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ı..~ilimiz : 39 uncu liste 
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39 arı aranacak Aı F' . . ıuıınaratı ]' . apçı ve arsça kelımelcnn 
I _ ıstesı şudur : 

s_ Bahane 9 _ B 
Bihud ' - ahar, 3 - Behre, 4 - BigAne 

9-Esir ·Ec, 6 - Encümen, '? - Endam. 8 - Endi,e
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~ugiin iki Bayramımız birden var 
. 

ÇOCUK -;----( "Bir milletin kuvveti çocuklarının 
Mesel . sağlığı ile ölçülür. ,, 

esı BuJ:'Un ı;ocuk bayrıımı haftası başlamak- ra ı;ıra ile B lmayclctfal, Balk Fırkruır, 
t-1 -- tadır. Bayram h:ıftaamın eğlenceli g~mc- Balke\·l \'llAyet ve Kolorduyu ziyaret ı>dc-

' fC laharrirj il lı;ln yapılan hnzrrlıklar bitmiştir. Ct.>klerdlr. Alay köıırlidcn geçerkl"n d<'nlz 
• lılecllaı R Bugün Ok ve orta mckt<>plerd<', Hlma:ı•el t " 1( elal nakil vaııı aları tarafından düdük çalınmak 

.,, • .. ,_ etfal mcv:ı.uu etrafında muallimler tarafın-
q, ••ı uretlJe !l{'} ft mlaııncaktrr. 

da.n k onfera.n tar verllOOPktlr. Çocuklar bu 
~ it 

liirkiye . 
~addi ~e nın varlığını korumak 
aaltatıak ltıanevi kuvvetlerini ço • 
ne l&.y1k' a

1
ncak çocuk meselesi -

Yet 0 du"' d d l'erıneJc gu erece e ehemmi 
C1han le mümkündür .. 

tı"f na ~ 'll&ı. zarında her millet 
b· ... nun bü "ki 
L ır ll\ .... ı_. Yu üğü nispetinde 
~ ~".ille sah· 
1 ıt hı.ı b·· .. 1P addolunur; fa -
l "' UYukJ··k 12'1 dell:i _ u yal ruz nüfus faz· 

A ek Cle · ıd k· "•rın h" .. gı ır. 
d ıp edehil utun. terakkiyabnı ta -
llr •e ~ek ılmi ve fenni ikti-

t ~ea • 
ll~ttlrr, Cö~t= ınalik olmak da 
liftt•un luyor ki hem milletin 

ev u artt k h f ''fını Y"k ırına em de onun 
ll•ttn a u •eltınek lazımdır. Nü

lltt • l'hnası · · " ıçtittıa- ıçın çocuk doğumu 
hlltnak ~ "~ fenni tedbirlerle ço
:.e haya~} ogan çocukların sıhhat 
ığ· arını k k 'kt • ı a§ikard oruma ı ıza et-

tılı t rr. ResmA • 1 • eıekk··ıı ı ve gayrı rea-
e ıf u er bu 'f . ı· ki d· aya vazı eyı ayı .. 
'l'de f e:uv~ff ak oldukları tak • 
~~ae ot alade esbap zuhiir et • 
Q~ -· uz sened d h b ~t\ la f en a a az bir 

a. bir rnt l~nda nüfıawnuzun da
\" o,t'tlan'ı l .artması kabil olur. 
trr t. ı ıdaresi zaınarund 

le lltz!netI a en 
"ellit t .er ve auiidareden mü-

' azyıkle ·· h C\ ~na tah ~ mun asıran Türk 
h ~llYiata .. ınıl edilerek aaırlar· 
lldtttl ugratdınasa id · b ·· 
~ llrnn1 d . . ı ugun 
J ~ !İttıd'k~ . ahılındeki nüfusu. 
~. ()lurd ı ının birkaç misli faz. 

tli1tk· u. Geı:çi T .. k' 
"' \i n··r · ur ıyenin bu -
q~, u Usu h d 
)a, ı teca\>ij 

1 
u utlarnnızı her 

Jb... "e b;~tu" z ere kar§ı müdafaa -
- '(! .. n ın·· b' 
~ tğe 'k un ıt arazimizi i§-

lrtı· , ı hsadi 'h . 
~- • 

1ne kaf d' 1 tıyaçlarmnzı 
li "' \'e k dı ır; fakat onu daha 
~ ı_ u retli b' . 

di" eıt ltıecb . ~r vazıyete ge -
b ter ine ' urıyetındeyiz. çünkü 
ltın cı eni nı ·n l , 

) a uy 1 et er asrın ica -
el'\ t iun ola k d, erakk· ra mütemadi • 

l\ hiı h ı etmekte oldukların • 
eın . 

cı!ayıatıınızı telafi 
VIUn.ı 2 inci aayıfada) 

bnh onda Fatih p rkmda toplıınacılklar 

,.e Rlrnayeletfal bayraklarlle sfüılenmlş oto 

moblUere blncccklerdlr. Otomobiller on bu

çuğa doğru parktan kalkacak ve bir alay 

şeklinde yavıı'J, yal 'llf Beled1yeye l<adar ge

lecelderdir. Bumda çocukla r beledlye)1, son 

ltolorduyu z.lynrotten sonra Tnk51me g l· 

dilerek Cilmhurlycı a bidesine relenk kona-

caktır • . 
Saııt on ~te şehrin muhtelif yerlerinden 

buswıl tra m\'ay nrubııları kalkacak "·e ÇO· 

cuklım gezdirecektir • 

··································~································ .. •······•• .. ········ ... 
Hariciye ve lktısat vekil

ler· miz dün geldiler .. 
Hariciye vekili Cenevreye gitti, Iktısat 

vekili Salıya Atinaya gidecek 

1 
vini Ali Sami, harici ticaret ofisi 
müdürü Cemal, Muhtelit Müba .. 
dele komisyonundaki Türk murah 
hasları Esat, Kerim, Mukdim Os· 
man beyler, Seyrisefain umum 
müdürü Sadullah, Anadolu Ajan· 
11 umum müdürü Muvaffak, Li· 
man inhisarı Şirketi müdürü Ham 

(Devamı 9 uncu sayıfada) 

M. Muşanof 
Bu sabah Hariciye 

vekilimizle görüşecek 

Hariciye Ye İktuat veknierl ıst .. yonda 
SOFYA, 22 (,\.A.) - Tevfik Rü tü bt•y

efendlntn yann Ct.>nen e;ye gitmek W:ne Sof

yadan geı;l'<'cğ'lnl hnh<'r alan Bulgar Bn, -

veklll kt>ndiııılnl l"lllbedı• ka~ılıynrak göriiş

mı>k üzere bu a k,nm Sofyndan ha rek et et

rnl) tlr • 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
ve lktısat vekili Mahmut Celal 
beyler dün sabah Ankaradan gel 
mişler, Tevfik Rüştü bey akşam 
Semplon ekspresile Cenevreye ha· 
reket elmİ§tir. 

Vekiller ~aydarpaşa iıtasyo· 
nunda; Siirt meb'usu Mahmut, Si 
nop meb'usu Recep Zühtü, Hari· 
ciye müste§arı Numan Rifat, vali 
muavini Ali Rıza, lş Bankası umu 
mi müdür vekili Muammer, Dev· 
let sanayi ofisi ve Sanayi Kredi 

Anadolu Ajansının notu : Bulgar sefiri 

de 1'1. l\lu':ianofun Fillbcde Tc\'fik Rü:>tü h<'y 

efendiyi karşılıyac.ağını bug ün ll:ı dl'i~·r. ,·ı·

WUctıım bildirmiş , .,. ll:ı.rki~·e \ 'Ck (llt>tl ta

rafından lstanbııldı' bulunan Tevfik IUl)til 

beye malCımat verilmiştir • 

Te \'fik nu,ıu Bı•yelendl bn a k a m htan

buldan hnrt>k c t etmiştir. Yarın abah 9,SO 

da Bulgar hiikflmcti reisi llc TUrk Harici

ye vekili buluşacnkla rdır. Tabii tarnfoJ nl 

ala kadar edl'n meselt'lerlıı konu5ulacaı'tı ta h 

min olunur. Bankası müdürü Sadettin, mua -

... OLGUN İKRA ve O/o 5 

- ~ ,_, .-. - -- - 2-2 ,_ ~ ,_.., 

nin açılışının 
,,.--
8. M. M. 
13 üncü yıl .dönümü 

Büyük Millet Mec· 
lisinin açılışının bu· .-------------------
gün 13 üncü yıl dö
nümüdür. 1920 se
nesi 23 nisanmda 
açılan birinci Büyük 
Millet Meclisi Türk 
inkılabının, T il r k 
kurtuluşunda şanlı 
bir tarihin başlan· i
gıcmı ifade eder • ._ ......... .__.....,..__..--.ııiıııiiim;,;;,;;;--.;;;;;;._,;;;,,......;,.;;,;...__, 
Türkiye Cümburi· · _ 
yetinin filen kurulduğu 23 nisan bayramını okuyuculara kutlularıı. 

~- - - - - - - --
Mevkuflardan 57 genç 

serbest bırakılmıştır 
23 genç dün Adliyeye gönderildi ve , 
bunlar hakkında tevkif kararı verildi 

Tal ebe birliğinin kapablmaması için talebenin 
büyüklerimizden ricaları 

Talebe blrlltl relal Tevfik :S. Ye bir arkadqı Dlln Aclllyeye g&tnrllHlrken .. 

Bulgar mezarlığındaki nümayiı katı bitirilmi§, ifadeleri alınan· 
hadisesi etrafındaki tahkikata, lardan yirmi üçü polis memurları 
Is tan bul müddeiumumiliği ba~mu refakatinde üçer üçer adliyeye 
avını Hilanet ve muavinlerden gönderilmişler, kısa bir müddet 
Nusrat beyler, dün de polis müdür nezarethanede alıkonulduktan son 
lüğünde sabahtan akşama kadar ra, jandarmalar refakatinde adli-
devam etmi§lerdir. ye dairesinin en üst katındaki Sul 

Saat on sekizde hazırlık tahki- (Devamı 2 inci sayıfada ) 

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

Çocuk bayramına giderken •• 
- Efendi amca nafile bekleme, babam gelmlyecek •• 
- Neden? 
- Bugün tatil olduğu için zaten evden çıkmadı da ondan .. 

faizi ile sağlam bir gelir olan istikraza iştirak İCjin 
i S T i C A L E D i rt i Z, 

Tafsilat ilan sahifesinde 



VAKiT 

Mevkuflardan 57 
genç serbest 
bırakılmıştır 

(Birinci ııayıfadıın devam) 

tanahmet birinci sulh ceza mahke· 
mesi salonuna çıkarılmışlardır. 

VA KIT' ın Hususi Telgraf farı 
hem de milletimizi dah~~ 
bir inkişafa mazhar e 
rette çalışmalıyız. Bu da ~ 
rımızı iyi yetiştirmek saf: 

0 

1 
2 
3 

Dava, kanuna muhalif olarak 
toplanmak, resmi memurların da
ğılma teklifine rağmen bu hare· 
kete devam etmek davasıdır. 

Yeni hatlar 
Şefkatli-Ergani hathna 

ait ihaleler 
Bu arada birkaçının da polise ANKARA, 22 (Hususi) - Şef-

karşı geldiği iddiası vardır. katli_ Ergani arasındaki hattın 20, 
Gen~lerin müdafaalar. 23 üncü ve 25 inci kmmları ihale 
Talebeden bir kısmı, Mil- edilmiştir. Arada ihale edilecek 

li Türk Talebe Birliğ'İ ida- 21, 22 ve 24 üncü kısım kalmıştır. 
re heyetinin kararı, bu nü • Bu ihale edilecek kısımlar ehem-
mayiıe ait olmadığını, 23 ni- miyet ve yüksekliği itibarile en 
sanda yapılacak merasime işti- masraflı kısımlardır. Müteahhitler 
rak kararı olduğunu söylemişler bunlar üzerinde derhal faaliyete 
ve kendilerinin Bulgar mezarlığın geçmek için hazırlıklara baş· 
da nümayiş yapılacağım sonradan Janmıftır. 21, 22, 24 üncü kısımla
haber alınca, orada hazır buluna ra bugünlerde başlanacaktır. 
rak gençliğin hareketini salim yo· .Sofular, Elaziz hattının bugün· 
la sevk etmek, yanlış bir harekete }erde ihalesi teşrinlere doğru hat· 
meydan vermemek gayesini ta- tın Elazize ulaştırılması kabil ola· 
kip ettiklerini anlatmışlardır. Bi- caktır. 
risi de miting yapılması ıçın 

müsaade verilmediğinin, an 
cak o gece saat on ikide, 
yani sonradan öğrenildiğini söy
lemiştir. 

Seyyar Terbiye sergisi 
ANKARA, 22 (Hususi) - Sey· 

yar terbiye sergısı Kayseri, 
Sivas, Amasya, Samsun is-
tikametini takip edecektir. 
Sergi merkezler arasında 

bulunan istasyonlarda tevakkuf e· 

- -Bulgaristandaki hadise 

-------------------------hakkında Mecliste takrir -

Razgradın Bulgartstandn yerini 
ıı6steren harita 

ANKARA, 22 (Hususi}-Maz
har Müfit Bey Meclis riyasetine 
bir takrir verdi; Razgrat hadisesi 
hakkında sual ıordu. Hadisenin 
mahiyeti hakkında malUmat isti
yereK hükümetin l>u hadise karıı
sınaa ne gibi te§ebbüsatta bulun· 
duğunu sordu. 

Hükumet pazartesi veya per
şembe günü bu takrire cevap ve· 
recektir. 

Fethi Bey 
Bazıları da, yolda kalabalığa 

tesadüf ettiklerini, o aralık polis· 
lerin kendilerini de bu toplantı· 
ya iştirak edenlerden zannederek 
yakaladıklarını bildirmişler, poli -
se karşı gelmek iddiasını kabul et
memişler, "teşhiste yanlışlık var. 
Benzetiyorlar,, demişlerdir. 

decektir. Seyahat bir ay sürecek- Sabık Galatasaray müdürü 
tir. Sergi ev:e~gi gün saat 11 de muallimlikten istifa etti 
hareket etmıştır. 

Tahrik ve teşvik iddiasına ge· 
lince, bu hususu da hepsi kat'i· 
yetle reddetmişlerdir~ 

Hakim Reşit bey, mevcuden 
getirilenlerin hepsi h~kkında tev 
Klf Jmr,.n y,~rdiğini bildirmiş, tah 
ki~a doı~afının istintak dairesine 
verileceğini, oraca tahkikatın de
rinleıtirilmesi neticesinde vaziyet 
lerinin ayrıca tayin olunacağını 

izah etmiş, yirmi üç genç saat on 
dokuzda mahkemeden tevkifha· 
neye götürülmüşler ve dün gece· 
yi orada geçirmişlerdir. 

Serbest bırakllanlarmn 
isimleri 

Tahkikat neticesinde serbest 
bırakılanlar şunlardır: Zeki, On • 
nik, Hüseyin, Muhlis, Mehmet, Ru 
pen, Agop, Bedrettin, Hamit, Fa
ruk, Cavit, Nihat, Mustafa, Meh 
met, Halit, lsmet, T uğru} ilhan, 
Ali Süavi, Cavit, Bedri, Alp, Se
lim, Tevfik, Ziya, Mazhar, Saba
hattin, Rifat, Nail, Ziya, Nahit, 
Seyfi, İsmail Edip, Nevzat, Şfira, 
Hilanet Cemal, Reşat Ali, Şadi 
Sırrı, Mazhar Hüseyin, Niyazi, 
Perver Rumus, Kemal Esat, Mu
harrem, Şev.ket, Müntakim, Bü
lent, Azmi, Necati Nusrat, Musla 
fa Nazif, Osman, Osman Nezihi, 
Bürhan ishak, Emin Mustafa, Cev 
det Faik, Saim Polat, Necati, llit 
mit İsmail, Ali ve Kemal beylC!r. 

Tahkikatın derinleştirilmesine 

istintak hakimi tarafından yarın 

başlanacaktır. 

"Talebe birliği ,, 
kapatılacak mı ? 
Bulgaristandaki hadise dolayı

sile talebe tarafından yapılan nü· 
mayişin uyandırdığı akis ve milli 
talebe birliğinin kapatılması ha
berleri üzerine, dün milli talebe 
birliği kongre heyeti toplanarak 
vaziyeti konuşmuşlardır. 
Duyduğumuza göre bu toplan· 

ma neticesinde Gazi Hazretlerile, 
Ba!vekilimize birer mektup gön· 
derilmesi, Dahiliye vekili Şükrü 
Kaya Beye de bir telgraf çekilme
ıi kararla!tmlmı!tır. Bu tegrafta 

Bir gezinti 
JZMIR, 22 (Hususi) - İzmir 

doktorlarından 150 kişilik bir 
grup gezmek için Bergamaya git
tiler. 

lzmirde bugünkü merasim 
lZMlR, 22 (Hususi) - Milli 

~ayram yarın burada da kutlula -
nacaktır~ 

Merasim programına göre Gazi 
heykeli önünde toplanılacak, El
li kız talebe canlı bir çelenk teş
kil edeceklerdir. 

Öğleden sonra nakil vasıtaları 
çocukları parasız gezdirecekler
dir. 

Halkevi çocuklar<'. .,1ağıtmak 

üzere on bin paket üzüm ve ceviz 
hazırlatmıttır. 

Çocuk yuvasının açılma mera-
simi de o gün saat on sekizde 
Karşıyakada yapılacaktır. 

Borçlar mukavelesi dün 
imzalanacaktı 

Resmi makamlarda mevcut 
malumata göre borçlar mukave • 
lesinin dün Pariste imzalanması 
icap ediyordu. Fakat dün Anka
radan aldığımız bir telgraftan geç 
vakite kadar Ankaraya malumat 
gelmemiş olduğu anlaşılıyordu. 

11111 ımıııuaun maımmmmnmtmmanmırmmıınmmınmnmııı:snnılDttllllll'llllnll 

"son hadiseyi birliğin yapmadığı· 
nı işaret ve birliğin kapatılmasına 
müsade edilmemesini rica oluna· 
caktır. 

Diğer taraftan dünkü tahkikatı
mıza göre Milli talebe biriliğinin 
kapatılması hakkında henüz vila
yet tarafından alınmış bir karar 
yoktur. Bu hususta polis tarafın
dan da vilayete müracaat yapılmış 
değildir. Hadisede Milli talebe 
birliğinin alakası olmadığı anlaıı· 

lırsa birlik hakkında kapatılma 
kararı verilmiyecektir. 

Gene duyduğumuza göre birlik 
kapatılırsa talebe ''Türk talebe ce
miyetleri birliği11 nüvanile yeni bir 
birlik kurmayı düşünmektedirler. 
Milli talebe birliği bizzat talebe 
tarafından seçilmiı murahhaslar la 
teşekkül etmiştir ve talebe cemi· 
yetlerile alakadar değildir. 

ANKARA, 22 (Hususi} - Ga 
latasaray lisesi müdürü Fethi bey 
Davutpaıa orta mektebi Fransız 
ca muallimliğinden istifa etmiştir. 
Fethi bey de dahil olduğu halde 
diğer bir kaç memur hakkında 

başlamış olan tahkikat evrakı ik
mal edilerek İstanbul vilayetine 
gönderildi. 

Yeni Konya valisi 
ANKARA, 22 (Hususi) 

Konya Valiliğine Çorum valisi 
Cemal, Sinop maarif müdürlüğü • 
ne de Amasya maarif müdürü Şe· 
fik beyler tayin edildiler. 

Müzakere 
lngiliz Başvekili 

Amerikada 
NEVYORK, 22 (A. A.) - M. 

Makdonald, Amerikanın altın mik 
yasını terketmesinin lngilteeryi 
kat'iyyen müteessir elmemit oldu
ğunu beyan etmittir. 

M. Macdonald tahriri beyana -
tında ıöyle demi§ tir: 

- Amerika reisicümhuru ile 
muhtelif iktıaadi ve siyasi mesele
ler hakkında açıkça noktai nazar 
teatisinde bulunacağımı ümit edi -
yorum. 

Elimizdeki kısa bir zaman zar
fında tabii kat'i itilaflar vücuda 
getirilmesi beklenilemez. Zira di 
ğer memleketler de bizim gibi bu 
meseleler le alakadardır. Y almz 
müspet bir faaliyette bulunulabil· 
mesi için yolu hazırlamak icap e • 
der. Bunun için toplanmamız za • 
ruridir. 

M. Mac Donaldın hususi treni 
lngiliz yaz saati ile 18,59 da Va -
şingtona gitmiıtir. 

ııuttıııııııulflffUlllllUll11111ıııttUllllll111111111ııııırıııı1111Hlllllllllll11111 

B. M. Meclisindeki 
müzakereler 

[10 nuncu sayıfamızdadırJ 
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- - --
Bir liyiha 

Sulh hakimlerinin takip 
edecekleri tahkikat usulü 

··uu• lur. Çocuk doğduğu gu tJ 
ren çocukluk devresi ~~' 
kiz yaşına kadar çok dı ,
tutularak istikbalde '° 
nafi bir uzuv olıınak üıert 

ANKARA, 22 (Hususi) rilmelidir. Bunun için h'cfl 
Sulh hakimlerinin takip edecek- kaliule müıteit olauJu 
leri tahkikat usulü hakkm8a ha - filhi ter'Biye kendisine 

• usuller 8airesinde ~er.1 ,,,. zırlanan ceza muhaken1eıeri usli- -.~ 
lü kanununa müzeyyel yeni bir Bu; ebeveynin, hükuıiietıO 
layiha B. M. Meclisine verilmiş- miyetin vazifesidir. B~ 

Türk çocuğu yeni reji~~ dl tir. 

Bu layiha; sulh hakimlerinin 
tahkik edecekleri "me~hut,, ve 
"adi,, olmak üzere ikiye ayırmak· 
ta ve bu iki türlü suçu tasrih et· 
mektedir. 

Ceza istinafı talepleri hakkın· 
da ceza usulü kanununa zeylen 
hazırlanan layiha ile ceza usulü 
muhakemeleri kanununun bazı 
maddelerinin tadiline dair layiha 
da B. M. Meclisine verilmiştir. 

ve müstakbel neslin oıil 
nun istikbalde deruhte ~ 
milli, vatani, iktısadi, içlcliif 
zifeleri yapabilmesi, t~ 
ceği müıkülata galebe 
için evinde, mektepte ye • ..ı. 

iJOIY 
tinde asrın ve memleket ~ 
tün ihtiyaçları ile nıütell 
terbiye sistemi takip ol 'I_ tih 
Çocuklarımızı kendimi:ıdell fi hiy 
hetçe daha ileri bir kudret IJ ler 
biliyetle mücehhez olar.Jı ~ iti 
tirmeliyiz ki düşünülen ter .. , )et 

Gümrük tarifesinde husule gelsin. Tabii tekaıl'iJ~ h 
değişiklik desi de budur. Çocuklar~., il\ 

ANKARA, 22 (Hususi) zim derecemizde kalırlar'. h 
Gümrük ve lnhisarlat vekaleti bir sahada bir hatve ileri d• 

gümrük tarife kanununu tetkik et 
mİ§ ve yapılan tecrübeler netice· 
sinde tarifenin tadil ve tavzihi 
icap eden kısımları hakkında bir 
layiha hazırlamıştır. B. M. Mec
lisine verilmek üzere olan bu la • 
yiha tarife maddelerini gayet açık 
bir suretle göstermektedir. 

Trenin sürüklediği adam 
· lZMlR, 22 •(Huıuai) - Bugün 

burada hfr treJ.1 kaza~.., 9Jclu., . .,, 
Makinist Ali efendinin idare -

sinde Bucaya gitmekte olan tren 
yolda sığrrlarmı hat boyundan 
kovalamak istiyen Hamdi ismiooe 
bir adama çarpmış, yüz metre 
sürüklemiştir. Hamdi hastaneye 
kaldırılmıştır. Adliye tahkikata 
baılamıştır. 

Sirkeci - Haydarpaşa 
feri bot tetkiki 

ANKARA, 22 (Hususi) - Sir
keci - Haydarpaşa arasında itle
yecek feribotlar meselesi tetkiki 
son safhaya gelmiıtir. Yakında 
Nafia vekaletinden Heyeti Veki
leye sevkedilecektir. 

