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Dün Halkevlerinde 
Yıl dönümü münasebetile bütün 
nıemlekette yapılan merasimi Baş
vekilimiz güzel bir nut~kla açtılar 
Bu münasebetle Gazi . Hz. il:e Başvekilimiz arasında 

telgraflar teati edildi 

Dün ldanhal H•ll-evlndeld toplaab ve hblama anUnde toplanan laalk 
bun Halkevlerinin büyük bay· 

l'lltı rünü idi Bir sene evvel 19 
tub-. açılan bü kültür müesse • 
leai Ana.dolunun muhtelif taraf • 
1-rında çalıtma. ocakları açarak 
taın bir senedir yeni yol üzerinde 
)Ürüyor. Bundan hatka dün de 
1'ıenıleketin muhtelif taraflarm • 
~ .. Yeniden bir çok çalııma ocaık
b~rı açılıyordu. Bu suretle yekUn 

ır. •ene içinde 55 e varan yuvala111 

tın bir taraf tan yıl dönümü, diğer 
t'-ra.ftan da yeni açılan ocakların 
'çdına merasimi kutlulanmııtır. 

latanbul Halkevinde 

İstanbul Halkevinde yapılan 
Program mucibince iki yerde tes'it 
~raaimi yapdacakb. 

Halkcvicrinin yıl dönümtl mtınasebetite : Dünkft temsilden btr sahne 

l Birincisi Halkevinin Cağaloğ- _..._,.,, 
"ndaki merkezinde yapılacak ve 
h-.zırlanan telsiz tertibatile An • 
ıc-..rdaki merisim de dinlenilecek

ismet Paşa Hz. nin 
dünkü nutukları ti, 

I Güzel san'atlar tubesinin bu -
d1ln~uğu Gülhane parkı methalin
ekı Alay kötkünde de; Halkevi 
~el ıan' atlar şubesi taraf mdan 
~ırlanmıt olan Faruk Nafiz Be· 

)ill (Öz yurt) piyesi temsil edile· 
~itti. 

C.ialoğlundaki merkezde 

lf Cağaloğlundaki merkezde 
l llkevi merkezi bayraklarla süs
~llılııitti. Evin salonunda da An· 

f Alt tarafı 2 inci sayıfamızda) 
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1 iki güzel şiir E 

f ~çet Kemai ve Yaşar N ahi~ 
~1lerin dün İstanbul Halke- i 
'1inde okunan iki şiir bugün ye- ~ 

dinci sayıfamızda ~ 

Yeni Halkcvlerinin açılması müna· 
sebetile Başvekil ismet Paşa Hz. dün 
Ankara Halkevinde, radyo ile biitün 
memlekete neşredilen, şu nutku söy • 
lemişlerdir: 

Çok değerli dinleyicilerim, 
Bugün memlekette yeniden 21 

Halkevi açılıyor. Şimdiye kadar 
mevcut olan 34 ile 55 halkevi bu
günden itibaren faaliyete geçi -
yor demektir. Adı üstünde oldu -
ğu gibi halkın külf etsizce ve yük· 
aek gayeler için daima toplanma -
sını temin eden bir vasıta ve bir 
yer addetmek yalnız bu kadarı 
dahi büyük bir milli müessese ol
duğunu anlamak için kafidir~ 

Halkevleri vatandatların kül -
fetaiz toplanacakları yer olduğu 
gibi vatandatlann memleket ve 

millet iılerini bilhassa milletin 
yüksek kültür işlerini, düşüdükle
ri gibi zahmetsiz konutabilecek -
leri bir yerdir. Halkevlerine ilk 
açıldığı günden itibaren büyük bir 
milli müessese ehemmiyetini at -
f ettik. Bir senelik tecrübe bu nok· 
tai nazarımızın isabetli ve kıy • 
metli olduğunu ispat etmiştir. Her 
yerde vatandaşların halkevinde 
tamamlanarak ilmi ve içtimai 
meseleler için fikirlerini biribirle· 
rine zevkle söylediklerini mem • 
Ieketin aiyaaeti ve memleketin ik
tıaadiyatı hakkında malu1n:at ver· 
mek için bu vasıtadan İstifade et
tiklerini memnuniyetle gördük. 
Arkadatlar bir çok yerlerde halk
evleri 1enede 120 den fazla top -

(Alt taralı 7 inci sayıfamızda) 

Annesi kız1nı aramıya gitti ! ......................................................................... _ 
Kaçırılan kız yüzünden 
tevkif edilen adam .• 

... Ve arkadaşı M. Papasın macera
lannı,kızı nasıl tanıdığını anlabyorlar 

Paaaporta Matmazelin ka
ranlık bir resmini yapııtır

mıılar. Bu suretle it 
karııtırılmış ... 

,.. * ~ 

Tayyare ile Yunanistana kaçan 
muıevi zengini M. Şorun kızı ile 
kızı kaçıTan • Yunan artisti M. 
Papa11 bulmak için yapılan arat -
tırmalar hala bir netice vermemi§ 
tir. 

iki gencin tayyareden Faler li . 
manında yere indikleri haberi ta- ı' 

<Devamı 11 inci sahi/ada) 

Tevkif o1undağım11 •e firarı nasıl 
öğrendiğini anlatan 

M. Galatls 
........................................................................................... 

Pek eğlenceli geçen bir gec~ ... 
..... 

· Enlkl gece'kl baloda Vali Muhiddin Beyin masası : Ortada refikası, salda kerimesi Ular 

mmayeletfal ccmlyetlnln ııenellk balo • 
1811 evvelkl ak§&III Tokatllyan otellnde ve .. 
rilmlttlr. 

Balo ç0k parlak ve etlenceU olınQf. 
kostOmlU. kostüm.ııtb: g1lı:lde bir kalabalığm 
bmcalunç doldurduğu salonlarda aallaba 
kadar danııedilmlııtır, 

SeçUen kıyafetlerln içinde hemen her 
kostttm111 baloda görUlmeııı mutat olan Çer• 
kes, Çlnll, Yeniçeri, Şövallye gibi tipler bu
lunduğu gibi Diyojen, ilk tnaa.n gibi orijinal 
kisveler de '\·arılı. 

Hanunlarm pek ç0ğu eski mUU loyafe
tl, 'l'Urkmen veyo. Anadolu köylUsUnlln ma
ınım ve göz okşayıcı ealvarlı ballnl t ercih 
etml!}lerdl. 

Bunlarm yedi, ııeklzln1n bir arada otur
maaı uzun ~lan, renkli ba§örtUlerl '\·e bo
ymılanndan göğttAlerlne kadar inen beti blr 
yerde dlzllerUe; köy kızlarının mecllılnl lıa
tniatryordu. 

Yali Muhiddin lk'Jln kertmesi n Zer
ran Emin Hanımlar İspanyol kıyafetlnde 

idiler. 
Bu muhtellf tıp ve !JE"kiJde kadın erke

ğin beraber dansetmeıl görülecek feydl. Ba
zan blriblrlno zıt kıyafetli bir çift, dakika-

Baloda bulunanlardan bir kaçının kıyafetı 
Iarca kabkaba ve umumi nefeyl mucip ~ 
yordu. Gün doğarken balodan aynl.aıllU, 

Makslmden gelen Maskaralarla karııılaftı • 
lar ve Jkyoğlunnn caddeleri ııababm erkeQ 
aaUerlnde bu tesadUOerin dofurduğu l!Q 

kahkahalar, IAtlfelerle inledi. 

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

Kostümlü baloda, 'dans ctmiyenlcr arasında: 
- Herkes kıyafetini dcğiştiıip gelmiş ama Müzeyyen ilanıma bat.., 
- Görmü or musun ? O da kocasını değiştirmiş ... 



VAKiT 

Dün lstanbul Halkevinde gece 
ve gündüz yapılan merasim 

Halkevi reisinin, Vali Beyin, Cevdet Kerim Beylerin 
nutukları - Tazim ve teşekkür telgrafları 

(Baş taralı l inci sayıl amızda) 

>radaki merasimi aLma ve 1stan
,Aıldaki merasimi verebilme için 

radyo tertibatı yapılmıştı. 
Öğleden sonra saat 15 te idi. 

Halkevinin üst katındaki büyük 
salon lstanbulun genç, ihtiyar, 
zengin, fakir, halk ve münevver -
lerile dolmuştu. Huır bulunanlar 
arasında bilhassa lstanbulda bu -
lunan meb'uslarla lstanbul valisi 
ve belediye reisi Muhiddin Bey 
ve C. H. F. azaları göze çarpıyor· 
du. Ankaradaki Halkevleri mer • 
kezinin teshit ettiği programa gö· 
re evveli Ankaradaki nutuklar 
dinlenilecek bundan sonra her 
merkez kendi mmtakasında mera
sim yapacaktı. latanbul halkevi 
de bu suretle hareket edeceği için 
şehir meclisi bandosu İstiklal 
marşım çaldı. Ayakta büyük bir 
vecitle istiklal marıı dinlenildi. 

Ve Gazinin Türk gençliğine hi
tabı olan: 

"- Ey Türk gençliği ilk vazi
fen Türk istiklalini ve Türk cüm
huriyetini dünya durdukça ya -
şatmak ve yükseltmektir.,, 

Cümleai de lıtiklal maTfı beı· 
teaile söylenildi. Bundan sonra 
radyoda Ankara açıldı. Bqvekil 
lmıet Pqa ile Necip Ali Beyin 
Ankara Halkevinde ıöylemit ol -
duğu diier k11mnnızdaki nutuk • 
lan dinlenildi. Bir aralık lıtanbul 
....ıyo.u tarafından malUm.at ve• 
rildi: 

- Şimdi lıtanbul Halkevinde 
yapılacak meraıimi dinliyecekıi • 
niz.,, 

Halkevi reiılnin nutku 
İstanbul Halkevi reisi Hamit 

Bey kürıiye geldi ve nutkuna şöy
lece batladı: 

Sevgili kardeılerim; 
Halk~vlerinin kurulutu yıldö • 

nümünü kutlulamak bu evlerden 
beklenen, belirtmek için söylenen 
ıözleri dinledik. 

Geçen yıldanberi, üzerinde 
yürün~n yol bugün daha ziyade 
aydmlatılmıt oldu. 

Siyasi kurtuluı ve inkılap yo
lunu gösteren büyük tefin eli ge· 
çen yıl bu evlerin de kurulma y0 • 

lunu göstermekle bize yeni bir u· 
f uk daha açmış milli ülkümüz i· 
çin yeni bir kaynak daha yarat· 
mıftı. Bizi 15 yıl evvel olduğu gi
bi çetin ve uzun fakat birincisi 
kadar Türkün geçmişine uygun 
bir h5.dise bir sulh ve lcültür ıa -
vaıına ~ağırmıı oldu.,, 

Hamit Bey bu başlangıçtan 
sonra birinci yaşını bitiren 1stan· 
lbul Halkevinin bü yıl içindeki ça· 
lı,ması hakkında !kısaca malumat 
verdi. Bu izahatta şubelerin ça -
lışmasma dair bir çok ihsai malU • 
ınat vardı. Bu işleri yaparken 
Halkevine yardım eden vali ve 
belediye reisi Muhiddin Beye te· 
§ekkür etti. Hamit Bey bu izahat· 
tan aanra nutku şu cümlelerle bi
tirdi: 

- Bizce bilgi, ya~, zenginlik 
faikı düfünülmeksizin sadece sev
gi ve itimatla halkın biribirlerile 
bağlanmasına yol açan Halkevle· 
rinin yıldönümü yalnız içinde ça· 
lııan insanların değil bütün hal • 
kın bayramıdır. 

Bu bayram gününde gayemize 
c' .. ··1 c-yni 11afta yürüme~ üzere 

doğan kardeı varlıklar sevincimi• 
zi ne kadar arttına yeridir. Fa -
kat benliğimize va,rmak yolunda 
en çok dayandığımız sevgi ve ina· 
nın kaynağı bundan evvelki sa -
vaşlarımızda bize kuvvet veren 
ayni büyük kaynaktır. Bu yeni a
tılışa istikamet ve hız veren ira • 
de de ayni iradedir. Bunun için 
çok muvaffak olacağımıza §üphe 
etmiyoruz.,, 

Valinin nutku 
Hamit Beyin aürekli alkıtlar 

arasında biten nutkundan ıonra 
İstanbul valisi ve belediye reiai 
Muhiddin Bey kürıiye geldi. Çok 
güzel hazırlanmı' olan fU nutku 
okudu: 

Muhterem hanımlar, beyefen • 
diler; 

Ben herkese ıevgile ümitle ve 
emniyetle kucak açan bu giizel 
ve temiz mabedi kurandan bah· 
setmiyeceğim. 

Benim peltek dilim o alplere 
tırmanamaz. Zaten gök kubbenin 
altında ayni derin ve ıenit allb 
ile onu dütiinmiyen onu bilmiyen 
ve onu ıörmiyen var mıdır? 

Bizden olan ve bizim olan bu 
yüce ve ebedi varlığı yalnız .az 
bqı olarak eayıı ile anarak ku • 
rulana geçer ve kültür yurdumu· 
zun ilk yıldchriimünü hepimiae 
cand&n kutlulamn. 

Şurada topl•IW'lf olan W.W. 
yoldaılatm gönlünden aözlerine 
ve yüzlerine vuran sevinç ve ümit 
parıltııında bu aziz yurdun il.Ui 
için en kuvvetli müjdeleri ı&r • 
memek mümkün müdür? 

Halkevi reisinin bir Mnelik 
dolgun pilinçuunu hikiye eden 
açık sözlerinden yapılan itleri ya .. 
pılacaklara niıbede kif ayettiz ıö
rcn bir mana dahi hiuedilmekte· 
dir .• 

Bunu tabii ıöriiriim. H~ ham· 
leci bu acıyı duymuf Te yapmıf • 
tır. 

Ülküler yüksek, emeller uzun, 
ihtiyaçlar o kadar çok ki... Ne 
yapılsa hatti yapanın kanmuına 
ihtimal yoktur.,, 

Muhiddin Bey Halkevlerinin 
feyizli yolundan bahıedenk: 

- Teker teker her Türkün 
nefsinden ve ,ah11ndan tqıp et • 
rafına yayılan ve heyeti mecmua· 
:u milli vicdanı içtimai muhit ve 
terbiyeyi yaratan hareketlerde du· 
Y\lf birliği, görüt birliii, Y&f&Yif 
biriliii, ve zevk birliii yarabnak 
ve beraberlik aevgiaini gönüllere 
a§ılamak .•• 

Efendiler bunun neticeti cüm • 
huriyet ıevgisini, cümhuriyet re • 
jimine ıadakat fikrini, ıuurun üı
tüne çıkanp hisleıtirerek onu iti· 
ya.tlarnnızın melekelerim.izin ma
ruf tabiri kullanayım: tiryakilik • 
lerimizin sıruma koymak Ye aev
ki tabii haline getirm4,, 

Muhiddin Bey bundan •onra 
Hamit Beyin tetekkürüne lca111 
vazifesini yaptığını IÖyledi ve: 
"Ben sizin eliniz, kolunuz ve her 
§eyinizi:m. Tabiidir ki halkın evi 
olan bu yere yardım edecektim. 
Hamit Bey bu yaptıimı teYlere 
kar§ı teıekkür etti. Bu teıekkilrü 
ben de hakiki ıahipleri olan ıizle
re arzediyorum.,, 

Dedi. Muhiddin Beyin nutku 
bir çek defalar alkıtlarla kesil • 

miftİ. Sonda da uzun süreklerle 
alkqlandı. 

Cevdet Kerim Beyin 
sözleri 

Nihayet küniye Cümhuriyet 
H. F. lıtanbul idare heyeti reisi 
Cevdet Kerim Bey geldi: 

Arkadaılar; ""' 
- Geçen ıene C. H. Fırkasında 

umumi reia vekili lımet P&f& Hz. 
nin Jhuzurlarile bugünlerde açtı • 
ğımız Halkevimiz asil bir tevazu 
içinde dejerli ve ümitli bir çalıpna 
ıeneti ı~tmıiı, aihhhatli, h&yırlı 
ualetli bir eTli.t ıibi ikinci yafı· 
na ıirmit bulunmaktadır.,, 

Cevdet Kerim Bey bu ıözler • 
den tonra milli tarihimizde içti • 
mat bir hidiae olarak yflr tuta· 
cak hu ıerefli ıünle millt tarihi • 
mize vücut •eren kara ıünler ara• 
anıda kiaa l>ir dolqma yaptı. 

- Bundan tam 13 aene enel 
1920 bu millet uyudıiı Takit va· 
tam ikilik içinde buldu. 

Her zerreden acı ve yakıcı ö.ı 
lüm kolaatu fıfkmyordu. Aaırlar· 
ca hu milleti inkıraza uiratma, 
et•İa mineaıza konma ıiyuet • 
Jetinin tatbik aünii ıeldiiine ina
nanlar aaltanat kadroeunu da ken· 
dilerine ilhakla •atanı battan ba
ta itr•I ettiler. ·'Bu acı ıünlerde 
vatanpenerı...i kendine cloiru 
toplıyan •• cihan tarihinin Gazi 
Muitafa ..... aclı11t ~ ltir 
teı dutulClu,, 

Hatip bundan sonra cümhuri· 
yet ilanına ve nihayet kıta tene· 
lere ııjdmlan muazzam inkılap • 
lara ve bu inlalAplar arumda za• 
man saman ı&rUlen ıuikut ve 
iıyanlara ifUel ederek: 

- Senelerce yürilJ9D ıilallei 
hiditat Te niha.7et 13 tene tonra 
çelilc bir çemberle çnrilmiı tai • 
lam im J'Ul't nzerinde yülaelmit 
&u,unkü Jnanetll, kUdretll, met • 

ut dünya yüzüiıde bahtiyar bir 
milleti ••• 

itte inkıllp. • lıte Cünıhuriyet 
Halk ftibaı. • • itte onun daimi 
umumi reiei Gazi MUltafa Kemal. 

Dedi ve buıüne ıeçtl: 
"Halkevlerinin memleketimi • 

zin huduteuz &nrü içinde ebedi 
hayatiyetini dana aydmletacak 
ve gaye için ça.lıtacak... Mefku -
reci Tatanclqları toplayıcı ve bir
leıtirici bir yer olduiunu,, ili.ve 
etti. 

Nihayet haıkevlerinin ve Is • 
tanbul halkevinin çalf!Dlalannı 
takdirle kaydettikten 90ftra dedi· 
ki: 

- lıtiklll ve inkılap yolunda 
ölenleri huzurunuzda tazir eyle • 
rim. Cümhuriyete ve inkılaba de
rin ıadakat ve Türk milletinin, 
Türk vatanının remzi olan Gazi 
Muataf a kemalle sonsuz minnet 
ve merbutiyetleriımizi ifade için 
cümlenizi kıyama davet ediyo • 
nım.,, 

Teıekldlr telgrafJan 
Salonda hazır bulunanlann 

he.,ai birden ayağa kalktı ve da • 
lrikalarca ıüren alkıtlardan aonra 
Hlmit Bey tekrar küraüye geldi 
ve Anadolunun muhtelif tarafla· 
nnda çalrıan l-lalkeTlerinclen yıl 
dönümü mUnueWile bir çok 
tebrik telsraflan ıeldiiini a6yle • 
di. Klsmı Nami Bey yalnız An -

Sılahları bırakma konferansında f 
- ... ........-__ _..___. .. _., ____ .._.wwuawwuwuu ... w -=• 

Askeri tayyareciliğin. 
kaldırılması ve Türkiy 
Tayyareden evvel diğer silihlann d 
kaldırılması düşünülmesi, fikrinde • 

CENEVRE, 24 (A.A.) - Hava 
komisyonunun bugünkü içtimaın· 
da ukerl tayyareciliğin ilgasına 
mukabil sivil tayyareciliğin kon • 
trol edilmesi veya beynelmilellet ti 
rilmesi meselesinin müzakeresine 
devam etmiıtir. 

Fransa hava nazırı, beynelmilel 
sivil atyyareciliğin beynelmilelleş 
tirilmesi hakkındaki beyanatının 
hüliaası §Udur: 

"Üç nevi hava hattı derpiş edil
mektedir. 

Birincisi büyük beynelmilel ha -
va hatları, bu hatlann işletilmesi 
beynelmilel bir şirket~ tevdi olunu 
yor ve her memleket için bu şirke
te iştirak hakkı tanılıyor. 

Şirketin tayyareleri beynelmilel 
milkiyeti haiz bulunuyor. 

lkinci derecedeki ve az ehemmi 
yetli plan, hatların işletilmesi husu 
si şirketlere veriliyor. 

Uçüncüsü de her devletinken -
di memleketi dahilinde tesisinde 
serbest olduğu hava hatlarıdır. Bu 
hatlar da keza beynelmilel şirketin 
kontrolü altındadır. Tayyare ima
latı keza kontrol altındadır. 

Fran11zlann, bu teklifine Jtal • 
yanlar itiraz etmitler ve aıkeri tay 
yareciliiin ilıaaı keyfiyetinin bat· 
b batına tetkik edilme1i lizım ıe
leceiini, ıivil tayyarenin askeri tay 
ş~eye tahvi~i mümkün ol 
maclıgını ıöyletntıleN:lir •. 

