserlerle Sinan~~ı 
yafet veren, r.1 hnı mülkünü dağı tertip edilmiştir. bir baş cscıini karşıla.)tırm2k, ~~
tan üstün ı~ .. l,:fclere, yahut kabile Bu ziyarette Halkevi merasim- zümün doğruluğunu gösternıege 
reislerine tnbiat yeniden canlan • le mezara büyük bir çelenk koy- yeter.,, . 
dığı zaman hediyeler vermek a mu§, milli Türk talebe birliği, mi- "Sinamn mezan önündryız. 
detti. marlar, mühendisler de bu vesile Hayır bir mezar önünde defri!, lıir 

Fakat bir zaman soma sen::! ha- ile büyük san'atkarın mezarına milletin e~erlerile sonsuz çaglara 
§ı Kanunusaniye alınınca Avrupa- çelenkler koyarak oı;:ıun büyüklü - doğru hep parlıya~ık olan deh~~ı 
da hu nisanı anış tuhaf bir hal al ğünü bir kere daha anmışlardır. önündeyiz. Geçmişte Sinan ve ~ı
dı. Eski tabint dinlerinin \ yerine Halkevinin; san'atkara karşı nan gibi adları bilinmiycn bir ~ok: 
Hı:-istiyanlık hiik'm olunca yılba • gösterdiği alakadan haberdar o- hırım yetiştiren bü Türk mılletı 
§ının katlulu:i-u iic ay evveline geç- lan büyük bir halk kütlesi de öğ- gelecekte de yer yüzünde insanlık 
ti, Ve bir n·snn yalancı bir sene leyin mimar Sina nın Süleymaniye ve bilgi yol göstericisi soylar ye
ba§ı oldu. Ve evvelce sene başını camii yanındaki mezarı önüne top tistirecektir. 
asırlarca N;s:ın diye kabul etmiş lanmı§tı. .. Bizim vazifemiz onu bugünkü 

Evclki gece Gedikpaşada büyük 
bir yangın olmuş, iki ev ve yedi 
dükan tamamile yandıktan sonra 
söndürülebilmiştir. 

Yangın nece yarısını yirmi da
!kika geçe baılamı§tır. 

Ate§ Gedikpaşada mimı:ı.r Hay • 
rettin mahaJlesinde Asmnh kandil 
çıkmazında ciğerci Ragıbm evin • 
den çıkmı§tır. Ev zaten ahşap ve 
çıra gibi olduğu için ateş genişle -
miş ve yangın farkına varılıncıya 
kadar kasap Mehmet Efendinin 

dükkanını dn ateş almıştır. Yan • 
gının başladığı ciğerci Rağıbın e
vinde kira ile oturmakta olan bek
çi Mehmet Efendinin nilesi kcn • 
dile::-ini güç halle kurtarabilmişler-
dir. 

itfaiye gelmişse de o civardaki 
evlerin hepsi nhşap olduğu için 

yangını söndürmek çok zor olumş
tur. Yangının nöndürülmesi esna • 
mnda bir kaç kişi muhtelif yerle • 
rinden yaralnnmışlardır. 

Yaptığımız tahkikata göre yan
gın ciğerci Ragıbın evinden. çık -
mıştır. Tahtadan olan ev bırden· 
bire tutuşmuş ve süratle etrafa ya· 
yılmıştır. Neticede ciğerci Rngıp 

ile bekçi Mehmedin evi, kasap 
Osman, pastırmacı y ervant, kuru 
kahveci Haçik, bakkal Karabet, 
ekmekci Murat, ciğerci Ragıp ve 
kahveci Mustafamn dükanları ya

narak söndürülmüştür. 

Yangının elektrik kontakların -
dan çıktığı zannedilmektedir. 

olan insanlar birdenbire bundan Kalabalık arasında bir çok ta· ve yarınki soybnınıza bütün !:r 
cayamadılar. Cünkü insanların nmmıf simalar, yüksek mektep ta- yüzünde bildirmek, anlamak, .. o~- Merhum eczacı ve dişçi 
ah§tıkları şeyleri bir günde bırakı !ebeleri ve bir çok icadın, erkek retınek, onun yüce adını yer yuzu- mektepleri mUdürU h;in 
'1ernıeleri hiç hir zaman mümkün vnrdı. ne yaymaktır.,, Ynrın eczacı ve dişçi mekteple· 
0laınamı~hr. Bu zarnandanberi, Mimar Sinanın türbesi içine Kazım Nami Beyin allu§lnrla ri müdürü merhı•.m Server Hilmi 
Nisantla dostların biribirine .ya - çelenkler konduktan sonra Kazım biten nutkundan sonra milli Türk Beyin ölümünün üçüncü yıldönü -
landan hediyeler aöndermelerı d~ Nami Bey söz almt§ ve Sinanın talebe birliği namına Şükrü Kaya, müne tesadüf etmektedir. Bu mü· 
va.m edip gidiyor. Bu yalan he~ı- ı türbesi bs.şmda halkevi nillllma mühendis mektebinden Sadık,_ gü· nasebetle merhumun talebeleri ve 
yeler çok defa Nisan balığı ıle rok vec'ız bir nutuk söylemİ"-tİr: zel aan'atler akademisi mimarı şu· 

:r :r B l de arkadaııları bir ihtifal tertip ede-Yuttuı'Ulur. K~zım Nami Bey bu nutkunda besinden ltımet Hasan ey er ~ 
N '1 T"' k nçli cekler.. yarınki pazar günü saat on İçin, Nisanla balığın münase bilh .. ·sa demi111.tir ki: bu büyük tıan'atkara ur· ge .. · , 

b t' ...., ~ kr 1 gos - ikide Merkez Efendideki kabrin -e ı n. edir? Neden maymun değil _ İşte bugu"n mezarı önünde ğinin minnet ve şü an arını 
de ı .. ı · } ve pek de merhumun hatırasını anacak -b'ır, lı ki değil ~~ balık yo.lanlar ahnlarmuzı sevgi ve saygı ile .e.ğ- teren sözler soy emı§ er 

sanın karısı bir doğumda üç erkek 
çocuk dünyaya getirmiştir. Yav -
rucakların üçü de azası tam ve ta
bii bir halde yaşamaktadır. ihsa

nın bunlardan başka ikişer yaş a • 
rah üç erkek çocuğu daha vardır 
ki, bunlar da turp gibidirler. Bu 
yavrucakların anası olan Kadriye 
H., nyni zamanda çok ::nif, göbek 
fıtığından, kalp ve ciğerlerinden 
muztarip olduğu için bu üç çocuğu 
btrden doğururken birçok tehlike

lere uğramasından korkuluyordu. 
Serbest Ebe Huriye Hanımın dik -
k:ıt ve mahareti ile gerek kadın 
Ct'rek yavrucaklar bu tehlikeler -
elen kurhılmuşlardır. I!.be hanımın 
bu doğumu idarede uösterdiği mu
vnffakiyet, doktorlarımızın takdir 
lerini celbetmigtir. 

İşte yarım manga askel' oğul ye· 
liştiren bir ancı baba? 

Amerika elcisi 
~ 

istifa e ti 
Şimali Amerika birleşik hüku -

metlerinin Ankara büyük elcisi 
Mr. Sherril vazifcs:ndcn istifa 

0

ct
miş, istifası kabul olunmuştur. Sa
bık sefir %:ekiz Nisana !:adar r,ch -
rimizde l:alacak, :;onra Ame;ika
ya gidecektir. 

Amerilcadn iktidar nıevkiin~ ye· 
ni bir fırka aeldil·çe o fırke.ya meı:ı 
sup olmıyan büyük memurları~ 
ve sefirlerin çekilmeleri u~ulü vnr
dır. 

Cümhu&iyct fırkasına mensup 
0

_ 

lan Mr. Sherril dernokl'atlnr ikti • 
dnr mevki ine gelince istifasını veı. 
miştir. 

Mr. Sherril memleketimizde bu
lunduğu müddet za.rfında kendi • 
sini herkese sevdirmiş, hakiki biı· 
Türk dostu luyn-:.etli bir zattır. B 
. 'b ı l1 ılı ar n memleketimizden nyı-ılıs1 
zaruri olmalda beraber, Türl<iyed; 
ki dostlarını çok müteessir ede
cektir: Yerine gelecek zatın M t. 
Sherrıl kadar Türk muhı't' d . . . . . ın e ıy 1 

. anda yacledılıyor; bunun sebe d'"'" . b" rük Sinan a.ncak Türk çok alıkrşlanmışlardır. • Ia~ır. Merhum uzun zamanlar tıp 
hı Su ,. "kl b' d' k .b. ıgımız us ' Mı'mar Sinanrn türbcsı başın - fakı. tes':ıde "müfredatı tıp,, ' ıner ın gu ere ır ıre gı ı milletinin yetiştirdiği bir san'a.t k d "D' d . . 1 
uzı:van Ziggrot'larmda yıldızların dehasıdır. Milletleri eserlerinin daki mernsim bu suretle bitti tc~ dişçi r ktebin e 'h ış tef. ~vısıı".~ 1 
ve tanrıların geçişini dalyanda bn- büyüklüğüne sağlamlığına ince _ sonra Halkevinin Cağaloğlundakı Dnrü ınunda teşrı ve ızıyo OJı 

1 

bır ıntıba bırakması teme . I 
nnı o u -nur. 

Tıp talebesinin konferansı 
ve konseri l~k ~özliyen balıkçı gibi bekliyen lig"' ine ve güz~lliğine bakarak kar- merkezine gelinmiştir.5. oku' .'lu§tur. Yarınki ihtifale far· 

sıvr1 küJA hl . . . B d da Mimar ınanın pe· b' 
1 

. · · ak 
k a 1

• 6 pnıvrı ve uzun sa· ~·ulaştıracak olursam böyle karşı · ura a .. .. , _ mnkoloğ ve diş ta ıp erı ıştır c-
allı, fıldır fıl·lır gözlü cüce mü· ~ , re~tişkarları ve onun buyuk cana decc-klerdir. 

neccime sormalı Çünkii o Ni 1 d ğ'ld' D"rt ı tinin zevkini anlıyanlar toplanmış- ı -----~-==~~~ ........ ----.~~ 
•• • • ı 1 başı mamur ya an e ı ır. o . B d bu ı. 

~an ayı geldiği zo.man dünyanın ' b mamur yalan öyle bir günde 1 tr. Mimar Kemnlet~ın ey . e deniyctlerin birer Türk medeniye-
,Qalık burcuna . d;.... . söylemiş- aıı .. l 1 d "'l - vesile ile mimar Sınaının mımar -
til' O .. r.ır gmı hoppadak soy enen ya an egı . h . etini fenni ~ekil. ti olduğunu görüyomz. Arap, A-

. nun bugün N:ı;anla balrk a· d' y I "'ylemek kfırnir bir bi hktahı e emmıy KA 
raıınd ı · B" 1 ır. a an so b d . h tmiı:. bundan sonra a dıl'm medeniyetini araştırınca gc-
b. a •ı münas"'bet budur. lZ er J kt d ha kolay değil- e ıza e n .. .. • • d'kt 

ıl' la.raftan " ~ lık kavaga çık· n~ yapma an a :zmı Nami Bey tekrar l:ursuye ge- ne Türkün içl~rıne gır ı · en sonra 
rnal,, diye aklımı ı öi!e, öğe biti dır. . 

1
_
1 

•
1 

lel"ek demiştir ki: . onlann yiikseldiğini anlıyoruz. 
reın~rr-. a- b . "'t ft da Temellerı, duvarları, deste.K erı G"'nçler Siz çok bahtı- Yoksa çölde gezen Arap onlarla b .. , •• ına erı ara an 1 .. - ... ~ • · • . 
alığı eö c vi· .... ne kadar fırlatırız ~unları bunl~rı ol~n:rsa ya an cu· ' y=tı"SimZ. Çünkü biz geçen ne~ıl temas etmeseydi emin olunuz bu-

Canınılı sıl m u b'ız lünç olur. Bır Nısanın yalnm bu Tu'"ı•ll" t"rihini ~·alnız harp \"C mcın- gu"n bir Arap kültürü ortaya çık-. . asın anıma, § • • 365 ·· nltı " ~- " · 
•nıanlar ~-kı :n l b 1 kl güle- cinstendır. Senemn gun kkct fethetmek olarak öğrennnş - maz Ye Araplar alemşümul olmaz-
ceği §ey)"r . ız a a ı arın saatinde kafalarını dört başı ma 'k 

c manırız. f b 'k hal'n nolmn tı . dı. Biz ~imdiye kadar bunu anla -
:{. :;. 11- mur yalan a rı. ~s~ . . 

1 
e Şimdi göıi.iyoruz ve anlıyoruz madık. Siz Gad gençliği başka fc-

d Sumer 'lllilr""cciminden elimiz bizler bugün bırıbırını tııLmıyan ki Türkler yalınz harp istemıişler, vizla ilerliyorsunuz.,, 
~' tilki cll'lg'l de balık yalanla yalanlarımızla galiba en masum at üstünde öteye beriye koşmamış- • . 

tnızd b' .. .. ·· ·· yasıyoruz l d Kazım Nami Bey tekrar alkış· 
Fak

e ır Yal ... an kaldı. gunumu:ıu J • Itır valnız akın yapmamış ar ır. 
h d le ' • lanmış, bunu müteakip Halkevi 

k at dogl'uau bu yalan btma Çünkü, bir nis~nrn: m~a ~ e Bunu duydukları, hissattikleri 
Pe tuh f ı ti hı nısanın Reisi H5.mit Bey kürsüye gelerek a ge İYor C" k'" Nisanın ri, bir nisanır. vaı erı, .. r nledenı'yet eserlerini etrafa yay -
biri geld' · · - un u f' ı · b. · anın mııletler ce- "Mimt.r Sinan hakkında gösteri· ı en, nnn babayı, koca ka se ır erı, ır nıs . mak için yapmışlardır. 
rıyı, ıneın • · b · t' b' · run adalet dıvanı . l b''y'u'k o.la· kadan bahsetmi" ld ur aınıri, dost nhpa ını mıye ı, ır nısa .. B" "k Okyanustan Atlas dem- en u ,, ~ 
a atıyol'. k Onun için bu yalan soyle • uyu 1 ve ''pek yakında umumi şehir ge-

F k yo · :: .. b b' ., nelı'k surları- zine kadar bunun için dolaşnuş ar-
.. a at dikkat ettiniz mi? Bugü· me gunu ana ır .,e ~ d :ıintisi yapılarak Mimar Siamn ve 

nun yalanı . h ··d' m bir kefaret ır. . · , tk- ı 1 
ma §ey 'b~ıı er uydurma, yap· mızı o. ı~en .. ~.~~ Tarih sahifalaıı birer birer ka- diğer büyük sana ar nrın esere-
. gı ı değersiz, ve çabuk günü gıbı ıozukü9yoard~ Jı ranlık yoldan rrrktıkça bütün me. ri tetkik edilecek, ,demiştir. fıyasko olan feylerdir. Çünkü dört rı Etem ~· 

2 Nisan Pazar günü saat 17 d 
Halkevi konferans salonunda do~ 
tor T ~vfik Remzi Bey tarnfından 
(Hekım ruhiyatı) mevzulu bir lcon 
ferans verilecektir. 

Konferansı müteakip diş dok _ 
toru Cemal Kamil Bey halk _ 
k 'l ·ı b' şar ı erı e ır konser veı·ecektir. Mes· 
lektaşlarımız davetlidir. 

11 11 ı ııumıuıı:::;;~:;m 
15 Yll Evelki VAKiT 

uı u ı ı ı11 o ımı ı m1t n ı ı ı ııııııunıııı•uu::=:ııı& 
1 11isan 1918 

- litilıat ı·c ter<'kki cemiyeti kliti-
bi umumisi Mitat Pükru" 11 f d' 

·ı • eye: en ı 

dün 11alkarı trenile Dersaadete avdet 
lıuyurmuşlardı ı·. 

- la§c miidiriycti ımumıiyesinden: 
Esbabı mania berdcram bulunduğun. 
darı 1 Nisan 334 Pazartesi günü dahi 

yeı mı ı·crilc:-ı ekmeğin bir süliisü ten
zille alıalinin iiç nüfü:;una bir clanC'k 
tevzi olunabileceği ilcln olunur. 

- JJ!aarif nezareti müşaviri Alman. 
Ya devleti falıinıcsi tcbeasından lö • 

yü profesör .'}mitin nıukaı•clcsinirı ii~ 
sene dalıa temdidi icn8 ip edilmi§tfr. 
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Sayıfa: 4 VAKiT 1 Nisan 1933 

Kalp paralar yüzünde Mısır mili i reisi 
uhas Paşa 

" Taymis ,, in bir baş makalesi ............................................................................. 