Manisada bir kaza 

O "'' •kA d b h•1 
mıyecegı a!ı ar ır; u d 
lunan bir milletin asrıınıı ~ 
deni milletle~ arası?da A dl;/J 
yaııyabilmesıne de ımkatı ;,IJ 
Bu günkü fenni vesait ~·~ 
dünyamn her tarafındakı ~ 
yatı suhuletle takip ve .. o~ 
süratle iıtif ade etmek ınuill ., 
duğuna göre çocuklarııııısı, 
tifadeden mahrum ebne~~ 
ve inıani bir vazife bil':'.#. 
Biz bu vazifelerim izi ~ ~ 
çocuklarımızın tabii hlkl ~ 
~in etlikte~ so~r~ yeni .JJJ ~ 'ı! 
zın Türk mılletının bu ıUJ"!'.' ', ~ 
kişafını m n e aüra~...:ııe' tı, 
mertebesine vardırabilecel'if: de: 
min olabiliriz. CümhuriY'1 /i l, 
si tarafından nüfusumuzU~ ~ ~ 
ıı, doğan çocukların z•11 

'; • 

dan büyümeleri, maddi, .~# r ~i 
vi .evsafı iktisap etmeler• ~ le 
faydalı tedbirler alınJll.,J lll 
Hükumetin mekteplerde._,,.. 
ve mektepler haricinde P' 

cuklarımıza sarfetmekte .. ~ .. ..., 
gayreti memnuniyetle go. 
Himayei Etf al Cemiyet~~~ 
çocukları doğrudan do~ ~'I, 
maye etmekte göster ıtı d·~· ve bütün memleket ç iti -

1ZM1R, 22 (Hususi) - Mani- ıamil olan kıymetli ııı~"1""· 
sa elektrik kazam patladığı için ,Jekkürle zikredilmeğe lafl ~ 
tehir karanlıkta kaldı. Ölen yok- & 11, ...... ~; ... .) 
tur. Zarar ehemmiyetlicedir. A. ~/ 

Avrupaya gidecek talebe Dahili istıkraz kaP'~ 
ANKARA, 22 (Hususi) - ~i 

Bu sene Viyana ve Berline staj MERSiN, 22 (A.A.) _.,,. lı" ~ 
için hukuk ve mülkiye mektebi istikraz tahvillerinin satıfl ~/. 
mezunlarından talebe gönderile- retli bir surette ~eva.ın . I~ ~ 

kt. M · .. d ·ı ta.h•11 
c j ce ır. ersıne gon en en • ~ 

.,. f" 
Fuhuş talimatnamesi 

ANKARA, 22 (Hususi) -
Fuhuş talimatnamesi Devlet Şu
rasının tetkikine verilmiştir. Bir 
kaç güne kadar tetkiki bitirilecek-
tir. 

Ankarada polis mektebi 
yapılacak 

ANKARA, 22 (Hususi) 
Cümhuriyet kanunlarını tam ma
nasile kavramı§ polis memurları 
yetiştirmek için Ankarada üç se· 
nede iki yüz bin lira sarfile bir 
polis mektebi yapılacaktır. 

933 emniyet bütcesine bunun 
için 75 bin lira konulmu~tur. 

iki güne kadar biteeegı .10,. 
· · · .... ·ıd·rih ( lerınm 11teneceg1 bı 1 ~ 

UŞAK, 22 (A.A.) _. ı 

ce Cümhuriyet halk f ır1'-' 
nunda dahili istikraz h ~ 
konferanslar verilmiştir• d 

l 1• 
istikraz alımına batlanı 

Yeni meb'uslJI' 11 

ANKARA, 22 (A.-'~~ 
kat,. Trabzon, Konya 111 ·~~, 
buslukları için ya~ıl•11 •_. J 
bitmit ve Cümhurıyet hı· 9J 

,. 1-• , 
kası namzetleri Resaı, ilı~ 
ve Tahsin Beyler müttef 
mişlerdir. 



23 N!aan 1933 

~RirLER 
Üç d .... onum 

23 nia• b. 
lır: ... n ıze üç dönüm anla-

VAKiT 

1 - H k 
2 u uku Eaa.siye d .. ·· .. 
-Ahı~ .. .. onumu, 

3 _ .. ak donumü, 

Küçük san' atlar K •• J •• • • ...................................... . oy u ıçın 
5000 ecnebı . Gorü! dönümü. 

d 23 nisan k . . .. 
l)lft ' uvvetlerın bırlığıne 
~rulda~ Büyük Millet Meclisinin lstanbuldan işini 
bıı. ugu &ünd.. · k 
~le ic . ur yanı anun yap b k b 
'i'ıldan d r~ 1!leri bugün doğ- ıra mıya mec ur 
'-'itr ogruya Türk milletine geç .. . . · 

ır. Turkıyede, ecnebılerın yapamı· 

" Buaün artık t yacakları sanatlar hakkındaki ka-
1etle . . or a zaman halliyi b'k ki ~ · , rını tatıyan s l . nunun tat ı zamanı ya af tıgı ı-
e ku a tanat bır kof . E · .. d .. I" ~.. ı (";, ru Çınar h r . . . çın mnıyet mu ur ugu ça ışmı-
~huriyet ada ınek gırmı§tır. yacak olan ecnebilerin isimlerini 
-..aın. ' ının onmamıt ol- d 1 . . b' k d ' 
le """ rağınen Türk h . ve a res erını tes ıt etme te ır. 

rı ha!la.ınıttır. ayatında fı İstanbulda küçük sanatları yapa· 

~·· 23 nisan gün .. T " k . . .. mıyacak olan ecnebilerin 5000 ka
~"1dara ait ol: u~ kmılletı, hu- d, ı- olduğu tahmin edilmektedir. 

ltı \'e onu elin n lda lara el u • L' , lailiye vekaletindeki komisyon 
p liarp Yapınak e a lh

1
: talimatname hazırlığı ile meıgul

:r, btsına.k ' suh dımzalamak, • dür. Komisyonun, kanunun bazı 
llt ·· f • mua e e imzala- k l d f · · v • .. ı l ' or i ida .1• ısım arın a te sır ettıgı soy en· 

utrl'k re ı an et k f a·h.1 Yapınak h" kA m.e ' se er· mekte ve bilhassa, hala çalıştıkla-
h~ 1 hukürnd '1 u umetı kurmak, rı mc1ılek ve sanatlara iki bin li-

1Yel) ar ara has olan sala k 
le eri eline ld . . - ra vt:ya daha fazla sermaye oy· 

r hir rn . a 1
' Bu salahıyet- r:.us olanların o işlerde bilfiil ça· 

ltJ·h· eşrutıyet h '"k A . . . . 
t 'YetJ ... · d u umetının lısmamamak t;artile sanatlerıne 

Yttl "'rın en cok · ı · ı - h · • • 
t er old ~ . -. 1 en sa a ı · devam edebilecekler i bu sözlere 
qllr' ugu gıbt F ·· 1Yetind·k· h ' ransa cum- ı ilave edilmektedir. Bununla bera· 
ıı,ı .. ı alk l"h' . . h lran t ·· k sa a ıyetıne: her bu haberler henüz teeyyüt et-
lltt,., eld ur ~alkı daha geniş 1 memektedirYakında cıkacak olan 

lıtı e etını~ d k . K 1 . 
..,. 11 l'tpa T eme tı. a- talimatname vaziyeti aydınlata· 
ı ·· nveh"k• UrJt ın'Il u umet ku.-an kt 
"ı ı tti · . ca ır. 
lı bir d" .~Çın 23 nisan unutul- -----------

onuın günüdür. 

23 niaan 
bıu._,1r f l tnuasır ahlakın, ve 

Bugün 23 Nisan 
tatili Ç. e •efenin f .. .. ~, .. link·· za er gunuuur. 

l~likın ~· 23 nisan bize mua11r Bugün 23 nisan Milli Hakjmi
Çın tia.r h 1• Prenaibini Türkiye i· yet bayramımız dolayısile talebe-

1 &lıne k d nin Beyazıttan Taksime kadar bir _ 1.. oy u . 
rııı ülkeı 'd~rkiye müsavi a damla- yürüyüş yapmaları ve bu yürü-

2 1 ır. yüı esnasında milli talebe birli-

"1\ia,;; h!~~k ~ünya milletlerile ğinin te,ebbüsile öğrendikleri mil 
')';: • 1 bır ınillettir. li marşımızla diğer marşlarımızı 

,. \.. ~tkıye .. . 
I~ "'''ili rnuıavı adamlar ülke- bir ağızdan söylemeleri kararlaş· 
lfet •lrnak i.-1• d'. v .. l " H ' tırılmı oth. Dün öğrendigy imize gö· t Ordu) . y n oıut u. ı- T 

'• An,d I trıle bunun için sava~- re hu yürüyüş yapılmıyacak, yal 
de · 0 u..... .. · d 1 b d" D " l l ••tiklaı h-....n otesın e, berisin - nrz ta e e saat on ortte aru -
ltın tek arplerine çıkan isyan fünun meydanında toplanarak 
't\alı.ı,k ia manası Türkiyede hu. milli marşımızı bir ağızdan söyli
~~111111 k:enen müsavi in ı:an da- yecek ve tezahürat yapacaktır. 
I 1>'t)'j rnu:rsına geçenlerin Tür- Bu toplanış esnasında, bir kaç 
tr "'ertılek •~a ef cndiler ve esir- · ~ün ..... vvelki tezahürat meselesinin 

'*'tlerj id· etı haline koymak iıte- de mevzuu bahsedilmesi ihtima-
b ı . 

d Qj~ b··t ·· li olduğundan bahsedenler var· 
tt' ' u un . .k . . •nce .,..., ıstı lal hubi müd- dır. 

~, .. ı urkleri b' 'b' . I torrnek . ıtı ırıne müsa-
ttiııi d"' ıaterniyen!erle Tiirk mil 

ti)..._. unya mili tl ·ı .. . 
d 

·oqek · e erı e nıusavı 

İiin1• c/•dteıniyenlerin elele ver -
.or "k b. u . 

L Qırin · 1 .. 
"'~· ;• nonü, ikinci t ·· .. s . r ... , oa k nonu, a 
1 ~u, .... ' umandanhk harple • 

Çıl "'~at d" "'•t t k Uftnanlarına karsı a-
b e ce h 1· b • 
Qu 'a" P e ı ir savaştı . 

lldıJc. aıın !İarını 23 nisandan 

lnönu 

~dt.nl~~a~a~aryada, Baş Ku-

t• d, .. 1 bınde İzmir kapıla 
ııa •· 0 enler . 

1.. •• "'Pınd ğ . llluasır medenıye-
~ikile 1 1

'. ~nandığı felsefenin 
''it•-· trnesı ır. 

l(l}'e .. %ın can verdiler. 
rnuıavat hl" 

cS ukund .. a akının ta· 
l'b..ı a duny .11 ·"it old a mı etlerine a u. 

~l·ı~nun için 23 . 
b· ll( kı.__ . nısan yeni bir 

ı.- d·· .>•••etıne ina .h 
l onu- .. nan cı an iç.in 
"\l • ··• gun" ı ... flt.rit... u o du. 23 nisan .. , .. b' . 

'!tı, cih •zını sınırlarımı-
anın rnalı old u. 

~· Çiitı llıaa.n 
le ku 23 n: Çocuk bayramıdır. 
~lt •.. lısan geçmite deg"il ge-

\-· .un ere b k . ' 
di 11'bıi u . a an hır tarihtir. 

.-. [) ... ç nısan d .. b' •il) 0 aan d . ogan ır devir 
~etle bi.-liktevbır, doğan yeni nr.-
le ~~l'ldt. e Üyür. Bunun için 

' l\G~tpe j .... Yeni doian bir devir· 
... anı b· i, . ır tutuyoruz .. 
•erdı v • · 

&Qlıız bu kıymet 

Türkiye - Suriye emlak 
mukavelesi için 

Türkiye - Suriye emlak muka
velen:ımsinin tatbiki işlerile meş· 

gul olmak üzere Hariciye Vekale
tin de Hariciye Müsteşarı Numan 
Rifat Beyin riyasetinde Hariciye, 
Maliye ve Adliye vekaletleri mü
measillerniden mürekkep bir ko
misyon teşkil edilmiştir. 

görüş dönümüdür. Belki çok iıtli· 
yoruz, az yapıyoruz, fakat bıçak
la kesilmiş gibi dünden ayrılan 
bir görüşe sahibiz. 
23 nisanın 13 üncü senesinde, ye 

ni görüşün çocuğu, yepyeni bir 
kafa ile dünyaya bakıyor. Anka· 
ra Çocuk sarayında toplanan ço
cuk, çocuğun hakkından, çocuğun 
İnsanlığından, çocuğun bakımın
dan, fakir çocuğa yapılacak yar
dımdan, talebe tabldotundan bah 
sediyor. 

Bir ayağı çukurda olan nesil 
bu davaları elli yatında iken bi
le aklından geçiremezdi. Bugün 
çocuk toplantısında çocuğun ağ· 
zmdan zapta geçiyor. 

Buna dünyayi görü9 itinde dö
nüm noktası derler. 

Sadri Etem 

Dıvar gazetesı 
basıldı, dağılıyor 

- --;. .. .-
Köylü gazeteatntn bir k&!Hl 

İstanbul Halkevi köycülük ko
mitesi tarafından köylüler için bir 
"Köy duvar gazetesi,, neşredil
miştir. 

Duvar gazetesi bütün köylüle
re bedava dağıtılacak ve köyün 
en işlek yerlerine, köy kahveleri
ne, mekteplerin salonlarına asıla • 
caktır. 

Köy duvar gazetesi hakkında 
İstanbul halkevi köycülük şubeıi 
reisi lsmail Şevket bey şu izahatı 
vermiştir: 

- Köy DıYar gazcte~i köylü
nün fikri \'arlığmı yüksctlmck için 
düşiinülmüş ve tertip edilmiştir. 

Bu gnzetemizle istihdaf ettiği
miz gaye köylünün, sıhhi; içtimai, 
iktisadi bütün sahalarda yüksel
mesini temin etmek ve aym en 
mühim vak'alarını köylünün anlı
yacağı sade bir lisanla öil dirıne k
tir. 

Dıvara asacağımız köy gazete
sinin köylünün nazarı dikkatini 
celhctmesi v!! tec:cssüs fikirlerini 
uyandırması için bol resimli, renk 
li ve iri haflerle hazırladık. 

Esasen A \'rupadaki medeni 
memleketlerin köylüler için nasıl 

çalıştığını tetkik etmiştik. 
Bnnlan faydalı bulmadık. Ken

di di.işi.incemizlc memleketimi
zin vaziyetine uygun bir şekilde 

bu gazeteyi hazırladık. 
Gazetemiz köylülere bedava 

dağıtıbcak, köy kahvelerine ve 
köyün en işlek'yerlerine asılacak
tır. ,, 

Köy dıvar gazetesi dün İstanbul 
civarındaki köylere gönderilmiş· 

tir. 
Gazete de köylüler için fay dalı 

vecizeler de vardır. 
Mesela bir tanesi diyor ki: 
"Kötü mal para etmez. Para ka

zanmak istiyorsan malını temizle 
öyle sat.,, 

Bir tanesi daha: 
"Gazi memleketin efendisi köy

lüdür, diyor. Bizde bu sözü hak 
etmek için bir yerine iki çalışa

lım ... 

Fon Der Golç Paşa 
Bugün; umumi harp senelerin

de ordumuzda çalışmış olan Al
man Ceneralı Müşir Fon der Golç 
Paşanın Bağdatta öldüğü günün 
yrldönümüne tesadüf etmektedir. 
Bu münasebetle bugün Bağdatta 
Alman elçisinin Trabyadaki yaz
lık konağında merasim yapılacak
tır. 

Bu merasimde Başvekil lsmet 
Pata Hazretleri namına hazır bu
lunacak olan Cebelibereket meb'u
su Naci Pata dün Ankaradan ls
tanbula gelmittir. 

Hala eroinciler 
···································· 

Araştırma 
Yeni yeni kaçak

çılar çıkarıyor 
Zabıta şurada, burada eroin sa

tanları şiddetle takip etmektedir. 
Beyoğlunda şüpheli kahvelerde de 
araştırma yapılmaktadır. 

Dolapderede Dimitrinin kah
vesinde araştırma yapılırken A
ğop isminde birisinin cebinde üç 
paket eroin bulunmuştur. Agop, 
eroini Mükerrem ve Koço ismin
de iki esrarcıdan aldığını söyle
miş, zabıta bu iki adamla birlikte 
Sait isminde diğer bir adamı daha 
yakalamııtır. 

Eroin staan bu adamlraın ero
inleri nereden satın aldıkları tah
kik edilmektedir. 

Yangın davasında bir 
tahliye kararı 

Bahçekapıda bir tuhafiye ma· 
ğazasında çıkan yangın davasına 

ait muhakemeye dün lstanbul Ağır 
ceza mahkemesinde başlanmış • 
tır. Bu tuhafiye mağazası sahibi 
Vehbi Bey, sigorta parasına tama 
ederek yangın çıkarmak iddiasını 
kabul etmemit, neticede şahitlerin 
çağı·ilması için muhakeme başka 
güne kalmış ve kendisi, muhake
mesi mevkuf olmıyarak görülmek 
üzere, serbest bırkaılmıştır • 

lngiliz elçisi geliyor 
Mezuniyetle memleketine git

miş olan İngiliz Elçisi Sir Corç 
Klark bugün Londradan gelecek-
tir. 

Himayeietfale gelen 
cevaplar 

Geçen hafta toplanan Himayei
etfat kongresinde yüksek makam· 
lara çekilen telgrafların cevapları 
dün gelmiştir. Gelen cevapları a-
şağıya yazıyoruz: 

Jlimıı)·ell'tfal OemiJ Ptl k ongrf' rdııl 

doktor Rı1.a :Surl Be~- 1"\ 

Hakkımdaki temiz duygularını· 

za teşekkür eder, muvaffakıyetler 
dilerim. 

ltl•i!ilcl\mhur Ga:ıi )lustafa Kf'mııl, 

Başvekil, Meclis Reisi Paşalar
la cemiyet umumi reisi Fuat Bey
den de telgraf cevapları gelmiıtir. 

5ayıfa: 3 

SOHBETLER 

Hazır ol! , 
Amma h~ye? .• 

Dün gece, silahları azaltma 
konferansına giden Hariciye Ve
kilimizi selametlerken, hatrıma, 

meşhur Romalı muharrir Vegece
nin, meşhur sözü geldi: 

S i d s pacem, para bellum! 

Asırlarca evvel söylenilmiş olan 
bu "Sulh istiyorsan cenge hazır 
ol!,, sözü, evvel zaman ve orta za
man cengaverlerine düstur olmuş
tu. O zamanki milletler, daima 
cenge hazır oldular ve hazır ol
duktan sonra da, hazırlıkları bota 
gitmesin diye cenk ettiler. 

Asırlar ve asırlarca, her karış 
toprak kana bulandı. Mancinik, to
puz, balta, miğfer, kalkan, hep bu 
düsturu yadigarı icatlardır. İn

sanlar, sulha kavuşmak için cenge 
hazırlandılar, ve cenge hazırlan· 

mak için de, kütleler mahvedecek, 
hanımanlar uçuracak, ordular pe· 
riıan edecek aletler icat ettiler. 

Eski Jüsturları yıkan medeni· 
yet, yalnız bu düstura ilitmedi. 
"Hazır ol cenge eğer ister iıen sul· 
hu salah!,, düsturu medeniyetin ye 
ni bir şıarı oldu. Top, tüf ek, tank, 
tayyare, deniz altı gemisi, drelna· 
ut, zehirli gaz ve saire ve saire hep 
bu: 

Si t'İs pacem. para bcllum!., 

Sözünden doğdu. Napolyon 
"Sulhu salahı,, temin etmek için 
cenge hazırlandı ve bütün A vru
payı kasıp kavurdu. 

Milletler, sulh uğruna büyük 
harbe giriştiler ve bütün dünya· 
y: ateıe verdiler. 

Orta zamanı nihayete erdiren 
"yüz sene,, cengaverleri sulh isti
yorlardı ... Yirminci asırda Çinlileri 
tepeleyen Japonlar da ıulh isti
yorlar. 

"Hazır ol cenge eğer ister iseı 
sulhu salah!,, düsturunun, sul
hu hazırlamağa amil olmadığı 

nihayet anlatıldı. 
itte, silahları bırakma konfe

ransı, bu düsturu tadile uğratıyor: 
' 'Ha71r ol sulha, eğer ister isen 
sulhu salah!,, diyordu. 

Bunu söylemek kolaydır, fakat 
inandırmak güçtür. A11rlardan• 
beri, kökleten bir kanaati kökün· 
den söküp atmak; sulha kavu!• 
mak için, asırlardanberi cenge ha· 
zırlanmıt olanları, hazırlıkların

dan vaz geçirmek ... Ne yalan söyli· 
yeymi, beni kandırmıyor, fakat her 
halde, sulhu isteyenlerin cenge 
hazırlanmamaları, hazırlanmala • 
rından evladır. 

Halk Fırkası balosu Fakat ben derim, ki: Hele on· 

23 nisan Hakimiyeti Milliye lar bir kere cenge hazır olmaktan 

d vaz geçsinler, sulh ve ıalahi temin 
bayramı münasebetile ün gece 
Cümhuriyet Halk Fırkası merke- etsinler "Hazır ol sulha, eğer ister 

·ı · · Baloda ı isen sulhu salah!,, düsturunun, zinde bir balo verı mıştır. 
bir çok tanınmış kimseler bulun- "Hazır ol cenge, eğer ister isen 

sulh ve salah!,, sözünü iflas ettir· 
muştur. 

i'''"''''"1'5'''wv~···"E;;ık·ı· ···;;;<·ı·ı:····"'"'' I 
E·ııumııu"'ıııumuımmuılttıııımnmııuHmm ımıımımınrmru ,mıun111111JTI11m111 E 

23 rtisan 1918 
1i- _ Milli Talim ı·e Terbiye Cemi· 

yeti lıalka milli ı ·e 111<·dcni ı ·azif c:lc· 
ferini öğretmek, lıalkın milli ı·e me -
dl•ni hislerini terbiye etmek maksadi
le "Köylü Kütüplıanesi .. namı altında 
bir sıra kitaplar yazısını müsabaka. 
ya koymuştur. Kitapların mcı•:uları 

şunlardır: 

Dinini bil, vatanını bil. tarilıini bil, 
dilini bil, doğruluğu bil (alıldk) ça -
lışnıayi bil (iktisat) dünyayi bil ( coğ 
rafya) . 

ıe: - Alman talıtclbalıirlerinin fa. 
aliydi neticesinde üç günde, şimal 
mıntakai harbına yeniden 16000 toni
latolu sef ain batırılnıııtır. 

diğini bilfiil isbat etsinler de, ben 
ondan sonra: 

Si l'is pacenı , para bellunı:ı 

Demeyeyim ! . 
Selimi izzet 

Fransız elçisi 
Fransız Elçisi Kont de Chamb

run dün sabah Ankaradan gel· 
miştir. Elçi üç gün sonra tekrar 
Ankara.ya gidecektir. Türkiye • 
Fransa arasında yapılacak ticaret 
mukaveleti!lin müzakerelerineHa• 
riciye vekilimizin Cenevreden, lk· 
tısat vekilimizin de Atinadan dön
melerinden sonra mayısın on be· 
§İnde batlanacaktır. 



Sayıfa: 4 

Dün 200 talebe Milli 
arş provasını yaptı 

Marştaki Karadeniz yerine Akdeniz 
diyenler oldu. ikisi de bizimdir 

Milli Türk Talebe Birliği, tale- ı lan milli marfımızın iki bin talebe 
hemizin milli marşı öğrenmek hu· tarafından söylenişi pek mühey· 
susundaki arzu ve ihtiyaçlarını 
tatmin için teşebbüsata gırışmiş, 

Halkevi ve konservatuvar ile an· 
laşılmıf ve bir haftadır açılan 
kurslar da talebeye milli marşın 
öğretilmesine başlanmıştı. 

Dün şehir bandosunun ref ak eti
le Darülfünun konferans salonun· 
da büyük bir prova yapılmış ve bu 
p rova çok mükemmel olmuftur. 

