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Reisicümhur Hz. İmtihanlarda 
---~ 

Dün Galatasaray lisesinde talebeyi' 
bizzat imtihan ettiler 

Sorulan suallerden bazıları: Sevr ve Lozan muahedeleri - Eti medeniyeti -
Devletçilik, f ertçilik - Ege mıntakasile Akdeniz iklimi arasındaki farklar 

Re..._.111' Hz. dlln Galataaaray Uaeahade imtihan uaaaıada alıJUDlf realmlerl 

Paris Mülakatı 
Fransa ile aramızda 

sıkı dostluk 
· .. ;.: .;ı.:·.. . . • . 'ı.\, ~ . 

Tevfik ~üştü Beyle Fransız hariciye nazın arasındak 
mülakatın Pariste çok hararetli akisleri · 

PARIS, 1 (A. A.) - M. Paul 
&ncour, dün öğleden sonra Tür -
kiye Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
Beyi kabul etmiıtir. 

Tevfik Rüştü Bey, uzun zaman
dır beklenen Türkiye - Fransız 

dostluk muahedesinin tasdiki için 
M. Paul Boncour'un gösterdiği fa
aliyetten dolayı memnuniyetini bil 
dinniıtir. 

Gazetelerin hararetli 
netriyatı 

P ARiS, 1 (A.A.) - Hemen 
hemen bütün gazeteler Fransız -
Türle görüımelerini uzun uzadıya 
bahsetmekte ve iki memleket ara 
11ndaki iyi münasebet bağlarının 
kuvvetlendirilmiı olmaaından do -
layı izhar nnemnuniyet eylemek -

Gazi ve 
mekteplerimiz 

Son günlerde Ankarada dört 
mektebin imtihanlarında bulunan 
Reisi Cümhur Hazretleri dün de 

tedirler. · 
ı b 

.. · be l d. ı Fraanz hariciye IUlZlft il. Pol Poalrar 
Le Juma u munase t e ıyor . 

Galatasaray liaeıine giderek ba • k·· bıtaraflık siyaseti mühim surette 
kalorya imtihanları ile bizzat meı ı. dt!gwı·şmı's ve nı"hayet T" ki A 

R · · h H 1 · k •eor f'k R'' t·· B · P · t :. ur ye vru-eıaıcüm ur azret erı me • 1 1 1 d ı ev ı Uf u eyın arıs e . . . . . 
gu o muş ar ır. .k t• b d b" 1 F .1 pa zumresıne gırınış ve beynclmi -

n~lc::rJc v~uLulıua. iginin muıl ol• G • H I . d"' f k l . ı ame ı, un an oy e ranıa ı e l l .. .. l . . k 
i11cnınu okutanlar kutulan azı azret erı un re a at erın- R t - T"' k" • b .. b. . b wl k e goruşme ere ıştıra eylemiştir • -- , m ve o • d • • .. _..... ... k" .b. • alctlmlım lh:.Dla ea ,..111 realmlerl ur ıyeyı ırı ırıne ag ıyaca o- . .. .. •- I e nyaıetıcunmur umumı atr ı Halıhazırda Fransa Tüı 1 mu 1&rın yapıf annı ve alıılarım anla. j H·1mı b l . C l"I Gazi Hazretleri müdürlük oda- lan sağlam dostluk hatlarını kuv· - · • 
bıak için bir yoklama yapmakta ş·~kr .. et, Caş ydaveBr erlı le a' yall~er ıından çıktıktan sonra yanlarında- vetlendinnektedir.,, nasebatmda mühim inkişafl ra ve 
ldukı k d.1 . A k d . 

1 
u u ve ev et ey ere mua mı bilhassa 1929 Aguw stoSlınd" ı"mza 

O arını en ı erı n ara a ı· w k 1 ı b I"kt · Maten gazetesı· dı0yor k 0

1 •• " Af t Hf ld h ld t 1 i zat ar a ir ı e dog-ruca ımti • d ·1 • '- • •tm• t'k E iki .. 1 e . o ugu a e, saa on a - e ı mış olup geçen Şubat aym.J-· .:en ııı ıt ı vve crnn atan "Son seneler zarf.rnda Fr"'nsa 1° - llil> ı_ l l R • . . .. h •H- ti . tıya reyrek kala Galatasaray lise • han odasına girmişlerdir • n 
uu a ge en eısıcum ur azre e· . 3' • • le Türkiye arasında mütekahil uz- müddeti bitecek olan ticaret mu • 
ri dün öğleden sonra saat üç sula- sıne. gelmıtler, ~ektebın karıısın - Burada Galatasarayın orta kıs- l:ışma sahasında hiiyük terakkiler ahcdenamesinin yenileştirilmesin~ 
-nd Gal .. ____ 1• . •tt·ı dakı postahanenın önünde otomo- mını bitiren talebenin tarih, cog-- ı"ntı"zar etmek ı·cap eder 
•• a a......-ay ısesıne gı ı er. b"ld . k 1. . . 1 elde edilmiştir. Uzun müddetten - .,, 
Or d "h af hukuk" b.l ı en ınere ııeye gırmı!l erdir. rafya ve yurt bilgisi derslerinden Pet"t p • · d' k• a • tarı , COIJ" ya, 1 ı - R .. c·· h H 1 : kt . beri Tiirk devlet adaml:ırmm ta - 1 arısıen ıyor ı: 
-..·ı ki .. w t• • eısı um ur azret erı me e- mezuniyet ımtihanları yapılıyor - • • . 
••er yo amaamı yapan, ogre ıcı· b. b h . d k "d 1 d d I "d ta "h 11. . C .1 kıp etmekte oldukları ınfır:ıt ve (Sonu 10 uncu Sayıfada) 
ler v• ... ıcılar bulunuyordu. Mek- ın a çesın e ve orı or ar a u. çerı e rı mua ımı emı ' 

'il ..., ........................................................................................ ... 

te'bin kıymetli müdürü delaletiyle bulunan talebenin alkışları arasın- coğrafya muallimi Necmettin Bey- s ki d • 
Gazi 'bu 1&lona sötürüldü. Yokla-· da orta kattaki müdürlük odasına lerle mümeyiz olarak Raşit, ilhan ıca ar enıze gı•renler 
llııya devam olundu. Bu esnada cıkmışlar, burada bir kaç dakika Şevket Beyler bulunuyorlardı Bir ' 
Gazi de alakalı oldu. Bizzat ta _ l!alnrak mektep hakkında müdür az sonra B. Millet Meclisi Reisi -------------
lebeye aorıuda bulundu. Altı sa- Tevfik Beyle ve orada bulunan Kazım Paşa Hazretleri demekte. Açıkta denize girmek yasak, yakala-
at kadar orada kaldı. Gerek öire- muallimlerle görüımüş!erdir. Devamı Dokuzuncu Sayı/ada 
ticiler ve gerek öğreticiler hakkın- ........................................................................................... nanlar ailelerine teslim ediliyor 
Cfaki intibalannı kendil~rine sor - Kadıko·· yu·· nde iş bankası Havaların fazla sıcak 
nı&k fırsabnı 'bulamadıksa da işit - olduğ~ bugünlerde de • 
tiiimize ıöre, Gazi umumi olarak nize girenler çoğalmıı -
lnemnundur. O•• b• b Jd br. Mektepler de tatile· un ır şu e açı ı 

Yalnız orada vukubulmu, olan dilmit bulunduğundan 
bazı ihtarlanndan öğrenenlerin 
daha çalıtkan ve dikkatli olmasım 
\'e öğretenlerin de talebeden daha 
ÇOk dikkatli ve öğretici olmaları
ili istemiılerdir. Bu son ititilmi! 
olana göre Gazinin kat'i bir mem

lluniyetine hükmetmekte mütered· 
didiz. Bununla beraber doğru hü
küm ancak Gazinin lstanbulda bir 
değil, bir kaç başka başka katlı 
!lıekteplerimizin yoklamalarında 

'bulunduktan sonra açık olaral: 
aöyliyeceklerine tüphe etme -
!lıek lazım relen intibalarından 

tonra anlqılacaktır. 
Çünkü Gazinin dün yoklama . 

•ında bulunduğu talebe henüz be
deni ve bilhassa dimaği tekemmü
lünün baılangıcında buluan genç 
~uklardır. Bizim bildiğimize 

töre Gazinin öğretme ve öğrenme 
ı.aeydanında araıtırdığı Türk Cüm 

Mehmet P.:sım 

D~vamı lklnrl .~ouıfndn 

iş Bankası Kadıköy tali ıubesi 
dün akşam saat beşte belediye ve 
ticaret odası erkanı, Kadıköy mu
teberanı ve bir çok halkın huzuru 
ile açılmııtır. 

Küşat merasimi §ube ıefi Salih 
Beyin nutkile başlamıt ve vezne
nin önündeki kurdela İstanbul me
busu Hakkı Şinasi Bey tarafından 
muvaff akiyet temennilerile kesil • 
mişitr. Davetliler büfede izaz e
dilmitlerdir. 

Salih Bey kısa nutkunda de .. 
mittir ki: 

deniz kenarlarına gide -
rek oyun oynıyan ve de
nize giren çocuklara he
men, J deniz kenarlarımn 

hepsinde tesadüf edil -
mektedir. 

Y enikapı, Ahırkapı ve 
Y edikuleye kadar uza -
nan sahada çocuklardan Dealz banyoaa maazaralaruad.aa biri 

batka ~adı~ v~ erkeklerin de açık-, .. ··-·-·------·-----• 
ta denıze gırdikleri görülmüıtür. 

Kadıkl7de dlln ft bankam ıabe91 
aatlade açılma mer .. lml 

Açıkta denize girmek yasak ol
duğundan zabıta memurları bu • 

ralarda sıkı takibata giripnişler -
dir. 

Yakalanan çocuklar babalarına 
İt Bankası Kaclıköy ıubeıinin teslim edilmektedirler. Fakat bü • 

dahili tesisatı fabrikatör Şevki B. 
tarafından yapılmııtır. Bu tesisat yüklere söz dinlebnek imkinı gö-
herkesin nazarı dikkat ve takdiri- rülmediği gibi aığ ve temiz olan j - Ba ae plallk ba w,.a. .. Deftıeda 
ni celbeden bir sadelik ve güzel. sahillerde halkın denize girmeaini J"•t lekeal içinde .. 

"''Jd• - Vallalu J"•t lekeal detll m..m. 
likte yapılmıf bulunmaktadır. - menetmek te kolay degı ır. Pey. kirazdan olda .. 

Yüksek nazarınıza arzederiz ki 
tş Bankası sizlerin ona karşı gös
tereceğiniz itimat ve teşvik kendi
nize ve dolayısiyle memleketinize · 
olan muhabbetinizin eseridir. Bu 
kıymetli günleri bize idrak ettiren 
Ulu Gazimize şükran hislerimizi 
tekrarlarken bu açılma resmine 
lfıtf en iştirakinizden dolayı mües
sesem namına arzı şükran eylerim 
efendim. 
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Gazi ve 
mekteplerimiz 1 Başmakaleden Devam 

riyetinin atide müdürlüğünü, 

ıhafızlığnu, yükselticiliğini, ya
~cak olan Türk zekalarını arayıp 
CJmaktır. 

·1 Gazi henüz en olgun olmıyan 
ırk çocuklarına göre yüksek is-

1 ladm mevcut olduğunun kendi
ıde tam kanaat halinde hulun • 
lğunu daima olduğu gibi dün da-

1 yanında bulunanlara izhar et -
i!tir. Fakat onun istediği bu is

g :ladın, bu ırki istidadın en yük -
f ~k kültürün icap ettirdiği derece
~ inkitaf mm Türkiye Cümburi • 

0etinde temin olunmasıdır. Onun 
iuan bu noktada gerek öğrenen
jl re ve gerek öğretenlere karşı a-
Lbiyeti görülüyorsa bu ,öğrenen • 
•r ve öğretenlerin dünya milletle

:a içindeki benzerlerinden aşağı 
Aduğu için değildir. O, Gazi Türk 
'ocuklarının, Türk öğreticilerinin 
lu noktai nazardan hiç bir millet 
~nzer unsurlanndan aıla aşağı ol 
l\ıadığını kabul etmiş ve bunu 
ıı.bat için kendisini tanıyanlara 
•e kendi muhitine teınas edenlere 
~ddi, fili vaki misaller gös • 
,ererek itbat etmiıtir. 
ı Fakat o istiyor ki Türk milleti 
11in öğrenenleri, bilhassa ve bilhas-
1& öğreticileri çok uyanık olsunlar, 
Sjretici vazifelerinin ne kadar 
bıühim olduğunu çok iyi takdir et
'ıinler. Ve bu yüksek vazifelerinin 
ifasında normalin fevkinde, yani 
inkılapçı, yüksek bir ruhla feda -
kirlık, menfaattengeç.tilik mef -
humwıda çalışsınlar. O, öğretici
lere - bizim ıimdiye kadar anla
~ığımıza göre - ıunu demek isti
yor: Öğretici kendi hayatını, lcen-

• di sa.adet ve refahını dütünmiye
Jektir. Onun tek zevki Türk mil-
etinin, beıeriyetin yüksekliklerin· 

de olduğunu isbat etmektir. Onun 
tek zevki, Türk milletine beşeri • 
yetin maddi, manevi yani kültürel 
.uıfların en yükseğinde yaşata • 

lktısadi komitede Hariciye vekilimizin izahları 
••••-••--•--•-- 1 L ----••••••••••••••--•••••••••-N-••••••••••••••••w•••••••-.. ••-•••••••••••-•••••••••-•• 

Buhranın neticelerini anlat
mak kafi değil, sebeplerine 

hücum etmek icap eder 
Buhrana karşı, umumi mahiyette beynelmilel bir muka
velename ile çare bulmak pek mantıki görünürse de .. 
Lonclra, 27 (A.A.) - lktısat 1 dıkça şimdiki ahval ve şerait altın j ruza geçmek cezrt bir tethis ola· 

konferansının iktrsadi komitesin - da normal ticari münasebetler te- .. maz. Buhran umumi olduğundan 
de Hariciye vekilimiz Tevfik Rüş- sisine doğru bir iki adım bile at- ona umumi mahiyette beynelmilel 
tü Bey tarafından söylenen nutkun manın mümkün olmadığına sami- bir mukavelename ile çare bul -
metni aşağrdadır: mi surette kanidir. mak iatemek bidayetiemirde pek 

Efendiler. d _Tarifelere tatbik edilen es- mantiki görünür. Fa.kat buhranın 
Bu ayın 19 unda Türk murah- ki klaıik himaye mekanizması, akisleri her ne kadar hemen he -

has heyeti tarafından iktııat ko - §imdiki anormal vaziyette, ticari men umumi bir tekil arzetmekte 
misyonuna tevdi edilmit olan tek- cereyanların tanzimine hiç te kafi iıe de aebeplerinin müteaddit ol
liften tekrar bahsetmek üzere söz değildir. En iyade mazharı mil • duğunu ve her memlekete ıöre de
aldığımdan dolayı arzı itizar ede:- saade millet maddesinin kayıt ve ğiımekte bulunduğunu unutma -
rım.. farta tabi olmıyarak tefsir edilme- mak lazımdır. 

Hususi Haberlerimiz 
...... -················-·······-·····--· .. 
ismet Paşa Hz. 

Perşembeye lstanbula ha- n 
reketleri söylenmektedir 

ANKARA, 1 (Hususi) - Bar 
vekil ismet Paşa Hazretlerinill 
per1emhe günü lıtanbula hareke& 
etmeleri ihtimali kuvvetlidir 

Resmi ıstılahlar 

T es bit edilenler 
decektir 

neşre· 

ANKARA, 1 (Hususi) - Bar · 
vekalet muamelat müdürü Emrul
lah Beyin riyasetindeki resmi ıstl"' 

lahlar kolu mesaisine devam et • 
mektedir. Bugüne kadar Batve • 
kalet, divanı muhasebat, tlirayi 
devlet, istatistik umum müdürlü-
iü, Gümrük vekaletinin ıatılahla • 
]arını tesbit etmiştir. Bu ısblah
lar yakında tabedilecektir. 