Anadoluda yapı an ve 
yapı acak ola hatlar 

altı kişi zan atın 
liyetperverler f ırkaaı reisi Nuhas 

a KAHiRE, 28 (Hususi) - Mil· 

Y •• ı· } kJ b k } k Paşa yüksek Mısırda yaptığı se • uz ıra ı arın aş a m em e ette a- yahati esnasında fevkalade tezn· 

sıldığından şüpheleniliyor, doğru m ?I !ıü~::~~t=a~~!~:m:~:;·e reisi al ı Bağ at attının mühim bir kolu -
iki gün evvel meydana çıkarı yüz liralık meselesi şu suretle ı kışlamış, onu harare:~e karşıl~ • IHa arın geçen sene er bile kazancı var 

, mışhr. Daha sonra Luksorda bu • 
lan kalp 100 liralık paralar hak • meydana çrk.mıştır: 1 • ----

yük bir nümayiş yapılmış ve halk . · d · 11 1 d - d d - b" • · _'I;. kmdaki tahkikata devam edilmek· Dört gün eve} Çakmakçılarda b l {Taymıs) gazetesı eınırvo a- yn ogru an ogruya ıtı§tirec~ 

ed h 7a ıtayı taş amı br. 1 ı" kk d a·kk t d - ~ 1 • • 
t ir. Şimdiye kadar mu telif ban- Dağıstanlı Ahmet Hamdi Efendi· K. d d h b .. .. 1 b. .. rımız 1a ın a ı a e eger Jlt' br. 

1 ına a a a uyu c ır numa ~ - l T . k h .. ,~ t• · b d · .... 
kalarda on dört tane kalp yüz li nin ticarethanesine Barbnlı bra • . . 

1 
b h Ik makale yazmıştır. Asagıva a ıyo · ur -ıye uKUme ının u emJt 

ralık bulunmuştur. him Bey isminde bir zat gelmiş, yış_ tertıp .0 un~~~· .za ıta a ., ruz: . . . yolu hatlal'ın1 inşa etmekte asıl he 
69 liralık öteberi aldıktan sonra dagıtmak ıstedıgı ıçın halk zahı • ''D. y k ş k d ı I · defi başkadır. 1925 te vukubu!aO 

Tahkikatla polis ikinci şube tayı taşa tutmuştur. ığer a ın ar ev et erı 
müdür vekili Ziya Beyle ikinci yüz liralık bir banknot vermiştir. Mısır hükumeti halkın milli re· gibi mali müşküller karşısında bu· kürt isyanı 'Ve 1930 da vukubulaıt 
•ube kısım a· mı·rlerı· Cemal ve Müessesenin veznedan bu yüz li · d h 1 lunan Türkiye, bu mali müşkülle· hudut isyanlan tedip kuvvetleri · 
:r ise göster iği bu araret i tevec 
Hamdi Beyler meşgul olmaktadır. ral•ktan şüphelenmi~, Adapazarı cühten kuşkulanarak Nuhas Paşa· re rağmen, demiryolu inşaatına nin bu taraflaTa gönderilmesi ; .-
Zabıta dün Cuma olmasına rağ Merkez bankasına götürerek ora. yı derhal Mısıra döndürmek için devama karar vermiştir. l cap etmiş, -vasıtasızhğın asileri .., 
men bu işin tahkikatile meşgul ol· da da paranın sahte olduğu zanne çok garip bir çareye baş vurmus . Samsun • Sıvas hattına 23 ey • ı re.tle tedibe mani olduğu görül~ 
muştur. Şimdiye kadar 37 kişinin dilince Cümhuriyet Merkez Ban lôl 1924 te başlıyalıdanberi Tür·' müştü. Bundan başka şayet Tür 
ifadeleri alınını•, bunlardan altısı kasma sorulmuş, nihayet yüz lira· tur. kiye munakale sisteminin bir ~ok ,. cümhuriyeti harici bir taarruz' 

~ Nuhas Paşa Kinadan başka bir 3" k T k k h 
zan altına alınmıchr. Zan altına lığın kalp olduğu anlaşılmıştır. boşlukları dolmuş bulunuyor. 1927 ug.~rıya. ca olursa .. ür er anı -~t'. 

~ yere gitmek üzere trene bindiğt ı b k ı -
alınanlardan bir kaçı da ecnebidir. Dağıstanlı Ahmet Hamdi Efendi, de hat Türkiyenin en eski ~ehirle . ıyesı uvvel erım taarruza ugtl 

zaman trenin dos doğru Kahireye ır 1 '- ı d k ı J kt müessesesinin eski bir mü~terit1i o· . d b. . d B P yan mıntaKa ar a o ay ı a loP' 
Zabıta kalp paraların hangi el l hareket etmesi için emir verilmiş rın e ırıne var ı. urası, on - , k b k 1 ı-.·•· lan brahim Beye bu pa.ayı nere- . , ~ ııyaca ve u uvvet er, vaK1.IP 

~den geçerek bankalara kadar Ö tren bir yere uğramadan Kahire· toslu Mıthrabates m tahassunga - O I d k .. 
den aldığı sorulmu§, o da mer w 1 sman ı or usunun mu avemetı 

geldiğini araştırmaktadır .. Evvel • A ye dönmüştür. bı olan, cografyacı Strabon ve Ya· . . .. .. .. 
bit hanında kere:ıte tüccarı Faik 1 S 1. . d wd w l m kemıren uzun yuruyuşlere meC' 

ki gün polis memurları bir kaç ev· B d I . . F "k Mısır hükiimeti geçen intih!lbat vuz su tan e ımın og ugu yer b l k eyden al ığını söy emıştır. e.ı ur o mıyaca tır. 
de ar~~tırmalar yapmı"l.tır. Para1a d d ·ıı· · olmakla şöhret kazanan, son za 

~ 3' Bey ise parayı icra dairesi vezne· esnasın a a mı ıyetperver reıs • Yenı· "l.J0 mendı"ferler Tu··rk ko··y • 
-- lstanbulda basılmadıO-ı zanne· l d bilh ha ··d k ~ ••.u e sın· den aJdıg-ını 50··ylemektedir. le· lere karşı ayni şekilde hareket e't man ar a assa şarat mu e 1.. .. k b. ..k. t•f d l t : .. 
d·ı k d. p al lduk · · . . usune ço uyu ıs ı a e er em ... 

ı me te ır. ar ar o ça ııptı- d . . d l b. h l mi ti. kıklerı arasında tanıJan Amasya d kt. ş· d.f I . . _..ı 
d b

. k·td ki. d·ıd·w• . . ra aıresı e parayı topu ır a · . . . c ece ır. ımen ı er erın ınşııı.r 
ai ır ~e ı e ta ıt e ı ıgı ıçın ..ı b. ha k d ld w b·ıd· ıdı. Demıryolu Amasvadan Ana · . d k . k"" l .. _ı rue ır n a an a ıgını ı ır· 01 sayesın e co ge ı oy er guz~ 

iptidai vesaite malik bir ·-Leke ta Etibba muhadenet cemiyeti d ı d.. ı· r ' ~ miştir. o unun or.t yay asına tırmana - I k b 1 d .. .. • k" 
rafından h ... ~ırlandıgwı zannı hasıl E bb M h d C · · d.. ak A d ı kal çarşı 1 asa a ara onmuş, ın 1 

" .. 0 . w t ft S 1c _ ·k b ti a u a enet emıyetı un ır gecen sene na o un'1n p~ f . 1 1 .kt d- . t ... 
Lm 11 lk .h ! __ :ıı 1 ıger ara an e a..uı onmar· ~ şa etmemış sa ıa arı ı ısa ı ıs •• 

o U§tur. ~ ı tıuuu er para arın h b ı· I, ·· öğelden eve) Halkevinde toplan · gahında olan Sivasa ulastı ıve o -
Y 

. R B 1 . şesine de sa te ir yüz ıra m su· ır ınara açmıştır. 
unanıstan, omanya, u garıs · bu mıstır r"'da Ankaradan uzanan ve tek· rülmüştür. Müessese nu nere· - • .... T·· k. bük. " · ik. · · · 

tan gibi Balkan memleketlerinde Dünkü toplantıda 15 doktorun ·ıı d"~ h tla b' ı · T ur ıye umetı 1 sene ıçJJJ 
L--ıtdıgvı yolundad...... Zabıta bu den a1dığını bilmemektedir. .d I - '- b 1·· d.k mı enen ıger a ır e§b. ür de demiryolunu, muvasalaııızldı 
1HU1 •• M 1 b. ~··t" t•·ccarı·ıe bı"r yem en aza ıga ıKa u u tas ı e • kiye cümhuriyeti tarafından yapı· 

1 k t1 · brt 11 ısır t ır LU un u yüzünden zengin bakırları asırlar 
mem e e erın za asına ua me· Bakır fabrikasının verdikleri pa• dilmit ve bir teavün kasası yapıl · lan hatlar bundan iba~et değildir. . sı· I E ·ye 
seleyi haber vermittir. masına karar verilmiştir. 1927 d A k ih" b. ca ı ısmar o unmıyan l",eanı 

rSLtar arasında bir kaç tane kalp . e n ara, .gene • ~"'.' ı ~r vardırmıya karar vermiştir. 
Kalp paraların Anadoluya do para .çrkmıştır. Bu paraların da ne· Bu karar üzerine cemiyet idare~ sehır olan Kaysenyle bıtıştı. Eski- T" k" h··k" 

1
. . d . l• 

ld d ·ı kt d. B ek k d~ k . . . k . ! ur ıye u ume ının emıryo 
ıürü üğü zanne ı me e ır. u reden alındığı bilinıniyor. heyeti gelec cuma günü te rar en e~n tıcaretınm mer ezı o· ı ı d J t .d t•ı . . . arını ev e :varı a ı e yapması 
zan üzerine Anadoludaki bütün Tahkikatın bu günlerıele müsbet toplanar:ak nizamnameyi hazırlı • lan bu §ebır Rum, Ermem, Yahudı b. ' .. _1_ k l _ı F•• 

nın, ır ~ım usur a:rı varaır .. 
Piyan merkezlerine, bankalara bir neticeye varması beklenilmek· yacaktır. rakiplere karşı duran bir Türk ti· ı kat harpten ·evvel imtiyaz alım ~C/ 
bu 1ttı1Usta tebligat yapılmı~trr. tedir. Zabıta mühim ıha~ ip uçlan uııuınııııınıwuınıınıwnıwıııı"ılıl:ııntd~ıımınımnınm"mıııını 111111n111"""'ıwıır. ıcare't merlcezidit Diğer bir hat b·ı • B b • 1. .. · d t ı .. · ne ı ertn a ıa ı uzerın e yap u• 

n~ ~nünde karını öldürürüz, ıde • Kayseriyi, T oros e~ •arındaki ları siyasi tazyikleri hatır!ıyanlat• 
mıştır. Ulukı~laya ve hattı Bagdat h~ttı· ·yeni Türkiyenin demiryolu hatlı' 

Artin gene söylememekte ısrar na bağlamıştır. rım kendi idare ve kontrolları a~ 

Verilen malumata göre sahte üzerindedir. 

6 kişilik bir Ermenı ai e
sini da vakla öldüra · e 

~=~a Sebep paraıarını almaktır, öldürenler 

edince Kevork Azimiye yaklaş • Hatlar tamamlanchktan sonra tında bulundurmak istemelerinil 
mış, boğazını sıkmıya başlamış · bir hatbn Diyarbekire uzatılması sebebini anlarlar. Harpten bd' 
tır. Zavallı kadın boğuk boğuk kararlaşmış, Bağdat hattının bu açılan hatlarm, geçen sene bili 
haykırmış, son nefesini ~ermiştir. pek mühim kolu geçen sene Ma· kazanç getirdiğini söylemek, 0 ., • 

Kevork bununla uğraşırken, Ham· latyaya kadar varmıştı. Tahsisa. • larm iktuadi noktai nazardlln 'fi 
parla Ohanes de Artinin kolların· tın bitmesi yüzünden duran l>u kadar mühim olduğunu göaterıof' 
dan tutmuşlar, ağızmı 'bir mendil· hattın ikmaii için dahili bir it1tik· ye kafidir. Bu hatların inıaaındP' 
le iyice kapamışlardır. raz yapılması kararlaştırılmış, hü· Türkler de, Türkiyenin yabattf :: gene Ermenilerdir, yakalandılar Bu arada zavallı adamcağız da kumet Ankara Sivas hattının şar· zairleri de istifade edeceklerdi' 
havasızlıktan ölmüş kolları hıra - : ka doğru uzatılması için ecnebi Çünkü bu hatlar pek az tanınnı•t 
kıldığı zaman yere yuvarlanmışbl'. müteahhitlerle müzakereltsr açmış yerleri arkeolojistler, natüralistl,r 

Haci Artinin ailesi yalnız bh· hr. Bu hatla Ankara ve İstnnbul ı' ve diğer mütetebiler için a~ 
kendisi, bir de karısından ibaret Erzurum ve Karsla Sovyet Rusya· caktrr.,, 
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SİVAS, 28 (Hususi) - Bura· 
da tüyler ürperten bir cinayet ol· 
du. Tafsilatını yazıyorum: 

Cinayet Sıvasa altı saat mesa · 
fedeki "Ulaf,, nahiyesinde olmu~· 
tur •• uı., sakinlerinden bir kıanır 
ermenilerden ibarettir. Bundan on 
bet gün kadar evvel hu köyden 
K..raıavur oğlu Ohanes ve Köse 
ojullarmdan Hamparla Kevorlc 
bat ha.ta vererek az çalı~mayla çok 
para kazanmanın yollarını ara · 
mıılar ve hırsızlık yapmıya kaıar 
vermiflerdir. Bu üç kafadar ka · 
rarlarını buna bağladıktan sonra 
köyün cebi dolgunca olanlarını 

birer birer gözden geçirmişler ve 
Ohan•in akrabalarından Kara · 
pvur oğlu Hacı Artini en müna· 
ıip olarak seçmi§lerdir. Bu da 
Hamparın işaretile olmuştur. 

- Ohanes, akraban Hacı Arti 
oin parası çoktur .. İşe onda ba§ • 
lryalım, demiştir. 

8u isim üzerinde durulmuş, O · 
hanesi akraba olması, parasını ne 
rede sakladığını eve kolaylıkla ne 
•eden girileceğini bllmesi Hacı Aı 
tinin tercih edilmesine sebep ol 
«1uştur. 

Aradan geçen bir kaç gün için· 
ıt. hazırladıkları bir plana göre 
!3-1'4 ttfurt yani geçen Perşembe 
Cuma gecesi Artinin evine girm~· 

yi kararlaşbrdıkları için gece ala· 
franga saat on buçuğa doğru bu -
iutnıutlar -ve eve doğru yollanmış· 
lardır. değildir. Haç.ik ve Manuk iSminde ••••m•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-' 

Ev, oldukça mazbuttur. Bu !.fi • · iki )'etişmiş oğluyla, Maranos ve 
hepten kolaylıkla ve gürültüsüzçe Benno adında iki kızı da vardır. 

. - , 
TAKViM girebilmek için bacalardan birin • 

den istifade etmeği en muvafuc 
görmüıler ve bu yoldan evvela O· 
hanes, ıonra Hampar, ~ahe son • 
ra da Kevork girmişlerdir., 

Bacadan iceriye girdikleri za · 
man kendilerini Hacı Artinle ka · 
rısı Aziminin yattıklan odada but
mu!lardır. Patırdıdan Haci Artm 
uyanmış, ilç kişinin ~ece yarısı ya~ 
tak odasında olduğ' nu görünce ııc 
ye uğradığını bilem ~m·ş, bağn • 
mı§, karısı da uyanmış, O da koca· 
sının bağm.şına k~rın ı;tır. 

Hampar, Haci Aı tini sustur · 
mu§ ve: 

- Babahk paraların nerede? 
Biz yerini biliyoruz ama sen ken · 
di elinle çıkar ver •. 

Demiştir. 

Haci Artin söy~ememiş bunun ü
zerine karısı Azimiyi sıkıştırmış • 
lardı. Azimi zaten korkudan bay· 
gın bir hale gelmiş bulunuyordu. 

Lakırdı söyliyecek halde değildi. 

Bu sefer Kevork söze karışmış ve 
Art ine: 

- Yerini göst:erme~se11 rözU · 

Babalarının odasından bağnş· 
malardan sonra boğuk boğuk ses· 
ler geldiğini işitmişler •. Ve bu gay· 
ri tabii gürültünün sebebini anla · 
mak üzere dıtarıya çıkmı§lardır. 

Odada iki ki§inin işini bitiren 

Cumartesı 
1 Nısan 

6 Zı h ece 
Cun el uşı; 
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ô le n.ıın ı 
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Pazar 
2 Nısan 

7 Zilhicce 

ı ~ınJI ııanıaıı üç haydut sofaya çıkınca bu dört n 52 ı s.s:ı 
, \1., ı n ız ~.J ' ı ~ 

gençle karşılaşmışlar, onların da \ '• ,oa • .ı t!, ı n .. m.ız 20,0>< 
bnğırmaları üzerine iistlerine sa!· lrn ak ı . 1 ı t 3.!'i<ı 

dırarak sopalarla başlarına vura· 'ılı e ı: un ı cı ' ' 1 cıı 
1.;al;.ı :-s 7.J 

ıak dördünü de yere sermişler, öl· '---------------
dtii'müşlerdir. 

J 

Bu aileyi tnmamile öldürdükten 
sonra kaçmışlardır. iş sabahleyin 
anlaşılmış, nahiyenin kıymetli mü 
dürü Mahmut Bey işe dört elle sa· 
'rılnrak çok kısa bir zamanda, ca· 
nileri meydana çıkarmış, yakala • 

mış ve cinayeti bütfü1 izleriİe orta 1 

ya cıkarmıya muvaffak olmuştur. 
Suçlular c:irUn1lerini inkar etme • 

misler ve h • disenin nasıl geçtiği· 
ni nasıl olduğunu birer birer anlat 
mıslal·dır. 