Salona Darülfünuna muhtelif 
mekteplerimize mensup iki bine 
yakın genç toplanmıştı. Provayı 

şehir bandosu şefi Hulusi Bey ida
re ediyor ve müderrislerden Ha
san Tahsin, Fadıl, Etem Akif, ve 
Muhlis Etem Beyler de salnoda 
hazır bulunuyorlardı. 

Evvela istiklal marşımız, bando 
taraf mdan çalınmış ve marş ayak
ta hürmetle dinlendikten sonra 
hararetle alkıklanmıştır. Bundan 
sonra bütün talebe bir ağızdan 

martı tekrar etmit ve gerek beste, 
gerek güfte itibarile çok eüzel o-

yiç, pek güzel olmuştur. 
Hulusi Bey ancak bir noktayı 

tashih etmiş ve marş bu sefer mu
z ikanın refakatile bir kere daha 
tekrarlanmıştır. Bundan sonra 
" Karadeniz ,, şarkısile gençlik 
marşı okunmuştur. "Karadeniz,, 
şarkısı söylenmeden evvel bazı ta
lebeler Karadenizi Akdenize çe
virdiklerine işaret etmişler ve bu 
bahis milli bir heyecan doğurmuş
tur. Bando şefi, gülümseyerek: 

- Efendiler ben Karadenizli
yim, Karadeniz derim, isteyenler 
de Akdeniz desin bunda bir beis 
yok demiş ve alkışlanmıştır. Bun
dan sonra Hukuk fakültesi umumi 
katibi Etem Akif Bey ayağa kal
karak: 

- Efendiler, Akdeniz de bi
zimdir, Karadeniz de.. demiş ve 
bütün talebe bu heyecanlı sahneyi 
uzun uzun alkışlamıştır. Prova 
çok güzel ve muvaffakıyetli ol
muştur. 

Darülfünun konferans salonunda dahili 
istıkraz hakkında dünkü konferans 
Darülfünun müderrislerinden 

Aynizade Hasan Tahsin Bey tara
fından dün Darülfünun konferans 
salonunda "Dahili istikraz,, mev
zuu üzerinde bir konferans veril
miştir. 

Hasan Tahsin Bey son günlerin 
en büyük mali hadisesinin ikra
miyeli ve yüzde beş faizli bu 1933 
istikrazi olduğunu işaret ederek bu 
istikraza yazılanların hem kendi 
menfaatlerini temin etmiş, hem de 
bir memleket \•azifesi yapmı! ola
caklarım, Türk vatandaıların bü
yük bir imtihan geçirdiğini söyle
miştir. 

Hasan Tahsin Bey bundan son
ra dünyanın en zengin madeni ~ 
lan Ergani madenlerinin eskiden 
beri işletilmekte olduğunu, fakat 
işletmenin pek İptidai usullerle 
yapıldığını, halbuki bu madenin 
ecnebi mallarile rekabet edebil
mesi için sahile en ucuz bir bedel 
mukabilinde inmesi lazım geldiği
ni ve hu istikrazla yapılacak hat-

Bugünkü merasim 
ve talebe 

hn bu ihtiyacı gidermeye yarıya· 

cağı, bu hat sayesinde Ergani ma
denlerinin dünya piyasasına çıka
cağını anlatmıştır. Hasan Tahsin 
Bey bundan sonra demiryolları· 

mızdan bahsetmiş, imparatorluk 
hükumetinden devren alınan hat
ların 3730 kilometre olduğunu ve 
1934 de i~e Türk demiryollarının 

6604 kilometreye baliğ olacağını 

söylemiş istikraz şartlarından bah
setmiş ve bunun halka ve sermaye 
sahiplerine ne kadar güzel iktısa

di menfaatler lemin edeceğini i
zah etmiştir. 

Hasan Tahsin Bey "Ötedenberi 
milli hamlelerde kiyasetini ve rüş
tünü isbat etmi§ olan halkımızın 

bu imtihanı da pek parlak bir mu
vaffakıyetle geçireceğine kanaati
miz vardır, Türk bu imtihandan 
da parlak ve şanlı bir muvaff akı
yetle çıkacaktır.,, diye sözlerini 
bitirmiş salonda kendisini dinle
yen üçyüze yakın münevevr va
tandaş tarafından alkışlanmıştır. 

Türk- Yunan mahke-
mesinde 

VAKiT 

Kısa Haberler : , 'r TAK Vİ~ ................................ 
Hariciyede teşkiUlt 

Gelen mütemmim haberlere gö
re, yeni kanun layihası vekalette
ki altı daireyi iktısat ve zat işleri 
memurin dairelerinin ihdasile se
kize iblağ etmektedir. Daire §efle
ri ikinci sınıf elçiler veya büyük 
elçiler maslahatgüzarlarından se· 
çilecektri. 

Lily Damita i 
Güzelliği ... Lüksü ... Se-
vimliliği .. . 

(2359) __,,; 

Balkan Haftası 

Balkanlıların iştirakile ma
yısta Isİ:anbulda yapılacak 

p ı•'tf. 
Pazar 8 ~ 

i3 N SlO 24 ı' 
78 Zilhicce 29 

C:un du~u~u 
Gtıo 1 atı~ı 
S:ıbah nanıaıı 

O~le namazı 
lıdndı namazı 
Akşam namazı 

s.ı r 
lı<,56 

-ı, r 5 
1 ,12 
16. ıO 
18.56 

Yam namazı 2(1,35 
imsak 3.20 
Yılın ~cçcn günleri 113 

!.;alan 253 

Hariciye vekaletine memur al
mak için yüksek mektep mezunu 
olmak ve laakal bir ecnebi dil bil· 
mek lazımdır. Memurların derece
si ondan başlıyarak bir de bitmek 
üzere şu sırayı takip edecektir. 

t Trabzon mebusu Hasan ve ;;, 
l Yeşilköy ıı kerl rasat nıcr ~ 

Af yonkarahisar mebusu Ruşen Eş- ırn marn mata ı;ön· bugiin Jı11'-:ı 

Üçüncü katip, ikinci katip, baş 
ref Beyler dün Ankaradan gel- men ynğınurlu olaı·alttır. r'tl 

Dünkü &ı<'.aklık Pn tıızla :?t, -Jı 
rc<'e, hava tar.yiki 758 mıııınetrt , mişlerdir. Hasan ve Ruşen Eşref 

katip, orta elçilik müsteşarlığı, 
Beyler Balkan konferansı hakkın

maslahatgüzarlık, ikinci sınıf el-
da bazı müzakerelerde bulunmak çilik, birinci sınıf elçilik, büyük 

elçilik. üzere yarın Romanya vapurile Yu-

lmar mütehassıslar1 nanistana gidecekler, cumartesi Bugün 

Şehrin imarı hakkında fikirleri 
alınmak üzere çağırılan ecnebi 
mütehassıslarından M. Agch'ın 

şimdi meşgul olduğu Riyo de Ja
neyro şehrinin planını yaptıktan 

sonra, M. Prosl'un mayıs sonları· 
na doğru M. Lamber'in mayıs ba
şında şehrimize gelecekleri anla
şılmıştır. Birinci mütehassıs ilk 
krokiyi hazırlamak için beş bin 

IS'l'ANBUL: M4 günü buraya döneceklerdir. tll"' 
Saat 15 ten itibaren Uııllie' Jf. 

Hasan ve Ruşen Eşref beyler 2s nisan nıera imi. Saat 18 dcıı q1 

refakatlerinde Balkan cemiyetinin dar Sıız (l"ihal Tı•\ fik hanınl~ ~;ıt 
ı tc-n 19, 10 kadar Orl>f'Stnı. Sıd1 

stanbul mümessili Tahir bey ol- ye kadar Doldor İh§an ımrııt bl'J° 

duğu halde Balkan Ticaret Oda çocuk hafta1;1 mUıınseootilc t<oJI 
il 

sını ziyaret etmişler, içtima halin- at. 20 den 21,so ıı kadar ı>cd:l~ &' 

de bulunan oda meclisi azalari- heyeti. Saat 2 l,SO dan Z2 ;)C I·:, f 
Uiçl t:ırafıııdaıı Uıg:ınııl. :s:ınt ,. tfl 

le müstakbel faaliyet hakkında gö a kıdar ornmoton, Ajans ,·c bO 

rütmüşlerdir • ri, S;ıııt ayarı, 
lira ücret istemiştir. 

Muhiddin Bey 
Hasan bey bundan sonra, İs- A :-; K A ı~ A < ıs:;s ro.) f 

Sııııt 12,SO <lı.ın ) S,80 l•odllr ,. 4 

la!.tan. Sallt 18 den 18.45 ıuıcl$r 
saz. Sııat 18.4:'l ten 19,:0 ıoıcl$r ./ 
S:ıııt 111,20 den 20,10 ı.nd:ır '

11 ~ 
Saat 20,1(1 lı:adar AJ-m h:ıbcrh rl 

Ankaraya giden Vali Muhiddin 
Beyin bazı doviz müsaadeleri is
teyeceği, keresteciler hali projele
rini takdim ederek inşaat müsaa
desi iteyeceğini, şehir bütçesinin 
tasdiki işile meşgul olacağı anla
~ılmıştır. 

Rumeli tahvilleri 
Ellerinde Rumeli tahvili olan

lar, Paris müzakerelerinde ku
ponlara konulan kırk frank k~y
meti az görerek bu kıymetin art
tmlma5! için teşebbüsatta bulun
mak Ü7ere Ankaraya bir heyet 
göndermeye karar vermişlerdir. 

Bir arada sınıflar 
Bazı ecnebi ve akalliyet mek· 

teplerinde bazı sınıflar birleştiri· 
lerek Türkçe ve diğer lisan ders
leri müştereken okutuluyordu. Bu

tanbul Ticaret odasında reis Nem 

li zade Mitat beyle Balkan haf-

tası hakkında görüşmüştür. 27 -

28 mayısta şehrimizde yapılacak 

olan Balkan haftasına muhtelif 

Balkan memleketlerinin bilhassa 

Ticaret ve sanayi adamları iştirak 

edeceklerdir. 

Erenköy ve Suadiye 
elektriki 

Erenköye ve Suadiyeye elektrik 

cereyanı vermek için elektrik şir-

keti tarafından yapılmakta olan 

muhavvile merkezleri ve kablo 

tesisatı bitmiıtir. Evlerdeki tesisat 

da hemen bitmiş gibidir. Bir kaç 

güne kadar cereyan verilecektir. 

raponı. 

\ ' 1 l ' ANA (518,1 m.) ,ı-' 

9 Konser - 10,20 org 0111 l1'1 
1 

enfonll~ lrnnsrr - 13,l;J operet""' / 

mııslkl<il - 18 filllnmonll• J,oı&' 
kors - 21,10 mm.U.1 - 2s,so aııııf' 

L E İ P Z l O (889,fl m.) ~ 
/ 

'7,15 Jimnastik - ';,35 konser ,. 

konseri - ıs konı;cr - 16 ı:oı<' t 
lrnnser - 19,SO koıu."<'r - :a li9gt' 

n tJ K R fi; ş (3!JU m.) .ı 
l .. ~ 

ı ı,ı:s konser - 12 plAk - ~ 
18,lü konser - 20 konsc.r - ~J,41 
22 muslltt. 

C O 1\1 A (441,2 m.} 

20,30 haber - :.?1,tö operet • 

~' B U D /\. P E S T ır: ( 550,ıi ~ 
• J6 r 

11 mu füf - 12,15 ltonser ...-nun bir çok mahzuru görüldüğün- r-----------------"" 
den bu mekteplere gelecek ders B Ü R s 17,80 l•onııer - 20,so openı. 

senesi başından itibaren bu usu- A !'ti o ' K o \' ı\ (130t rn.) ~ • 
lün kaldırılması tebliğ edilmi!tir. (1 lizalarında pldız işareti olanlar üzer· lS,lli flllirmonllc konser - J..,... Jl 
Düyunu umumiye büt4jesi !erinde 22 nisanda muamele olanlardır] - 18 odn mmııkısı - 2ı konser ~f 

ı. 1 k•.!IStra ı.onser - 28,05 tagıınııl ...-932 Düyunu umumiye bütçesin- Rat:knmlar kapanış fiyat nrını gö·ıerir 
\ 'A it Ş O\' A (IOi! pı.) ı ,,t 

den 3,113,231 lira indirilmesi ve Nukut (Satış) ~ 
b d 1 b 

· f k 19,30 da n 21 e knllnr muhtelif 
azı aire er ütçesme ev alade 

Ruru! 1 t' ıırıı~ 

tahsi3at konmasına dair meclise •ro ı. Frans11. 111. • ı ~ilin ı\ v 
bir layiha verilmi11.tir. • ı Sterlin 14~. - • ı Pezeıa 

:s * 1 l>nl ıu 195.-- • 1 l\1ark 
Ucuz ispirto • 20 Liret 2ıs.- *• Zolucı 

• 21l ı, Rclçll.:a r ıtı. - * 1 Pcn:ri 
Sanayi teşvik kanunundan isti- • w ıırahml ~:ı.- • 20 l..ey 

f d d bb h • 20 lsvirre ~2i!.- *211 Dinar a e e en tı i ecza ve musta - • ı çcn·oacç 
•20T.c\a 2:i.- *!Altın 

zarat laboratuvarlarınca Sıhhiye • ı ı~ınri rı ~4.- • ı Mecidi ye 

vekaleti tarafından tayin edilecek • 2o Kuron <;et 120.- * r Baoknoı 

~5,-

17.
so -
24.-
29-
21l1,-
53 -

928,-
32.-

228.-

miktarda memlekette çıkarılan Çek fiatlara (l<ap. sa. 16) 
yüz dereceli saf ispirtonun bir Iit· - - ------------·
resinin 75 kuruşa satılması Heyeti !f.~~~rıı 12 U6 •Prıı~a 

Yarmn 
A N K A H .\ (1553 oı.) y/ 

"" 'ant 12,30 darı 18 80 kadar <JI 
' r • 

Jn .. t:ın. · ı.nı 18 den 18,40 ı.ıı~-ttııl 
Zel<i bey iıl.ırcsindrld :u. ı. 111~1 • 

lı. Saııt ı . .ıo tnn 19, ı O Jmdar O tol' 
at ID,10 dan J0,40 kadar GIUl1 

.,

rettin bı•y tarufmd:ın) . Sıı.:ıt 19.~ ~ 
kadar Konfenuıs. ~at 20,10 ıuı 

h:ıbe~l cri ~·e lun-a ruııoru. 

\ ' 1 l' A N A (318,1 rıı.) 

23 nisan, milli bayram dolayı 
sile bugün resmi daireler ve mek 
tepler tatil edilecek ve rsmi dai
relere çocuk bayramı dolayısile 
Türk bayrağı ile birlikte Himayei 
et fal bayrağı da asrlacaktır. 

Dün Muhtelit Türk - Yunan Vekilece tekarr:.ir ettirilmiştir. • ı'\e\ ·Yım 
• •:'ılil!no 

740 - * Vıyıın~ 
11 :;140 •ı\ladrir 
9.l JQ8 •Rcrlln 

ı;;sb:-;; 

4.4:'5ıı 
~ 4;;-5 
20:'50 
4'.202~ 

3 i'b25 

10" I 2:?,.ıo pliik - ıs ı.onSC'r - " ' 
ı,ı:.•' 

Bugün Himayeietfal Cemiyeti 
rozetler dağrtacaktır. Tayyareler 
tarafından da "bir milletin kuv
veti çocuklarının sağlığile ölçü
lür,, cümlelerini ihtiva eden kağıt 
lar atılacaktır. 

Cemiyet ayni cümlelerle dolu 
yaptırdığı afişleri de dün akşam
dan itibaren şehrin muhtelif yer
lerine astırmıştır. 

Paris mebusu 
Fransız mebusan meclisinde 

Paris mebusu ve Pariı belediye 
reisi M. Le Corbeiller bugün İl· 
tanbula gelecektir. 

mahkemesi toplanarak 15 dava- Jk "" .. .. k . . "" j :~~f;!eı 
dan altısının mürafaasmı yapmış. 1 tısadı kuçu ıtılaf • ccnc\•rc 

*Sof} a 

:ı 4 ı- * Varşova 
1' ı tı345 • Pc~ıe 
'l.:sıs • Hütre 

6:'.811.iO j • llcl,ı:raı 
80. 
:ı.ı 8'!7:; 
1106,25 dokuzu hakkında lehimize olarak yapılacak ! •Am ıcrdam 

ret kararı vermiştir. 
1.1791 MııSkO\!il 

-------
Esham 

Him ayeietfal merkez 
heyeti dün toplandı 

Geçen hafta Himayeietfal kon
gresinde seçilen 15 kişilik merkez 
heyeti dün toplanmış, aralarında 

beş kişilik idare heyeti azalarını 

İntihap etmişlerdir. 

idare heyeti reisliğine Sivas 
meb'usu Şemsettin, Reis vekilliği-

ne mütekait Şakir Paşa, umumi 
katipliğe Şehir meclisi azasından 

Tevfik Amir, muhasebeciliğe Em
niyet sandığı müdür muavini Re· 

şit Beyler, veznedarlığa Lamia Re

fik Hanım seçilmişlerdir. 

BüKREŞ, 22 (A.A.) - Mayıs 
ortalarında Prague' da toplanacak •Is Haoı.:ası 

I 
•Anadolu 

9.SO / Terkos 
2S ~5 * Çlmemo Aı 

2'1 Qrı 
11 50 
2J,h; olan küçük itiaf konferansının si- Heil 4.:H 1 ~invo, Dev 

Yasi meselelerden başka bir ikti- Şir. llayrlye 
Tramvav 

ıs. ~ark n:::~ 
4,3•ı B:ılva 

2,3) 
2-
2.35 sadi küçük itilaf vücude getirilme- l l. :;ııı;orıa 

•Bomon ıi si meselesi ile meşgul olacağı söy-

24.- ~ark m. ccuı 

21.2~ Telefon 13.-
·- ---------~----

lenmektedir. istikrazlar Tahviller 
Müzakerelerin mevzuu, ihraç 

bankalarının teşriki mesaide bu- * ~ark l'.yolları 3. ııı Traıııva~ ~4.~ > 
• lsı. dahill Wı.;'51 F.lcl.:crik 

Tuncl 4 20 
lunmaları imkanları ile nakliyat •i>.:'llu\·ahhatle 5~.2:ı l'ıhıım · 

C:umniklcı S fi:ı ' 1 .ı.s 
vasıtalarının inkişafı, muhtelit bir Saydi mahı 435 •Anadı ılu 1 H 20 

Rdd:ır ı ı 75 *Anadolu il H,2(1 
ticaret odası tesis ve nihayet 3 A~ı.:t rive - • ı\ . :'11üm essıı 56,35 

devletin beynelmilel meseleler '-----------------~ 
karşısında takip edecekleri müşte-
rek hattı hareketi tesbit etmek sa
lahiyetine malik muhtelif bir yük
sek meclis ihdas hususlarının teş
kil edeceği söyleniyor. 

GÖZ HEKiMi DOKTOR 

Süleyman Şükrü 
Birinci sınıf mütehassı·s 

Babıali .(Ankara caddesi No. 60) 

18 lrnnııer - 20,SO kon er -

tra kon er - 2S,s:; dan . 

L E 1 f' Z l O (889,fl rrı.) ı"I 
r..,.. ' 

7,15 jlmnMtik - 7,8.'i ı.orı.!lt ıısr' / 
lu.••tra konser - 21 scnfolrl.: 1•0 

mu iki - 2 1 konser • 

H 0 K I~ ır, 1;' (S!Jt,:? nı.) • Jıtl'~ 
l• ,, 

12 p l!ll< - JS,15 plt\k - .,1 ıı 

18,1;; konsrr - 21 ,11i ko1111cr ...- ,. 

it O 1\1 A (Ul,2 m.) '/./ 
ı!l 

21 pUlk - 21,1:> ı;arkı - ıs, ) 
•o ı; _,, ~ 

H U O A P E S 1' ı; (6il ' Cf", 
• otlo-tf 

10,1;; orlu· tra - 18 çı;ıııı pı•" / 
21 orkestra konseri - 2s,10 

arlu. ı ./ 
M O S K O V A (ISOi ftl•) JI Y- I 

• ~ If.lk ...- Jl' 'j 
13,10 1ııaı, - rn,..o P •J ti' .... .,.,.,. 

konseri - 19,20 hafif muııılk• 

2t dan... I 

V A R Ş O V A (141~ ,o.) ,.ılı 
,9,$11 ~ 

11 OJH'ra - 16 konS<:r - .; 

22 lnglll7.oo ne&rl~·at - 22,55 ~ 
- 2S,OS haber. 



I 

~isan 1933 
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KİMSESİZ 
~3 hlsan 1933 ------- nakleden: Selami izzet 

0 Se.~i .~Yle samimi idi, ki Şadiye - Seniha! 
u l<izu ı·f 1 

bı' •. ' a o sun diye söylenmi~ - Efendim. 
r •oz tel-kk" 

ni b' h a ı edemedi. Elinin a - Şadiye çiçeklere teşekkür ede • 
k ~r areketile Nasırın yolunu cekti. Fakat Senihanın gözlerini 
eatı: 

ya~h ve kanlı gördü. Merakla 
.d-t Böyle §eyler söylemeyı· niz sordu: .. e a ·ırf , 
huk· hı 1 at zannedeceğim. Hal· - Hasla mısın Seniha? 
ın ktı en artık bu şekerleri ye • - Hayır, yalnız biraz yorgu • 

e en h l 
liın B O§ anan bir çocuk deği -
N· ' u huıuslarda ihtiyarladım 
'•ır Bey. 

- Ben siz b .. l b" . ranı e oy e ır ıeker ık • 
elınedinı t d B 

•İzin b' ı e mem e... en 
da ır arkadafınızım ve arka -
~~:~ kalacağım. 

his .~ unısedi. Kalbinde tatlı bir 
Urperdi. 

a.rkd Arnan ben sizinle maalesef 
N~ a§ olmak istemiyorum. 
laır tel. h 

_ 8 § ve ayretle sordu: 
Neden? 

-B· rı\l .. k" ır kaç ay sonra gidiyorsu • 
.. , ınıbT 

•İniz? 1 ır ne zaman gelecek -

Şadiyen· k 
~lll k . ın a lından geçenleri o· 

a ııter gibi: 
-o·· _ D~rt he! sene sonra ... Dedi. 

lhıJa ort he! sene... Benden her 
AYtılı~ı artık öldü farzediyorum. 
hunu g~ .tahammülüm kalmadı, 

n ıçın k" 
l'tıa.k . ıınse ile arkadaş ol -

ıatenı· 
nı hi 1Yorum. Ayrılığın acısı· 
L ISetın k • • • 
ltlnlaı eıne ıçın kımseye ya • 

Dik tnıyorum. 
b L katle g k .... 
aıq1: enç ızın yuzune 

-lia 
trtı? .. 1) Yattan bu derece yıldınız 
rrıa.. etrtek yıldınız ... Evet am • .. 

-BiJ · 
belki dıın Nasır Bey... Fakat 

2ah'ı 1 ~ırıın, an a ayrılıklara da alı • 

... liialerimi t ·1 k 1 . d' &ıtl\ .. aaınmı e ür e§tır ı· 

?f~~:: •aadete erişmiye başlı • 
Yak iisr·"· Her ı:ıevaa.chu_nlar..-a • 
llUJuJa. u, merdiven ba§ında ko-

E:ı · ~ak 'eyler değil. 
ı_ •nı u 
1tız1n . Zattı. Bir saniye Nasır, 

ınce 
cundll Parmak uçlarını avu • 

sıktı: 

- Sizi b" 
lttediği ' ır an olsun teselli ede-
hilseni ille ne kadar müteessifim 

2 ••• 

- BiJ· 
halde,· ı~orum Nasır Bey ... Her -
d ızın h 
Uiun ana arkadaı, dost ol· 

uza e · . N' ınınım. 
t' aırr bira k 
1• Fak t N· z çe ildi, Şadiye geç· 

d' a aaı laine h k ... rın, arkasmdan ken· 
le.... a bgını hissediyordu. 

k &nıurlu k 
a taın d ' aranlık bir Mart 
" ıy ı. Sog"uk b" .. - . 
" 0 rdu.Ald ır ruzgar eıı -
altrrıda .~rıf_ etmeden, yağmurun 
".. ' ruzgara ....... 
"\ıriitn · gogus gererek 

A ıye haşladı. 
rtık s .h llu ı_, enı ayı d"" .. .. d O 
oıra.. . U§unuyor u. 

k .. sın· ı- b •~ın ır 1 ırakmı§b. Genr 
·d Rene b·· ·· '.l" ı i A utun aks"ıl' .... ·· t·· d • ~~b ıgı us un e 
ll'li bu d a çok nezleli olduğu için 
b· erece .. ı· . . 
ır Ye sınır ıydı. Üç günde k re çıkın 
~ltrtııtı. B aın~ş, evde kapalı 

dı, Nih u da asabını bozabilir· 
~ 'Yet bu ·· D" ın ıar . gun ıdar Hanı -
d a.rı ıle b. 
'tle.rınd b. ~raz çıkmış, arka -
Şad· ~n ırıne gitmişti. 