Heyetimiz, gerek heyeti u- ıi hususu da, muhafaza ve ıaha· Bundan ıu netice hasıl olur ki 
mumiye içtimaında gerek iktisadi bet arzu•unun tesiri altında, oto- bbü

1
tün mi1lletıere ayni ıekilde hka - lzmir Belediye reisi ti:,. 

komisyonunda yapılan umumi mü.. malik aurette taammüm eder kor- u ettiri ecek mutlak ve in ina 
zakere eınaıında teklifinin eıbabı kuıiyle her türlü kolaylıkları bah- kabul etmez mahiyetteki bir kara· T tk•k • · A l'e~ 

rı tavsiye etmekle 1927 konfera"- e 1 at ıçın vrupaya ini 
mücibesinin ana hatlannı izah ve tetmeğe mani olan beynelmilel bir .. - gı·tti j bu 
teşrih etmişti. madde haline gelmi,tir. ıının dütmüt olduiu hataya düt • ~ 

a -Tediye muvazenesinin müb Binaenaleyh, Türk murahhas müş olacaktır. Bunu aöylemekle lzmir, 1 (Husuıi) - Belediye ft Ue. 

rem zaruretleri, her memleketin heyeti, bu tezin milletler cemiyeti her türlü beynelmilel tefriki mesai reiıimiz Behçet Salih Bey Avrupa .e~t 
ticari ıiyasetine hakim olan pren- iktısat komitesi reisi muhterem veya kararın kontenjantmanların reiıimiz Behçet Salih Bey Av • ~ıb 
siptir. Stucki'nin üstadane müdahalesi ve diğer tahdit tedbirlerinin tedri- rupaya hareket etti. Evvela Ve • ) l.r 

b - Açıklarını kapatmak için aayeıinde müzakerata ithal edil - ci ıurette ilıuı maksadiyle akte • nediğe gidecek, oradan Romaya et 
lazım olan sanayi ve vesaite malik mİ§ olmasını görmekle bahtiyar - dilecek iki cihetli ve hatta icabın- ve Franaanın Ekialeben tehrine, 11_ 
olmıyan milletler, mütteri ile iki dır. Türk heyeti, birinci tali ko - da bir çok cihetli itilaflar aktine oradan da Parise geçecektir. 11ta 
cihetli itilaflar yapmak suretiyle mite reisi ile komitenin mesaisne eaaa teıkil etmesini arzu ediyoruz. Paristen sonra, Belçikanın, Al· lca 
ihracatlarını mümkün olduğu ka - ittirak edecek olan azadan kon - Türk murahhu heyeti, evvelce manyanın bir çok yerlerini gezdik- bar 
dar yüksek seviyede tutmak mec- tenjantmanların hak''·i ve müsbet Avrupa birliği hakkında tetkikat ten sonra avdet edecektir. ii r 
buriyetindedirler. bir surette tedricen ııgaaı meıele- icrasına memur komiıyonda, mü - , İki ay kadar ıürecek olan bu tr• 

c -Türk murahhas heyeti, mu- ııni \etkik ve buna ~µvazi ~-.le. t.L-lıı.;a~ •l)'aacU ue ..:.t.t~c.iv••:. ~oı.anc! • •• s ......, ___ •<.), ~ .• .._ fi~ 
ayyen ilci memleket arasında tesis gerek ikt11adi ~e gerek nakti sa- muk,veleler hMk,wFJt\hl"' PllJffl)Rl!iı 

1
,J?p.ntn arhhi, beldi ve içtimai te • od 

edilecek riyazi ve kati bir muva • hadaki muvazenesizliğin esaslı se- sını söylemiş ve bu meselede ltal- ıekküllerini tetkik edecektir. 
zene fikrini müdafaa etmek iıte - hepleri arasında bulunan ve Çek yan heyetinin teklifine iltihak et
mekten çok uzaktır. Fakat diğer oslavakya mürahhası tarafından mitti.,, 
taraftan adalet ve nıaf et esasına pek mükemmel bir tarzda irae o
müstenit bir mütekabiliyet olma- lunan mütküllerin hallini derpif 

cak, tutacak, ve ondan sonra da en !=~:""':"""=~~==-~~===-=-=== 
nisbetinde çalışmak mecburiyetin
dedirler .. 

etmelerini rica eder. 
Fakat bilakis yalnız noraml 

zamanların ihtiyacına tekabül e -
den nazari kararlar ittihaz edilir 
ve bunların şimdiki ıanıarun nor
mal taraiti altında tatbik edilmesi 
hususunda ısrar olunacak olursa 
hasıl olacak netayici tiındiden tah 
min etmek mütkül değildir. Bu 
kabil kararların akibeti 1927 kon· 
feransı tarafından teklif edilmit 
olan kararların akibetinin ayni o
lacaktır. Tabiri diğerle: Ya tat -
bik ve icra edilecekler ve yahut 
bunları kendilerine tamamen mu· 
ha lif olan ef al ve icraat takibede

T. Rüştü B. 
Amerikalı mütehassıslar 
Maarif vekilini ziyaret 

ettiler 
ANKARA, 1 

İktıaat Vekaletinin 
(Huıuat) 

Amerikadan 
büyük kültür rekorunu elinde tutn 
cak bir Türk heyeti içtimaiyeıi ya
ratacak, Türk vatandaıları yetiş -
tirecektir. Eğer Türk milleti, tabi
aıtin bu millete olan ezeli teveccüli 
ve muhabbetiyle bu evsafını ka -
zanamıyacak milletlerden olsaydı 
Gazinin bu davası ve bu talebi 
füphesiz mantıksız ve icra ka:bili
yeti olmıyan bir hayal zan -
nolunabilirdi.. Halbuki Gazi 
ile beraber bu beteriyet ıçın -
de Türküm diyenlerin bütünü 
hunun bir hakikat olduğunu , 

deiifmez, değittirilemez bir ha -
lrikat olduğunu, bin bir be,eri ha· 
reketler ve tarihi vesikalarla anla
nuı ve ifade etmiş bulunuyor. Be-
19riyetin batlangıcındanberi dai -
ma ba beter kumatmm üstünde 
Rlunan müıteına Türk ırk kuma
flDID yüksekliğini maküı göster -
mek iltiyenlerin cehli, gafleti, ga
razkirhğı, taassubu artık tashih 
olunmak lazımdır. 

Bunca hakaız lekeler sürülmüş 
olan niıiyeyi, Türk nasiyesini ol
duiu. gibi hilkatteki parlaklığıyla 
hir defa daha aldablnıış olanlara 
İapat etmek lazımdır. 

Bundaki muvaffakiyet tabiidir. 
Ancak bu tabii olduğu kadar göz
lere UJl'lardanberi bin bir kara 
manzaralarla kap kara edilmit o
Janlamı karıısında. çekilecek 
milfkülit az değildir. lıte bu müı· 
ldilltı iktiham edecekler Türkiye 
Cümhariyetinin öiretenleridir. Bu 
8fretenter lcendi mevkilerinin 
elıemmiyetini, nezaketini tak -
&le 9Clerek ~esleklerinin ulvyeti 

Eğer Türkiye Cüınburiyeti öğ
reticileri bu mühim vazif eıinde li
yik olduğu derecede çalıtmazlarsa 
bunun f enahğı büyük olur, çok bü
yük olur. Ve bu kadar büyük fena
lık kimden çıkarsa çıkım bunun 
karıılık cezaaı da o kadar büyük 
olmak lazmıdır ve büyük olur. 

Böyle bir ceza dütünülür mü, 
dütünülmez mi?... dütünüldüğü 
takdirde tatbik olunur mu, olun • 
maz mı?. 

Türk milleti binlerce seneler i
çinde bin bir milletle alaka ve mü
nasebetinde o kadar yükıek duy -
gululuk göatermittir ki bu aon bah
settiğimiz noktada en mühim 
vazife üzerinde bulunan öğretici -
leri muhakkak dikat ile göz önün
de tutmaktadır. Onların durgun 
veya cotıun faaliyetlerinin kıyme
tini müdriktir. Bunun aksini kim· 
se iddia edemez. Bahusus ölçülü 
coıkunluğun murakibi olan Türk 
başbuğları da milletle beraberdir: 
Millette onlarla beraberdir. 

Bu mütalealara göre Türkiye 
Cüıtthuriyetinin yükaelmeıinde en 
mühim amiller aruında bulundu
ğu kendiliğinden anlatılan mual • 
limlerimizin, iliın mensuplarımı -
zın ve ilimde mütehuaıalanmızın 
vazifelerini Türklükleriyle müte -
naaip bir surette ifa edeceklerine 
şüphe yoktur. 

İtte Gazinin mekteplerde öğre
tenler ve öğrenenlerle temasına 

ait işittiklerimden benim aldığım 
intiba budur .. 

Mehmet Asım 

cektir. 

Tayyareyle Lon
draya döndü 

Londra, 1 (A.A.) - "Anadolu 
ajansının husuıi muhabiri bildiri· 
yor: 

Hariciye Vekili Tevfik Rüttü 
Bey bugün tayyare ile Paristen 
Londraya gelmittir. Mütarünileyh 
pazartesi günü tekrar Pariae gide
cek ve Fransız reiıicümhuru tara
fından kabul edilecektir. 

Ayni gün Fransız hariciye na -
zırı M. Paul Boncour Vekil Bey 
ıerefine bir ziyafet verecektir. 

Tevfik Rüttü Bey Fransada bir 
kaç gün kaldıktan sonra Viyana 
üzerinden Türkiyeye dönecektir. 

Eğer bir çok miletlerin iktıaadi 
hayatlarınm teniyetlerini hesaba 
katmamıt olan kararlar, her ne ba
hasma olursa olıun zorla kabul et
tirilmek İstenecek olursa bu mil_ ı ...... ,--·-b==-1--1-f_ ........... ..,, • ..,,__l--:-' 
Jetler klaıik tarifeler tedbirile de- stan u te e on Ücret en 
ğil, fakat harici ticareti inhiaarlat· 
tmnağa doğru haaıl ol.mut olan ve 
umumiletmekte bulunan temayül 
ile kendilerini gene müdafaa ede
ceklerdir. Zira dünkü müzakere
ler esnuında milletler ceıniyeti ik
tıaat komitesinin muhterem reisi -
nin de tebarüz ettirdiii veçhile bu 
milletler her halde ölmeie karar 
veremezler .. 

ANKARA, 1 (Huausi) - Is-
tanbultelefon ücretleri ihtilafını 

tetkika memur olan Vekaletler hu· 

kuk miifavirlerinden müteıekkil 
komisyon bugün son içtimaını ya
parak hazırladığı rapor etrafında 

görütmütlerdir. rapor yarın (bu
gün} yazılacak ve pazartesi günü 
de Vekil ete verilecektir. 

Mütemadiyen buhran neticele- _.. ___ _... _ _.. __ _. _ _... __ ...... 

rini anlatmak ve izah etmekle ik- Yarının bilgili milletini bu· 
tifa eylemek doğru değildir. buh- gnnön çocuğu doğuracaktır. 

getirttiği mütehaaıalar bugün Ma • 

arif Vekili Retit Galip Beyi ziya· 
ret ettiler. Oç saat devam eden 
görütmede, Vekil Bey kendilerine 
maarifimizin bugünkü vaziyeti ile 

yan nalacağı vaziyeti, marifimiz 
için tutulan istikameti tef errüatiy
le izah eylemiıtir • 

Buğday fiyatlarının yük
selmesi için Vekalet ted

birler almaktadır 
ANKARA, t (Hususi) - Zi· 

raat Vekaleti, buğday fiatlarının '11 

dütmeıine mani olınak ve fiat\a • •to 
rın tereffüüne yardım etmek üze- el 
re Adanada ziraat bankası vasıta

siyle buğday almağa baflıyacak • 

tır. Buğday fiatlannın tenezzül il- .~ 
ne mani olmak için netredilen ka
rarnamenin müddeti 5 ağustost• . 
bitecektir. Bundan sonra Vekalet 
ba~ka tedbir alacaktır. "· 

'lliote• 
Muhtelif mahallerde yapılaca• 

ğmı evvelce yazdığım buğda1 ~ 

ambarlarının inşasına bqlanmıı 

tır. 

Kontenjan listesi 
ranın ıebeplerini ar&Jtırmak ve Onun için 5 Temmuzda, o ço-
onlara hücum etmek icap eder. cuğu yetiıtirmek için yoksuz· ANKARA, 1 (Hususi) -Telll" 
Hakikaten bu kadar mühim bir Juklar içinde çahıao, TOrk muz ayına mahsus kontenjan te.-
konferana için, batımızdaki bütün Maarif Cemiyetinin rozetini ziabnı resm.\ gazete ilin etti • 
musibetlerin yegane ıebebi diye g&ğıilne tak. mahallerine de tebliğat icra edil 
yalnsz 'kontenjantman tedbirlerini ı.._....., __ _.....__.. _ _..__.....__.,. di. Ağustos tevziatı dil pazarte 
bulmak, onları ret ve onlara taaroı .- günkü gaztede çıkacaktır. 



bina 
• • 
ışı Bir tahliye Zehirlenme Kast mı? 

Karısını öldüren Sirkeden bir aile 30 bin U~a. s.igorta 
Şevket B. hakkında zehirlendi kurtuldu bedelı ıçın 

a 

. iğimize göre Maarif Ve· 
buıünlerde lıtanbula gel 

••zuu bahiı değildir. Çün -
İte kadroları üzerinde 

l~ • baılanan tetkikatın da
"'ltta kadar devam edeceği 
olumnaktadır Diğer ta -

)eııi kadroda kimlerin kala
ancak Darülfünunun ilga 
etıitenin kurulması tarihi 
leıbit edilen 31 Temmuz 
ili olacaktır. 
rriılere ve muallimlere va

' ni bildiren mektuplar yir-
l' emmuza kadar Darülfü • 
İnliğine gönderilecek ve e
hu mektupları 31 Temmuz 
Ua.llim ve müderriılere tev· 
ektir • 
İtibarla 31 Temmuz tarihi 

• barülfünunda büyük bir e • 
et ve merakla ~eklenmek • 

kalı ziraat mektebi 
1- kaç gün evvel Ankaraya 

ik- Darülfünun emin vekili, Tıp .i reui Tnfik Recep Bey 
bu trenle Ankaradan dönmü~

fik Recep Bey Ankarada 
• odaları i.li haysiyet divanı 

relerine ittirak etmit v~ 
Vekilimizi de ziyaret et • 

yaiyet divanı, divana tev
il on iki meseleyi tetkik ve 

it ve bu arada akıl has -
uğradıkları tahakkuk 

i doktorun diplomalarının 
ıına karar vemıi§tİr. 

kararları bugünlerde netr 
darlara tebliğ olunacak • 

i kanuna göre 
iki eroincinin tevkif 

Verilen karar üzerine 
dün serbet bırakıldı 

Geçimsizlik yüzünden kendi • 
ıinden bopnmak iıtiyen karısı k
ili Hanımı öldümıekten suçlu gü
zel sanatlar akademisi eıki müdür 
muavini Şevket Bey, latanbul ağır 
ceza mahkemesinde yapılan ilk 
muhakemeıi neticeıinde tehevvür
le öldürmekten on iki buçuk ıene 
hapıe mahkum olmuı, temyiz 
ınahkemeıi, bu ma·hkômiyet kara· 
rım bozmuıtu. 

Bozmaya uyularak yeniden ya
pılan muhakeme neticesinde veri
len karar, dün bildirilnıittir. Mu
hakeme, cinayetten önce arada gE" 
çen bazı hadiseleri tahrik mahiye· 
tinde görınüf, ıuçlunun akit vazi
yeti itibariyle 41 inci madde hükw 
münden istifade etmesi lazım ge
leceti teklindeki müıahede rapo • 
runa da iıtinat ederek, on iki bu
çuk senelik ceza müddetini üç se· 
neye indirmiştir. 

Şevket Bey üç ıene bir aydır 
mevkuf bulunduiundan hemen sa
lıverilmiıtir. 

Sahtekarlık suçluları 
Ali, Ziya, Nihat iıimlerinde üç 

genç, dün İstanbul ağır ceza mah
kemesinde ıahte ıahadetname ha
zırlamak, resmi mektep mühürü 
ve imza ta.klit etmel<ten suc;lu ola
rak muhakeme edilmiı1erdir. 

Ali ve Nihat Efendiler, Ziya 
Efendinin kendilerine tasdikname 
getirdiğin söylemiıler, Ziya Efen
d inkar etmittir. 

Muhakeme ıahitlerin çağnlma
sına ve tahkikabn derinlettirilme
sine kalmıttır. 

Esnaf bankası 
Dördüncü vakıf hanının alt ka

tında bir daireyi i91al eden Esnaf 

bankası yakında baıka bir binaya 

taıınacaktır .. Bota.lan yere Afyon 

inhisarı taıınacaktır. 

karan Tartı aletleri muayene 
Yeni kanuna göre ilk defa . olunuyor 

• ldliyedeki dokuzuncu ihti- Bi~fJn belediye ıubelerinde tar· 
emesinde bir eroin ka- tı muayenelerine baılanmııtır. Be-

1 davası görülmüttür. lediye memurları büyük tartı a. 
,lar, Ali Efendi ile Matma· Jetlerini yerlerinde kontrol etmek

mıı lladır. Bunlardan Ali E- tedir .. Terazi ve dirhemler ise be
la• 'toin •atmak ve kullanmak, lediye binalarında muayene edile· 
·zr l Katina satın almak ve 1 k d 1 kt d N k 

IGmrük tarifesine ait hata 
eetnft dun Ankaradan 
• Cet.el buıün lataabul 

ne teblii edilecektir. 

re amga anma a ır. o aan 

dirhem ve teraziler müıadere olu
nacaktır. 

İhtisas mahkemesinde 
Limon kralı Diyamandinin mu

hkemeaine dün gümrük ihtisas 
mahkemeıinde devam edilmittir • 
Adliye ihtiıas mahkemesi Diya -
mandiye ait bir davayı ikincisiyle 
birlettimıek üzere gümrük ihtisas 
mahkemesine göndemıitti . 

Mahkeme her iki davanın birleı
tirilmeaini redetmiıtir. Meıele 
ye temyiz mahkemesi bakacaktır. 

Diyamandinin ikinci limon kaçak
çılığı davasına bakılmıf, müfettit 
Retat Beyin tekrar ıahadetine mü· 
racaata karar verilmiftir. Muha -
keme ıalı ıününe bırakrlmıthr. 

Karagümrükte ipek kaytan ıo- Dükkanını yakmakla SUÇ· 
kağında 23 numaralı evde oturan d •• •• h k · 
şark timendiferlerinde çalışan )unun unku mu a emesı 
Mahmut Efendi, kapısının önün • 30.000 lira sigorta parasına la
den geçen bir ıirkeciden sirke al- mah ederek Bahçekapıdaki düka
mıf. nını yak.maktan suçlu tuhafiyec \ 

Öğle yemeğine otururken bu Vehbi Şakir Beyin muhakemesine 
sirke ile salata yapılmıt· Fakat, dün İstanbul ağır ceza mahkeme
altı kitilik aile sofradan kalkınca 
midelerinde bir rahatsızlık hiuet
miıler. Zehirlenme izleri görül -
müf, hemen doktor çağrılmıt ve 
gelen doktor, altı kitiyİ tedavi e
derek iyilettirmittir. 

Sirkesi tahlile gönderilen ıir • 
keci polsçe aranmaktadır. 

Kadınlar birliğinde 
Yeni idare heyeti ve 

reislik intihabı 
Kadınlar birliii koncreıinde ye

ni idare heyeti ıeçilmitti. Dün i . 
zalar arasında reislik intihabı ya -
pılmış, Lutfiye Bekir Hanım göı • 
terdiği faaliyetten dolayı tekrar re 
iıliğe intihap edilmittir. 

