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Himayeietfal cemiyetinin Ba • 
kırköydeki doğum evinde bir Rum 
kadını garip bir kız çoluğu do· 
ğurmuştur: 

Doğum evine Bakırköylü bir 
Rum kadını müracaat etmİ§, ken
disine bir yatak hazırlanmıştır. 
Kadın, bir hayli müddet sancılar 
içinde kıvrandıktan sonra nihayet 
doğurmuıtur. Fakat hiç te tabii 
olmıyan bu kız hemen ölmü§tür. 

ll..ı 
~anda son Ttlrk eserlerinden bir cami ve bir Bulgar k&ylüail 

Çocuğün kulakları sarkık, göz
leri yumurta §eklinde şişkin, ba§ı· 
nın alnından itibaren enseye ka -
dar olan kısmı ve beyni yoktur. 
Boynu da yoktur ve kafası omuz· 
ların arasından başlamaktadır. 

Cetaı Beyin Atina 
seyahati 

lktııat v kil" C l" l B ·· ·· ·· dek e ı e a ., onumuz-
Ceftt~ hafta içinde Atinaya gide .. 
lu ~r. Bu seyahatin maksadı ma
.... ~r: Türkiyeyle Yunanistan 
ine .J. .. :ı~ı,...QJ~ wuııer.ebat tatiii 
de trtda. değildir. Bunun sebebi 
den b u?anistanda geçen ıene
edil trı büyük bir tiddetle tatbik 
aı.ııu~·~kte olan mecburi takas u -
~ii k~r~ Bu usulün mucip olduğ.u 
'ın \ .. ulat Türk - Yunan ticari mu
f,ı~ atını_ bir sene içinde yarıdan 
h,/· ekaıltrniştir. işte Atina seya· 
ikt 

1 esnasında her iki memleketin 
'h taadi " .. f ti . . ı Ilı .. ~ umumı men aa erını 

\ta eden bu mü,külata bir çare 
nacaktır 

llu~ünk·~ · d T·· k' )~ u vazıyet şu ur: ur ı· 

th.. en ltıal ithal etmek istiyen Yu· 
"'il. l .. 
tti~ ( Uccarları bu malın kıymeti -
~et % ·25)-ni teminat olmak ü -
L t '\' ~. O Unan bankasına yatırıyor -
l'utk ç ay zarfında bu suretle 
lel\ •Yeden Yunaniatana ithal edi· 
~,1~alların mukabilinde Yunan 
~'-ı ~tka.rılmazıa bu teminat pa • 
~'ııt Unan hükumeti tarafından 
t't italunuyor. Yunan hazinesine j. 

"'Ydediliyor. 
lun · 

t4)il anıatnada takasa tabi olan 
'&tçen le§rinievelden itibaren 
~ll, t 1k. hayvanlara (Sığır, ko· 

eçı) hububata, mangal kö • 

Mehmet Asım 
(Devamı ı inci 8ayıfada) 

• 
--

t\Nır ~4 Uncu llste ~ 
et • ·~RA 17 ~ 

tıılyctind ( A.A.) - T. D. T. I 1\ en · 
lltşıhkJ . 

Çt kelim 
1 

arı :ıranacak arapça ve fars· 
1 ....... S e erin 34 numaralı listesi şudur: ~ 
S! ....... adıne 8 s· · ı El a Saik - ıcı E 
" ......., Sanı·· 9 - Sihir ~ 
~...... un -s Sebep 10 - Siper ~ 
() ...... Secd I J - ~ır ~ 

~ ' Sehe~ 12 - Sitayiş 1 
....... Sernp 13 - Sitem 
~ 14 -Sütun 

uınınıııııuuıımnııınıııınıuııımııııımnıJ 

ce Deli ormanın göbeği olan raz· 
SOFYA, 17 (A.A.) - Bu ge- Bu kız annesinin ikinci çocu • 

girat kasabasındaki Türk mezarlı· 
ğı organize edilmiş iki yüz kişilik 
bir Bulgar kalabalığı tarafından 
tahrip edilmi§tir. Mezarlık kasa
banın met'lkezindedir. Mutaarrız· 

lar evvela mezarlık bekçisinin ba· 
rınmakta olduğu :kulübeyi yak- "-·1~~11&1 

Dll§lar v Tür lkı heyecan ve 
korku içinde bekle§İrken tel örgü· 
leri keserek mezarlığa girmişler 

bütün taşları yıkmışlar, taze me· 
zarları açmışlar ve yüz elli kadar 
cenazenin kemiklerini dışarı çı· 

karmışlardrr. Bu pek feci hadise 
Deli orman Türkleri arasında de· 
rin bir heyecan uyandırmıştır. 

Türk ahali bugün bütün gece 
kirlenen ve tanınmaz bir hale ge· 
len mezarlığın kenarına toplana· 
rak ana, baba, kardeş ve evlatla· 
rının harap edilmiş kabirleri önün 
de ağlaşmı§lardır. Razgrat müf· 
tüsü cemaat reisi ve Türk halkın 

imzalarile Bulgar nazırları, parla· 
mentodaki gurupların şeflerine, 
Bulgar gazetelerine telgraflar çe· 
kilmiştir. 

Giresunu kasıp 
kavuran fırtına 

Gt~eaon'un uzaktan g3rüniişü 
G1Rl!:SU!ll, 17 (Hususi) - Dün ak,am 

burada lddetıı bir fırtına çıkb. Kasırga ha
linde bir saat de\.ıım etU. Klrf'mitler, dUkkfin 
levhaları koptu. Camlar kırıldı, elektrik tel
lerinden biri koptu. Şehrin bir kısmı bir 
müddet kamnlıl\tB luıldr. O e!'mııda ~ıkaıı 

yangın derhal ııöndUrUlerck muhtemel facia
nın önü alındı. IJmanılıın kalkan yüklü Uç 
moWrün ııklbctlnden haber atmnıadı. Tire -
boludan gelmekte olan bir motör Dü1J,öy 
yakınında kayaya ~arparak battı, Nüfusça 
zayiat olmadı. - Z!l:"A 

Bu garip kız çocuğunun dolar 
dopaz alınan reami 

ğudur. Şimdi üç yaşında olan bi· 
rinci çocuk sağlam ve sihhatte 
doğmuştur. Beyinsiz ve boyunsuz 
olan bu çocuk üzerinde tetkikat 
yapılmaktadır. 

Eroinciler 
Dün yeniden 12 kişi 

adliyeye getirildi 
Eroin kaçakçılığı işile alaka • 

dar görülerek bir kaç gün evvel 
zabıtadan adliyeye gönderilen on 
kişiden sekizinin Sultanahmet bi· 
rinci sulh ceza mahkemesince 
tevkif edildiklerini, ikisinin de 
serbest bırakıldıklarını ve tahki • 
kat dosyasının birinci istintak da· 
iresine verildiğini yazmı§tık. 