Holanda murahhası, sivil tayya 
reciliğin beynelmilel hale ifraiı • 

na itiraz etmiştir. 
Türkiye namına Tevfik R 

Bey, beyanatta bulunarak aske 
tayyareciliğn ilgası, evelemirde d 
ğer silahların ilgasına tabi oldu 
ğunu, askeri tayyarecilik hakkın 
da ittihaz edilecek tedbirlerin di 
ğer harp malzemesi hakkında it 
tihaz edilecek tedbirlere tabi ol 
duğunu ve askeıi tayyarecilik ilg 
edildiği takdirde sivil tayyarecili 
hakkında da t~dbirler ittihazı v 
bu meyanda sivil tayyareciliği 
beynelmilel teşkilata raptı müm 
kün olduğunu, Türkiyenin bu te 
lifin kabulünde mahzur görm~d 
ğini, ancak kontrol tertibatı il 
beynelmilel teşkilatın ayn ayn t~ 
kik edilmesi lazım geldiğini Fra 
sa tarafından tesisi teklif oluna 
beynelmilel hava şirketini yalru 
efrat ve şirketlerin deiil bir ço 
iktisadi teşebbüsatı kendi vesai 
ile tahakkuk ettirmek mecburiye 
tinde bulunan ve zengin sınıflar 
malik olmıyan memleketlere d 
ve bütün vatandaşlann tarakki y 
lunda müşterek gayelerinin muha 
salası olan devletlerin de iştiraki 
nin kabulü lazım geldiğini söyle 
miştir. 

' 
Müzakerenin nihayetinde r ran 

ıız murahhaıı ve hava nazm, Tev 
file Rüıtü Beyle ı&rlitmüt Ye be 
iki mü~uı. da mu~lduğu 
nu ve bunlara iÖre Franem ~&li 
fini tadil edeceğini söylemittir. 

Müzakere devam ediyor. ............. ................... ............................................. . .. ... 
F evkalide bir keşif mi? 

Mühim bir keıifte bulunduğunu iddia 
eden SıtkıB. miitehassıslara izahat ver 

Bana4a USUD teneleP klmra, fl&lk \"e 

rl)"U17e Ue mefl1l1 oldatuna e1JU7ea l!btla 
Be7 lmWade ..,. .. , ..,. IDUdet enel Jalk6-
mete ınttracı.ıat ederek mtlldm Mr lcetlfte 
balunclatunu blkllrmlıttr. Ba ut, atomlaım 
&u1UcJ ve ta ... tte mneat eaerJ17' __. 
deJ'ecede &uamdla lmllanarak b0)111c ..... 
ıörOlebOeeettaı. ba IUJ'etle kanel .......,.,.. 
keden alW ve baJa1e plml7eeek derecede 
tuarruf edlleblleoettal llldla etmeldecllr. 
lddlalluıa söre, ba kf'llf eayeslncle meM'IA 

blr kibrit kututalftlll YMmallle elc1e ecUIHI 
e.er,11 Ue bir trenl y\lrUtmek kaMI olaca""' 

trr. Bıtlu 8e7 ayni umanda, ba ketft d0ı.-
719De Fr1Ul0da konulan bir Uml mükMa .. 
latlhkak kuhf.ttlğlnl lcl4la etmekt~lr. 

Bn mllracaai tıurlne evn-Dd ıttn Dol• 
müaiıçede ilmi lılr bqe& toplH"'lf, ldlO 

&y bu beyet huzurunda lddlumı izah et• 
mJ~tlr. Nett~nln ne oldul'tJ b~8z 1'elB dô"' 
tudir. 

············································································"'······ ..... ··· 
karadan gelen tebrik telgrafını o

kudu. Bu kutlulama telıraflarına 
llazır bulunanlar namına muka:be
le telgrafı çekilmesi kararı veril
di. 

İstanbul namına büyük reis Ga
zi Hz. ile Batvekil İMDet Paıa ve 
f Il"ka ~umi katjpliğine tazim ve 
muhabbet telgrafları çekilmesi de 
kararlattı. 

Bundan sonra Genç tairler • 
den Yatar Nabi Beyle Behçet Ke· 
mal Beyler aalmı dercettiiimiz 
tiirlerini okudular. Bilhaaaa Beh· 
çet Kemal Beyin tiiri pek çok al· 
kıılandı. Program mucibince en 
ıonra konservatuvar muallimle • 
rinden Sezai Asaf Beyler tarafın· 
dan birer konser verildi. 

Sezai Beyin bestelediği ninni 
ve Zeybek parçaları pek çok al -
k1tlandı. Cağaloğlundaki gün -
düz merasimine de nihayet ve· 
rildi. 

Salonda bulunanlar dıtanya 
çıkarken halkevi namına bütün 
misafirlere birer paket içinde ü • 

züım, incir, fıstık dağıtıldı •. 
Alay k61kllnde 

Alay köfkünde de tam saat 3 
te güzel ıan'atlar birliii namına 
idare heyeti azaaınd~n Hüanü k 
bir nutuk irat ederek bu büyük 
günü kutluladı. Bundan sonra Fa• 
ruk Nafiz Beyin "Öz yurt,, piyeti 
temıil edildi. 

Gece ... 
Dün gece lıtanbul halkevinlll 

caialoilu merkezinde radyo kon• 
aer heyeti tarafından bir ko..-' 
verilmit ve Alay kötkünde de ci6" 
vetlilere (Öz yurt) piyeıi tekrat 
temıil edilmiştir. 

Halkın al&kaaı 
Merasimin her tarafta m~· 

zaman takip edilebilmesi için it• 
tanbul radyosu dün öğleden _,.... 
ra da neıriyat yapmııtır. latan• 
bulun muhtelif taraflarına, &a* 
fırkaaı kaza ve nahiye me....- -
rine konulan radyo cihasladl' 
merasim çok iyi takip edl~ 
Halk radyonun bulundulü yerl_.
de toplanarak bu meraair•i ve t&J; 
!enen nutukları dinlemiılenftr• 
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Eski camlar 
hardak oldu ! 

t-llik müsabakasından son· 
Gündüz 'beyin "Haber,, 

laiz. )'aznı çrkmıttı. Aka, bu 
da, vatandatlara haykırı -

" ıarip haleti ruhiyenin a • 
· e halık arasında da, bazı 
liirüyoruz.. Meseli. tramvay • 
~ıi bir meki.n ıahibi zat, 

emrediyor: 
'Şurada duruver. 
:;:.,.Duramam, buraaı durak ye• 
-sil. 
•' Dur diyorum sana, sen be • 

ecltiın. olduiumu biliyor musun? 
Sen benim kim oldujumu tJi
llıUIUD ?1, tehdidi ile bir çok 
de, nizamın ve uıulün üs • 
ıdmıak iıtiyenler vardır. -O 

:r.ar. kl er han.si bir resmi 
e, pürüzlü, çıkmaz bir iti 

'6yle bir selim veya "kim 
- --. .._ u biliyor musun?,, tehdi· 

de, lılli o it ini çıkartmıya sa• 
Qa ••• 

8'1 ,,ize eeki selim devrinden 
dır. Bir zamanlar • kira a

'-rııun konak ara.balan ile 
lirada dunnaaı yaaak olan de· 

e ve ondan sonraki zaman
• bir ıelim, her iti halledi· 

---~it. "Mektupçu beyin selimı 
' f\I İıtidayı çıkarıverin,, "Da· 
P&fuım mahtumu ıelim edi· 

• '-lln itin pürüzüne göz yu • 
ilin,, dendi miydi, o it çrka· 

, • Piirüzlere göz yumulur, be
·• "Sen benim kim olduğumu 
~ llluıun?,, tehdidi kartıaın· 

ıular durunnuı •.• 

~ c.mlar bardak oldu! ... 
L! "te Cümhuriyetinde, imtiyaz
~ ldın.e yoktur. En basit itler 

,,"ttiaanıa bağlıdır. Kim olursa 
~ nizamı bozamaz. 

~ ıelen Hakimiyeti Mlliye 
~ı .. izde, ilin sahifesinde dört 
Ji; :"' hir ilin gözümüze çarptı. 

•Ilı. tu: 

Türk dili ~~!~!~~~ Bir katil 
Derleme işlerinde Soğuk alma! Çırak gündelijini 
muallimlerin dol- alamadığından 
durduğu fişler Bu sene Boğaz' da ustaısnı öldürdü 

görülen sersem Milli hikaye, mual, ata sözle
rile Türkçe ıözler derliyen mu • 
allimler hazırladıkları fitleri bu 
hafta maarif müdiriyetlerine ver· 
mitlerdir. Maarif müdiriyetleri de 
bu fitleri maarif vekaletine gön • 
dermittir. 

ilk netice çok güzeldir. Buma• 
ıal ve hikayelerde tarihe ait gü -
zel fikirler ve bahisler olduğu gö• 
rülmüttür. 

Muallimler ellerindeki diğer 

fitleri de doldurmaktadır. 
Perıembe günü akp.mı Sarı • 

yerde Sanyer gençler mahfeli ta· 
rafından halka bir müsamere ve• 
rilmittir. Miilamere Büyükdere 
halk fırkası konferans salonunda 
ol!nuttur. Halk fırkası erkinı ve 
kaza bymakamile bir çok zeva • 
tın hazır bulunduğu bu toplantı 
temiz bir hava içinde geçmİftir. 
Gençler hazırladıkları "Yapı§ "" 
kanlar,, piyesini temıil etmitler • 
di~. Batta Şinasi Bey olduğu hal
de ıahneye çıkan bütün gençler 
rollerinde muvaffak olmutlardır. 

Zeynep Hanım ve 
Arnavutluk 

palamutlar 
insanların yaz ve kıt güçleri var 

dır. Meıeli. kıtın Beyoğlunda bu· 
nalan halk yaza çıkınca hemen 
kendini Boğaziçine Adaya öteye 
beriye atar .• 

Mevsimle yer deiittirmek yal • 
nız insanlara mı haıtır? Hayır .• Bu 
adet bir çok hayvanlarda da var• 
dır. Meseli: Kırlanııçlarda, ley • 
leklerde ve bilhaaıa balıklarda .• 
Bunlardan en ıaribi balıkların gö
çüdür. Yazı batka yerde aeçiren 
balıklar kıt gelince kendilerine da 
ha ehven gelen bilhaaaa yumurtla 
malan için lazım olan yerleri arl!-f 
tırarak oralara kotarlar. 

Karadenizde bulunan balıklar 
kıt gelince Marmaraya hicret eder 
ler. Marmara yumurtlamaları ve 
barınmaları için en elveritli deniz 
dir. Bunların hicretlerinden balık 
çılar istifade eder. lıtanbulun ba· 
bğm çoğaldığı zamanlar Boğazdan 
diyar deiittirmek üzere geçen ba· 
hklann çoğaldığı zamanlardır. Fa 
kat bu ıene bu göç ve hicret hadi· 
ıeıi çok tuhaf olmuttur. 

Arnavut konsolosluğundan: Bu nakil esnasında balıkların 

Oıküdarda Doğancılarda 81 nu 
maralı kalaycı dükinında dün çok 
feci bir cinayet olmuttur. Kalay • 
cı dükinının ıahibi Oıman usta çı 
rağı Ali ile uzun zamandanberi 
beraber çalıtmaktadırlar. 

Fakat dün çırak Ali ile Oıman 
uıta araımda gündelik yüzünden 
dolayı bir kavga çıkmıttır. Çırak 
Ali gündeliğinin verilmediğinden 
kızmıt olduğu için kavga yava! 
yavaı yumruk atmıya kadar ilerle 
mittir. Bir aralık pek fazla kızan 
Ali yerden aldığı örsü birdenbire 
uıtuı Oaman ustanın kaf aıına in· 
dinnittir. 

Oıman uıta al kanlar içinde 
yere yuvarlanmıt ve derhal ~:>lmü! 
tür. 

Ali yaptığı itten nadim olarak 
ava21 çıktığı kadar bağırmağa bat 
lamııtır. 

Bu ı;ürültüleri dı~yan zabıta Cle~· 
hal dükklna ıelmit ve Aliyi ya • 
kalıyar~ adliyeye teılim etmi! · 

Gayri · mObadlllerln 
Ankaraya gUnder

dlklerl heyet MubtereL. gazetenizin bugünkü bazı cinsleri felakete ujramıtbr. 
nüshasında Londrada ölen Zey • Kıt baıınca uıkumru balıkları Ka Gayri mübadillere yeni bono da 
n~ Hanım haMnndaki fıkrada radenizden ıeçerek )':WftUrtalan • ğıblmuı Te istihkaklarının bir an 
zikredilen "Arnavutlıiklromolo8- nı bırakmak ilsere Marmaraya ha :nef ftl'Umeai albi meaelelet llak· 
luiumm tebi&ine rapaen,. ben .. reket edince Karadeniz bofazm • kında htikGmete pyrimü'badillerin 
dini tuhih etmek IOtfünde hu • da kartılarına büyük bir dütman dileklerini bildirmek üzere seçilen 
lumnaıını rica eder ve Zeynep çdaıııttır. Bu düıman palamut ha· heyet dün akıam Ankaraya hare· 
Hanımın Arnavutlukla hiç bir ala Irklarıdır. Palamutlar uıkumrula- ket etmiıtir. Halil Pata ile Hüınü 
kası olmadığını teriden ilin ede· rın akınını görünce onları avla • ve Aıaf Beylerden müteıekkil o • 
riz. m~k üzere Boğaziçinde beklerler. lan heyet Ankarada bir hafta ka• 
ispanya Başkonsolosu Fakat kar yağmağa baılar. Eier dar kalacak ve maliye vekilini zi· 

İspanyanın latanbul bqkon • yağan kar babğm kulağma kaçar- yaret ederek gayri mübadillerin 
aoloıluğuna tayin edilen M. Julio aa hemen balık ıerıemletirmif. it· temennilerini bildirecektir. 1 • • -

Valançia ıehrimize gelmit ve va• te bu ıene palamutlar da tam us
zifesine 'batlamıttır. Bu münue • kumru akınını bekledikleri •ıra • 
betle ıehrimizde lıpanya koloni· · da karla karİılatmıtlar ve kulağr • 
ai tarafmdan yeni konaoloela eı • na kar kaçan bir bayii palamut ta 
ki konsolos M. Ramon Bella te ~ kendini kaybetmiıtir. 
refine d~ öğle ü~er~ 1:okatliyan· Bqünlerde Boiazm liıyılarmda 
da bir zıyafet verılmıttır • seraemlemit bu balıklara çok te • 

lıpanyamn yeni Ankara maa • , aadüf edilmektedir. Ve balıkçılar 
lihatgüzarı da ay baımda ıehri- la halk ellerindeki midya tutma • 
mize gelecektir· ia mahıuı arıalyalarla bunlan ko 

Kazanç vergisi 
layca tutmaktadırlar. Balıkçılar 
tuttukları palamutların tazelerini 
satmakta halk ta bu tutulan taze 

Muhtelif müeaaeaelerin vergi ıeraemleri yemektedirler. 
ile alikaaı ni•beti 

lstanbul lisesi mezun
ları cemiyeti 

lıtanbul liıeai mezunları cemi • 
yeti, senelik kongrelerini dünkü 
cuma günü, latanbul erkek lisesi 
konferanı salonunda kalabalık bir 
mezun kitlesinin ittirakile aktet • 
ti. 

Konıre aivanına: Hasan Şülirü, 
Lutfi HuUiai, Bedri, ve Retat Bey 
Ier ıeçild!kten ıonra eıki idare he 
yeti raporu okunarak münakata e· 
di~di ve ekseriyetle kabul olundu. 

ANKARA, H (Huaual) _ Kazanç ver- Sonra idare heyeti intihabı yapıla 
sıaı için yeni hazırlanan kanun IAylhan V A K 1 T rak Lem'i Haıan, Hilmi Arif, Ce· 

,.. 

mecll•ln Mart lçtımamcla derhal müzakere lal Sahir, Hikmet Celil, Haydar, 
edlleeektlr. L&yUıanm beyannamelere alt o • GUndellk, Slyut Cazete 
ı.n kıammı blldlrlyoram: Istanbul Ankara Caddesi, VAKiT yurdu Niyazi ilhamı ve Emin Beyler in · 

Kazançlarını TUrklyede bulunan anonim, Telefon Num•r•l•rı lihap olundulu. 

/ Sayıfa: 3 

Sıhhiye vekiline g&ra 
···--···----· .. ··-·-----

Sıtma ve trahum 
mücadelesi 

........ 

Ankarada bir nOmune 
hastanesi hazır

lanıyor -iki gün evel tehrimize gelen sin 
hat ve içtimai muavenet vekili Dr. 
Refik Bey bu aktamki trenle Anka 
raya dönecektir. Refik Bey dün 
Tokatliyan otelinde kabul ettiii 
bir muharririmize vekaletin bu ıe· 
nek~f aaliyeti hakkmda §unları aöy; 
lemittir: .. 

"- Vekilet, memlekette içti • 
mai hastalıklarla mücadeleye hu • 
ıuıi bir ehemmiyet vermektedir. 
Bunun için bu ıene içtimai yardım 
tetkili.tı genitletilecektir. 

Bu ıene trahom ve ııtma müca • 
1 

delesine daha büyük bir ehemmi • 
yelle devam edilecektir. Bu müca• 
dele ile uğratan teıkilitmıızın se
niıletilmeıi için icap eden tedbir • 
ler timdiden almmıttır. Trahom 
ve ııtma hastalıklarmı memlekette 
kökünden temizlemek için sarf e • 
dilen gayret ve mesai ıimdiye ka
dar feyizli ıemereler vermittir. Bu 
faaliyeti bu ıene mümkün olduğu 
kadar tevsi edeceğiz. ~ 

Ankarada bir nümune llaıtalia • 
nesi açılmaaı takanür etmiıtir. 

Bu hastahanenin açılması için li.· 
zımıelen tahıiaat bu ıene bütçeıi 
ne konulmuttur. Hastahane buse 
ne arılacaktır.,, · · ~ ... 

3' "' 1 : 

Refik Bey, ilaç fiyatlarının pa~ 

halı olduğu ve reçetelerde ihtikar 
yapıldığı ıeklindeki iddialar hak 
kında fikrini soran muharririmizc 
cevaben ıöyle dem ittir! +: 

- Kanunen eczahaneler yaptı? 
larr reçetelerin arkasına fiatlannı 
yazmak mecburiyetindedirler. Ha' 
ka düıen bir vazife de eczacılar; 
kanuna itbaa mecbur etmek ve b i 
naenaleyh reçetelerin aıkuma fi· 
atlarını yazdırarak mühürletmek-

tir. Herkes yaptırdıklan reçetele
re fiatlannı kaydettirmeli ve bunu 
bili kaydü tart eczacılardan iı • 
temelidir. Bu ıuretle reçetelerin 
pahalı yapılıp yapılmadığını kon· 
trol etmek ve icabmda eczahane • 
leri tecziye etmek mümkün olacak 
t ,. :w.n '{P ~ ~ •; ~ " ır. ~ n , • . , ~ 

Huıusi liastalianelerin vaziyeti 
ni tespit etmek üzere vekaletçe ha 
zırlanan ve vekiller heyetinde mü· 
zakere edilerek B. M. Mecliıine 
ıevkedilen kanun bu ıene meclia· 
ten çıkacaktır. .., 

Tiirk tarihi tetkik 
• encümeninde 

Erzurum mebuıu Necip '.Aıhn 

Bey Türk tarihi tetkik encümeni 
azalığına intihap olunmuttur. 

t> Zayi numara · komandit, limited ve kooperatif ıtrkeiler ,.e Yazı ıııert telefonu: 24379 Ayni zamanda umumi heyet Gi 
"'~ banlan ıubelerl, merkezleri ecnebi memle - idare telefonu : 2t3i0 25 Şubat 1917 ~~ ilmin ('49) numoTalı marka· ketlerde bulun:ı.n mlleueaeterln Tllrklyede reıun meb'usu Hakkı Tarık Bf. 

\.\,~Olup 11~niıini çıkartacağımdan çallflln eubeterl ,.e yerlepniı teıebbüsatJ. Telgrat adresi: tatanbul - VAKlT dinin hami reisliğini ve liıe müdü - Harp matbuat karargôhından 
-...,.,,. hükmü kalmamııtır. De\"l~~ .. ~atlamdanı .. -~~ruı dan dotnıya idare Posta kutusu No. 46 rü Celal Ferdi Beyin de fahri re - bildirildiğine göre Trabzon şehrimiz Hariciye mU.teıan edilen uuu•r r uanon:r ve vllAyet ve be-

Numan Jecllyelerln kanunu mülUalle tefekldll etmıı Abone bedelleri _ı isliğini teyit etmiıtir. ,. dün çetelerin zulüm ue şerrinden tah· 
L. müeNM&tı umumiye Ue menfaatı ummnl • 
~~ demokrat Türk cümhuri • ı yeye badim cemiyetler tarafından ı,ıetuen liı edilmiıtir. Şehre giren emniyet kı· 
L. de, bir mU.tetar köpeğine ve ticari mahiyette addedUenen mUeaeııeler. Bir evde oturan taatımız şarka doğru firar eden çete. "'t ltla _ ' Bankalar, bankerler ve bankerlik muame-
~ "'Ilı ile yeni bir taama Duma• t lltlle lttlpl eyllyen a&rrafiar ,tuarnıf \ 'C komşular! leri kol, kol takip etmektedir• • •' 
\ '1'-ıyor. Nizama bağlı ka • f taa\1ln aandıkları, ltllal&t ve beyaelmUel 
\'t •e · . . . nakliyat komlayoncularlle konalyulyon ıu- Bundan on bet gün evvel Ba • - Haber aldığımiza göre sigortacı· 
... ~ ıtaat edıyor. Bunun ıçın retlle it yapan komlayoneular, komlayon il· llln Ucretlerl 1 d ş k · lar aralarında bir sendika teşkil ede· ~ benim kim olduğumu bili • f zerine muamelede bulunan ticaret \'e fab - Resmi Ulnların bir aatm ıo Kuruı kırköye misafirliğe gi en Ü ra • 
\' --. '&sun? so"zu·· bot bir ıözdür rtka, matbu, transit deposu n beheri üo Tfcar1 tllnların bir aatm 12·5 Kuru~ ye hanım dün evine döndüğü za • rek ücretleri günden güne arttırma • 
~ " 1 1 •-• l --• Tfcar1 u•-ıarm bir santimi 2S Kuruı - 4 • yUz tondan fazla vapur 'e.,.,,ıuer, sayr .... ..... man evin tmatakır, kurubakır ıo- ~ b l l d ' ' .. - 1 'it L_.. ı bozan ıeli.m mukabele· irattan nlllusu yirmi lirayı. ve ntllum lirml ga aı amıı ar ır. • · • • . ı 
~il'.. binden kırk llllne kadar olan ıeblr ,.e kasa - KUçUk lllnlar: yulmut olduiunu görmÜ§lÜr. Ya • _ Himayei et/al cemiyeti, senelik 

L '9ncl'l • d h k f 1 balanla bin lirayı, ve nülnsu yirmi binden Bir detuı so iki defası :sa Uç detuı M pılan tahkikatta ayni evde oturan ~ L_.. ı erın e, er eaten az a kırk bine kadar olan tehir ve kasabalarda dört defuı 7~ \'e on defası ıoo ku,.,••tur. kongresini din saat birde cemiyetin 
-..ıc a·· nl · · 1 ld k ·.., Haıan tarafından evin soyulduğu ore er, ımtiyaz ı O u • bba bet yUz lirayı n nüfusu kırk binden Uç aylık oto verenlerlrı bir defası mecca- Firuzağadaki binasında aktetnıi,tir. 