S 'Yenın b h 
el\ihay k u atırına gelince 

ttı r ao a" b ' 'n old o ga ıraktığına pi, • rn· u. ne .. 1tken h nuz nezlesi geçme • 
ÇıL ' u fena h d 
d.~ota11 fen . ava a sokağa 

ı. a hır netice verebilir-

~d ı ttı ıın arını ki 
d.'tıa ~eı· 81 aştırdı. Apartı· 

ı S "- ınce d .. 
.. · oba.a ' ogru odasına gir· 
l.l~erirıde ın~_ Yakınışlardı. Masanın 
Çek d • rı;ocaın b' uru an ır demet çi-
lfcld· Yordu . . b" 

ı, bu . ' ıçıne ır sevinç 
ltıiı çıçekle · S 'h olaca.kt rı enı a getir • 
Ar~ 1

• 
kap1y1 t . 

aç ı, seslend ı: 

num. 
- Neden yorgunsun? 
- Çok dansettim, çok terle • 

dim. 
- Hata ettin Seniha. lnıan 

nezleli nezleli terler mi? ... Kimbi • 
lir terini nerede kuruttun. 

- Pencerenin önünde. 
Şndiyenin ka§ları çatıldı: 

- Deli misin Seniha?.. Neden 
böyle ihtiyatsızhklar yapıyor • 
sun?. 

-Çünkü .... 
Sustu, kocaman gözlerini Şadi -

yenin gözlerine dikti: 
- Bunu söyliyeyim, daha iyi o· 

Jur. Sen şimdi ben hastalanıyorum 
diye üzülüyor ve bana kızıyorsun. 
Kızma, Minemden örnek al. Beni 
merak etme. Ömrümde hiç has· 
taJanmadım. Benimle me§gul ol· 
ma. 

- Peki, mademki seninle meş· 
gul olduğumu istemiyorsun, neden 
sen benimle meşgul oluyorsun ... 
Neden odama çiçek koydun? 

- O başka... O çiçekleri, beni 
ınitdafaa etsinler diye koydum. 
Gül demetini kendime vekil yap· 
tım . 

- Vekile hacet yoktu Seniha, 
sen davanı kazanırsın. . . ... 

Senihıuun yanaklarını oktadı 
:Ate~ gJb'i yanıyorau: 

- Hararetin var Seniha, haydı 
yatağm:ı girip yat. 

Senilı:ı ba,ını salladı: 

- Nezle oldum diye yatamam. 
BLI scf n ninem benimle haklı ola
rak alay eder. Hem nerdeyse 
yemek yiyeceğiz. Nineme bir fey 
söyleme olmaz mı? 

-O anlamaz mı? 

- Korkma, farkına bile var· 
maz. 

- Amma yaptın! 

Seniha itiraz edemiyecek kadar 
yorgundu. Bir şey söylemedi. Fa· 
kat Şadiye, Didar Hanımın farkı· 
na varmıyacağını biliyordu. 

Sofrada sessiz yemek yediler. 
D:dar Hanım, torunun iştihaaızlı· 
ğmı, nte~ler içinde yandığını gör· 
medi, anlamadı. Yalnız, h:ç bir 
şey yemediğini, tabağına yemek 
almadığını gördü. Sordu: 

- Bu Cicanlık ta nedir? Neden 
yemek yemiyorsun! 

- Aç değilim nine. 

- Cicanlık ! Baban burada ol-
saydı, gene seni terbiye edemedi
ğim için bana çıkıtırdı. 

Yemekten kattıktan sonra, ti
y;.'.troya gitmek üzere hazırlanma• 
ğa ba§ladı. 

Bir koltuğa gömülmüş, Seniha 
öksürüyordu. 

- Haydi git yat, dedi, biraz 
sonra Şadiyeyi yanına yollarım. 

lkj yeni nota geldi, bana ayak üs· 
tü öyle biraz çalım. Bu gün Av· 
rupadan gelen bir Jtalyan besteki-
rınmı§ ... Kendisini tiyatroda göre· 
ceğim ... Besteleri hakkında bir· 
az fikrim olıun .. 

Seniha kalktı: "Çabuk gel,,, de· 
mek ister gibi Şadiyeye baktı, o· 
dadan çıktı. 

(De'l/amt 'l/ar) 
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Y • 12 ·· ·· k }ıg" ı re barometre manometre gibi ıs- 1 Dernek, toplantı. Cenaze • Ölü. enı sozun arşı , ' . . . . 

k il ı ı tılah olan avadanlrklar için "ölçü., Cennet - E~sız bahçe. Cenm • Ka· 
ve u anı ış arı b .. t· .1 ,. 1 t· . . .. d d k" k c y .. . ıtış ırı en o a e m ışıne gore a rm a ı çocu . enup • on. 

1- Bahane: Uydurma. Bır takıJabilir). Defi. Kovmak, savmak. Defa• 
fjey uydur da gelme. Derkenar. llişgi. Daha. Defter • Kütük. Delalet • 

2 - Bahar: llkbahar. I~ efendi suna bir ilİ$İgı~· :vapı- Yol gösteren. Derece · Basamak. 
3 B h P d ~ b'l · aş :. ~ .. 

- e re: ay, eger, 1 gı. r ver. Derkenar • Kıyıya yazmak. Der • 
Bu işte bilgisi yok. Derman • Güç. man • Güç, takat. Ders - Öğreni • 

4 - Bigane: Yabancı, yat, ya· Of oğlum ayaklarrmda güç kal- len bilgi. Dert· Tasa, acı. Deruhte 
ban. Bir doktor elbette duvarcılı • matlı. Ustüne alma. 
ğm inceliğine yabancıdır. Ders • Üs payı. ı · l 

st. 5 ci ılk mektep hoca arının 
5 - Bihude: Boı. Boş boşuna Dert. Tasa, kaygu. buldukları karşılıklar 

yorulma. Deruhte • Buyruklarınız baş üs· Defi : Koğmak, itme. Defa • Ö· 
6 - Endam: Boypos, gövde. 

Boyu posu yerinde bir adam tanı- tüne. ğün. Delalet • iletme, yol göster-
Bu işi üstüme oluyon.un efendi. me. Derç • Sokmak, sıkıştırmak. 

rım. 

7 - Encümen: Toplantı. Bu -
gün toplantı var. 

8 - Endişe: Kuşku, düşünce, 
korku. Bu işlerden doğııısu ben 
kuşkulanıyorum. Düşüncem doğru 
değilse sen de söyle. Hiç bir şey
den korkumuz yoktur. 

9 - Esir: Tutsak, köle. Savaş
larda düşmandan tut.saklar alınır . 
Kölelik yasaktn-. 

10 - Esmer: Olen Maarif ve
kili Necati bey kara yağız bir deli 
kanlt idi. 

11 - Eşya: Kap kacak, ötebe
ri, yük. Eve kap kacak aldm1. 

Eve öteberi satın aldrnrz mı? 
Yük trenleri tez gitmez. 

12 - Evham: Kuruntu. Kurun 
tuyu bırak, aklını başına deYşir. 

Yabancı sözlerin 
karşılıkları 

Kadıköyü lisesi muallimlerinin 
buldukları karşılıklar: 

Zabit • Sıkı tutma: alma, tut· 
ma. Zaf - Arıklık, (lehce) • Za -
fer • Yenme, dileğe yol bulma. 
Zam - Katma, arttırma, üste koy· 
ma. Zarafet • incelik, yaratıklılık. 
Zarar • Yazık, kayıp. Zaruret "' 
Yoksulluk. Zem • Kötüleme, yer • 
me, çeki,tirme, kınama (lehçe) • 
Zeyil • Etek, katı. Zihin • Düşün· 
me gücü. Zillet - Alçaklık, düşük
lük. Zimmet • Üstüne geçirme. 
Ahmak .. Budala, alık, kalın kafa· 
lı, bön beyinsiz, avanak. Aile • Ço 
Juk çocuk. Akibet - Son. Alim • Bil 
gili, bilgiç. Ar. Utanç, utanma. 
Arız .. Yapışan. Ariza • Dilek. A· 
rıza - Girinti çıkıntı, engel. Arz -
Sunma, anlabna. Asıl - Temel, dip 
kök, köken soy. Azap • Sıkıntı, 
üzgünlük. Azil - İşten çıkarma. 
Azim • Güç. Aziz - Değerli, kut -
lu. 
lstikltil Lisesinden Mümtaz Zezi -
JJlustafa Niyazi Reylerin bulduklan 

karşılıklar 

Defi - Kovmak, baştan savmak. 
Ali Bey yazıcısı Mehmet efen· 

dyii yanından koğdu. 
Defa - Yol. (Balıkesir, Çanak

kale, Bozcaada, Geyiklide söyle • 
nir). 

Hu hamın, sen bir yol benim yü 
züme baksana, bende aldanacak 
göz var mı?. Bu akşam da bir yol 
bize uğrayıver canım. 

Defter - Kütük. 
Koca b.iitüktc tarlanın yerini bu 

lamadık. Adı sam kütükte yazılı
dır. 

Delalet • Kılavuzluk. Yol göı • 
termek. 

Bu işte bana yol göster. 
Seni Veli Beye tanıtayım, bu işe 

kılavuzluk eder. 
Delil - iz, suç izi. (Sorgu yerleri 

için) (Hakim efendi) şu şu şu suç 
izlerine dayanarak bu adamın ö
lümünü istiyorum. 

Derç · Koymak, araya sıkı§lır· 
mak. 

Şu yazıyı gazeteye koyuverin. 
Derece • Basamak. (Tcnnoınet-

lst, 14 cü Uk mektep hocalarının Delil . Yol gösteren, lleten. Dere -
buldukları karşılıklar ce • Basamak. Derkenar • Yazı kı-

Efsane • Saçma sapan. Ehem • yısı. Derman - Güç. Ders • Öğret · 
miyet .- Ehil (Ehi) - Bir i§e ya • me. Dert • Sızı. Deruhte - Üıte al· 
rama. Elbet - Hayhay. Elim· Ta· ma. 
salı, acıklı. Emanet • Korkusuz ol- Jstanbul I inci mektep hocaları. 
ma. Emare • iz. Emel - istek. Emin nın bıddukları karşılıklar 
Korkulmaz. Emniyet - Korkusuz • Can . Dirilik, yaşama, sevgili. 
lulc. Cefa - incitme, kırma. Ceht - Çalış 

lstanbul 33 cii ilkmektep mual- ma, uğraşma, didinme. Cehennem-
limlerinin bulduğu karşılıklar Tamu. Celadet. Büyüklük, yüksek 

Özür • Engel. Ufuk.- Uhde • lik. Cemaat • Takım, sürü, çok • 
Üste almak. Ukde· Düğüm. Ulvi· luk. Cemile - Gösteri§, yapmacık, 
Yüce, yüksek. Umde. Him. Umum gönül alma. Cemiyet - Topluluk, 
Hepsi. Unsur - .- Unvan· At, dernek. Cenaze • Ölü. Cennet· 
san. Örfi.- Ücret - Karşılık, de • Uçmak. Cenup - Alt, aıağı. 
ğer, para. Uzun · Parça. Ülfet • lstanbul 15 inci mektep hocaları· 
Alışmak. Üstat - Uıta. Uzlet· Aza .rıın buldukları kar ılıklar 
hnızlık. • Gadir - Kıymak. Gaflet - Bof • 

lıtanbıll 2.1 üncü mektep hocala- bulunmak. Gaile • Kaygu. Gani -
rının buldukları karşılıklar met· Vurgun. Garaz. Hınç gütme. 

Özür - Engel. Ufuk • Gökucu. Garip • Yabancı. Gavamız • De • 
Uhde - Üstüne alma. Ukte • Dü • rinlik. Gaybubet • Y okolma. Gaye· 
ğüm. Ulvi ·.- Umde • Anayol. Erim. Gıda - Azık. Gına • Usanç. 
Umum • Bütün. Unsur • Parça, bö- Girdap • Suç evreği. Gurur • Ben· 
lük. Unvan· Ün. Örf· Görenek. lik. Günah. Suç. 
Uzuv.- Ücret · Kar§ılık. Ülfet -
Tanrııkılk. Üstat • Bilici. Uzlet • 
Yalnızlık . 

Jıtanbul 49 uncu mektep hocala· 
rının buldukları karşılıklar 

Tabi· Uyan (uymka). Tabut· 
Sal. Tali • Orta, ikinci. Tarih Es
kiyi bildiren. Tecil - Geri bırak • 
ma. Tedip • Korkutmak. Yola ge· 
tinnek. Teemmül . Düşünce. T een
ni - Ayağını denk almak. Düşüne· 
rek. T eeasüf - Kırgınlık, gücenme. 
Teessür - Üzünüt. Teessüs • Kuru· 
luş. Tekit ·Tekrarlama, üsteleme. 
Telif • Bulunmu~. Temin - Sağlam 
la,tırma, tam. Tesir • Dokunma. 

lst, 1 ci Uk mektep hocalarının 
buldukları karşılıklar 

Paye • Bası. Pejmürde • Soluk, 
dökük. Pence - Kapı (Kapamak) 
Perhiz - Korunma. Pervane - Fı • 
rıhbk. Perver · Besliyen, seven. 
Perişan • Dağınık. Peşiman • Dön· 
me. Peşin, piıin. Önden, önce. Pey 
da • Görüm~, türeme. Peygamber 
Tanrı elçisi. 

lst. 3 cü ilk mektep hocalarının 
buldukları karşılıklar 

Efsane . Otgünç. Ehemmiyet • 
Gereklik. Ehil . Açar, Unartak ki· 
si. Elbet · Öyle ya, heya. Elim -
Acıklı. Emanet - lnaç. Emare - iz. 
Emel - Dilek, ülkü. Emin, Üz, 
kaygusuz, doğru. Emniyet - Dirlik, 
asargı. 

lstanbul 41 üncü mektep hocala-
rının bulduğu karşılıklar 

Abes • Boş. Abus - Çatık. Acaip 
Şaşılacak şey. Acele • Çabuk. A -
c~mi • Toy, bilgisiz. Aciz . Güçsüz, 
becer!ksiz. Adalet - Doğruluk. A • 
det • Görerıek. Adeta • Enikonu, 
oldukça. Adi • Bayağı. Afiyet -
Sağlık. Dirlik. 

lst. 10 cu ilk mektep hocalarının 
buldukları karşılıklar 

Can - Dirilik. Cefa • Sıkmak. 
Ceht - Didinmeli. Cehennem - Ta· 
mu. Celadet - Yiğitlik. Cemaat -
Topluluk. Cemile • - Cemiyet • 

lst. 46 cı ilk mektep lıocalannırı 

buldukları karşılıklar 

Ufuk - Yer, gök birleşme yeri. 
Özür - Eksiklik. Uhde - iş benim • 
seme. Ukte - Düğüm. Ulvi • Gönül 
yüksekliği. Umde • Temel, tutak. 
Umum. Bütün. Unsur - Öz parça· 
sı. Unvan • Ün. Örfi - Görenek. 
Uzuv - Parça, varlık parçası. Üc -
ret - Kira, baç. Ülfet . Alışma, bir· 
leşme, tanışma. Üstat· Bilgici, öğ· 
retici. Uzlet - Ayrılmak, el çek • 
mek. 

lstanbul on yedinci ilkmcktep lıo-
calarının buldukları karşılıklar 

Habit • Yanılma, bastırma. Ha
cim • içi. Hail ·Engel. Haiz - Ta· 
şıyan, olan. Hami - Koruyan, ar -
ka. Hapis· Tıkmak, kapamak. 
Harç - Elden çıkarma. Hasar - Yı· 
kılma. Haslet • Oluş, yaradılış. 
Hasım - Öç güden. Hasta • Sağlık· 
sız. Hazine - Yığın yeri. Havi • i
çine alan. 

lstanbul Kırkıncı ilkmektep lıo-
calarının buldukları kar§ılıklar 

Habit - Matetmek. Hacim İçi. 
Hail - Engel. Haiz • Olan. Hami • 
Koruyan. Hapis - Tıkmak. Kapa· 
mak. Harç • Elden çıkarmak. Ha· 
sar . Yıkılma. Haslet - Oluş. Ha -
sım • Öç güden. Hasta - Sağlıksız. 
Hazan • Güz. Hazine • Para kü -
pü. Haiz · İçine alan, bulunduran. 

l st. 2 ci ilk mektep hocalarının 
buldukları karffılıklar 

Bahil • Cimri. Bahis · Araştır
ma. Bahusus • Hele, en çok. Baht· 
Tanrı verimi, alın yazısı. Baiı -
Yapan, gönderen, eden. Baki • 
Geriye kalan, artan. Bakire • Do· 
kunulmamış, ergen. Baliğ - Eriş, 
eren, ergin. Batı) • Sapık. Becayiş· 
Yer değiştirme. Bedbni • Kötü gö· 
ren. Bedel • Karşılık, yerine. Be • 
den - Kendi!ik, gövde. Bedevi • 
Çölde ya§ıyan kimse. Bedi - E§ • 
siz, benzersiz, çok güzel. Bedihi -
Apaçık. Beis .-
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A vrupada komisyoncular keyif verici 
zehirlere müşteri buluyorlar 

Otedenberi büyük kazançlar 
peıinde koıan ve onları temin i -
çin sermayesini de batıran lliyapu 
Jos, uzak ıarka gitmeyi kabul e -
der. 

Bunun üzerine bir gün ikisi de 
Çine gitmek üzere Yunanistandan 
Almanyaya, Almanyadan da Rus
yaya giderler. Rusyadan Çine at -
larlar. 

tliyapulos, kısa bir tetkikten 
sonra Çin piyasasının keyif verici 
zehirler için mükemmel bir tica • 
retgih olduğuna kanaat getirir. 
Zaten bu sırada Çin piyasasında, 
zehir ticareti, teref siz, haysiyetsiz 
bir it sayılmıyordu. Bu ticaret apa 
çık yapılıyor ve bir çok ıirketler, 
bilhassa ecnebiler bu kötü işle meş 
gul olarak geçiniyorlardı. 

o halde bu iıe atılmıya mani 
olacak hiçbir sebep yoktu. 

tlyapulos da tetkiklerini ikmal 
ettikten sonra bu işe atılmıya ka -
rar vermif, Çinden tekrar Avru -
paya dönmüş, sonra 1927 de tek
rar Çine dönerek Tiyençinde Jan 
Vuyatzis ile birleşmiş, ikisi birlik
te çalıımıya karar vermiş ve işe 
batlamışlardı. 

iki arkadaşın verdiği karara 
göre Uyapulos Avrupada buluna
cak, orada kafi derecede keyif ve· 
rici zehir tedarik edecek ve arka
da9rna gönderecekti. Janın vaizfe
si de bunları satmaktı. 

Karar verildikten sonra lliya -
pulos Avrupaya dönmüı, Pariste 
yerletmiı, Parisin Paradis cadde -
sindeki Nuveli müesseseden iste -
diği kadar keyif verici zehir le -
darikine baılamııtı. 

Bu müesseseyi Mösyö Kif erle 
Mösyö Miıiler namında iki adam i 
dare ediyordu. lliyapulos, sipariş
lerini hem bunlardan, hem de Di
vinyo'nun Lafayet caddesindeki 
26 numaralı müessesesinden alı -
yordu. 

Şebeke bu suretle vücut bul -
maktaydı. İliyapulos ile muamele 
ettiği müesseseler sahipleri arasın· 
da günden güne dostluk kuvvet bu 
luyor, ve muamele ilerliyordu. tli
yapulos ,bu müesseselere lazım o

lan afyon hesabına para yatırıyor, 
afyonları tedarik ediyor, sonra 
bunların bedelini hesaptan kesi -
yordu. 

1928 senesinin ortalarına ka -
dar, Fransa kanunu, kanuni müsa 
adeyi haiz komisyoncuların, uyuş
turucu maddeler yapan fabrikalar 
dan alıfverit etmelerine müsaade 
ediyordu. Komisyoncular, keyif 
verici zehirler yapan fabrikalara 
vukubulan her siparitleri muka -
bilinde 25 frank kıymetinde bir ta
lepname imzalamakla mükellef -
tiler. Kendilerine bu tekilde mü -
ıaade verilen komisyoncuların sa
yısı 325 kadardı Bunlar kimlerle 
muamele ediyorlarsa masrafları 

da onlar ödüyordu. 

Komisyonculann siparit ettik
leri uyuşturucu maddeler Fransa -
dan ihraç olunuyor, hangi limanda 
ihraç olunursa olunsun o limanın 
gümrük memuruna bu maddeler 
hakkında malUnıat veriliyor, bu -
na mukabil tacirlere bir mente şe
hadetnamesi çıkarılıyordu. 

Bu ihraç ıehadetnameıinin he
defi, uyuşturucu maddelerin Fran
sada istihlak olunmadığını ve ha
rice gönderildiğini ispat etmekti. 

1929 senesi kanunusanisinde 
Fransa yeni bir kanun çıkarmıf, 
bu kanunla uyuşturucu maddele -
rin ihracı mes'uliyetini komisyon
culara yüklemişti. 

Bu kanunu neıri üzerine ko
misyoncular ihraç ettikleri zehirle
rin miktarını göstermekten çekin -
miye batladılar. Miktarın yalnız 
Fransanın değil, bütün dünyanın 

nazarı dikkatini celbedecekti. O -
tede beride itirazlar yükselecekti. 
Bununla beraber, bu maddeler, 
Fransa dahilinde istihlak olunma
dığı için komisyoncular mühim bir 
tehlikeye maruz değildiler. 

Vaziyet 1930 senesi haziranına 
kadar bu şekilde devam etti. Fran
sa hükumeti bu tarihte uyuıturucu 
maddeler yapan bütün fabrikala -
ra, ellerindeki siparişleri yapmak 
için üç ay mühlet .vermiş, 1930 a -
ğustosunda uyuşturucu maddeler 
fabrikalarının bütün faaliyeti 
durmuflu. Ortalıkta kokain, ero -
in, morfin ve bunlara benzer mad
deler kıtlığı vardı. 

Fransa hükumeti bu sırada u -
yuşturucu maddeler imalini kon -
trol için yeni bir program hazırla
mıt ve bu programı tatbika baıla.
mı§h. 

Bu program, uyuıturucu mad -
deler imalini on beş muteber fab
rikaya bırakıyor, bu on bet fahri -
kayı, kanunun ahkamından hariç 

·tutuyordu. 
Alınan tedbirler tesirini gös -

termiıti. Keyif verici zehirler ima· 
lile büyük kazançlar teminine alı
şanlar, kendilerine yeni bir faali
yet merkezi aramışlar, lstanbulda 
açtıkları fabrikalardan ihtiyaçla -
rmı temine başlamıtlardı. 

lstanbulda açılan bu fabrika -
lar, ayda bir, bir Öuçuk ton eroin 
imal ediyordu. lliyapulos ile bü
tün arkadaşları da 1930 ağusto -
sundan 1931 mayısına kadar bü -
tün siparitlerini lstanbuldan temin 
ediyordu. Onun verdiği ifade bu 
merkezdeydi. 

llyayolos 1931 mayısından son
ra bu gayri meşru ticareti bıraka -
rak temin ettiği büyük kazançlar -
la ve orada yaşamıya başlamıştır. 

-3-
Bütün bu malumat lli lliyapu

losun itiraflarına istinat etmekte -
dir. 

Bu kaçakçılar kralı bu maluma. 
h ne sebebe mebni verdi?. Vicdan 
azabı duyduğundan mı?. 