Dün, adliyece sabahtan akşa· 
ma kadar eroin kaçakçılığı mese· 
lesi etrafındaki tahkikat derinleş· 
tırılmış, Tevkif olunan sekiz kişi 
tevkifhaneden getirtilerek birer 
birer sorguya çekildikleri gibi, 
mahkemece serbest bırakılan sey· 
yar komisyoncu Kosti ve Tüccer 
katibi Harilaua Tanaş Efendiler 
de mevcuden getirtilmişler, onla -
rın da tekrar ifadeleri alınmıştır. 

C Devamı 4 il ne il •ayıfada) 

ve kadınlar 
• 
iki sinema artisti dün 

akşam gittiler 

DonJoze ve9ehrlmlzde Atlnadan 9ebrlmlze gele- KBatav Frollb ve tehrl• 
etrafuu aaranlardan ceği •Öylenen mh:de etrafına topla· 

bir kaçı Villl Frlç nanlardan bir kaçı 

Günlerden beri iki sinema ar· bunlardan birinin bir evde yemek 
tisti ~ehrimizdedir. Biri Alman yediğini duyan birkaç kız hiç ta· 
Güstav Frolih, biri Meksikalı bir nrmadıkları bu eve girmekten ar· 
musevi Don Joze Müjika... tistin yanına oturmaktan, onun 

Günlerden beri Beyoğlu sokak· şarabım içmekten çekinmemi§ler· 
larında kıyametler kopuyor: Ka· dir. 
dınlar, genç kızlar,· fakat şükür ki Beyoğlunda girdikleri otelin 
hemen hepsi Türkten gayri olan kapısı önünde toplanarak on· 
kadınlar ve kızlar bu iki artistin ları bekliyen genç kızlar 
yolunu bekliyor, onların kar§ısına içinde bunların omuzuna elle -
çıkıyor, onlarla tanışmak ve gö· rini sürmekten zevk duyanlar ve 
rüşmek için can atıyor. Öyle ki (Devamı ı bıcı yıfndn> 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Halis Bey bazı neşriyatı garazkarane buluyor 
···············································································································• 

Temenni ederiz ki bu neşriyat yalan, 
Halis Beyin dedikleri doğru olsun ! 
Mısırda bulu

nan Halis Beyden 
Mısır gazetelerin· 
den naklettiğimiz 
yazılar hakkında 
dün şu mektubu 
aldık , mutalea -
mm sonunda ya· 
zacığız: 

" Son gelen 
V AKIT gazete -
sinda maalesef 

Halis Beyle kızı Keriman H. 

bir sürü dedikodularla karşılaş· 
tım. Buradaki gazeteciler bir Türk 
gazetesi nasıl aleyhinizde yazı ya· 
zar diyorlar. Mısırda Keriman ha· 
kiki bir Ece gibi gezmektedir. Her 

geçtiği sokaktan, her gün Yata 
Mustafa Kemal, yaşa Türkiye, ya· 
şa dünya güzeli diye bağırıyor· 
lar. Mısır rical ve eşrafının iltifat 

(Devamı 2 lncl saytfadadır) 

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

- Sesin 4iOk güzelmiş öyle mi hocam ? 
-Vallahi bilmem, ömrümde bir dafa mevlOt okuyacak 

oldum, dinleyenler az kaldı dinlerini deöiştireceklerdi 
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Celal Beyin At.na 
seyahati 

(Bnşm:ıkoledcn devıunJ 

VAKiT 

VAK I T' zn Hususi Telgraf farz ________________________________ ... _________ ..._ ____ .....,_ ..... ___ _ 

•• leri başlıyor z 

alis Bey b~ 
neşriyatı garaık8 

rane bu uyor 
( lh' tnrnfı ı inci ~ 

ve davetlerinin ardı arası J<e~ 
yor. Mısır matbuatı yerli ,·e 

mürüne, oduna, kümes hayvanla
rına, yumurtaya teşmil edildi. Ni
hayet son zamanlarda her nevi ba
lıklar da mecburi takas listesine 
girdi. Hulasa bugün Türkiyeden 
Yunanistana takas harici ithal o· ı 
lunabilen şey sade maden kömü -
rüne ve pamuğa münhasır bulunu
yor. Bunlardan pamuğun ithalatı 
da muayyen miktara indirilmek 
suretile başka yoldan tahdit edil -
miştir. 

bi Elehram da dahil olduğlı J• 
de tamamen takdirkar Y" 
sütunlarım doldurmaktachrl~~ 

,ec 1•81• perşembe gu·· nu··. turduğumuz oteı misafir ~e: 
. tecilerle dolup boganıyor· 

1 •• k b 1 k da yalan dedikoduları ç ( uza ereye aş ıyaca maatteessüf gen~ burad"':ıe' 
Mısırdn) cıkan bır gazete 1 " 

~ V•" 

Bu şartlar dairesinde iki mem
leketin iktısadi münasebetlerinde 
arzu edilen inki§afı temin etmek 
mümkün olamazdı. Onun için bun
dan evvel iki tarnf arasında müza
kereler oldu. O vakit Yunanlılar 

Türkiy<-den ithal olunncak mal 
kıymetinin (o/0 6ü) nı döviz ile te
diye etmek, geriye kalan (o/0 40) 
kı Yunan bankasının vereceei bo
nolarla ödemek teklifinde bulun -
dular. Türk murahhası Yunan ma
mulatının memleketimizde henüz 
tamamile tanınmamış olduğunu, 

bu itibarla ( o/0 40 ) nıspe -
tinde Yunan eşyası ihraç et
mekteki müşkülatı nazarı dikkate 
alarak tediye işinde bono nispeti
nin (% 25) olmak üzere tesbitini, 
diğer taraftan Yunan ticaretini 
Türkiyede kolaylaştırmak maksa
dile Türk piyasasını alakadar e -
den birçok Yunan eşyasının kon -
tenjan kaydile mukayyet olmak -
sızın Türkiyeye serbestçe girmesi
ni mukabil teklif olarak ileriye 
sürdü. Fakat Yunanlılar bu tekli -
fimizi kabul etmediler. Bunun ü -
zerine müzakereler tevekkuf dev
resine girdi. Bu mesele o zaman -
danberi muallakta kaldı. 

Yunanlılar Türkiyeden ithal o
lunacak malların bedellerini tesvi
ye hususunda fazla döviz verme· 
melerini izah ederken memleket -
lerinin iktısadi ve mali müıkülat 
içinde bulunduğundan, esasen ye
ni siyasetleri icabı olarak muhte -
lif memleketlerle ve bilhassa Yu· 
goslavya ile yaptıkları ticaret mu
kavelesinde Yunanistamn tediye 
ikabiliyetini gözönünde tuttukların 
dan bahsediyorlar. 