>n._ ~ ,lananJar yalnız yaya değil, tada oln eeblrlerde iki lııln Orayı tf!Ca'rilz nendir. Dört atın seçen Ulnlann fazla ve etyaların koltukçu izzet ve Oı· 
-~,_ L-• eden !l!Ulh••lerde icrayı ticaret ve san'at aatırtan bet kuruftaD beaap edilir. man efendilere ıatıldıiı anlatıl • Kongrede geniden 9 şube açılması ka-

-.urlar• edenler, 19aalar kaza~ verstıl l~bfoyanna- ıl 
... ...ı n.ı•tır. Hasan vakalanmıtbr. rarlqtır mııtır. L-. .................... .a.Y.11L111~lZ2eıl..•_J_.111Q.mn~\~~~~diıL·a_~~~=-~~~~__::..ll .................................. ._ .. ~~!tl!.!u....!L!!!~i!...l~=:.:=:::::c:::.:_~~ -~__:;_~~-'--•-~~~~-

• Türkiye Ecnebi 

Seneli': . 1400 Kr • 2i00 l<r. 
6 aylık 7~0 • 14~0 • 
3 aylık 400 . . 800 • 
ı aylık lriO " 

300 • 

• 
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Sayıfa: 4 V KIT 

çe ezan 

~ ll.:tlbas. ıı:ı ıd l. tcıcı.mc h ları malıfuzdor • 

İzmi de mevkuf 
olanlann da Çoru
ma sevki bildirifdi • 

ır s anlı mille i 
Osmanb ricali 

ama , 
Adliye vekaletinden lzmire ge· 

len bir emirde türkçc ezan ve ka· 
met meselelerinden mevkuf ve gay 
ri mevk uf olarak haklarında tah
kikat ve takibat yapılanların mu· 
bakemelerinin Çorumda icra edi · 
leceği ve oraya gönderilmeleri h~I 
dirilmi tir. 

Türk tipi, Arap tipi, Rum tipi, 
l rani tipi •• Bunl rı belki tarif e · 
demeyiz, lakin tanıı'lz .. Bu husus· 
ta aJdanmayız bile .. 

Acaba, vuktile, bir "Osmanlı 
tipi,, var mıydı?. 

- Kahil mi? Diyecelı:ıiniz ... 
Osmanlı tabiri r~mi, ve siyasi ve 
kanuni bir ıstılahbr. Etnografik 
bir mefhum, bir rrk olmak üzere 
bir Osmanlılık yoktur ki bir Os -
manlı t ipi bulumun! .. 

Ben biraz bunun aksini iddin 
edersem darılmayınız.. Gözü • 
mün önünde bir knç Osm nlı ha
yali kıpırdanıyor.. Bunları size 
tar if ve tav&if eder:sem bana hak 
verirainiz . • 

Bu "Oarn nlı,, tabiri garabet -
lerle doludur .. Me ela An dolu -
nun bazı içerlek yerlerinde ( O s -
mani), tahsildar, vergi memuru, 
para alan .manasına gelirdi. 

- Oamauiı geliyor! sayhası bir 
telaşı mucip olurdu. Kesenizi a · 
çıruz ! makamına kaim bir nida 
idi .. 

Mesela 1878 Ber1in kongresinde 
baş Osmanlı mürahhası ve Harici
ye nazırı Aleksandr Karatodori 
Paşa Halis Osmanlı tipiydi. Ga -
yet kıymetti o1an bu zat, Osmanlı 
Rumları arasında milliyet fikri 
çok tebarüz edince hoş görülme • 
di. 

Tekrar ederim .. Yür klerinin İ· 
çine girmedim .. Fakat hukuk mek
tebinde üç. muallimimiz vardı ki 
bunlar halis Osmanlı idiler: Kos· 
taJti Efendi, Y anko Efendi, Yor
gaki Efendi .. 

Giritli Andrey Kopa.si Efendi 
Sisam beyliğinde o kadar fazla 
Osmanlılık gösterdi ki sonunda 
kati bile edildi .. Biçare ! 

Ermenilerden Osmanlı tipi is -
tediğinız kadar: Agop Paşa, Por· 
te kal Paşa, Sakız Ohanes Paşa, 

Dadyan Paşa ve dnha niceler 
Arap hıristiyanb.rm içinde de 

böyle simalara tesadüf olunur : 
Naum Paşa .• 

Ha! Dikkat ediniz. ,. Avamdan, 
halktan bahsetmivorum. Artin, 
ermeniydi: Dimitri, Rumdu: 

Mevkuf vaiz Tunuslu Habip ho· 
ca ve evkaf başkitipliğine bu me
sele hakkında tehdit mektubu gön 
deren salepçi oğlu camii imamı 11· 
yas hoca ile Ar pça ezan okumak 
la maznun ve gayri mevkuf rıh -
tım irket i memurlarından Musta 
fa Avni, Deli Hüseyin ve Ali oğlu 
Selanikii Ömer bugün jandarma 
muhafazasında Çoruma sevkedi -
leceklerdir. 

Emir gelince bu meseleler hak .. 
kmd tahkikat yapan hakimlerin 
kaza hakları kalkmıştır. 

düt etmez: Burada sadrazam de
ğil, kaza kaymakamlığı canına 

minnet .• 

l\1foslüman olmıyanlarca Oı - Hanna, A rap katoliği idi. Bunlar 
manlı "Türk., mukabiliydi. Bun - ancak pasaport muamelelerinde 
ların avamı kendil .. ,.ine Osmnnl, f Osamnhydılar. Bahsim ıical ü
demezlerid, reaya derlerdi. Bu zerinedir. 

Ayni suali bir Rum paşaya 

(hayalen) ıoruyorum: Üçte iki a• 
lacağım cevap Aleksandr Pa anın 
ve Musurus Pa anın, Mavroyeni 
Beyin burada vezir olmalarıdır . 

Fakçı.t imparatorluk dağıldı .. 
Kanuni Sultan Süleymanın sal · 
tan tı unutuldu. Bu tip, şu dakika· 
da, kalmamı~ gibidir. Dvlet, artık 
m i li bir ev ettir. rada ka an 
diğer unsurlara mensup müslü • 
mantar Türklüğü kabul ettiler . . 
Müslüman olnnyanlarrn iıe çoğu 
ba ka vatanlara nak edildiler. Ge
ride kalanların ise duyguları he· 
nüz tebarüz etntek için vakit ve 
fır at olmadı .. 

kelime de unutu t.J •. Nitekim, vaktile, böyle bir A-
- Kostaki Efer~i, siz Yunan vusturya - Macaristanlılık mev-

tebac:,c:ırdan mısımz ? . cuttu. Hic unuhn.mn, tırkadaşl r -
- Hayır.ef r':Jjm, ı·ea~ a .. ım . . dan biri büyük elçirıiz PaUavicini 

(Cemi sığasile; müfredi "raye,. ye imparatorluk camiası içindeki 
kullanılmazdı.) yerini sordu. 

Kezalik, bu gayl'İ mi"sl'mler, Cevaberı: - Ben Avusturya 
ek11eriyetle, Türkceye O manlıcn - Mac r ' ntan imottratoru ve kı-a-
derlerdi. lının elcisiyim ! D ... di., 

Büyü?· ek eriyet böyle ... Likin 
yiiksek ad mla!"m i~inde geı·çekM 
ten Osmnnh -olanlar yok decildi . 
Kocamnr bir imparatorluk. Hind 
denizinden Adriyatik denizine 
ve Karadenizden Kırm(ZI denize, 
Afrikanın büyük sahrasından Tu· 
na boyuna kadaı· geniş ülkeler ... 
Bunlar (Memaliki Osmaniye) den 
sayılırdı; bir de (Devleti A liye) 
mefhumu yaşıyordu. Bu devlet ve 
hükfunete h izmet edenler içinde, 
kendilerin i, milliyet telakkisinin 
üstünde Ô!.manlı addedenler yok 
değildi .. 

Hatta, müslüman olmıyanlar i
çinde bile bu t ipe tesadüf edilir -
di. Bunların kalplP.rinin det-inlik • 
lerinde olanı biteni bilmem. Fa
kat zahiren koyu Osmanlıydılar . 
Müslümanlardan Ha an Fehmi 
Paşa Gürcüydü; Raif Pa a Arna -
vuttu; Mehmut Şevket Pa a A . 
rap ve Çer kesti; Fuat Paşa halis 
Çer kesti; Etem Paşa Rum mühte
d ir iydi (şadn e bak); Ahmet 
Vefik Paşa Bulgar ırkından 
(sadrı esbak) ; bunların Ankara
lı Sait Paşa (sl'.drı esbak) tan; 
Kıbrıslı Kamil Patndan (sadrı es· 
bek) ; nahyalı ermiynn zade 
Abdurrahman Paaad n (esbak 
başvekil) ; Antepli Kadri Pa 
dan (keı:n) bir farkları görülmez· 
di ... 

Hiç birinin kavmiyeti bahse 
mevzu teşkil etm'yordu. Bütün 
gayeleri hususi kavmiy tlerden 
ziyade Osmanlı devletine hizmet 
etmekti. 

Mübalağa etmiyorum: Rum • 
lardan da böyleleri yok değildi .. 

.• 

Devlet şnnlı, şöhretii iken, i ş· Vaktile saray, Babıali , haa1lı 
te böyle tiplere tesadüf ediliyor • hükumet müspet bir Türk politi -
du.. Fakat bu camiada menfaat kası yapamazdı. Bunun için halis 
kalmayınca Oımanlıhk tükendi .. , Osmanlı olup da Türk olmamak 
Müslüman r;cali, ır ~ arı ne olur· mü__mk~n?ü. Tıpkı Avuıturyada ol
sa, olsun, Türk oldular. Gayri duau snbı .. • 
müslim Os mnlı ricali ise sön • Bir Ermeniyi 25 yıldanberi ve· 
miişlerdi. fat etmiş sanıyordum . Babıalide 

Rum milletinden, 93 ve Meşru· yük ek bir memur iyetteydi. Gü • 
tiyet aynnında Legofet Bey hnlis nün biı·inde, Beyoğlunda kartıma 
bir tiptir. Bizanstan kalmadır. çıkmaz mı? • 
Hem şarki Roma inıoaratorluğu, l Efendi hazretlerile yolda biraz 
hem O manlı saltanatı prensle - yürüdüm. Hal is Osmanlı.. Evet, 
rindendi .. Osmanlılık şıır.ki Ro • berhayat .. Lakin kendisini istatis
maya (yani Bizımsa) half.e ol- tik harici addedebilirsiniz. Cünkü, 
muş .. Büyük Legofet bir nevi ma· sıhhati yerinde olmakla beraber 
liye nazırıymış. Sonra bu unvan yaşı 85 .. 
Rum patrikhan~inin en büyük si- Hafızamı yoklıyor ve karıttın • 
vil rüknüne verilmiş.. Beyefendi, yorum.. Babıalide bunların 
bu unvanı kullanıyor ; aile ismi o· miktarı az değildi. Davut Efendi, 
lan Aristarki'yi bile ihmal ediyor. Nişan Efendi, Sefer Efendi (Al • 
Tepeden tırnağa kadar Osmanlı .. lah uzun ömür versin hala yaşı • 
Onun bildiği bir saray, bir de Pat· yor), bir çok doktorlar: Horasan· 
rikhane... cıyan Efendi, Ferdi Pa,a, Faik 

Bu makule in anlar teşl ifata P şa ve aaire .. 
aon derece riayet ederlerdi. Cüm • 1950 senesine varmaz, bu Os
huriyete ya yetişti, ya biraz evvel D;'J\n ı tiplerinin yer yü%ünde izi 
öldü .. Legofet Bey son gününe bile kalmıyacaktır. itin tuhafı ~u 
değin alaturka setre giyerdi ve fe- ki bu nümune çolak edebiyatı • 
si kulaklarına kadar c kilmişti . . mızda tasvir b ile edilmemiştir. 

Alafrangalık yanından geçme- Sarayda, Babıalide, Beyoğlun-
mişti. Bilhassa Rumlardı:.ı bu nü • da, bilhassa siyasette, diplomasi • • 
mune fazlaydı. d -- hunlar hayli rol oynamıtlar -

Şöyle bir iki mu~dele kuruyo - dı. Fener beyleri uzun müddet 
rum. Müslüman gürcü bir vezire B bıalinin harici işlerinde vasıta-
aoruyoruz:: hk etmekle meşhurdular. 

- Mii tekil bir Gürcistan; za .. Lugat aahibi maruf H anceri'nin 
tı alini3: orada ha vekil.. Y hut ifadesine göre Osmanlı resmi ki -
bize tabi bir Gürcistan; siz bura· tabetinin. zincirleme üslubun mu· 
da adrazam ?.. cidi de keııdileriymiı .. 

Giircü vezir bu hususta tered - Celal Nuri 

= 
25 Subat l~J· 

Biri genç kız , öteki 
erkek iki meçhul 

F. Hanımdan ne isti7orlardı ~ 
S rıyerde türbe sokağında otu - ran bu erkekle kız muhtelif bahl 

ran F. hanımın ba ına evelki gün neler icat ederek ve onu te-11' 
garip bir hadise gelrni~tir. Sarıyer ye çalııır gibi kadınla pek sıkı 
de yalnız oturan bu hanımın yetiş · turmuş} rdır. 

ken ve evli çocukları Beıiktaıta o· Zaten itittiği haberden çok dl~ 
turmaktadır. Arada sırada (F) ha- teessir olan bu kadın biç bir 
nım Beıiktafa giderek ,ocuklarm· meşgul değildir ve bu iki meÇhll 
da misafir kalır. Evelki sabah Sa· lün kendisiie başka maksatlJ 
rıyerdeki evinde itlerile metııul o· meşgul olmalarını farkedemiyeJ 
lurken kapıda bir taksi arabası dur haldedir . 
muş. Arabadan iki kişi inerek (F ) Araba Taksime geldiği :ıaf11' 
hanımın kapı&ını çalmışlar. Bunlar durur. Gen~ kız der ki: 
dan biri on yedi on ıekiz yaşların - Ben zaten mektebe gidece 
da bir genç kızdır. Diğeri de otuz ğim. Onun için burada ineceğiıfı 
otuz be! yaşlarında bir erkektir. Erkek te: 
{F) hanım kapıyı açmıı. Gelenler - Ben de o mektebin kapıcı 
içeriye girerek derler ki: yım. Ben de ineceğim ! demi! ve ~ 

- Beıiktaıtaki !rOCuklarınız a· iki kişi Taksimde arabadan int 
ğır hastadır. Acele sizi iatiyorlar. rek kadını yalnız bırakmıılar. S~ 
Otomobille geldik, sizi götürece · för de (F) hanımı B ıiktattJI· 
ğiz.. çocuklar.ınm evine ~etirmiş, ıi~ 

Ziyaretçileri tanımıyan evaahi- tir. Fakat evde hasta filan yolct 
bi telaşa düşmüf. Ve bir ey ıor · ve kimse F hanıma haber göndef 
madan hazulanmağa ba lamııtır. memişlir. 

Ev sahibinin yukarıya çıkıp hazır~ Tuzağa düşürüldüğünü anlı>" 
lanmasından istifade eden bu iki F. hanım k endinde bir şey eksi~ 
ziyaretçi evin içinde dolaşmı!lar, lup olmadığını a r ştırmı zaten 
fakat çok acele hazırlanan (F ) ha zerine fazla bir şey almadığı İ 
nım birisi çok genç bir kadın olan eksilen yoktur. S rıycrdeki evi 
bu iki kiti ile otomobile binmiş ve kotan F. hanım evde de bir eki 
lstanbula doğru uzaklaşmqlardır. görememiştir. Kadından bir 
Büyükdereden aaparak kestirme şeyler ümit eden f akal bir teY 
Şişliye yollanmıılar, yolda gider · lamıyan bu iki kitiden eıer bulo 
ken kadının sağında solunda otu· 1 mamıştır. 

································· · ············~··················· · ······ · ·············· 
ltalyan kral ve kı-all- 1 R A f) v O 1 
çeslnin Mısır seyahati ) 

KAHl ~, 24 {.A..A:. - tal • 
yan kral ve kra liçesi r efakatlerin
de kral Fuat bulunduğu halde 

t~T.\l\'BUL - 1 den 18,4~ t lt• 
Sn~ (Ml\S rrcl HA.nım}, l ,4 ı ten ıssO 
kıı.dar Orktstra. 19,30 dan 20 e kadar f'I"' 

darülfünunu gezmi~lerdir. Kral ve aızca ders (MUpledilcre mahsuaı. 20 9 
kra lice müderris ve muallimlerle 120.so a kntıar Karagöz. 20.3 Odnn ~ı.sO 

ı b4 f d k I l kadar Hafız Ahmet B v. 21,30 dan. 22 ~ 
late e tara ın an arşı antnl! ar : kadar Orkestra, Ajans, Bora haberleri. :ı-' 
dır. at ayan. 

Maarif nazırı bu ziya ret mü - \ IY.'\1'"A <~ıs.ı m .) ıt 
. • 12,30 Konser 13 Kon.ser - 18,-tO f 

n~sebetıle EÖyledıği nutukta kra l _ 14.10 Operet _ ıG.20 Muaıkl - ıt 
Victoria Emanuel' e darülfünun Mullik\ - 20.30 K man duo - 23,85 otlit 

hakkında gö terdig~ i teveccüh ve tl'e ne dana. 
LE1P"~to (889.6 m.) 

alakadan dolayı fahri doktor un- 1.1~ JlmnıuıUk - i,35 Kons r - J'S ~ 
vanı veı·ildiğini birdirmiıtir . ae.r - 17,SO Konacr - 21 Mu !ki - :!o 

·TAKViM 
Cu o1artesi Pazu 

25 Şu >a t '.l6 Şubat 
30 Şevval 1 Zilkad~ 

Gun donu u b . 14 6 41 

<~un ı atı" ı:-.s.ı t?. 3 
vnbıh nama:t.ı tJ.01 6.UI 
ı)~lc n:ımaıı 1 J () .. ... 12.2: 
il.indi ııaoıu.ı ıs.211 ı.._ıt, 

AJ;c,m n;ınını 17.5J l :'.5'1 
'ııı ı namazı 19,23 19.2J 
im a\: s.os ş,o:; 

Yılın ı:cçen ılinlcn Su s:-
!;alan 310 :ıocı 

\... J 
HA\'A - Yc§llkoy keri rasat merke· 

zlnd n .verilen mal\ımata göre bugUn bava 

bulutlu §imali istikametlerden rüzgfl.rlı ola· 
caktır. 

Dtinkli aıcaklık eıı .l'aala n, en ~u: S dere· 

c • ha\•& tıu:yikt 767 milimetre ldi. 

lstanbu 1 Belediyesi: 
DarUlbedayi Şehir Tiyatrosu 

Tomsillerl : 

Bu •k••"' 
saat 21,30 da ISTAHBUL BELIDIYE!ı 

R e n ~ ı i ~~ 
ffUlft 

~aklcden Eri uğ• 
ruf u hsln a. 
Piyes 3perde 

1 1111 1 

Hlllltl 
Halk gecesi 

ij~~ı 

ıı 

Altı ~11 mdım 11 a'rı olan ı;ocuklıır ti· 
) atı O) a kabul edil ıııczlcı~ 

.Musiki - 23,10 Konser. 
uChHE~ (891,2 ın.) , 

13 PIAk - 14 PlAI< - ı Orltcı1t~ / 
19,25 Orkcstrc - 20.<l-O Senfonik konser 
21 Senfonik konser. 

ltO~IA (4-tl,t ın.) 

20,10 Plak ve haber - 21,45 Mustl:I 
22,30 Komedi - .2~ Konser _,, 2s,:ıo tJ1I 
- 23,55 Ilnber1 

BUJ>.\.PE.,TE (55 ,5 m.) 

10,115 Mu&lki - ıs.o:; Orkeat~ - l 
Çiga{I musikl11I - 39,45 Mwrlki - !.'°
Opcraa n nakil - 21 PUlk kon rl . 

IO~liOVA ( 1801 m .) / 

19,80 ~onser - 22 lngillzcc neşriy&1 

22.f55 Kızıl meydan - 23,05 Haber. 
\'A.'.m~O\'A (1 4 12 ın.) ~ 

13.10 PIClk - 16,50 PIA.k 19.25 M~/ 
- ?0.45 Gnzde 21,15 Senfonik konser 
28,45 Gazete - 24 Dans. 

Yarın 
\'lYı\ l\",\ (518,l nı.) 