- Haıyr!. 

Kendisi bunu reddediyor ve 
vicdan azabı duymağa saik olacak 
bir harekette bulunmadığını söy -
lüyor. 

<Devamı var) 

rtazım Hikmet Bey 
Şair Nazım Hikmet Bey yazdığı 

bir eserden dolayı mevkuftu. A
yın sonuna doğru muhakeme edi
lecektir. 

Evvelki gün bir gazete Nazım 
Beyin serbest bırakıldığını yaz
mıştı. Dün yaptığımız tahkikata 
göre tair serbest bırakılmamıttır. 

VAKiT 

Çok yaşamak için . .......................................... . 
Hergün üç baş 
soğan yemeli ! 

120 yaşındaki Meksikalı 
kadının tavsiyesi budur: 

Fakat yapılabilirse .. 
Mümkün olduğu kadar çok ya• 

şayabilmek, bütün insanların bat • 
lıca arzusu olduğu, ikimhilir, kaç 
defa söylermıiş, yazılmıt bir ıöz• 
dür.. Ve şimdiki halde, nihayet 
yüz sene yafayabilmek, iritilmesi 
en mümkün olan hat gibi görünü· 
yor, çok kişi daha ziyadesini dü • 
ıünse bile, yüzü bulmadan bu da· 
ha ziyadesini ağzına almıyor. 

Yüz sene, irişilmesi en müm • 
kün olan hat ..• Gerçi bazı müateı• 
nalar var, yüzü de bir hayli ge .. 
çiyorlar .. Ama ..... Meseli, methur 
Zaro ağa gibi.. Bu geçiş, cabası 
sayılıyor .• Şöyle yüz yatına kadar 
ya.şamağı tahayyül, kafi derece -
de bir zevk veriyor. Yüzü bulan 
yüzü geçen daha çok olmasına. 
göre ..• Bu, niçin tabii ömrün had· 
di olmasın?. Pek ila, mümkün -
dür .. Yalnız, tesadüfe ve talie 
bırakmayıp, insan, kendisi de bi • 
raz gayre't etse.... Bir çaresini 
bulsa.... Bulmak için de araştır
mak lazımdır!. 

Uzun zaman yafıyanlar, neler 
yapmışlar, ne yeyip ne içmiıler 

V. S. . • . lıte bu bir sürü suali ki 
yüze kadar ya§ıyanlara sorulabi -
leceği gibi. .. Tabii yüzü geçenlere 
tercihan sorulabilir!. 

Bunlardan biri de, Madam 
T omaza Garza ismindeki Meksi -
kalı bir kadındır. Meksikada To -
reonda yafıyan bu ka -
dın, -Allah arttıraın- şimdi tam 
120 yaşındaymış. Ayni zamanda 
sıhhati, kuvveti, ittihası, ı." fıza • 
sı •• Hassasiyeti, her şeyi yerinde! 
Meksikanın bir kötesinde, se· 

nelerdenberi inziva hayatı geçiren 
bu kadının yüz yirminci yıl dönü
münü tes'it ettiğini duyan Ameri
ka gazetecilerinden bir çoğunun 
muhabiri, soluğu T oreonda almış
lar. Tabii mülakat yapmak için .. 
Karşısında fotoğraflar şıkır şıkır 

işlerken, kadın, etrafına çepeçev -
re oturarak harıl harıl not alan 
gazetecilere güler yüzle, tatlı dil
le şunları anlatmış: 

- Çok sükUnet içerisinde ya • 
şadım ... Küçükken geçirdiğim u -
fak, tef ek bazı hastalıkları say -
mazsanız, hemen hiç hasta olma
dır, diyebilirim .. Ne hasta oldum, 
ne ilaç kullandım. .. 

Hayatımda, çocukluğumdan -
beri muntazam olarak yaptığım 

bir şey vardır. O da, soğan ye • 
mektir. Ben, hasta olmadan böy
le uzun müddet yaşamamın sebe
bi, her gün soğan yemekliğimde
dir, sanıyorum .. Benim kanaatim 
budur! .• 

Sabah kahvaltısından önce, 
öğle yemeğinden önce ve akfa.m 
yemeğinden önce, birer hat soğan 
yerim. her gün üç haf soğan ... Bu, 
hem iştah açar, hem de dimağı , 
vücudu kuvvetlendirir.. insanı 
besler.. Bence bütün doktorlar, 
hastalarına reçete verirken, mide 
bozucu ilaçlar yazacaklarına, na· 
turalarına göre ne kadar soğan 

yemeleri muvafıksa, o kadar so -
ğan yazmalıdırlar. Mademki bu -
raya kadar zahmet ettiniz, bari 
siz olsun hu tavsiyemden istifade 
edin de, benim gibi çok yaıayın, 
evlatlarım! •• 

Yüz yirmi yatındaki kadının 

anlattıklarını yazan Ameı ikalı 

AnklİnUUD binası ve tedrleab mlkemmel mekteplerladen Ankara .,,...IJ jı 
Necati B. Yab mektebi mGdGril Rab,.ı 

ANKARA 19 (H .. h K'" kt l . . t • ;cJI' , ususı mu a - oy me ep erı ınşaa ın . 
birimizden) - Köylü çocuklarını rei hususiyece yardım edihı~~ 
yüksek tahsile kadar ulaıtırmağı dir. Bu suretle önümüzdek• fi 
esas tutarak köylü tabakası ara - içinde Ankaranın bütün köylJ, 
11ndan tam ve münevver bir ordu de yeni mektep binaları inşa ~ 
çıkarmağı gaye edinen Maarif ve- lecek ve yeni sene tedri••? ( 
kili Reşit Galip Bey aıiret çocuk- yeni binalarda ba.şlaması tellljtl 

larını da okutmak için gönüllü lunacaktır • 
hocalar alırmıak suretile seyyar Ankara merkezinde de bu ~ 
mektepler ihdas edileceği etrafın- lerde yeni ve büyük ilk ınet'~·· 
da bir kanun Jayihası daha hazır- binasının temeli atılacak ve file"/ 
lamııtı. l L.-• isi umuınice kabul edilen ~ r 

Maarif vekili Retit Galip Be- l'k h" . ti ne ı ır ınşaat programının 
yin açmış olduğu bu okutuculuk _ . ...tıl 

hiki suretiyle bina ihtiyacı kôt'".ı. 
seferberliği karşısında Ankara ed r 
merkeziyle kaza, nahiye ve köy- den ve esash bir surette hali 

1 

lerindeki halihazır maarif haya • miş bulunacaktır. .1 
tını yazmağı, nerelerde yeni mek- Ankara vilayetinde mektt~; 
tepler inşa edileceğini bildirmeği köylerde yapılan seyyar osJ I 
faydalı gördüm. dershaneleri te~kilati bu der• 

Ankaranı~ g~nç ma~rif ~üdü- nesinde 77 yi bulmuş ve bu •"~ 
rü Rahmi Beyi dairesinde ziyaret le mektepsiz köylerde 8000 "'9 
ederek bu hususta malumat iste- tandaşa Türk harfleriyle ofll~ 
dim: Rahmi Beyin "V AKIT,, için 
verdiği malumata göre: Ankara 
merkezinde şimdiki halde 21 res
mi ve 4 hususi ilk mektep kaza, 
nahiye, köy mektepleride dahil 
olduğ halde vilayet dahilinde 
198 ilk mektep ve ayrıca masrafı 
idarei hususiyeden temin olunan 
iki yatı mektebi, viJayet merke -
zinde de ayrıca büyük bir okuma 
odası bulunmaktadır. 

Ankara ve mülhakatinde ma -
arife karşı gittikçe artan alaka 
bu adetlerin artması ihtiyacını 

hissettirmif, kaza merkezİerinin 
hemen hepesinde son sene zarfın
da her türlü asri tesisatı havi i1k 
mektep binaları yapılmıştır. 

işten el çektirilen 
memurlar 

Defterdarlık, tahrir komisyon
ları muamelatı üzerinde tetkika
tına devam etmektedir. 

Görülen lüzum üzerine dün de 
Kazım ve Salahattin isminde iki 
komisyon azasına itten el çektiri} 
miştir. İşten el çektirilenler bu 
suretle on kişiye baliğ olmuftur. 

yazma öğretilmiştir. ~ 

Ankara vilayeti önümüıde 
ders senesinde köy yatı m~~ 
leri teıkilatı da yapacak, köf ~ 
cuklarını kısa bir zamanda 0 ' 

mak hususundaki maarif proit ıe 
mını da diğer taraftan bu ı&J,.et 
tahakkuk ettirmeğe çalıtaca~~;~ 

Ankara vilayeti dahiJindel<I ~ 
mekteplere 18526 talebe def 
etmektedir . 

Bunlardan 11357 si er1'~ 
7169 u da kızdır ki, bu rak~ , 

Ol Ankaralıların maarife karşı 1 ., 
terdikleri derin alakayı ispat• 1'' 

fi bir deJil olsa gerektir. 
A. Cemalettill 

Fotoğrafçılıkta yeni .. ve 
mühim bir terakki >"' 

Kısa bir zaman mukaddeOI '' ~r11 
rupadan gelen ·haberler f o tol ~· 
çılığın yeni fakat son derece ~~· 
him bir terakki adımı attığını ;i 
diriyordu. Bu haberlere göre l ı' 
fotoğraf zifrii karanhk için ~1ıt 
lınmaktadır. Fotoğraf abıı1:,1; fotoğrafçı yüz veren tahsı kat 

1

1,.., 
görmüyordu. Çünkü ku~f•tl;,.t' 

==============~! kırmızı şua, gözün karanhgl 1,.., 
gazetecilerden biri, "sorduk, ya- masına müsait değildi. J{ul1•11

1~f' tadığı müddetçe kaç baş soğan f t v f 'k" · de • cam, o ogra ı ı ı sanıye _,1,.,ı' yediğini saymadığını söyledi!,, tır. Ayni ıerait dahilinde kw ,J• 
diyor ve ilave ediyor: "Bu müla- lan alelade bir cam hiç bir te:ıııs" 
kati okuyanlar, acaba :ıer gün üç mamıştır. 2 numaralı caJl1 
bat soğan yemeği mi tercih ede - göstermektedir. . ıı"( 
cekler, yoksa yüz sene, hatta da - Yüz veren ayni şahsiyetın ,,_r,f' 
ha fazla yaşamaktan vaz geçme - mal şerait dahilinde de fol;!tt1I' 
ği mi?. Çünkü, malum a, her gün alınmıc ka"'"'nlıkta a1ınal1 ""' 

TJ ·- ftJ' ' 
soğan yemek pek te bota git • raf gündüzün ışıkta alıı:ıarı 1' / 
mez !,,, raf arasında mühim hır fat 

Siz hanıisini tercih edersiniz?. rülmemittir. 

l 

!' 

' 
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Müsabakamız 
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Gençler için açtıgıv mız Edebi müsabaka devam ediy.~r .. ..,, ...... ,. .... u·~···"'·' ,,k.,...... ··:.·'.'..~:~.k. a .... ,.,, ...... , ..... ... 
Açt " B d h gozlugunun rııklurda filim sanatimi:ıin kuneuı bir teza-~ Igtmız ed b. ·· b k d u esna a oca _ 

1927 
t'nrsi moyııımda idi. Çok ı~ı ha-l'aın d" e l musa a a e • üstünden baykuş gibi gözlerini ar· tnhyo<0m. , ..... " . • ••• at .. td•Ok• ""kim. ipek film .•••• 

=···A~·~;ö;··~~i~;·;ö~i"i~···Rejisör nasıl görülüyor? 

'ak i e. ıyor. Bu müsabakaya işti· BAŞAK ka sıralardan birine dikti, kuru ke. 
hik• çın en çok 800 kelimelik bir k 

aye y h Başak beni görünce, mikli avurtlarını sıkara : 
bir a ut en çok 15 mısralık Dt-dl kı ben oımasam, _ Olen buraya gel karata di -llası~anzuıne gönderebilirsiniz. y., ,,.,.,. yerek ayağa kalktı. Kürsünün al · 

rey al:nr:lar .. ~~asında en çok "'" .. nnp .. ımanm tından hemen yarım metre yüksek-

"<"•inin , -1·rdlltl bir JOsunun mt'mleliet nam \·e hı>sabma 1.-ıymct 

müsamerede • •in.an 

1 
11 bir miiı•ssese olduğuna kanllm. O kadar 

sarrafı. namındal<i kıınt'tlc eminim kl. 

kometllıle ilk de -

mııhiın bir rol tir. mu afat verilecek - Nt'rd!'n ekmt'k buhır!iun. liğinde bir set vardı. Hoca ayağa 
Bu h f Biraz dinle beni şa.lr, kalkmasile iskemle ile beraber a- dide mu\'affal< ol - bir ı;ı·kll alacak ''" bu sa~·edr. dt• duygulu 

. a ta 12 . . h"k~ . 2 

llıci ın ıncı l aye~~ ve 1 Bi< '"' ,., hM& ..... şağıya yuvarlanması bir oldu. Za· dn~omu ''""''"'" h•lk•m•"' hk<ok ···~··" .... ,. "'~" • nzuıneyi basıyoruz. "'• ôhleylm haynhm•, vallı adamcağızın gümüş gibi ka • "'"' .,uı • u~•· .... 

l'l'k J akın bir mazidı> bu an'at mües. e

seıııı,-. .\tuh,.in beJ in irade ,-e çok J Uksck 

sanat bilgl!.ile belki .\ nup:ulakl e~h·rl gibi Bu kome-almıştım. 

Eıh • ., ers kaçaklan S.n '" ........... hm• fası trak ..• diye yere vurdu. Hepi· dn ..,., otmı, ••• , - Son <amnnb•dakl opmt Mi<•m •••. 
Din 'in 11· Eklllrlm sonbaharda, miz ayağa kalkıştık, fakat hiç bel- Amatör Baha B. lar. Tiyatroya kııf'l1ı kındakl dü-,üned!'r: 

Iı.lerd ua •nıi Ahdi hoca. Tale· Gönınütilm Dk haba"1a, li etmiyorduk. Zaten adamcağız i· ~"'"' ••••ık hl,,,.tmıye ba.lam.,ı~. ""· - Opmt: d•k" ~"'"""'"· 
8

'
11

" 
10 

• l\iiıtü en 3 ÇOcuk. Orhan, Melih raz ••"•"' bl<lli•lm, şi çakmamıştı. Düımesile kalkma· d•n bldm< ""' .,..,u. Bu .,... """"'"' n"""· ,. mü<ik •"'"''"'" ltıhull• mo • 
.... ıı;:•ktep Dıildürü Haydar b., O.met demet .. ,uı,hn. sı bir olan Abdi hocaınn arkasın • ki daha'""''" hl• u,-aı,. oanab '"' '". hakk•kh• ki m.ıpıı.. Bo ~•oo tı,-at•o M • 

.. ~. - Alı Bey, hademe Mem·ııı. J.'nkat öyle bil ki "oır, da cu""ppesı"ne yapı.,..ık olan iskem - ' · natını belld alakadar etmiyf'blllr. \"e bo ....... ••nıf rn·· :r :r bllmt'k ga~-e~ııe 19'.?9 senesi ld\nunusanlııln -
h k uı:neaaili Nazım. Meth hıtemt'm bana dair le de sürükleniyordu. y be . bizzat mürncaat 
1

'le tep b·· .. k dtl b l de Ertugrul Muhı.ln ~e · tlfı d uyu ta§ bir bina, et• Bona köylü vt>rlyor • Kapınm tokmağını zor u an ettim. 

, UYarlarla. ç ·ı · B h o «>fendi bll "h · h ı· ·1 d f \adı yet df' bununla kabildir. Halkın oper('te te • ll\tf 3 evrı mış. a çe, nu sana • · ı tıyar can av ı ı e ışarı ır · Fakat ne yaJan söJllyt'Jlm, müra.caotımln hi~,: 1a.1d. et sıra, iki kara tahta, F.nver Kurtay iskemle hala arkasında sürükleni- .. mııyiılü, operetin biı:de Jenl olma"ından ile • 

böJ ledlr de ... fal.:at ne çııre, halkın zeYklne 

,.e anmnınıı hlLm!'t edilecektir. l\fuvaffakı • 

' ""

1

U mil!llllt bir kabul görPC!'ğinde katlyyt•ıı mu-
a ıın kürsüsü. yordu. Bunun üzerine kimde can '. lııhterem rı-jiwr, ri grlm«>ktedlr. S '° "" "" caya ne yapalım da sım tan a. ÇI kaldı. Hepı·mı"z kahkahayı attık ve Brstck4r Hı kun·ı·tli bir müzik nok11unh-

f k ra tereddit bulunuyordum. ·' 

ın f d J beni kt>ndlne hıı'I mutat ne1.aketlle l<abul t>t-ll'"'ff;: ~.ta 6 Çocuk ögwle yemegwi te· hm diye herkesi bir düşünce ıra • korkumuzdan mektebin arkasın • 
1 

ğı ve m:ıhrunılyetı içinde kolan tıyntro \ilah-
" "' d ti. Arzularımı bir baba ı:,t'rkatile dinlPd V«' a .. tı) .. un e içerde kalmı .... lardı. dı.. daki odunlugw a girdik. Odunluğun nemiz bir.o dalma plyeı;Jn \'Od\'iller \'C em-
.. ..r · l: d · ·· bu surt'tle Dariilbedaylln nezih sanat yuva· ı. .. ın ıçinden bir ses: Kimisi: - Yahu ne üşimuyor· kapısı olmadıgwı için içersi ayna saJI 1:ibi t"!IC'rler , -eriJordu. •'luın h • b• d sına glrmel< bnhtlyorlık ,.e şf'r!'flnl kazan • de,, n •1&il- Ahmet efendi ilk sunuz?. Dersle epimız ır en gibi görünüyordu. Tahı.ımı mu"'•"'""' 

Ahttedeydin?, öksürür ve yahut hapşırırız, o da, • • • ""'· Halk, ... ,ı .. den"''' '"nulan bu •I>•,. d 
illet A ~ k . d d A . Sanat v•ftrıı.ır.-ımı a7.lz. Ustada mrdyunum. tt t kt di . a-ıı.ım • erı ç l -1Uka. sırada Hayri ile çı ar gı er.. Biraz sonra içeri mü ür, ptı ~ "' mu arı ycnıt' en U!ianmı, yeın•l·~•& 
' l•ty d ö d b" . B. . o hem bir rf'J.lsör ve ht'mdo müstt'it ve ateş- l 1 t d 1 k M·· 'l Ot uk. te en ırı: hoca, Memiş ağa, girdiler. ızım ma .. a•a oymu, o a ce~ · •• d~tı ~~aıi) - (Sert bir sesle) - Öyle amma ya İ§i çakarda bi- hocanın cüppesine gözümüz iliş • li gı-nçllğln nllıımıdır. Ankı-tlnlze cevap "·e- Halkın bunu hozmı-dip l<'krıır at'ıkmaın 

<&ll ' k ? rirken muhterem üstnd3 minnet ve -,ükran li . . zi falakaya yı arsa ne yaparız . . ti. Adamcağız sandalyeyi çüppe • icap <'diyor. 

h ep hir v Q d 1 d k hl'lleriml de bu ~-(•sile ile izhardan men'lnefs O(l<!rt·t 11nlgını, uınnetmrm ki uzun müd-•'l-luın t agızdan - Din.. din.. a oma ı.. sinden bin müşkülatla çı armış o· 
8 & t diniye. Sınıfta en akıllı ve çalışkan fa- lacaktı ki, arkasmda kocaman tab- edemem. 

ditdi~ ;•.bütün çocukları sevin • kat çok muzip olan çavuıtan ses la şeklinde sandalyenin üst mu· - A-ıo, '' p .. r .. ıyün•ll«d•n •ımı..ı be , .. ,,.,. aynı rofbetı •••••~"'""" det devam t'tmı•.siıı. Bir an gelrcek halk ağır 

hUJiik ~/"" İçin din dersi demek iıitild i: şambası yapııık duruyordu. Bu va· t•••• " """"""' ··· "" ,.., d• olduıtu •
1
•

1 
""'"" •• ""'" 

1-fep ~ haytam demekti. - Yahu ne düşünüyorsunu ? ·· ziyete gülmek değil hepimiz kah • _ Amatörler do Sadi, Nurullah, \°nhdl, Ali llizımdır, b ı mııhakknı.tır. 
llıl14lJirrı· eraber - Çocuklar din Benim aklıma bir şey geldi .. Fa • kahayı bastık. En .küçükleri ben Zühtü, Baha ae~ıcr muvaffak otuyor goril

telınit o; iel~edi, hiç korkmayın, k.at oir şarua·ve yaptığımı kimse ·: olduğum için en önde yani kapı - ~ordu~. )lü1;teba Bt•y bu muvaffakıy~tlerl 
Par, 0 

'- hıle bir muziplik ya • ye söylemezseniz .. O vakit bu iş o- nın önünde duruyordum. Müdür nrfslnde toplıl·ıın ııaıı'atkAr ruhlu bir arka-nu •ın f l d d' b k l 1 
tan kaçırırız. ur, e ı... bey bismillah deyip enim u a-

~ ) • • • ,,. "" :,. ğıma dışarıya fırlatıyor ve şöyle 
lerj h~ ~atr diniye hocası dedik- Zaten hakkında bir laf yetişti- söyleniyordu .. 
idi. y~ ır !eyden çakmıyan biri rici oçcuk olduğu hissedildi mi, A karatalar ... Hocanın cüppesi-

1Yece "· • v k k" bir b ı· t"nıı d .. .. Rını, ka.rıaını, çocukla· hemen o çocugu enara çe ıp ne sandalyeyi yapıştırmasını i ır-
derdi ,utunı:nekten başka hiçbir güzel döverlerdi_. Hep beraber: siniz de ben de sizin tabanlarını-
~' al'u~J:u. ~~ten kendi, kara ku- - Hayır hayır söylemeyiz. Sen za falakayı yapışhrayım da görün 
btr Çeş rı ıçıne batmış, gözler hiç korkmadan yap. O araklık ça· haylazlar diye içerdeki bütün ço • 
t~ed ~~ 'Yalağını andıracak de - vuş biraz dışarı çıktı. Beş dakika cukları dışarı çıkardı. 
.,. ı· e tçıne co··k .. t•· U .. l"nde bı"r kaynamı"" tutkal . k ki 1 w sı 111e ı hii .. k ~ muş u. zun cup- sonra e ı :r Kirişı ıran çocu ar so ugu -

Yu Pabuçlu bir ihtiyardı. çanağı ile içeriye girdi. Bütün ço· mfta alıyorlardı. Biz hemen ye -

S "' °" • cuklar hayretle bakıyorlardı. A • mekhanenin yolunu tuttuk ve ta -L llıtfta b·· .. k k k) ~\ittı 'Ütii uy-u bir gürültü hü • caba ne yapaca tı: sıraların altında son dersi (astı 
S<>ct1k)a !0t~u. Ders zili çalmış, Çavuş, elindeki çanağı hocanın :,. • • 

~·· r •çerı girmişlerdi. oturacağı sandalyenin üstüne iğil - Ertesi gün üçüncü dersimiz ı.. Utneaail b·· ··k b. k d. d" H ki ma · · "Utıuye k uyu ır azametle tere gez ır ı. emen a 1 dindi. Hoca bu sefer cüppesını çı -
)C)klaın Uruldu. Bizde adet geldi. Tutkal hocanın cüppesine karmı,, elinde falaka sınıfa öyle 
dr, ~ ayı ders hocası yapar- yapışacaktı. Hiç vakit geçirmeden girdi. Doğru sandalyeye iğilip dik
L enceren· d"b· k d k K d"b. d•w• 11

ıttı. he)'<: ın ı ınde oturan Or- işi yoluna oy u • apının 1 ın· katle baktı. Gözleri iyi görme ıgı 
........ Ç anla bağırdı: ne bir nöhetçi koyarak hepimiz için eli le de yokladı. Fakat nefsi-

di, Oculdar pir geldi, pir gel· dersimizle meşgul olmıya başla • ne de itimadı yoktu. lğilip acaba 

Sınıfta h . dık. tutkal kokuyor mu?. diye kokla -dı. Cuıiin··k erkesı bir endişedir al· • "" • dıktna sonra yerine oturdu. Evve-
~t korid u a.pan her çocuk hoca· Kapıdaki nöbetçi koşarak ye • ki verdiği dersi almıya başladı. 
'1> '"al) Otda. Yakalayıp acaip aca- rine othrdu. Ve çocuklara!.. Ertesi gün Apti hoca mektepte yok 
~'-tii,.. der •ora.r, onu kızdırırlardı. - Muallim geliyor... muallim t Kadıköy lisesla 

.. e u. l'tihat Ali '\Jı ayni vaziyet hasıl oldu. geliyor, diye seslendi. 
de)İI> t. a~ haydi gidin başımdan? Biraz sonra sınıfta hiçbir ses 
tj.,. t. oııı ko d ._ K t k w w ·• oır var, on an sonra de- bile yo~tu. apının o magı agır 
~~leri=·efes alıp Oahavlevala) keli- bir gıcırtıyla açıldı. İçeri başında 
~rlc.,_ ~ toparlıya.ra.k kavuğunu beyaz bir takke, kolları sıvalı aya· 
•ç~İy~ ~rlattr hızlı hızlı odadan ğında mes Apti hoca girdi. h· "'tırd· B k 

tr •eı 1
: u esna.da yukardan Hepimiz kıs kıs gülüyordu · 

leıjl'di. teldı. Bu ses müdür beyin Hoca ağır ve büyük adımlarla 
tı. ........ ~fend·1 kürsüye pür şiddet oturdu. Bu işin 
•ı teld· 

1 
er, haydi sınıfa, hoca farkında olmıyan adamcağız, yor

:~ltleyin~' •akın .onu kızdırayım gun olmalıdır ki sandalyeye hızla 
il.laka) ı. Alıma.ilah hepinizi oturdu. Bu oturuş bizim çok hoşu
da)dı. ' Yıkarım deyip odasına muza gitti. Çünkü dökülen tutkal 

liel>ittı. hocanın cüppesine kaynak olmuş· 
)...._C)tduıc .. ~z korkudan tir tir titri - tu .. 