Buna mukabil Türk noktai na -
zarı şudur: Bono nispetini (o/0 40) 

Evve a hudut ve 
ANKARA, 17 (Hususi) -

B. M. Meclisi bu Perşembe günün
den itibaren 933 yılı bütçesinin 
müzakerelerine başlıyacaktır. llk 
olarak hudut ve sahiller sıhhat u
mum müdürlüğünün 933 bütcesi 
hakkında Sıhhat ve içtimai mua -
venet vekaletince hazırlanmış o
lan kanun layihası müzakere edi -
lecektir. Layihanın masraf kısım -
farına göre, hudut ve sahiller sıh -
hat umum müdürlüğünün merkez 
ve mülhakat te~kilatı asgari bir 
kadro ile çalışmakta olmasına ve 
1932 senesinde uzun müddet mün
hal bir memuriyet kalmamış bu
lunmaıana binaen memurlar maa· 
şına ait tahsisat 1933 senesi için· 
de aynen teklif edilmektedir. 

Haydarpaşa emrazı sariye ve 
iıtilaiye hastanesindeki yüz ya • 
tağm hemen daima dolu ve hasta
ların ekserinin ağır olması dola • 
yısile fenni bakıma çok ihtiyaç ol· 
duğundan vekaletin diğer hasta • 
nelerine kıyasen baş tabip ücretine 
20 lira ilavesile şehri 50 liraya ib· 
lağlna ve ekseriyeti veremli olan 
hastaların rontgen muayeneleri • 
nin fennen zaruri olmasından ve 
mevcut mütehassısların bu işi ifa
ya muktedir bulunmamasından 

dolayı diğer ıubeler gibi şehri 45 
lira ücretle bir rontgen mütehassı
sı istihdamına ve eczahane işle -
rinin çokluğundan dolayı eczaha -
neye 35 lira ücretli bir eczacı kal
fası ve kadrosunun darlığı ve 
muamelatının çokluğu münasebe
tile ayniyat muhasipliği işlerine 

bakmak üzere 60 lira ücretli bir 

Tayinler 
yerine (o/o 25) olarak gösterme - H • • Adr 
mizin başlıca sebebi Yunan mal • aflCiye Ve ıye 

sahiller sıhhat müdürlüğü bütçesi .. 
katip ve görülen lüzum ve zaru -
rete binr.cn elli lira ücretli bir 
hem~ire, 35 lira ücretli üç ve 30 li
ra ücretli bir hademe, 30 lira üc· 
retli bir ahçı yamağı ilavesine za· 
ruret h:ısıl olmuştur. 

İzmir emrazı sariye ve istilaiye 
hastanesinin 1933 kadros:.ına da 
İstanbul Haydarpaşa hastanesi 
gibi baıtabibin ücretine 20 lira i· 
lave ve kulak burun mütehassısı 
olarak ~ehri 45 lira verilmek üze
re bir mütehassısla 3Q ar lira üc
retli iki hademe ve muamelatınm 
çokluğunn binaen 60 lira ücretli 
bir katip ilave edilmiştir. 

İzmir liman ve §ehir bakteriyo
lojihanesinde 80 lira ücretle müs· 
tahdem asistan kuduz mütehassı-
sı olmasına binaen unvanı tabipli
ğe çevrilmiş ve ücretine 70 lira 
ilave edilerek §ehri ücreti 150 Ii -
raya iblağ edilmi§tir. 

Yeniden in§a edilmekte olan 
mazotla müteharrik motörün hali 
faaliyete gelmesini le.minen diğer 
emsaline kıyasen 90 lira ücret}i 
bir kaptan, 70 lira ücretli bir ma· 
kinist, 40 li:a ücretli bir yağdan
cı, 40 lira ücretli bir dü~cnci fü: 

3 51ira ücretli bir tayfa tahsisatı 

ilave edilmİ§lİr ki geçen seneki 
kadroya naazran bu sene 10500 
lira bir fazlalık göstermİJtir. 

Varidat k11mına göre; mevcut 
iktısadi buhran ticareti bahriye -
nin de azalmasını intaç ettiğinden 
tonilato rüsumunun geçen seneye 
nazaran daha fazla tahsili gayri 
M:~--Hin !"Örüi~üi7ünden bu sene 

için de aynen geçen :ıeneki tahsi
sat teklif edilmiştir. Şehadetname 
rüsumuna gelince hayvan sağlık 

zabitası kanunu ve ona müteferri 
niza.mname mucibince bu işlere a
it bütün muamele ve vesikaların 
baytarlar tarafından ifa ve ita e
dilmeıi lazım geldiği gibi ecnebi 
memleketlerde de yalnız baytar -
lar tarafından verilen menıe ve 
sihhat ıehadetnamelerinin araml
makta olduğu beyan edilerek sa· 
hil ıihhiye idarelerince bu vesika
nın ayri bir şehadetname ile tep -
diline lüzum olmadığı Ziraat ve
kaletile ıebkeden iş'ardan anla -
tılmış olmasına binaen bu güne 
kadar aahil sihhiye teşkilatı tara -
fından (şehadetname rüsumu) na. 
mı altında tah~il edilmekte olan 
mebaliğin bu esasat dairesinde 
tahsil edilmemesi takarrür etmi§ 
ve buna binaen 1933 senesi içirı 
§Chadetname rüsumu sütununa bir 
tahsisat vazına lüzum görülme -
mittir. 

Varidat bütçesinin diğer fasıl 
ve maddeleıine mevzu tahai•atm 

1933 Sf~e.si~«~,ğ~ t~hfUi\eF.qJIDMI 
edildiğinden aynen koaula:uı$hır. 

1240 numaralı kanun mucibince 
inşa edilmit olan binaların tesisa
tı sihhiye ve f enniyelerinin 1933 
senesi içinde tamamlanması mat -
lup olduğundan ihtiyat akçasınm 
bu hususa sarfedileceği ve uzun 
müddet bankada para bulunamı -
yacağı dü§ünüldüğünden tevdiat 
faizleri maddesi geçen seneye na
zaran (8000) lira nokst.nile 5000 
lira olarak teklif edilr.ıi~tir. 