ız.ao Konser - 14,45 Lawrence Tibett 
pi Akları - ı i, H5 Konser - 16,30 Konser ti' 
20,25 Caruso•nun plt\kları - 21,30 O~ 
- 23,30 Dans. 

LEIPZW (889,fl nı.) 1, 
7,15 Musiki - 7,8:1 Konser - 13,15 1-'1 

- 17,30 Mulllki - 17,SO Kon.ser - ~O 
Musiki - 21 Karnaval sonra musiki. 

B UKHE} (SU.J,:t ııı.) / 

18 Pllk - H Pl~lt - l Ko~ ...... 
19,25 Konser - :ııı,40 Pllk - :ıı ~. 
orl<utrc - 21,45 T gnnni - 22,05 J•~ 
22.20 Konser - 23 Haber. 

HOMı\ ( fU .2 rn.J 4' 
20 Haber - 21 Hıı.bcr ve plA.k - ~l· 

Musllti. 
B DAP1'~ T~ (tl50,ti m .) ~ 

10,15 Musiki - JS,05 Salon ork.. 4> 
- 19,45 Konı; r - 20,45 Tiyatro haı.ıt~~ 
nutuk 22,4G Hnbcr - 28 Çigan mu5• 

- 25 Dans orkestrcsl. ) 
MO..,(iO\'A (1801 m.) . t 
19,30 Konser - 22 Fransızca n"şrı>'8 

22.M Kml meydan - 23,0S Haber· 
\ ' ' it . O\" ( IU2 ıu.ı • 
13,10 Pi ık li PIAk - 19.~ K ~ıl 

- 20,45 Havnils - 21 .Musiki - 2s.o5 
ıslkı - 24 Daruı. 



Ya-. J•ftf etki beıdltiml a • 
"°*w •• 79-ftf y&ftlf, nlilik 
-. ..... dmıua laaleti ralai,.. 
lirini bJf»edlJOl'Ulll. El)ence, 
'-• ı.&o, aainti, ziJ'afet, toplu • 

.... ...... 1'Uttln bqka l>ir 
..... JaplJor .. 

lllru eoma plltaiıı. OtıamıbiH • 
•Wn darduiu yeri araıbn, Ra • 
tida • wlni clayclam.. Seli titri• 
,_ lllrlı•ek 101 uıordu : 

Maıııllah, tWi mi ıeliJwr
:ına? .. 
-Alf ............... .. 

Anle111-... H-.a ... ._,. ......... 
.,. ... ._......_. T.,_in .. .................... ..................... 

l.ir . ...u.ı Ware ba-
..... Ga.ala ..,..... ac1 .. 1 ... 

8en onların koDUfhıklannı duy 
içia llerleclim. Bir ele 

'-kaa, Teywn Nazif Şakir Be
ellel tda,or •• Yanlarından ıe

~·~Wlıle. te,.._. wlendl s 
- Bedia huradaJDD, him 

De.lrım, tamnan bir ........ ; ....... 
-Wia mı7.1Wlada kim?. 
- Kami-.. Siae hir ıUa tak • .-.a... Amma Mkm O.ide 

...... Bedia orjinal bir ••• 

........... Erkeklerin yüzüne bile be 
Hele lbln aibl ,.....duere 

..... ........ •• HaJtlt,Al-
._ .. _...uıı:alr. 

.. ...,.. aelim •erdi. Ben de 
•••lın.ı..ı.... .. 

-a-

.... yın •• 
Y .. a ı Medllla lltlalr 

Bir te1' aiJ'......... •ı•a 
..,t.clcm lrımmtlalL Bea Wr aralık 
Ra.W-in Mr 4enll oWaiuna eö
sU ıethwel istedim, eonra vaz 
seçtim •• 

Fitnad Ratldenin atinlilnde l>ir 
nr Yardı .. Flllrat o hu ıırn ldnue • 
,. ~ .... AnwlM M .a1 • 
lemediii muhaLhktı.Teyzemi kut 
lmp dit8ıımelde mlDa Jabı • 

Bir atkl&Mt dalla o&tnalc. T.,_ ıi...., o.... kallıılr. ICa· 
padaplmlreaWild: 

- Umla cllrt bucalda ..U. 
..m.ı....-..... r.t.tll clw ............................ Senin..,,....... ...... si.,_. ..... 
-Gldecelıs•.....,onm.a

..._ ılawcllm. U.llam anlat-

............. slttl. G1191-•·--...-
dim. 

Teyzfllll aGldl: 
- Sen çok naUtee ... lt •e lier 

te1i •'-alr lttlJft MI" bdm • 
ara. DW il et, lwlmlanla teeesa6t 
iyi tef' cleflldlr. Ve çıkıp aitti. 

Saat dört buçukta bumlım. 
Giyinmiftim • 

L•mia da tam clirt ~ 
kaplJI çaldı: 

- Tam ••illinde ıeldila detll 
mi? 

Bir J'Ub Jndaimm ._.... yat-
.,. Mruinin &bir ,..mnda ahın 
........ ~ pmldıyordu. 
L&mlanm hlltatlan muumdu, fa· 
kat bu safiyette bile 'bir ldiebılllık 
+anlı. 

•ı\iltiilü lrpJi; 

- Ha1di çakalım. Daha aidip 
aiyiııeceiim. 

F.atd ..._ denini Selim Sır
rı a.,bı laslanndan alıJonla. Gi· 
Jineceiim tledlll teJ de, ıi,.& 
--.. tok 11,.aıı. 8o)'DU " 
...... ppbıldr, .. Hni hlr •••net 

.,_ lialoauada l&mlanm hu 
faydetlal .... ....adim. Hele 
damı c.alc "°' .• ... • ...... 
Mncleı..an Chan. 
IOD clu Prlntwpe'a He .... etli • 
tiae bayıldma. Sanki haYMia ..-
,_ ... c.wt ............ Mr 
bl ........ oraclanora,.-.,. ,.. .. 

IOI'. 

.... 

Aşçılık 
• • 

ergısı 

vı,.·na • beydelmllel 
bir eergl açılı1or 

Avuaturyada beJMlmilel bir •t 
çdık ~ bulrlamnı&eadır. 
Serci, martm otUIRllMla -.;ılıcak, 
nieanın on birinci ıününe kadar 
devun edecektir. 

Bu aerıfnln, Viyanada timdiye 
kadar çlmq olan muhtelif MI' • 

,Uerin en dikkat ayaadıram ola· 
catı talmain edilmektedir. Aftl • 
tarpnm ....... m•kwdan. ....,i. 
yi himayeleri altında allllJflardır. 

Serılye, Vi:ranamn en bli18k bi 
nalanmn birinin hlr btr tahtlı e
dllmiftir. muhtelif A•rapa mem • 
ı.utı.inden ittink ecltı.. .. 11 • 
de, muhtelif milletlere memup en 
mahir qçılar, memlelrMlerinin 
malaalb J'9111eklerini pifirip, ziJa• 
ret edmlere ufak bir ücret muka· 
bilincle J'eclirecelderclir • 

Bundan batkı, aerıi ••İıleeile 
bir yemek piıinne mU.Mk•11 da 
yapılacak, en iyi yems pifİJ'eD 
aKd•r mülrifatlandD'llacalmr. Bu 
müaahakaya, ev kadınlan da it • 
tirak edebileceklerdir. 

Diler . taraftan, Ml'side türlü 
türlü bayYan etleri, balıklar, kon• 

aeneler, yumurtalar, zerzeyat, 'llll1f 

tİD J&iı •• Aire ıibi teYler, mut 
bak al&& " eclevMı lefbirolua • 
caktır. 

S.rıbain bilhwadikkat •• all 
ka .,..lıran bir lrlteai ele, .iri 
cLmrlerde mutbalr haylltml, ye • 

Çok mühim bir keşif 
Atomlarda müsbet ve menfi elek· 
tronlar bulunduğu keşfedildi, bu yüz
den dünyanın istikbali değişecek ! 

. 
lngiliz aH.mlerinden biri, bütün tetkik etmitler ve neticede doktor 

ilim dtinyuımn AtcB hakkında • Blacıketin kanaatine iftirak etmi 
ki telakkisini ve bu ıuretle kok • lerdir. 
ladıiımız havadan batlı1an.k aü Atom, o kadar küçük bir fey • 
Def ıt~iı, insan vücüdüne kadar dir ki, Lort Rutherford'un anlab• 
herıey hakkındaki bütün bilıilıe • ıına göre bütün dünya ha .. bir 
rimizia esuım deiiılirecelc mü - uaya gelse de, bir yüksük dohuu 
him bir keıfe muvaffak olmuı ve atomu ıaymak için aabahtan ak • 
ketfini Londra ilim cemiyeti"icar· f&ID& kadsr alrqla ıene -banlan 
tıuacla bala etmiftir. aaym•kla bitiremez. Biitiin düa,. 

IDlilterenia en büyük ilimle • ve her teJ bu atomlardan yapıl • 
rindea Lort Rmberford bu ketfi llllfbr • 
unn en mühim ketfi olarak te- Otua aeneden ıberi btitün idim • 
likld ettilini .a,lmaiı, bütün ilim ler atcmun hali. elektrikten ohlu 
adamları, bu ketif yüzünden, o- ğuna kanidiler. 
tuz eeneclir inandıklan ve kabul I>c*tor Bladuıt İM, taa im alıo 
ettikleri her teJi 1IDuPımak mecbu· mun 1800 ele bir pupeı olan _. 
riyetinde kalacalclannı beyan et • renin fot~llb ahmeia llnlftf • 
mitlerdi. fak oldaiu için bütün 9lld lral1&e.I 

Lort Rutbefoıd'un en ıenç mu atleri ydmufbr. 
avinlerinden bbi olan lritif dok • Fen ad..aıan bu yeni lietfe .... 
tor Blacktl, aıbtlatı ile Milter re triJıilerini tadil ederek eaki ~ 
Ochialiniile birlikte bu muvaffa • likkiye, yani hem elektrik, IHllD 
kiyete enniftir. ikisi (Kambireç) madde bulundujuna dinecekler • 
in Cavenclit llboratuarmcla çalı.- dir. 
makta idiler. Doktor Blacket IMitün banlan 

Loadra ıueteleri, yeni ketif anlatbktan aonra tltomlarm mdl • 
haWEıncla ıu malimatı vermekte- pet ve menfi eWdronlar arumda 
dirler: bir "ölüm misakı,, da bulumlala

"Doktor Blacket, en methur nu izah elmİf, ve bir aaniyeain 
ilim adamlarını toplıyan kartı • bir cüz'ü kadar ömrü olan miiapet 
ımda IDÜlpet bir "elektron,, bul • ele!ctronun menfi bir elektronla 
duiuna dair dellUiai ileri ıürdü· müaademe eder etmez ikisinin de 
iü zaman bütün ilimler onu hay hiribirleriai imha ettiklerini ab • 
retle dinlediler. Cüakü, ilim adam latmıfbr. 
lan, bunun hakkında "böyle bir Doktor Blacketi'n bu ketfi l • 

Uıl..rıılllılıılıı•I Fakat dok limlerin bütün auariyelerbli alt 
tlililNl..rtllPIP..- Jrat't i&. a.t ebDit w....,., onan isiD l• 

mele odaları •~i 

areti menauplan neDNt ıetmek· kendiai, lcetfinl lapü ~in !00 fo- limler nazariyelerini J'eniden ta• 
tedir. Bu kıumda, imparatoriçe totraf afmıttı. dile mecburdurl..-. 1 
Mari T erezin ealtanat ıürdüiii za Bu fotolrafları almak, imkan· Atıl meaele tudur: Şa7et, dak • 
mandan, yani 1760 aeDMinden im ıız olan bir feYİ yapmaktı. Bu fo- tor Blacket ile arkadqmm ketfe 

toiraflann üzerinde zerrelerden muvaffak olduklan 7Mi zeneluri 
parator FranaUYa Josefin aalta • mü•-.a1-ı.:.ı •a~urlar ıo""run" üyor· • ·h--1 ek 1--ı.. ·ı 1 • L- _. ""'"'T"AA• J 5ııu ııtı ~ etm aauı o ura, bü • 
mt drdllü 1914 aeaeaıne --.aar, du. Alimler bunu uzun uzadrva ·· d d 
AYlltbarJa aaraymdald mutbalc .................... ._ __ ._ .... ·J·••t•u•n-.ün_y_anın._...i.t•a•i•e•l•itec_.ekt .... i.r ..... 
n yemelr aalonu har* da ıh • 
terllec:eltir • 

GeGmifdnirleri f>il&OD m-.ire 
tile canlı bir ıarette ıa.terebil • 
mek lsia, 1.ir sak mınebDler "6· 
emle ıetirilmiftir. 

Beynelmilel a.çıllk Ml'lili veai· 
ı..ue Vi1-7& ..,,ah lrafileı.; 
ıelecnlllir. • m.-.. timdW. 
.-nah aceat.eı.rlne milraca•tlar ............ 

Amele aramada 
kanlı kavga 

TütGn ameletindea Haaıa Fe • 
nercle Tahta minare caclcleainciea 
ıeprken laenb ~ hlr 
•hepten dola71 ldlrt Raa tarafın· 
dan Jaralammfbr. Ali Rıza hak .. 

Anadolu sahillerine yakın adalar 
hakkında İtalya ile yapılan itilaf 

Anadolu aa.hillerile Meia aduı 
araaındalıd ada ve adacıkların ve 
Bodrum körfezi kartıaındalri ada· 
nm aidiyeti ciheti lıaktonda ltal • 
yan lıükemetile aktedilen itillf • 
namenin tudiki h.amındaki ka • 
nunun bir sureti viliy~e teblil 
edilmiftİ1'. 

ltilam.me,.e ılre Volo (Çatal 
ada), Ochendra (UYendire), Fo
mnachla (Furnakya), Kato Volo 
(Katovelo), Pruoudi (Praıudi) 
(Kalavolo adwam cenubu tarlô • 
ıinde), T cilatallota, Piıhi, Nisai· 

ora•, timalde Apielaia temaiye 
edilen ve 236 numaralı lnıiiiz ha· 
ritumda ıöaterilen iki ada) ile 
Psomi (Stronaylo, 238 namaralı 
İngiliz haritaaı), Cut.umbora 
(Kutaumboru) (Kayahldar), 
Mavro Poinaki (Mawo Poinadai), 
Mavro Poinis (Mawo Paini) ada• 
cıklan üzerinde ltalya hikimi,-e • 
tini tanır. 

Yukarıda zikredilen daire için
de bulunan bu adacıkludan ma
ada St. Georıe (Rho), Draıo....., 
Rosı ve Hypaili (Stronahyli) ada· 
cıkları da ke.:alik ltalyaya ait ola• 
caktır. cled.. • 

HaJNtle aoniunı: 
- Ben •i? 

) laada takibata hafllDlllJlbr. 

l'ia Piılai, Recif Apicelia, Prouı • 
teeliue (Ka7&), Pano Maıfd, Ka· 
to Marki (Kayahlclar dalıil), Ma· Şurası mukarredir ki, hu mu • 

kaveleno.mede tarif edtlen tahdidi 
meyah h:ıttmm iki w.fmda l>u • 
lunan bil6mum ada ve bilUIDum a• 
dacıklar ve kayalıklar, isimleri o
rada zikrec:lilmit olıun veya ohm.· 
ıın, bu ada, adacık Ye kayalalda • 
nn kain olduju mmtakanm ken • 
di hakimiyeti altında buluntl• 
devlete aittir.. ' 

- Sen 1L.. Mülwnmel clan-
wleceiine -inim. Vflcudtja ha· 
rilmllde tini .. Mtimli. 

- 89ı1mal-• 1.&mia. 
- S.pnalamlJOnm r Doiı';i,,u 

.a,le,o.am. Yolıta lmalaı mı? 
Ben Mili lasdmnalı ~ ..,.._. 
dim. lttanhahm monden ı.a,._ 
atıWm, .......... bnttm te,se, 
lll1le eklere laın••mal11111. •• H~ 
Wr lise d .. lmamabna. 

- Darhnwala, •• , ....... 
plqacalna ........ 

ratlai, Roccie V ouaaky (Rocci 
Otomobiller arasında Vutcbaki), O.Cia <Daaya), NU.i· 

1113 ........ıı otomobille, fO " Tia-Dacia, Prauoudi (Duyanın 
far Huua idarellndeld diler ı,· fimalincle), Alimentarya (Ali· 

ır mentaria), Cara•ola (Kara•ola) 
otomobil Betlktafta hafl~e çar • ile Bodrum körfezlncle klin Ka • 
pıpaqtır. nada Tflrld,e,. ait olacaktır. 

OtosaoMUerin camurı-.ıaruta- Bana hlllE.MI TOrkiye hüldl • 
tara ulramqtır. meti, ...._i Kutellorizo Şehri 

Sabıkalı Atlre 
kiH111blin lwbtwl Ye mtıf kutru 
t. .....- ile Sm Stepbw bar· 
nu (Pointe du vent) .......ıald 

....,_lnbacle tramftJ iglnde meaafe olan bir daire ile çevrile-
z.ı.are hanwm para clsdunu cek mmtaka dahilinde lelin ada • 
talu tülbli Atlre dlrmi met • alılar yani: PIOl'&dia, Pol,.ha • 

..., St. , ......... __ .,.,_.-,.,T 

ltilfnamenin diler ....ideleri 
kara sularını tahdit Mmeldecllr. 

ltillfname tatdmi müteakip, 
tutliknemeler Romada t•ti olu • 
• .... Ye .. teatiden OD bet aüa 
eOlll1l ...n,.et mevkime girecek 



Kayak usulleri 
Fransada tatbik edilen metodun 

esasları nelerdir ? 

Hev....et bugün Bursaya gidiyor 

lıludağln-(K;iiş) tcp~(;tte";;örün geçen seneki !eyahatında alınmış rcsim1crdrn 

Kış sporlarını memleketimizde turyalıdan müteşekkil olan ve re· 
'de tatbik için yapılan teşebbüslerden islerinin ismiyle tanılan bu grupu 

balısetmiş ve antrenör nezaretinde teşkil eden profesörler Avusturya 
bir lıcyetin tetkikat için cumartesi spor Darülfünununda umumi spor 

günü ha~eket edeceğini işaret ederek 

kış sporlarına sütunlarımızda yer 

vereceğimizi l 'l' bu işlerden anlıyan 

bir arkadaşımız tarafından hazırla • 

nacak yazıları takdim edeceğimizi 

yazmıştık. 

llunün ilk yazıyı neşrediyoruz: 

Kış sporları mevsimindeyiz .. 
Bu mevsim dünyanın her tarafın
da kış sporcularının sabırsızlıkla 
bekledikleri, yaptıkları spor, al -

dıkları temiz hava ile hayatları -
nın en güzel günlerini geçirdikle
:ri bir mevsimdir. 

İ§te bunun icindir ki hu mev
simlerde Avrup~, Amerika kış 
spor merkezleri büyük faaliyetle
re sahne olmaktadır • 

Biz kış spor merkezlerinin fa
aliyetlerini sinemalarda, dünya 
havadislerinde görebilmekteyiz .. 
Meraklılarımız da hu .. ..1 . . gorgu erını 
ecneb~ spor gazeteleri neşriyatile 
nazarı olarak takip ve k l 

ış spor arı 
hakkında bilgiler elde t .. e mege 
çalışmakla iktifa etmektedirler . 

Bizde de bu sporun pek ala a-
l b ·ı .. . . l y 

pı a ı ecegını an ıyanların tetki • 

kat ve teşkilat yapmakta olduk • 
lan bu sıralarda son hafta Fran • 

sız ve Alman spor gazetelerinde 
gördüğümüz kış sporlarından Ski 

(kayak) faaliyetleri hakkındaki 
yazıların bazı kısımlarını takdimi 
faydalı görüyoruz. 

Fransadaki faaliyet 

Fransada klüplerin kış spor
larına verdikleri ehemmiyet hal -

kavaidini öğretmiş, Alp sporculu
ğu hakkında nazari, ameli bilgile-

rını ziyadeleştirmiş ve ameli, 
nazari İmtihanlardan sonra diplo-

ma almış mi.itehassıslardır. 
Bu mütehassıslar umumi harpte 

orduda calışmış ve bu sporu ora
da da tatbik edilecek şekle sok
muşlardır. 

Arlberg metUdU 

Profesörler Ski şampiyonların
dan ( Mschnorter) tarafından 

tecrübelere ve ameli fay dalara te· 
vafuk eder bir §ekildc vücude ge

tirilmiş ve başlıca üç esas üze -
rinde toplanmış olan (Arlberg) 

metodunu talebelerine tntbik ede
reke çok muvaffakıyetler kazan· 

maktadırlar • 

Bu metodun üç. esası vardır : 

1 - Vücudun siklet merkezi 
arz sathına yakın olmalı . Bunu 

temin için de vücuda umumi top -
luluk vermelidirler. Dizler çok 

bükük ve bacağın en büyük 
kemiği (azmı kasaba) ile Ski ara-

sında bir zaviyei hadde teşekkül 
etmeli, 

2 - Sükutta vücut mümkün 

olduğu kadar ileri olmalı, 

3 - Virajlarda vücudun siklet
merkezi dönüş istikametindeki 

Ski üzerinde bulunmalıdır • 

Bir ayhk devredeki talebe 
mıktan 

ParisSki klüp ve mektebinin 
derslerini (o/0 75) i kadın (o/~80) i 

müptedi olmak üzere 550 hevesli 
takip etmiş ve muvaffakıyetle 
mektebi bitirmişlerdir. 

VAKiT 

Galatasaraylılar 

Yakında lnglltereden 
antrenör getirtt

yorları 

Galatasaray klübünün yeni i -

dare heyeti muhtelfi sahalarda 
faaliyetle çalı~mıya başlamıştır. 

Pürüzlü hesap meselelerinin kat'i 
surette tasfiyesi kararlaştırılmış • 
tır. 