Kat
0

ller tahkik evraklarile bir · 
l'kte adliyeye teslim edilmişler vE: 
he "lSa. k,.,nulmu~lardır. 

'HA\ A - Ye il köy A sk ri rasat merke 
ınnd<'n \• nlt'n nıaıomat gore tJ n tı:ı\!n 

açılt ve sakin ol.ıenktır Babnhl<>yiı sıs olma· 
sı kuvve tle> muhtemeldır. 

DUnl U ıcal,hl. -en fazla 10, 'rn uz 3 de · 
rece, hava ta:ı:yil ı 'i65 milimetre tdi. 

DAVET 
lstanbul Havagaz:ı Şirketi 

1 Nısan C\Jm.lrtesı g-Unl\ 14/30 
da beyaııt'ta elPktrık Evinde 

verilecelc olao 

HAV AGAZI İLE 
YEMEK PiŞiRME 

DERSiNE 
muhterem halkımızı davet eder. 

J __ R_A_D_Y __ o _ __,,J 
Bugün 

i S TA N U t' 1. · 

18 • 18 45 Snz (M01 rrt:'f Hanım) - l&~ 
• 19,30 Orkcstre 19 20 • 20 Fransızca ıJll' 

1 
l Mtlpt<'dil r mahsusı, 20 • 20,30 Stüdyo~ 
heyt"t - 20,30 • 21 30 Haf.z Ahmet Bt'Y 
21,80 • 22,80 Ork str Ajans vc borsa tuı~ 
leri, saat ııyarı. 

A l'\ K A R A (1558 m.) : ;" 

12au 1320 Ankarapataa orkestrcal 
ı · ı~.40 RiyasctıcUmhur FilarmonUt or)~ 
tl\'si: Bcethov n 1. • nfoni 18,40 • 1!_..ı 
Alaturka sn7. 19,40 • 20,10 Dans muslP' 

20,10 Ajan haberi ·rt ve ha\a raporu· 
\ı 1 \' ı\ N A (tHS.ı m.) : ;f 
12,45 Konser - 14,10 Kon r - ı:;_. 

Plılk 17,i15 Mandalın Konser 19,05 !'" 
er ~ Su Koro konser ~.50 Kon .. '' 

ı. t.: 1 I' Z t Cı (3K9,0 m.) : I 
i,15 Jımno.stik i,35 Konser - ıs• 

ltonscr H 15 Mandolin konser - ı1·:, 
Kon ... r 20,lfi Muslkı 21,30 Kons6' 

23,05 Dans 

B t' K H f<} S (l.:l!H,2 m.) : ~ 
ıs PIAk - H Pl!k ıs 'Konser - fi• 

Tagnnni 22,lCi Dnns 

K O 1\1 A (Ul,2 ıu.) ı ~ 

11,SO Vatil an neşriyatı - 21 pıat< 
21.45 'l'ıyatro. 

8 '(J D A P E Ş 1 E (550,5) : 'J'ı~ 
10,15 ABkert musıki 18,80 JBZ - reJ 

Ra iyo .!!) 50 Opera 24 Çigan orJ<est 

M O 8 K ô \r A (JSÔ-l m.) : 

22,155 kı~ mc>ydan 23,05 ııatıer • 
\ ~ K !;; O ~ ( 1 U2 m.\ : / 
13 10 Pldk 17 Pi k ıo.o )t.Usiıd 

• 21 Konser 23,05 Koruıer 24 b~ 



1 Nisan 1933 VAKiT 

• 
Çöpçatan Peri 

Anlatan : Selamı izzet 
zumdan baımı kaldırma artık .•• 
Bana iyi yaslan, ki aarulmıyaaın. 

Yeni 12 kelimenin karşı- / latlldAI 11-ıu.n MD•'- f 48111a 1111 mektep hocal 
hklan ve kullanışları Zeki - Muatafa Ntpzt Beı- bulduklar. kartllıkl 

Buraya da bu iti görmek için 
ıelmiıti. 1 

_ ZAiT: Artık, yeniz lerln INllclukl•ı ka'fllaltlar ı11w....,, _ ~ iM. ,_.... 
LI ...ı. 'flll - ........... : BUJ\taf tQILra ,elen g..,..,,n, ~bU' - Beltltımf. k9tlen ... 

+ ifaretl arttırmaır.. :artı~.ıjı 11-· kıymetatz ıeyler. - Dtl§ktlnf! yardqn, ..: _ KU'lllbl.B Fakat nuıl ıirecekti? 
Atzmı aftı. bir aöz ıöylemek 

iıtedi. 

Otomobil hız aldı. 
Biraz sonra bir düdük öttü, bir 

ıeı duyuldu: 

lerlr. 'ftllt - 117Uı •J'9C'lı -..na uyanlar- ar. rib9U&. k~, S..«et - v..... AMlllll 
S6fll-'lJW-.l .. ıöıl~ria bu iflc lüf Ui· kamd&n Jelahller! nlılltl. Sal - Dizi, dtlqtl, a&f -

.....,_ Talıat - rıtJluıııs, aptal, 8611 _ 'haııla ...._ 

fiii llolc ...,. İ(ÜI tl~•riılUİ pr• ' ~ - ötstaaeı ötaQnç TO.rkleria &km· .m. ~~ SQI _ ~ ~ Tenay haykırdı: 
- Sua ıırfmtı! .. Atık hırıızı! ... 

- Hani fenerler? •. Fenerlerini& 
neye yanmıyor? 

.:_ J...lu.U.-- lan il• doludur • ~~- DNDell yftı.a.... .._._, 
1 

.... .,........,....... • • ..,......,~fe-
l'\..J , ·ı.:ı.. _ L...ıı. Ttıdl - Abkoymak rak, Sahnf' _ Gö•terlt rL 

Büyüeü mendebur! ... rıldandı: 2 - ZAMAN: vu•JICI -. Va&R TNlp - 11......._...: .A.ğnda bU.JUk bir ye 

Bltün wçlaruuA ödegi.ciliiiai ben ~ yapllıluftı • 38 inci ilk nt•ktep h Günd6ner batını Ademin omu· 
zuna dayadı. 

Adem otomobili durdurdu. 
Bir belediye memuru yaklqtı: 
- Veıikanızı verin. 

üaılbM altlun. Ein uıuliti borcuna =~ ;..;::=~ 4:":::1'dt1tttnerek n111 buld\lklar1 ka"'" 
oermaae va., halinw. 70rQmell llteri•· Sabah - 011n ....... ea. llalldc Tenaym öfkeıine, fena eözleri· 

ne pek aldrrıt etmediii görülüyor· 
du. 

-Veremem. 
Vakıt 6ııt1ün a g"Ü. TeeMttr - Acı, tua: Uğurun içine Tura- ki, 8abtr - Dayaaddık, 8adab _ 

nm gös yqlarmdan 80llr& bir acı dU§t11. Sade - 'YaYN, 8ıMM - 91s --. 

- Vermiye mecburıumız. 3-ZAT: (Li) Aaıl, iç Jizü, T....W _ 0Gce9.., darılma Temiz, fı - Karqı~ W-
aahnd benlik ,._.. - ....... teleellewı lpekltln n, Sa:nra - Yaprak )'b8, 8&bae -

biner bir gencin bairına yu · 
lanmak botuna gidiyordu. Bu, hiç· 
te fena bir ıey değildi. 

- Vermiyeceğim. a, yeri, Salalp ._ ••• 
Kocalı bir luıdUt. kurulUf JUnllıılln yarın yıld6nüın0dUr 

Peri oldu olalı, içinde, ıimdi 
duyduiu aüsel hiui, hiç bir zaman 
du:rmamııtı. Perilik vaz;felerine 
ıelince, Gündöner bu vazifeleri 
tamamile unutmuıtu. 

Dedi ki: 
- Ademim haydi ıidelim, beni 

buradan al ıötür, seninle uzakla 
ra, çok uzaklara ıidelim. 

Bu aöcleri duyan Tenay bitün 
bütün çileden çıktı. BütUa bütün 
aklmı oynattı. Mendilini ditlerile 
paralıyarak haykırdı: 

- Ademim •at.. Ben timdi sa· 
na Ademinl g&steririm. 

Hemen küçük tabancaımı çek· 
ti, periye nitan aldı. 

ilk iki kurıun, otomobillerin f e· 
nerlerine iıabet etti. Üçüncü kur· 
tun perinin değnelini kırdı. 
P.tı 
-Ah!.. dedt~ 

- Sebebi? 
- Çünki karımla balayı aez • 

meıine aidiyoruz ... Karım, batını 
omuzum& dayayıp uyudu. Onu u 
yandırmaktan çekinirim. 

Belediye memuru bir an dütün
dü, ıonra batını aalladi: 

- Mademki balayı gezmesine 
çıktmız, it deiitir ... 
Arkasmı döndü, uzak(afb. 

Otomobil gene yol aldı. 
Yol kenarındaki aiaçlann dal· 

larından ıüzülmüt ay ıtılı altmda, 
belediye memurunun yakuı ve 
kollanndaki beyaz sırmalar pırd· 
dadı. Belediye memuru, belediye 
merkez memuru olmuftu ... Bu me· 
mur, ille ıudan çıktılı ,Un Gündö· 
nerin billGr ara&umı çmren, son 
ra yol veren memurdu. 

Gündlner taaünde dunnuıtu. 

-BlTII-

'l?lllr - Geri bırakma. pte kalma: Aıı-

A.Al nenelegi anlı.,alım! kan trent ıo dakika p;tt. 

lfln ~ gilzil Mdir bakalım? r.klı - VıW•••lc v.acAJ•t. gekt.Jliııılz 
Bakalım aluula tıöıle ml idi? tel yuıamı U•teledlk. 

Hanurı#elUli lliihck benliğimi Tellf - Yumak: Bu Reıat Nuri Beyin 
yudllı • .,. ldtabldır. 

çok 1C1ganm. ır..- - ~ı Oraıı.111 yerini 

4 _ ZEBUN: Kurada (Erme· allamladıktan eonra bana yu eml? 
Teelr - Dolnıllma: Orbanıll .. artık ayrılı· 

nakta), bitkin ,_,.,, diye 'büıll Gtlle çok dokudu. -rr.zı 
şu kurada Mlloir bir lae"be clalta uıkarkell ~u. 

yük ltıflgamtıZ inanın. Ufü - K.,..., Ubde - 'V'at.e almak: SU 

Bilf/Ük ICWClf ..tımaıılan bUldn bir lf1 o.teme alıyorum. 
..... epanlJ mlın'11'1V :lllQ.ho - en1l 

hale 1«>,,,ıu. duttını ıtbl kaldı. 
S _ ZEBUNKOS: Fınat düt· Uh1 - YI*, t11111le - Ana. kök: Bu~ 

dlnblbl k61dl ( ') dOr • 

künü, leı karkuı ..,._. _ 'l'9pa, 1'1lllUI' - Md. '1:71lftll -
oıp1omaaltle fırsat tllifkilnlüiü bir tla, ııan: - Buun adı ne! Melunet .. 

-'OnllııUz ! - Kafıkçı oğullan .• 
aw ,.,,.z,,.,.. 0rn - Orft, u ... - PaJocıaı KuJak kıy-

f'eledlerin ree lef ~ oldufanu meW bir parçadır. 
bUIMZ ınUintz1 tl'c:ıet - IDek lıecl. stıla.ukı 'Olfet -

Alqlmnbk: ()smanla benim bir aııuanııtım 

6 - ZEKA: ÇUuk anlayııb, ,.._ 
seyrek, c;insis, kurnas n...a -11..., ~.ıet - YeJnDbk, o.er -

Çabuk anlal/lflı bir odamdır. 111 inci 1111 mektep hoc•la-
Ze,,,.ek bir inlan r1nın buldukl•r1 kartıhklar 
Cintl6z mil, 

0

clnllözt1Dr. Şeytana pa· lllılıela _ CMlldlıll ..,,, l!lab' r - Katlan-. 

Eııup 38 •ncı ilk m .... lıııiıll 
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Lfigat ve ıstılah kolbaşısı ile bir konuşma .............................................. -................................................................ .. 

OSMANLICADAN TÜRKÇEYE 
Dilimizin ifade kabiliyeti kaybolmıyacak 

Şivemizle uyuşmıyacak kaba ve ahenksiz bir şekil almasına, kıymetini 
kaybetmesine meydan vermemek cemiyetin gayesidir 

Biı· iki gün evvel muharrirleri
mizden biri Ankarada büyük bir 
faaliyetle dilimizin millileşmesi 

işine çahşmakta olan Türk Dili T. 
. Cemiyeti merkezini ziyaret et-
• 
miş ve cemiyetin bugüne kadar 
inkişaf eden meaaısı hakkında 

'Celal Sahir Beyle uzun uzadıya 

görüşmüştür. Muharririmiz Ce -
lal Sahir Beyle aralarmda cere -
yan eden faydalı konuşmayı not 
'halinde yazmıştır. Bunları aşağı -
ya kaydediyoruz. 

Faaiiyete başlarken •• 

8 
Maliimdur ki dil işlerinin esası 

lıgeçen sene temmuzda kuruldu. 
Bir müddet ihzari mesaiyle geçti. 
Eylulde Kurultay oldu. Kurultay 
te~rinievel ( 6) da bitti. T eşı·inisa-
~ninin başında Ankarada faaliyet 
1 başladı. Bundan sonra ifk iş derle· 
emedir. Bunun için de bir derleme 
. ılavuzu ve defteri yapıldı. Sonra 
1 
cemiyetin ayrıldığı altı kolun baş· 
jarı seçildi:.. 

af Lengüstik ve filoloji kolu Ha 
lıtmit Zübeyr, etimoloji kolu Hasan 
ı;.ı\li, gramer ve sentaks kolu Ah • 

1
met Cevat, lugat ve ıstılah kolu 

a Celal Sahir, derleme kolu Ragıp 
flulusi, neşriyat kolu İbrahim Nec· 

epıi, reiı Samih Rifat Beyler, 
'<atip Ruşen Etref Beydi, 

_ ınuhi'.scbeci Besim Atalay. Samih 
uı.ld"l · · > u uen sonra esasen cemı • 
aı t" f l A • • ) D R · . ıe ın a :ırı reısı o an r. eşıt 

•J... ı· E . d aa p ey onun yerme reis ol u. 
B'?.lndan sonra her kolda çalı -

ıacak azalar seçildi. Mesaiye baş
andı. Meı·kezdeki teşkilattan 
>atka, vi~yetlerde iki nevi te~ki -
at yapıldı: Birisi cemiyetin vila . 
ret merkezleri. Bunlar halkevi o
an yerlerde evin dil, tarih, ede -

~iyat şubelerinin idare heyetleri -
lir. Olmıyan yerlerde intihap o 

cunacak mütehassıs kimselerden 
erekküp eder. Bundan batka her 
rilayet merkezinde bir derleme 
ıeyeti vardır. Bu heyetler maarif 
rekilliğince yapılan ve heyeti ve-
dle kararı alınan bir talimatname 

a •e bağlı'ciır. Derleme heyetlerinin 
u.eiıleri valilerdir. Vilayet merkez 
dıeyetleri derleme heyetlerinin ta· 

e ıii azalarıdır. Bundan başka vila· 
.. etin bellibaşlı memurları ve mü· 

rır ·~ 
ehassııları derleme heyetine ilhak 

ef,Junur .• Kazalarda, nahiyelerde 
1 

_ ubeler açılır. Mekteplerde ve fır· 
gıı .. 

:a ocaklarında derleme ocakları 
&f 1 çı ır. Hazırlanan kılavuzlar ve 

:::rlefterler bütün bu derleme heye t-
J§ • •• d ·ı . b 
erıne iOn erı mış, ve u vasıta ile ver .

11 rarfU mı i aiJ itinde çalışmak istİyen 

k .. ıerkeıe dağıttırmışbr. O) D . 
b" erleme heyetleri 
~~: Derleme def terlerinde ko -

A ulan bazı usuller ve kelime 
l'~"itlerine açılan hanelerle halk ağ-
sıp d k l' d l O ·ı A 

H ın an e ıme er emenın ı mı u-
aı 
ulılere muvafık olması temin edil-

. :ıittir. Derleme itine ittirak eden 
nın er fert.tdold.urduğu fişleri defteri 
hyald v k b h · ıgı oca , şu e veya eyetme 
b evdi eder. Bu fişlerin hepsi son 
ad11ıerkez olarak vilayet derleme he 

re . d 1 
detm e top anır. Burada bir ele -

•e 

ti .ıe ve tasnif yapılır. Esasen lUgat
nı 

~rde bulunan malum türkre keli-cnu: -:r 
;eler çıkarılır. Muhtelif yerlerden 

ıie ~- .,a kelimelerin mana ve 
!3-:ullanıhtça ve telaffuzca hiçbir 
Cuı~rldarı yoksa yalnız bir tanesi 

emiyet merkezine gönderilir. Ve 

bu gönderilen fişin arkasına baş
ka nerelerden geldiği de İşaret e
dilir. Bundan maksat ayni zaman~ 

da her kelimenin memleket içinde 
yaygınlık derecesini tespit ederek 
bu suretle Türkiyenin bir dil coğ
rafyasını vücuda getirmektir. 