Reis vekilliğine Lamia Refik, 
umumi kitipliğine Aliye Eaat, mu• 
hasebeciliğe Mediha Fethi, mü -
rahhası mes'ulliğe Aliye Halit 
Fahri, veznedarlığa Rahime Ha -
nımlar seçilmitlerdir. 

Birlik reisi Lutfiye Bekir Hanım 
dün belediyeye gelerek muavin 
Hamit Beyi ziyaret etmif, bazı fa· 
kir kadınlara it bulunması için gö
rütmü9tür. 

ilk mektep muallimleri 
imtihan lan 

Dün Darülfünunda orta mektep
lere muallim olmak iıtiyen ilk 

mektep muallimlerinin imtihanla· 
rı yapılmıttır. imtihanda orta ted
risat müdürü Fuat Bey de hazır 
bulunmuıtur . 

GUmrUk muhafaza mUdUrU 

Gümrük muhafaza müdürü Ha
san Bey bugün nııntakaıı dahilin· 

deki limanları teftite çıkacaktır. 

Hasan Bey Ereğli ve Zonguldakta 
üçer gün kaalcaktır. 

VAK 1 T 
GUndelUc, Sfyul Gazete 

latan bul Ankara caddeal, V AKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı lfler1 telefonu: 2ta79 
idare telefonu : 24378 

reıgraı adreat: Istanbt<I - ·ı A.Kn 
Poeta kUtUW No. te 

Abone bedelleri: 
TUrklye ICcnebl 

Seneli!: 
& aylrk 
8 aylık 
ı aylık 

HOO Kr. 
130 • 
•00 • 
130 • 

llln Ucretıert : 

2700 Kr. 
lflK) • 

800 • 
800 • 

Ticari Ulnl&nn U&o aahlte!ertnde -.ntl· 

mi 80 ıruruıtan ballar, ille eahlfede '60 

kunıt• kadar çıkar. 

Büyük, fada, devamb Ula 'l'erenlere alt 

ayrı tenzll&t nrdır. 

Resmi Ulnlann bir •tın 10 ku1'11ftar. 

KUçUk lllnlar : 
Bir defası 30 iki defaaı 60 Uç defUI q 

d6rt clefası 7~ ve on defUJ ıoo lnı"JftUr. 
Uç aylık UAD verenlerin bir defuı mecca· 
nendir. OOrt satın g~D U&ıılarm ruıa 

satırları beD lcuruıtan beap edilir. 

sinde devam olunmuttur. 

Dünkü muhakemede yangın 

yerinde ketif yapan fen heyetin -
den Nusret, itfaiye grupu su zabiti 
Cevdet Manifatoracı Niko, Burha-

nettin, komisyoncu Talil, Mehmet 
Beyler dinlenilmiılerdir. 

Bu ,ahitlerden Nusret Bey ya
kıcı maddelerin çok defa ıu üze

rinde kaydığını, itfaiyenin bunun 
için Avrupadan getirttiği bir aön

dümıe iletinin ilk defa olarak bu 
yangında kunanıldığım anlatmıt· 

tır. 

Cevdet Bey: "Yangın yerine 
geldiğimiz zaman kapalı kepenk
leri kırdıktan sonra ilk it olarak 
su sıkmaia bqladık. Su ile be
raber bir maddenin kayıp aktığını 
görünce suyu kestirdim. Hususi 
söndürme aletini harekete getir -
dik.,, demittir. 

Niko Efendi, mağazada 18 - 20 
bin liralık mal bulunduğunu tah-

min ettiğini bildirmif, Burhanet -

tin Bey, yangın gecesi 8,55 vapu
riyle Vehbi Beyle birlikte Kadıkö
yüne geçtiklerini aöylemittir. 

Sigorta tirketinin vekili, mağaza 
yandıktan sonra vukuf ehlinin ver
diği raporda, mevcut malların de
ğeri 5.270 lira olarak keıtirildiği-

ni ileri ıürmüf, müdafaa ıahitleri

nin buna kartı 18 - 20 bin lira· 
dan bahıetmelerine göre evvelce 

verilen raporda imzalan bulunan
ların mahkemede dinlenilmelerini 
iıtemittir. 

Müddei umumi bu iıteğe itti· 
rak etmif, muhakeme bunların ve 
ilk tahkikatı idare eden Eminönü 
merkez memurunun tahit olarak 
çağrılmaları için kalmıştır. 

Çarşambaya Hz. Peygam
berin veladet gecesi 

İstanbul müftülüğünden : 
5 -Temmuz - 1933 çarşamba 

günü Rebiülevvelin 12 ıine müsa· 
dif olmakla önümüzdeki salı günü 

aktamı --çarıamba gecesi- Haz

reti Peygamberin veli.detleri ge -
cesi olduğu ilin olunur. 
lllllftllllllH ..... llffllMHMtlllllttlllllMlllHllllOIHIQlllQlllftlllttttlllflllll Attttffttflllll'! 
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2 Temmuz 1918 

- Bahriye n&ZJn Cemal Pata ile eeJırl • 
mlzin lmrma alt bir proje hazırlamak üzere 

davet edllen m\lbendlıı Çorhlr dün Topkapı 

ııaraym ız.lyarot etml~erdir • 

- tııtanbulun m lbtlyacmm teminine da

ir teda.blr ittihaz etmek üzere Şehremini ve • 

kll1nln rlyuetl altında mlHıeıekkll komtıı • 

yon ahiren netlcıeyl tet.klkatmı bavl olarak 

bir rapor tanzim etmlt ve bu rapor makamı 

aadarete takdim kılmmlltır • 

- Viyana, IO - Sa.bık tran tabı Mehmet 

Ali, zeveeaı ve haftdl ile birlikte Odesadan 

buraya &efmlt*lr. Vlyanada bir kaç gün kal

dıldea 10ara teda\i lçln KarUabata Jitmek 

an.119UDcladır. 

Ne zaman, bugün inlerle cinle
rin top oynadığı F enerbahçenin 
önünden geçsem, çocukluk devir • 
lerim aklıma gelir. Yaz patlak ve· 
rir vermez, arabalar, atlar ve o za
manın modası bisikletler Fener • 
bahçede, tozu dumana katardı. 
Daha Mayıstan F eneryoluna, Göz· 
tepeye, Erenköyüne göçler hatlar
dı ve cumaları Fener bahçe, matı. 
şer yerine dönerdi. 

iki 11ra ar&ba, bir ııraıı soldan 
sağa, öbür sırası ıağdan sola, toz• 
lu yolda fırdolanır, ara yerler • 
den süvariler, bisikletler gelip ge
çerdi. 

O civarlara akın modası, Fener
bahçe alemleri, bet altı sene kadar 
sürdüydü. 

Sonra yavaş yavaş Erenköy çö • 
le dönmeğe, Göztepe tenhalatma • 
ğa, Fener bahçe gözden dütmeğe 
batladı. Nihayet, bir zamanlar in· 
san almıyan o mesirede de incin 
top oynamağa batladı, adaların 
karşı sahilleri, yazlık olmaktan 
çıktı. 

Kadıköy ve Moda revaç bulma • 
ğa başlarken, Boğaziçi alemleri 
ihya ediliyordu. Bebeğe, Trabya • 
ya, Büyükdereye akın edildi. Gök· 
IU alemleri yeniden canlandL Bu 
moda iki sene kadar sürdü. Büyük 
ada, dillere destan oldu. Vapur· 
larda yer bulunmıyor, otellerde 
oda bulnmıyor, Mayııtan sonra 
kiralık köşk kalmıyordu. 

Bir zamanlar Floryaya gidenler, 
vagonların üstlerinde ıeyahate 
baıladılar, basamaklardan inıan 
taşıyordu. 

Geçen ıenedenberi, yazlık mo • 
dası gene Moda, Kalamıt ve Sua • 
diyede .. Cuma günleri Kadıköy 
vapurlarında yer bulunmıyor, , • 
tobüıler hincahinç dolu, bunlar öy 
le kalabalık, ki otomobil, otobüı • 
le değil, yaya rahat yürünmiyor • 

• • • 
Anlamadığımız bir ıey var: Ne

den her sene bir yere akın oluyor? 
lstanbulun yazlıkları biribirinden 
güzeldir. Adalar, Anadolu ıahille· 
ri kadar, Anadolu sahilleri, Boğaz
içi kadar, Boğaziçi, Rumeli kıyı -
ları kadar güzeldir. • 

Ned~n Suadiye kalabalık olun· 
ca Fi orya boplıyor ?.. Niçin Ada 
kalabalıklatınca, boğaz tenbala • 

? • 
şıyor .. 

insanlar nihayet, filler ve ko • 
yunlar gibi ıürü halinde yatamak
tan kurtulmalıdırlar. Anladık, İç· 
timai mahlôklarız.. Toplu yqa • 
maktan hotlanırız. Amma, akrep
ler gibi; içtimai mablik olmıyan 
akrepler gibi, huylarımız da var • 
dır. Mahalle aralarından, dam~n.c 
aalonlarına kadar, her yerde hırı· 
birimizi sokmak, zehirlemek için 
fırsat gözleriz. Mademki dediko • 
du hususunda akreple9iyoruz, yaz
lan da koyunluktan, fillikten çı • 
kıp aılanlaşıak ve çift çift, ıehrt· 
mizin her tarafına yayılaak, sayfi
yelerimizi tehirleıtimıeıek ol~az 

mı?. 
Sellml izzet 

Darülfünunda 
Öğrendiğimize aıöre Halkalı 

ziraat mektebi için yeni bir bina 
aranmaktadır. Mektebin timdiki 

binasının muhtelif noktalardan 
mektep için nıüıait olmadığı, bun
dan bqka mektep civanndaki 

toprakların arzu olunduğu derece
de müsbet bulunmadığı anlaıılmıt 
tır. Mektebe Kağıthane civannda 

eski kasırlardan biriıinin tahsiı • 
dileceği tahmin olunmaktadır. 
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V AKIT'ın Te/rikaaı : 46 

• 
3 MAYIS GECESi .. 
- Safa, biraz buraya bakar ıördüiü rüyadan hotlanıyor. 

llaıım?. Ayte hazırlandı, f&pkasını 
Bunu aöylemiye hacet yoktu, ciydi. Kolunda uzun lutr caketi 

Siİııkü Saf anın gözleri zaten Ay - vardı. 
leclen ayrılmıyordu. - Te,ekkilr ederim Müfit. 

- Şöyle biraz yürüyeceğim. Sonra ablasına ıitti: 
lana iyi bakm. Ondan 10nra aöy· - Allaha ıımarladık, ıel ae • 
le,ia bakayım, fikir değiıtirecek ni öpeyim. 
._İliniz?. - Sen çddırmıtıın. 

Ayte odada dolattı. - Nereye ıidiyoraun Ayte?. 
Safa onu ıözlerile takip ediyor· Nerimanla Müfit, ayni zaman· 

du. da yolunu keıtiler. 
- Nasıl?. Ne diyorıun?. - Biraz ene) töyledim ya, en 
Neriman kocaıının omuzunu yakın poliı merkezine gidiyorum. 

tuttu. - Orada sana ne yaparlar bi • 
- Söyliyeceğin ıöze dikkat et· liyor muıun?. 

Safa. Ona kartı aöyliyeceiin söz, - Bilmiyorum, ne yapacakla • 
bana kartı töyliyeceğin sözün ay· rını rörürüm elbette, öjrenirim. 
ilidir. Hatta beterdir. Bugüne ka· - Seninle alay edecekler. 
dar yaptıklarını, söylediklerini af· - Canları iıtiyona alay etain· 
fedebilirim, fakat bundan öteıini ler. 
affedemem. (Devamı var) 

Ayte haykırdı: 
- Haydi bakalım, timdi de 

.Uitlerin ajızlarına tıkmıya çalıf. 
Müfit araya ıirdi. 
- Ejer beni dinlerse, Safa bir 

teY IÖylemez, buaüne kadar kar • 
dıjı potlar kifidir. 

- Bu daha ili. Siz ~üailz bir 
olmuııunuz, biçare bir kızı mah
kum ettirmiye uiratıyoraunuz. 

Ben bu kadar Ticdanıız inıanla
rm arumda oturamam, aidiyo -
rum. 

E§tlrpını çıkardı: 
- Oh!.. Nefea aldım.. Bana 

yardma et Müfit. iti ..-tıo111u sır
tmadan ata71111.. Oh!.. rahat et -
tim •• Şimdi hotunuza ıidiyor mu 
yum? .. 

- Dunu sormı)G ne ha~l var? 
- Şimdi ben ıana bir ıey ao· 

rayım Müfit. 
- Sor bakalım. 
- Kerime hanım 

öldür!ildü değil mi?. 
- Evet. 

tabancayla 

- Tabancanın markası neydi? 
- Ne bileyim ben. 
!:u ıuale Safa cevap verdi: 
- Ben teaadüfen öğrendim. 
- Neymiı?. 
-Vebley. 
- T etekkür ederim eniıte. 

Bunlarm içinde en aklı batında 
olanı ıizainiz.. itte V ebley marka
lı bir tabanca. Bunlar iki taneydi. 
Biri yok. Tabancayı kullandıktan 
eonra orada unuttum. Şimdi bu 
euıaları paket yapıp, en yakın po· 
liı merkezine ıideceğim. 

- Ayıe, böyle bir tey yapa· 
ınazam, yapmıyacakıın. 

- Naııl mini olabilirsiniz? 
Her halde beni odamda kilitliye
mezıiniz. Kilitleaen bile, mütema· 
diyen zil çalarım.. Eğer uf&klara, 
hizmetçilere kulak aımamaJarını 
aöylenen, Müfidin önüne ıeç -
miye ça)qtıjı rezalet ayuka çık
IE.r ... Bırakınız, beni ıerbeıt bı -
P•lcmn, iıtediiimi yapayım. 

Oçü de, hayretle ona bakarlar
ken, o e11alan paket etmiye bat • 
lamqb. 

Yan odaya ıirdi, elinde büyük 

Türkçe 
Iskenderonda 

Türkçe ve bir cevap 
lıkenderunda çıkan bir Türkçe 

gazatede okuduğuna ıöre, Anta
kiye mebuıu Muaeı Efendi Dirka· 
loıtiyan, mecliıi niyabinin ıeçen 
bir cel••inde aaneata ait ealabi -
yet nıeıeleıinin müzakereıi esna -
ıında, Türkçe olarak livanın hu • 
kuk ve imtiyazabnı müdafaa et • 
mitti. Bu mebuaun Türkçe eiyle
mesi önce itirazı mucip olmut, 
sonra arapçaya tercüme edilmek 
Nl'etiJle muterizler ........... -
tu .•• 

Gazete diyor ki: "Bizce bu me
selenin ıureti katiyede halli ve 
lakenderon liTaıı meb'ularmm 
mecliıi millide Türkçe aöz aöyle. 
melerinin resmen ve filen kabul 
edilmeıi lazımdır. Çünkü Türkçe 
lakenderon ıancaimın resmi lisan 
larmdan biriıidir. Bu liva dahi -
lindeki resmi muamellt ve müra· 
cait ve hatti muhakemat Türkçe 
olarak dahi cereyan etmektedir. 
Liva halkının büyük bir luammm 
lisanı maderzadı Türkçedir. Bu li
sanla mütekellim inaanlann vekl· 
letini haiz bir mebuı - arzu eyler 
ise - meclisi niyabide Türkçe söz 
Miylemek hakkmı örfen, mantıkan 
ve ahden haiz demektir. Türkçe 
konuıanların vekiline Türkçe ıöy
letmemek, bizzat o Yekileti veren 
efradı. millete mecliate hakkı ke • 
lim vermemek demek o•--- mı' ....... ,, 
Arkadaşını yaralıyan 

talebe 

Dilimiz 
2 inci kısmın listesi 

r:!_.apalıHudutları j 
AŞANLAR ~ 105 numarah Llaet 

ANKARA, 1 (A.A.) - T. D. 
T. Cemiyetinden: 

KarıılıkJan aranacak arapça ve 
faraça kelimelerin 105 numaralı 
li.teıi tudur: 

1 - Acilen - Alelacele, taci • 

Sergüzeştler geçirmesini, düz ve yek· 
nasak bir hayat sürmeye tercih 

eden zabit günün birinde ... 
len-

2 - Arzutalep 
3 - Bethuy - Bedtıynet -
4-Bednam 
5 - Beddua 
6 - Hudpeaent 
7 - Hüınü auretle 
8 - Hüınü muamele 
9 - Hüınü teıviye 

10 - indinde 
11 - Layuhti 
12 - Uyetenahi - Namüte -

nahi 
13 Minvechin - Mincihetin -
14 - Minküllilvücuh 
15 - Velevki 
16 - Evleviyetle - Evlibitta

rik -

Muhtelif mektep mual
limlerinin bulduktan 

karşılıklar 
71 inci llate 

49 uncu mektep: 
Matnır; Kurumlu - Mala&W: Korlmla _ 

Jlalaaret; Becıerikllllk - Makale; .B.t ... _ 
Makam; Otaralacak yer - Makbul; ite 7Ul

yan - Mabat; istemek - Maktu; Keıdl -

mlf - llalnd; Uypn - Mamur; l'apkm -
IDaa; Anlaıİıa - Maıızara; Görtlnlf - Ma· 
-:~ 

5 inci mektep: 
llatnar; Kanımlıı. ~ı - MalaarM; 

BecerlldJUk - MaltlM; KorJmarlaJıı; - Jla. 

kale; Yazılı lhler - Makam; Durak - Ma

lrar; Otunııaa yer - Makbul; ite yanyan -

MM.t; ~-~ta; Keeumı,, köturü
Makal: Vypa - Mamur: ~apkm - Mana: 

lklln ulud111, düt - Mamara; OOrtballt
lfuam; ftlr. .,.... 