Bundan maada bir futbol ant -
renörü getirtilerek Galatasaray 

takrmlarının daha fenni ve siste -

matik bir tarzda çalıştırılması için 
karar verilmiştir. Bu antrenörün 

sadece nazari bilgilerle iktifa et· 

memesi ayni azmanda saha üze -

rinde de bu bilgilerini tatbik et -
mesi tercih edildiğinden gelece!. 

antrenörün genç olmasına dikkai. 

olunacaktr. Bu hususta Arsenal ta 
kımının geçen sene merkez mü -

hacimliğini yapan (Diksi Din) is
mindeki futbolcuya müracaat o -

lunmuştur. Şerait de anlaşıldığı 

takdirde antrenör kısa bir zaman 

sonra şehrimize gelmiş buluna -
caktır. 

ııuı11J11111tmmnmıııw1111ttıum11u111111111111uuım1111mnnınn1111111m11nıamnınıuımu1111 

muharririne metod hakkında şu
nu söylemiştir: 

"Arlberg,, metodunun birisi öğ
renilince muvaffakıyet çok çabuk 
ve kolay meydana gelmektedir. 

Benim 18 yaşında oğlum ve ye
ğenim müptedi oldukları 
halde başladıkları tarihten se· 
kiz gün sonra benim kadar Ski 

kaydılar. Halbuki ben 12 sene -
dcnberi Ski kaymaktayım.,, di -
yor .• 

1(. :t- >/o 

Bu satırlar bizde teşekkül ha -
linde bulunan bu şubeye intisap e· 
deceklere devamlı bir çalışma ile 

Avrupa Ski merkezlerine gitmeğe 
hacet kalmadan kendi memleke -
timizde Alp Ski veya. Ski sükutu

nun nazari ve ameli usullerini ko
laylıkla öğrenebileceklerini İ§aret 
ediyor .• 

Alma"yada 

Beynelmilel Ski federasyonu, 
.merkezi olan sahada vasati Av • 
rupa ve Alp memleketlerinin ko-

şucuları (Salalom) tabir edilen 
manialı ve mesafe koşuları üze -
rinde en büyük şanslarını dene • 
mektedirler. 

Her gün yeni Ski rekorla;;-;.:' 
im.maktadır. En son rekor saatte 
136 kilometredir. 

lşte bir taraf tan bütün vatan -
daşlarına Skiyi teşmil etmek için 
çalışan Fransız klübü, Ski mek

tepleri, diğer taraftan milli bay • 
raklarım beynelmilel sahalarda 
şerefle temsil için uğraşan meşhur 

km alakası ve çalışma tarzları 
hakkında (sporlar aynasından) 

aldığımız parçalar .... 
Ne kadar zamanda öftroi"lllyor 

Skicilerin faaliyeti karşısında bu 
sporun her tarafı dağlık olan bi
zim memleketimizde de bir an ev-

"Paris Ski klübü teşebbüsü şah 
si ile Alp Ski veya ski sükutunun 

ameli neticelerini diğer Avrupa 

Ski merkezlerine gitmeğe hacet 

kalmaksızın kendi memleketlerin
de öğretmek için (Arlberg) Ski 

profesörlerini mevsim başından -
beri Fransaya getirmiştir. 

'(Kurt Viek, Toni, Rudi, Vergil
Ruder, Zimo) isimlerinde 5 Avuı 

Mektebin Arlberg metoduna is
tinat eden tedrisatı ile 15 gün 

zarfında çalışkan ve ateltik bir 

vücuda malik bir müptedi küçük 

seyahatlere, hiç bir tehlikeye ma· 

ruz kalmıyacak bir şeklide büyük 

bir istekle iştirak edebilecek hale 
ıelmektedir • 

Ski klUbU reisi ne diyor? 

Paris Ski klübü reisi ıazete 

ve tatbikini hepimizin gönlü arzu 
etmektedir • 

Ski ile, kullanılması mümkün O· 

lan her nevi arazide hızlı ve emin 
mesafeler alınabilir .. Büyük kar 

kütelelerile husule gelen maniler 
zahmetsiz surette aşılır. Kayak 
sporları sporcuyu cesur, mahir, 
çevik ve ıeriülintikal yapar. 

Yit· &AN· Z 
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Şild Maçları 
Fener Silleymllnlyeyl, Galatasaray Altın
orduyu yendiler. Kasımpaşa ile Vefa, 
Topkapı ile Anadolu berabere kaldılar :r 

Fenerbahç6 SUleymanlye maçından bir g6rUnu, 

Dün iki statta da .şilt maçlarına 1 ikinci maçı Fenerbahçe ile Sü· 
__ şlandı. Ve bu arada Beykozla leymaniye yaptılar. Süleymaniye 
Beşiktaş B takımları arasında' evel lig maçında F enerbahçeye sıfıra 

ce yapılmayan maç ta yapıldı. karşı dört sayı ile mağlup olmuş-
T aksimde evela Vefa - Kum- tu. Dün gene yenildi. Hem bu se • 

kapı ile Kasımpaşa karşılaştılar. fer sıfıra karşı tam 8 sayile. 
Kasımpaşalılar ikinci kümenin Bu maçta Süleymaniyeliler o ka 
lig maçlarının birinci devresinde dar berbat o kadar durgun oyna -
en geri kalan takımdır. Buna ra[i- dılar ki Fenerliler isteseler ve ken 
men birnici kümenin ortalarında dilerini biraz daha yorsalardı 8 
bir mevki temin eden ra.ltip!erine rakkamı daha bir haylı yüksclebi· 
karşı hn.l<ikaten takdire değer bir lirdi. 
şekilde çalışarak maçı birer sayilP- F evkaladc güzel oyniyan Fener 
müsavatla bitirmeğe muvaffak ol lileri tebrik ederken Süleymaniye· 
dular. Bu mavuffakiyette bilhassa lilere de ciddi bir çalışma tavsiye 
kalecilerinin çok büyük bir hissesi ediyoruz. 
vardır. Kadıköyünde evela genç takım· 

V efal rlar ı lk ve son snyı annı bi lar m aç arın~ dov:un ,,.f1ilili. .K!.: 

ı:inci devrede çıkarmışlardır. Bu • çük V efahlar lstanbulsporlulan, 
n'.lnla beraber "nacıl clım yeneriz,, küçük Fenerliler de Befiktaılıları 
zihniyeti ile oynad!ğı anlaşılıyor - yendiler. 
du. Bu zihniyetin yanlışlığı daki - Üçüncü maç Beşiktaşla Beykoz 
kalar geçtikten 5onra anlaşıldı VP. B takımları arasında yapıldı. Bey 
Kasımpaşalılar ikinci devre sonu - kozlular sıfıra karşı iki sayı ile ne 
na doğru bir sayı çıkararak Vefa· liceyi kazandılar. 
lılara mukabele ettiler. Bundan sonra şilt maçlarına ge· 

Şilt maçları tasfiye usulile yapıl çildi. Topkapı ile Anadolu karşı • 
dığından bu maçın gelecek hafta laştılar. Lik maçında Anadolu bir 
tekrar ettirilmesi muhtemeldir. Bu sayı ile rakibini yenmişti. Dünkii 
ikinci maç ta berabere neticelenir maç ise üç üçe beraber.e bitti. Bu 
sa ayni günde temdit edilecektir. <Devamı 11 inci salıifada) 

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

Diiakl 

DUnkU koşuda derece- alanlarla - antrenör bir arada (1 nu· 
marah maruf atletimiz Mehmettir) 

Mıntakanm tertip ettiği senelik 
k0şuların dördüncü ve sonuncusu 
dün Beşiktaş, Harbiye, Galatasa -
ray, !stanbulspor, Kasımpaşa atlet 
lerinin iştirakile yapıldı. Koşu me
safesiŞehznde başındaki lstanbul
spor binası ile Edirnekapı arasın • 
da gidip gelme idi. Koşu muvaf ~ 
faViyetle oldu. Ne yazık ki iştirak 
eden atlet adedi ancak 20 idi. Meh 
met (Beşiktaş) 19,21 4/ 5 i 1e birin
ciliği, Garpis 20,10 ile ikinciliği, 

Remzi 20,14 ile üçüncülüğü kazan 

dılar. Kotudan sonra laatnbulıpor 
klübü hakem ve atletlere bir çay 
ziyafeti verdi. Kazananlara madal 
yaları dağıtıldı. 

Bu sene gösterilen büyük teıvik 
lere rağmen müsabakalara girefl 

atletlerin pek az olması antrenör 

başta olmak üzere bu işle uğraıan 

ların hepsini müteessir etmekte • 
dir. Atletizmin lüzum ve faydası· 

nı bilmem ki, layıkı veçhile ne va 
kit anlamı§ olacağım?. 

1 
h 



Başvekilimizle Necip nutukları 
(Baş taralı linci sayı/ada) bütün millet içinde milli hayatnl · 

laııtı yapmı§lardır. Bir senede tıO (== 

111111111
..-19 Şubattan beri San' at ve gençlik ! ·•ıııııııııı~=--_= ::z:~~::l1ı:ı;:.a~e:~:ila~==e~!~~ 

den fazla bir yerde toplanmak de· 
nı~L, takrı'ben u··ç gu··nde bı"r top. _-_= H b. .. --=- tün olan budur. (Alkışlar). 

çg er gençlik bir adese, lıer Halkevi bir mi/ırak! Türke ır surü gibi baktı Tıer sultan gözü, 
la ~ § Geçmişte olduğu gibi her hang( ntnamak demektir. Ankara = O büyük, yaratıcı ateşi toplıyacak: Türk yabanın adıydı, Türk sözü yaban sözü. = 
h F ~ bir yarın da gene bir çok çetin im 
alkevinin mazhar olduğu iyi na• = En büyükten, ülküden, medeniyetten alıp!... Her yer ondan mukaddes, lıer yer ondan güzeldi, = 

=:
----=- ~===- tihanlar vermeğe muztar kalıraalC 21.rı iftiharla hatnlıya:biliriz. Her Bu Tıayat noktasına getirilen her kalıp Yabancı eller bizim; öz yurt yabancı eldi. 

to 1 ) ki, biz o imtihanları her gün ver-
p antıda burada konferans ve .. =-~ Şerareler, ateşler, umutlarla dolarak inledi sızlıyarak lıer parçası etinin, ~--= ı.neğe hazırız. (Alkışlar). .1 

renler veya güzel konser lezzetini • Yaş kıyılanndan uzakta. diri ve dinç olacak! Elinde Türk kaç asır Osmanlı devletinin. ·"~ 
tattıranlar damı· abu anda oldug"'u ~= ~ Muztar kalırsak okugiıvv.nedtebbiı.at'iın· • Bir büyük atölyedir bu nur ve ateş yeri: Bir yaban gibi gezdi ormanında dağında, ... 1r•b· - - he.:\ güveneceğimiz •" ı müsamahaya layik olmaz. = Körleşmiş azimleri, donmuş teşebbüsleri, Asırlarca öksüzdü o kendi toprağında. = 
Ekserı·yetle çok 1• "'tı.fadelı· ve rok ~ § milletin ideal için gösterdiği gibi 

.. 3" z /(ırılnuş ümitleri, paslanmış imanları Yurdun etten sınırla çevirdi her yanını, = b. l'k ku . d. 
değerlidir. Yer darlığından halk- { - llkbahann güneşi eritir gibi karı. Ne yedikse o verdi, o harcadı kanını. ~ gene göstereceği ır 1 vvetı ır. 
e.; ......... gırm· ı·yenler daıın· a gı'renler· İ · Fak b d k ·· .. ~- ' ( Alkı~lar) · 1 

&&a'Ç • • düşünmeden tamir ne, cila ne ••• • eriterek ·at ur a ·ızanr yuzum ve yavaşlarım: 
den daha ç.ok oluyor.. Burada i inkılabın verdiği kalıplara dökecek! Karşılık ne verdik ki ona arkadaşlarım? § Bir sene zarfındaki faaliyet 
loplanbda bulunan arkada,ları • ~ Ateşi, bir nar gibi, sunacak dilim dilim... Sorarım ne verdik ki ona karşılık diye? ~ Arkadaşlar, ~ 
llıız kadar dışarıda bırakıyoruz. i Hangi menfi ruhmuş o? Gelsin burda görelim· Verdiğimiz bataklık, hastalıktı hediye. ~ İnkılapçı fırka olarak ilerliyen 

Arkadaflar; İ Hidayete ermesin halkevini görsün de!.. Bir çöl gibi üstünden uçurmadık kuşları, i cemiyeti her gün daha ileri gör • 
Milletimizin ilerleme hamlesi 0 j Halkevinin hızile, Halkevinin örsünde Bir başka dil konuştu ona okumuşları. ~ mekten ve götürmekten ba§ka di· 

lc&dar fazladır ki, bugün ihtiy1lr. ~ 0 .... 1.. . .1 h . ' Kendı· 0··z evl,ı:ıdının pusu k"Y•rdu yoluna, ~ leği olmıyan fırka olarak memle • J ~ - ovu up sıvrı ecek er genç bir kılıç gibı. • • u , .. 
'-ra ki.figeleceğini tahmin ede • § Kılıçtan daha keskin bir irade sa/ıibi! Türk bir yabancı gibi baktı Anadoluna.. ~ ket içinde kültür hayatmm geniılcs 

l'ek koydug"'umuz bir ölçüyü iki ~ nı·~ daı·ma günahkar, 0 daima tenıı·zdı'.... ~ mesine bütün bu mülahazaların nd - Kafa nurdur, ruh ateş basınca kapısına... - -
&ene ıonra ç.ok geri kalMif görii. g Bir ziyan gelmez artık inkılap yapısına: Bu asırlık günahı silmek vazifemizdi. ~ kadar ehemiyet verdiğimizi göste 
)oruz. Ankarada oldugu"' gibi ba•· ~ 0 .. nı·r yıl 0··nce kuruldu evimiz bu dilekle, ~ rir. Geçen bir aene zarfında birçolC ı. ~ - uşen yıldırım olsa alır da gere çalar .,. -
ili. yerlerde de yaptırdığımız bir ~ Elli dört tane oldu siperi saikalar. • • Bu bir yılı başardı yavru enıeklemekle. ~ halkevlerinin hakikaten sizi mem • 
hina, açtırdıg"' ımız bir salon nasıl § Yarın 0 gu .. rbüz rocuk gülecek, konuş,,.."ak.' ~ nun edecek, hoşunuza gidecek biı' 
el - Bu sayı yükselecek yann bin elli dörde :ı ...... -

oldurulacağmdan endite ettiği • ~ Ey gençliğe yok diyeni Balkevlerini gör de Ve halka borcumuzu ödiyecek bu ocak. g derecede çalıştıklarını söy1iyebili-
llıiz bir mektep iki sene sonra bü- ~ Halk kendi yapısını burda yapıyor kendi. ~ rim. Bana Anadolunun hemen her Anla ki: inkılabın bağnna bastığı biz 
tün ihtiyarların gerisinde kalıyor. -=-== Burda imanlanmız bir dalıa alevlendi. ~- kö•esine dağılmııı. olan merkea 
' 3" Ona layık olmıya bu yerde and içmişiz J ~ ~ 

iz bu darlıktan yalnız memnun ~ And içtik: Aydınlığa yurdu çıkarmalıyız. ~ lerden böyle bir çok çahtmıf vo. 
lrn - Nasıl ki talice lıer nesUden yukanyız: -
~ abyız. Salonların ve mektep· j /nkılô.p evltidıyız, Gazi t;0cuklarıyız! Bütün varlığımızla biz bütünün malıyız. ~ güzel semereler vermiş yerler ıöy; 
lerin geniş gelmesinden korkulur. ~ nı·r bu"tu .. n kü uykudan uyanmış ayaktadır, ~ lenmiştir. Bunların her birine rast 
O Bilmiyoruz tılsımı, kudreti, sihri nedir -

nlann dar gelmesi milletin dai- g B. Bir parra ı§ık diye bize yalvarmaktadır. ~ geldiğimiz zaman proğramlnn hale - ız de üstatlar gibi vurgunken kaç senedir :ı -

llıa daha çok hız ve daha çok me· ~ Balkevi, halkın evi, halkın u:ık kaynağı ~= kında tafsilat alırız. 1 '-f - • Zevkine kansın diye, alsın diye hızını • •y 

e aldığını gösterir (alkışlar). ~ 0 ilham denen ince belli lıülya kızım Sönmiyecek, söndürmek mümkün mü yanar dajjı. g Kendilerini bir çek defalar tel). 
Halkevlerinde milli ve içtimai ~ Sönmiyen sönmiyecek büyük imanınuzln, ~ rik ettim. Geçen defa bir müddet h - Şu göğsü kıllı, Ülkü adlı delikanlıya ., -

•yatın temelleri terbiye suretin- yalnız onun yoluna adanmış kanımızla ~ için cenup vilayetlerinde gezer .. d Bağışladık cariye farzedip gönül bu ya! 
e, tedris suretinde, konuşma su· y enı· bir savall için burda birleı:igoruz. ~ ken her tarafta bana toplanacalC 

t • Eski şiirlerdeki cananla mey yerine Y Y -
etınde mütemadiyen kurulmalı • ou··n biz bir kıvılcımdık, bugün yanan bir 1'oruz. ~- yerlerinin darlıg"' mdan tıikayet e • ~ gönlümüzü verdik biz Gazinin eserine! • . • -s 
il". Bunu iltizam ediyoruz. Geriye giden varsa içimizden değildir, ~ diyorlardı ve yeni halkevleri yap• 

C h Blligoruz yolumuz ne kadar zorlu, çetin 
Üm uriyet halk fırkasnıın _ Yerinde sayan bile artık bizden değildir. ~:: tırmag"'a çalı!lıyorlardı. Her yerd• h Sarsılmaz temeliyiz lıer gün cümlıuriyetin.'.. 3' ,. 

a.lkevleri vasıtasile memleket i · - Jladem ki bu q.teş te hız almıştır o baştan, ~ kaç konferans, kaç konser ver• 
~inde takip ettiği kültür politika- Behçet Kemal Arkadaşlar, sorarım, korkulur mu savaştanı ~ diklerini izah ettiler. Güzel bit 
'' bu vasıta ile ilim ve fennı· gil • * * * -_-_-_: / Zafer onun arduıca koşan gölge gibidir. halkevi olan Afyon kara.hisarda 
~el sanatları yaymak, bu memle· Arkadaşlar, girerken bir yaşına evimiz, o büyük kumandan ki zaferin sahibidir. ===_~-=---_-=~ ·ı f 1 ket• · · ·kt d Bu yılın manasını düşünelim geliniz. verı en ta si it arasında ·konfe • 

ın sıyasetı, ı ısa iyatın hak • Ve sesim kısılarak duyduğum heyecandan, 
L ransların adedinden ve mevzuun .. 
~llda en yeni ,en doğru maluma· Biraz kulağınızı siz bana veriniz de, Adını anıyorum, GAZI, bir daha candan. 
t C nl d ı d .. k" t ·ı ·· l · · d dan bilhassa memnun oldn<n.-.u .. ı ortaya dökmektir. a ansın mıa un ·u arırı goz erınız e. Bir daha düşünerek bütün yaptıklarını, _ ...... & 

Arkadaşlar, O tarih ki her anış sızlatır kalbimizi, içim inanla dolu, bekliyorum yarını. 

ti' f -= O tarih ki Türklükten ayn koymustu bizı', · • Yaşar Nabi %_ un ve en noktai nazarından ~ 
~alke~~eri, muhitlerin okumu§, \.., .......... ,.lflttııtflllllfttıtttttltfttunıl1441ttNıtııı""'"""'nqı•1~ıtffllltlttı 111ımı11111111ııııı11111•ııtııııı111ııııııı1111111mıııı111ıııııııu111ıımıı11111ıııı1ıı1111ııııııı111111ııııııı111111ıınıı1 1111ıınm11ıJ 
\)ılen ogrenmesini ve öğretmesini temin eden, geleceğine en büyük tırladığımız zaman muvaffakiyet· yorlar. Bunda muvaffak olduğu • 
•e•enJerin çalıtması için idealini kudreti ve en yüksek itibarı temin le nasıl geçtiğini biz de düşünerek ınuz nisbette fırkamızın, milli ha· 
llliieaair kılması için hazır bir va • edecek olan bir proğram olduğu • hayretler içinde kalıyoruz. Ve ale yatı kültür istikametinde o derece 
••ta.dır. na samimi olan ve bu suretle inan mi hayretler içinde bırakıyoruz. muvaffak olacaktır. 
Arkadaşlar, mıt olan bizler bu prensipleri ve (Bravo sesleri ve alkışlar)· Arkadaşlar, 

zu huzurunuzda söylemek isterim. 
Kezalik Kayseride de bir ıene 
zarfında yüzden fazla toplantı 

yapılmıştı. Ankara gibi, lstanbul 
gibi büyük merkezlerde de 120. 
130 kadar büyük içtima yapılmıt • 
tır. 1 

Bir çok yerlerde vesait tedari ~ 
kinde müşkülata tesadüf ettikle • . Halkevlerinde güze) sanatlar man~larını yalnız samimi bir hisle Biz muharebe meydanında bu- Dünyanın hali sükunete ve ufuk 

•sin memleketin en derin alakasını dinliyecek olanların hepsine anla4 lunan o adamlarız ki, muvaffaki • ları her türlü bulutlardan azade rini gördüm. 
'-tandırmayı ve güzel sanatlara tabileceğimiz iddiasındayız. Eğer yet kazanmak için biribirimize can tutan istikametlere gitmiyor. Türk Halkevlerinin bütçesi 
l)lan muhabbeti milletin içinde her mutlaka inanmamak için daha e· vermek lazım geldiğini söyleriz, milleti, Türk siyaseti ne kadar dik Arkada~lar; 
ltbakaya her vesile ile yayıp öğret velden verilmiş bir karar ile gelen eğer muharebe meydanında bulu- katli ve ne kadar beynelmilel ga· Size halkevleri için söylediğim 
~eyi makıatlarımızın başında sa- birjsi karşısında kalmazsak, söyle· nan bir adam muzafferiyeti kazan ilelerin çıkmamasını arzu eden bir bu sözlerin bütün halkevlerinden 
)İyoruz. diklerimizin bu memleketin men - mak için arkadaşlarına bilakis dua zihniyette ve istikamette olursa ol-