Derleme heyetleri te,ekkülle • 
rindenberi gayet intizam ve dik · 
katle çalışmaktadırlar. Şimdiye 
kadar muhtelif yerlerden merkeze 
gelmiş fişlerin miktarı yirmi beş 
bin kadardır. Derleme heyetlerinn 
de tasfiyeye uğrıyarak gelmiyen 
fişler miktarını da düşünürsek ye· 
kün bize bu işte milli alakanın ne 
kadar kuvvetli surette kendini 
gösterdiğini izah eder. 

Derleme teşekkülleri öz türkçe 
kelime derlemesinden başka fol· 
klor toplamaları yapmakla da 
meşguldür. Bunun da hem etnog
rafik kıymeti, hem de bu malumat 
arasında geçecek kelimelerin can
lı bir şekilde görülmesi bakımın -
dan faydası açıktır. 

Dışarı merkezleri bulundukları 
mmtakalarda lisani tetkiklerle, 
bilhassa oralarda bulacakları bas
ma ve yazma eski kitapları tarama 
ve meı·kezden sorulacak meseleler 
üzerinde araştırmalar yapmakla 
meşgul olmaktadır. 

Merkezdeki altı koldan lengüs
tik ve filoloji ve etimoloji kolları 
bir taraftan dilimizin tarihi inki -
şaflarını tetkik ve teabit etmekle, 
diğer taraftan türkçeyle muhtelif 
diller arasındaki münasebetleri a
raştırmakla me~guldürler. 

Lisanlar arasında münasebet 
Bu kolların azaları şimdiden 

muhtelif eski kıymetli kitapları 

tetkike başlamı~lardır. Diğer ta· 
raftna türkçeyle grekçe ve arapça 
arasmd(Jki lisani münasebetler a· 
raştırılmaktadır. Gı·amer ve sen
taks kolu ilk iş olarak bugünkü 
dilimizin istatistik bir gramerini 
yapmak üzere, bir plan hazırla

mıştır. Bundan başka )ugat ve ıs· 
tılah işlerinde lahikalarm, ve mü
rekkep kelime yapam şekillerinin 
ehemmiyeti büyük olduğun ~ 

dan gramer planındaki sırasını 
beklemek:ıizin bunlar üzerindeki 
tetkiklere şimdiden başlanılmış -
tır. 

Kolca yapılan tetkikler (Ta • 
bii lahikalar ve mill"ekkep kelime· 
ler hakkında) bir broşür şeklinde 
bastırılmıştıı·. Bütün türkçe mual
limlerine ve dil mütehasaıslarına 
gönderilerek mütaleaları alma -
caktır. 

Lugat ve ıstılah kolu bir tali
matname yaparak Türk sözlüğünü 
tertipte ve her türlü ıstılahlara 

karşılık bulup koyma ininde ne 
yollardan gideceğini tesbit etmiş -
tir. 

Cetvellerin dağıt.iması 
Bu kol başlıca iki kısma ayrıl· 

mıştır: Lugat ve ıstılah kısımları. 
Lugat kısmının vazifeni Türk söz
lüğünü tertip etmektir. Istılah kıs
mı on altı bölüğe ayrılmıştır. Her 
bölük kendi sahasına dahil ilim -
lerin ve işlerin ıstılahlarını tesbit 
etmekle uğraşmaktadır. Bu bölük
ler evvela her ilmin ıstılah mahi
yetindeki kelimelerini Fransızca 
veya almanca olarak kadrosunu 
yapmakta ve yanlarına bu gün 
kullanılmakta olan karşılıklarını 

yazmaktadırlar. Bu cetveller bas
tırıldıktan snora her cetvel serisi 
ait olduğu ilimde mütehassıs zat· 
larla muallimlere gönderilecek -
tir. Bir taraftan da o bölük azala· 
rma tevzi olunacaktır. Herkes 
bulduğu yeni karşılıkları ne yol • 
lardan bulduğunu göstererek ya· 
zacak, bu suretle dolan cetveller 
bölükte toplandıktan sonra herke 
lime üzerine münakaşa olunacak
tır. Bölülderin böylece münakaşa 
ve tesbit ettikleri ıstılahlar~ ıstı • 
lah merkezine gelecektir. Istılah 

merkezi her bölüğün reislerinden 
mürekkeptir. Orada da müzakere 
edilip kararlaştırılan, ıstılarlar 

son defa olarak umumi merkez 
heyetince görülecektir. Onun da 
tetkikinden sonra neşrolunacak -
tır. 

Bu usul· derece derece esaslı 
tetkikleri ve herkesin fikrini top · 
)ayıp ~irleştirmeyi temin etmekte· 
dir. Bu suretle herhangi bir ilim 
ıstılahında mütehassıs ve münev -
ver zatların iştiraki, işin selameti 
ve muvaff akıyeti için çok faydalı 
olacağı şüphesizdir. 

Istılah bölüklerince şimdiden 
birkaç bin kelimelik cetveller ha
zırlanmıştır Ye basılmaktadır. 

Halktan, kitaptan derleme 
Derleme kolu başlıca iki saha

da çalışır: Halktan derleme, ki -
taplardan derleme: , 

Halktan derleme işinin nasıl 

yapıldığını yukarda yazdık. Bu su
retle biriken fişler kolda tasnif e
dilmektedir. Ayrıca öz türkçe ke
limeleri bulma bakımından ehem
miyetli lugatler ve sair kıymetli 

eski türkçe kitaplar da ayrıca ta -
ranarak unutulmuş türkçe söz 
kökleri toplanmaktadır. Bu işler 
için derleme koluna yardımcı ma· 
hiyetind e bir komisyon teşkil e • 
dilmiştir. 

Bu komisyon iJık iş olarak muh
telif lugatlerden ıstılah olmıya 

kabilieytli türkçe kelimeleri tara • 
yıp çıkarmaktadır. Gene bu saha
ya girecek mesai arasında Divanı 
Lagatüttüı-kün türkçeye bi.r tercü
mesi yapılmıştır ve yeni alfabe sırn 
sile nesrolunmak üzere hazırlan
~aktadır. İbni Mühenna lugati -
nin ayni şekilde neşri de hazır -
lan maktadır. 

Hacı Süleyman Efendinin Ça· 
gatay lilgati d e yeni harflerle ve 
alfabe sırnsile neşrolunmak \.!zere 
hazırlanmıştır. Yakında çıkarıla -
caktır. 

Neşriyat kolu bilhas:;a iki şey · 

le meşguldür: Bir i:.i cemiyetin 
kararlarını, ilmi tebliğlerini ve dil 
işlerine dair ihtisa-; maka le lerini 
neşre~mek ü:::ere çıkarılacak bül · 
'ten işi. Bu bültenin ilk sayım ni -
san içinde çıkacaktır. ikincisi ga· 
zctclerdc dil mesefoleri!l::: dair 
neşriyata yardımcı o!acak m esai -
d e bulunmak ve cemiyetçe kabul 
edilecek öz türkçe kelimelerin li
sanda yerleşmesini temin için ça -
hşmak (yc::.zılarla ve örneklerle) 
bir de neşriyat sahasında türkçe 
karşılıkları malum olan yabancı 

kelimelerin kullanılmaması ıçın 

teşvik, tenkit mahiyetinde neşri 
yat yapmaktır. 

Cemiyet bu ayın başlarında dil 
özleşmesi işine bütün milletin ala
kasını uyanık ve canlı yapacak bir 

teşebbüste bulunmuştur ki o da 
gazetelerde açılan dil anketidir • 

Öz Türk~e hevesi 

Öz türkçe yazmak hevesini, 
aşkını içinde duyanların bile alış
kanlık saikasile yazılarında, söz -
!erinde pek çok yabancı kelimeler 
kullandıkları, hazan bunların yeri 
ne konulacak türkçe karşılıkları 
bulup tayin edemedikleri, hasıh 
umumi bir çekingenlik görülmek· 
tedir. Dil anketi her Türkü bu gi 
bi yabancı kelimelerin karşılıkla
rını düşünüp bulmıya sevketmesi 
itibarile ehemmiyeti büyük oldu • 
ğu kadar binlerce kafanın işleyip 
çalışarak bulacakları karşılıkları 
Dil cemiyetine ulaştırarak cemiye
te seçme ve bulma işinde büyük 
bir yardımcı olacağı da muhak -
kaktır. Dil anketi listelerinde ya ~ 
zılı kelimeler görüldüğü üzere bu 
Günkü dilimizde en çok kullanılan 
kelimelerdir. Bunların karşılıkla -
rının bulunup yazı ve konu~ma di
limize girmesi demek dilin umumi 
manzarasının birdenbire değişip 
özleşmesi demektir. 

Bununla beraber bu kelimele
rin zorla dile sokulması ve yahut 
lürkçele~miş bir çok kelimelerin 
zorla dilden atılması gibi ilmi ba
kımdan gayri tabii bir şey düşün
mek yapılan şeyin mahi~tini an· 
lamamak demek olur. Maksat bu 
değildir. Dil cemiyeti bulunan 
karşılıklar üzerinde esaslı tetkik -
ler yapacak ve bunlardan her keli. 
me ve her kelimenin muhtelif ma
naları için en uygun bulduklarını 
sıralıyarak Osmanlıcadan türkçe • 
ye bir kılavuz vücuda getirecek 
tir. 

Bu karşılıkları onun içinde ko· 
layca bularak kanaatine ve zevki, 
ne muvafık gelenleri kullanmak 
dil millileşmesi.J.şinde yara.rlı ol
mak istiyen muharrirlerimizin va
zifesidir. Adeta bir kılavuzla orta· 
ya konan kelimeler umumun zev -
kine, intihabına arzolunmuş mal -
zeme mahiyetinde olacaktır. Bun· 
lardan hangilerinin dile yerleşece· 
ğini ve yabancı mukabillerini dil· 
den kovascağmı zaman tayin ede· 
cektir. Bu tafsilatımızla bu mesele 
de fena ve yanlış düşünen bir çok
larının hatalarını tashih etmiş olu
yoruz. 

Şivemize uyacak 

Bundan başka umumiyetle şu 
nokta üzerinde vazıh kanaat ha 
sıl etmek lazımdır ki Türk dili ce
miyetinin çalışmaları Türk dilinin 
öz zenginliğini meydana çıkar • 
mak, asırların ihmaliyle uğradığı 
metruk ve bakım3ız vaziyetten o· 
nu kurtarmak, onu dillerin en va· 
zıh ve berrakı ve her şeyi idade · 
de en kabiliyetlisi ve en ahenkli 
si haline getirmektir. 

Di!in ifacle kabiliyetinden bir 
z,<!rresinin ziyan olma:;ına bugün. 
kü ş ivemizle uyuşmıyacak kaba ve 
öhenksiz bir şekil almasına, hası

lı her bakımdan kıymetini kay -
betmesine meydan vermemek ce -
miyetin en mukaddes gayelerin -
den bir idir. 

Cemiyetin hami reisi olan Ga 
~ i H azretlerinin her işte olduğu 
gibi bunda da milleti hayati bir i
şin de uyandırdığı '\' e canlandırdı • 
ğı ve onun işaretile bu dil millileş· 
tirme işinin bütün millete şamil 

bir hız aldığı deı·in bir memnuni· 
yet ve iftiharla kaydedilecek bir 
hadisedir. 

Umumi merkez heyeti cemiye
tin bütün işlerinde ve her türlü il 
mi meselelerde son mercii ve ka · 
ı-c.r heyetidir. Onun tetkikinden 
geçmiyen hiç.bir fikir ve karar ce
miyete maledilemez. 

1 Nisan 193~ = 

Bugün Nisanın 
biri: Aldanmayınız! 

Bugün Nisanın biridir, frenkle ' 
rin Puvas-=on Javril yan' Nisan ba· 
lığı günü .. Bugün onlar biribirle • 
rini aldatmayı adet etmişlerdir. 

Fakat bu adet yavaş yavaş hi7.e de 
geçti, sakın aldanmayınız. Mese • 
la bir çikolata ikram edilirse dik· 
kat ediniz, içinden mantar veya 
sarmısak çıkabilir. Böylelerini Be· 
yoğlunda çoktan satmıya başladı 
lar. 

Bir telgrafla sizi alcele PendiJi .. 
te beklediklerini, yahut bir telgraf 
la bir hanımın size randevü ver " 
diğini duyarsanız gitmeyiniz. Ni· 
sanın biridir. Bir oyuna kurbaıı 

olabilirsiniz. 

Dil kurallan 

Besim Atalay Beyin eseri 
hakkında bir Avr ... pah 

bilginin fikri 

Aksaray mebusu Besim Atalay 
Beyin Türk dil kuralları adlı bir 
eseri çıkmıştı. Avrupa bilginlerin· 
den profesör Kovalski bu eser hak· 
kında diyor ki: 

"Mahmudu Kaşgarinin "Kita " 
hı Divanü Lugatüttürk,, nam ege
rinin lisaniyat ve Türk medeni 
yeti tarihi için olan ehemmiyeti 
bütün dünyaca tanınmıştır. Bu mll 
him abide hakkında Avru~ad" o1· 
duğu gibi Şarkta aa bir çok edebi 
eserler yazılmıştır. 

"Fakat bu eserler yalnız eski 
Türk edebiyatında ve lugatinden 
bahsederek Kaşgarinin birçok ma· 
lumat verdiği eski Türk milletinin 
sarf kaidelerine büyük ehemmiyet 
vermemektedirler. 

"Onun içindir ki, "Divanü Lu " 
gatüttürk,, ün üç cildinde dağılan 
ve Türk lisanının sarf kaidelerin• 
den bahseden fasıllarını toplıya .. 
rak Arapçadan bugünkü Türkçe* 
ye tercüme etmesi Aksaray me " 
busu Besim Atalay Beyin büyül< 
bir hakkıdır.,, 

"Bundan evelki eserlerile dahi 
tanınmış olan bu Türk alimi bu 
vesile ile bize Mahmudu Kaşgari • 
nin ecerinde Türk fonetik ve mor• 
folojisine ait ne bulabileceğimizi 
açık ve belli surette gösteriyor. 
Besim Atalay Beyin "Kaşgarh• 

Mahmuda şimdiye kadar liıani " 
yat noktai nazarından lazım ol .. 
duğu kadar ehemmiyet verilme 
miştir,, demesi çok doğrudur. 

"Müellifin Kaşgarlı tarafındaf1 
kaydedilen birçok kelimelerin şidl 
diye kadar Anadolu köylüleriniıt 
lisanında muhafaza edildiğini gö!• 
teren işaretleri bence büyük eheJ1' 
miyeti haiz bulunmaktadır. 

"Binaenaleyh Besim Atalay 80' 
yin eseri yalnız ilmi kıymeti itibıt." 
rile deuil, ayni zamanda son se ~ 
nelerde çok güzel ve mühim ne ' 
ticeler veren halk dilinin tetkika 
tı üzerine büyük bir tesiri olabile" 
cektir.,, 