· 'Ylekt 
~ ....... epte en hoşumuza gi- ,,. • • 

' korkulan şey falaka Yarım saat içersinde hoca ev • 
\' e 1 velki verdigw i dersi aldı. Ve öbür d r eri · 

etıle IQ lllıze oturduk, çocuklar ders (liilafi kureyşin) suresini ve
eıaul olacaktı. Şimdi ho- riyordu. 

Gelenbevi orta · mektebi 
senelik müsameresini verdi 

21 _ 4 - 933 cuma günü Gelenbe-
vi orta mektebi mektep salonun 
da senelik büyük müsameresini 
verdi. Müsamereye istiklal marşı 
ile başlandı. Bundan sonra andı
mız (Canlı tablo) monoloğu, ço· 
cuk şarkıları, İsveç dansı, şiir 
ve bunları müteakip Beyaz 
Kahraman isminde bir perdelik 
fen ve san'at piyesi ile Baha Hulu 
si Beyin bir (Cesaret rekoru) n~~ 
mındaki bir perdelik komedısı 

ni oynadılar. Gençler çok muvaf· 
fak oldular. 

Bilhassa Baha Hulusi beyin bir 
Cesaret rekoru hazurunu çok gül
dürdü. Bu eseri bütün amatör sa~ 
nelerine ve mektep müsamerelerı 
ne tavsiye ederiz. · ~ 

• • 
Fatih Gençler mahfelinde 
muvaffakıyetli müsamere 

da,tır. Geçen cuma günü Fatih Genç· 
Profe"IJüııt'llt'rıı geUnce: Ştipht'!!lz ki ba,ın- ler mahfeli "Kör,, piyesini temsil 

da Ertuğrul ~luh~ln olmal< uı.ere llanm, ettire.Diyebiliriz ki şimdiye kadar 
\'aslı, Behwt, Galip, Kemaı, gençler içinde hiç bir amatör sahnesi bu pyiesi ce 
l\luanım.-r ve TalAt ,.(' kodın ınnotk!ırlor 1 saret edemiyerek oynayamadı. Bu 
içinde Bedia, Hııllde, :\IUnir«>, ~ozlye Jlanım- ı na rağmen Fatih gençl~ri ufak te• 
ıarı ,·elhasıl ne bll.-ylm bütün DnrWbedaJ1 fek noksanlıklarına ragmen bu e-
mt>Muplarını be~ı·nlrlm. Ru Mnat ve aile yu- seri çok büyük bir muvaffakıyet 
,·asının bir fmll ııılııtııe gaJ·t't bUyükJerl bir le başardılar. Rol sahiplerinde~ 

Musa, Ali.ettin, Türabi ve Basrı 
ağabey ve küçükleri de hakiki bir kıudt'!I ııev- beyler ati için bize çok büyük ü-
glsUe tanır ve severim. mitler veriyorlar bu gençleri can· 

_ Son ll<'nelerdeki filim imali hakkındaki dan tebrik ederiz. 

Musiki ve temsil işlerinde daha ileri gitmek için 
!>inaya ve hocaya muhtaç bulunuyorlar 

Kadıköy GenCjler birli§i Azasından bir grup 

Cümhuriyet Halk fırkasının hi- I larına rağmen alaturka ve al.af • 
ma esile teeaaüs ve teşekkül etmi§ ranga musikideki istidatları cı~ • 

Y d kd" tah · }Ayıktır Bız· l K dıköy Hasan Paşa genç • en ta ır ve sıne a · 0 

an a . . l . z k" B . "d zat kendi içlerinden bir arkadatın ler birliğı, reıs erı e ı eyın ı a· w b" . . t "li 
. . . . h yazmış oldugu ır pıyesın emsı resi altında fıkır ve musıkı sa a • . l w d k lu • 

de yerın dar ıgına ve e orauz sında olduğu kadar beden terbiye- w w vaffak olunmu• ad· . . . ı ga ragmen mu ,. 
sıne de ıhtımamlı surette çalışmak- dedilir. Gençlerde müşahede olu • 
ta ve muhitte canlı bir varlık tesis nan musiki istidadını inkişaf et • 
etmiş bulunmaktadırlar. Perşem • tirmek için bir muallime ve müsait 
be akşamı kendi mütevazı binala· bir binaya ihtiyaçları olduğu gö • 
rı dahilinde evrdikleri ilk konser ~ j rülüyor. . . 

de çok muvaffak olmuşlardır. lkı 1 Gençlerı tebrık ve devamlı mu· 
aylık kısa bir maziye malik olma- vaffakıyetler temenni ederiz. 



Sayıfa: 8 VAKiT 

Harikullde Aşk ve Macera Romanı no.38 Makine tahripçiliği 

Kadınlara Biklm Rusyadaki lngiliz mühen
dislerinden kurtulanlar 
memleketlerine gidiyor 

Bir an sükut... Şüphesiz Cev
det hazırlanıyor. Fakat, biraz son 
ra, endiıeli soruyor: 

- Nen var canım?... Yüzün 
çok fena •. Rengin uçmuş.. Hasta 
m11ın? .• 

- Evet .. Biraz ... 

- Yarabbi ... ne oldunuz? Ben 
mi sebep oldum? Ben ki sizi mes
ut etmek için çırpınıyorum .... Şöy
le ... ister misin .. gel... Seni kuca
ğıma alayım~·· Çocuğum gibi kol -
larnnda sallayayım ... 

Luiz asabi bir kahkahayla gül
dü: 

- Of... diye haykırdı .. Of .. 
hala mı? hala mı?." Artık seni fi
lan düşünmüyorum .. Istırap senin 
yüzündendeğil •.• Seninle, bir ha -
yal kurmağı düşünmüştüm. Fakat 
görüyorum ki sana zorla telkin. et
mek istediğim rolü yapabile -
cek kudrette değilsin ... Git... Bir 
kelime daha ilave etme... Aptal
ca sözlerini dinlemek istemiyo
rum .. Sen aıkm ne olduğunu daha 
bilmiyorsun .. git •• 

- Ne oldun Luiz? •. Ne oldun 
böyle? 

- Ne mi oldum?.. Ne mi ol
dum? O halde dur da sana söyli -
yeyim ..• Kalbim parça parça olu-
yor •. Çünkü sevdiğim adam ..... Aş-

kile .deli olduğum adam ... Hem 
hain, hem de mukaddes efendim .. 
Belki şu dakikada, kollarında .. 
Ah .. söyliyemem, söyliyemem~. 

Benim sırrım değil bu.. Senden 
nefret ediyorum .• Aptal... Enayi ... 
git ... Haydi çabuk ... 

ı hl j 

Ferdi, kapının hızla okapanı,ın· 
dan, Cevdetin çıkıp gittiğini an
llı.mı§tı Sonra, odada, Matmazel 
Luiz'in uzun uzun ağladığı hıçkır
dığı .duyuldu. 

nakleden • fa. 

rek yanındaki lokantaya girdi, 
arkadaşlarını nöbetçi bırakarak, 

yemeğe başladı. 

Saat 8 ze geliyordu. Hava ka
rarmağa başlamıştı. 

Biraz sonra Luiz çıktı. Lutfi, 
hemen Ferdi ye haber verdi, onlar 
da çıktılar. 

V ARŞOV A, 22 (A. A.) - Dün 
saat 13 te Leh hududundaki Stolp
çe istasyonuna Moskovadan Lon -
draya dönmekte olan İngiliz mü -
hendisleri gelmiştir ki şunlardır: 

Monkhouse, Cushny, Gregory, 
Nordvall, sonuncusunun ref aka • 
tinde zevcesi ve müdafaa vekili 
bulunmaktadır. Genç kadın, yeniden bir oto• 

mobile binmişti. Mühendisler istasyonda tayyare 
Zincir usulünü otomobille de ile gelmiş olan 14 İngiliz gazete -

tatbik edebilmek için, polisler üç cisi tarafından kar!ılanmışlardır. 
otomobil oldular. Mühendisler Moskova - Stolpçe 

Luiz'in otomobili Şişliye doğ • seyahatini yalnız başlarına yapmış 
ru gidiyordu. Şişliye gelince, lar, beyanatta bulunmaktan imti • 
Hürriyeti Ebediyeye doğru saptı, na etmişler ve yalnız - Good mor -
ve alt katı küçük bir meyhane o • ning - diyebileceklerini söylemiş -
lan bir evin önünde durdu. Bu ev lerdir. 
bir bahçenin içinde idi. Leh hududundaki demiryolları 

Ferdi ile arkadaşlarının otom o- memurları mühendislere ve ga -
billeri, durmadan geçtiler, ve kö zetecilere her türlü kolaylıkları 
şe başına gelince, yavaşladılar, 1 göatermiflerdir. 
üç otomobilden de birer kişi yere Müehendisler ve gazeteciler 
atladı, hemen geri döndüler. Mak ıaat 14 te Varşovaya hareket ve 
sat hiç bir şüphe uyandırmamak • 22 de oraya mu\ asal at Elmitler -
tı. Yere atlıyanlar Ferdi, Lutfi ve dir. 
komiser Ahmetli. Beş dakika VARŞOVA, 22 (A. A.) - As
sonra, hepsi bir kenarda toplan- len Rus olan ve zevcine refakat 
mışlardı. Ferdi, orada talimat ver (;den İngiliz mühendisi Norvaldın 
di. Polisler, hemen silahlarını zevcesi, har~ketinden b:r gün ev
çektiler namlıya birer kurşun sür- vel istis!laİ olar.ıık İngiliz tabiiye -
düler. Sonra Ferdi: tini iktisap elmiye muvaffak ol -

- Herkes vazifesi başına! muştur. Kendis:ne hareketinden i· 
Diye emir verdi, polisler dağıl- ki saat evvel hri diplom~.t=k pasa-

dılar. port vcrilmi~tir 
(Devamı var) 

R d b -e--lmı· Şüpheli bir evde 
oma a eyn - f b. k 

lel parlamentolar ena · Jl, '1 avga. 
Dün ıgeee •ıŞi§lide bir randevü· 

konferansı cünün evine taarruz ettiler ve ran-
devü evindeki sermayelerden bi

ROMA, 22 (A.A.) - Beynel- rini dövdüler. 
milel parlamentolar konferansı i-
kinci toplanııını yapmış ve Orta Vak'a şöyle o!du: 

• • · Avrupa ziraat memleketlerinin Şişlide Osmanbeyde kunduracı 
mali ve iktisadi kalkınması mese- Kemal Efendi isminde biri oturBir saat sonra Matmazel Luiz, 

yüzü gözü ağlamaktan şişmiş bir 
halde otelden çıkıp bir otomobile 
biniyordu. Ferdi ve arkadatları 
da, bir başka ·otomobile binip ar
kasından takibe başladılar. 

Matmazel Luiz, Sirkeciye ka
dar otomobille geldi, istasyonda 
indi. 

Ferdi, otomobili biraz geride 
durdurtmuştu. Yolda gelirken 
Ferdi hep, genç kızın odadaki söz 
lerini düşünmüştü. Küçük bavu
lunun içinde Spinoza'nın "Ephi
que,, eserinin kapağı ile iki üç aa
hif esi ekıik oluıunda Jeneviyev
İn ıkaçırılmasında methaldar oldu
ğu anlaşılan bu genç kız, her hal 
de garip bir kızdı. 

lesi hakkında ki, müzakerelerini 
bitirmiştir. 

Yuğoslavya murahhası Janko
viç ve Romanya murahhası Radu
cano, Tuna memleketlerinin men
faatlerini ve lvanovıkinin raporu
nu müdafaa etmişlerdir. M. lva
novski harpten evvelki Avusturya· 
Macar blokunun her ne şekilde o
lursa olsun tekrar tesisine şiddet
le muhalefet etmiştir. 

İtalya murahhası M. Micheliı, 
daimi komisyon reisi sıfatile lva· 
novsk tarafından yapılan teklifle
rin ziraat memleketlerinin teklif
leri. olduğunu tasrih ettikten son
ra Bvahsen Tuna formülünü mah· 
z~rlarını göstermiştir. 

Şimdi Ferdi, arkadaşlarına zin A •k • } • 
cir usulünün tatbik edilmesini men a para ış en 
tekrar etmişti. Bu zincir usulünü, 
Ferdi icat etmişti. Birisini takip 
edecekleri zaman, dört beş arka
daş onar, onbeter metre mesafe 
ile arka arkaya takip ederlerdi. 
Yalnız, takip ettikleri şahsın ö
nünde de bir iki kişi bulunurdu. 
sonra gidenler yavaşlar, arkadan 
gelenler hızlaşır, yerletini değişti
rirler. Bu suretle takip edilen ar
kasından ve önünden gelenlerin 
daima değişdiğini görerek, takip 
edildiğinin farkına varmazdı. 

Matmazel Luiz, Sirkeci İstas -
yonundan bavulunu aldıktan son
ra, trene yürümemiş, tekrar geri 
dönmüt Cemalbey lokantasına gi
rerek yemek yemeğf! başlamıştı. 

Ferdi de, fırsattan istifade ede 

V AŞINGTON, 22 (A. A.) -
Ayan meclisi bankalar encümeni, 
ayarını indirmeği teklif eden tak
on reye karşı on reyle doların altın 
riı i reddetmiştir. 

Federal Reserv borsasına, fe -
deral Reserv sistemine mensup 
bankalardan ihityat akçelerini el
lerindeki mevduat nispetinde art
tınlmabrını veya eksiltilmelerini 
talep etnıek suretile enflasyonun 
ününe geçmek mezuniyetini veren 
tadil tekl:fi kabul edilmiştir. 

Cümhuriyetçiler komitesi, ayan 
meclisi kabul ettiği takdirde M. 
Ruzveltin mümessiller meclisine 
yapmış olduğu eflasyon teklifleri
ne muhalefet etmenin ho! bir ha
reket olacağı mütaleasındadır. 

maktadır. 

Yine Beyoğlunda Sakızağacm
da Nadide Hanım isminde biri 
vardır ki, bu randEwücülük yap
maktadır. 

Nadide Hanımın sermayeleri a

ra11nda da Nigar isminde bir kız 
vardır. 

Kunduracı Kem!\l Efendi uzun 
zamandanberi Nigxra abayı yak
mı9tır. Onun için zaman zaman 
Nigarı görmeğe gitmektedir. 

Dün gece de biraz kafayı tüt
sülü olan Kemal Efendi doğru Sa
kızağacmda Nadide Hanımın e
vinde soluğu almıştır. Nadide Ha
nım evvela Kemal Efendiye kapı
yı açmamak istemiş, bunun üzeri
ne Kemal Efendi de kapıyı tek
meleyerek içeri girmiştir. 

Bundan. sonra iş biraz daha bü
yümüş Kemal Efendi Nigara: 

"- Haydi yürü beraber gezme
ğe gideceğiz!,, demiştir. 

Nigar, Nadide Hanmıdan kor
kusundan bu teklifi raddetmiş ve 
beraber gidemiyeceğini söylemiş
tir. 

Bundan dehşetli surette sinirle
nne Kemal Efendi Nigarı döğ

mü!tür. 

Bir düzeltme 

lzmirden gelen telgrafnamede 
inkılap lisesine Kemalettin Efen

di isminde sahte vesika ile girdiği 
yazılmıştı. inkılap lisesi böyle bir 

talebenin kaydedilmediğini bildir
mektedri. 

16000 metreye çıkın 
neler öğreniliyor ? 

Profe•3r Pikar'm konferan•ında.n nakleden~ 

-4-

Hareket esnasında yapılan y~ 
manevra bir bozukluk yapmıştı ki-
Çok ziyalı bir havayı nesımı 

tabakası ötesinden güzel havadaki 
bir peyzaja bakınca nasıl görüldü
ğünü bilirsiniz. Bir kameriye pey -
zajı üzerine güneşin tuluunu, gü
zel havada gündüzün hilalin görü
nüşünü tabii gördünüz. Günün 
ziyası içinde ay güneşin ziyasına 

garkolmuştur. Ve pek az görülür. 
Ayni suretle yukardayken en ha -
fif sis olunca arza bakarsanız bu 
ziyayı sis iyi tefrike mani oluyor. 
Günün onda dokuzu altımızda ol
duğuna göre çok görmek imkan -
sız. Yalnız memleket tanılırsa veç
he tayini mümkün oluyor. 

Yavaş yavaş Alplere doğru indi 
ğimizi farkediyorduk. Ancak öğle
den sonra saat beşte Bavyera Alp
lerine vardık. Buna memnunduk. 
Çünkü, bizim için en büyük tehli -
ke denize varmaktı. Hala süpapı 

çekemiyorduk. İki tehlike karşı -
sında bulunuyorduk: Denize var
mak ve kamaradaki havanın kaç -
ması. Kamara yekpare gibiydi. Fa
kat bir çok cisimler vardı. 

Bu sebepten mütemadiyen hava 
kaybettik ve dahili tazyik daima 
azalmak istidadını gösterdi. Aşa
ğı inemediğimiz için bu iyi bir 
şey değildi. Bereket versin hava 
kaçıran mühim delikleri tıkamak 
için lüzumu miktarı macunumuz 
vaFdı. Bir çok defala~ ilk hava ka-

, çıran yer açıldı, her defasında o -
nu tamire muvaffak olduk. Bizi 
en ziyade sıkan şey hararetti. Bi -
lirsiniz ki on on iki bin metre irti· 
fadan itibaren hareket yeknesak -
tır, tahtessıfır 55 derecedir. Ay
ni zamanda güneş gayet sıcaktır. 

Kamarada ne kadar hararet ola -
cağını düşünmüştük ve içimden: 
'Eğer kamara beyaz olursa hava 
çok soğuk, siyah olursa daha sı -
cak olur. Çünkü siyah güneşin fU
alarını bel' eder "yutar,,. Belki o 
vakit lüzumundan fazla bile sıcak 
olur.,, diye düşünmüştüm. Bunun 
için kamarayı yarı beyaza yarı si· 
yaha boyamıştım. Ve hava çok sı
cak olursa beyaz tarafını, çok so
ğuk olurs siyah taraf mı · güneşe 
çevİM!lek için bir usul icat etmiş -
tim. 

Maamafih benim icat ettiğim 

makinenin işlemesi ve elektrik 
motörünün iyi hareket et.mesi ve 
okömülatörün "court-circuit,, de
verani cereyan yapmaması ile 
meşruttu. Halbuki hareket esna -
sında yapılan yanlı§ manevra bir 
court circuit ihdas etmişti. Bütün 
sabah kamaranın siyah tarafı gü
neşe maruz kaldı. Ara sıra kımıl -
danıyordu. Beyaz tarafının güne -
şe gelmesini ümit ediyorduk. Fa -
kat tekrar dönüyordu. lptidasm -
da biraz üşüdüğümüzden buna 
sevindik. Çabuk çıkmıştık. Kama
ranın içi kırağı ile dolu idi. Sonra 
derecei hararet on dereceye yir • 
mi dereceye çıktı. Bu çok hoştu. 

Yirmi beş derecede de fena değil
di. Otuz dereceye çıkınca fazla 
gelmiye başladı, otuz beş dereceyi 
bulduğu zaman çok sıcak duyduk. 
Hele kırk dereceye varınca daya -
nılmaz bir sıcak şeklini aldı. İn -
san çölde oluyor da kırk derecei 
hararete tahammül ediyor diye -
ceksiniz. Biz de öyle yaptık. Bere-

ket versin kamaranın atJI" 
serindi. En aşağıda durunc'. 
retten daha az zahmet ç 
duk. 

Bu vaziyeti bize daha tP 
kılan şey son dakikada u 
muz şeyler arasında suyun ti) 
ması idi. istediğimiz kadar 
içemedik. M. Kipfer kadl 
soğuk tarafından akan ko 
suyunu keıf etti. Orada birı;. 
kattar su toplıyabildik, bu · 
iyi idi. Bir alüminyom kab', · 
mayi oksijen konulabilecef" 
düşündüm. (Mayi oksijen 
seksen derecedir) o vakit 
dı~arısı bir dumanla kaPl 
ve duman çabucak dunuY0~ 
sonra bir kaim kırağı tab~ ... 1 1 

su le geliyor. Oksijen uçtı.ajll ~i 
man bukırağı yenilebiJiyorj,r 
leziz bir şeydir! (Kahkaha 
kışlar). 

Saat öğle oldu .• Bir oldu" 
oldu •. Balonun inmek hl 
bulunmasını bekliyordulı~ 
ci barometre tazyikini ıll 

ettik. Baro metre yavaş ya"'* 
seldi cıva bir iki milimetre!, 1 . 
ti. Sonra bir milimetre düşt~ 
rar iki üç milimetre yükfel ' 
saat sonra bu inişle ne kad,r 

kitte inebileceğimizi he.-P 
Tam on beş gün lazımdı: ~ f 
günde insan nerelere gitıılef ~' 
kat sürat fazlalaştı. lkinci1>11 

sapta kırk sekiz saatte in 
ğimiz neticesine vardık. p.b" 
ra, öğleyi beş altı saat geÇİ~. 
at intizam kesbetti. Müted" 
tazyik kazanıyor, milimeltedd' 
metre barometre yüksel;,'...~ 

(I~~ : 
ÜskUdar Amerika" ~1-

.kız llseslnd.e ~ ~ · 
Dün Usküdar Amenkan • 

sesinde Milli Türk hü~111ii 
kuruluş gününün yıldöııüıll 
nasebetile merasim yaP:ı,, 
Türk ve ecnebi bütün tal f 
muallimler mektebin k"'; • )\ · 
salonunda toplanmıılar, ~ 
marşı söylenilmiş, hürmetle;,~ 
ta dinlenilmiştir. Bundan'° ~ ~ 1 
merasimde söz söylemek d' t l 

metep idaresi taraf ındaP 
1 edilmiş olna Sadri Etenı ~~· 

konferans vererek " 23 nı fi ~ 
tarihini, manasını, kıyJlle~, ' 
hemmiyetini anlatmıştır.}.}_., ~ 'it, 
dinlenilen ve çok alkıtlallıl 'p/I till 
güzel konferanstan aoııt• .~ .ti "İıı ,., h" 
talebe tarafından Bozkurt \il 
riyet mar,ı söylenilmittir· 1\ 

-" ~' Konferans ve k 0 11 •if t~ 
. eııte' 

Konya lisesinden yetıt A, 
liğinden: . ~ 

ıke~1 r· Bugün saat 17 de Ha . . fJf• ,1 
nuncla müderris mua~ııı• JJi1.,ı 
Sadi B. "Almanya'da <f/e fet" 

b
. J<oıı 

tahsil hayatı,, adlı ır 

verec<!~tir. ı/ jt' 'tJ 
Kon'eransta:ı sonra de 1e4'J 

natkarımızdan " Reyan~lı ~ 
Hf .11 ve yeğenleri "Sertı• ef*'j ı 
B.,, taraflarından klasik. fcO~ .,,,. 

den ibaret alafranga bıf IJ"" 
verilecektir. Bu toplaııtı1" 
gelebilir. 
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Devrilen kayıkta 
2 kişi 10 koyun 

boğuldu 
Ceyhan, 21 - Bugünlerde fazla 

yağan yağmurl<lr Ceyhan nehrini 
oldukça kabartmıştır. Çukur ova
da bulunan seyyar aşiretler mev· 
sim itibarile yava! yavaş yaylala
rına gitmeye başlamışlardır. Bu 
kafileden birisi Ceyhan nehri üze· 
rindeki eski sistem kayıklarla ko· 
yunlarını karşıya geçirirken kayı· 
ğa yüklü olan koyunlar ürkerek 
bir tarafa hücum etmişlerdir. Bir 
tarafı ağırla}an kayığın müvaze
neai temin edilemiyerek devrilmiş, 

sekiz on koyunla iki yolcu nehre 
düımüılerdir. 