Vili yet idare heyetleri 
iki vilayette azası maaşlı idare 

heyetleri teşkil ediliyor farını almak istememek gibi bir lmem urlarıarasında 
maksat~an i!e~i gelmiyor. Ancak ANKARA, 17 (Hususi) _ 
bono nıspetının (% 25) ten fazla K·b·ı l . 1 .~· k H AN RA (H ı · l 
1 h 1. a ı e çı ıgı evra memuru acı KA , 17 ususi) - t§ eri çok olan iki büyük vilayette 

o m:ısı a ınde Türk ihracatı dola- A 'f N k b k ı l ~ H l d h rı , evyor aş onso os ugu a i hazirda vilayet i are heyeti ukuk ve mülkiye me:::unlarından 
yı~i!e Yunanlı ihracatçıların elleri· 

kançıları Süreyya Hüsnü, Atiııa azalarının daireler müdürlerin _ maatlı üçer azadan mürekkep bi-
ne geçecek olan bonolar karşılık - kanc_ ıları Rifat, Kudüs kançıları ·ı· "d h · k"l' k 
sız kalabilir. Bu itibarla mesele - den müteşekkil olması ve bunla • rer vı ayet 1 are eyetı leş 1 1 a-
hakikaten mühimdir. Çünkü ~no dBuelklairhSBıtekyı,leRr amdoerskle<azen_çnılaakrıle~ı~l ~ rın her zaman için vazifelerinden rarla§tırılmış, ve bu it için Meclis· 

u ten tahsisat istenilmiftir. idare 
ciro edilemezse iki vaziyetten hı" • ayrılarak b ,· .. ıe ug~raıı:.mala na mişlerdir. Bu suretle inhilal eden u :r ı- rı heyetlerinin lstanbul ve lzmirde 
ri kartısında kalmak zaruridir: · I • 1 d·~· · ·ı· J yerlerden Atinaya Hadciye veka· ım um görü me ıgı ıçm vı ayet er tetkil edilmesi çok kuvvetli bir ih· 
Ya Türk tüccarı l:iononun karJrlık- Jeti ikinci daire memurlarından idaresi kanununun Dahiliye veka· timal dahilindedir. Eski idare he -
sız kalmasından çıkacak zarara Recep, Kudüse evrak müdürlüğti letine verdiği salahiyete istinaden yelleri lağvedilecektir. 
katlanacak, yahut muhtemel zara- memurlarından Hamdi, Radosa 
rı teli.fi etmek için sattığı malın fi- znt işleri memurlarından Faik Bey 
aıtna zammedecektir. Halbuki lcr tayin edilmi~ler, bu tayinler 
mevcut rekabetler dolayısile böyle yüksek tasdika iktiran ctmi§tir. 
hir zam yapmıya maddeten imkan ANKARA, 17 (Hususi) -
yoktur. Temyiz mahkemesi ikinci reisliği-

Hulasa öyle bir formül bulmak ne temyizce nemzet göslerilenler
icap edı"yor kı· her ı"kı" tarafın az den Ali Taha temyiz azaliğına dn 
çok biribirine zıt gibi görünen nok Adliye başmüfettişi Abdülkerim 
tai nazarlarını birleştirebilsin:lşte Beyler tayin edilmi§lerdir. 
Celal B. Atinaya böyle bir vazife Maliye büt~e müdürlüğü 
ile gitmektedir,fakat bize öyle geli ANKARA, 17 (Hususi) -
yor ki her iki taraf samimi surette Maliye vekaleti bütçe müdür mu -
istediği takdirde mutlaka bu müş- avini Cafer Bey posta umu.m mü· 
kül mesele için bir hal çaresi bu • dürlüğüne, yerine de mezkur mü-

lzmirde bir bulvar 
IZM1R, 17 (Husu~i) - Bele

diye ıehrin ihtiyacım düşünerek 
taahhüdünü ifa elmiyen şirket he
sabına Fevzi Pa§n. bülvarmı yap
mağa karar vel"migtir. 
.anmıını munnnnmnmmnımnmnnmnımtıuımmmuımı11IQl1UITU!llJtll11tJ111mm 

diirlük birinci mümeyyizi tayin e
cli!miştir. 

Dlyarıbeklr Belediye reisi 
ANKARA, 17 (Hususi) -

Diyarıbekir belediye reisliğine se· 
çilen Şcrafettin Beyin intihabı 

yüksek tasdika iktiran etti. 

Arapça ezan okuyanlar .. 
IZM1R, 17 (Hususi) - Arap-

ça ezan okumaktan suçlu deli Hü

seyin, Ömer Avni ve Mustafa Ço
rum mahkemesince tevkiflerine 

karar verildiğinden yakalandılar. 

Bugünlerde Çoruma sevkedilecek 
lerdir. 

lzmirde bir zelzele oldu 
tZMIR, 17 (A.A.) - Gece sa

at 22,55 le bir zelzele olmuıtur. 

Ha.arat yoktur. 
lunabilir. ~~~~~~-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~""!'!"".!"~ 

Hususi haberlerimizin devamı 9 uncu sayıfamızda "1ehmet Asım 

kadar bir kaç vatansızdır. ~ 
karşı yaptıkları !enaat ve erı 1, 
larla vatan harici kalan b ~ 
maddi menfaatlerine uygun 
de hareket etmediğim için ııe 
pncaklarım bilmiyorlar. Zir• 
rinde oyuncak olmadık. ~ 

Kerimanın kart postal 5' ~ 
vaki olmamı§ ve olmay•' 
Çünkü kart postallar burad·~ıf
dükkanda satılmaktadır. 1°ilf 
ve ailemin şerefinin ihlal ed ,V 
sine imkan yoktur. Memle1'Jıil 
çin canlı bir propaganda t~t ef 
den seyahatimizi rica ederıııı J 
görmesinler. Bu satırlarııııııı 
gazetede nc§rettirilmesini ric' 
derim.,, 

:/· :;. :(. 

Ilımdan evvelki sayılarıJJlıı 
Mısırda seyahatte buluna~ 1 ~ 
Diinya giizeli Keriman HahS ~ 
mm ile babası Halis Bey h~~ 
dn, ora gazetelerinde ve bıl .. 
yanda bir Türk tarafından 1i1 
çe neşredilen Muhadenet gaZ 
sindeki yazılardan bir kıs111ıfl\ 
ınış, tcessürümüzü ilave etıll~ 
tik. 

Bu seyahatin o muhitte bir ç 
dedikodular uyandırdığını }<f' 
detmif-tik. 

H alis Bey ou havadislcrı ıı 
lmiğimiz J\Iısll' gazeteleriniı1 ~ 
di aleyhinde Türkiyede uyarı 
dığı menfi havadan müteessir 
muş, yukariki mektubu gön°' 
ıniş. 

l\fektupta Halis Bey, ora g~ 
telcrinin aleyhinde neşriyatttl 
lunduğunu kabul etmekte, f~~ 
bu neşriyatın garazkiirane ol 
ğu yazmaktadır. 