3 üncü mektep: 
Jllatnır: llanmla, böbürlenme - Makama 

Yer, otat - Makbul; Befellllme - Maktu: 

Kealk, kMilmlt - Manzara; Görtlntlt - lla

..... : aao---
2 inci mektep: 

lılafrar; KUl'Ulllla, KM1cllnl befenmlt -

Mııbalıbet; 8n&1 - llalsaret; Becıerlldlllk -

lllalrale; MyleJbn. Mla&on - Makam; Buy· 

nail ;yeri, -- - Kakar; Dank - Makat; 
tat.enek - Makta; Keallmlt, OOttlrll - il. 
imi; u. anan - Mamur; Onarlak, yapdl, 

EkllmJt - Manzara; 00rtlnt1f - Muum; Te 
mis, 8aemso 

Bakırköy mektebi: 

llatrur: Bllıörltı - Mahalle&; Korkadar • 

lak - Mabarfıt; Beeerlldlk - .Makale; IÖ • 

.. - Malraal: Oturma yeri - Makar; Durak 

yeri - Maldııal; &tenllmlt - Makat: ta • 
tek, dUt&a.ıe - Maktu; Keelk, puarlrbm -

llalnd; U• unun - Mamur; Yeni, tlmarb
Maııa; His bllcUrttı - Maman; Oös ;p.ydı

ım - llUUlll:~ 

Balarkay 3 üncü mektep: 
lılafrurı Foclal - Mehabet; KorJcanfluk -

Melaaret; BeeerlklWk, aatalık - Makale; 

'l'udtı - Malranı: Durak - Makal': Bula • 

Dolu yer - Makbul; Befm11m1t - Mabat; 

heek - Makta: Kfl9Um1t - 11a1cu1; Oldukea 

dofra - Jlhmar; Dlq8n - MAiia; ıc. dBt
...._..., Glrtbalt - llıluam; 8uçms, ki. 

otak tomll. 

33 üncü mektep: 
Matna"; Konunıa - Mababet; Bandı kol' 

im - llallant: ~rlldWk, astalık - Ha -

-19 -

Balıkçılar ıibihcezireıi timal -
den cenuba doiru katedilir. Yol 
azami on bet kilometredir. Aksa· 
yı timalin bu toprak araziıi çamur 
ve ıivriainekl~tmit ıünger tarla -
larım andınr. Çamura bata bata 
ve nefes nefeae arkadqımı taki -
be çalıtıyordum. Dün ıeri aclun -
Jarla yürüyor, bir taraftan da ıe -
vezelik ediyordu. Ekseriyetle mah 
viyetkir duran bu adamın buaiin· 
kü ıevezeliği f&yanı hayretti. Dün 
kendinden bahsediyordu. Kendini 
fazla methetmiyordu. Sözlerinde 
rikkat ve ıamimiyet tavrı da yok· 
tu. En ceıurlar, tehlikeye kartı 
ıitmeden enel, IOn bir eaer olarak 
baıkalarmın dimağında yer etmek 
iıterler. Dünün benim gibi meçhul 
bir adama kendiıini izah etme -
ıinden daha tabii ne olabilir. Di· 
yor ki: 

- Kimbilir, bu macerayı yaz· 
dığınız zaman ıizin Fransız oku -
yucularmız benim hakkımda ne 
dütünecekler, tahminime göre o • 
muz •ilkecelder ve "ıeraerinin bi· 
riymif !,, deyip geçecekler belki 
de genç kadmlar dudak bükerek: 
"Ama da caıuı ha,, diye nefretle 
mırıldanacaklar. 

Öyle olsun .. ldelaist ıerrüzeıt
çiler ve ceıur caıuılar olmaz mı? 
Bakınız ıize arkadaşlarımdan bir 
genç zabitin maceraıını anlata -
yım. Bir taraftan dizlerim bita~ -
bktan bükülürken, diğer taraftan 
ıivriıinekler kulaklanmda mızıka 
çalar, kutlar l'arİP sarip ı tlur • 
ken inzivalar ze.-kinin ifade olun
duğu hali ıtık içinde neler anlat
mıyordu. Acaba fU kutup topra • 
ğmda ıelip 10n devreıini geçiren 
heba olmut bir hayat mıydı?. Yok· 
sa muzlim fırtınadan yükıelen fec 
ri timall gibi mücadeleli bir haya· 
tın feyzli inkitaf ına mı tahit olu
yordum. 

Dün durmadan aöyliyordu. A· 
raııra ıuıuyorsa ayağmın bir ba -
taia saplandıimdandı diyordu. 

- Bu genç zabit Hint ordusu
na menıuptu. Eat Endye kollej ve 
harp akademiıinden yeni çıkmıt· 
tr. Bir mızraklı alayında kendiıi • 
ne hizmet verildi. Artık hayatının 
muttarit, muntazam ve yeknuak 
bir surette ıeçmeıi mukadderdi. 

ilk zamanı Rajipatanda geçti. 
Burası Hinç Jonklunun yakıcı 

muhiti içine daiılmıt on on iki 
kadar büngalovdan mürekkep bir 
yerdi. 

"Sivri sinek,, dansı 
yakından bir ufUktan dijer uf

ka kadar uzanan bir timendifer 
battı vardı. Genç zabit bu 10nauz 
tren hattından bavfe düttü. istik
balini bununla çivilenmit gibi gö-

rüyordu. O hattı iıtanyon, istu 
yon, mertebe mertebe KalkütaJI 
kadar takip edecekti. Kırk aea« 
aonra binbatı rütbesiyle Te tama 
men ıivrilmit bir halde ıayeaint 
varacaktı. Genç zabit, bu yeJma. 
aak bayata tabi olmaktan iae aerı 
ıüzeıte atılmaiı tercih eti. Mıs • 
rakJı alaydan ayn)arak ıiyul lu.
mete girdi. Az 10nra kendiıine 

huıuıi bir vazife Yerildi. 
- Meıeli. arabiıtanda mı?. 

T ebeaaüm etti: 
- Adam ıende, arabiıtandalri 

vazife §Qyle bir tepdilhava iti idi. 
Af ganiıtanda adam akıllı botu • 
laıtı. Srinaıerdeki Sovyet zabitei 
hafiye memurlannı tanmııyanlar 
o gizli mücadelelerin ne kadar in
ıafsızcaıına cereyan ettiğini anlya.. 
mazlar. Kabil olsa çayınıza teker 
yerine veba mikrobu koyuyorlar • 
dı .. 

- Avcılar !ibih cezireaini tama• 
miyle hatırdan çıkarmııa benziyor 
ıunuz Dün .. 

- Bilikiı ondan bahaetmek ü
zereyim. Benim maksadım ıenç 
zabitin pıikolojiıini tarif etmekti. 
Kendiıi hunhar değildi Ye saf yjo. 

danlıydı. Fakat eırarengiz ıeyler 
onu cezp ediyordu. Fakat fa• 
aliyetlerde bulunmak iatiyorclu .. 
lptidaıında yaptığı hareketlerde 
vicdanı azap duyarken içindeki iRi 
azap hislerini yedi Yat ditini di • 
ken çocuklar ribi birer birer ka,. 
betti. Yeni azı ditleri çıktı. Im
maktan zeYk almağa bqlaclı. A• 
caba imanlıktan aukut mu etmit • 
ti?. Yoksa yükse im it miydi?. Bir 
çok kimaeler onun pek zelil bir 
mesleğe girdiği için insanlıkla a 
lakası kalmamıt oldufunu aöJli 
bilirler. Fakat onlara kartı k•hb 
balarla gülerim. Hey eneze ~ 
pajan bozmaları hey ... Böyle fet 
nilerin neye mal olduğunu bU... 
ler.. Ya ıayeai? •• 

Elini f&l'ka doiru uzattı: 
- Buradan elli kilometre 

safede zindanlara aiden bir 
vardır. o :zindanlarda yatanlar 
dan ıağ kalanlar kedi canlı .. ,. 
olacak.. On bet ıenedenberi 
da inleyen lordlar, papular, 
bitler var.. Onları öldürmem· 
bu azap uçurumlarına daldll'llllf 
lar. Gardiyanların kırbacı altın 
da bataklığın zarif fundalıkta.1'111111 
temizliyorlar. Bu ıırada cen 
muhtelif memleketlerde 
papağan bozmuı burjuvalar 
içer, eğlenir yatarlar. Burada 
zap çekenler için bir himmet 
term.!zler. Yalnız geveze ın 
dünv~ yüzünde a2ap çekenler 
duğunu aöylemt-kl~ iktifa ederi 
Ben onlardan olamam. 

(DeY&mıftl') 

bir kltıt ve ıicimle geldi. 
- lıte buna aaranm. 
N..U..an ha,kırdı: 
- Müfit, neden bir teY töyle -

•b-araun?. Hili gülümıüyonun. 
l' apblmm delilik olduiunu anlat· --... 

Adanada orta mektep talebe -
ıinden Supbi Efendinin, mektep 
arkadqı Mehmet Sabri Efendiyi 
öldürmeğe teıebbüa ettilini yaz • 
mıttık. Bu ıuçla tevkif olunan 
Suphi Efendinin muhakemeaine 
Adana alır ceza mahkemetinde 
bqlanmııtır. Muhakeme sizli ya
pılmaktadır. 

Yeni mektep binalan için 

kale; Yazı - Makaın; Yer - Makal'; Dara

lan ,.. - Jlakbulı Sevilen, latfıll, almmll -· 
Mabat; hıtek, erek, Dilek - Maktu; Ke911· 

mit - llalcul; tyt dlfüntllmlf, .... OJ'ıun-• 
........: lyt J'•pd11111, f'kllmlt - HAııa; Si . 

dlll IOI - llaıısara: 06rtb1D - llMam; &atı 

•nar; DötBaerek bulmak - Taedlk; Oer -

çeldemek - Tunlt; Yenldea dtbeltmek -

Tanlr; Çlsllmlf, dolclarulmat Mlret - Tat -

blk; Uydanmlr - Tatmin; Kandırmak -

Teummuıı; Ödemek - Tulye; Avutmak. 

72 inci llate 

llUJl. 

48 icini mektep: 
TeamW; Alıtkmbk - Taarrm; 

takdm:ı - Tlclz; Gtlçstız blJ'alma, 81 

- itte süçlük burada. Ben 
T&dll; Dotnıltma - Tuarnıt: 

4 üncü mektep: 9 uncu mektep: ~ arttırma - Tuavvar: Dltlba .. _ 

.... 
Jıbtrar: Alclanmq - Mellabet; 7.eman bul· Teamlll; Gtdle - Taanas; Atdmak, Sal Ge~endlnne - Tumlm; 0.oeılml ~ ittedili 19yin delilik ol -

...... kani delilim. 
- lla da ne hiçim .az! .• 
- Bubayafı .az. GarmUyor 

Maarif Vekaleti inpat bafkon
trölü Mimar Abdullah Ziya Bey 
lzmire ıitmittir. Orada yapılacak 
mekteplerin planlarını tetkik ede
cek Maniaa, Akhisar ve Salihliy~ 
ıiderek oralarda pılacak yatı 

mektepleriyle Akhisar orta meJde
hi planlarını hazırlıyacakbr. 

1m1ı - llellaret; Çok bDct - Malaıle; Sh- dumak - Tacls: u~ bdrtumak - nllf - Taantt; Sıralama, AYQ'IDa _ 

llalrat; Yapdmee ı.teDlkıD - Jlaktu: Ke - Tldll; Dellttlrmek - Tuarnıf; KnDanma, Benzerini ya~ - Tatbik: 111*rme. 

1111m1t - Me=raa Ohe SOrbmlt - lla - edinme - T..mc: luntınna. DotruJama - . tdatt.ınna - Tatpı.la: lnandırlmk, 

• ...._. hll& rüya aörüyor ve 
-; ..__ Tumhn; Kaladu ıeolrme - Tuıılf: ... Jlr . mak - Tuanıman; Kapılmak - ~ 

'l'als; Mmtı - TMO; DotraHmalE - Ta- ma - Tantr; Caalaıubıma - Tatbik: Yer • wtucu .Uyleylf. 
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~işek fabrikasında neler Po~~ Ha~-~~ 

ve nasıl yapılıyor ? iki ahpap 
' ;tanbul avcılanndan bir grupun barut Ça~u~-!~zet ~afayı 
inhisa.rının fişek fabrikasını ziyareti tq.tsu ıyere ·· 

Evvelki gece ıaat 23 buçuk
ta bütün bir han halkını tela,a 
dütüren bir hadiıe olmuıtur. Çar
tıkapıda Yolgeçen hanında otu
ran tütün ameleıinden çamur iz
zet ayni handa oturmakta olan ci
ğerci Arifle komtu olmalarına rağ 
men bir türlü geçinemezler. Gün 
geçmez ki, aralarında hiç yoktan 
bir münakaıa, bir hır gür olmasın. 
Münazaa, münakaıa çıkarıp orta
lığı boş yere velveleye vermek hu
ıuıunda bu iki ahpap en küçük ve
sileyi bile kaçırmazlar. Evvelkigün 
de öyle olmuş, çamur izzet dışarda 
bir müddet gezdikten sonra kafa
yı alabildiğine tüasülemiş ve ha -

Fi.tek fabrlkaamdaa bir slrilnllt na körkütük sarhot gelmiştir. Bu 

B 0 nb0 
" ··d · l kt B ·· d"" d b. k hana geldig-i esnada cig-erci Arif l ant ı ısarı umumı mu iırü o aca ı. ugun unya a ır ço 

L f . B · d t · b d B 1 d de handaymı,. ikisi de burun bu-• ut ı eyın aveti üzerine, atan- nevı av arılı var ır. un ar an 
b 1 1 d b b. · 1 b 1 runa karşılaşınca çamur izzet bu 

1 u avcı arın an ir grup barıt in- ırer netıce a a imek için uzun 
' &· K ak f. k ""dd t - k h l.f bir türlü geçinemedig-i komşusunu t ' ısarının araağaçt ı ıte ve mu e ugraıara mu te ı tecrü-

1 ıaçma fabrikasın; ziyaret etmiıler- beler yapmak lazım gelmektedir.. görür görmez, sarhoıluk tesirile 

inhisar ticari knmı müdürü Aıım 
Pata da bu ziyarete bizzat ittirak 
etmittir. Fabrika müdürü Hamdi 

ı Akif Bey, mütehauıı Möıyö Ron
do ve sabık amele mebuslardan 
Numan ustanın delaletleriyle ge -
zilmit ve bir av ve revolver fite
iinin tam bir hale gelinciye kadar 
seçirdiii bütün safhalar ıörülmüt-
tür ••• 

Fabrika, timdi ye kadar ecnebi 
memleketlerden celbedilmekte o -
lan av ve revolver fiteklerini ve 
av aaçmaıını imal etmek üzere ve 

· aon tekemmülita göre yapılmıttır. 
Konulan makineler iptidai madde
lerden itibaren kovanların hadde
den ~ekilmesi, mermi imalatı, kap
sül konması, imli ve av kovanları 
için mukavva boru ve dip tablala
rı imali gibi bütün ameliyeleri ic
raya müsaittir. 

Bu makineler F ritz Verner ve 
Hental ıilih fabrikaları ıibi en 
meıhur faıbrikalar mamulatından, 
yükıek kabiliyetli ve bazısı saatte 
8000 parça imal edebilen otoma -
tik makinelerdir. Fitek imalatın
da hayati bir ehemmiyeti haiz o
lan muayene itleri tekemmül etti
rilmif makinelerle otomatik bir 
aarette cereyan etmekte ve bu mu
ayene tezgahları bir parçayı vez -
nen Te ıeklen muayeneden geçirip 
matluba muvafık olmıyanları ayır
maktadır. 

Baliatiki evsaf muayenesi ma -

mulitm yüzde bir kıamına tatbik 

edilmektedir. Bu maksatla bir la -

boratuvan havi bir poligon teıiı 

edilmittir. Burada haıaas aletler

le mermi ve saçmaların sürati ip
tidaiyeleri ve namlı dahilinde hu

eale ıelen tazyik ve ıaire ölçül -
mektedir. 

Barut t ecrübelcri 

Eıasen bütün bu barıtlarm muka- kamasını çekmiı. Elindeki kama 
yeseleri yapılmış ve muvaffak o - ile çamur izzeti karşısında gören 
lanlar nam kazanarak bütün dün- Ciğerci Arif neye uğradığını an -

lıyamıyarak tabanları yailamış, 
çamurun peıini bırakmadığını gö
rünce feryada baf hyarak ortalığı 
velveleye vermi§tir. Hanın içi al -
lakbullak olmuş, bir müddet ciğer
ci önde, çamur elinde kamasiyle 
arkada koşmaca oynadıktan son -
ra, ciğercinin feryadına gelen po· 

lis memurları çamur izzeti elinde 
kaması olduğu halde yakalamıt· 
lardır. 

yada tanınmıttır. 
Bu sebeple dünyaca bilinen av 

barıtlarından en iyilerinden birini 
ve memleketimize en uygun gele -
nini ıeçmek kafidir. Nitekim fab
rikada avcıların huzuriyle yapılan 
tecrübelerde, bugün dünyaca en 
iyi av barrtı olarak tanınmıt olan 
Valarode barıtiyle fevkalade neti
celer alnımııtır. 

Tecrübede elyevm mevcut ko -
van ve tapalar kullanılmıf ve bu 
banta çok uygun gelmittir. Val
srode barıtının Perfect il cinsi za
if kapsüllerle de ayni derecede 
yanma hassasına maliktir. Bugün 
bir çok f ev kala de av barıtları ya
pılmakta olan lngilterenin tanın
mıt fitek fabrikaları, Valırode 
barıtının evsaf ve fiatça kendi ba
rıtlarına olan faikiyetini takdir e
·derek Almanyadan bu barıttan 

getirterek fiteklerini doldurmak • 
tadırlar. 

Valsrode ile yapılan tecrübe • 
lerde istimal edilen tüfeğin nam • 
luıuna bakılmıf, dört bet fitek a
tıldığı halde f arkedilmiyecek de -
recede az kirlendiği görülmüttür. 
Namlıya yaptığı tazyik ve sürati 
iptidaiyesi ölçülmüt ve muvafık 
bulunmuttur. 