Suların cereyanından bunları 

kurtarmak kabil olamamıştır. lki 
yolcu ve koyunlar boğulmu,lardır. 

Bu acıklı hal Ceyhan nehri üze· 
rinden geçmiye mecbur olan aşi
retleri korkutmu~ ve hiç birisi geç
miye cesaret edememiştir. 

Konyada tecrübe tarlaları 
Konya vilayeti umumi meclisi 

bir tecrübe tarlası vücude getiril· 
mesini kararlaştırmış, bu iş ıçın 

Z iraat dairesi emrine üçyüz lira 
vermiştir. 

Tecrübe tarlasında Konya mu· 
hitinin iklim şartlarına uyaun ne· 
hatlarını tohumları ekilecek bun· 
ların içerisind~ kuı-~!dığa en daya· 
nıklı ve verimli olanları ayrılarak 
köylülere dağıtılacaktır. 

Z iraat batmüdürlüğü bu mak
sat için Ali.ettin tepesi civarında 
elveri~li bir yer kiralamış ve faa· 
liyete geçmiştir. 

Maden resimlerinin 
indirilme si 

İhraç edilecek maden cevherle
rimizin aürümünü kolayla,tırmak 
için ma.denlerdne alınan niabi re· 
simlerin azaltılması hakkında hü
kumetin resmi gazetelerde neıre
d ilen yeni kararnamesi madenci· 
ler arasında büyük bir memnuni
yetle kar,ıla.nmı,tır. 

Bilha11a bu kararnamenin ma
denlerimiz ve maden kömürleri
miz için çok faydalı olacağı görül
mektedir. 

Kararnamede nisbi resim alım 

tarzı için konulan kayıtların 933 
maden cevheri ihracatımızı ço· 
ğaltaeağı muhakkak addedilmek· 
tedir. 

Madenciler yeni kararları ma· 
den ihracatımız için bir emine te
lakki etmektedir. 

Aydında deveciler birlik 
yaptılar 

Aydın, (Hususi) - Sinir teke 
köyünde deveci Mustafa Efendi· 
nin teıebbüıü ile Aydın Vilayet 
devecileri bir birlik kurm~ğı ta
sarlamıılardır. 

Deveciler mallarını deve ile sa· 
hf pazar ve ihraç iskelelerine gön
dermiyen tüccar ve fabrikaların 

mallarını deveden ba,ka hiçbir 
veu.itin getiremiyeceği dağ ve ha· 
yırla°idan ticarethane ve fabrika· 
ya. nakliyat yapmağı kararla,tır· 
mıılardır. 

Belediye memurlarına 
mesleki ders 

lzmir belediye zabıta memurla· 
rına !ehir yolları ve diğer bazı 

' beledi itler hakkında dersler veril-
mektedir. 

• 
lzmirde 

Asarı atika araştırması 
işi ilerliyor 

Eski izmir, yeni izmirin 
altında uyumaktadır 

1zmirin muhtelif yerlerinde ye
niden mühim miktarda asarıatika 
meydana çıkarılmıştır. Müze mü
dürü Ömer Selahettin Beyin veı·
diği malumata göre eski l:z:mir 
hafriyatında meydana çıkarılan 
şeref meydanı ile şehrin muhte
lif yerlerinde, tam yirmi yerde da
ha bir çok mühim asarıatika bu
lunmuşi.ur. 

Bunlardan en mühimmi Dam
lacikta Türbe sokağının altında 

bulunan kemerler, yollar ve oda
lardır. Henüz bu yolların ne oldu· 
ğu anlaşılamamıt ise de Bergama· 
da meydana çıkarılan Catinos he
kimin tababet hairelerinden daha 
üstün olan Eskulapyon olduğu tah
min edilmektedir. 

Tilkilik ve Pazaryerinde de bazı 
yerlerde eserler meydana çıkarıl
mııtır. Tilkilikte asarıatika dan 
çeşmenin altındaki bazı dükkan
larda eskiden kalmış kumaşlara 
toz halinde tesadüf edileceği tah
min olunmaktadır. 

Karantinada köprü civarında 

yeraltında da mozayikler bulun
muştur. 

Vilayet asarıatika komisyonu; 
Kadife kalesinde ve eski stadyom 
da yapılmış olan tahribatı tetkik 
etmiştir. Komisyon; asarıatika ve 
abideleri muhafaza nizamnamele
ri mucibince görülmeden mezar
lıklarla e:;ki eııerlcrin kaldırılma· 
ması ve bunlara dokunulmaması 

hakkında karar vermiş ve bu ka· 
rar belediye reisliği ile Milli Em· 
lak, Evkaf ve Muhasebei hususiye 
müdü~·lüklerine tebliğ edilmiştir. 

Eıki stadyomun dıvarları üze· 
rindcn yeni mektebe açılan yolun 
inşasına komisyon muvafakat et
miştir. 

Sineklide Kadifekalesinin al
tında bulunmuş olan asarı:ıtika

dan geniş su yollarının tetkikine 
devam edilmektedir. Şimdiye ka
dar yapılan araştırmada yeraltın· 
daki bu büyük su kanallarında 

(1750) metre ileri gidilmiştir. Bu 
kadar çok ileri gidildiği halde 
kanalın sonunu bulmak henüz ka
bil olmmaı~tır. 

Afyoncuların faaliyeti 
Afyon ihracatçıları son günler

de, verilen mühletin yaklaşması 

dolayısile faaliyet sarf etmekte ve 
yeni satış imkanları aramaktadır
lar. Son mühlet olan haziranda el
de kalan ihraç edilmemiş afyon
ların teşekkül edecek inhisar ida· 
resi tarafından alınacağı ümit e
dilmektedir. Elde bulunan mevcu· 
dun şu bir buçuk ay içinde ne ka
darının ihraç edilebileceği şimdi· 
den tahmin edilememektedir. 

Yeni inhisar idare!inin Türk af· 
yanlarını daha mütekamil bir şe
kilde ve bütün dünyaya emniyet 
verecek halde çıkaracağı muhak
kaktır. 

Esasen afyon son senelerde ma· 
nn ve şümulünde tam bir istihale 
olan bir mahsuldür. Afyon ihraca
lımn esasen memlekete temin etti
~i menfaat şayanı dikkat derece· 
de azalmıştır. 930 da 3,396,261 li· 
ra getiren afyon ihracatı 931 de 
2,817,924 lira ve 932 de ancak 
1,616,313 lira getirmiştir. 

Hariciye ve lktısat vekil
lerimiz dün geldiler 

Iktısat vekili Yunanistana gitmekten 
memnuniyet duyduğunu söylüyor 

<Baı tarafı ı tn<'l 1tıyıfada) f memleketler aralarında taksime 
di, Deniz ticareti müdürü Zeki tabi tuttuk. Btmdan sonra da ih
beyler ve diğer bir çok zatlar ta- nıcnt mallarımızın satışlarına mü
rafından karşılanmışlardır. csı=;ir olabikc:ek tarzda kontenjan 

Hariciye ve iktisat vekilleri usulünü hafifletmek ve umumi va
Haydarpaşadan bir motörle lstan- ziyct müsait olursa tamamen nor
bul tarafına geçmişler, yolda gene mal ~ekl e avdet etmek fikrinde
dünkü trenle gelen Fransız elçi- y1z.,, 
si Kont de Chambrun'ün bulundu - iktisat Vekaletinin bu aene 
ğu, Fransız sefaretine ait muştan B. M. Meclisine vereceği yeni la
üç defa düdük çalmak suretile se yihalar nelerdir? 
Jamlanmışlardır. ''- B. M. Meclisine ve Yekiller 

Tevfik Rüştü ve Celal beyler Heyetine takdim olunan kanun
öğle yemeğini Tokatlıyan otelin- lar şunlardır : 
de beraber yemişler, Tevfik Rüş- Sumer Bank kanunu, Sanayii 
tü bey gece yirmi birde Cenevre Te~,·ik kanununun tadili . Bunlarla 
ye doğru yola çıkmıştır. Kendisi· sanayi ofisi tamamen ve Sanayi . ~ 

ne hususi kalem müdürü Kemal, Kredi Bankasına ait kanunun da 
Orhan Tahsin beyler refakat et- bazr ahkamı kısmen değişmiş o-
mektedir. lacaktır. 

Tevfik Rüştü bey kendisile gö .Mütehassıs Ye salahiyattar bir 
rüşen bir muharririmize silahları heyet tarafından işletme tecrübe
bırakma konferansı müzakereleri sine layık görült:!n kağızman altın 
ne iştirak etmek üzere Cenevreye madenleri ile memleketimizde 
gittiğini, on beş gün içinde bura· mevcut petml madenlerinin ayn 
ya dönebileceğini ümit ettiğini, birer hükmi şahsiyet halinde ve 
konferansın bu seferki toplantısın lktısat vekaletine bağlı olarak ev
da M. Mac Donald planının mü- velfı. tecıübe ve bilahare i~letilme
zakeresine devam edileceğini, bu si için kanun layihası, vapurcu
planın bazı tadiller görmesi tabii lar kanunu, afyon kanunu, gayri 
olduğunu söylemiştir~ tabii şekilde gümrük tarifelerini 

Hariciye vekili; bundan başka yükselten Ye ticaret muahedeleri 
hariciye vekaletinde yapılması ta- üzerinde aleyhimize tadilat yapan 
ıavvur edilen yeni teşkilata memleketlere karRr müdafaa ted-

" dair layihanın B. M. Meclisine birleri alabilmek için icabında 
verildiğini, layiha henüz kanun gümrük tarif elerim izde değişiklik 
halini almadığı cihetle Hariciye yapabilmeğe hükfımt:!tin salahi. 
vekaleti umumi katipliğine kimin yetli olmaı:::mı temin edecek olan 
getirileceği hakkında bir karar kanun layihası .. . 
verilme.miş olduğunu bildirmi~tir. Bunlardan başka memleketteki 

Tevfik Rü~tü bey Türkiye - kredi ihtikarını kırmak maksadilc 
ltalya münasebatından ve bu hu- bir kanun projesi hazırlamaktayız. 
susta çıkan fena şayiaların ltal- Bu proje tefecilerle yapılacak mii
yan gazeteleri tarafından da tek- cadclede mümkün olan muvaf fa. 
zip edilmiş olmasından bahseder· kıyeti elde etmek için müsbet ve 
ken de "Bu gibi fena şayiaların menfi hükümleri ihti\'a edecek
ne kadar asılsız olursa olsun ala- tir. Hükumet bu projeye hususi bir 
kadarlarca tekzip edilmeleri dai - ehemmiyet atfetmektedir.,, 
ma faydalıdır. lki hükumet ara - Sanayi siyasetinde deği,ik-
sındaki dostluk misakı, müdde- likler olacak mıdır? 
ti henüz nihayet bulmamış olduğu "- Yukarıdaki kanun Hiyihala
halde İsmet paşa hazretlerinin rı değişiklikleri ifade etmektedir.,, 
Roma ziyaretleri esnasında tecdit - Memleketin umumi iktısadi 
edilmişti. Bu da, iki hükUmetin vaziyeti hakkında mütaleanızı öğ
mevcut dostluğa ne kadar ehem - rene bilir miyiz? 
miyet verdiklerini gösterir,, demiş "- Bu mevzu üzerinde uzun ko-
tir. nuşmamız Iaznndıı'. Vaktim yok-

lktısat vekili Celal bey salı gü tur. Yalnız; mallaıı ımz normal şe
nü Seyrisefain idaresinin İzmir va kilde ve beynelmilel piyasaların 
purile Yunanistana hareket ede- gi)stcrdiği imkan dahilinde satıl
cektir. Celil bey orada Yunan mıştır. Şimdi ölii mevsime girmiş 
hükumet adamlarile iktisadi müza bulunuyoruz. Yeni mahsulün daha 
kerelerde bulunacaktır. bereketli Ye memlekete daha fay. 

Kendisine bu seyahatinde Ha- dalı olmasına intizar ediyoruz.,, 
riciye müsteşarı Numan Rifat, Ha Celal Beyin ajansa 
rici Ticaret ofisi müdürü Cemal beyanatı 
beyler refakat edeceklerdir. lSTANBUL, 22 (A.A.) - Ati-

Celal bey dün bir muharririmi· naya gitmek üzere bugün şehrimi-
ze şu beyanatta bulunmuştur: ze gelmiş olan lktısat vekili Mah· 

"- Dost Yunanistam resmen mut Celal Beyefendi, Anadolu 
ziyaretimden büyük memnuniyet Ajansına §U beyanatta bulunmuf· 
duymaktayım . Her iki memleket )ardır: 
te müt~kahilen cari ve günden gü "Yunanistanla olan dostluğumuz 
ne artan samimi dostluğun arada en samimi esaslar dairesin-
halli luzım gelen mcı:::c!elcrin iyi de günden güne kuvvet bul· 
bir neticeye bağlannıası icin bir maktadır. Bu dostluğu sa· 
mesnet teşkil ettiği fikrindeyim.,, mimiyetine ise iki memle • 

- Kontenjan usulü tıomamile ketin bütün mahafili kanidir. Ben, 
değişecek midir, yeni bir formül· Atinaya iki tarafın iktısat müna
den bahsediliyor? sebetlerini bugünün ihtiyaçlarına 
"-Memleketimizde mutlak ~uret uyacak surette düzeltmek için bil- , 

te umumi kontenjan u:mlü tat- hassa bu dostluğa dayanarak gidi
bik ediliyordu. Bu sistemden tcd- yorum. Bundan istifade ederek bu 
ricen ayrıldık. Bazı eşyayı serbest dost memleketi görebileceğimden 
bıraktık, hazılaı1m da bizden al- dolayı duyduğum memnuniyet ve 
dıkları maim miktarı gözetilerek . heyecanı gizleyemem.,, 
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Büyük Millet Meclisinde 
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Maarif ve Nafia Vekilleri 
ızahat verdiler 

Devlet demiryolları bütçesi ve otobüs 
kamyon rekabeti görüşüldü 

ANKARA, 22 (A.A) - B. M. tamirat vardır. Bu kısımda toprak 
Meclisi bugün toplanmı§tır. Tahli· mütemadiyen akar. Son hadise bir 
siye Umum Müdürlüğünün 1933 yarmanın toprak kayması neticesi 
bütçesinin geri verilmesi hakkın- hat üzerine yıkılmasından ve tre· 
daki Batvekalet tezkeresi okun· nin o esnada geçmekte bulunma· 
duktan sonra lise ve orta mektep- sından ileri gelmiştir. 
lere alınacak leyli ve meccani ta- ı rtakliyat tzrifeleri 
lebeye ait kanunun üçüncü mad- Vekil Bey bundan oonra devlet 
desinin tefsirine lüzum görülmedi· demiryolları idaresinde nakliyat 
ği hakkındaki mazbata kabul o· tarifeler:ni tetkik ve tespit edecek 
lundu. Ayni surette tefsiri istenilen olan mütehassırıların Amerikadan 
jandarma efradı ltanununun bi- gelen işe başladiklarmı, memleke· 
rinci maddesinin tefsirine lüzum tin hususi ve iktııadi vaziyetiyle 
görüldüğü hakkındaki mazbata al A kadar bulunan bu kadar mü· 
kabul edilerek Devlet demiryolları him bir i~te bir netic~ alabilmek 
işletme idaresinin 1933 senesi büt- için be:ı altı aylık bir tetkike lü· 
çesine geçildi. Bu münasebetle söz zum olduğunu söylemiştir. 
alan hatipler, bütçe esbabı muci- Hilmi Bey, devlet demiryollarr 
besinde verilen açık izahatı bil- 1 malzeme~inin Anadolu · Bağdat 
hassa memnuniyetle kaydederek ve devlet demiryolları malzemesi 
içinde bulunulan sıkıntılı vaziyet· olarak üç nevi malzeme buluadu· 
te idare bütçeainin açık vermesi· ğunu ve bunların gerek ray -ve ge
nin tabii olduğunu söylemişlerdir. rek lokomotif ve saire itibariyle 
Hatipler, tarifelerin yüksekliğin- en sağlamını devlet <lemiryolları 
den şikayet eden halk kadar bu tarafından yeniden yapılan kı:nm· 
tarifeleri daha ziyade indirmeyen lar malzemesi te~kil eUiğini ve en 
iıletme idaresinin de haklı oldu· aağlam malzemeli kısımlar üze
ğunu işnret ettikten sonra şimen· rinde nakliyatın azlığına mukabil 
diferlere lmrtı rekabet yapan kam- diğer kısımlcırda münakalatın ke· 
yon ve otobüs nakliyatına temas tif olduğunu ilave etmiıtir. Bu iza· 
ctmi!ler ve bu i~le de yakında hattan Gonra kanununun heyeti 
me§gul olunması zamanı geldiği· umumiyesi üzerin~e müzakere ka· 
ni ve devlet demiryollarının seli- fi görülerek m3.ddelere geçilmit

meti namma bu meselenin bir an tir. 
evvel halledilmesi lazım geldiğini Maddelerin müzakere:.inde bir 
söylemi~lerdir. meb'us emanet bor~ların idare ta· 

Nafia Vekilinin beyanatı rafınc!an yaptlacak ilk fotikrazdan 
Nafia vekili Hilmi Bey, bu milta· mutlaka ödenme:;i için kanuna bir 
lealııra cevap vererel· Meclisin taı kaydın konulmasını istemi9tir. Bu
dikine arzedilen bütçedeki açığın na cevap veren Bütçe Encümeni 
gümrük gelirini azaltan, ticaret Reisi Hasan Fehmi Bey, emanet 
hacmını darlatan ı;e!Jeplerin ve i- borçların aadece emaneten bırakı
tabii neticesi olduğunu ve buna lan paralar olmaclığmı, bunların 
rağmen açığın haddi asgariye in- içinde istihkaklar karşılıkları ve· 

rilen sandık makbuzlan ve kabu· 
dirilerek Meclise getirildiğini söy 
lemiş ve tarifelerde lenzil5.t mese· 
lesine temas ederek dem ittir ki: 

lü muvakkat muameleleri, intaç e· 
dilemiyen inşaat yüzde onlarının 
da dahil olduğunu işaret ederek 
kanuna geçen seneki gibi takyit 
edici bir hüküm koymanın mali 
faydası olmadığını söylemiştir. 

Kabul edilen kanuna göre devlel 
demiryolları ve işletme idaresinin 
1933 mali senesi maGarifi kar§ıhğı 
olarak 15,420,327 lira tahsisat ka· 
bul olunması ve varidetı da 
13,937,000 tahmin edilmektedir. 
Kanunun bir maddesiyle 1933 mali 

"Tarifeler ve tenzilat iki cep· 
heden mütalea edilebilir. Bunlar
dan biri, uzun seneler sonra nakli
yatından demiryollarma gelir te· 
min edecek e!yalar tarife~inde 
tenzilat yapmaktır ki buna bugün 
için imkan görmemekteyiz. Bun
lar haricindeki eşyalara gelince: 
bugün bunlardan maliyet fiyatına 
taşıdığmıız eşya vardır. Hatları· 

mız üzerinde 600 kilometreden yu. 
:karı olan münakalatta yüzde 60 muamelatı nakdiyesinin tedviri ve 
nisbetinde tenzilat yapılmıştır. geçmiş senelere ait emanet borçla· 

Kamyon v.e otobüs rekabetine rın tediyesi ve 400 bin iiraya kadar 
'de temas eden Vekil Bey, dünya· stok itharı için Maliye vekaletinin 

kefaletiyle ve idarenin 3 milyon 
nın her tarafında fimendiferlere 
karşı kamyon ve otobüsler tara· liraya kadar istikraz !::aydına ve 
fmdan yapılmakta olan rekabete bankalar nezdine he:;abı cari aç
tedbirler aranmakta ve hükümler ma11na selahiyet verilmektedir. 

Maarif Vckale i teskilab 
konulmakta olduğu ve bu yolda Müteakiben Maarif • teş.~ilfıtı 
muhtelif demiryolları idareleri ta· kanununun ı 11 inci maddesinin i
rafından alınmış tedbirlerin tetkik ki !ene müddetle tecil e::lilınesi 
edilmekte olduğunu, bu şuursuz re. h 1 k d k" k h · 10'"'3 . a.t ın a 1 anunun azıran ..,., 
kabetı durduracak bir kanun layi- ı t ·h· d h ı } .. · 

arı ın en aş :ıma t uzere yenı-

hasının yakında Meclise arzedile· d ·k· d h t d't d'I · 
w. • .. 

1 
. • en ı ı sene a a em ı c ı mesı· 

cegım soy emıştır. ne dair kanununun müzakeresi ya 
Pozanti kazası p!lmıştır. 

Son günlerde Poznntıda vukua Mer'iyeti u::atılmak istenilen ko.-
gelen şimendifer kaznsının neden nun ı haziran 1S32 de hüh:ürnden 
ileri geldiği hakkında bir suale sakit olduğundan teklif edilen ka
cevap veren Vekil Bey demiştir nunun bu şekilde kabulü doğru o
ki: lamıyacağı hakkında ileri sürülen 

"Kaza, bir kayma hadisesi neti- mütaleaya Maarif Vekili Reşit 
ceıidir. Esasen hattın bu kısmın· Galip Bey cevap vererek maarif 
daki arazi kaypaktır. Burada hat· te~kilatına dair olan kanunun 111 
bn yaprlma~a başlandığı günden inci maddesine göre hu:;usi idare· 
!tibıı.ren devam eden mütemadi bir lerce ilk tedrisat muallim ve mu· 

VAKiT 

Hikaye İdeal kadın Yazan: 
fa. -... ; . . . . . . - . . ~- ... ' . ... . .. . I"' I• : .~.- • , 

Kadriyi on beş senedir tanır - miş bir şapkanın gizlediği ve me
dım .. On beş senedir hiç değişmi - rak uyandıran bir baştır, benimi· 
yen bu arkadaşın, kendisini tanı - çin kad•n ... 
yanları meraka düşüren bir hali Kadri bıyık altından güldüğü • 
vardı ... Kadri, genç ve neş' eli ol • mü görünce, clurdll. Maamnfih o 
masma rağmen, hiç bir kadınla da gülerek devam etti: 
münasebette bulunmazdı .. Hem de - Benim için kadın, bütün ma
bekardı .. Fakat, bu, Kadrinin ka- nasile meyvai memnuadır .. Okka
dmlardan ho!lnnmadığı, gayri ta · sı 180 kuruşa satılan ecnebi mu~ • 
bii adetleri olduğu manada anla • lan gibi .... 
!ılır.amalı dır .. Çünkü, Kadri, bu - Peki a.mma? 
cins münasebetlerdne nefret eder, - İşte .. Bunu kafana yerleştir-
esasen bu huyları taşıyan kimse • dikten son:a söyliyeceklerimi an -
lerle de görü~mez.. Daha kısaca 1 lıyabilirsin. Demin sana "bütün 
söyliyeyim, Kadriyi, biz arka • şehirdeki güzel kadınlara, isterim 
daşları bugüne kadar hiç bir ka· ki ben, yalnız ben malik olayim,, 
dınla görmemiştik .. Onun bir sev- demiştim. Şimdi anlıyor musun ni 
gi]i:;i hir nişanlısı, bir metresi ol • çin beni hiç bir kadınla görmedi • 
duğumı bilmiyorduk.. ğinizi? 