Krakov Darülfünunu müderris· 
lerinden: T. Kovalski , 

Çocuklara kumar oynatayot 

Talimhane meydanında sehp• 
üzerinde çocukları toplıyarak ku ' 
mar oynatan Mahmut yakalanın•J
tır. 
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Beşiktaş dün yenildi! 
~~~~-----:---~~~~~~~~-

Maçların ne ticeleri : Beşiktaş : 2 Beykoz :· 3 - Is- İdman ittifakına bağlı clmıyan 

kluplerden kendi aralarındaki bir
liğe dahil yirmi klüp geçen sene 
kendilerine Otakçılar çayırında 
yeni bir spor sahası açmışlar ve bu 
sahada parlak bir de açılma resmi 
yapmışlardı. O zaman muzikalar· 
la, nutuklarla açılmı' olan ve bir 
çok resimleri çıkan bu saha kış or 
talarına doğru bozulmuş ve saha
nın sahibi burayı beJJeterek ziraat 
için kullanmıya başlı-mıştı. Şimdi 
haber alıvoruz ki f stanhulun en 

geniş, düzgün bir sahası olan O· 
takçılar çayırını birlik yeniden ki
ralamıştır. İçindeki ekinile bera· 
her yeniden kiralanan Ot k l 

ta n bul spor: 2 Eyüp : O 

. ~ün Kadıköy stadına giden se· 
Ylrcıler bi h 1. ı l 

r ay ı heyecanlı sahne· 
ere dolu t . n p atan bır maç seyset-

t
l ker. Sonra da çok kuvvetli bjr 
a ınun b' h f 
1 

d.. ır a ta evvel sıfıra kar-
! ort sayı ı'l d·~· ak'b' 
b 

e yen ıgı r ı ıne 

u sefer 'k' k .
1
. 1 ıye arşı üç sayı ile ye· 

nı ıverd·~· . .. k ıgını gordüler. Yenen ta-
ını Beyk ·1 'k oz, yenı en takım da Be· 

fl taştır. 

k 
Bu neticenin spor iılerile ala -

adar olanl d w b ki ar an çogu tarafından 

B
e 'kenmediği görülüyordu. Fakat 
eşı ta• tak . 

T ımının zayıf noktala -

ma o kadar şiddetli idi ki, hatta 
kaleciden itibaren eser eser üstü -
ne veriyordu. Sadrinin yakaladı -
ğı halde kaçırdığı top, Hüsnünün 
yer tutamayışları, Şerefin ayni va· 
ziyette ve ayni tertipte üstüste 
avuta gönderdiği dört tane güzel 
sayılık şüt, bu arada pek güzel sa· 

yılabilir. 
Maça, hakem Kasımpaşa klü -

bünden Nuri Beyin düdüğü ile 
başlandığı vakit Beykozlular rüz
gar altına düşmüşlerdi. Rüzgarla 
beraber Beşiktaş muhacimleri çok 

a..uıt .. • Beykoz faıDplyoDa JDAÇllldaD bir s&rGDGf ;:n1 ve onun çabuk değiıen ruhi seri bir iki akın yaptılar. Fakat 
a\'aımı evvelden aezmit bulu - Beykozun gerek müdafaası ve ge

nanlar bu neticeyi pek te yadır - rek hafları çok yerinde ve çok 
aanıadılar. kafalı hareket ediyorlar. Bu a -

nı .. :eıikta.tın zayıf noktaları .•. Bir rada Sekiz Mehmedin ve Nebinin 
u det evvel bu aayıfalarda ita • ustaca müdahaleleri Beşiktaş 

ret ettiğimiz bu noktalar dünkü muhacimlerini tutmıya kafi geli -
~~çta kuvvetle tebarüz etti ve vordu. Mücadele çok şidetliydi. 
2.0 •terdi ki, ehemiyetaiz görülme • Tam bu esnada Beykozlu Rıdva -
sıne rağmen bunlar, umumi he _ nın ayağile Beykozlular güzel bir 
Yeti itiba 'l k k d l M" d l . b' rı e ço uvvetli bulunan sayı kazan ı ar. uca e e aynı 
hır ~akımı gene umumi heyeti iti _ hızla devam ediyordu. Bir iki da-
arıle kendisinden mahsus dere • kika sonra, bu sefer Beykoz kale · 

~ede kuvvetsiz olan bir takıma si, tansı sayesinde nefis bir gol -
it7:,'1 Yendirmiye kafi geliyor, bu den kurtuldu. Şerefin şimşek gi

arla zannedildiği kadar ehem· bi bir tütünü direk ayni hızla ge • 

• lataababpor • Eytlp maçuadaa bir s&rlln&f 
hlıyetaj 1 . . . F z o madığını anlatıyor. rı tepmıftı. . . 
be -1cat bizçe Betiktqın dünkü Mücadele daha şıddetlendı. 
h klennıez mağlubiyetinin belli Beykozlular hem müdafaa, hem 

0 
•tlı •ebebi ne haf hattının kötü hücum oyunu yaptıkları için ra -
Y~u, ne de muhacimlerinin be - kiplerinden daha çok harekete 

cerı1, . B 'k l b •ız hareketleridir. Aııl ıe - mecbur oluyorlardı. eşı taş ı -
ep ''s· · 'h b b l'k H ınırlere hakim olama - lar nı ayet era er ı sayısını a-

nıak tı B · · · · .. · d .. l b' clea '' .. r. eykoz takımının cid - yatı~~n. çızgı uzerın e? gu~e.. . n· 
fak l'üı:~I oyunu ve o oyunla itti - çevırıtıle, sonra Şeref ın tutu ıle 
'lah'~trrııı ıibi görünen halkın te - çıkardılar. 

, ura.ta karıııında dün Beşiktaş Bundan sonra maç Beşiktaşlı -
talmnnun aeçirdiii ıinirli bocala - ların ağır basmasile devam etmi -

ye başladı. Fakat Bey kozun akıl • 
lı müdafaası, yerinde nıüdahal~ • 
ler yapıyordu. Bu ara.da Beşik • 
taşlılar bir hayli münakaşalara 
sebep olan ikinci bir sayı kazan • 
dılar. Sayıya sebep olan şütün 
Beykoz kalesinin direkleri ıçın -
den mi, dışından mı geçtiği belli 
değildi. Halk "Sayı değil,, diye 
bağırıyor, Beykozlular itiraz edi -
yor, hakemin de sağa sola soru 
şundan tereddüde düştüğü görü -
lüyordu. Kalenin arkasında kim· 
se olmdaığı için vaziyeti bitaraf 
hır ağızdan dinlemek imkanı da 
hemen hemen yoktu. 

Bu hadisede iki taraf ta haklı 
olabilirdi. 

Kale hakemlerine ne kadar 
büyük bir lüzum olduğunu göıte • 
ren bu garip vaziyet, sayı adde • 
dil .. rek nihayet kapandı. Y almz 
hakemin bu tereddüdü raporun • 
da işaret edeceğini söylediği an -
!aşılmıştı. Birinci devre de bu su -
retle bitti. 

• • 
İkinci devrede Beşikta~lılar 

rüzgar altına düşmüşlerdi. Müca • 
dele neticesine timdi iyi oyundan 
ziyade nefes ve nefse hakimiyet 
müessir olacaktı. Daha baılan · 
gıçta Beykozluların bütün nef eı • 
lerini birinci devrede harcama · 
mış oldukları görüldü. Buna mu· 
kabil Beşiktaş oyuncularında nef · 
se hakimiyet mahauı derecede 
azalmıı görülüyordu. 

a çı ar 
çayırının üstünden şimdi yen'd 
.1. d' ı en 

sı ın ır geçirilecek ve on beş gün 
sonra (latan bul idmab b' 1 .... ) ır ıgı a-
dı altında toplanan yirmi klüp bu
rada tekrar müsabakalarına b 
1 

aı. 
ıyncaklardır. Geçen sen b h e usa a. 
yı Bozkurtlular muhafaza tm' 
l d' b e 11 • er ı, u sene İleri sporlular muha-
faza erlrceklerdir. 

Bayramda mühim güreş 
müsabakaları yapılacak 

Memnuniyetle öğrendiğimize 
göre Vefa - Kumkapı klübü gü· 
zel bir teşebbüse girişmiş ve bay· 
ramın ikinci günü akşamı için T e

pe batı belediye tiyatrosunda gü· 
reş müsabakaları tertip etmiştir. 

Müsabakalar klübün maruf gürE.ş 
takımile Bursa idman yurdunun 
güre§ takımı arasında yapılacak · 
tır. Bursa idman yurdu güreş ta • 
kımı ıan'atkarlar idman yurdu 
güretçilerile takviye edilmit bir 

vaziyette tehrımize gelecekle d. 
B 

r ır. 

ursalılar bir senedir ür 
k b .. "k h g efe 

ço uyu e emmiyet vererek ça• 
lıtmı.ya baı~amışlar ve bu sahada 
çok ılerlemışlerdir. 

Bu itibarla müsabakaların he
yecanlı olacağı anlaşılmaktadır 
Mi1sabakalardan evvel kl"b" • u un il· 
lafranga saz heyeti tarafından bil' 
kcnser verilecek, ayrıca piramit 
hareketleri yapılacak ve zeybek 
l'akıı da oynanacaktır. 

.......... ~-----------~------------------------~~ -

Dtın gtbel bir maç yapan Eytlp takımı 

Onuncu dakikada iki taraf ta 
maçı onar kişile oynamak vazi • 
yetine düştüler. BeşiktaftaD Ha -
yati, Beykozdan Sayit sakatlana • 
rak oyunu bıraktılar. Bet dakika 
sonra Hayati tekrar oyuna girdi. 
Fakat Sa yit giremedi ve Beykoz 
takımı ıonuna kadar on ki,ile kal
dı. Buna rağmen hakimiyet ya • 
vaş yavaş Beykoza geçmiye haf· _ _ _ ____ _ ____ _ 

~dL~~~fw~~p1--~=~----~f:J:---------~-~--~--~-
mz Feyzi çalı,ıyor, arkadaşları - Pı·ng ong tur 
nJD kusurunu kapatmak için her - n u v ası 
tarafa yetiıiyor, yetittiği yerde de 
muvaffak oluyordu. Diğer taraf • Voleybol heyetinin nezareti al-
tan Hüsnünün dakika geçtikçe i - tında Şehzadebaıında Letafet a· 
tidalini kaybettiği görülüyordu. partımanındaki lstanbulspor loka-

p_ıla~~ktır. Bu müsabakaların bi
rıncısı resmi latanb I . . u pıng po .. 
şampıyonu olacaktır Şam · k . · pıyona 
ta ıma bır kupa ile madalya veri• 
lecektir. 

F akat Beykoz muhacimleleri linde icra edilecek olan Pingpong 
de teknik ve ıüt cihetinden zayıf müsabakalarına 13/ 4/ 933 Perşem 
oldukları için Betiktaş kalesi cid- be günü saat 14 te başlanacaktır. 
di bir tazyik görmüyordu. Fakat Bayram ve cuma günleri müa - . ikinci kategori birinci ve ikin-
on betinci dakikada Sadri yere ya- tesna 11 Nisan 933 sah günü akşa- cısine de madalya verilecektir. 

tarak bir fÜt yakaladı. Elinden ka- mına kadar lstanbulsyor lokalinde Çok lezzetli bir spor olan Pina 
çırdı tekrar yakaladı fakat top saat 16 - 18 e kadar kayıt muame- pong müsabakalarının büyük b·ır 
çizgiyi adamakıllı geçtiği için Bey- lesine devam edilecektir. h l eyecan ve a aka uyandır·~-x... 
kozlular bir sayı kazandılar ve Maçlar iki kategori üzerine ya- fÜphesizdir. -. .. 
Beşiktaıla bihakkin müsavi vazi - .................................................................. . 

k fA b• ·····················-yete girdiler. Birdenbire yenilmek ru atı ır adını daha attılar. Sağ- sında sahadan ek'ld'l 

hı k 1 k l kt 1 1 d . b' d ı· k ç ı ı er. 
te i esi e arşı qan Beşi &f ı ar an men ır şen e ın afa ile Be. Şampiyona m d . • 
üstüste iki hücum yaptılar.. Fakat tiktaş kalesine girişi cidden nefis rakibini bir haft açın a yenıldıii 

ld a sonra yenmek 
'}İmdi birinci devreye nisbetle ra- <> u. h~r takıma nasip olan fey deiil • 
•hat rahat nefes alan Beykoz mü · Maçın bitmesine yirmi dakika dır. Beykozluları candan tebrik 
dafaası kademeli bir tertiple oy • kalmıftı. Beşiktaşın bütün gayreti deriz. Beşiktaı takımı bu beklen • 
nadıği için yaptığı falsolara rağ- bir aayı daha .çıkarabilmekti. Fa- miyen ı:nağlubiyetle şilt maçlann 
men topu tutmıya ve rüzgardan is- kat yirmi dakika iki tarafın artık d~ t~sf ıyeye uğramış bir vaziyete 
tifade ederek uzun vuruşlar yap - bütün güzelliklerini kaybeden kı· gırmış olmaktadır. 
mıya muvaffak olabiliyordu. Dev· rık, kopuk hücumlarile n°ticesiz J t b 1 
renin ortasına doğru Beykozlular olarak birer birer geçti. Düdük S an U spor - Eyüp 

ı Taksim stadında da b' · . kü 
üçüncü bir sayı ile galibiyete dol- 1 ça dı ve Beykozlular a.lkışlın ara · ırıncı • (LGUcıı ı.ayıtayı 'evirlnl&) 



Harlkullde Atk ve Macera Romanı - --~ - - - - - ---
Kadınlara BAklm 
~ ·. . . . . . 

' .·. . ,, ~ . . . . .. rtakleden • fa. 
--ızw;t w 

~ 

İki haftadır Selma çiçekli daire
de mahpustur. 

Selma on beş gündür kapalı .. 
Vakıa istirahat cihetinden hiç bir 
tiki yeti yok.. Yemekler f evkala
de •. Görünmiyen hizmetçiler dai · 
reyi ıül gibi tutuyorlar ve kırmızı 
güllerin kokusu daireyi her gün 
taze kokulariyle dolduruyorlar .. 
Tuvalet odasında her zaman en 
ı\iz~I losiyonlar, kremler var • 

Burada Selma, kendini bırakıp 

rahat rahat yafayabilir, fakat bül
bülü altın kafese koymuılar da 
ah vatanım! .. Diye ağlamış .. Sel • 
~a da esir \utul411anın acısı ile bii· 
yiik bir ıstırap çekiyor, ve tiyatro
SU'1•, ~vine, sevgilisine dönmek İs· 
t\yor. Byndan başka kendisinin ki
min tarafından kagırıldığını öğ • 
renmek, bilmek istiyor .. Etrafın -
daki aörünmiyen insanlardan teh
likelerden korkuyor, ve bu hisler, 
dejme babayiğitin dayanamıya • 

ların hepıi Fransızca, İtalyanca, 
İspanyolca romanslardan ibaretti. 
Ve hepsi beklenilen bir şevgiliye 
tahassürü ifade ediyordu. 

SeLma gülümsedi .. Demek ken
disine bu tatkıları söyletmek isti 
yorlar. Hemen piyanoya oturdu 
ve: 

Ümidini kes henden 
Açıklardan dolaş ta .. 
Şarkısını söylemeğe ba!ladı. Fa-

. kat birdenıhire aklına korkunç 
yüzlü haydutlar geldi .. Bu hatıra 
Selmanın dudaklarında şarkının 

üst taraf mı dondurdu. Kendisine 
göz koymuş olanlardan bir!si, ya 
bunlardan birisi ise? 

Selma, kendisini görenlerin i · 
şitmek ihtimalini de düşünerek : 

- Hayır! .. Dedi, asla .. Asla .. 
Bir erkek sesi ona cevap ver -

di: 

VAKiT 

Nümayiş yapmak 
.isti yenler 

1 Nisan 1933 _, 

1 itıs1~0':{ER~ER :ı 
(Blrtncl ııayıfadan devam) M •• ı • • 1 1 h • 

le cemiyeti,, de bütün dünyadaki us uman arı nası rıs-
Yahudilere bir beyanname netre -

derek Yahudilerin Almanlara kar- tı•yan ett•ıer e'ed• 1 ? şı harekete geçmeıini bildirmittir. 1 v 1 yor ar • 
lstanbulda bulunan ve henüz Muharrlrlerlı Muhittin AbdUl'ftllunan ve ..... at Salt 

hangi tabiiyette oldukları anla§ı • . 
lamıyan Museviler de kendi ara • Hatta bundan haberıiz gibi gö ı ıeydir Bu ae~pten umumi harp• 

1 d 
. 

1
. b' b' l'k yapar•k rünürler. Vatanı diğer memleket \~n evvel Almanyada haklı ola • 

arın a gız ı ır ır ı ... . 
Almanlara kar~ı mücadeleye ka • lerden ayıran yegane şeyin hudut rak Amerikya hicret edenler pek 

'•le dı'r .iar olduğunu farzederler. Bu ıu r;oktur.,, dedilini pek iyi hatırlı • 
rat vermı~ r . 

Bu karar üzerine daktiloda ya· retle milli varlığı manasız bir fe] yoruz. 1930 • 1931 senesinde iktl" 
zılarak çoğaltılan ve Yahudilerin olar"\t göstermiye ç._.lışırlar. Bu sat muallimi Mr. Macfarlane fa
Almanlnra karşı harekete geçme • hususta her hrıattan istifade et ~at buldukça gümrükler aleyhin • 
lerini teıvik eden bir b~yanname tikleri bir vakıadır. bmir kolejin d~ töyler, Türkiyeyi Müttehit hü • 
hazırlatııuf, Perıembe günü Be • d~ 1929 • 1930 ıenesi milli iktııat kUmetlerin cenubuna hea11eterek 