Biz Mısır gazetelerinden ., ~ 
cak hafif bir kısmını aıdı~111 
fıkraların orada ınemlel{e~ 
aleyhinde uyandırdığı tce· ~ 
dl.işi.inerek doğru olmamas~Il~~ 
temenni ederiz ve isteriz kı P 

Beyin rlfrecekle-ri flo0-111 el~ 

Onlar ve kadınl~ 
(Baş tam!ı l inci ssyıl&tıİ' 

bunun için can atanlar olııJl.lf. ,< 
"1'1 Dün akşamki trenle bu 1 .~if 

tirıt ele A vrupaya doğru şehrı 
elen uza.kla:tı. . tl 

Dieer tarnftan Villi f riç ıs lı' 
d k . . , ıkar• e ı gene sınema san a 1/ ~, 
günlerde Atinadadır. Ona .~cJ 
kadınlarının gösterdikleri h~ . ııt· l 
buradakileri kat lı:at geçrnıf t-'' 

Yunan lnzları bu artisti 50 l 
ta, otomobilinden indirerel< f. O 
öpmeh:ten çc~rinmemişlerd~:ıel 
turduğ'.1 otelde, odasına gı 1'(.f~ 
rek birden onun karşısına ç 1i 
lmdınlnr arıısında pek yült5~1't,I 

· ıs I erkanı da varmış, Yunall 1'i 
bir an evvel gitmesini tellleıı 1, J' 
tiği bu tehlikeli zatın lstanb\I 
uuravn ~rı;:;• hitt;k. ~ 

ltalyanın bütçe açf~ 
ROMA, 17 (A.A.) -: 3·'" 

me.li seneye ait bütçe açııı~:,. .. r 
OJ0.000 tahmin edilıne~e : t"' 

1933 - 1934 senesi bulÇ f,1 
· 1 · ·· ·1 88 ı"lyoıı mın erı, uç mı yar m . 

bütçe açığı gösterilmektedıt• 



.. 
... _._...,""._ taan: ~emiı, fe~ir halkile 

eti llennızde dikkatli olun, 
top)çok almayın, haçları in -

• &Jm. Çünkü tehir susu -

ŞeJ.İr bir .. be 
ıun, t gün susmuı, 

~bra birdenbire coımuf, bir 
ır çeıane, tehir net'eden 

" lc .. çılayor. Davullar dövü -
~ OÇekler göbek atıyor. Fıçı-
Cill.~or. 
1c~ır demiı ki: 

'ttaiı Şlllıdi artık istediğiniz gibi 
dtr ı....er koyun, alabildiğiniz ka • 

~alın •. 

Himayei etf alde Tevkifler ...................................... Su işleri 
Şehrin ihtiyaçları ~ongrede 16 kişiden başka 8 
çoğaldı, yeni tesi- Isım, çocukl~rı ko- kişi daha nezaret 

t l .. d rumıya çevnlecek altında 
sa a UZUm Var il Himayeietfal Cemiyeti ıenelik 

lıtanbul ıu tesisatının ıslahı kongresini dün cemiyet merkezin· 
hakkında tetkikler yapmak ve bir de yapmıttır. 
rapor hazırlamak üzere belediye l Kongre riyasetine doktor Rıza 
tarafından çajrılan Viyanalı ıu 1 Nuri Bey ıeçilmit ve celse açılın· 
rnüteha11111 mühendiı M. Franz j ca Reiıicümhur Hazretlerile J;ü· 
F elner'in tehrimize geldiğini ve l yük Erkanı Harbiye reiıi Fevzi 
ite batladıiını yazmıttık. Pataya, Baıvekil ismet Paıaya, 

Daha evvel Viyana su itlerini Meclis reiıi Kazım Paıaya ve u· 
idare etmit olan M. F elner kendi· mumi merkeze tazimat telgrafları 

çekilmeıi teklif ve kabul edilmit· ~ile görüten bir muharririmize 
tunları söylemittir: 

--- Buradaki itime derhal bat· 
lu'ım. Evveli vali Muhittin Be· 

tir. 
Bundan sonra idare heyetinin 

932 senesi faaliyet raporu okun· 
mu9tur. 

Amele günü sayılan 1 mayısın 
yaklaıması üzerine bazı ,ahııla· 
rın bir kaç yerde beyanname da· 
ğıttıklarını ve 16 kitinin nezaret 
altına alındığını dün yazmıttık. 

Zabıta bu beyannameyi dağı· 
tanları İsticvap ettiği gibi arka· 
datlarından sekiz kit iyi daha ne· 
zaret altına almıttır. Bunlar ara· 
sında iki de tütün amelesinden ka 
dın vardır. 

!ayıfu: 3 

SOHIJblLER 

Milli marşlarımız 
Bütün talebelerimizin öğren • 

melde oldukları martlar arasın -
da, bir de gençlik martı var . 

Bu martı gazetelerde okudu -
ğumuz zaman hayret ettik. Öz 
Türkçe için sava,a giriıen, Os -
manlıca sözlerin öz Türkçeıini 
bulmak için çalııan gençliğe, ka
nı karıımamıı Osmanlıca bir mar
tı öğretmenin doğru bir feY olma
dığını dütündük. 

Gençlik mar§ı diye öğertilen 

mart ıu: 
Tltrl'!iln hrylK'tlnle bastıkı:a zrnılıı 

Arkada!jlar, t>r mc)d:ınıdır bu. 

l"adlgArıdır oerenl milletin. 

Gentlcrl:ı, bu yurdun lstlkbaliylr., 

H;ıkka ı;ldrr bizim yolumuz. 

ÇPllkten ~·aratıldı kolumuz 

Kudretin tlmsallylz. 

yi ::iyaret ederek kendisile uzun ~·h buh ••.. ·t .. -ttit ~ ran us une .•• 
lfl&. lı~ ~itıizlik üıtüne. • • ı uza~ıya görüttüm. Şimdiki halde 
" 'ıflaa üıtu"ne lstnnbuldaki ıu teıiaatı hakkında 

Bu rapora göre, cemiyet geç.en 
sene 13,300 lira varidat temin et· 
mit, buna mukabil 14,000 lira sar· 

Beyannamelerin basıldığı bir 
zabıtaca meydana çıkarılmak üze 
redir. Beyannamelerinde kendi
lerine Türkiye komünist partisi u• 
mumi merkezi sıfatını verenlerin 
bir kaç kiti olduğu, diğerlerinin 
bunlann sözlerine kanmıt bazı 
cahiller olduğu teıbit edilmittir. 

Türk edebiyatının - gençliğe 
milli mart diye öğretilmek üzere, 
buluna buluna ancak bu martın 
bulunduğuna inanacak kadar • fa
kir olduğuna kani değiliz. Eğer 
hakikaten, Türk edebiyatı nümu • 
nelerinde, gençliğin diline pele • 
senk edilecek baıka bir manzume 
yoksa, bugünün tairlerine mühim 
bir vazife dütüyor demektir: Bu
günün dütüncesini, bugünün duy· 
gularını, bugünün ıuurlu heyeca
nını ve coıkunluğunu ifade ede • 
cek martlar yazmak. 

"'11\a •••• 
Leclito.,~ •atım kabiliyetini kay -

~~ alım kabiliyetini kay-
.. or. 

~ler"t· H ~ .. ıun erı aratıyor. er 
1-"1. ~ii Avrupa ve Amerika 
>ot. 1 cılıan değer bir ilem ıanı· 

lair ~a, bir cihangirin değil, 
~ ._ cihangirin elinde her ıün 
~tehir halini aldı. 