Bir gün Kadriyi sıkııtırdım: - Eğer bu ı-;öylediklerinden bir 
- Camm Kadri, iıuarun tabii §ey anladımsa arap o!ayım ... 

bir takım ihtiyaçları olur. Sen Kadri, kızdı: 
bunları da mı h~setmiyonun, yok· - Canım, ne maddi admalar-
ıa, marazi bir şekilde?.. sınız ! Ne kanaatkar adc:.;nlarsı -

- Madam ki bu kadar merak mz? Bir parça gayret edenen an· 
ediyorsun .. Sana anlatayım.. larsın ... Yahut, dur bari, sana a -

Bir hikaye anlatilmadan evvel dam akıllı anlatayım. Ben, bütün 
yapılması lazım gelen ve adeta İs~e.nbulu, kendi malikanem telik 
klasik olmu~ hareketi yapma.l: i· ki ediyorum. Sokakları evimin ko 
ç'n, yani bir sıeara yak"Tllak için ridorlarıdır, ve bu koridorlarda 
pnketini çıkardı. Bir de bana ver- dolr.şan ne kadar güzel kadınlar 
di ve başladı: varsa, hepsi, haremimde dola~an 

- Zannetmem ki dünyada be- cariyelerimdir. Onların çckluğu , 
nim kadar kadın ihtiyaciyle ya· ve bir kcıdının hiç bir vakit bütün 
nan bil'i&i bulunsun. Bunu CJ.lcl- kadınların güzelliklerini kendin • 
ade bir laf olarak alma. Bu i!1ti • de toplıyabilmesi de gayri kabil 
yaç bende "bir hadm,, çeklinde olması, arzumu "bir kadın,, üze· 
değil, "bütün kadınlar,, tabii "bü- rinde tek:;if etmekliğime mani ~lu 
tün ıüzel kadınlar,, şeklindedir •. yor. Kebabın drmanına para iati· 
Bütün şehirdeki güzel kadınlara, yen aşçıya Nasrettin Hocanın pa· 
isterim ki ben, yalnız ben malik o· ranın şıkırtısını vermesi gibi Y"- • 
layı;n ... Bu tatmini hayalen bile pıyorum, ve her akşam. evime, bu 
güç. olan arzuyu ben bir çok kim· kadar çok ve mütenevvi kadrna sa 
sc!cri eüldürecek olan bir tuzda bip olmanın vereceği bir aksüla · 
yerine eetirmiş bulunuyorum.Mak melle, kadınlardan nefret eclcrr k 
sadımı tt.mamen anlatabiln:ek i · dörüyor, kendimi, en miişfik, en 
çin evveli şunu :söyliyeyim ki be- tatlı, en rahat, en güzel ve idea) 
n:m için kadın hissi, Adem baba- kadının, "uyku, nun kollarına hı· 
mızın Havva anamızı anlayışı gi • rakıyornm. 
bi bir his değildir. Benim için ka· Zavallı Kadri! .. 
dın, düşü .... en, kcnu~masmı bilen, 
s:ın ·ı &üzeHiği tabii güzelliğ~nden 
foz a olan, c'nsiyetinin sade::e ar· 
zurnnu bir iz halinde bırakıp gi· 
den, incelik ve güzelliklerini tet -
k:ke vakit bırakmıyan, ani olarak 
yaptığı tesiri, ayni derecede anı 
bir kn.çı~la, gözden kayboluşla da
ha derinleş~iren bir mahluktur. 

Bir kelime ile, benim için kadın 
-güzel kadın demiye artık lüzum 
görmüyorum- bir pencere çerçe· 
veninden yarı çıplak gölgesi görü· 
nen bir "komşu tavuğu,, , otomo· 
bile binerken beliren siyah ipek 
çoraplı bir ba:ak, fazla yana eğil-

avinlerine ayda 1000 kuruştan 

çok ve 500 kuruştan az olmamak 
üzere ev kirası verilmesi lazımgel· 
diğini, fakat bu idarelerin içinde 
bulundukları imkansızlık dola • 
yı:;iyle bu parnyı verecek vaziyet· 
te buluu .. ınadıklnrından kanunun 
bu maddesinin tecil edildiğini kay· 
detmiş ve hususi idareler vaziye· 
tindeki sıkıntının de\·am etmekte 
olması dolayısile bu kanunun 932 
senesi haziramndan itibaren tek
rar uzatılmasına zaruret olduğunu 
ı,öy l emiş tir. 

lstnnbul dördüncü icra memur· 
luğundan: T amamma üç bin iki 
yüz lira kıymet tak:\ir edilen Ka· 
dıköyde Eski Osman ağa yeni Ra· 
sim Paşa mahallesinin Aziziye so
kağında eski ve yeni 3 numaralı 
ahsabı gayri ,menkulün tamamı al 
tı ·hisse itibarile be~ hissesi açık 
arttıı.-maya vazedilmiş olup 10. 5 • 
933 tarihinde şartnamesi divanha· 
neye talik edilerek 27 - 5 • 933 
tarihine müsadif cumartesi günü 
saat (14) tten (16) ya kadar Is· 
tanbul dördüncü icra dairesinde 
açık arttırma suretile satılacak
tır . 

Arttırmaya iştirak için yüzde 
•edi bucuk teminat akcesi alınır. 

Müterakim vergi, belediye, vakıf 
icaresi mü~teriye aittir. 929 tarih· 
li icra kanununun 119 uncu mad· 
desine tevfikan hakları tapu sicil
lerile sabit olmıyan ipotekli ala· 
caklılarla diğer alakadaranm ve 
irtifak hakkı sahiplerinin ve hu
su1ile faiz ve masarif e dair elan 
iddialarım ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müsbite· 
lerile bildirmeleri lav.mdır. Aksi 
halde hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar sah! bedelinin paylaş
masından haric kalırlar. Alakada 
ramn itbu maddei kanuniye ah
kamına göre hareket etmeleri ve 
daha fazla mnlf~mat almak istiyen 
lerin 932 • 335 dosya numarası ile 
memuriyetimize müracaatları i· 
lan olunur. (2338) 

Beyoğlu birinci sulh .,,;;, 
kimliğinden: lstanbul c"J 
lığına izafeten avukat 
} in Taksimde KurabiyeJtll' 
dn 3 numaralı hanede -ıtd 
sın dan şoför Y ervant ıvt•.s.rJ> 

d'-ı 1 
aleyhine ikame eyle 1 \eıı 
sar dava:u üzerine gı~ıı f/esı 
yan eden muhakeıneae.-j 
raz ve sa~it görülerne~ıg d.ıı 
de yemin teklif kıhndıgıfllt'rJ 
sile muameleli gıynp 
her sabik ilinen tebliğiJle tS 
ve ·i)erek emri muh~kenl~ 
933 tarihine müsad~f . b'
günü saat 1 O na talık ~ı d• 
cluğundan beş gün zarfıll ~ 
ve rnub~Jtemede bizzat ";~ 
li ~azır h:.ılur.madı<tı tak-~ ı 
hakeır.enin intac e..lilece.:~ert 
Cıakamma k nim olmak (~ 
olunur. __..:./, 

~ 
Beyoğlu birinci sulh ~'Jt 

kimliğinden: İstanbul !Slil 
lığına izafeten avukat ce ı'f 
Gala tada Perşembe .. P~ ~' 
Arslan hanında 4 ünzu 

11 
2 No. lu yazıhanede Os~ği 
di aleyhine ikame eyled•SSI; 
nın cari muhakemesinde 
aleyhin clyevm ikametgi~. 
hu) olduğu anla§ılmış ~e J 
ilnnen tebligat icı·ası kı:ıJ' s· 
larak emri muhakeme 18 · 

'h' ·· d'f e...,bt tarı .ıre musa ı perş ••· td 
saat 10 na talik kılınrnı! 0 ,ı 
dan yev:mi mezkfırda bııı 
vekil hazır bulunamadığı ~ 
gıyaben muhakemenin c)e:i~ 
cegı tebliğ m~.kamına ']} 
mak üzere ilfın olunur~ 

~ 
htanbul asliye ikinci hll'-11f,ı 

kemesinden: Milli Mudi). 
·ııı 

kal eti taraf mdan Şehre1(;,P11 
cuncu Kanım mahallesi ıf. 
kağında 6 No. lu hanede: h'ıı1 
mütekait kaymakam tbrCJ 1~ 
ve saire aleyhlerine zı1~ 
bebiyct verdikleri .(9337) 0Jıı 
tahsili hakkımla ikame ~jtll, 
davada ımüddea aicyh lbr~ f..1 

yin ikametgahının meçhtı ;.,~ 
sebile ilanen tebligata · ~dei 
gelmemiş olduğundan ırı~ ri'' 
kili dava arzuhali mirrıde ~ 
tekrarla divanı harbin b~bt'ı 
mütedair karar suretini 1 b'~~ 
müddeaaleyh lbrahim B. ıer 
d 1 bl'w' i tŞ a gıyap <ararı te 1gın re 
miş ve talep veçhile bu kefı 

. ·tıll 
kında gıyap karan Jttı '""t 
muş chr.akla yevmi tahl<l b' 
rak 1 H;niran 933 peı-sell'., /. 
nü saat 13,3~) tayin edilrıt1~ / 
ğundan yevmi mezkur ;,.ti 
mahkemede hazır bul~11 ~ 
aksi takdirde muameleı f>Jf'~ 
yenin icra kılınacağı ınal.l;..ıı 
ma.k üzere gazetelerle d~~3v 
nur. ~ 

l'ie 
İstanbul mahkemei as j 5ıı~ 

cü hukuk dairesinden: 1''6 
Def terd:ırlığı tarafından ,, ıJ' 
yünde Nurettin Pata sok~: rJ 
numaralı hanede ınu~ı 

9
te ~ 

bey aleyhine okuma ve ıb Iİ~ 
rafı olarak cem'an 7611~ t,.ıet 

h . 1 11 
kuruşun maa faiz ta sı 1 " 

a J ~ ı 
açılan 932 • 231 nuına! ı;)e l'' 
arzuhalinin hini tebliğıll eJtı; 
beyin mezkur haneyi ıer!ııııl 1 
elyevm ikametgahının l't! 0eıı ' 
lunduğu mübaşirin şer~1;,0,$1 ~ 
laşılmı' olmakla da"Va 11.r ,,eıı ~ 
retinin bir ay müddetle l 

3
', 

liğine ve tahkikatın 25 · l'I 
b .. ·· t 14 cJe 'ıl' 

per~em e gur..u saa ııı• 

k . l , . w. d Jfl\J J ne arar verı aıgın en "t"' 
Nazım beyin yemvi rneı~:ı;ıst 
mediği vey.:ı .dava ~rzU hıı.1'~ıf.!{ 
vap vermedığı takdırcle .

1
... ~ , 

.,• ) •"Ad 
gıyap kararı verilezegı ('P'~ 

nur. 

Vekil Bey bu meyanda Maarif 
vekaletince ilk tedrisat muallim
lerinin haremle eksilen haklarını 
tamı\mlıyacak bir §ekil bulunaca· 
ğını ela ilave etmiştir. 

" .'. .. , . . . . . . 

Kanun maddesinin yeniden ted
vin edilmek üzere alakadar encü· 
menlere iadesi için verilen hkrir 
kabul edilmiş ve pazartesi gunu 
toplamlmnk üzere içtimaa nihayet 
verilmiştir. 

Yeni Tarih 
Her sınıf tarih kitabının hutaso81 

. ,d•' 
f arib imtihanını Yermek İsteyenlere lüzu;n!u bir rebbe laf· 

ı 00 ı. uru" fiat'a lstanbulda Kanaat Kütüphanes:nde ,atı 



ikramiyeli o/0 5 faizli 
1933 istikrazına 

ait ilin: 
Maliye Vekaletinden: 

Fe 1~121932 tarih ve 2094 numarala kanun mucibince basıla 
ra :f P•ıa • Diyarbekir demiryo]unun Şefkatli istasyonundan son· 
liraı.~n .lcı~mının inşasına tahsis edilmek uzere yapılacak 12,000,000 

1111 llbkrızın "A,, tertibini teşkil eden 4,000,000 liralık kıs· 
de~~· kayıt muamelesine 1 nisan 933 te başlanacak ve bu mtıd· 

ır ay devam ederek 30 nisan 933 akşamı bitecektir. 
1 - Bu istikraz llç milsavi tertipte ve beheri yirmiıer lirahk 

2 
itibari kıymette himiline muharrer tahvillerle yapılacakbr. 

- Her tertip birden iki yilz bine kadar numarayı taııya
cakbr. 

3 - Bu itibarla tam tahvil altmış Jira itibari kıymetinde 
olup bunun için her tertibe ait yirmi lırahk tahvil tam 
tahvilin üçte birioi temsil eder ve ikramiyelere de o 
niıbette iıtirak hakkını verir. 

4 - Bu defa kayit muamelesine başlanan 11A,, tertibine ait 
tnhvillerin ihraç fialı yüzde doksan beş olarak tesbit 
edilmiıtir. Yani yirmi liralık bir tahvil bu mtıddet zar· 

S f1nda on dokuz liraya satılacaktır. 
- istikrazın faizi % 5 tir. Bunun için her tahvil bir lira 

kıymetinde yirmi kuponu taşıyacaktır. 
6 - Faizden başka senede iki defa 16 nisan ve 16 teşrini

evvel tariblerinde yapılacak keşidelerde kazanan numa
ralara aşağıda yazılı ikramiyeler tevzi olunur. 

Adet Türk lirası Yekun Türk 
beheri ne lirası -2 30,000 60,000 

2 15,000 30,000 
6 3,000 18,000 

12 909 10,908 
578 120 69,360 -600 188,268 

f" ~tıkarıdaıt yazıla miktarlar t~~ tah_yil üzerinden hesap ve tes· 
b l edilmiş olup numarasına ikramiye isabet edecek tertiplerden 
et birine üçte biri tevzi edilecektir. 

11At b . h ayda bir yapılacak keşideler neticesi tevzi edilecek iş· 
~ .. dcramiye miktarlarmın ne suretle hesap ve tesbit edilmiı ol
b IU ayrıca broşilr halinde yapilan neıriyatla izah edilmiştir. Bu 

'Ofürlerin kayit muamelesini yapan bankalardan talep edilme1i.,, 
d 7 - Faiz ve ikramiyeler bu istıkrazın tamamen itfasına ka-
ır her tllrlü resim ve vergilerden muaftır. · 

ltae1 ~ 8 Bu iıtikraz tahvilleri resmi devair ve müesseselerce hu
lb ıdare ve belediyelerce yapılacak müzayede, münakasa ve 
b ulrıveleJerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerinden başa-
~· kabul edilir. Bundan batka hazinece sahlmıı ve satılacak 

0 •n lllİIJi emllk bedellerinin ödenmesinde de başabaş alınır. 
~•yit muamelata : 

il 9. - Kayit muamelesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
de Zıraat, it ve Emlak Bankalarımn merkez ve ıubeleri tarafın· 
Ô.n her tarafta icra edilecektir. Bu bankalardan baıka lstanbul'da 
ti .~•nlı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı Ticareti Ha
ri~ıye Bankası, Selinik, Kommerçiale, Franko • Asyatik Ame
lt 111 Ekispres, Doyçe Bank, Oryant Bank, Banko di 
d~fl.Ja, Felemenk Bahri Sefit Bankalarile ayrıca ilin edilecek 
'~tr bankalar tarafından da icra edilecektir. 

i . O - Bu defa yapılacak "A,, tertıbine ait kayit muamelesi 
,Ç:ıı on dokuz liranın peşinen tediyesi mukabilinde yukarıda ya-

11 bankalar tarafından tahvillerin asılları yerine geçmek üzere 
lt~e hamiline muharrer yirmi lirahk muvakkat makbuz verilecektir. 
li 1 - Mu•akkat makbuzların asıllarile ne zaman değiştirilece-
~ca ilin edilecektir. (1258) 

Büyük Millet Meclisi 
Daire Müdürlüğünden: 
~~A BOYOK MiLLET MECLiSi BiNASINA 11.A VE 

ETILE YAPILACAK BiNA NIN iNŞASI KAP ALI ZARF 

USULILE MÜNAKASAYA KONULMUŞTUR. 
.. , 1, - Milnakasaya iştirak edeceklerin Türkiye dahilinde 
~raıı beı bin,, lirahk bir binayı mlikemmel bir surette inşa 

1 olduklar1na dair vesaik göstermeleri 1Azımd1r. 
Bu Vesikaların kabulü komisyonun takdirine bağlıdır. 

" 2 - ihale 1933 ıeneai Mavısınan "on dördOncii,, pazar ili· ._ "•t ..... dlrtte,. BtıyOk Millet Meclisi idare Heyeti huzurun· 
Jıpatacakbr. 

'ttu 3 - Şartname ve pllnlar ve sair evrak ve malumat Büyük 
et Meclisi Daire mildürlilğünden alınar. (1770) 

VAKiT 
w 

SEYRiSEF AiN 
Merkezi idaresi Galata köprü aşı ll 2623 
Şube A, Slr\:ecl Mühürdar zade ilan 22640 

lzmlr • Pire • lakenderiye 
Postası 

(Izmir) ~~ d~isan salı 

Trabzon Postası 

(Karadeniz) ~=n ~!-r 
ıamba 18 de Galata rıhhmm· 
dan kalkarlar. Dönüşte Tıre· 
bolu'va da uğranılır. (1778) 

Sadık Zade Biraderler 
VAPURLARI 

KARADEniz POSTASI 

SAKARYA 
Vapuru 24 Nisan 

Pazartesi 
saat 16 da Sirkeci rıhamından hare
ketle (Zonguldak, Jneholu, Ayancık 
Samsun, Oıdu, Giresun. Trabzon, 
Sürmene, \ ' C Rize) ye azimet ye av
det edecektir. 

Her hafta Cumartesi 
günü lzmire muntazam 
postamız vardır. 

Fada tafsillt için Sirkeci 
Meymenet hanı altında acen· 
talığına müracaat. Tel. 22134 

(2107) 

Zayi - 606 numaralı tek yük 
arabamın numara pJakuı zayi 
olmuıtur. Y eniıi abnacağmdan zu 

burunda hükmü yoktur. Büyüka -
1 

dada arabacı Ali. (2348) 

Sayda: tt 

T\:JOKiYE 

ZiRAAT 
BANKA51 

\ 

.. 

. ' 

DARA 
BiRiKTiREN 
J2Al-IAT--t;D~R 

lstanbul Evkaf MUdürlü§U illnlar1 

Mahalle ve Mevkii 

Sütlüce Mahmutağa 

" " 
, Kasımpaşa Eyyühöm Ah-

met efendi 

Nişantaşı Muradiye 

,, " 
Balat Karaba~ 

K. Mustafa P. Mollahüsrev 
Kasımpışa Camiıkebir 

" " 
" " 

Kızıltoprak Zühtü P. 
" Tuğlacı Mustafaağa 

" ,, 
Z··ht" aşa ,. u up 

" " 
'' ,, 

So'< ağ'ı 

Bade maltı 

" Ufal< köprü 

Cami ittisalinde 
Galipdede 
Vapuriskelcsi 

Şerefiye 
Türabibaba 
o 
Türabibaba 

Bağdat 
Cami işerif 

" 
Bağdat 

" 

No. sı 

51·33 
51-33 
27-~3 

33-39 
35 41 
ıs 

36 
5 
9 

15· ı 1 

18 32 
21 
25 
34 
43 

il 45 

.... :\ 

Cinsi 

Hane 

" 
" 

Dük kin 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Üsküdar Gerede Cami avlusunda 92 Mağaza 

" 
T enbel HacıMehmet Atlama taşı 

" 
Selimiye Dıvardibı 

Kasımpaşa Camiikebir O 

Hasköy KiremitçiAhmetçelebi Cami 

o 
1 
7 

Ayvansaray Korucu Meh· Eyüp caddesi 
2 50 

23 

Oda ve kulübe 
Arsa 

Ah1r 

Kavı kant 
Arsa 

metçelebi 

Yukarıda mevkilerile cinsleri yazılı vakıf emlak 934 seneıi 
Mayıs nihayetine kadar kiraya verilmPk üzere müzayedeye kon
muıtur. ihaleleri Mayısın on beşinci Pazartesi gOnü saat on beı
te vapı ' acaktır. Tutmak isteyenler Çenbeılitaşta Evkaf MfidOri· 
yetinde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (1773) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
DIŞ DOKTORU 

Mustafa Zeki 
Dahili hastalıkları mütehassısı Muayenehane: Üsküdar Atlama• 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 taşı No. 53 



VAKrl' 

Çocak Baltası, iş Kamllarası Baltası 

=-

içi neşe ile dolu 
Birer kumbaramız var ! 11 

Biz aşarız her yolu 
Çünkü kumbaramız var ! il Bayram ne kadar tatlı 

Kollarımız kanatlı 1 1 

, 
~1 

Neşemiz iki katlı 

Çünkü kumbaramız var! 

. . )!"!}<' . • ~ • .. • . . 
' ; • • .:. • • • • 1 

Fevzi Paşa - Diyarıbekir 
Demir Yolu inşaahna 
tahsis edilecek olan 

0/o z ikram eli ve 010 5 Palzll IS 3 stlkrazı 

iliraç Jiah : 95 

itfa müddeti: 20 sene 

Cem'an 188 268 liralık 600 
adet Senevi iKRAMiYE 

Büyük ikramiyeler : 
HER SENE: 

2 adet 30 000 liralık 
2 

" 15 000 " 6 
" 3 000 " 

·KAYi1 MUAMELESi 30 NiSANA KADAR 

• 
T emin~h: .. • de 

Düyunu Umumıye butçesiJI 
Tahsisat 

iKRAMiYE ve Seneli1' 
mürettebat ~ 

CUMHURiYET ME 
BANKASINCA 

ödenecektir. 

TÜRKİYE İŞ BANK 

Kaydı kolaylaştırmak için 

Taksitli veya Avans Şeklinde satış yapılır· 
-;:::=======================:==;:==;===;--:-~~~~~~~-:-::=================================~ 

1 lst. Tapu idaresinden: Yedi· k 1 r alı k o da 1 ar ---·-------------------'- kulede Mirahor llyas bey mahal· 
Eminönü Kaymakamlığından : Beyazıtta Cumhuriyet cadde· lesinin Bahçevan oğlu sokağında 

lstanbul Belediyesi ilAnları 

sinde inzibat Karakolhanesi sırasında Elli sekiz numaralı Bele- eski 1, 3 ve yeni 9, 11 No. lu ha· 
diye mah dllkkin icara verileceğinden talip olanların Nisanın ne ve arsanın Madam Avantiya • 
25 inci salı günü saat 14 de daire encümenine gelmeleri ilin dan intikali evlatları Eleni Hiriso 
olunur. (1798) irini taraflarından talep edilmit 

F 'b B d ş b · M ve tasarruf kaydı olmaması haae-atı ele iye u esı üdiriyetioden : Yeni bahçede Kaptan bile senetsiz tasarruf muamelesi· 
Sinan mahaltesinde kerimi sokağıoda 4066 harita ve 7 emlak ne tabi bulunmut olduğundan bu 
numaralı hane enkazı bilmüzayede satılacıtğıodan talip olanların emlake batkaca tasarruf iddia e· 
Jllzde yedi buçuk pey akçesini yatırmak üzere her gün daireye denlerin 10 gün zarfında vesaiki 
11tünyedeye İft•rak etmek için de 13-5·933 tarihine müsadif cu· tasarrufiyeleri ile birlikte lstanbul 
martesi günü saat 14 te daire encümenine müracaatları ilin Tapu idaresine müracaatları ilin 
olunur. (1800) olunur. .(2369) 

Orhan Bey hanında Ki" 
ralık odalar vardır. TaliP 
olanlar VAKiT idaresif"lt' 

müracaat edebilirler 

SAHİBİ: MEHMET J.SJJılf µ! 
Umumi Neşriyat MüdUrU : Fl~ ,ıfll 

VA.KIT MATBAASI- tST~ 