yoğlunda, Tünel baımda, Yükıek ve tasarruf haftasında talebeye .a\merikanm o k11mının, gümrük 
kaldırımda ve Yahudilerin çok bu· kunferanılar verilirken müdüı aleyhtarı olduğunu, bineanelhf 
lundukları mahallerde bu beyan· muavini Vrooman da ıöz söyled fikrince T"iirkiyede içinde ~mrülc 
nameleri dağıtmışlardır. ,·e yerli malı kullanmak lüzumu ·esimterinin muzır olctuklarını ta• 

Bu faaliyetten haberdar olan za- nu ileri sürdü. Fakat onun bahset mami e kaldırılmasınm doğru o • 
bıta derhal tahkikata başlamıt ve tıği yerli malı Türkiye malı olqıak lacağını anlatır, bu iıte netice iti• 
faillerini ararken dün sabah za • tan -ziyade oturulan §ehir ve ci · barile halkın zarar gönl\iiünü. 
bıtaya ikinci bir ihbar vaki olmut • varının mahsulü idi. Şöyle ıöyle dolayısile memleketin falmlet • 
tur. diğini pek iyi hatırlıyoruz: "iz tiğini söylerdi. ı:ıundan bfl~ A 

Bu ihbarda da şöyle söyleniyor· mir ve civarında temin edeceğini~ merikah muallimler deralere, &la • 
1 cağı kadar korkunçtur. 

- Mademki seviıiyoruz, niçin? 
Selma titredi.. Bu sesin sahibi 

kimdi?. Kendisine cevap veren 
kimdi? Canavarlardan biriıi mi?. 

du: bir mala htanb11l veya Ankarada· ha iyi bildikleri behanesil~ wiul• 
Şehrimizde bulunan Almanla-r· • t 

\ 
' ' ) 
1 

1 
l • .. 

lieDl bir de, bu ınütemadiyen, 

aifU!ımiyen gi>zler tarafından 
kontrol edilmek vaziyeti var .. Ba· 
M!\, sırtında bu bakışın ağırlığını 
duyar ıibi oluyor ve birdenbire 
doquyor .. Kimse yoktur. O zaman 
d4' boiucu, hatyet verici bir kor· 
ku baılıyor .. 

Mesela dün alqam, pencereden 
denize bakarken, Selma bir teY 
ın•rıldanınıya baılamıftr .. Parmak
larile de demir parmakhlda1 piya
no çalar gibi oynıyordu. Onu gij • 
zetliyenler, kendisini!\ piyano çal
dığına mı hükmetşlerdi?. Her hal· 
de öyle ola~k ki, Selma, yemek 
yeyip te küçük oturma odasına 

Bütün gayretini toplıyarak bir • 
denbire geri döndü .. 

Odada kimseler yoktu. Kimse!. 
Selma yandaki odaya koştu. O· 

rada da kimse yoktu.. Yoksa, hu 
sesi Selma fevkalade müteheyyiç 
olduğu için işidir gibi mi olmuıtu 1 
Belki de .. Lakin~ .. Ayni •e~ te~rar 
duyuldu : 

- Mademki sizi seviy9rum ve 
siz de beni seviyorsunuz. niçin bi· 
ribirimizin olmıyalıın?. 

kini tercih etmeyiniz. Aradığınız ~erini daima Amerikanın seyyat 
dan Hitler partiıine menıup olan· mal lzmirde bulunmana en y~kın kütüphanelerinden, otomobJI sa• 
lar da lstanbulda yekunu pek az bir yerde imal edileni diğerlerin-:: bibi •melelerinden, ..... k ueuz ve 
olan Alman tabeası Musevilerin • r"' 

tercih ediniz!,, çok iyi mal satan majazalanndao, 
veya diğer tabealara mensup Mu-
sevilerin Hitlercilere kar!ı bu tarz· Bundan baıka talebede vatan yijkıek binalarından " Ford gibi 
da hareket etmesini protesto et · tarım müdaf aanm bile bir kaba zenıin tahıiyetlerUıden alırlar, 

1 d. hat olduğu kanaati bisd ettirilir lrartıımdaki Türk ----L.J•rınııl miye karar vermiş er ır. ~ '!!!! 
Hitler partisine mensup olanlar Bu itte o kadar ileri 1arılmııtı ki bayret ve takdirle dinlediklerini 

lstanbulda bir cemiyet kurdukla · yemekte Türk_ç.e konutanlar<lan aıördiikçe sözlerini daha fasla bal• 
rı için cemiyet azası bu karar üze· toplanılan parayı talebe Tayya \andırarak mübaliialara apar 

ıeldiii zaman, oraya bir piyano 
ıetirilmit olduğunu hayretle gör
dü. 

(: Halbuki böyle aiır bir yük ge -
, tirildiğine dair küçük te olıa bir 

Selma bu sefer gömıüttü. Na
sıl olmuştu da piyanonun yan ta
rafındaki hoparlörü derhal gör • 
meınitti.. Birisi, belki (O), onun 
harekatını takip ediyordu, ve bu 
hoparlör vaırtasile ona cevap ve .. 
riyordu. Set devam etti: 

- Evet.. Niçin?. Mademki siz\ 
ıeviyorum ve ıiz de beni ıeviyor • 
ıunuz?. 

rine Cuma günü sabahleyin Tünel re cemiyetine vermek iatediii haJ· lar. B" lf'zler bilhatM fakir, Bksijj 
başında toplanarak hep birlikte de ıne-ktep idaresi böyle bir hare· ve roma1'tik ruhhı talebe Qıerin 
Alman konsoloshanesine gidecek ketin hiç de doiru olamıyacaimı de çok biiyük tesirler icra eder. 
ve Yahudilerin hareketine karşı hu para tayyare cemiyetine veri MitJOı\er A•er&.n mektebin .. 
ıcap edilen tedbirlerin alınmasını Jirse harp yolunda kullanılmıt oh de çocuklara mütemadiyen koz .. 
istenecektir. Zabıta ihpar üzerine cağını, bunun iıe ne kendilerini. mopolitlik ve beynelmilelciliktell 
faaliyete geçmi! ve lstanbulda bu· ne de iıtinatgahları olan Ameri · bahıedilmeıine ınukabil araaıra 
lunan Almanlardan Hitler partiıi- kadaki aalhçü kimıeleri memnun talebe tarafından vatan ve Jnil~ 
ne menıup olduğu zannedilenler etmiveceğini ıöyledikten sonra H; heyecanını körükliyen teıebbüıle
sabahleyin Galatasaray merkezine ml"veıetfale veya Hil&liahınere rin teıvike mazhar olm~lan töyle 
davet edilmittir. verib. cı.ıni tavsiye etmitlcrdi. B•J dursun, hatta mümkün olduiu za

•ilriiltü duyınamıftı. 
Artistin hayreti, piyanonun ü -

.. rinde bir sürü notalar görünce 
hüabütünn arttı. Çünkü, bu nota -,, --·-q·----
.. nin latanbulıporile ikinci kü .. 
IMl'in en ileri takımı Eyübü gene 
ıilt için karıılaıtılaT. Maç çok ıa-

, 1uı dikkat oldu. Eyüpliler cidden 
İ. •u•affaldyetli bir maç ya -
41< parak birinci devreyi ıayısız 

ıeçlrmiye muvaffak oldular. Fa -
ı\ kat ikinci devrenin ba,langıcınJa 
tııa; kuvvetli rakiplerine penaltıdan bir 
eı. tayı iaıkim verince birinci devfe· 
ı,' deki kadar 111uvaffak olamadıl~r. 
~ Maç sıfıra karşı iki sayı ile latan -

bulıPQrhılar tarafından kazanıldı. 
lki takmı araıındaki klaı farkı • 
IU d\itUnenler bu netice için E -
Jiip t.kımını alkıtlamaktan ken -
dilerini alamıyacaklardır, san{}'o .. 

Artiıt bütün asabiyetile cevap 
verdi: 

- Sizi sevdiğimi ne cür'etle id· 
dia edebiliyorsunus .. Bu hakkı si
ze kim veriyor?. 

Ses, gayet sakin ve kendinden 
a:nin cevap ver~i: 

- Ben sizin uau_.. sam-mdanhe· 
ri beklediğiniz değil miyim? 

- Hayır"' Ben kimseyi bekle -
miyorum.. Benim sevgilim var. 

- Bu bir hayaldir .. 
- Hayır hakikJt .. 

yalnız O var ... lşidiyor 
Kalbimde 
musunz?. 

lhbarda Hitlercilerin Alman ıe· suretle memleketin geqçliii ınil · man müıaade bile edilmez: 
faııethanesine 10 da gideceği bil· li mt.vcudiyetimiz için çalışan a · 1930-1931 ıeneti AJ;aerikah" 
dirildiği için; Polis merkezine da- ziz bir tcş~kkülden soğutulmıy~ larm bu muz,r faaliyetler\ne btfl 
vet edilen Almanlar saat bire ka· çah,ılmıştı. teıekkül edel\ Türk han.mı )çanı .. 
dar kara.kolda kalmıtlar fakat bir Bu beynelmilelc\lik v~ kozmo· ma cemiyeti talebç ta"'mdan Q • 

hadise olmadığından evlerine gi· politlik propagandaspııg_ müthi, muma v,ril~c~k bir konfer~t 
debilecekleri kendilerine bildiril • bir surette deYam ettiği inkar edi· seriıi tertip çtmitıi. 
miştir. lemiyecek kadar Miki.rdll'. Mekte~ Mevzuları ıul\laı-dı1 

Hitlercilerin Alman sefaretha • bin herhanoi b•r talebe.ine sorul 1) ıu .... ık v........ "ll} z· ".slt 
nesine toplu olarak gidecekleri • • .,._.. n-- •'" ıya ~ 

sa. misyonerle•e kar•ı huıuıi te · AI.,. 0-vı'n '1'.:ırkru"l:!L -ula ı-·" 
hakkındaki ihbardan biraz sonra · ' -s ~ ır uç_,, ... •" 3' ua - " DP" 

d h 
veccühü olmadığı takdirde, sözle· hülasası, 3) Daha ziyade milli 

da polise ikinci bir ihbar a a vu- ~ 
rimizi taıdik edeeelinden emini,. duyplar ijzerinde, ~ekttıpte tale" 

ku bulmuttur. 
Bu ihbarda da latanbulda bulu· Arasıra Türk muallimlerinin irta. benin kusurları, 4) Taurnaf •' 

nan bütün Yahudilerin saat 9 dl\ dile talebe buna kartı iıyan eder ınilli iktıaat, 5) iktı•at inki.-ftmıf-
ve ıneaele bir aralık yatııır ıibi Bunlardan ancak sonu.UM& ve· 

Taksim meydanında toplanara~ 
görünürse de ilk fırsatta yeniden rilebildi, Dijerleri iı-in müdür l)t• 

ve Alman konsoloshanesitı.e gide· , 
canlanmaktan aeri kalmaı. Hilku· Reed, konfer•n.1·-n fula uza .. 

cekleri ve büyük bir nümayiş ya - • _..J 
- Niçin bu kadar tiddetle tek • pacakları bildirili_yordu. metin gümrük siyaaeti ıibi mü · dıiını ve talebenin çok allkacl.r 

Yalnı~ O .... 

uı. 

rar ediyorsunuz?. Emin değilsiniz Zabıta bu ihba rüzerine de bazı him icraatı pek mahirane bir su· olmad.ıiı İçin sal~• aiirühü ~11'· 
de ondan mı? Yokıa vicdanınızın Musevileri yakından takip etmiş rette tenkit edildiii ıibi bundan tığını ileri ıürerek, "ya oa dakik' 
kar,11ında bunun o kadar doğru ve her ihtimale kar§ı Musevilerİ1' daha mUthit olar•k askerlik aley içindo -1'kf.claılarınq k~ferUll -
olmadığını mı hisaediyersunuz? . ÇQkça bulundukları Şişhane k"ra· hinde de bulunulur. Bu cümleden larını verirler, yahut ta -~de 

Ol§er rnaCjlar Selma susuyor .. Bu sözler kalbi kolu ile, Tünel, Yü!uek kaldırım, olarak 1929 • 1930 seneıinde, iç edemeyi3.,, Domiıtir. 
Dün Taksimde yapılan Hilal - ne birer ok gibi saplanmıştır .. Acı- Istikl~l caddesi, Ayaşpa~il ve Al . ti"'aiyat derİinde, mualliaı vekili Konferanalar da on clıldlı•f' 

9eylerheyi maçı sıfıra kar~ı iki sa· sını duyuyor. Kalbinin gizli bir man konsoloshanesi taraflarnıa po Mra. M•ynard "ıençlerin en kıy ujaını1•caklarındaq iller iltt1Pe
1 

)'ile Beylerbeyi, Kadıköyünde köşesinde bu sözlerin acışını du • lisler ikame etmek suretile ihtiy{'t metli aenelerini aakerl~te ıeçir bunlardan vaz ıeçildi. 
Japılan Topkapı - Anadolu ma - yuyor .. Belki de h~k\kat hu,. Fa - tedbider almı§tır. meler\ çok teeqijf Qlvnacak bir (.._.. _,., 
çı da O - 4 Anadolu tarafından kat hemen kendini tophyor ve ce· Filhakika saat dokuza doğru ,ıııın11111ıııııınıııı1111111t1ııııııın111111ıııııııınıı1111111""""'''"111ııııınırıııııu11ııııııııııın11111ttttllllllllll1JıııııııMllH"""' 
Jsazanılmııtır. vap veriyor: Taksim meydanında Yahudilçrden ~ K b B 

Kadıkö1Unde bundan başka <Devamı var> mürekkep büyijlç bir l~alab~hk ıö- j ur an ayramı ve 
Slleymanlye - Vefa küçüklen --...,.-----=-------....... rUlmüştij\'. Taksime gelen Yahudi· a · 
~·rıılaımıtlar, maç o - 1 Vefa. Behzad'ın hayatı ler mey~Q.n~a poli,leri görünce ı Tayyare cem·yeti 
nm lehine bitmi!tir. Fenerbahçe DarUlbedayi aktörlerinden bü • dqrmarnıılardır. g } 

tt B ~nnı Altınordu ile kartılatmış- yük Behzadın yirmi betinçi yıl dö· Öeleden sonra gene ihtiyat ted· ~ 
rt .br. Bir devre devam eden maç nümü müna~betile dün lstanhul bire deva mohmmuş bu suretle Is· ~ Çcççn şene kıırba,n bayramında Çqmr:ı l\aıası balkı deri ve ba~~ f:ıt• 

eııerlilerin sıfıra kartı bet sayısi- Halkevinde Refik Ahmet Bey ta· tanb.,ld~ Yahudilerin de Hitler - ~ lçrinip pek düşük olduğuQu n:ız:ın dikk•te alıır«k k~ccekleri kutt>..nla.n 
te hitmittir. Fener B. takımı ikin- rafından bir konfttrant verilmittir. cilerin de her h\t.ngi bir hareketi . \ canlı ol:ıra~ Til''yare cemiyetin~ teberru ve htJ suretle dokuz yüz kuıban 1 
-ci devreye Fener birinci takımile Refik Ahmet Bey bu konferal\ıın- 'dd I . I - teslim etrnişlerdir. lsıanbuld:ı da bir Ç01' ZC\'at kesecekleri kurbanlınl\ bede 

•· ne ıı et e manı 0 unmuıtur • Eff lini VıUıyet şube11inc teberru etmekte , e bu me) a;;de <Ffnlirıdiyadaki) Tür'•· 
• deqm etmlttir. da Behzadın hayatındMt •emle · Bugün de Yahudilerin ve Al • ~ ferden Zinetullah Ahsen r.f. de her sene .ı. urban bedeli &Jırak 20 ltra gön ~ 
ti letan\ulıpor - Betiktat küçük· ketimiı;dek\ tiyatro vuiyet\nden manl•nn her hanJi bir harekette j deımel•a(dır. Kesi\e«k kqrbatun cani\ olarak verahut bede!i o!Q •trPibtr. ' 

lerl maçı da Betiktaşlılar tarafın .. bahsetmit ve Behzadm sanatım u- bulunmamaları icin zabıtada ihti· fff on liranın <"emivcte rehemı edilmesi şi.phesiı daha bü' lik bir yardı mdır J 
dan 1 - 2 kazamlmı•tır. zun uzadnra izah etmittir t t db' 1 -" &. -~ · ya e ır a ınmıırır · 'ııı!llllAllıt1111tllllMffflff11Ut1tl•Hlllnım111ıtP"H""""""1"1lfllt11111111ııPnıuıı1111111ıııııt111tıııııtttııııı1Hıııı11nıııtttlllnlltıııı 
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lbraHm B..!y - Bu bendenizin ·hatırına gelmi
yoı. 

Reis - Medisi meb~usnmn küşadında kıraat 

o i .~ıan nutku iftitahii hazreti padi;;nlfrde tecavü• 

zün ~n evvel Ruslar 'tarafından vnki 1olduğuna da· 
İr .ncvcut olan frkra, maksuttur. 

lbra:him Bey - Benim lbugüne ~adar kt.:ıaa • 
tım, bu meselenin Ruslar tarafından vukubulduğu 

merkezindedir. E-sasen bunu. demin Clc arzetmiş .. 

tim; telcraı· ediyorum ki beyanatı şah~nc kanaa "' 
tim dahilindedir ve bunun "bir delili maddisi de 

va,·clır: ~Çünkü hükümet vak' ayı müteakip ·süfiera• 

ya bildirdiği notada bir tahkikatı müştereke icra· 
sını teklif etmiş ve buna bizim tarafımızdan sebe· 

bivet verildiği takdirde her türlü tarziye ve 'taz • 

minat itasına, memurunun tecziyesine hazır oldu• 
ğunu bildirmiştir ki işte bu beyanatı ·hümayunu 
tekil ediyor. 

Bendeniz öyle görüyornm ki itilaf hükumatınm 