Mütehauıs M. Rondo, §İmdiye 
kadar muhtelif barıtlarla yapılan 
tecrübelerde böyle bir netice al -
mağa muvaffak olamadıklarını 

söylemittir. 

Bu suretle Valsrode barıtının 
Perfect JI cinsinin hali hazırda en 
iyi ve çok ucuz bir av barılı olma-
11 ve elde mevcut kovan, tapa ve 
kapıüİlere çok uygun gelmesi do
layııiyle memleketimiz için en mu
vafık barıt olduğu anlatılmıttır. 

Paıa, Valırode ile elde edi -
len neticeyi bizzat görmüt 
ve bütün lstanbul avcılarının bu 
barıttan getirtilmesini arzu etikle
rini öğrenmittir. 

Fabrikada av fiteklerini dol--:_ 
durmağa mahıuı ıon siıtem maki
neler bulunduğundan dolu av fi -
ıeği aatııına ehemmiyet verilmit -
tir. Fiat cetvelleri yakında satıcı -
lara verilecektir. 

Tabanca taşıyan adam 
Dün saat yirmi dörtte Unkapa

nında acemin kahvesi denilen bir 
kahvede Siirtli Salibin üzerinde 
bir tabanca görülmü§, Salih Yaka
lanmış, tabancası musadere edil -
mittir. 
§Evvelki gece Fatihte Hocauveyı 

mahallesinde Hüsrev paşa tekkesi 
ittisalinde oturan Nuriye hanımın 
evinden qırılan bir takım erkek 
elbisesiyle bir kadın tapkası sabı
kalı Nurinin kar111 Sanıiyenin ü -
zerinde görülmekle Nuri yakalan -
mııtır. 

§Evvelki gün Haıköyde kalaylı 
bahçe sokağında oturan Nesim oğ
lu lsakm temsiye ile batından cerh 
eylediği iddia olunan ayni yerde 
oturan Jilbert Levi yakalanmıt -
tır. 

Seyrisefain klübünün 
ismi değişiyor mu? 

Seyrisefain idaresindeki ıon 
tetkilat ve isim değitikliği dola -
yısiyle Seyrisef ain klübünün de iı
mi değittirilerek (Deniz akay) iı -
mi verilecektir. Bu hususta Seyri -
ıef ain futbol kaptanı il hami Bey 
ıunlan söylemittir: 

"- ldaremizdeki ıon tetkilit ve 
iıim değitmesi dolay.ıaiyle klübü
müzün ismini de değittirmek ve 
bugünkü tetiklata uygun olan (De 
niz akay) ismini vermek taıavvu
rundayız. 

Pek yakında ttoplanacak mües -
sisler içtimaında bu meseleyi görü
teceğiz. Bazı azalar İMllin değitti
rilmemesi taraftarıdırlar. Maama
fih klübün ismini değiıtirmemiz 
çok muhtemeldir.,, 

Türkistanda teşekkül 
eden Türk devleti ! 

Yeni devlet Asyanın tarihinde yeni 
ve büyük bir devir açıyor 

Orta Aıyada yeni bir Türk dev
letinin lee11üs etmek üzere olması, 
dünyanın her tarafında, bilha11a 
şark aleminde de\"in bir alaka u -
yandırdı. Bu mühim hadisenin ha
kiki nıahiyr;ti nedir? 

Bu cihet izaha değer. 
Türkistan, çok geniş bir memle

kettir. Bugün bu memeleketin bir 
kısmı Rusya, bir kısmı Çin, bir kıs 
mı Efgan idaresindedir. 

Son zamanlarda Çin hükumeti 
Türklere ve Müslümanlara Çin di
lini zorla kabul ettirmek istedi. Bü 
tün hakim!eri Çinlilerden tayin et 
mek yolunu tuttu. Türkler ve Müs
lümanlar bu iki hareketi de pro • 
testo ettiler. Falcat Çin hükiimeti 
hu protesto'a"a aldırmamazlık et. 
ti ve mükerrer müracaatlara kulak 
asmadı. 

Bunun neticesi olarak 1930 se -
nesinde kıyam batladı. Kıyamın 
başında Ma Cong Yag namında 
bir Türk genci bulunuyordu. 

1932 senesinde Orta Aıya cemi
yetinde Orta Aıya kıyamı hakkın· 
da güzel bir konferans irat eden 
Mister W. Petro bu genç Türk li. 
der hakkında dikkate değer bir 
çok malumat vermiş ve şu sözleri 
söylemiştir: 

"Bu çok genç Müslüman Türk 
1932 senesinde "Hami,, ıehrini 

muhasara etti. Ben de bu sırada, o
ralarda bulunuyordum. Kendiıile 
11örüatii- O-da bent !eh.M..~ 

göndererek Çinli ceneralı ile teh -
rin teslimini müzakere etmemi em 

retti. Çinli ceneral ile görüştüm. 
O da bana sordu: 

- Ma Çong Yag, henüz yirmi 
yatında bir genç mi?. 

- Evet! 
Dedim. Bunun üzerine Çinli ce

neral bana fU cevabı verdi: 
- Ben seksen bir ye.fındayım. 

Torunlarım bile bu gençten daha 
yatlı! Ben böyle bir çocuğa nasıl 
tehir teslim ederim!, , 

Bunun üezrine iki taraf araıın -
da son dera.r.-e tiddetli mücadeleler 
vuku buldu bir aralık muhaıa -
mat tatil olundu. 

Bugün de bu genç Türkün Tür -
kistan kıyamına rehberlik ettiği an 
latılıyor. Eğer öyle ise genç Ma 
Cingizin, Timurun, Babirin deha -
larına varis ord!ığunu, Türk ırkı -
nın dehalar yetiştirmekte 'devam 
etlifrini gösterecektir.,, 

Yukarda mevzuu bahsettiğimiz 
Mister W. Petro'ya Türkistan kı -
yamının dini, ırki veya siyasi ma -
hiyette mi olduğu sorulmuı, o da 
fU cevabı vermitti: 

"Asri bir tehnamenin mevzuu o
lacak bu ihtilalin ıebebi, dini taas 
ıup değildir. Onun sebebi siyaıi -
dir .. Belki de bu kıyam, Turan bir
liğinin bir tezahürüdür. Onun için 
bu ihtilalin muvaffak olmasile Ruı 
Ya ve Ef ganistan mühim meseleler 
kartııında kalacaktır. Çünkü Rus
yanın idaresi altındaki Türkistan 
için için kaynıyor. Ruslann yap -
tıklan dini tazyikler, ıonra Rus -
yanın Türkiıtanı büyük bir pamuk 
tarlasına çevirmesi, ve onu gıda 

de, kardetlerile, birleımek iıtiye • 
ceklerdir. Şayet Ef ganiıtan buna 
mümanaat edecek olursa, Türkler 
de onlarla ~arpışmak mecburiye -
t-inde kalacaklardır. 

Bugünkü Ef ganistan Kralı Na -
dir Şah Hazretleri, genit görütlü 
bir zat olduğundan onun böyle bir 
haciic;enin önüne geçmesi beklenir. 

Esas itibarile bu :nt:!de, daha 
iİ,1,diden Efganish .. l·da açılmıı bu 
lunuyor. 

"Kabil,, de intiıar etmekte o -
lan ve "Kabil,, adını taııyan aylık 
mecmuanın son nüshasında İranlı 
doktor Aftar'ın bir makalesi var -
dı. 

Doktor Afıar bu makalesinde 
Efganistanın lran ile birleımeıini 
tavsiye ederek bu birletme ıayeıin 
de İran ile Efganistanın "Turan,, 
cılık hareketine ve tehlikesine kar 
tı gelebileceklerini anlabyordu. 

Bu da Orta Asyadaki Türk ha
reketinin daha ıimdiden lranda ne 
gibi enditeler doiurmıya batladı -
ğını göstermiye kafidir. 

Hali hazırda devam eden Türk 
kıyamı ne netice verebilir? 

Çin Türkiıtarunda Türkler nü -
fusun yüzde doksan dokuzunu teı 
kil ederler. Onun için kıyamda 
muvaffak olacağından §Üphe edi
lemez. Bu muvafakıyetin vermek
te olduğu netice, Çin tazyikinden 
kurtulmut yeni bir Türk devletinin 
ıe e~d··. 

'Çin Tür~tanı münbit liir yer • 
dir. Fakat Çinlilerin fena idaresi 
yüzünden arazinin ancak yüzde 
beti ekiliyor. Türkler, memleketle
rini güzelce istiMJ1ar ederek onu 
"üratle ilerletebileceklerdir. 

Çin, lran, Efganiıtan, Ruıya, 
devletlerin bu yeni hareketle ne 
derece alaka göıterdiklerini az 
çok izahettik. Bu yeni hareketle a
lakadar olan diğer bir memleket • 
te Hindistandır, bilha.aıa ekıeriıi 
Türk olan Hindistan Müslümanla
rıdır. 

Hint Müslümanlan Türkistan la 
yamı ile ve bu kıyama ait haberler 
le son derece alakadar olmakla ve 
indistan ile Ruıya arasında yeni 
bir Türk devletinin tee11üıü ile 
Hindiıtarun Bolteviklik tesirlerin. 
den uzak kalacağını, onun için 
Hindistanla Rusya arasında yeni 
kıyamına kartı müdebbirane ve a
kdine bir hattı hareket takip et -
mesinden son derece memnun g8-
rünmektedir. 

Yeni Türk devletinin tee11üıü, 
Asyanın hayatında hiç fÜpbeıiz 
Yeni bir devir açaacktır. 

Dörtler misakı 

Küçük itilaf bu misaka 
ne söylüyor ? 

Londra, 1 (A.A.) - Nean Eut 
gazetesi, yazdığı bir makalede kü
çük itilaf tarafından reamen yap
tırılan tezahürattan bahsetmekte, 
bunların küçük itilaf hükUmetleri
ne teref ve itibar kazandıracak ve 
dünya sulhuna yardım edecek ma
hiyette olmadıiı söylemektedir. 

F abrikanm bu kııımtan gezil
dikten sonra poligona gidilerek 
aTCılan birinci derecede alakadar 

eden bant tecrübeleri yapılmıttır. 
inhisar idaresi en iyi barıttan ge
tİrtmİf olabilmek için muhtelf ba

nt fabrkaları mamôlitından nü -
muneler getirterek burada yapıla
cak tecrübelerde en iyi netice ve
reninden ıiparif etmeğe karar ver
mitti. 

Avcılar, her türkün göğsünü if
tiıharla kabartacak olan fabrikada 
gördükleri mükemmeliyet ve inti · 
zamı tayanı takdir bulmuılar ve 
ıöaterdikleri eaeri nezaketten do -

==============~ maddelerinden mahrum ebnesi ga Buna mukabil ıah çekilen dört
ler misakı, muabedelerin yeniden 
tetkiki için fay dalı olarak ne söy
lemek kabil iıe onları söylemit • 
tir. 

•tekil ber •kadar yeknazar
.. ameft g6rünmekte ise de haki
btte tatbiki pek mütkülitı mucip 

layi Asını Paıaya, fabrika müdü -
rüne ve bütün arkadaılarına te -
tekkür ederek aynlmışlardır .• 

ı\U Turha" 

yet büyük meseleler çıkaracaktır.,, 
Ef ganiıtana ıelince Türkista -

mn bir kısmı Ef ganiıtamn idare -
ıindedir. Burada Y&Jıyan Türkler 
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Biraz daha öteye git yavrum. 
Ben öyle yapışık oturmasını ıev • 
mem .. Ama sen diyeceksin ki, be-

l

' nim yatım yirmi, üstümde de 
. krep döt İn tuvalet var. Adam sen 
' de, bu bir şey değildir .. Sen de be 
J n~m .yaşıı~a gelece~sin. s_en de be· 

ı nı bu zamanlar Korseydın.. Gör . 
meJiydin de .. Adımı "Şarkın pren· 
sesi,, koymuılardı.. Peçeyle çar -
ıaf bana yaraştığı kadar kimseye 

t! 
yaraşmazdı ... 

Yüzüme iyi bak, sözlerimi dik-
katli dinle ... Sen hayata yeni bat· 
lıyoraun, ben hayatı tamamladım .. 
Kendini koru, ilerde bana benze -
miyesin ... Ne o, neden geriliyor -
sun?. Nereye kaçıyosun? Bey -

geçer .. Hayatını mahvetme .. Za • 
rarın neresinden dönülae kardır. 
Eğer bir itin varaa, çah,, yoksa 
kendine bir it bul.. itinin başında 
kendine bir koca intihap et, daha 
doğrusu bırak, iffetine, neza;heti· 
ne güvenip seni biri intihap etsin. 

Ölen çocuğum .. 
Fakat emin ol, koca, bu tarz -

da yatama.kla, böyle daldan dala 
konmakla bulunmaz.. Ben sana 
ders olayım. Beni hatırla ve doğ
ru yoldan şaşma .. 

Şimdi gel, yalda§, batmı omu· 
zuma daya ... Saçlarını okşamama 
müsaade eder misin?.. Derdini 
boşalt... Ağla yavrum.. Biraz da 
benim için ağla!. 

hude gitmiye kalkma ... Gidemez- ~--~~="!!!!!!!!~~~~~ ................ ~ 
ıin. Çünkü onu bekliyorsun .. Yer Uzak Şarkta 
de değiıtiremezsin. Kapı buradan 

•11 görünüyor. Bunu anlamak için, 
j 1 falcı olmıya lüzum yok. 

ı l Gözlerin kapıdan ve bilek saa-
ı tinden ayrılmıyor. Elin ayağın mü 

temadiyen oynuyor. Bu hallerin 
yakından aşinasıyım... Senin bek· 
lediğin, uzun boylu, geniş omuzlu, 
matruş bir genç değil mi? .. Be
nimki de öyleydi. Yalnız benim _ 
kinin palabıyıkları vardı ... Ayni 
şeydir. Aşıklar değişir, fakat aşk 
defişmez?. İster bıyıklı olsun 

' İster sakallı, ister matruş, döktük-

Çinin Şark demiryollarının 
sahşı 

Moskova, 1 (A.A.) - lzvesti
ya gazetesi Tokyo müzakerelerin
den bahsederek diyor ki: 

"Çin şark demiryollarınm satı
şı hakkındaki teklif, Sovyet -hüku· 
metinin uzak tarkta çok müıkül 
şartlar içinde tatbik ettiği sarsıl -
maz sulh siyasetinin bir delilini 
teşkil ediyor. Tokyo müzakere -
lerinin gidişi, uzak şarkta ihtilaf 
mevzuunun kaldırılmaaı yolunda 
itimat uyandıracaktır. 

"Bu ihtilaf mevzuu, iki memle
ketin müteka'.bil münasebetleri ü -
zerinde meşum neticeler vermek • 
sizin devam edemez.. Sovyet se
firinin Viladivostoku, Japon deni
zi sahillerini ve Sakalinini de şat
mak teklifinde bulunduğuna dair 
Kokumin gazetesinin verdiği ha -

Ya Afrikadaki Tanganikaya gönde
rilecekler yahut Milletler cemiyetine 

mensup memleketlere .• 
Almanyadaki yahudilere kartı 

alınan vaziyet bir tahavvül geçir· 
di. Evvelce yahudiJere eziyet et -
mek için her vasıtaya müracaat 
olunuyordu. Geçen mart ve nisan 
aylarında vaziyet hu merkezdey • 
di. Yahudilere hıncı olanlar onla· 
ra dayak atıyor, yahut gençler, 
yahudilerle uğraşmaktan delikan· 
hca zevkabyordu. Bu gün, artık bu 
hattı hareketten aşağı yukarı vaz· 
geçilmit gibidir. 

Buna mukabil, bir yahudi veya 
bir sosyal demokrat, bir komünise 
veya liberal aleyhtarlarının gad -
rine uğramamak için hapsolunu -
yor, yahut ayaklar altında çiğne • 
niyordu. 

Hükumetin tuttuğu yolsa yahu· 
dileri kazanmaktan menetmektir. 

Onun için ya'.hudiler hükumet 
memuriyetlerine alınmıyor, yahu· 
diler doktorluk edemiyor, avukat .. 
lar, alman nüfus ile yahudi nüfu
sunun nispeti dahilinde azaltıl j 

mıf, yani yüzde bire indirilmit 
bulunuyor, ve bunlarm içindeTI 
harp esnasında alman ordusunda 
hizmet etmiş olanlar tercih olunu~ 
yor. Yahudi müderriıler darülfü -
nunlardan koğulmuşlardır. Yalnn; 
Frankfurtta yahudiler çok olduk · 
larmdan oradakiler istisna olun • ,. 

muştur. it hayahndaki yahudiler 
kamil en atılmıtlardır. 

Bu suretle Almanyada yahudi 
dütmanhğı azami f iddetini bul 
muştur. 

Yahudilerin İf hayatından a • 
tılmaları yüzünden 500.000 yer bo 
şalmış ve Her Hitler itsiz Alman· 
ları buraya yerleştirmittir. Yahu· 
diler aleyhindeki bu düşmanlığın 
sebebi onların harp esnasında ve 
sonra azami istif ad eyi temin et · 
meleri, bankacılık, iş, hukuk, ta -
babet, tiyatro ve ıinema alemle • 
rinde azami kuvveti kazanmala -
rıdır. 

Fakat Almanların nazarında 
yahudilerin asıl kabahati onların 
Almanlardan daha zeki olmaları· 
dır. 

Almanların yahudilere karşt 
gayzı bundan ileri geliyor. 

Hali hazırda Almanyadaki 
yahudilerin üçte biri açlık tehli • 
kesiyle kartdanmaktadırlar. Bun· 
lar hicret edemiyecek hale düş . 
mü§lerdir. Onun İçin son günler -
de lngilterenin Afrikadaki Tan -
ganika havalisini muhacir yahu -
dilere bırakması düşünülmüştür. 

Diğer taraftan milletler cemi -
yetine mensup her milletin alman 
yahudilerinden bir kısmını almas• 
da teklif olunmuttur. 