Cemi'fetimiz ilim ve fenne isti • faatlerine en muvafık olduğunu i~ etrr.ek, şu veya bu tarzda kendini sun bütün ihtimaller üzerinde ka • 
lıe.t eden, güzel sanatlara meclup pat etmek güç değildir. avutmak lazım geldiğini söylene fi geleceğini zannetmeğe imkan 
'>lan, milliyetçi, ilerleyici bir ce • Arkadaşlar, o adam elbette yalan söyler ve o yoktur. 
~iYettir. Böyle olmalıdır. (Alkış- C. H. Fırkasının prensipleri halk idare, memleketi belaya sokar. Milli hayatta beraberlik 

işitilmesini arzu ederim. Halkev -
lerinin muntazam çalışması için 

birinci şart mali noktai nazardan 
vaziyetlerinin muntazam olmaaı • 
dır. Vesaitin çeşidi, geni~ olması 

'r) • için yaldızı üzerinden akan göste· Biz vatandaş vazifelerinin iyi YÜ· Arkadaılar, 
il. ki I 'f d · meselesi ikinci derecededir. Her un ve fen kadar güzel sanatları rişli şeyler değildir. re eve fedakarlık a ı asını aıma Azami derecede gayret, hüsnü 

t.-._ • • • d C H h · l w b' .. şeyden evel bir defabütçe denilen "'"lllıyet ıçın e birinci itibar dere· • . Fırkasının prensipleri .ın· e emmıyel i tutacagız. ız va.an • niyet ve sulh havası içinde millet 
~· d k d J h d 1 .... şeyin halkevinde mütevazı dahi 
l ın e göstermek, tatbik etmek ca geçen her gün için muvaffaki- aş ara er fey en eve eger yaşı lerin biribirile iyi geçinmesi ha • 
""Ik J 1 k olsa mutlaka mütevazin ve mun• d ev erinin ba,Iıca vazifelerin - yet yıldızı ile parlıyan birer eser gelmiş ve askere çağırı mışsa as e vası içinde ilerlemek ve inkişaf et 
J.. en biridir. Her gittiğim yerde hal dir. (Şiddetli alkışlar). C. H. Fır· re gitmesi lazımdır. Eğer vergi bor meğe çalhfmak bizim politikamı- tazam olması lazımdır. Bunu söy· 
~ .... I · d' k · 1 C F 1 · k d. · d ··k 11 f. lerken ır.unu da söyliyeyim ki 'hallC L ... erıne temas e ınceye kadar, ası prensıp erinin ve . H. ırka cu ge mış en ısın en mu e e ı· zın temelidir. -:r 

11{'"""1 • h 1. ·k · · ı · b h evlerinin merkezi idare$İ 'bu nok· ~ ~ erın angi mevzu üzerinde sı po ıtı asının halk için kendisini yet ıstıyor arsa vergı orcunu er Bu hususta aklı başında olan 
~ ç konferans verdiğini sordum. diğer her politikadan ayırt eden kesten evel vermesini namus bor- kimae, amma her hangi bir fırtına tai nazardan çok dikkatli ve kıs• 
~~eza ayni ehemmiyetle her gitti • noktası içinde bulunduğumuz gün cu bilmesi lazımdır, deriz. Bizim ne vakit, ne suretle zuhur ederse kanç davranmıştır. ! 
~ yerde güzel sanatlar üzerine için, asla bir yaldız söylememesi siyasetimizin, muvaff akiyetimizin etsin meydana çıkınca her vasıta Bütçede müvazenenin büyüle 
il kadar toplantı yapıldığını ve bilakis bulunduğumuz gün için çe temeli vazifelerin açık söylenmesi dan evel bizim kuvvet, metanet ve mikyasta olduğu gibi küçük mik· 
' 1er yapıldığını sordum. tin vazifeler çetin çalışmalar iste dir. her türlü mukavemet vasıtası tut- yasta da insana vehleten verece• 
~,lialkevleri C. H. Fırkaıının ken mesidir. Halka anlatmak ve sevdirmek tuğumuz nokta, Türk milleti için ği mana, eğer miktar az ise lazım 
aı' l>renıibi ne olduğunu ve bu pren Çünkü biz içinde bulunduğu - Arkadaşlar, de biribirimize dayanarak göste • olan bir çok vesaitten mahrum 
d:l~~i.n .memlekette nasıl tatbike· muz, muğlak beynelmilel ve milli Halkevleri fikir olarak ve mües· receğimiz kuvvettir. (Bravo ses - kalmak manasıdır. 
l dıgını her gün halkımıza söy • karışık meselelerin içinden çık • sese olarak mesuliyet mevkiinde leri alkıtlar). Arkada,lar; 
~ek için de ba§lı bafına bir mer mak için aldatıcı sözler, aldatıcı bulunan siyasi partimizin bütün Halkevlerinde geçirilen milli ha Mütevazin olmıyan bütçelerin 
~ ~dir. C. H. Fırkasının prensiple- ve mübaleğalı vaatler değil bilakis özünü ve varlığını halkın geniş ta yatın inki§afma bugün maddi kuv şeklen temin ettiği zannolunan 
'd~ı her gün söylemek nasıl tatbik mahrumiyet istiyen, çalışmak isti~ bakalarına anlatması ve sevdir - vet n"'ktai nazarından aahl başlı- vasıtalar hakikatta yoktur. Bu btr 
~ Üdiğinden lıer gün malumat ver yen düşünmek, bilmek, yorulmak mesi için mühim bir merkezdir. ca ehemmiyet veriyoruz. Sulh kuv aldatmadan ibarettir. 
:. lazımdır. Cümhuriyetçi, istiyen vazifeler istiyoruz. Her ve,sileden istifade ederek vetlerinden her türlü ceôir ve mad Onun için halkevleri de müh·~ 
1 lıYetçi, inkılapçı ve dev • Ancak, istediğimiz vazifeler, Halkevleri, hiç bir siyasi kayıt a- de kuvetlerinden daha müessir o- taç oldukları vesaitle mütenasip 
'lçi ı>olitikasmın bu memleketin canla başla çalışarak yapıldıktan ranmakaızın her vatandaşı geni! lan nokta, bizim itikadımızca Hal paraları olmadığı zaman dahi ne 
lli inkiıaf~ emniyetini sonradır ki, geçen her seneyi ha· mikıasta müstefit etmeie salııı • kevleri gibi mijeueaeler1 fikirl~rlc_,. - J.LUlfen ıall.'ffll/Jı ,eui~ ~ 



Sayıfa: 8 VAKii 

Ba vekilimizle Necip Ali Beyin dünkü nutukları 
kadar va.rsa onn göre bütçe ynpıl· 
masmı tercih etmelidir. 

Çün~;ü bu nihayet bir toplan -
mac1ır. ve enal<sat burada bir tn • 
kım vatr.nde§lnrın bildiklerini, 
yapabilclUJcrini diğerlerin~ an -
latmnlarıdır. Bir v~ ıi!taır.ı:ı olm:ı -
sa dahi bir tarlanın orta:nqda top· 
lanıp gene biribirirnizle bağıra -
rak konu~abil'riz. Me:;ele sütte 
değil te~kif~tin c:;~ı;mda fikrin:le 
ve ce' he• in:Ldir. 

Arkac!aşlar ;f2 11..--------------.... sebebi milli kültürümüzün e3ki ve 
Halkevleri vakit vakit siyasi ic· r:J_az • 'm •z 1 yeni iskohıtizrale bir ali.ka:;ı olmn 

rnatımızdan dahi vatanda9ları • {.Ki l l dığını ifade etmek içinair. En ile· 
mıza a!:ık alınla, temiz yürekle ri millet olmal: iddia:sile yürüyen 
bes~p vcrc:eği:niz bir yer olacak· Nululi larından dolayı Türk milletinin davasındaki mu -

muhlcref se!efinı mauif Veldlİ 
Re~it G:ı\i;> Ceyehndinin bu kür', 
aüden t'!barüz ettirme!c iıtcdikl•tl 
nokta Türl-c milletini medeniyet 
ıaflarında en ileri millet yapl'll,ıı 
davasıdır. Bu davanın büyüklüi& 
nü ve ke.r~raına çıl;:acak binlerce 
zorluklaı·ın vücudünü ve i~in "' 
rimlilik ve gençliğini hiç bir s•' 

k~ıııı.n unutmuyor. 

t?r. Haşveldllmizl tebrik vaffakiyeti bu clüsturn riayet et • 
Emin olabilirsiniz ki, Cümhu • et l 11 er 

riyct halk fırkasının prensiplerini 
tsT.\ı-;ı;ı:L. %1 (A • .\.) - ı:cı lciimlıu: 

• mckle mümkün olacaktır. 10 sem:· 
denberi Türk milletini yeni alem 

Sözü h:l!!:cvlcrin'n fa:ı!iyctlc • 
rinin yakmd:::.n mc:;'ulü ol:m nrkn 
daşların:n bırc::accığı:n. Gelecek 
sene ha!!~evlerinin fonliyetlcr!:ıi 

rakkamlnr l!zerim!c hu::unınuzda 
daha ceniş anlatm:ıe:ı çe.lı:ncai;ı::. 

tcıkip ct:nıekten me:s'ul olan Cüm· 
huriyct hükumeti siyasetinin her 
r.nhasında, iktı&l.\di, siyasi, dahili, 
miHi her ıahaunda ve bilhassa 
milli hayatın, milliyet eaaslarına, 
::nğl.im köklü ve u.rarlmaz bir 
halde bulunmasından bütün va .. 
landc::lara k<ırşı her yerde daima 
heı;ap vcrmef!c heı.zırdır (aürckli 
alkr5l.ı.1·). 