mümessilleri, 'buı·adan verilen vaide inanmıyarak 
çrımıışlardır. 

Reis - Çünkü :bir kel'e Almanya hukumetin'e 
ait iki 'lefinei ·har:'biye gelmiş ve faka.it beyneddü· 
vel mer'i olması lazımgelen kavaide nazaran ·ge ·• 
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ğimlen gerek bendenizin gerek mecli!Ji vükelanın 
kat'iyyen malumatı yoktur. 

Hilmi Bey (Basra) - Donanma Kaı·adenize 
çıktığı vakit amiral, hiı1cumetten mi, yoks:ı Bnbıa· 
liden mi emir "almıştır ve donanma harbe nerede 
tutuş:nuştur, 1lu bapta resmi rapor1aı· vaı· mıdır?. 

lbrahim Hey - 'Bir akşam Sait Hnlim Paşv.nın 
yahsındaydım. Tnlat ve Halil 'Beylerle Enver ve 
Cemal .Paşalar da ora:aaydı. 'Enver •Paşa te?efcna 

davet olundu. Bilahare avdet ederek: "Boğaz ha·· 
ı·icinde cevelan etmekte olan Goben "Ve ·Breslav 
sefinelCTini muhasım1arı sıkıştırmışlar, onlar da. 
boeazdan içer'i kaçmışlaraır,, ·dedi. Pek ·ziyade mü· 

essiı- olduk ve 'boğazdan ·girebilmeleri biZim hay• 
ı·etimizi mucip dlau. Bilahare ·gemilerin sile:hlan 
a1marnk tzmit 'körfezinde 'muhafaza-smı ·teemmül 
ettik Bir müddet sonra, ·davet üzerine mi yoksa. 
kendisi mi geldi, tayin edemiyorum • Almanya se• 
fiai 'Baron (Vangenlıaym) geldi. Sadrazam pa~a 
sefiri, İÇ tara•fta °kain yazı oaasına aldı, yarım Si'.• 

atten ziyade ve gayet yüksek bir sesle teatii ef • 
kar ve ·kelaır, •ettiler. Sadrazam ·paşa 'Simsiyah ve 
teessir olduk ve boğazdan girebilmeleri l>izim hay• 
silahların teslimine kat'iyyen muvafakat etmiyor. 
Muha~ımlarma ·da boğazı açmak mec'buriyetinde 
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cavüzi bir harekette bulunmıyalım, dünyaya hr~ 
ş1 bizim bitaırafhkta sebat edeceğimizi ve harbe 
gi:rmiyeceğimizi, hulasa tedafüi. bir vt.2iyetct bulu· 

nacağ1mızı ispat edelim,, dedik. Hulasa, mesele 
bu suretle hadit oldu, bu 'bapta b~lm sunl sorula
~aksa cevap \'eririm. 

Reis - Mevzuubahsolan nota hangi, vasıtayla 
tebliğ edildi?. 

lbrnhim Bey - Nc~:ı hnriciyc r.ezare1i vasıta· 
sile tebliğ edilmiştir. 

Reis - Erzurumdaki ve Çannklmledeki taar • 
ruz, notanın tevdiinden Ira~ gün sonrn vukubuldu? 

İbrahim Bey - Ru:ı~nr "/C İngilizler tarafından 
vaki olan bu taarruzların zamanım bend.eniz ta ~ 

7in edemem. Maan1afih o taarruz hakkındaki. ve
saik harbiye nezaretinde mevcut olmak lazımge• 
lir. Bu suretle taarruzun zamanı vukuu öğrenilir. 

Maahaza biz, o vnkit meseleyi takip ediyorduk. 
Notaya cevap alınıp alınmadığını araştmyorduk; 

fakat bir gün öğrendik ki notamıza topla muka .. 
bele edilmiş!. •• 

. Ragıp Nişaşibi Bey (KudüsüteriO - Naaıl e
.fendim notaya cevap verildi mi?. 

İbrahim. BcY, - Hayır efendim; cevap verildi· 
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milcrin ( dc2nrme) cfoiir.:csi icap ettiği halde bu, 
yapılmamx~tır. 

lbrahim Bey - Y.apbıT.aadık. Ancak bu haf, 
sebebi harp olmadı. Gemile:- buraya geldİkten, 

bizim sancağımızı keşide ettikten sonra dn·hi dü· 
veli itilafiy.eyl~ müruuıebah hasenedc bulunuyor
duk. Bu hal aylarca. devam· etti. 

Halit Bey (Divaniye) - Evet efendim, lakin 
muhasım hükfımetler lbunun yapılmasını her va ~ 
kit isterler; binaenaleyh yaptırılamadı demek bi
zim kendi kabahatimizdir. Çünkü yalnız bununla 

iktifa edilmemiştir. Bize gemilerin içindeki mü -
rettebatm ç.tl~ardma&ı teklf olunduğu zaman· "sa
tın aldık,, demişiz. Fakat bununla iktifa etmemi
şiz; çünkü donanmamızı talim için müşterek olan 
bir denize çıkarmışız ve pamuk ipliğiyle bağlan
mış olan adi bir kağıttaki taahhüde inanmışız. 

İbrahim Bey - Bendeniz maliimatama müste· 
niden söyledim ki bu mesele meclisi vükela kara
rile ve bizim roalOmatnmz ve ı·eyimizle yapılı- ı 
bir şey değildiı-. Gemilerin çıksın. veya çıkmasın 

Halit B'ey (Divaniye) - Bendeniz demek is· 
meselesini de bila·hare anladım. 
tiyoruuf:ki kabine azasından bu husuıta mes'ul o• 
lanlar arkadaılarmı iğfal ıetnü,ıer. 
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Deliler deli değildir Yazanı 

Hikaye Fikret Adil 
• ö Memıe ·- -MH' ··-en~n o ı 
...... llllll!illllllllllllllllıınıınınıınnıım~~ımmım~nı1ın11ııııııımm m~ımı1mıMlli!ıırn11~nııı1ı~~ıı~nıın1.~' ınırıımınııı,. 
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- Bir gazetecbıln habrat defterlnd.- -

Bütün gayretlerime rağm,en bir J - Meçhulden batlayıp bir ıürü 
anket mevzuu bulamıyordum n hadiseleri anlatmağa kaHuımak 
Halbuki yeni girdiğim gazetede muhakkak ıurette yanhtlıklara 
!kendimi göaterme-k, herkesin (Ö • sebebiyet verir. Ben tarihi Adem· 
zUne çarpacak mühim bir anket den başlamam .. Bugünden hatlar, 
yaparak patronlarımın yanında geriye giderim •. Daha mantılddir. 
iyi bir not almak istiyordum. Mesela. Anadolu istiklal har~i ni· 

Kanlı kavgaMahkemede yalan yer 
''b ··ıd·· d.. d . . Balıkesirde bir ŞO• en o ur um,, enır mı 

Oç gün ıözüme uyku girmedi •• çin oldu?. Diye bir sual koyarım, 
Arıyor, mütemadiyen arıyordum. Cevaıbı malum .. Çünkü Yunanlı • 
Her bulduğum mevzuu ya fena, lar Anadoluyu almak iatediler ... 
yahut da kafi derece ehemmi • Niçin almak İşte diler?. Çünkü 
Yetli buhnıyor, bir ba9kaımı ua • ondan evvel umumt h~ olınut, 
~ğa koyuluyordum.. Bu müte • biz yenilmiştik. Niçin yenilmit· 
madt arasbrma sinirlerimi boz. tik?. Çünkü .... ila ... diye, diye böy .. 
muttu ve ~bir gece. haykırarak u • lece eserden müessire gide gide 
yamnca, karım dirseğinin üzerin • fıakikatı bulurdum. 

· de doğruldu: Bu adamı da deli diye içeri ttk· 
- Ayol, deli mi oluyorsun ne- mı§lardı .. 

dir bu hal?. 
Diye korka karka yüzfu"'De bak • 

tı: 

Deli mi oluyorsun? .. Deli mi o· • luyorsun 7. 

~Yet.. Belki deli oluyordum .. 
H&tti. deli bile idim .. Fake.t bili -
yordum ki ben deli değildim. Mes
leğimde kendimi göstermek i~in 
Lir mevzu arıyordum, binaenaleyh 
akılll)'ım .• 

Sevinçle yatağımdan fırladım. 
Kararrmı vermittixn. Mevzuu bul
muştum.... "Deliler deli değildir,, 
serlavhaımı tagryan bir anket ya• 
pa.cak, bunu ispat ede::ektim. Zi · 
ra, karım, akıllı olduğum halde 
ibeni d~U zannediyordu. Beıki bir 
çok deli zannedilerek timcrhane· 
ye kapatılmıt olanlar da benim 
aibi,ydi? Belki onlar da heqim gi· 
bi bir §ey arıyorlar, bir ~ey bul -
mağa çah§ıyorlardı. V c bir nol~ta 
üzerinde teksif ettikleri dü§ünce • 
lerini bir çok meselelere müsavi 
bir surette tak;~m etmiş olanların 
nazarında dr • · ; ibi göstermiştir .. 
Ata.biye doktL 'arı da bunların 
"deli değilim,, deyiılerine gülüm
semi!ler, hiç bir yoğurtçur.un yo· 
iıırtum kara de.miyeceğil\i biıdik· 
lerinden ! !.. llimlerile m\icerret ol· 
nııyan, kendilerinden menkul ilim. 
leri ile bu zavallıları tımarhaneye 
tdanıtlardlt'. 

Evet .. Ben delilerin deli olnıa • 
dıgını İ•P.at edecektim ve bunu da· 
ha iyi yapabilmek icin kendimi 
deli ıihi göstererek -tımarhaneye 
:attıracak, anketimi yapacak, 
•onra, deli olmadığnnı meydana 
ç·~r~ ıazetemde bu anketi 
lleJredecektim. 

:/- ~ ~ 

On \iç gündür trmarhanedeyim · 
. O ıece. karımın üzerine atılmı~, 
botar gibi yapmı§tım. l 

- 'Y eti~in çıldn·dı ! .. 
Diye bağrınca etraftan yetiş -. 

nıitler, heni karakola, oradan tı • 
nıar'haneye g~inmi§lerdi. 

Eyvah! Mahvoldum.. Yirmi 
gijnclUr buradayım. • Anketimi 
yaptım, bitirdim.. Doktora niçin 
buraya geldiğimi anlattım. Notla .. 
rnnı gösterdim .. Artık ithnin bit· 
tiğini çıkmak istediğimi söyledim. 
Beni aükUnetle dinledi: 

- Peki yavrum, dedi, seni çı • 
karırız .. Evine ha.her verelim de 
seni gelip alsınlar .. 

Ertesi sabah. karım gelmişti. 

Yatlı ~özleriyle bana: 
- Yavrum, dedi, artık iyile§ • 

mitsin amma. hatırım için bir k•ç 
gün daha burada k:ıl.. 

N .. ? - ıçın .. 
- Şey .. Vall~h bilmem .. Dok-

tor bey ..• 
Ne?.. • Çıldıracağım....... Kan 

beynime sıçradı .. 
Bağırdım: 

- Nerede doktor?. 
Karım Ü'rkek ürkek bana bakı· 

yordu: 
- Kızm.ı, diye yalvardı, kızma. 

yavı-um, ~imdi çağırırım, gelir .. 
Ellerini ileri uzatr.l•!ı geri geri 

yürüyerek kapıya yakla~mıttı .. 
Bir hamle:le ~ıktr. Kapıyı kepattı. 

Bir an içinde, bütün ha~ikati o· 
lanca f e~aatiyle anlamıftnn. Ba • 
na inar..mıycrlardı .. Evet .. İnan • 
mıyorlardı ... 

Kapıya ı~o~lum.. Kilitlenmi~ti .. 
Dıt:ırıdan ~es!er duyuluyordu. 
Kula~ffllı dayayaro.k dinledim •. 
Hıçkırıklar içinde karım &oruyor • 

du: 
- Nedir hastahfiı doktor?. Ne

dir? Ne zaman iyi olur? Ne yapa· 

hm?. 
- Mer4',lt etmeyiniz, hanıme • 

fendi, bir şey değil.. Fazla yor • 
g\lnluktan mütevellit bir fikri sa • 
bit .. Hayır o da değil.. Meslekt 
teheyyüç! Hatta, buna grafcı:nani 
demek daha doğru olur .. Böyle bir 
hastalık henüz yoktur diyebilirim 
amma, zevciniz bunun ilk nümu· 
nesidir. 

DzJıa fazla dinlemedim. Hay -
kırmak, bağlnnak lü~umıuzdu .. 
Beni deli zaqnetmelerine yardım 
edec;:ekti .. 

f ör öldü, bir şoför 
yaralandı 

Bahkeşirde kanlı bir va.ka ol 
muı, bir foför ö)müt diğer bir fO • 

för yaralı dügmüftür. 
Vak'a hükqmet caddesinde Zer· 

palı hanında olmuıtur. Saat 8 sı · 
ralarmda handa otobüslerin müt· 
teri bekliyen iki §oför ağız kavga .. 
ama tututmuılradır. Birinin ismi 
Çalur Mehmet, diğerinin ismi ha 
frz Nail olan bu iki toför biraz işi 
azıtmıtlar, tokat tokata gelnliıler· 
dir. Bu ıırada Çakır Mehmedin _or· 
tağı töhretli Ahmet te aray:ı gır • 
mit ve iki ortak Naili altlarına a
larak dövmiye ba!lanıt§lardır. 

Bir aralrk iki ortağın elinden 
kurtuh.nt.ftı n1uvaffak olan Nail 
elinde yerele iken belinden ~ıkar · 
dığı biç1'k olduğu halde Ça~ır Me~ 
medin üczrine hücum etmı! ve hı 
çe1ğı Mehmedin sol böğrüne •~p
hyarak üç, dört santimetre derın • 
liğinde bir yara açınıttır. 

Nail Çakır M~hmedi yere serdik 
ten ıonra Şöhretli Ahmedin üze • 
rine saldırmıştır. Ahmet te bu 11• 

rada bir kaç metre mesafede ta · 
bancasmı çekmiş bulunuyor. Ka 
tilin ortağını yere serdikten ıonra 
kendisine saldırdığını görünce ta· 
bancuın Naile tevcih ederek üç ; 

el atef etmiıtir. Üç kur§undan iki· 
ıi bota gitmit ise de biri sol aya • 
ğına ra.ıthyo.rak bir tarafından gir· 
mit diğer tarafından çıkmıştır. 

Bu sırada ciimburiyet müddei • 
umumisi Salih Zeki Bey de silah 
ıeılerini duy•rak vak'a mahalline 
~elmit ve tahkikata batlamıthr. 

Çakır Mehmet müddeiumumi 
nın: 

- Seni kim vurdu 1 Sualine b!· 
le cevap vermcğe müktedir ola -
mamıı ve yaralandıktan yedi, ıe • 
kiz dakika sonra gözlerini bir d:ı· 
ha açmamak ü~cre ~mmq~tur. 

Katile gelince; ayağından ya • 
ralanrnıı olmasına rağmen biça 
tını bir tarafa atarak vak•a ma • 
hallinden uzak laf mak istemiş ise 
de hükum3t caddesinde bir jan -
darma tarafından tutulmuıtur. 

Şöhretli Ahmet te, Naili yarala· 
dıktan sonra tabancasını hanın bi· 
tişiğindeki lokantaya koyarak kaç· 
mıt ve fakat iki saat sonra merkez 
karakoluna giderek teslim olmu! 
lur. 

Katil !Oför Balıkesir memleket 
haatahaneainde tedavi altına alın· 
mı,tır. 

Adanada komünistlik 
ADANA, 31 (A.A.) - Şehri -

mizde komiini•tlikten maznun 5 
ki~i emniyet müdürJüğünce tevkif 
ve isticvaptan sonra adliyeye leli\· 

Fil.lctka dütüncem doğru .. Tı
lıla~eki delilerden heınen 
Yiizde do~f\nı deli <)eğil.. Hep•İ · 
:tıi" kendilerine göre ve "a!ela • 
d.,, deıı ayı:ılan bir düşünceleri 
~a.tclı.. Meıela, -wnu lbir misal -
le 4'.laba iyi anlıyacakemız- Bir 
"~-ı· ~ • • ~ardır ki onun iddiMınca 

linı edilmi!lerdir. Bunlardan ha~ 
On be! seJledir bmıu~banede • ka dnha bazı kimseler de isticvap 

yinı. Notlar:ı,mı l\lnıakta devam edi edildikten sonra serbest bırakıl 
yorum .. Gayet sakinim .• Elbet bir mıtlardır. 
gi.\n burad~n çıkacağım ve mu • 1-=:::;::=:=:;;::;:::::==:=;;::;~=::::;4

1 
1~~~ ot yemeleri Ja~nnçlı • 
F Mat \erkes ona~ 

- Biz hayvan mıyız ki, ot yi • 
Yeliaı.. 

Demiı, zavallı, yemek di_ye ay· 
ni adamların icatettikleri nesnenin 
ne kt.dar feıw. bir ıey olduğunu 
anllllınaia kalkınca "sen delisin., 
diye tnnarbaneye atmışlardı. 

Bir b'fkaat tarihin Ha~eti A
cl~•n ba,Iayıp bugüne kadar 
ae1-eeinin yanlı,lığını iddia edi· 
Yor ve ıdiyor ki: 

h~l·kak delilerin deli olmadığını A•kert Fabrikalar lllnlar1 

ispat ede<:eğim. • ı b30 ton Lavcmsrın k~mlirU· 
f!ikret Adil nfin ihale günil hakkında. 

··---...-~--l;linl makineye kaptıran 
amele 

Hasköy kereste f abtikası ma · 
rango;u Hüseyin fabrikada sol e
linı kayıta kaphrmı' ve üç par • 
rna~ı kopm~ştvr. 

Hüseyin Bulgar hastahanetine 
kalıhrılmışhr. 

Yukardaki malzemenin kapa· 
la urf suretile mDnakllsasımn 
5/4/933 tarihinde yapılacağı ilan 
edilmişti. Bugün bayrama tesa· 
diif etmesi ihtimali olduğundnn 
bu takdirde münakasanın bay· 
ram ertesine tesadüf eden 
9/4/933 tarihinde saat 14 te ya· 
pılacağı a ikadaranm malumu 
olmak üzere ilin olunur. (1436) 

Deliller hakiki katili meydana çıkar 
dığından katilim diyen beraet etti 