• 

Mısırda ,. 

leri gözyaşları birdir .. Haydi, bi -
rer limonata daha içelim .. Bekle -
diğin ge1miyecek. Geçen cuma gü
nü gene buradaydınız. Halinize 
baktım .. O senden bıkmı§... Sen 
mütemadiyen gülüyor, anlatıyor, 
onun ·ttteri~ ok!uyordun... Ama 
ne ya)fttiıt flefileydi. O hevesini 
almıştı.. Sözlerin onu tıraş edi . 
yordu. Erkekler, heveslerini aldık
Jarı kadının kendilerine çengel 
olmg_larını affetmezler. Aşk geçin 
ce, bir daha ciçek açmaz. 

bere gelince, bu rivayetler man - T • B J M• 1 J 
tıksızdır ve her halde Tokyo mü· ayyarecı U gar ISyoner er a ey-

Dinle bak, sana benim bayatı -
mı anlatayım. Tıpkı senin gibi, 
yirmi yaşımdayken, daldan dala 
sekmeye başladım. Nihayet ken -
dime göre bir erkek b!ıldum ... Ya· 
man bir adamdı. Bana nefes aldır· 
mıyordu. Söz hakkı vermiyordu. 
Kımıldasam tokatı yapıştırıyordu. 
Ama ben memnundum. Onu sevi
yordum. Fakat günün birinde o 

beni sevmez oldu ve bir gün gel
diği gibi çıkıp gitti. Beni, karnım
da altı aylık bir çocukla yüz üs . 
tü bıraktı. 

Kendimi öldürmek istedim. 
Kurtardılar. Hastaneye verdiler. 
Orada tedavi edildim, doğurdum. 
Çocuğum olduktan sonra ölümii 
hatırıma bile getirmedim ... 

Seni tıra§ mı ediyorum? Ne ya
payım, hatıra dağarcığımı açtım 
mı, sözün arkası gelmez. 

Beyhude ıkapıya bakma Nu -
ri ıelmiyecek evet Nuri. İsmi • 
ni bildiğime şaştın mı?. Şaşma, 
ben an~siyim. 

Otur bakayım, nereye gidiyor· 
sun? .. Bir yere gidemezsin. An 4 

neııyım, ama sana yaptığını be -
ğenmiyorum... Seni beyhude bek
leteceğini, gelmiyeceğini ·biliyor -
dum.. Bunun için kalkıp ben gel
dim... Nuri, hrh demiş, babasının 
burnundan düşmüş.. Tıpkı ona 
benziyor ... Sana yardım etmek is
tedim. Bir an düşündüm. Sana ne 
yapabilirdim. Sonra karar ver
dim: ".ı<endimi göstermem kafi -
dir.,, 

Yüzüme iyi bak. Acı geçer .. 
Istırap geçer, gençlik daha çabuk 

zakere_I.e~.i üzerinde tes.ir yapmak toprag~ ında tutuldu hinde galeyan 
teşebhusunden başka hır şey de -
ğildir. Biz ecnebi toprakları iste
miyoruz.. Fakat kendi toprakla -
rımızdan da bir karış yer verme -
yız. 

"Sovyet mümessillerine, uzak 
şarkta sulhu tarsin arzusiy)e mü • 
zakereleri ciddi olarak sevk ve i· 
dare edeceklerdir. Fakat bunlar 
ayni zamanda Sovyet Rusyanın 
müthiş kuvvetini de tamamen 
müdrik bulunuyorlar.,, 

Türk - Bulgar 
Ticaret muahedesi müza

kerelerine Sofyada 
başlandı 

Sofya, 1 (A.A.) - Türk- Bul· 
gar ticaret muahedesi müzakere • 
lerine dün başlanmıştır... Türk 
murahhasları Tevfik Kamilt Naki 
ve Cemal Rıza Beyler, başvekil M. 
Muşanof tarafından kabul edilmit
lerdir. 

Bulgar murahhasları hariciye 
nezareti konsolosluk işleri müdü -
rü Vaçof, ticaret nezareti müdür
lerinden M. Kalinof, ziraat neza • 
reti umum katibi M. Koçef ve 
gümrükler müdürü Mitkoftur. 

Trabzonda 
Trabzonda su yolları uıtalann

dan Hakkı Efendinin sekiz on yaş
larındaki çocuğu Kandilkaya ö
nünde yıkanmak için denize gir • 
mi! ve kaybolmuştur. Çocuğun 

cesedi ertesi gün bulunmuştur. 

SOFY A, 30 (Hususi) - Evvel· 
ki gün 3 Yugoslav askeri tayyare· 
si Tuna cihetinde Bulgar toprağı
na inmiştir. YugoslaV' tayyareci • 
terinden ikisi zabit, üçü ba§Çavut· 
biri makinisttir. Bunlar, söyledik
lerine göre Yugoslavyada Mastar
dan Zemona gitmek üzere hareket 
etmişler, Belgrat yakınlarında yol 
!arını şa§ırmışlardır. Havada 6 sa
at sağa sola uçtuktan sonra tay -
yarelerin benzinleri bitmit ve tay
yareciler Bulgar toprağına inme -
ye mecbur kalmışlardır. Tayyare· 
ciler nezaret altındadır. Harbiye 
nazırı tayyarecilerin hakikaten 
böyle bir kaza neticesinde ıni Bul
gar toprağına indiklerini, yokıa 

herhangi bir maksatla mı indikle· 
rini tahkik etmektedir. 

Yugoslavya hükumeti, Bulga • 
ristan hükfunetine bir nota. vere • 
rek tayyarecilerin serbest bırakıl· 
masını ve tayyarelerin teslimini 
istemiştir. 

Başvekil M. Muşanof bu huaua
ta diyor ki: 

''Tahkikat yapılıyor. Netice alı
nınca ta}ryareciler serbest brrakı • 
lacaktrr. 

Londrada bir kontrol 
LONDRA, 1 (A. A.) - Gece 

yarısı Londra tramvay, otobüı ve 
tünelleri 70000 den fazla memur • 
larıyla kontrol edilmitlerdir. 

Kontrolü yapan tetkilat Lon -
don Pauenger transport board is· 
mini ta§ıyan Londra mütterek 
nakliyat şirketidir. 

Mısırdan gelen malQ.mata göre 
bütün matbuatın misyonerler aley
hnide açtığı mücadele çok mühim 
neticeler vermiştir. Mücadele, A
merikalı misyonerler tarafından i
dare olunan bir müessesede bir 
kızın ceberen hiristiyanlığa sokul
masından ileri gelmit, bu hadise 
bütün efkarı tehyiç etmişti. 

Son posta ile gelen gazetelerin 
verdiği malumata göre elinde ıo • 
pa taıryan bir kalabalık Kahire -
deki Amerikan misyonerlerin evi· 
ne hücum etmit ve evde bulunan· 
ları döğmüşlerdir. 

Buna benzer hadiseler beklen

mektedir. Ezberin büyük şeyhi ile 
hilyük ilimler bir beyaname neş-

rederek, bu tehlike1i illeti bertaraf 

etmek için hükumeti bir kanun 

ne:!rine mecbur edeceğini ve bu 
suretle müslümanlığın misyoner 
taarruzundan kurtulacağını söyle
mişlerdir. 

Beyannamede halkın misyoner· 
ler taraf mdan vukubulan tecavüz
lere mukavemet göstermeleri tav· 
siye olunmakta ve misyonerlerin 

halkı dinlerinden çikarmak için 
yaptıkları müstekreh itkencelere 
İfaretle miıyonerler tarafından İn· 
fa olunan mektep ve butanelerin 
birer tuzaktan ibaret olduğu söy
lenmektedir. 

Beyannamenin en tiddetli nok
tası şudur: 

"Ailesi efradının bu misyuner 
müesseselerine devam etmesine 

Hususi toplanh 
Ancak yanın saat kadar 

sürebildi 
LONDRA, 1 (A. A.) - M. 

Moleyin de iştirak ettiği Dovninı 
Street toplantısı yapılmı§, murah
haslar 35 dakika sonra çıkmaya 
başlamıtlardır. llkönce İsviçre mu 
rahhasları, sonra Hollanda ve da· 
ha sonra M. Bonne ile iki arkada
şı çıkmıtlardır. 

M. Bonne aktam üzeri geç va· 
kit Parise dönmüştür. Hükumetin 
den talimat alacaktır. 

LONDRA, 1 (A. A.) - Do.,.· 
ning Street toplantısında İtalya 
murahhası M. Beneduce ile Po -
lonya maliye nezareti müsteşarı 

M-. Damda bulunmutlardır. Zan -
nedildiğine göre toplantı bir neti
ce vermemiştir. Çünkü beklenilen 
Amerika tebliği henüz gelmemi!· 
tir. 

Toplantıda bulunan bütün ec -
nebi murahhaslar yarım saat ka • 
dar sonra gitmişlerdir. 

Yalnız M. Moley bir saatten 
fazla olarak Dovning Streel de 
kalmıttır. Saat 22 den evvel bir 
tebliğ yapılmıyacaktır. 

LONDRA, 1 (A. A.) - Do.

ning Strret' de toplanıJmadan ev • 
vel Amerika sefaretinde M. Moley 
ile M. Bonnet, M. Yung ve Sir 
Cetfh 'fto99 bMUı\'lbü!f6r ._. ~l•n > 1 

tıda verilecek olan son projeyi 
gözden geçirmişlerdir. · 

Bu proje altm ölçü meselesi 

i~in bir uzlaşmadır. 

Uzlaşmada, döviz üzerinde spe 

külasyon yapılmaması için beyne)· 

milel bazı kontrollar düşünülmüt 
ve ileri sürülmüştür. Bu projenin 

herkes tarafından kabul edilmeıi 

hususunda nikbinlik vardır. 

Rusya - lngiltere 
Prensip itibarile anlaşma 

neticesine vardılar 

Londra, 1 (A.A.) - Litvinoff 

yolda§ ile Sir John Simon araam

da yapılan müzakereler prenıip 

itibariyle anlaşma neticesine var -
mı§hr. 

· Gazetelere göre bu anlatma ln
giliz mühendislerinin bırakılması• 

na mukabil lngilterede Sovyet it• 

halatına konulmu, ambargonun 
kaldırılması şeklindedir. 

Altın ölçüsü 
LONDRA, 1 (A. A.) - M. 

Makdona)d, M. Çemberlayn ve pa 
raları altın ölçüsüne bağlı devlet
ler mümessilleri arasında yapıla • 
cak olan yeni toplantı öu aktama 
bırakılmıştır. 

Bu münasebetle Amerika tara· 
fından mühim bir teblii yapılaca· 
ğı ümit ediliyor. 

Toplantı Dovning Street'de ya• 
pılacaktır. 

mtnn1mnıı•H11 .. ıınırnmt1ıımun1•111nını11111•1111mırmun•ıt1111ua __ .,, 

müsaade eden müslümanlar, irti .. 
<lat etmiş ~idirler.,, 

Bu beyanname, Mısırın bütün 
camilerinde okunmuştur: 
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Sivasta selin baskını 
evleri, şosayı yıkh 

Bir kız çocuk, birçok hayvan boğulmuş, 
büyük zararlar olmuştur 

SiVAS, 29 (Huaual) - Çar • 
tamba a\inü Yillyetin birçok ta • 
rafluma yalan Jaimur Hekimba· 
IUD Hasançelebi nahiyesinde müt· 
hit bir afet halini almıt '" Huan
çelebiye doiru inen büyük bir ael 
nahiye merkezinde Ye yakmında • 
ki kiylercle büyük zararlar yap • 

•lflır· 
Çartamba aünü saat on ikiye 

doiru haYa birdenbire kararmıı 
ve Huançelebiye çok uzak olmı • 
Jan Yama daimm üatii kara bulut 
larla kapanm19trr. Tam saat on ÜÇ· 

te kulakları patlatacak ıök aürül· 
tüleri arumda iri taneli ve bar • 
claktan botanırcuma dökülen \tir 
yaimar bqlamqtır. Yaimur bat
lanırcmdan on dakika ıeçmeclm 
Haunçelet,inin ortuından ı9PD 
çay birdenbire kabanmt " ps 
açtırmadan arkumdan büyük Ye 
ıaz karartıcı bir imla sel 1'utır · 
llllfbr. 

Suların birdenbire baıtırma-
ımdan halk f&fD'llUf herkes kendi 
'-tının çaresini aramıya koyul -
Dlllfbır. Selin ani butırmumdaD 
kimae evlerin kapdanm ~ P ••~ 
releriai yaldt lııalama • 
... ... Wnl .... iıe kapı Ye pen· 
eıereletden nleri bumıttır. 

Huançelebiden geçen Sıvas 
'""llılııııııUııAi selin altında tamamile kay

iaolmuttur. Bllbaua fOH tarafm • 
dairi •lerin tavanlanna kadar eu· 
lar dolmuf •e evlerde bulunan 
buanlar damdan dama atlamak 
lllretile evlerin bacalanndan kur
tarılmıttır. 

Selin butmlıir nlerin hir çe>· 
h yıkılm11, evlerdeki yiyecek ve 
riyecek ve bir kısım bayYanat ta· 

mamile aele karıtarak almuı, ıit
miftİr. 

Y ılulmıyan evlerin bir kıımı 

tavanlarına kadar ıelle dolmuı -
tur. Karakol binumın önünde ve 
lbit adlı bir köylüye ait iki katlı 
evden hiçbir teY kalmamıtbr. 

Bu ev, içindeki efyayla beraber 
yok olmuı ve izi bile kalmam•tbr • 
Bundan batka ael fOM üzerinde 
büyük tahribat yaptıiı ,ibi bu ta· 
raftaki düklinlan da ıilmiı ıü -
pürmiiftür. Huaaçelebiden het 
kilometre yukarda bulunan Bat • 
kmık köyünde de aelin tahribatı 
pek büyUlctiir • Yedi ev yıkılmq 
içindeki Jiyecek ıiyecelder Mile • 
re JrantlDll• on bet yqmda bir im 
~ sulara kapılarak boful· 
mut. diler bir kadın da bitkin bir 
halde kurtarılmıttır. Bu köyün 
merkep, inek, koyun, keçi gibi bir 
çok hayvanlan da sellere kapılmıt 
ve boiulmutlardır. Baaak köyün • 
de de bir evi ael baam•f, aulara 
Wlf&D ev ve etP ile birlikte bir 
çocukta b:r)»olmuftur. 

S1n1 fOMIİ üstünde Gç klprü 
yılulmlf, kiprü ye·rlerinden iz bi • 
le kalm&IDlfhr. Şoee birçok yerle
rinden battan bata harap obatat • 
tur. Çay kenannda ve aelin 'bastı· 
ğı yerlerdeki ekinler tamamile 
mativolDiuıtur. 

Haaançelebi merkezinde selin 
ani bubrmumdan eli bliründe 
f&fırıp kalan halkı aulann akıtma 
balca kalmıtlardır. Bereket Yerıin 
ki nahiye müdürü ile nahiyenin 
diler memurları köylüyü harekete 
ıeçirmitler ve nlerde kapanıp ka 
lan balkı damlan deldirerek kur • 
tanmtlardır. 

Balık esirde 
Bir çırak bekçi>1 

yaraladı 
Balıkeıirde bir kunduracı çıra• 

i• bir mahalle bekçisini yarala.mıt
tır. Hacı lahak mahallesinde kun· 
duracı Muradın dükinmda Sefer 
ojlu Mustafa, Halil lbrahim ailu 
çırak Kadir ve Mahir oğlu Muıta· 
fa Efendiler oturmaktalar iken 
Muatafafakih mahallesinden ku -
yumcu Muharrem Efendi de ıel • 
mit aralarma kanımııtır. 

Muharrem Efendi ile Kadir a· 
raıında bir pkalatma olmuı, ne • 
denae bu pkalqmadan hiddetle • 
nen Kadir, biçağmı çekerek Mu -
harremin üzerine yürümüıtür. Bu 
ıırada mahalle bekçiıi Mustafa a· 
ia da vaka mahalline ıelmiı, ayır-
mak üzere kavıacılarm aruma 
sirmit bu.luadujundan Kadirin 
Muharreme eahlırdıiı biçak Muı • 
tafa ağaya isabet ederek mecru -
hiyetine ıebebiyet Yermiftir. 

Küçük carih tutulmut, tabla· 
kat evrakiyle birlikte adliyeye ve
rilmiflir. 

Eski bir kin yüzünden 
cinayet 

Boluda Örencik köyünden Ali 
kalfa oilu Kizım, aY çiftesiyle 
iSldürülmiıttür. 

Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası= .. ~ 

Muharriri: Omer Rıza 

- 38 -

Zincirli eail'ler önden ıidi -
yor, arkalarından askerler ga· 
nimetleri tqıyorlarcl... Sezarlar 
en arkadan ıeliyorlarclı. Veapaı • 
yen altm itlemeli bir arabaya bin 
mitti. Arkumda duran ıiyah kö • 
lenin vazifesi, efendiıini kötü göz· 
den, kem nazardan korumak, ha· 
ıut ilahların tesirinden kurtarmak 
tı. Köle, imparatorun tacını elin -
de tutuyor ve ikide birde kulağı • 
na ıu aözleri fı11ldıyordu: 

"Arkanda duran, bana bak da 
fani olduiunu hatırla!,, 

Titüı, babumm arkaıında, ıü· 
müt bir araba içindeydi. Araba • 
nın cepheıine, Kudüı mabedinin 
resmi hakkedilmiıti. Tituıun 1&ğ 
elinde bir defne dalı, sol elinde 
bir ua bulunuyordu. Onun arka -
amda eair duruyor ve babasının 
kulajına fıılanan sözleri onun ku· 
}ağına fıııldıyordu • 

Domiıyen bir ata binmiıti. A· 
yanla kumandanlar onu takip et • 
mekteydiler. Bet bin ukerin mız· 
raklan defneyle ıüalenmiıti. 