~Iİ?i cihaqiri, itıizlik ci· 
~· lefalet cihanıiri, iflia ci -
~ Ol'acla at oynatıyor. Ve ıa· 
~· a lcadar eğlenen insanları 
~~ ı:~!"etlıur cihanıirlerinden 
l~:-1' alnıakaızm haraca bai -
~ 

' llledeniyet batarken obur-
'-'•ü.e ~ar ıibi yalnız kendi 
~ d~~iiyor. Nefıinden bq • 
~ Ufünnıüyor. Babil böyle, 
ı._ ~le nefsine dütkünlük • 

~ 
1ıp ıittilerdi. 

~&rlo dünyanın yarı balkı 
~ &ıı kartılanıyor. Bir Con 
~ ~ C&keti on kere milletler 
~~den kuvvetli, bir Briıit · .ı.ra Madam Küriden yüz 
~:llleıhur. 
~ ~eniyle ya91yan, yalnız 
~ )'1 clGfuııen devirlerin kann -
~ laia.llız bir kilere ve tek karyo· 

J'&tak odaıına gebe. 

. ' ..... 
~ 1-ftadır lıtanbukla da iki S-. &rtiatinin hatıralan yatak 8. '-• ~ot defterlerini doldu • 
)•~~OJıkanın çorabmdan ke • 
'\~ Parçayı çantasında taıı· 
~ icadını tanıyorum. 
~' İllızaaını habra defterine 
>al_~·. 
"~ ıçın vannı yoğunu feda· 

' '1o ~ir kaç ıenç kız tanıyo -
~ l.i., >ilcanın düimeaini saklı -

(f'lit clelikanıı tanıyonmı. Onu 
) aibi saklıyor. 

' 'l'~uz var. Ramazan-
~ll!ııı....ıı. IEdar ve oruç tutar. Ha· 
&._-.ıı batına b ·•rt•• ·· o··rt 
.~ -.· . qo usu er 
~ı. L . llaf ırlerin yanında kızile 

.. q ..... 
de......., it. ,,ur: 
t el. C.. lltrı, tu Janet Makdonal· 
1 '~ ı 'P Yazmadın artiste kar• 
~~Odu. 

:S ~ın hali yeldirmeli 
"t ~ cı-:ft torununun yarım 
't ~ "-f e en. ıınıftan dönmesi
J::-~•Yor. Yalnız derdi: 
'--.. ..;.. tözü önünde Don 
~ 11etaaeıe muvaffak o

...._ ~ aündür ihtiyann 
ar •çmıyor. 
•drl Etem 

bir;...z hüküm ·sahibi bulunuyo
ru111. Vazifem ıehre verilen su mik 
tarım çoğaltmak çarelerini bul· 
maktır. Muhakkak olan nokta: 
Şimdi verilen suların tehrin ihti
yacına kifayet etmekten çok uzak 

tır. lıtanbul ıu ,ebekesi vaktile 
az olan tehir nüfuıuna göre he· 
ıap edilmi,ti. Halbuki tehir nü· 
fusu o zamandanberi çojalmıttır 

ve tehtin muhtelif mıntakalarma 
yayılmıttır. Çok fazla su aarfe-
den apartımanlar, bilhaua son ıe· 
nelerde çoialmııtır. Bütün bu se· 

beplerden dolayı ıehre su getiren 
ve tehirde dajıtaa mecralan bü-
7tiltmek bt'l lnr ltisi:im haline ..... 
miıtiT. Makineleri de·deiittimıek 

lüzumu olup olmadıiı hakkında 

timdiden bir teY aöyliyemem. 

T etkiklerim bittikten sonra bu 
ay sonunda Viyanaya dönerek o
rada projemi ve raporumu hazır· 

lıyacaiım. 

Tetkiklerim araımda eski ter• 
kos tirketi tarafmdan hazırlan· 
mıı olan ıu tesisatının ıslahı hak· 

kındaki projeden de ittifade ede· 
cejim. Projemi hazırladıktan son 
ra Viyanadan buraya ıelerek 

projeyi belediyeye verecejim. 

Proje ancak belediye meclisi
nin tetkik ve taıvibinden geçtik· 
ten sonra tatbik edilecektir. Bu
nun da bir sene zarfında mümliün 
olacağını zannediyorum. T esiaat 
değiıtirilirken nezaret için tekrar 

lıtanbula gelmekliiim muhtemel· 
dir. 

Fedai Beyin akli vazi
yetine dair 

Daktilo Süzan Hanımı öldür· 
mekten suçlu Ali Fedai Beyin ad· 
liye doktorlarınca muayene olun· 

duiunu ve akli vaziyetinde bir de
iitiklik bulunmadıiı tesbit edildi· 
iini yazılmıftı. 

Bu haber, kendisi su içti'i bar· ı 
dağı batına vurarak kırdıktan son I 
ra , alnındaki hafif çiziğin adliye 1 
doktorlan tarafından muayenesin 
den çıkmııtır. Ortada timdiki hal 

de akli vaziyenin tam olmadıima 
dair bir iddia bulunmadığı gibi 
Tıbbı Adlice yapılmıt muayene 

ne~iceainde verilmit bir karar da 
yoktur. 

Fedai Bey, tevkifhane butaha
neaindedir. Alnındaki çizik, tama 
mile kapanmıt ıibidir. 

fedilmiıtir. 
Süt damlasında bir sene için· 

de 1663 çocuğa süt verilmit, 65 
çocuğa ultraviyole tedavisi yapıl

mıf, 180 fakir kadına kundak ve
rilmit, 300 çocuğa hediye, 50 fa
kir mektepliye elbise dağıtılmıt· 
tır • Geçen sene balodan 5000, ro
zetten 2500, zarftan 1000, tefkat 
pulundan 1000 lira hasılat elde e· 
dilmittir. 

Rapor üzerinde bazı münaka
talar yapıldıktan sonra jaadik e· 
dilmittir. 

Zabıta 1 mayıı münasebetile 
l)er hangi suretle olursa olsun te· 
hir dahil ve haricinde toplantı ya
pılmasını menetmittir. Fabrika 
ve tirketlerinden izinli olanlar ai
lelerile ve bir kaç arkadatlarile 
kırlarda eğlenebileceklerdir. 

Kenan Beyin mebuslu§una 
dair bir rivayet 

lıtanbul müddeiumumisi Ke· 
nan Beyin münhal meb'uıluklar

dan birine namzet göıterileceği 
rivayet edilmektedir. 

Bu takdirde müddeiumumiliğe 
Baımuavin Hikmet Beyin ve Bat 
muavinliğe muavinlerden Cemil 
Beyin tayin edilmeleri ihtimalin
den bahsolunmaktadır. 

Diier taraftan müddeiumumi
liğe Üsküdar müddeiumumisi Bur 
han yahut lzmir müddeiumumisi 

Şu yukarıya yazdığımız ve ya• 
rın öbür gün binlerce gencin söy· 
liyecekleri vezni bozuk, kafiyesiz, 
kekeme bir kalemin mahsulü man. 
zumeyi duydukları za.man, her • 
kesten, hepimizden ziyade onla • 
Tın üzüleceklerini zannediyoruz. 