le cip Aii Beyin nutku 
~~~~~---·~------------

Yeni devlet nizamı,,, Bu müessese ... 
/erle bu büvülr işi başarmak istiyor uz 

Ha:ırl!t!erl ı.n!;'iin dnlrtlt'riııdf'n bir tarata 
._yrılmanırıılur, .\nkıır:ı llAlk!!\lıld• lrı:t e • 
ımen mıtul(l3rı radrodan t11nl •mls!crdlr. 
Oa7.I lln:ırctlrtl bu !ilr:ıda Anluırnd:ı t ml't 
raı:ı. llar.:r~tl••rinc .ıı t• :~r:ıfı r,!lndermlt • 
ı~rdlr: 

"lf all:cl'İnde irat buyurduğunuz 

nutl:u zerhlc dinledim, tebrik «C tc· 

ş"ı';kür ederim. /\'ccip Ali !leyin bcua· 

nal re i:alıatınclcm da <:ok memmın 

oldum. Kendisini taraf::rıdcırı talı:dir 

ı·c tali!! buyurmanızı ric<.ı ederim. 

Gazi Mustafa l~cmal 

fll'iiıl"Uın!ıur llazrctlerl Bn~\'t'kil t illet 
ro1a JlııırcUcrlndcn "ll CC\'abt a.lrnı lnrdır: 

8ü!lli1• R<'isieümlıur, lliiııiil:. Milli 

nels Gazi Jlw•lcıf a Kental llz.ne 

Tla!kel'indcl:i l.onuşmalarmırzı 

rlirılcrli:~inizi l'!! b:-ycndiijinizi göste • 

Ha~kevlerinin yıldöniimü ınüna J işte Türk milletinin ~uuru altın. ren güzel yazılar bizi scdnclirrn ı·c 
esbctıle Ankarada dün Necip Ali da ya~ı;·nn bu emsalsiz kabiliyeti tcıc·ik eden yül:st!?• alakanın yüce ııc 
Bey tarafınc't"'n ı· t a·ı k ı • h d f l" milli reis alcifmsının iladcsidiı'. ~ n r~1 c ı en nut u -ıer.cc:;in asta a cm ormü une 
a~ağıya naklediyoruz: en .ziyade itikat ve imöln ettiği bir llllnnct ı·c şiikranlarınu;ı ta:imlc 

Muhterem hanımlnr ve muhte· zamtmda Gazi heşfctti. Tarihi kıy ta!:dim ederim. Necip Ali Bey arka· 

rem beyefendiler, metleri kalmamı§, içtimai mahiyet da~rnı paltası bulunmaz taltifinizdl'n 

Geçen cenc 19 şnbnttn 1-folke - lcrin k:ıybolmuş canGız bir para - lıeyl'can duymu~tur. Bunun derin 
vinin tc:>.rihini YC:!i yapnuya ba:lı • zittcn ibaret olan bu müe::se~clcr minnetlerini ı·e şükranlarını söyle • 
yan kutci cakafı nltmd:ı ruhları • bir bir yıkıldı. mc/:l •de balıtiyar:m, Büyük Rcüimiz. 

mızdu büyU.1• bir L.mit, l:o.lplcrimiz En~in ufuklara ba ~an gözleri · ismet 
de ate H bir heyecun o!du~:ı he.ide mh.e perdedarlık eden bu heyula • Anı,arıı ı:amc,indrkl fJpl:ınm:ı. bitme • 

t k d .. n Gad Hnzrctıcrilı- tsmPt Paııa nrnsınll:ı 
mem e etin 34 buca(rmd:ı yeni ül· lar yıkıldıktan tonra yeni bir ha - watı edilrn bu tel;;r .. nnr da c. H. fi'. umumi 

kü mekt~plcrinin ~çıh~mı \'~rlığı~ vanm serinliğini koklndık. Eu ye • k ıtibt nw·p Ill"y tıır:ıfınd:ın oımnmu, ,.~ 
mızın · · ·ı ·1 k I · ki' · I k • · h:uaretle oııu,ııımııttır. samımı t "mcnm erı e .ut u- nı ı ımın §llrt arma uyma ıçın · .111 
le.yor ve Gel5.ınlıycrdul:. Bugün ge y~ni bii· devlet nizami kılmak, ye· •------.--ı.----
ne mernlclrct:n 20 bucıı::nc!a ye . ni i~timai gartle.rı lespit etmek icap J lcültür farklnrile ölçülür. Bize gö· I 
nide:ı açılan hnlk~vlcı-i ve ilk baş eC:iyo··du. Dünyanın en yeni ilmi re ileri kültür ileri teknikten de· 
langıç y:Jının a;:İ:2: Jı:ıhr~Sinl tcsİt teJcikkile1·ine C'Öl'C rapıl:ın te§kİla • ğil ileri teknik İleri kültürden do • 
etmclc için ruhl::ı.rımız:fa. ayni he • tı csa~\ye kanunumuzla ve gene iar. Biz bu meseleyi tarihin •~yrin 
yccon ve lml!'llcı·'nfr:dc da!-~ bü • dünyanın en son hukuki zihniyet r den aldığımızı yü::lerce misallerle 

YÜ1< bir iman olclueu lıdde topla • lcrinin ifadesi olan kanunu me<le· jspııt ederiz. 
nı3roruz. n:miz b:ı yeni ihıiynçlara cevap H~r zaman dc..ğişen muhit ve İç· 

Aziz nrkedn~laıım, ,·ermek ıçin yaptık. Kurulan bü • lımai icatlara tevafuk edebilmek 
l·hlkcvlcrin'n i!k r.rıJ·~ı t"'ril': l ü!; an:ı hatlardan baıka her biri ve onlardan çık:ln yeni şartlara gö 

büyül; inkıl"!> t. r:himLdc Lozan bir p:\i'tiyi 10 seneden f a:ı:!a yafa~ n· düsturlar koyabilmek için her 
zaferi, Cümhuriyet il·m ~ibi Tüı·!c lcıcalr lmb:Iiyette olan yüzlerce iş In.Idt> kültür kuvvetine ihtiyaç va .. 
mille• inin h-t ira"m~h ebediyet~ l~ri birer birer huzurunuzda s:ı · dır. 
h~k cdilecc: nziz günlerden biri yıp dö!:r.'lek bile bana lutfen bah • Daima inlcılap içinde bulundu • 
ol~~!:~u. E Jr. "'l ilci medeniyet t~aii!inh:: laymetli zamanlarınızı iunn iman ettiğimiz dünyanın dö 
düny~:a~!f::. l "::ti kudreti, inlı..ıi~p suiistimal etmekten çok ~ekinirim. nii§Ü cihetle bir takım fo.ydalar 
ruhı.1, mc:!eni varlı<Yı yüksek ter.· Yalnız hariçten on para almak· içindedir. Ve tabiatın bir cüzü o· 
kT' ,,, ' . 1 nh itib~l'ilc bütün miletlcı·in ö · ~ı~m ve milLtin idare ve hürriye· lan inaıınların da ııene bir tnkım 
nünde yürHye~ek olan celecek yıl ti üzerinde bir tazyik hissi ıörmek k~idelcre tabi olduğunu kabul ede 
larm ve ~sırların Türk milleti bu sizin 10 sen~ içinde yapılan itler, riz. 
günü ihtirr.. l kj, gene bu hürsüler yalnız i:nparatorluk tarihinde ya· Fakd d~ima in1nlıipçı olmayı 
den daha çok büyük ihtifa..llerc pılan iflcrle değil, muasır millet • tıar edinen bizler hu kaideleri ba! 
kutlulayacald:-.rrnı gözümüzle gö • lcrin işlcrile de hiç bir endişe bul· k" bir pro::edür ve başka bir metot 
rür gibi oluyoruz. makaızm mukayese edebiliriz. Bu la tetkik ediyoruz. 

.. Eı·.zuru~ Itongresile ba,hyan bü günkü genç nesle rehberlik ederı Aııl davamızın prensiplerini 
yuk mkılap hnreketi, ynııyan nor- dünkü nesil inkılap kudretinin bu izah etmek için bu nokta üzerinde 
rnnl va2iyeti, biı· idare darbeıile muazzam abidesinin manasını biraz daha tavakkuf etmeyi lü • 
Akdcnizin enginlerine gömdük • dün ile mukayese ederek pek iyi zumlu görüyor:ım. 
ten &onra b::ışka zihniyetlerin has· anlarlar. Bugün memleketin hür Yeni bir ı;afha arzeden rnüte • 
ka içtimai şartlnnn ve bn~ha tari- ve temiz havasını koklıyarak ye - madi tahavvüller kar9ıaında cid • 
hi asırların yarattığı velhasıl bin li§en vatanpel'Ver ve milliyetçi den daimi mahiyeti haiz olan im· 
bir efsanenin mhnsulü olan mücs· Türk gençliği inkılabın bu itibarin ideler kurmak mümkün değildir· 
se3cleri yıkmak ir.kılflbın nsil ve olan manasını daha geniş ve hür Zaten mevcut k::ıidelerin bulunu 
kuC:··ctli şahsiyetine verilmiş çok bir görü§le anhyacaklarından hiç §U ve daimi bir kilnun gibi kabul 
cazip ve sevimli bir \·azife idi. in- l}Üphe yoktur. BÜtün bu işler aziz edilmesi onun tabiatta o sua·etle ka 
kıliip!ar inkıl&p münkirlerinin de- şefler tarafından büyük bir maha. bul edilmesi onun tabiatta o suret 
diği eibi her hangi bir hissin fevri retle sevk ve idare edilip yapıl • le mevcut olmasından değil, bizim 
ihtilaHerinden <loğtnuş ölçüsüz bir dil<ten sonrı:ı kalan yalnız bir fey böyle telakki ettiğimizden nefet et 
hareket değildir. vardı. O da kendimizi yaymak. mektedir, Betlimosun dünya na • 

inkılaplar yaşanılan hayatın 1ıte bı1 müeuesemizle hu büyük zariyesi koperning zamanına ka • 
mevcut içtimai şartlnrm, ictimai işi bn~armak istiyoruz. Bizim gö • d:ır bir hakikat telô.kki edilmiştir. 
bünyeyi tatmin edcmemeğe başla· rü§ümüze göre her milletin bey • tabii gibi görülen nazal'iyc düG -
dığı zamandan doğan yeni bir ak· nelmilel medeniyet alemindeki turları Ayniştayn tarafından darbe 
sülfımel kudretidir. Bu kudret bi~ kıymeti, o milletin kültür kuvveti- Jendikten ~onra tabiat ilimlednde 
mnnn ifade edebilmek için mutla nin dcrecc~ilc mepsuten mütenasip bile daimi bir istikrarın mevcut ol 
ka Hı· dahi tnrnfından ke~fcdilme tir. Kültürü yüksek olmıyan mille madığı ve tnbbt 5ırlarmm her gün 
Ji. Tanzim ve tertip edilecek mu • tin, medeniyetin her hangi bir saf yeni bir takım düsturlaı-la halledil 
ayyen bir hedefe büyük bir maha· hasında kültürü yükeek olan mil • diğini, dünkü düsturların ya tama 
rcte tevcih olunmalıdır. Çok eski letlerle mukayese edilmesine aıli men ipt.- ı ve y:ıbut ta ona yeni bil· 
zamanlardan beri malum olan elek imkan yoktur. Habetistan ile takım formüller ilave edildiğini 
•on kunetinden insan ze!ta&ı 19 Almanya, Tibet ile İngiltere ara • ıörmekteyiz. Her halde yeri bu 
uncu asıra kadar istifade edeme • sındaki fark bizce makinalatmak toplanıtımızda olmıyan bahis üze 
mİ§ti. ve el sanayii ıafhaıından ziyade rinde fazlaca tavakkuf ettiğimizin 

lere scvkeclen bu kudret:n ifadesi 
ana va:nflarımızda tespit etli~im\2' 
veçhile in!uli.pçılıktrr. 

Türk inl:ılibırııtı vasıfh:rı 

Küçük eörmüyoruz. F aknt düll' 
yada idaYe kuvvetinin, iman kucl· 
retinin yenemedici hiç. bir f'f 

Yeni Tiii·k inkılabını harp sonu yoki:ur. 
ir.kılaplnrı:ld~n ayıran e:ı biiyük Bu idare mcmbnı bu iman ku• 
vasıflarclen biri velcvki birine:,: veti Türk milletinin dünya kad~~ 
de bu daimi in!ulıipçıhk ruhudur. e;ki olan tnrihi vnl'lığmda ve aıı 

Her py'n mütemadi bir inkılap kanında mevcu~tur. En karanlı~ 
içinde oluşu düsturu h~im ba~ı clevirler, buuünc kadar seyredeli 
mebdc!cr ke.bı:l etmemize mani Türlt tarihinin içinde bir millel 
tc,kil etmez. Bilakfo fırkamızın e· kuvvet membcı olarak binler'' 
sas prentip obı-ah lmbul dtiği mil eaa.slar vardır. Biz dünyanın il~ 
liyetç.ilik, c~.mhuriyctçilik, Eıy:l:l'.h merleniyetleriı~i kuran ve tarih' 
devletçilik, halkçılık, inla!ipçd:k iki defa biiyiik i&tikamet veren •1 

mebdelerile bu iilkü,rc dnhc emin muazzam imparatorluklar yapt# 
adımlarla gi<lcbilecc§h:. ecdadımızın hattı hareketlcril11 

nu pı·ensiplcrdir ki bi::i ebedi- yalnız büyül.~ bir gururla anac•. 
leşmi§ rnuayyc» bir çerçeve içi~ı • ğız. Ciz, hi:::e lnı:m1 olan ruh ku<' 
den kurtararak ıiyasi, İçtimai ve vetini iman kaynağını daha clü~ 
iktısadi vaziyetleri nazarı itibnr:ı geçirdiğimiz istikl~l imt:hıımn 

alnn her zam;ın yeni kammlar ve· I dan nlacnğız. 
ren beşer tetri heyeti lıcı.va::ımd;ı . [t-.rı:cip Ali Beyin nutkunun ! 
yürütecektir. Bütün bu esaslarla nu guze.emh:; m~lüneye v.ari 
vasıl olmak istediğimiz nc.!üa ne· linciyc k~dar henüz Ankar:ıdıı 
dir? Geçen ıene muhterem kf\tibi dınamamrştr. Hu nutka yaıın d 
umumimiz Recep Deye~endinin Yam edeceğiz. J 

Ankaradaki merasim 
nasıl 

ANKARA, 24 (Husud) -
Halkevleri kmulu~unun yıl dönü -
mü ve yeniden 21 yerde Halkevi 
açılışı bugün Ankara Hallrnvindr. 
büyük merasimle kutlulandı. 

Merasimde B. M. Meclisi reisi 
Kazım Paşa Hz., vekiller, mebua
lar, cdirler, sefaretler erknnile ka· 
l:ıbah!c bir halk v:ırt:ı. Meı-a2'ime 

btiklal mo.l'şilc başlandı. Bu:ı:.ı mü 
lcakip Baıvekil lamel Pt.ga Hz. ve 
Halkcvleri umum rciıi Denizli 
mebusu Necip Ali Bey sık sık al· 
kışlarla kesilen nutu!clarını !Öyle· 
r.ıişlcrdir. 

Nutuklz.rda;ı ı:onra rr.u•iki mu • 

oldu? 
nllim mekle' i ta!c'..>eı:nde·1 23 h11 

nım \'C (3 efen lin''1 i~tirnl:ilc ııııl 
n lim Ra;ih bey t:ırdın::l n ıahn 

ye l:omıla.:ı re\'Ü tc-:.1sil edildi. R 
vünün 3 cü kısmı hı::ılkevlerini bİ 
güneşle tcr.ısil etiiyordu. Revü Ç 

bc~c:-:i!-:!i. l'...fü;~lan-lı. Baıvekilİ 
miz •·•t;:-l'İr.1 Ratih be)·le ~enç ti' 
ndlkadr.rı t~kdir ve tebrik cde.J 
k~ndilerinin bu kültür aününde t 
zol bir hediye verdiklerini eöylı 
di. Revü ,.c nutuklar sesli filme • 
lmdı. 

Ge::e de Hnlkevinde bugünü 
~e:-ef ine halk:ı bir müsamere ver' 
cii. Mücamcrc çok güzel oldu. 

Viliyetlerdeki merasi111 
AKSARAY, 24 - Bugün vili.- J ÇORUM, 2~ (Husuri) - ÇO' 

yetim izde Halkevini z.çtık. Ateşli rum halk~vi b:.ıgün · büyük tez• ' 
yürelderden gelen c!uygularla and hürlerle acıldı. Con•mlular btl 
içli!;,. Bugün de bu çalrfma yuva- münasebetle unutuİraaz bir günlt' 
smı a~ark-en ba§ta yüce kurtarı • rini ynşadılar. 
crmız ıevcili Gazimize ve §efleri
mize sevgi ve ıaygılanmızı sun • 
duk. 

II:ılltC\ i rrlsl: Uadl 

IJafrada 
TIAFRA, 2'1 (Husuai) - Hal· 

kev:miz burrün fevkalade merasim 
\'e coşkun tezahüratla a;ı!tlı. Ak • 
~o.m ı;üzel bir müsamere verildi. 
Halk sc.::.:uz bir ::evinç iı;in<ledir. 

Zihni 

Sıvasta 
SlV AS, 24 - Büyü!t rehberin 

yeniden yar~ttıcı yurdun yükseliş 
ülküsünün temiz bir 1:aymığı olan 
halhevimizin, halkın sevinç. Vı<! he· 
yecnnlarile açıldığını müjdelerim. 

Jiallu•vl rri 1: Hlltmct 

Manilada 
MANİSA, 24 - Buciin Manisa 

halkevi binlerce halkın i,tirakile 
açıldı. Açılma şenliği ~ok samimi 
heyecanlı oldu. Açılma nutkunu 
F cvzi Liltfü ~öylcdi. Şubeler faa· 
liyete baıladr. Komite intihapla • 
rı hnftaya yapılacaktır. 

llall<e\ 1 reltl: Abba. 

uun.ıf 

ERZİNCAN, 24-Yükıck ~-· 
tan aıkını ruhunda taııyan Erziıt' 
canlıln.nn büyük Gazimizin teJkİ' 
ni ve ilhamile halkevini bugün •'' 
tıklo.rını arzeylerim. 

Ualke,·J relıl: GsllP 

Çanlınıda 

ÇANKIRI, 24 - Halkevi ııfl~ 
r.ıa merasiminin batı olan !laat 1 
ten itib:ıren Cankırı halkının rad' 
yolar batınd; cösterdiği hcyec•. 
nmı ve nutkun hitt::nım müte•' 
kıp program dairesindeki ıafh• 

1 

ları o kadar temiz ve o kadar ıJ' ., 
nutulmaz bir surette ve cnnlı bl 
şekilde geçmİ§tİr ki bu mukaddef 
gün Çankırımn i<;timni hayatınd' 
her an büyük bir flevinçle yadedi' 
lecektir. Bütün halkb birlik'' 
gcr.çlerin ve muallimlerin ıöstel" 
dikleri at-:.:.!i arzular ve muk•d ' 
des hisleri -ulu rehberden mülfı•llS 
feyizin eseridir. ~ 

c. ıı. ı-·. kaza relıt: 
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teklif vaki clsa idi, hükumet, bunu kabul etmiye 
miltemayil b~:- hükumet değildi ve o teklifin neti· 
cesi nihayı-l hir kabine buhranı ihdas edebilir, tek• 
lifi kabul etıniyenler hükumette kalırdı. Maama · 
fih ben yalnız bir teklif biliyorum; bu teklif lsviç
r"cde bulunan bir İngiliz tarafından sadrazam pa
taya gönderilmiş bir mektupla vaki olmuştur. 

Harun Hilmi efendi (Tekirdağ) - O lngiliziıı 
ismi malum mudur?. 

Cavit bey (Biga) - Onun İsmin devletçe ma· 
lumdur ve kendisi tanınmış bir adamdır, yazdığı 
mektub•..t da sefir vasıtasile Talat paşaya gönder -
m~ştir. 

Salim bey (Karahisarı Sahip) - Sait Halim 
pafa "Vitol., isminde bir İngiliz diyordu. 

Cavit };ev (Biga) - Hayır, bu adam o değil , 
Öir. Bu, Belki Sait Halim paşa kabine!i zamn"'.'lmcfo, 
muharebenin ilk senesinde olmuştur. Talat paşa4 

ya gelen bu mekt!lbu ben tercüme · etmiştim; bir 
ıurfli ben-.:le vardır. Fakat ilk mektubu görmedim, 
bu mektup, ikincisidir, okuyorum: 

SULH TEIÇLIF1NE VESATET EDEN 
MOZAKERRE MEKTUBU 

"29 nıart tarihli mektubuma devamen ve zatı 
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CAViT BEY NEDEN TEKRAR 
NEZARETE GELMiŞ 

Haı·ıın Hilmi efendi (Tekirdağ) - Cavit be· 
yefendi, ~vvelce harp taraf tarı olmadıklarından 

dolayı k:tbjncden istifa etmişlerdi. Böyle olduğu 

halde a;aLa bilahare neden Talat paşa kabinesine 
iştirak ettiler?. Bu iştirak keyfiyeti, kanaatlerinin 
tebeddülü iizt!'rinc mi vaki olmuştu?. 

Cavit bey (Biga) - Hayır ... Kanaatim hiçbir 
suretle değişmemişti. Bunu size izah edeyim: 

Sait Halinı paşa istifa ettiği vakit ben (Berlin) 
de idim. Sait Halim paşanın istifası üzerine kabi
ne teşki!i vazifesi Talat P_!'.şaya b~vcih edilmiş ve 
bunun üzenne Talat paşa da kabineye girmek 
için benden.i:tc telgraf çekmişti. Ben de buna karşı 
şöyle bir cevap yazmıştım: 

"Harp zamanında nezaret kabul etmek akidei 
siyasiyeMe kat'iyyen muhalif olduğu sizce malU.ru 
olmak gerektir. Buna rağmen muvaffakıyetinizi 

temin etmek için bu fedakarlı!;ı yapmakt<:.n çekin
mezdim. Eğer teşkil edeceğiniz hükumetin, benim 
memlek~t için tatbikını li.büt addeylediğim prog
ram da!1:llnde, hareket edebileceğine emniyetim 
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yecek oh;rsaıuz Talat hey, kabine teşkil etmekten 
imtinil cde<..t-ği cihetle memleket fena bir buhran 
karşısında kalacaktır.,, 

Müt~.lkibcn Talat beyden aldığım bir 15rar t~l· 
grafnamesi üzerine şöyle bir cevap yazmıştım: 

" .... Evv;;!lki t~lgrafımdaki ümitsizliğim ·hiç zail ol· 
muş değı! .fü. Nezaretler arasında senelerdenberi 
cereyan t: :\ı~n gayri muhik müdahalelerle buna mü 
ı:ıasil in•.izamsızhkların önü alınabileceğine ve ih· 
das edilr:>iş lüzumsuz masrafların tenzil olunarak 
harbe ra 1men sıkı bir tasarruf ve iktısat siyaseti· 
nin tatbik o~unacağına, ait olduğu nezaretlerden 

l:aldrrıp başka nezaretlere verilen hizmetlerin as· 
lma irca l)l:macağına ve mesaili iktısadiye hak -
kında ta ~bik olunan ve bence memleket için pek 
müfrit "Nasyonalizm,, siyasetinin devamı mene • 
dileceğinc kcıt'iyyen itimadım yoktur. Bundan do· 

layı arzu ederim ki, bütün bu ihtilaflar evvelden 
halledihi!t V<' İttihat Terakki fırkasının oynıyaca·· 

ğı en ın:uaz.zam "koz,, olan Talat paşa kabinesi her 
hususta ~hei1ktar bir surette hareket edecek bir 
k:ıbine olsun. Bunu gayri mümkün görmekten 
mütevcil : ~ ~t'essüf üm çok ziyadedir. Maamafih bi· 
dayeUeki müşkülatı da görüyorum, bunun için 
hayatım :fa şimdiye kadar kimse hakkında yapma• 
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dığım b·J fedakarlığı yaparak teklifi kabul ediyo
rum. Maan•afih gerek avdetimden ve gerek kabi • 
neye girdikten sonra da serbestii hareketim ta -
mamen rn-.. hfuzdur .. ,, işte ben, kabineye bu suret
le girdiaı. Girmekliğimle memleketime medyun 
olduğum hizmeti ifa eylemiş olduğuma eminim. 
Ben kah~· .~de bulunmamış olsaydım her halde bü· 
tün düy .ır.mnuz şimdikinden fazla ve ahvali ma
liyemiz ~e şimdikinden fena olacak ve şu müşkül 
ayları g .!;innek için de kasalarda bir para bulun
mıyacakt .. 

Haı-uu Hilmi Efendi (Tekirdağ) - Kabiney~ 

iştirak et ·ihen sonra tehcir meseleleri oldu mu?. 
Cavit ~2Y t Biga) - Hayır ve kat'iyyen böyle hiç 

bir mua"'nele olmamıştır. 

Reis - Cu sual hakkında b~:ıka hiçbir mütale:1 
var mı? {Hayır sedaları .•. ) 

TEBUôı RESMiLERDE HAKiKATiN 
TAHRiFi 

Altıncı ~mal: 

"Vekl'\yİ i harbiyeden sevkülceyşe taalluk etmi• 
yen ve b;:!acnalcyh ketmi lazım gelmiyenleri mü• 
cerret muhafazai mevki daiyesile ketmeylemeı;i 
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VAKl't , 'Sayı fa: 1 r 

Annesi kızını aramıya . gitti ! Şilt maçları Recep Eeyefendi 
Ankarada 

(llof tarafı ı inci aagıfada) 

hakkuk etmittir. Fakat bunlar za
bıtaya yanlı! adres verdikleri için 
İllerini bulmak kahil olamamıı • 
hr. 

Her halde Yuna;ıistanda bulun 
duklarını ve aenç kızın pasaportu 
•llll&dıiı için batka bir yere ıide
llledilderine ihtime 1 verilmekte -
clir. 
M. Şoıun vekili ne diyor? 

Diier taraftan M. Şor kızınm 
ltu'unmaıı için 9ehrimizde de ret 
• , müracaatlarda bulunmuı ve bir 
Y~!,iJ tutmuıtur. VekHi Mustafa A· •n Bey bu hususta şunları söyle · 
lllİftir: 

"-Matmazel Şorun gaybubeti 
etrafında. bir çok ihtimaller ile· 
ri ı.ürüldü. Bunların hangiıi haki· 
ki\ ta muvafıktır kestirilemez. Mat· 
lr.aHlin nerede olduğu şu dakiku 
layYar~ ile Atinaya uittiği hakkm 
daki haber de re:;mcn teyit ec:!il · 
•iı değildir. Babası kaybolan kı
lının hayat ve memt\tından bitta • 
iti endi~ede bulun·:lıığu için h:.lku · 
illete müracaat etmi~, müracaat h 

taf ımdan yapılmıf tli. Bunun üze • 
rine alakadar makamlar tahkika -
ta ba,,lamııale.rdır. 

~ , 

Tayyare ile giden kızın paaapor 
l& konuları resmini ben ve babası 
ıardük. Matrnaze: Şora benzemi -
1a." Aradaki fork derhat anlaşıla
Cak kadar açık VP. vazlhtir. Poli -
••.:ı gafiet ıö:sterec~ğine ihtimal v~ 
rUemtız. Bunun içın kızın bugür. 

ay kadar ıı>nra M. Venizeloı Avru 
pacla bir seyahate çıkmı§tı. M. Pa 
pasın babası da M. Venizelosun 
maiyetinde idi. Papu babuma, 
ı:evdiği kızın babasını Franıada bu 
larak evlenmeleri icin tava11utta 
bulunmalarını rica etmittir. Baba· 
sı da F ranuya aidince kızın ba -
basını bul:nnf. Ve: 

11 
- Çoı.ukiarırr.ız biribirlerin; 

ıeviyorlar. Ben ıçtimai mevki sahi 
bi Lir adamım. Çocuklarımızın 

meı'ut olmalarına imkin veriniz, .. 