BARTIN, 26 - Geçen yıl te~ 
riniıaninin 11 inci 11ünü, Atitin 
Turanlar köyünde hır cinaye• o\ • 
muş, Çavu§ oğlu Satı adında bir 
köylü öldürülmüştiı. 

Mnktül Satinin karısı Ayş(', beş 
aün evel emanet v~ rehin olaro.k, 
Muştafoya bir yatak l,ırakr.; .1 41 ı •e 

vak'a günü !lİmağa 6•!mı;tir. r'"a· 
knt kadın, Mustafa He ha!>al·cı 

Kadı Mehmedin tecavüzüne uğ· 

ramı§i kavgaya tuluşmuşlatJır. 
Bu sır~da, gürültüyü itilerek ge -
len Satiy~ gören Mustafa kaçmak 
istemi§, Sn.ti onu kovalamıf ve beş 
on adımda yakalıyarak, elindeki 
biçakla oruuzı.:ndan ve k:ırnından 
yar.ılamı;tır. Muztafonm yere düş
tüğünü gören babalığı Kadı Meh 
met te koımuş. o da elindeki bi • 

çakla Satiyi yaralayıp öldürmüı 
tür. 

Ağır ceza mahkememiz bu ci 
nayetin muhakemesini bitirmiıti 
Şahitler, hadiseyi yazdığımız ıe 
kilde anlatmı§lar; fakat, ıuçlula 
dan Muıtaf a, nefaini koruma ka 
dile Satiyi kendisinin öldürdüğü 
nü iddia etmiştir. 

Mahkeme delaili tetkik edip § 

bitleri dinliyerek, Mustafanın ik 
rarında kanuni bir kıymet olmad 
ğını ve katil Kadı Mehmet oldu 
ğunu tespit ederek Mustafanm b 
raetine. Kadı Mehmedin 15 yıl 
ğır hapisle cezalandırılmasına k 
rar vermiştir. Ancak, oğulluğ 
Mustafanın yarnlanmasmdan du 
duğu üzüntü ile cinayeti i§leme 
ve cezasının yarısı indirilmiıtt' -s ır. 

Çanakkale 
Defterdarlığından: 

Beher metre murabbaı 
elli lira bcsabile bede· 
li mubammenesi. 

Vra Kuruş C insi M~vlcii Metre M. 
8750 00 KArgir hane K. Ahmet paşa C. 175 X 'J. 

sahili bahirde j 

N 
23 

Çanalckalenin Kayserli Ahmet paşa caddesinde vaki gayri· 
mübadil Yunanla Mışel Hıristididen baıineye intikal eden bir ba 
hane fen memur!uğu tarafından icra kı !man mesaha ve krokisin
de gösterilen 175 X ,l metre murabbaıodaki hanenin zemın ka 

.) 

tında bir koridor, bir mutbah, bir çamaşırlık ilç dolap bir ka 
mUrlük, bir kiler. Birinci katta bir büyük oda bir yemek odas 
bir ha l bir banyo b:r ıandık odası iki yüklük bir antireyi hav 
bir bap kArglr hanenin tekarrür edecek bedeli merbut müzayc 
de kaimcs'nde yazılı ''5,, nci madde mucibince bedeli istifa edil 
mtk şaıtile 3 4.933 pazartesi günü saat lŞ le ihalesi icra kılın 
mak liıere 15 3-933 tarihindeaı itibaren ve kapşlı zarf usulil 
mülkiyeti şahlmak üzere yirmi gün müddetle mevkii müzayedey 
vaı.edilmiştir. Talip olanlar 0

'0 7 buçuk pey akçelcrile ve şerait 
müıaycdeyi daha zıyade anlamak arzu edenler Varidat daireıio 
müracaat cvlemeleri ilan olunur. (1384) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Büyük boy Qrta boy Küçük boy 

takım takım takım 
10,000 40,000 10,000 

"13502., numaralı kararname abkAmı dairesinde takı y y 
pazarlıkla üç boyda cem'an "60,000,, tulum katran LikörU =t~ 
bastırılacaktır. TaFplerin ori_j'qalleri:e şartname ve fotoğrafıar;n 
gördükten sonra % 7.5 temınat akçelerini hamilen ıo.4. 933 a 
ıartesi günü saat 14 te Galatada alım satım komisyonuna !n 
r2caatları. (1068) 

Hastane İnşası Münakasası 
Siirt Vilayeti Encümeni Daimisinde 

Siirt Vı!Ayeti merkezinde proje ve keşifnamesine eldi umum 
ve buımsi ve fenni şartname.ler i nc ~evfikaa inşa ve ilişik örneği 
ne te~f·~~n muka~ele a~te~ı,mc~ .nzere elli bir bin altı yüz al~ 
mış bır 51661,, lıra bcdch "tş.flı hastane binası kapalı zatı 
usuıile müna~asaya konu' muşlur. 

Müoaka~~ 25 !dayı~· 933 ._tarih.ine . ın.ü~adif . perşembe gOn 
saat 15 tc Sıırt VıUiyeh Encurnem daımısınde ıhalesi yapılacalJ 
tır. 

Münakasaya işt\ı ak edeceklerin ihale gününden en az j 

glln evvel De\'aİr ve Müe~sesata aıt bu gibi inşaat yaphlda 
ve fenot ehlintnameleri Vilf\yet Başmüqendisliğine g(isterere 
vesi\ca alma~a"ı ve teklif zarfları münakasa kanununa tevfika 
evrak arasında mevcut örreğe göre do'durularak o g\\n saat 1 
de kadar Encümen Riyasetine vcrece~lerdir. 

Hastane inşaatına ait şartname ve k~t'fname, teklifr 
sureti musaddakalan Siırt S,hbiye Dairesinden üç lira muw 
Hnde alabHirler. (}j86) 



Sayıfa: 12 

Hililiahmer 
GAZETESi 
Bayramda. yalnız 

Hilaliahmer gazetesi çıkar. 
Hililiahmer Cemiyeti lstanbul Bürosundan : 

ilinlarlDız için en kuvvetli neşir vasıtası Hilaliabmer gaze
tesidir. ilinlarınm yalnız Hita liabmer gazetesine veriniz. Hi· 
llliahmer gazetesi lstanbul'da değil, Türkiyenin her tarafmda 
ıubelerimiz vasıtasile satalma\ctadar. i l inlaranız, hem müessese· 
nize ve hem de HilAliahmer Cemiyetine menfaat temin ede· 
cektir. 

ilinlarımzı : 
lstanbul'da: Yeni postahane karşısında Hililiahmer Satış 

bürosuna telefon 22653 
lstanbu\'da Ankara caddesinde ilancı l ık Türk Limilet Şir

ketine telefon 20095 veriniz. Son sahifede 30 sondan evelki 
iki sahifede 40 k uruştur. 

Maliye Vekaletinden : 
14/12/932 tarih ve 2094 numarala kanun mucibınce has ı la 

Fevzipaşa - Diyarbekir demiryo!unun Şefkatli ıstasyonundan son· 
ra olan kısmınan inşas. na tahsis edilmek uzere yapıl; cak 12,000,000 
liralık istikrazan "A,, tertibini teşkil eden 4,C00,000 liralık kıs

mının kayıt muamelesine 1 nisan 933 le ba ş! aaıacak ve bu müd
det bir ay devam ederek 30 nisan 933 a li şamı bitecektir. 

1 - Bu istikraz üç müsavi tertipte ve beheri yirmişer li ralık 
itibari kıymette hamiline muharrer tahvillerle yapılacaldır. 

2 - Her tertip birden iki yüz bine kadar numarayı taşıya
caklar. 

3 

4-

Bu itibarla tam tahvil altmış lira itibari kıymet i nde 

o:up bunun için her tertibe aıt yirmi l ı rahk tahvil tam 
tahvilin üçte birinı temjil eder ve ikramiyelere de o 
nisbette işt irak hakktnı verir. 

l!u defa kayit muamelesine başlanan "A,. tertibine a it 
tabvillerin ihraç fiata yüzde doksan beş olaral< tesbit 
edılm işt i r. Yani yirmi liralı 'c bir tahvil bu müddet zar
fında on dokuz liraya satı lacaktır. 

5 - istikrazan faizi % 5 tir. Bunun için h~r tahvil bir lira 
kıymetinde yirmi kuponu taşıyacak tır. 

6 - Faizden başka senede iki defa ı 6 nisan ve i 6 teşrini
evvel tarihle rinde yapılacak keşidelerde kazanan numa· 
ralara aşağıda yazı l ı ikramiyeler tevıi olunur. 

Adet Türk lirası Yekun Türk 
beher.ne lirası -

ı 30,000 30,000 
1 J!),COO 15,000 

3 3,COO 9,000 
6 909 5,454 

28J 120 34.680 

300 ~ 4, 134 
Yukanda yazılı mi~tarlar tam tahvil üzerinden hesap ve tes· 

b:t edilmiş olup numarasıaa ikramiye ı sabet edecek tutiplerden 
her birine üçte biri tevzi edılecektir. 

"Alh ayda bir yapılacak keşideler neticesi tevzi edilecek iş· 
bu ikramiye miktarlarının ne suretle hesap ve tesbit edilmiş ol
duğu ayrıca broşür halinde yapılan neşriyatla izah edılmiştir. l!u 
brotDrlerin kayit muamelesini yapan bankalardan talep edilmesi.,, 

7 - Faiz ve ikramiyeler bu i st ıluazm tamamen itfasma ka· 
dar l:er türlü resim ve vergılerden muaf tar. 

it - Bu istikraz tahvilleri resmi devair ve müesnselerce hu
Rli idare ve belediyelerce yapı !acak müzayede, münakasa ve 

ukavelelerde teminat o larak itibari kıymetleri üzerinden başa
bat kabul edilir. Bundan başka hazin{ce satılmış ve satılacak 

olan milli emlik bedellerinin ödenmesinde de başabaş ahnar. 
~ayit muamelata : 

9 - Kayit muame:tsi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
ft• Ziraat, iş ve Emlak Bankalanmn merkez ve şubeleri tarafın · 
dan her tarafta icra edilecektir. Bu bankalardan başka lstanbul'da 
Oamanlt, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı Ticareti Ha
ficiye B•nkaaı, Selioik, Komm~rçiale, F ranko - Asya tik Ame
maa Ekispres, Doyçe Bank, Oryant Bank, Banko di 

oma, Felemenk Bahri Sefil Bankalarile ayrıca ilan edilecek 
•ter bankalar tarafından da icra edilecektir. 

10 - Bu defa yapılacak 11A,, tHtıbine ait kayit rruamelesi 
·a OD dokuz liranan petinen tediyesi mukabilinde yukanda ya

=-ala bankalar tarafından tahvillerin asılları yerine geçmek üzere 
ne blmiline muharrer yirmi lirahk muvakkat makbuz veri !ec~ktir. 

ı.. ::s 11 - Muvakkat makbuzların asıllarile ne zaman değiştirilece-
~ g..rf · •yrıca ilin edilecektir. (J 258) 
~ ... 
~ ~ inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

p 
,. ::s Bedeli Tilrk par asile ödenmek üzere "J 2000.. metre Band 
~ ~ Sabonya ahnacakhr. Taliplerin nümune ve şartnameyi gördük
~ i .-ra pazarhğa ittirak etmek üzere % 7,5 teminatlarmı ha
~!= 11Den 5.4.933 çarşamba günll saat 15 te GaJatada Ahm, Satım 

~İIJODUDa mliracaatlan. ••M" ( 1240) .... ... . , 

1 

VAKiT 1 

BAYRAM 
He~iyeleriıizi ve e~yaıızı 
Terli Mallar 
Pazarından alınız 1 

iyi-1 

' \ 'Tekirdağı Vilayeti Daimi 
Doktorlar 1 Encümeninden : 
Dr. Mehm~t Ali 
idrar l olu hastalıkları 

mütehassısı 
l\:öprUbaşında EmlnönU 

H er gtın öğleden sonra 

Hanında N o. :.ı 

Dl• doktoru 

Zeki Nuri 
Hl!r ı;Un nıı.sl8 kabul edilir. Her nevt oııı 

rahatsızlığı tel.lavı olunur . M uayenehane 

t skUı.tar Atıcıtıag ı M ektep sokak No. :I< 

Tckirdağı viliyeti Nafıa dairesince yol inıaah ameleyi mükel· 

!efesi için 20 adet çadır satın alınacaklar. 

1 - Çadırlar mahruti şekilde olacakhr. 

2 - 6 metre kutrunda ve 2 ~ metre irtifamda bağlama ipleri 

ketenden direği üç metre olup kazıkları da gürgen agaandao 
olacaktır. 

3 - Dikiş l eri çift kat olacaktır. 

4 - Geçmelerikeza gürgenden o!up çadmn etekleri 40 san• 
tim genişliğinde olacaktır. 

1 ------------ 1 
Göz hekimi doktor ı . 

S - Beıi su geçmemek şartile sağlam ve dayanıklı olacaktır. 
Vermeğ~ arzu edenler 20·3·933 tarihinden 9 - 4- 933 tarihine 

kadar T ek irdHğı Nafıa Başmilhendisliğine mDracaatları ve ihale 

günü olan 9 4-933 pazar günü de saat 14 te viliyet daimi en

cümeninde 0 o 7 buçuk nisbetinde pey akçelerini alarak hazar 

1 

1 

1 

Süleyman Şükrü . il 
Bir inci sınıt m:ıtetıassıı 

Bııbıı\ 11 ( Ankara Caddesi Numara nO ı 

..................... 
SEYRiSEF AiN 

!\lcrl; ezl idaresi Calaıa kop rul ası R2623 
•n ' c t\, ~lrli:ccı i\luhurdar 1.ade ilan 22640 

lzmir • Mersin Postası 

(A f rt ) 7 - 4 • 933 na a a cuma saat 
10 da idare rıhtımından. 

lımir · Mersin postalö rı 7 · N ı 
san· 933 den itibaren her haf· 
ta cuma günleri kalkacak gı

dişte Çanakkale, lzmir, Çeş
me, Kuşadası, Küllük, ~od· 
rum, Marmaris, Dalyan, Fet· 
hiye, Kalkan, Kaş, Finike, 
Antalya, Alanya iskelelerine 
uğrayarak Mersine gidecek ve 
C:öniişte aynı iskelelerle bera· 
ber Ta~ucu, Anamur'a uğraya· 
rak pazartesi sabahı lstanbu 'a 
dönecek tir. 114441 

Sadıkzade Biraderler 
VAPURLARI 

AKDENiZ POST ASI 

Füruzan vapuru 

3 Nisan Pazartesi akşamı 
saat 18 de Sirkeci rıhtı&ıaodan 
hareketle (Çanakkale, lzmir, 
Kuşadası , Fethiye, Antalya, 
Mersin ve Payas) a azimet ve 
avdet edecektir. 

Fazla tafsilat ı çin Sirkeci 
Meymenet hana ahanda acen
talağma müracaat. Tel. 2'.l 134 

SAHİBİ: MEHMET ASIM 

Umumi Neşriyat MUdUrtı: FiKRET ADlL 

VAK1T M ATBAASl - ISTANBUL 

bu'uamalara ilan olunur. ( 1381) 

Ziraat Vekaletinden: 
Bu sene mühim istihsal merkezlerinde )'aphnlacak hububat si· 

lo:au bakkanda alikadar firmaların vekilete g6nderecek1eri avan 
projeleri için evvelce 20-Mart 933 aktamına kadar verilen mlid· 
det 5· Nisan 933 akşamına kadar uıahlmışhr. Bu mnddet zarfın
da projelerin her halde Vekllete gönderilmiı bulunması icap 
eyledıği ve bundan sonra gönderilecek projelerin dikkat nazan· 
na almmıyacağı ilin olunur. (1366) 

Harbiye Mektebinden: 
933 senesi Harbiye mektebinden zabit vekili çıkacak efen

dilere eldiven mübayaa edilecektir. NOmunesi ve ıeraiti Harbiye 
mektebinde müteşekkil komisyondadar. Talipler görebilirler; MD• 

nakasa kapalı zarf usulll ile yapalacağından iştirak edeceklerin 
l· Nisan·933 cumartesi günü aaa.t 16,30 da 92 lira teminat ak• 
çesi ile birlikte müracaatlan ilin olunur. (1411) 

Kiralık kagir hane ve dükkin 
~eşiktaş Akarah Vakfiye idaresinden: Betiktaıta Akaretler

de 43 numara' ı hane üç sene 10, 55, 63, 89 numaralı hanelerle 
7, 11, 20, :l4, 28 mllkerrer 28 numar.alı dOlckinlar birer aene 
miiddetle kiraya verileceğinden Şehri halin 27 inci Pazartelİ 
gününden ıtibaren yirmi gün müddetle müzayedeye vazedilmiftİf· 

Talıp olanların ve daha ziyade malümat almak istiyenlerİll 
Nisanm on yedinci pazartesi gOnü saat on Oçe kadar mahalli 
mezldirda 54 numarada mütevelli kaymakamhğına ve yevmi mel"' 
ldhun saat on UçDnden on betine kadar lstanbul Evkaf mildi· 
ıiyetinde idare encümenine müracaat etmeleri. (1352' 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Şartnamesine ve "13501,, numarah kararname ahklmına te•• 

fıkan takasla ve pazarh~la yüzer ki!o!u!< "300,000,, Oç yDz bio 
adet Tuz çuvala sahn ahnacakhr. Taliplerin ,artnameyi g6rd0k"' 
ten sonra pazarhğa ittirak etmek Ozere ~ 1,S teminat a~çelr 
r ini hamilen 12-4-933 çtırşamba gOnO saat 14 te Galatada ahdi 
sahm komisyonuna mllracaatları. "Tz,. (1157) 
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