Herhalde turası muhakkak, ki 
bugünün ülküsüne uyacak ve tek 
sabrı bile çıkarılamıyacak bir is -
tiklal marşına, bir Cümhuriyet 
marıına, bir gençlik martına ihti
yacımız var. 

Selimi izzet 
DÜZELTME: Dünkü yazımda 

Katelina ismi Katerina olmuş; dü
zeltirim. 

Bunu müteakip yeni merkez 
heyeti intihabatı yapılmıt ve itti· 
fakla Sivas meh'usu Şemtettin, 
mtitekait Şakir Pata, Şehir mec
lisi azasından Tevfik Amir, Emni· 
yet Bankası müdürü Reıit, müd
deiumumi Kenan, Emniyet müdü
rü Fehmi, avukat Muharrem Nail 
ve Eaat, mühendis Ali Haydar bey 
lerle Limia Refik, Hakkiye Emin, 
Sadiye Halil, Faika Hilkat, Semi
ramiı Ekrem Hanımlar aeçilmit· 

Asım Beylerin tayini fayiaları da S. İ. 
==================~~=--~~ 

vardır. Kaçakçılığa karşı 
lerdir. Earar iti 

Himayeietf al isminin çocuk- Esrar kaçakçılığı iddiuile dün 
ları koruma birliğine tahvili tek· bet kiti adliyeye verilmitler ve 
lif edilmit ve nizamnamenin bu tevkif edilmitlerdir. 
huıuıtaki maddesinin deiittiril-
mesi için Ankara Umumi Merke- Kimsesiz ve fakirçocuklar 
zine yazılması kabul edilmittir. yurdu binasında 

Süt damlasının geniıletilmeıi, Vali ve belediye reiıi Muhittin 
çocuk bakımı hakkında sık, adc: Bey ile Şehir Meclisi azalarından 
konf eranılar verilmesi, fakir mek bazıları dün Galatada açılacak 
tep ÇO\.ukları için bir bakım mek· kimsesiz ve fakir çocuklar yurdu 
tehi kurulması temennilerinde bu· binasını gezmiılerdir. 
lunultluktan sonra kongre bitmit· Yurt talimatnamesini hazırla· 
tir. yacak olan komisyon dün akpm 
,.. "" son bir toplantı daha yapmıf, ev· 

VAK 1 T 
UUndellk, Slyul Gazete 

latanbUI Ankara C8ddeai, VAKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
\"azı IJlerl telefoiı.ı: 24370 
idare telefonu ,1 : 24378 

reırrat adresi: Jatanbuı - 'IAKn 
Poata kutuau No. 46 

Abone bedeller• ~ 
Türkiye Ecııebl 

Seneli': 1400 Kr. 2700 Kr. 
e aylık 1M . ıtM • 
3 aylık 400 • ROO 
ı aylık lM .. 300 . 
Hin Ucretlerı ı 

Heaml lllnların bir aatın 10 Kunlf 
l'icart lllnlann bir satırı 1 ".S lCUMJlj 
Ticari lllalarm bir l&Jltlm• 25 Kuruş 

KDçUk lllnlar : 
- . 

Bir deruı 30 tkl defuı :ıo Uç cıeı ... t.s 
dört ılefuı 'l~ ve on defuı 100 kunıttur. 
Oc aylık Ula verenıertn bir defu mecca· 
nendir. Dört satırı geçen Ulalarm fazla 
1&tn1an tıet kuMJttıuı beup edilir. 

... 

velce eaaaları kıımen tesbit edil
mit olan talimatnameyi müzakere 
etmittir. 

Yurtta bazı deiitiklikler yapıl· 
diktan sonra açılma merasimi ya· 
pdacaktır. 

Bir gemide kaçak 8 silah 
lstanbul pmrük muhafaza mü

düriyeti memurları dün limanda· 
ki bir gemide kaçak surctile ıilah 
bulmuıtur • 

Bu silihJar müsadere edilmiş 
ve kaçakçılar hakkında tahkikata 
bqlanmııtır. 

Mezarlar ve yangın yerleri 
Belediye, ıehirde göze fena ıe· 

kilde çarpan eski mezar arsaları 
ile bot yangın yerlerini temizle
meye karar vermittir. Belediye· 
nin daimi ameleıi bu itlerde çalıt· 
tırılacaktır • 

şiddetli tedbirler 
Eroin kaçakçılığının önüne geç 

mek için muhafaza müdüriyetin
ce çok tiddetli tedbirler alınmıt· 
tır. Bilhaaaa Beyoğlu ve Üsküdar 
taraflarında tüpheli bulunan ta· 
hıslar çok sıkı kontrol altında bu· 
lundurulmaktadır . 

Bu kadar tiddetli tedbirler ne
ticesinde az miktarda eroin satan 
bazı phıılar yakalanmııtır. Fa
kat yapılan tahkikatta bunlarm 
mühim ıahıslar olmadığı anlatıl· 
mıttır. 

Gelenler, gidenl~r 
Gayri mübadiller cemiyeti he

yeti idaresi azasından ve sabık 
hariciye memurlarımızdan Cevat 
Meruı Bey Atina seyahatinden 
avdet e";miştir. 
l"'"11attm11n11 111u ı ti ınmımnı.llfftfıMNft 111 1111ıntn•mtr....amnnaunnrı 

lıınuıuıı!~nın!~~ıııın~!~~ıl mı!~~.!m~. 1 
18 rllaan 1918 

- Bursada Hiidavendigtir Seyrı. 
ıelain şirl•eti bef bin, müdalaai mUll
ye cem:yeti ıubesi se!.iz bin, muayyen 
HU!ıl matba:ısı şirkeU beş yüz liralı:~ 

İBükrazı dalıili tahviline talip olnWf • 
tur. 

Diğer vütigatta da şedit bir tehalük 

vardır. 

- Avuatur11a Macaristan lmpara. 
toru Şarl Buz ~ilerinin büyiJk oalW. 
leri ArıidÜ§eS Marya Terez Hazrdl~ 
ri dün ıehrimize gelmiıler; meraalm
le karı·lanmııjlardır. 



Sayıfa: 4 
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Bazı cins 

oktruva 
eşyanın 

• 
resmı 

Memleketin muhtelif tarafla-, Bu şikayetler üzerine İstanbul 
rından lstanbula gelen bir çok eş· belediyesi Ticaret Odasından bu 
ya lstanbulda transit suretile kal· maddelerin ne kadar müddet zar· 
dıktan sonra başka yerlere gönde- fında şehirde kalması taamülden 
rilmektedir. olduğunu sormuş ve cevap iste· 

Bu eşya lstanbula gelirken ok
truva resmi verilmek mecburiye· 
tinde olduğundan İstanbul bele· 
diyesi bu kabil eşyadan (kabulü 
muvakkat) suretile oktruva resmi· 
ni alıyor ve eşya ihraç edilirken 
oktruva resmini iade ediyordu. 