demittir. Kızın babası bu mü
racaatı hüınü telakki etmit müı • 
pet cevap vermiıtir. Bir müddet 
sonra M. Papa"ın babaıı, sevdiği 
kız ve babası hı:.p birlikte Atinaya 
ıeldiler. Düğünleri Atinada ya • 
pddı. Bilahare kayın pederi M. 
Papası beraber aldı. Pariıe gitti • 
l,..r, Papas o zaman çok gençti. la· 
··~f ve sefahate batiamıf. Karııile 
ve karıaının ai!eıil'" araları açıl • 
ıra~. Büyük bir kavgadan sonra Pa 
pas tekrar ,.\tinaya döndü. 

O zamanrlanberi lc.arıaile ayrı ya 
~ıyor. Yoın:. hakn evlidir. Atinaya 
döndükten ıonra, Fransızçayı iyi 
hildiii için Fı.ınıı:.. tefaretinde bir 
.nemurluia g'•"?Çti. o~ sene evel de 
Atinada açılan Franıız ıerıiıine 

müdür oldu. Fak-it ıenç ve tecrü · 
besizdi. lyi idal·c edemedi. Anası 
tanrnmı§ bir tairl!ir. Amatör ola -
rak sahne ~rtistiığ ; de yapmııtır. 

15 sene evet anne•ile Atinada Ro 
vayal tiyatroıuncia Vanonçiyonun 
}azı eserlerini ber!lber oynamıf, 

"4nede bulunduğu bizce taayyün Papaı ta bir buçuk aene evel salı. 
•bnemlıti ... neye intiıap etti. Altı aydır benim 

Madam !Sor µerıcmbe ıünü tay le berabet çalırıyo ... burada hiıae 
)ara ile Atina.,.:ı\ o-itti. Kızın baba- ıine düşen para sünde 8 lira idi. 
11 henüz bU\'nciaclır " baıka kazancı yoktur. Zenıin de 
••pas'ın i rli a :lan a lat 1 d ld C k · d ı l b .. • n ıyorl eli . ir. ~o 1~ti l\t ı, ıevim i ir 

Dun M. P:\pcııı~1 mensl!p olduğu gençtır. 
"ratro heyet~nin &rliatler;nden ma Naaal alttller ? 
._,Yunan sanatkarı M. Gavrilidi• "Arkadatlaıımız Yunaniıtana 
Üt ıörüttük. Şunları ıövledi: dö11erken ben, Papaı, Matmazel 

" - Matmr.zel Şorla M. Papas Sm:riyoti \ ve süflöı- Sirafüz kalı · 
llrunula olduk;a ılerlemif bir ta· yor fok. Miıtt~rek p~ıaporttan iıim 
llıtma oldutwı~ biliyordum. Fran !vir,,iz çı'·a:1ldı. Ayrı ayrı dört 
•12 tiytttroınanda Madam Kiveli il~ paan!Jt'rt 1tldık. Son gün Matmaz,J 
tenııiller vel'iyorduk. Matmazel Smiriyotis heyetle birlikte gitti. 
Şor bir eece yamada M. Dimitrako Fakat p.ıscportecz olarnk .. Çün 
Pulos oldu~u halde Madam Kiveli kü paıaportunu kumpanyamızın 
)İ tebril;: etmek üzer~ sahneye ge? Emprezaryosu ve Madam Kotopu 
di. O ıırada beni de M. Papası da linin M. Hclmi M. Papua vermiı. 
t&lcclim elliler. Matmazel Şor gü · Anlatılan o da paı...portu Matma 
aeı, malumatlı, zeki ve kibar bir zel Şorun tliı ve karanlık bir fo . 
kzadı .. Rumcayı çok iyi konUfuyor toğraf rm yapıştı""'!·· Bu sureti.: 
"1.. Ondan sonra Matmazeli bir Yunamsuı.rıa kaçai~1Imitler. Pasa• 
it.re yolda bit kere de Melek sine portsuz Yu,.afüstana giden Matma 
1lılaamda M. Papaslıı beraber gör - zel Snıiriyolis.i: bı1ndan haberi ol 
dUaı. Yılbaıı geceai Makıime git . madığı be':lce muhıkkal:tır. 
~tim. Matmazel Şor da ailesile M. Papasla Matmazelin evlene· 

aber orada bulunuyordu. Pa · bileceklerini zcJ.nentmiyoı-um. Çün 
hala bir kaç ciefa dans etti. Bu kü, dediğim gibi, M. Papas evli · 
t...duf ve bull!!malardan şüphe · dir. Serbeıt dcğild:ı.,, 
ltaamittim. M. Papasa ıordum ba - Şehrimizde tevkif edilen •• 
~ aevittiklerini söyledi. Bildiaim 
llllQ =- Matmazel Şorun firarı hakkında 

kadardır. Papaım genç kızı ka şehrimiz 2ab1tuınci\ tahkikata baı 
~aiından haberim yoktu. Bili bn1ldığrnı y;ı7.:mı::k. Bu tahkikat 
~~ıunuz ki, Pazartesi nünü Darül ~ • :1eliceıinde M. Papasla Matmazel 

ayide bir piyes temsil edece - Şora firar güııii Büyükdereye ai • 
~· Bu piyeıt~ (Allah) rolü var· duken otomohildE- refakat eden 

11'. M. Papua bu rolü almasını ü~ üncü tahım M. Galatiı iıminde 
"11edim. Kabul etti. Diğer arka · fiını ticaretile mt-~gul olan biı 
~lanmız Yunanislana döndü. rum genci olduğu Anlatılmıf, ken• 
ilci burada kaldık. Kaldı amm:ı, ·:li~inin fira'" işinde alakası olduğu 
1 • ti&'b aonra Matmazel Şorla bir :ıannedileruk tevkii' olunmuf ve bi 
iltte kaçtı. Yani beni de kandırdı. Jaha:·:ı ıerbest bır,.Jnlmrştn" 

"- Papann e\·clki maceraları M. Galatis tikayet ediyor 
••u ıTtalum, tmıa göres, M. Papaı zi M. Galaliı hidisf! ve tevkifi hale :-t tahıili için 8 seme kadar evel kında şunları söyl~mektedir: 

'-naaya aitmi§ti. Ora~a şarap ve - Çartamba günü saat 6 da e· 
t'-P&nya ticareti yapan zengin vimde otururkt~n ıivil bir memur 
~Franınm kızı ilf" sevi!JDi!ler. geldi. Tevkif ~dilmittim. O gün 
laaL Papula eYler.mek iıtediğini aktama kadar mevkuf kaldım. Ge ..;-aaa taylemit fakat bab&11nı ce 11 buçukta erteşi sabah saat 9 
~ edememi!·· Bunun üzerine M. da tekrar poh»e gelmem tartile 
..,_ AtlnaJa dindü. Bundan altı ıerbeı bırakıldım. Erteıi aünü ıit 

tim ve geç vakit kll t'i olarak &er -
beıt olduğum b:Idi~·ildi. 

M. Şor büyC.k nufuı sahibidir. 
Beni tevkif ettareıı odur. Fakat yap 
tıjı hakıızlıktır. Çünkü kızının ka 
çırılmasında benim dahlim yok -
tur. Kederli ve mütee11ir olabilil'. 
Bunu anlıyorum. Fakat ben ne ya· 

b'l' ' pa ı ırm ... 
Evet, kaçtıkları gün otomobilde 

onlara refakat ettim. Fakat bakırı 
naııl: 

Matmazel Şoru hiç tanımam. 
kendisini hiç cörmemiştim. Hadi -
seden bir gün f"!vel yani pazar gü -
nü ak9am üıtii doıtu olan Papasa 
teıadüf ettim. Bana: 

(IJaş tarafı 6 ıncı sayıfamızda) A r~ K A R A, 24 (Hususi) -
maçın da gelecek l:::fb tckr~rı Cümhuriyet Halk Fırhnsı umumi 
muhtemcldil'. k4 iüi Rc::cp Bey b-:.ıc;~n ş~hrimize 

Son maç Galatasarayla Altınor· aeld:. lstasycmla vekiller, mebuı • 
duyu kar9ılaıtırdı. Netice sıfıra 1 lar, kalabalık bir halk kitlesi tara• 
kArtı iki sayı ile Galataaarayiılar fm:!::.~ l:~r:;ılandı. 
tn rafından kazanılmakla beraber 
Galatasraylılar mühacim hattı çok 
bozuk bir maç yaptı. Ve takımın, 
umumiyet itibarile tamamile ha -

Maarif vekaleti 
ve 5an'atltaclar 
ANKARA, 24 (Hususi) -

kim oynamaıına rağmen sayı çı· Maarif Vekaleti bütçesinde bu ae• 
karmamak, çıkarmamakta adeta 
yeni bir rekor tesis etmişti. 

Galatasaray takımı gene deği -
şik bir tekilde kurulmuştu. 

Takım föyle idi: Avni - Bur · 
han Hüıeyin - Kamirnn, Nih~t, 
Muzaffer - Rebii, büyük Necdet: 
Mehmet Salim, lbrahim, Kemal. 
Galatasaraylılara bundan evelki 

yazılarımızla m:.ıvaffak olmak için 
"eveli. istikrar,, lizım demi~tik. 

Bu maçtan sonra gene ayni tavsi· 
yeyi bir kere daha tekrarlamak -
tan kendimizi alamıyoruz. 

ne geçen ıeneye nazaran yarım 

milyon lira fazlalık vardır . 
Maarif Vekaleti bu sene güzel 

sanat eserleri vücude getirenleri 
teıvik iç.in bütçesine bir mikdar 
tahsisat koymuştur. 

Yeni ~1odrlt elçlmlz 
A N K A R A, 24 (Hususi) -

Madrit elçiliğimize tayin edilen 
muhtelit mübadele komisyonu 
Türk bat murahhaıı Şevki Bey ko 
misyondaki itlerini bir iki hafta 
içinde bitirecek ye yeni V.:\zifesine 
ba9lamak üzere M~rlrite gidecek• 
tir. 

Bir kar yığını altında BIAzl7 de ffllallahmer 
ölen genç sporcu topla 
VOROCHT A, ( Karpatlarda) 

24 ( A. A.) - Geçen pzartesi gü
nü ıki kayarken bir çığ tarafından 
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"- Vapurla gidecektim, fakat 
vaz ıeçtim. Yarın tayyare ile gi -
diyorum. Bana refakat et .. ,, Peki 
dedim. Ve <ertesi günü buluıtuk. 
Otomobille Şişliye gittik. Son tram 
vay istasyonunda elinde küçük bit 
bavul bulunan bir genç kız tram
vaydan indi. Otomobilimize gel -
di. Elindeki bavul ufak ıezintiler
de tatınan çantalardan biraz da • 
ha büyükçe idi. Genç kız çok nete 
li idi. Ben timdi bildiklerimi o za 
man bilmiyordum. Nihayet Büyük 
dereye geldik. Genç kız tayyare • 
ve bindikten sonra kapı kapanma 
dan evel bana iki mektup uzattı. 
Biraz ıonra tayyare kalktı. Mek - uçuruma yuvarlanan Gaarpiç 
tuplann Üzerlerini okudum. Biri -

atlı gencin cesedi uzun ara§tırmn
sinde M. Şor, diğerinde M. Kiryan 

ELAZIZ, 23 (Hususi) - Hila· 
liahmer cemiyeti r.teclisi bugün 
yıllık toplantısını yaptı. Bir nene• 
lik faaliyet hakkındaki rapor o • 
kundu. Hesaplar telkih edildi. 
Yeni heyeti idare ceçildi. Büyük • 
lere tazim~t telgrafları çekildi. 

lar neticesinde aıkeri müfrezeler 
isimleri yazılı idi. 

tarafından bulunmuıtur. 
Giden kızın Matmazel Şor oldu ~-================= 

junu ve kaçtığını sonradan öiren 10,lS te Büyükdereden hareket et 
mittir. Haber gazetesi de saat 14 
te baıılmağa hatlar. 

dim. Poliı beni kız kaçırma itin -
de şeriki cürüm olarak tevkif et
ti. Hidiıenin tahidi olarak değil. 

Gazetedeki o yazı yazıldığı za -
Niçin? Niçin beni tevkif ettiler de 
meseli, sabahın saat sekizinde e· man ise sa~t 13 tü. Binaennleyh 

Japonya işlerin ko
layca biteceğini ,,e 
isledlklerfnl alaca-
ğını ümit edi~1or 

PEKiN, 24 (A. A.) - Japon· 
laran Jehol hududuna yakın \'CY~ 
l"zak şehirleri kolaylıkla ele ı:cçi• 
recclderi, fakat Jeholiln dafih1

: 

kısmına Çinlilerin ateşi altın:ı air· 
mekte büyük zorlul:br çe.ctece!deri 
zannolunmaktadır. 

linde bir bavulla Matmazelin ev - bu yazıyı o günkü gazeteye yetiş -
den çıktıirm seren ve ldmaeye ha tirmek pek ala kabildi. Bu işte Ha 
ber Yermiyen erin hizmetçisini tev Mr ve 'Y"~ıt kimaeyi dejil, yalnız 
kif etmediler? sazetecıhiı düttinmüşlerdir . ,, 
Yukarıya sözlerini dercettiiimiz Yunan ceza kanununa göre •• 

M. Galatinin Matmazelin mektup- Bir Yunan avukatı Yunan ceza 
laranı alırken tayyare ile kaçaca - kanununun Papasın vaziyetine ta . 
ğmdan haberdar olmadıiı iddiası alluk eden maddeleri hakkında şu 
nı biz biraz gülünç buluyoruz. malumatı verrn\ıtir: 
iki itıkla o kadar doıt olan, onla- _ Kanunun 279 A maddesi mu 

Çin gönüllü lmvvetlcrin'n r an· 
ling ile Pci Po.io arntı::daki <lcrnir· 
yolunu ke~tikleri, bu suretle Japo:1 
takviye kıtaatı tcvkiyatın:ı car.i 
oldukları d:ı rivayet edilrnck~~dir 

ra tayyareye kadar refakat eden 
ve nihayet mektuplarmm poıtacı
lıimı yapan bu zat onlar gittikten 
sonra kaçtıklarına hükmetmit .. O
lur fey değil .. 

Bizim maltlmatımız 
M. Şorun vekili avukat Muıtab 

Adil Bey dünkü Akıam gazeteıin 
de çıkan beyanatında töyle diyor: 

" - Haber gazetesinin firaT 
hakkında verdiji habere ıelince 
buna eminim ki, Matmazel Şor §a 
yet hakikaten gitmif ise gazeted~ 
ki bu havadiı hazırlanırken henü:: 
tnyyare hareket etmemi9ti.,, 

Bu huıusta biz d~ bildiklerimizi 
y;lzahm: 

M. Galatiı Matmazel Şorun ken 
diıine verdiği mektupları, öteden
beri ve arkadatı olan muharrirleri 
mizden Fikret Adil beye vermit . 

tir. Fikret Adil bey de o gün üzer· 
lerinde yazılı olan 11.dreılere teslim 
etmitti. M. Galatiı kızın ve M. Pa 
paıın hareketinden ıonra meıele· 

yi anlamıt bulunduğu için hadiıe
yi muharririmize anlatmış ve mek 
tupların ne ıuretle eline ıeçtijin! 
anlatmııtır. Bütün bunlar firar gü 
nü öileden evel olmuştur. Hidiıe 
yi firar günü yaza~ (Haber) refi • 
kimiz meıeleyi bu arkadatımız va 
ııtaıile öğrenmittir. Mustafa Adii 
Beyin "gazetedeki bu havadiı ha· 
zırlanırken tayyare henüz hare · 
ket etmemitti,, teklindeki sözlerilr. 
izhar eltili f Üphe ve ima yerinde o 
lamaz. Çünkü tayyare o gün saat 

cibince, re9it olmıyan biri:ıini, tec· 
rübesizliğinden istifade ederek 
kandıran kimse altı aydan bir se • 

neye kadar hapisle cezalandırılır. 
Eler evlenmi~lersc c~za yoktur. 
M. Papas evli olduğu için 286 mcı 

maddeye göre ayrıca ceza görür. 
Uç aydan altı aya kadar hapiı ed1 
lir. Bu kanun çok eskidir. 1834 ıe 
neıinde bir Alman hukukçusu ta -
rafından o zamanki Baviyera ita -
nununa göre tanzim edilmiştir. 

Midilliye çıkmı(lar ? 

Devletler konuşa 
dursunlar •• 

CENEVRE, 24 (A. A.) - On 
doku:::hr korn~!esi, ciün siyasi ko· 
misyonun içtimaı bittikten sonra 
&k~a ••• a doğru topinnrnı§tır. 

T opbntı bittikten sonra i,,a, 

~oh ihtiyatlı bir lisan kullanmış • 
laı-, bununla beraber Mnnçurideki 
\·~z·yelin kendilerine pek ehem• 
:-m·etli göründüf!ünü ~izlememit • 

Dün Son Pos~a gazcteıi bir hu· lertlir. 
ıuıi telgrafa istinaden Yunanistatl Komite bugün toplanc.ca!t mil· 
da bulunamıyan aşıkların Midilli- let!c:r ce:-.1iye~i büyiik ~cdisinc cl:ı 
de tayyareden inmi§ olm~hı.rmdan ğılmıy::.rcl: i;tim:ı h:ılinde kalnın· 

bahsediyordu. Bu ihtimal eğer y u yı ve uzal: ,ark vnl:'darını tl'.kİ!> 
naniıtanda hakikaten mevzuu ha- etmeyi teklife karar vermi~tir. 
his oluyorsa bu ya bir kasta, yahut On dokuzlar komitesinin dağı· 
ta tetkilitıızlığa delalet ediyor. lacağı, yerine ayni devletlerin mil 
Çünkü üç dört günednbcri Yuna _ messillerinden ve fazla olarak Fe· 
niıtandan gelen haberler firarile - lemenh ve Kanada murahhasla • 
rin orada polisçe harıl harıl aran rından başka bir komite t~şkil e• 

dile::eği :;öylenmektedir. B;,ı iki ko 
dığını bildirmektedir. Tayyarenin 

mitenin Uzak garkta olan v:ık'ala.· 
buradan ka~ kişi ile ka!ktığı, Pi-
rede kaç kitiyi çıkaı-dığı malum o · rı takibe devam cdc::eği ve mü • 

zal,erelerine diğer devletleri de 
lacağı için eğer yolda, Midilliden 

davete salahiyelt~r olaca8ı riva • 
iki i91k tayyareden inmiş ve bir 

yet edilmektedir. Milletler cemiye 
vapurla batka bir memle'<et yolu ti katibi umumilii!i neHettiği teb• 
nu tutmuı ise bunu Yunan polisi· ı· · d _, 1" k l# ı 't • . .. .. . lg c ~:ıuece on ao uz a:- :omı e • 
nın daha ılk gunu bılmesi Pireye · · d ·· ·· ~ 1 d t l d , .. I smm un o~ e en sonra op an ı • 
çıkan tayyare yolcularının aaedını ğmı ve b\,gün fevkaBde içtimaını 
öirenmeıi;e hemen kabildi. Bu ya yapacak m:!letler cemiyeti büyük 
pılmamıt ise hu noktada Yunan po meclisinin takip edeceği usule ait 
liıinin iti pek gev9ek tuttuğuna bazı meseleleri tetkik ettiğini bil· 
hükmetmek icap eder. dirmi9tir. 
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Pangaltıda Halaskar Gazi cad
desinde 18 numerolu dükkanda 
eczavi tıbbiyye ticaretile müşta
ğil Kirkar Hacyan efendinin ala-
caklılarile konkordato akdetmek 
üzre vukubulan talebi lstanbul 
icra Dairesi Tetkik' merciince 
nazarı itibara alınarak kendisine 
iki ay mühlet verilm iş olduğun· 
dan mumaileyhden matlubu olan 
alacakhlarm icra ve iflas kanu· 
ııunun 292 d maddesi mucibin· 
ce alacaklarını müddeti zarfında 
Komisere müracaatla kaydettir-
miş olanların kongordato tekli
fini müzakere etmek üzre 
11-3-933 cumartesi günü saat 
14 de Bahçekapısmda Birinci 
Vakıf hanında No. !)0 mukim 
Komiser ve Avukat Fahreddin 
Beyin yazıhanesinde toplanmaları 
ve top!anmağa tekaddüm eden 
on gün zarfmda vesikaları tet-
kik edebilecekleri ilAn o!unur. 

(6797) Komiser 

Satılık ev 
Kadıköy Catcrağa mahallesi Sh'a.'ltopol 

dıığı 2' numara. 3 oda. mutlalc, elektrik 
ve kuywnı vardır. İskeleye bq dakika me
safededir. Tallplerln Gedlkpqa caddesi 61 
numnrad:L İkbal piynnko ct:ıeslnde MUmtaz 
~1.e mUrncaaUrı l 6764}. • • 

Alınız 

• 
Dr. Ihsan Sami 
R.\KTERIYOLOj l J.,\ BORATUV.ARI 

Umum kan tahlil4tı. Frengi noktııi 
nazarından (Was~errn:ın \'e Kahn tea· 
mülleri) Kan kürcyyau say ılma5ı, ti· 
fo \ 'C ISJtma haS taJı klart teşhisi , idrar, 
b:ılgam, cerahat, kazurat ve su tnhlilAtı 
_iıl tra mik roskopi, hususi a şıl ar istihzar 

Kanda üre. şekı:r. Klorür , kall esterin m ik 
tarlarının tayini. Diranyolun'da Sultan 
Mahmut türbesi No. ı 89Tclefon.20981 

1
3UncU K_olordu Satlnalmal 

Komısyonu lllnları 

İzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko1D.dan. 
İzmir civarında muhtelit yer

lerde yaptmlaca~ askeri inşaat 
kapah zarf usulıle münakasaya 
konmuştur. ihalesi 13· Mart·933 
Pazartesi günü saat 15 te İzmir'· 
de Müstahkem Mevki Sahnalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Şart
name ve keşifoameleri görmek 
ve bu hususta izahat almak üze
re her gün ve münakasasma iş
tirlk edeceklerin tayin edilen 
vaktinden evvel teklif ve temi· 
nat mektuplarının makbuz mu
kabilinde mezkur komisyon Ri· 
yasetine tevdi etmeleri. 
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Doktorlar 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları birinci amıt 
mUtebassuıı Muayene: 10 - 12 Orta.köy, 
Şifa yurdu, 15 - ıs Beyoğlu, lsUkl!l 
caddesi No. 193 ( Opera l!lneması karııısı) 

Telefon: 41060 - f,2221 

Doktor 

Hafız Cemal 
Da hili hastalıklar mUteha:ısıııı 

otvanyolu No. 118 Teleton: 222308 

Göz hekimi doktor 

Sllleyman ŞilkrU 
Birinci amıt mUtcbassıı 

BabıAU (Ankara Caddesi Numara 60} 

Diş doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: UskUdar Atıamatıı§ı No. C!3 

Diş doktoru 

Zeki Nuri 
Her gün basta kabul edlllr. Her nevı <1lş 
rahatsızlığı t edavi olunur. Muayenebane: 
OakUdar Alıc;ıbn,~n Mektep sokak No. 00 

PESTE"V' 
MÜST AH7.ARI 

PERTEV ŞL?rubu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyas ı 

PERTEV Pudrası 

---•Sultanhamamı'nda---• 

BALCJL.flR 
Mağaz asındal<i yeniliği bir defa ziyaretle öğreneceksiniz 

1 liralık sergi 
Sergimizden alacağımz her hangi mal l liradır. 

Fiatlarımızdan bir kaç nümuoe 
1 adet yün fanila 1 Lira 1 1 adet büyük pamuk bataniye 1 Lira 
3 ,, kaş~orse l ,, 7 ,, fantezi kadın mendili 1 ,, 
2 ., Erkek kasketi l ,, 10 ,, Erkek mendili 1 ., 

3 çift yün erkek çorabı 1 Lira 
3 ,, futbol çocuk çora bı 1 ,, 
1 ., Hanımlara halis ipek Avrupa çorabı 1 ,, 

l O adet Aslan marka keten yaka 1 ,, 
1 ,, Poplin gömlek çift yakasile (düz ve fantezi) 1 ,, 
2 ,, çift fantezi erkek çorabı 1 ,, 
2 adet fildekos erkek fanillsı 1 • ,, 

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

müracaat edebilirler 
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1 Büyük Tayyare Piyangosu 
2 tocl keşide 11 Mart 1933 tedlr. 

i Büyük ikramiye: 35.000 liradır 
------------11 Dünyanın En Zengin ve Büyük Piyangosudur. 

\ıım~~ıı·ııınıııımooıı~nımı~mnııı~ıııım~ooını~nımnıınıımı~ınıınııınııınııı~ımınııın~llBIID!lllll lllH--1 

Askeri Fabrikalar lllnları 

Kalorifer Tesisatı 
1 l 000 lira bedeli keş' fJi Kı· 

rık kale San'atlar mektebi ka· 
lorifer tesisata kapalı zarf usulile 
mevkii münakasaya konmuştur. 

Münakasası 20-3-933 tarihinde 
saat on dörtte yapılacaktır. Ta
lipler teklifat ile beraber teklif 
ettikleri tesisahn resim ve pro 
jelerini de vereceklerdir. Teklif-
lerin kabul edilebilcıesi için bu 
resim ve projelerin fen hey'eti
mizcc tetkik ve kabul edilmiş 
olması şarttır. Şartname almak 
isteyenlerle daha faıla izahat 
talebinde bulunanlar her gün 
saat 13,5: 15,5 kadar Komisyona 
müracaat etmeleri. (730) 

SAHIBl : MEHMET ASW 
Umum! Neşriyat MUdUrU: FiKRET ADIL 

VAKIT MATBAASJ - JSTANBUL 

\ Devlet Demiryolları ilanları 1 
Yük ve yolcu vagonları yedek aksamınıo kapalı zarffa müna

kasası 3 Nisan 933 pazartesi günü aaat 15 te Ankara'da idare 
merk~ziode yapılacaktır, 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beıer liraya ıa· 
talan şartnamelerde yazılıdır. (702) 
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i Selinik Bankası 
~ 1 Tesis tarihi: 1888 

~ Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
§! 

- idare n1erkezi : ISI AN BUL 
Tllrklyedekt Şubeleri : 

lstanbul ( Galata ve IstanbuJ ) lzmlr 
Samsun • Mersin • Adana 
Yunanistandakt Şubeleri : 

Selaoik. Kavula. Atlna. Pire 
Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap

ları küşad. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 

llmnıııınım~~rJınıııı~~lillınıı~~~~ımıııooJını~~ı~Jıı~~mı~~ııı~~ııı~~mı11m~~ı~ırm~~ıı 

V A K 1 'f neşriyatı 

Fevkalade heyecanlı bir roman 

Suana'lı münkir 
Asnmızın en meşhur ediplerinden Gerhart Hauptmann'ın 

eseridir. Bir papazın fevkalade heyecanlı, m-erakh, coşkun 

aşkını, san'atkarane bir şekilde anlabr. 

Tevzi Yeri: Ankara Caddesinde lnki~ıip Kütüphanesi 

Flatı 25 kuruş. 