Alay Tıber nehrinin üzerinden 
seçmif, sarayları, mabetleri ıeri • 
ele baralamt, ve hedefine, yani 
Jupiter m•becline Y&l'DHftı, her ta 
raf seyircilerle doluydu. Ortalık 
alkı,, nara, tuf am İçincleydi. Se • 
zarlar, gökgürültüaüne ......_ aea 
lerle aelamlanmıtlardı. Aruıra •· 
lay duruyor, zabitler yeyip içiyor, 
at deliftiriyor, aonra tekrar yürü • 
yorlarclı. 

mıf, perdeler aruında ihtiJar, .ı
yah bir kadının yüzü belirmit, 
Meryem, mesafenin uakblm& 
rağmen bu ıimayı hemen tan"'!'"" 
tı. Bu, onun mürebbiyesi Nu ~ 
Meryem, yerinde donmut ıibi tlar 
du. Nu ona ipr~t etmif, IOllfll 

perdeyi kapayıp çelrilmit • 
Meryem heyecandan ,ere JI • 

kılmak üzereyken zabitlerden lti
ri ilerliyerek ona bir bardak ta • 
rap uzattı v: 

- iç! dedi. 
Meryemin prabı içmeaile laaY• 

veti tazelendi ve yürümeye de..a 
etti. Muhafızlar Simonu, boymm• 
daki zincirden ıürüklü1orlarclL 
Meryem sordu: 

- Nereye ıötürüyonunuz?. 
- Ölüme!. 
Nihayet alay Jüpiter mabediniıt 

önünde durmuı, Sezarlar araba • 
larından inmiı, mabeClin baM•Ü• 
ları üzerinde durmut ve belde • 
mitlerdi. Hiçbir kiıme, neyin bekP 
lenildiğini bilmyordu. 

Bir kaç dakika sonra elinde bit 
boğça tafıyan biri kota kop ıel
mit ve her keıin gözü önünde Sl
monun batım yere yuY&rl•mqtı. 
Zafer alayı ve meraaimi bu celllll' 

yahudi kumandanının katli ile ni
hayet buldu. 

Trampetler çalmıf, ADCaldar 
dalıalandırılmıf, yarım milyon a... 
iazdan zafer uyhalan bopnn., 
tı. Bütün halk bu vahıiyane inti
kamın nete1iyle aarhot obaut p 
biydi. 

Kazım, kiyden öküz arabuile Bir aralık alay, Agrippa ha • Ortalık ıükUnet bulduktaa _. 
ra Jove mabedinde bayvaalu ı... 
ıilmiı, Sezarlar aclamlarmı tak• 
dim etmit, ve bu hadise ile y ..... 
dilerin Roma kartalı ile mücacle • 
leleri de bitmqti. 

yaylaya ıiderken yolda çamların mamlan civarmda ıene durmuı. 

arasından ablan bir kurfun, aol 
memeıinden ıirip arkumdan çık
ımı ve ölümüne sebep olmuttur• 

Tahkikat neticeainde cinayetin 
Kazımla ötedenberi daram bulu • 
nan ayni köyden Atık oilu lamail 
tarafından yapıldıiı anlqılmıtbr. 
Jamail yakalanm11trr. 

Meryem, Af tarafta beyaz mer • 
merclen inta olunan kibar bir ev 
sörmüıtü. Evin bütün pencereleri 
kapalıydı. Sonra bu muhtetem ko-
nak, alay terefine donatılmamıttr. 

Seyircilerin bu evden balıae • 
diıleri Meryemi alakadar etti. O 
da dinledi. Bu ev, yahudi muha • 
rebelinde ölen bir aıilin evi idj, 
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Esir pazan 

Reisicümhur Hz. • • h 1 d Onun için eYİD pencereleri kapa • 

ımtı an ar a lıydı ve onun çin donanmamııtı. 
Tam bu sırada balkm arkadan 

kopan kahkahalan Meryemin na· 

Meryem geri dönerken bir ara• 
baya bindirildi ve esir .,........ 
ıevkolundu. Onun zafer ala~ 
aevkolunduiu ııralarcla R_. 
iki kiti varmıftı. 

lkiıi de erkek luhimcla idi, 
ıi de tarklılar ,i'bi ,iyiımitl...U 
Bunlar ıehre ıirclikten sonra b 
nuımağa batladdar: 

Boııaralı Birlnd S.poda 

he ıelmiıler imtihanlarda bulun • 
•utlardır. 

r.aazi Hazretleri imtihan odaıı-
11& ıirdilderi vakit talebeden Hay· 
tullah Efendi imtihan ediliyordu. 
ilmi C&nhur Hazretleri bU tale -
laeye Attil&'nm Romalılarla ilk 
lavbi haldonda bir aual aormut, 
loımar 

"- Afrikadan ispanyaya geçen 
ilk arap ordusu kaç kişiydi?. lç -
lerinde kaç Türk vardı? Nerede 
karaya çıktılar, hangi istikamette 
ilerlediler, ilk aldıklan ~bir han • 
.,; ... :cllr' ...,. .. ,, 

Suallerini Ml'IDutlardır . 
Reiei Cümhur Huretleri Hay. 

l'1allah Efendiye bu ıualden batka 
muelaedeaiyle Lom muabe • 

i arumda ne aibi farklar bu • 
ulana ela aormutlarclır •• 

BIJGk reiseia ikini olarak si-
"- N1Jat lfencliye tarihten eski 

• ....,.._. halrlrmda bazı sual • ;r •iJIW, bilhatıa Eti medeni1e· 
....... 41.rmatlardır. 
41111 .......... Jlll't bilsiıinde 

etıcDllia •• feıtçililin maka • 
1ıııııı.....1n1 " immı --.itler, 1ca
~· ~teplt lmnetler haldmıda 
.~ malGmatım IOl'IDUflar -

• Coiral,adan 10rulu ıaaller 

de tunlardır: 
"Ege mmtakası ıklimiyle Akde

niz mmtakası ıklimi arasında ne 
gibi farklar vardır?. Şimendifer 
. timiz" ' sıyase .. ,, 
Talebe bu aon suale cevap ver • 

dikten ıonra Gui Hazretleri ha· 
rita üzerinde izahat •ermiı, mem· 
leketimizde 1914 seneainde mev
cut demiryollan ile timdi mncut 
demiryollarmı haritada ı&tere • 
rek terakkiyi izah etmiıtir. 

Nijat Efendiden aonra ıiren 
Ahmet Efendiye yurt bilaiıi ıuali 
olarak: 

"Türkiyede ve Almanyada reisi 
cümhur ~imi nasıl yapılır?.,, diye 
IOrDIUfJardır • 

Gazi Huretleri, ayni talebeye 
tarih ıuali olarak e.lri Türk mede-
niyetlerini, Muır, Eti ve Sumer 
medeni1etlerinden hanıisinin da· 
ha eski oldujunu IOrDlUflar ta • 
lebe EJi medeniyetinin eıki oldu -
la cnalmu Yerince: 

"-Sumer medeniyeti daha es· 
iridir.,, demitJerdir. 

Bu fiç talebenin ayn ayn olarak 
yapdan imtihanı iki aaattea fazla 
ıüımiif, Ahmet Efendi imtihan o
dasından saat altıda çdmuıtrr. 

Gazi Hazretleri Ahmet Efendi
den sonra Fikret, Oamua Vedat, 

lzak, ilhan ve Aleko Efendileri zan dikkatini celbetti. O da arka • 
imtihan etınit ve bu a00ada Meliz. ama baktı. Simon yorıunluktan, 11 

ıirt meydan muhaberesini IOl'IDUf caklıiın teıirinden, deruni ııtırap· 
ve bu muharebe tarihiyle Dumlu larından yere diifmüıtü. Zaten 
punar muharebesinin bir aüne, ya• muhafızlar ikidir onu kırbaçlıyor, 
ni 28 atuatoea teaadüf ettitini ip· ve onu yüriimeye aevkediyorlardr. 
ret etmiılerdir. Onun diifmeıile muhafızlar tek· 

Bundan IOllra Bizanalılarla rar onu döimiye bqladılar. Ro 
Türklerin ilk teınaaı, Bizamm kim maldar da buna plüyorlardı. 

ler tarafından kurul.du~, ~i~i.- Meryem, bu manzaradan ürpe
tan ve Aaurı medenıyeti, Hındıı • rerek yu""zünü çeviri•orken, yaban 
tan -..I • etin" ki 1 raf • J mau•DIY lD m er ta m• cı bir ıiveyle konuf&D bir adamın 
dan kurulduiunu IOl'lllutlardır. onun ayni ıünün akpmmda aab • 

Gazi Huretleri bu arada din lıp aatılmıyacapnı aorclutuna 
laiklik hakkında da bazı aualler duydu. Ve batı döndü. M_,em, 

aormuflardır. kendini toplamıya ~ 
• • • aol tarafına l>ir nazar daha atfet· 

Son zamınlarda, talebe seviye • ti. Bütün pencereleri kapalı olan 
ıinin indili, İmtihanlarda bir çok evin bir penceresi &ÇJimlfb· Pen· 
talebenin dindüiü yolunda yapı • cerenia arkallladaki alır ipekten 
lan buı netriyat üzerine Reisi perdeler ıiriinüyordu. Meryem 
Cümbur Hasretleri memleketin ir- dikkat etti ve perdelerin arkaıın • 
faniyle alikadar olarak bu itle da iki ıila• sördü. Derken per • 
bizzat metıul olmaia ve imtihan- deleri kaim parmaklıklar ayır • 
)arda bulunarak talebenin malt • 
mat derecelerini kontrol etmeie 
bqlamıılardır. 

Bbyük reisimiz bu tetkiklere •v
vell Ankarada bqlMDJf)ar ve o • 
rada dirt mektebin imtihanların • 
da bulunmutlardır. 

Ba itibarla buaün de diler ba
zı mekteplere ıiderek imtihanlar· 

da bulunmalan muhtemeldir. 
Reisi Cümhur Hazretlerinin dün 

Darülfünuna aidecekleri pyi ol -
muı, kendileri orada beklenilmit· 
tir. Bu ziyaretin buıün yapılmuı 
ihtimal dahilindedir. 

Gui Hazretleri uat yirmi biri 
otuzda Dolmabahçe sarayına av· 
det buyurmutlardır. 

- Acaba vaktinde mi yetiftikt 
- Zannederim Nu •• 
Çünkü erkek lubimdald 

yolcunun biri Na, öteki de Mu .. 
kustu.. 

Konutmala dnam etilerı 
- Ne yapacaiız?. 
- ilk itimiz Meryemin ha,. 

olup olmadığını anlamaktır. Za • 
fer alayı evimin önünden ıeçecek• 
tir. Meryem aajaa alaya ittiralc 
edecektir. Bunu anladıktan IOD • 

ra karar veririz. 
ikisi Tiberi geçtiler ve Mar~ 

ıun eYine vardılar. 

Markuı evinin arka ~
nünde attan inerek kapıyı 
çaldı, çaldı. Nihayet ima 
bir adam gelerek kaplJI -sm-.~ 
batlaclı. Açarken aörleai~ 

- Kimain sen?. 
Burada kimseler yok!. Ne -·--·.111! 

kapı çalıyonun, harası hupte 1 
bir adamın evi. 

- Aç, aç, ben Mukusun vari· 
siyim •• 

- Markuıun variıi de yok. O 
nun variıi ola& olaa Sezardır. 

- Stafanoı aç.. Sen naaıl 
damıın ki efendini taıunııryc•-



, .. ~ıo-YAKIT 2 Temmaı: 1933 

esasının ~· ~ Tek kitap Yunanistanda intihap mücadelesi .... __..._.. -··----· .... ·----·--·---······-
Selinikte ilk çarpışma 

r kabulü •• • 
uzerıne Venizelosun nutkuna harbiye nazın 

cevap veriyor, iddiaları reddediyor ~ 2259 numaralı kanun dairesinde Maarif vekilliğince 
bastırılacak mektep kitapları hakkında talimatname 

,I 

1
1 ı. Esaslar 

ATlNA, ı Temmuz (Hususi) - 'dan Selanikte irat ~dilen nutukt~ 
Muhalif gazeteler, Selanikte M. hükumetin Prens Nık~layı evvel• 
Veniezlosa yapılan parlak hüsnü reisi cümhur intihap etırm~k s~re -
kabulün ehemmiyeti üzerinde ısrar tile krallığı iade etm~k ~ı~.etı~~~ 
etmekte ve bunu muhalefetin Se - bulunduğu hakkında ılerı surdu:~ 
linik intihabatım kazanacağına iddia ve ithamın asıl ~e esast~n ar 
dair bir delil telakki eylemektedir. ve intihap manevresınden ıbaret 
Selanikte hükumetin tazyik tedbir bulunduğunu beyan ediyor. 

: Madde ı _ Uk ve orta tahsil 
l nektepleri için tek kitap esası ka
ı bul edilmiştir. (Tek kitap, bir sı -
3 nıfın bir dersi için esas olacak ki • 

rl tabın bütün Türkiye mekteplerin • 
de ayni olması demektir.) 

t Tek kitap esası her ders için ay
a nca yardımcı kitap, mecmuma, ri
·ı sale ve sair neşriyatın kullanılma
' ısına mani değildir. Talebelerin 

muhtelif dersler mevzuları etra • 
'fında bilgilerini artbrabilmeleri 
için mekteplerde sınıf kütüphane

' )eri geniş mikyasta yardımcı kitap 
1 

l larla takviye edilecektir. 
1 Madde 2 - Her kitap üç aylık 
1 bir devre için kabul olunur. 

' 11. Kitapların hazırlanması 
1 

Madde 3 _ Mekt'Jtpler için ka-
: bul edilecek kitaplar şu suretle ha
' zırlattırlır: 

Herhangi bir ders için lazım o • 
lan kitabı Maarif Vekaleti ya doğ
rudan doğruya bir mütehassısa ve
ya miitehassıs bir heyete Vekalet 
nam ve hesabına yazdırır; yahut 
ta bu kitabın telifi için muallimler 
ve mütahassıslar arasında müsa • 
baka açar:. 

Her iki halde de kitabın üç ıe -
nel& mülkiyet hakkı Maarif Ve -
ki.leti tarafından: bu talimatname 

7e hağlı esaslara göre ~e~pit edile
~ek telif hakkı mukabılınde satın 
alınır. 

Madde 4 - Kitapların müsaba
b müddeti altı aydan iki yıla ka
aar olmak üzere her kitabın ma -
hiyetine göre tayin edilir. 

Madde 5 - Müsabaya konacak 
kitaplar müsabaka müddetinin 
'ba,langıcından bir ay evvel b~la
mak üzere gazetelerle, lüzumu ka-
4iar tekrar edilmek suretile, ilan e· 
~ilir. Keyfiyet ayrıca alakadar Ma 
~if müesseselerine de tamim edi -
lir. 

Madde 6 - İlanda müsahak~ -
J.& konan kitabın hangi derse ait 
olduğu, hangi sınıf veya sınıflar 
için olduğu, ne kıt'ada, takriben 
1'aç aahife olacağı, ihtiva edeceği 
resim, harita ve sairenin evsafı bil 
aırilecektir. Kazanan her kitaba 
Yerilecek telif hakkı ve mükafat 
miktarı da ilanlarda tayin edilecek 
&. 

Madde 7 - Müsabakaya iştirak 
edebilmek için müsabaka müdde • 
tinin bitmesinden üç ay evveline 
kadar bir istida ile Maarif Vekale
tine müracaat ederek kaydolun • 
mak lazımdır. Müsabakaya mün -
feriden girilebileceği gibi bir kaç 
müellif mütterek te girebilirler. 
Y airuz aeri halinde yazılması Ve • 
kiletçe ilin edilmiş olan kitapları 
yazanlar bunlan seri halinde ya • 
zarak Vekalete tevdie mecburdur -
lar. 

Madde 8 - Müsabakaya giren 
14'1' telif ettiıkleri eseri üç nüsha ol
snak üzere makine ile ve kağıtların 
~ruz birer taraflarına yazılmış 
Glarak Vekalete tevdi edecekler • 
tir .. Kitaba girecek resim, §ekil ve 
liaritalar da birer nüsha olarak 
miisveddelerle beraber tevdi olu -
bur. Müsabakaya kısmen veya ta • 

mamen basrlmış kitapla da girile · 
bilir bu takdirde kısmen matbu 1 

kitaplarda basılmış kısımların müs 
veddeler gibi kağıtlara yapıştınl· 

mış olarak verilmesi ve ta.m kitap· 
ların da üç nüshasının tevdi edil r 

mesi lazımdır. 
Madde 9-Vekalete tevdi olunan 

nüshalar alakadar dairece muka · 
bele edilerek herbiri sahife sahife 
mühürlenir ve müellife bir mak -
buz verilir. 

Madde 1 O - Müsabaka müd -
deti bitince müsabakaya giren e • 
serleri tetkik için bir heyet teşkil 
edilir. Bu heyet: 

a) O dersle alakalı iki ilim mü
tehassısı (bunlardan hiç olmazsa 
biri kitabın okutulacağı mektep • 
ler derecesinde bir mektep 
te ilmi bilfiil tedris edenlerden 
olmalıdır.) 

b) Bir tedris usulü mütehaasıaı, 
c) Bir dil ve üslup mütehassısı. 

Olmak üzere dört azadan te -
şekkül eder. (icap ederse bu he • 
yete, diğer mütehassıslar da ilave 
edilir.) 

Madde 11 - Tetkik heyeti mü· 
sabaka müddetinin bitmesinden 
en çok on bet gün sonra işe baş· 
1ar. ve i~ini en çok altı ayda biti· 
rerek seçtiği eserlerle beraber mü 
taleanamesini vekalet makamına 
arzeder. 

Seçim i§inde güzetilecek nok· 
talar şunlardır: 

1. Kitabın dili ve üslubu. 
il. ilmi sıhhati. 

111. Pedagojik kıymeti. 
Bu cihetlerin fıerbiri için bir 

emsal tesbit olunarak kitaplara 
bu emsale göre not verilir. Muay· 
yen bir hadden aşağı not alan ki· 
taplar müsabakadan çıkarılır. 

Bunların reddi sebepleri bir ra · 
porla mufassal ve sarih olarak 
bildirilir. Geri kalanlardan en yük 
sek not alan hef tanesi seçilir. 
Bunlar hakkında her cihetten taf
silatlı birer rapor tanzim edilerek 
heyet azaları tarafından imzala • 
nır. (Kitaplara verilecek derece 
notlarile pedagoji ve dil bakımla· 
rından tetkiklere esas olacak ka
ideler ve seçim raporlarının ihti • 
va edeceği hususlar ayrı bir tali · 
matname ib tesbit edilecektir. 
Telif haklarının ve kitaplardan a· 
hnacak maarif vekaleti hitseleri · 
nin tabi bulunduğu esaslar bu 
talimatnameye bağlıdır. 

Madde 12 - Heyetçe seçilen ki 
taplarla bunlara ait rapor vekalet 
makamından M. T. T. Heyetine 
verilir. Bu heyet en çok üç ay için
de icap eden tetkikleri yaparak 
seçilen kitapların 1 - 5 derecede 
olanlarını tayin edip bir karar ile 
Vekalet makamının tasvibine ar • 
zeder. Vekalet makamının tasvibi 
ile seçim muamelesi nihayete erer .. 
Kitabın içine konulan talim ve ter· 
biye heyeti kabul kararına ait fık
ra metnine kitabı tetkik eden mü • 
tehasaıs heyet azasının adlan da 
yazılacatır. 

Madde 13 - Müsabaka netice • 
sinde birinci olan kitap müellifine 
üç ayıllık telif hakkı üç taksitte ve 
rilmek sureti1e kitabın mülkiyeti 
Maarif Vekaletince bir devre için 

bir yıllığı kadar bir para ikinci ki· 
tabın müellifine, ilkmektep kitap -
larmda ikişer yüz, orta tahsil ki • 
taplarında üçer yüz lira da üçün • 
cü, dördüncü, ve beşinci çıkan ki
tapların müelliflerine mükafat o -
larak verilir. Müellifler birden faz 
Ja olduğu takdirde le]if hakkı ve • 
ya mükafat heyeti umumiyesine 

leri şiddetlenmektedir. Kondilisin nutku 
Muhalefet gazeteleri, Selanikte 

aittir. 

Bu suretle bir defaya mahsus 
mükafat almış olan kitapların mül 
kiyet1eri sahiplerinde kalır. Bas -
tırdıkları takdirde bu kitaplar yar 
dımcı kitap olarak mekteplere tav 
siye olunur. 

Madde 14 - Müsabakaya gi -
renler eserlerini teslim ederken 
kabulü takdirinde eserini ilan e • 
dilen telif hakkı mukabilinde ve 
her türlü tasarruf hakkından vaz· 
geçerek maarif vekaletine bir dev· 
re (üç yıl) müddetle terkettiğini 
ve kitabın o devre içindeki her 
basılışının son tashihlerinin ken -
disi veya kendi mes'uliyeti altın
da tayin edeceği diğer bir zat ta· 
rafından yapılacağım gösterir no
terlikten tasdikli bir taahhütname 
verır. 

haribiye nazırı ceneral Kondilise 
bir sui kast tertip edildiği hakkın· 
da deveran eden şayıalarl, hü • 
kumetin tazyik tedbirlerini şiddet
lendirmek için ortaya atlığı bir 
bahane suretinde telakki eylemek· 
tedir. 

Selanik intihabatını hükômetin 
kaybedeceği anlaşıldığından inti -
habatın akim bırakılacağı ve dik • 
tatörlük ilan edileceği şayiaları 
gene deveran etmeğe başlamıştır. 

Bu şayialar üzerine Selanikte 
bulunan muhalif fırkalar rüesası 
M. Venizelosun riyasetinde topla· 
narak böyle bir ihtimal karşısında 
alınacak tedbirler hakında müda -
velei efkarda bulunmu,lardır. 
Dün gece harbiye nazırı ceneral 
Kondilis, Selanikte mukabil bir 
nutuk irat ederek M. Veniı:elosun 
nutkuna cevap vermeğe ve itham
larını çürübneğe çalışmıştır. 

Selanikte muhalifler ile muva • 
fıklar arasında ilk müsademe vu-
ku bulmuştur. Liberaller, kendiJe

SeJanik, 1 (Hususi) - Tün ak
şam Ahali f ırkasnnerkezinde hal"' 
biye nazırı ceneral Kondilis vı 
nafla nazın Metaksas irat ettikleri 
nutukta, hükumetin ef 'al ve icraa" 
danadt shrd shr dshrdshrds ıhs• 
tına mani o}an ayan meclisini Ol"' 
tadan kaldıracağını söylemiş, soI1"' 
ra M. Venizelosa yapılan suikasti 
ima ederek bu suikast esnasında 
dökülen kanın vaktiyle Venizelist
ler taraf mdan dökülen kanları ha" 
hrlatmt\sı lazım geldiğini söyle " 
miftir. 

Ceneral Kondilis, nutkunun 10" 

nunda demiştir ki~ "Halkın hür • 
riyetlerini selbedecek ikinci bir te 
şebhüsün vukuundan korkuyorum. 
Fakat bu defa bizi tehdit edecek 
kafaları ezeceğiz.,, 

Selanik, 1 (Hususi) - Yedi za
bit tevkif edilmiştir. Yeni tevkifi~ 
re intizar ediliyor. Bu tedbirler, 
efkardaki heyecanı şiddetlendiri • 
yor. 

Suikastçılar yok ! 

Kendisi veya vekili 

rini tedhit ·için yapılan her te - ATJNA. 1 (A.A.) - AclliYe na· 
~bbüee metanetle ve cür'etle ınu- zırı, M. ve Madam Venizelosa kar• 
kaoele ediyorlar. şı yapılan suikast faillerine veril • 

ATINA, 1 (Hususi) - Atina mek üzere, müddei ummninin 300 
srhhat1e telgraf ajansı neşrettiği nim resmi bin drahmilik bir mükafat vadet• 

Tashihin iyi yapılmaması do · 
Ja,·ısile kitabın herhangi bir kıs -
m;nın basılması lazımgelirse bun
dan mütevellit masraf müsebbibi 
müellif ve~hut tabi bulunduiu -
na göre, ali.kadarına tazmin etti· 
rilir. 

bir tehliğte M. Venizelos tarafın- mesine müsaade etmiştir • tashih yapmıya muktedir olmadı • 
ğı hakkında vekaletçe tesviye e · 
dilmek şartile bu itlere memur e
dilecek diğer zatlara yaptırılır. 

Madde 15 - Müsabakaya gi • 
ren kitaplar arasından seçilenler 
bir devre evvel kazanmış olup ta 
herhangi sebeple yeniden müsaıba
kaya girmemit bir kitap derece • 

Paris mülakatı: Fransa ile 
aramızda sıkı dostluk 
(Ba§ tarafı 1 inci Sayıfada) Beyin Paris ziyaretinin manası ta

mamiy le anl~ılnuş olur.,, sinde kıymetli görülmezse veka • "Dünkü göıüşmeler alt!Hl.de teş-
let evvelki kitabın kabul nıüdde - rifat ve merasi kabilinden değil · Ere Nouvelle diyor ki : 
tini bir devre için daha temdit e· dir, belki hakiki ehemmiyeti haiz 
debilir. Bu takdirde o kitabın mü- bir temastır. Son zamanlarda Fran 
ellifine yeniden telif hakkı verilir. sız -Türk münasebatı ta.maıniyle 
Ve yeni müsabakada birinci aa • d ~ · · t' 

egışmış ır.,, 

yılmış olan k~tap ikincilik, ikinci Petit Parisiyen ~ave ediyor: 
sayılmış olan da üçüncülük ili.h .•• 

"ltilaflar biribirini takip etmiş mükafatı alır. 

Madde 16 - Maarif vekaleti ve nihayet Fransız sefirinin faali
yet sayesinde asırlardanbeıi iki 

müıteşarı ve M. T. T. H. Reiı ve memleket a·rasmda mevcut olan ve 
azalarile Teftiş heyeti reisi, ve yalnız umumi harp seneleri zarfm
tJmum Müdürler, memuriyetleri - da gölgele~ıniş olan an'anevi dost
ni muhafaza ettikleri müddetçe, Iuğa tekrar dönülmi.iştiir. 
kitap müsabakasına giremezler. Bu böyle olunca Tevfik Rüştü 

Bir kitabın müsabakasına gir • Beyle M. Paul Boncour'un yalnız 
~iş olanlar o müsabakaya ait tet· dostluğun bu suretle yeniden ihya 
kik heyetinde aza olamazlar. edilmifi olmasından dolayı yekdi-

... 
Madde 17 - Müsabaka için e- ğerini tebrik etmekle iktifa etme -

ser verenler eserlerini hazırlamak diklerini belki bu dostluğun diplo
için müracaat ettikleri, türkçe ve • masi sahasındaki mantıki inkişa • 
ya ecnebi dilden eserlerin isimle - masi sahasındaki mantıki inkişaf -
rini ihtiva eden bir listeyi de müs- Iarmr derpiş etnıiı:: olduklarını far
veddelerle birlikte vermeğe mec • kctmek_ mümkUndür. 

burdurlar, Evvelce o kadar tenkit edilmiş 
Madde 18 - Müsabaka ve ıe- olan Fransız - Sovyet misakın . 

çim işleri şubat sonuna kadar bit- dan beklenilmiyen bir takım neti
miş olmak lazımdır; ilin ve ba, • 
lama müddetleri buna göre hesap celcr vermiştir. Sovyet Rusyaya sı-
edilir. ihale işi de dahil olduğu kı bir s~rctte bağlı olan :u~~iye, 
halde bütün muamelelerin mart Fransa ıle ;e d~~a umumı bıı su
sonunda bitirilmiş olması ve ni - rette garp al.em~ ıLI"e aynı mukare -

"Menşeleri on üçüncü asra çı .. 
kan Fransız - Türk dostluğu za -
yiflemiş değildir. Gerek siyasi ve 
gerek iktisadi noktai nazardan iki 

cümhuriyet arasında münasebetle

ri bozacak hiç bir bulut yoktur • 
Bu münasebetleri ihlal edebilecel< 

mahiyette o.lan bütün ihtilafh not< 

talar, her iki tarafın menfaati da.• 
hilinde tasfiye edilmiştir. 

Fransanm Türkiyede vaziyeti 

kuvvetli olmakta devan1 ediyor • 

Harici siyaset sahasında gerek Ce· 

nevrede ve gerek Londrada çol< 

kere Türk tezleri Fransız tezleri -
ne yaklaşıyor, bilhassa emniyet 

meselesi, müteamzın tarifi rnese -

lesinde .. Bütün bunlar, istikbalde 

faydalı bir teşriki mesaide bulun • 
mağa yarayacak olan unsurlaı:dır.,, 

Deniz Ticaret mlidUrU 

san ayı içinde kitapların basılma· net yoluna gırmışdr · . 
sına başlanması lazımdır. ı Bütün bu vakialar naz.rr dı~k~~ ıatm alınll'. • k l T f k R tu yeni vazifesine başlamıştır. Birinci verilen telif hakkının .(Devamı yarın) te almaca o tu'Sa ev 1 uş 

Deniz ticaret müdürlüğüne tıa" 

yin edilen Müfit Necdet Bey düJI 

yeni vazifesine başlamı,tır. Ticıa• 

reti bahriye mektebi müdürlüğün' 

tayin edilen sabık deniz ticartıl 
müdürü Zeki Bey de ayni zamandı 





~~ :Posta T. T. Binalar ve Levazım 
1., 

Müdürlüğünden ; 
1 - Mübayaası muktezi üç nevide 60 ton bakır tel ile iki 

nevide 5000 adet Manşon kapalı zarf usulile münakasaya ko· 
nulmuştur. 

1• 2 - Mevaddı mezkiirenin l 9 Ağustos 933 tarihi?Jde ihalesi 
· :: icra kılınacağından taliplerin şartname almak için şimdiden. 

• 1 şartnamedeki tarifat dahilinde ihzar olunacak teklifnamelerle 
'. teminatları ihtiva edecek zarfJan tevdi için de mezkur tarihe 
1 

müsadif cumartesi günü saat 14 te lstanbul•da Yeni postanede 
• ,:/ Mübayaat komisyonuna müracaatları. (2740) 

,j Beşiktaş Mlamüdürlüğünden : 
1 

Beşiktaşta Cihannuma mahallesinin Çirağan caddesinde arka· 

sıoda bakkal sokağında 1·5·9-11 · 17 - 21 numaralı ~ kıt'a 

arsalar bedeli defaten peşin tediye edilmek üzere 13 • 6 - 933 

tarihinden itibaten 25 gün müddetle müzayedeye vazedilmiştir. 

Taliplerin yevmi ihale olan 8 - 7 · 933 tarihine müsadif cumartesi 

gt\nü saat 14 te Beşiktaş malmüdürlüğünde müteşekkil sahş ko-

misyonuna müracaatlar1. (2813} 

Nafıa Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan : 

,ı 50 adet normal bat vagonet demir aksamile bu vagonetlere 
ll muktazi 200 adet pirinç yatak pazarlıkla ve takas kaydile satıo 

alınacaktır. Pazarlık 16 - 7 - 933 tarihine müsadif pazar günü 
saat 15 te Ankarada Nafıa Vekaleti Satınalma Komisyonunda 

yapılacaklar. Pazarlığa iştirak edecek talipler cari seneye ait ti
caret odası vesikasile "300., lirahk teminatı muvakkatelerile ay
nı gün ve saatte komisyona müracaat etmeleri lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri Aokarada Nafıa Vekaleti 
Levazım dairesinden, lstanbulda Haydarpaşada inşaat Tesellüm 
ve muayene memurluğund tnaedarik edebilirler. (2920) 

Marmara Üssü Bahri Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Sureti ihale 

Pazarlıkla 

Saat 

10 
Münakasa tarihi 

6/T emmuz/933 

Miktarı 

50,000 kilo 

Nev'i 
Et 

Deniz Efradı ihtiyacı için münakasaya konulan yukarda mik
tar1 yazılı etin pazarhkla yapılan münakasasmda verilen teklifler 
haddi layıkmda görülmediğinden bizasmda yazdı tarihte tekrar 
pazarlıkla münakasası icra edilecektir. 

Taliplerin % 7,5 oisbetinde teminatı muvakkateleri ile ko-
misyona müracaatları ilan o~unur. (2973) 

Devlet Demiryolla.rı ilanları 

Kadıköy ve bavalisile Üsküdarda ikamet eden memur ve 
müstahdeminimizden hasta olanların evlerinde muayenelerine gi
decek hekimlerimizin nakil vasatasına tahsis edilmek üzere bir 
otomobilin pazarlık suretile kiralanması ve münakasanm 8 Tem· 
muz 933 Cumartesi günü saat (15) te icrası kararlaştırıJmışhr. 

Talip olan otomobil sahipleri ve şoförlerin şartnameyi öğ
renmek üzere Haydarpaşa işletme Müfettişliği dairesine müra-
caatları ilan olunur. (2924) 

Elaziz Vilayeti iskan Müdürüğünden : 
Elbizin Holvenk ve Bızmışen köylerinde muhacirin için yap· 

tmlacak knkar çiftten seksen çift iktisadi hanenin kapu ve pen· 

cereleri ile kereste aksamı Hükumetçe verilmek ve yalnız taş 

ve kerpiç ve çivi gibi malzemei inşaiye ile imaliyesi müteahhidi

ne ait olmak üzere beher çifti "Dört yüz elli alh,, Jira otuz ku
ruşla ve kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere ayrı ayn müna

kasadadır. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatlan ile beraber 
Holveok köyü için 6 • 7 - 933 ve Bızmışen köyü için 8 - 7 - 933 

akşamı saat on altıya kadar Vilayet iskan Müdiiriyetinde müte-
şekkil Komisyona müracaatları iıan olunur. 12915) • 
Devlet Matbaası Müdürlüğünden : 

Maıarif Vekaletince bastmlmış ve bastmlacak olan her nevi 

kitap, mecmua ve sair neşriyatın umumi satıcılığa kitap ve mec

mualarm üzerine konan fiyatlardan en az iskonto ile bu işi üs

tüne almak isteyen Türk vatandaşına üç sene için ihale edilmek 

üzere kapah zarf usulile ~üoakasaya konulmuştur. Münakasa 

şartnamesi Devlet Matbaasmdan ahnacakhr. Münakasa 18 Tem· 

muz 1933 salı günü saat 10 da Devlet Matbaasında yapılacak

tır. Şartname mucibince yapılacak teklif mektubile teminat mek

tubu veya makbuzunun münakasa gün ve saatinden evvel Dev

let Matbaası Müdürlüğüne makbuz mukabilinde teslim edilmesi 

lizımdır. (2958) 

Göz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınlf Mutehassıs 
Babıali (Ankara caddesi No. 60) 

Sahibi, MEHMET ASIM 

Neşriyat Müdürü: 1. Safa 

V AKIT Matbaası - İstanbul 

Pazarı 
Hereke ve F eshane kumaşlarından 
iyi malzeme kullanmak. ve iki prova yapmak 

~ şartile meşhur bir makastar dikecektir. 

/STANBUL: BAHÇEKAPI 

25 1/2 Lira 
27 1/2 Lira 
30 1/2 Lira 
34 1/2 Lira 

T~R.KiYE 

Z:IQAAT 
BANKASI 

Darülfünun Mübayaat 
Komisyonundan : 

Darülfünun merkez binasında ve Tıp Fakültesinin Haydar
paşadaki ambarlarında mevcut istimalden sakit eski eşyalarnı 
5 - Temmuz· 933 tarihine müsadif çarşamba günü aleni müzaye· 
de ile ihalesi ilan edilmiş ise de yevmi mezkiırun eyyami tatili· 

yeye müsadif bulunması hasebile mezkur ihale güniinün 6 - Tem

muz . 933 perşembe günü saat J 5 te ihalesinin icra kılınacağı 

tashihen ilan olunur. (3026) 