Fakat bunun için muayyen 
bir müddet olmadığından her za· 
man tacirler ile lstanbul beledi· 
yesi arasında münakaşalar oluyor 
ve mütemadiyen şikayetler yapı· 
lıyordu. 

miştir. 

Dün öğleden sonra toplanan 
Ticaret Odası idare heyeti bu işi 
müzakere etmiş ve bütün madde· 
ler için ayrı ayrı müddet tesbit et· 
miştir. 

Buna göre hububat peynirler, 
kaşar peyniri, zeytin, zeytin yağı 
için 6 ay, kuru yemişler için 4 ay, 
umumiyetle yağlar için 3 ay ve 
tuzlu balıklar için de 6 ay müd
det tesbit edilmiştir. 

Bu karar İstanbul belediyesine 
gönderilmiştir. 

VAKiT 

Kısa Haberler : 

iş bankası müdürleri 
arasında değişiklikler 
lş Bankası şube müdürleri ara· 

sında yeni bazı değişiklikler ol • 
muştur: 

İstanbul şubesi servis şefi Sü· 
heyp Şemsettin Bey Uzunköprü 
müdürlüğüne, lstanbul şubesi ser
vis şefi Tahir Yahya Bey İspar
ta müdürlüğüne, Uzunköprü şu • 
besi müdürü Mustafa Sabri Bey 
Adapazarı müdürlüğüne, Adapa· 
zarı şubesi müdürü Şakir Rifat 
Bey Beyoğlu müdürlüğüne, Bey -
oğlu şubesi müdür vekili Nurettin 
Kamil Bey iştirakler servisine, Si· 
vas şubesi müdürü Nesip Cemil B. 
Ordu müdürlüğüne, Zile şubesi 
müdürü Celal Ragıp Bey Sivas 
müdürlüğüne, Bafra şubesi mü • 
dürü İsmail Hakkı Bey Zile mü
dürlüğüne, Samsun ~ubesi ikinci 
müdür vekili Saracettin Hulusi B. 
Bafra müdürlüğüne, Isparta şube· 
si müdürü Seracettin Fatin Bey 
müfettişliğe, Ordu ~ubesi müdürü 
Hüseyin Haki Bey Bursa müdür -
lüğüne, Bergama şubesi müdürü 
Hurşit Ahmet Bey Akhisar mü -
dürlüğüne, Manisa şubesi müdürü 
Selim Behçet Bey Bergama mü· 

Halı tacirleri ve Rıhhm Viyanada Ticaret odaları dürlüğüne, Akhi~ar şubesi ıınü • 
dürü Mehmet İzzet Bey Edremit 

şirketi ihtilafı toplantısı müdürlüğüne, Akhisar §ubesi i· 
T •t h l t · I · ·1 R ht B T Od l kı·ncı" mu""du""rü Osman Nurullah B. ransı a ı acır en ı e ı ım eynelmilel icaret a arı u· 

Ş . k dak I h Manisa müdürlüğüne, Bursa şube-ır eti arasın i tenzi at iti e· mumi toplantısı 28 mayısta Viya· 
si müdürü Sait Hamit Bey Türkiş 

nüz halledilmemiştir. Halı tacir· nada yapılacaktır. Müd. Muav.ne, İzmir şubesi ikin· 
leri cumartesi günkü içtimamda Bu birliğe İstanbul Ticaret O- ci müdürü Rüstü Hilmi R İpekiı 
Rıhtım Şirketi ile bir kere daha dası da dahil olduğundan merkez muavinliğine, lzmir §ubesi mua • 
müzakere edilmesi istenmişti. Bu-

1 
idare heyetinden gelen bir mek· melat amiri Orman Dardağan B. 

·· · 1 ta b l T" t Od lzmı'r ı'ki""'ı· müdürlügvüne, Edre • nun uzerıne s n u ıcare a· tupta toplantıya i!L\tirak edilmesi •&N 

R h Ş l % mit subesi müdürii Vehbi Fuat B. sı ı bm ir 'etine müracaat ede· rı·ca edı"Jmı·ştı"r. Tı"caret Oda•ı da ' ı· · 
.. U. M. Şub. Md. muavin ığıne ta· 

Vaşingtona doğra . .......................................... . 

44 Devlet 
Erkanı birer ikişer 

hareket ettiler 
TOKIO, 17 (A.A.) - Vaşing· 

ton mükalemelerinde Japonyayı 

temsile memur edilmiı olan Vi
kont Kikujiro ile bir mütahass11, 
dün öğleden sonra hariciye nazı • 
rını ziyaret etmişler ve Japonya· 
nın Vaşingtonda takip edeceği 

hattı hareket hakkında görüşmüş
lerdir. 

M.Heriyo Vaşington yolunda 

PARIS, 17 (A.A.) - M. Heri· 
ot, dün otomobillle Havre'a git
miştir. Oradan Vafingtona git
mek üzere vapura binecektir. 

M. Heriot evinden çıkarken 
kendisine halk tarafından hara -
retli tezahürat yapılmı§tır. 

Amerikada Fransız sefiri 
V AŞINGTON, 17 (A. A.) -

Fransız sefiri M. De Boula, itimat· 
namesini M. Ruzvelte takdim et • 
miştir. Mülakat esnasında gayet 
samimi bir hava. hitküm sürmehte 
idi. 

Reisicümhur, cihanın ıimdiki 

buhranı içinde iki cümhuriyet a • 
rasmda sıkı münasebetler bulun • 
masmm fevkalade ehemmiyeti 
haiz olncağını söylemiştir. 

TAKVİ~ 
Salı Çar~~ 

18 N"san 19 zaıı> 
23 Zilhicce 24 

Gün doga~u 5,1;' 
Gun lıauşı 18,52 
Sabah namazı 4,15 
Oğle namazı h'.14 
lklndı n:ımazı 15.59 
At$am namazı 18.52 
Yatsı namazı 2Cl.28 
İmsak 3.2 
Yılın ı:eçen günleri ıoıs 

talan .. 258 

\... ı 
llı1\'A - YC§ilköy Askeri r-; 

zinden verllen mnHimata göre b~ 
bulutlu ve mUtehnvvll rQzgıtrJı, 

ğışlı olacaktır. "' 

DUnkU sıcaklık en fazln 14, ~ 
rece, hava tazyiki 760 milimetre 1 

Bugün 
lSTANBtJL: 

1
.,. 

18 • 18,45 Saz (Makbule :Hnnııı' 
- 19,30 Orkestre - 19,30 • 20 Fr 

20 45 (ilcrleml~ olıı.nlnrn) - ~O - ' cşS 

Rıza Hanım Saz - 20,45 - 21,SO .. GıY 
Ahmet Bey) - 21.~o - 22,so ~ 
Ajans, Borsa haberleri ve saat il) 

A N K A R A (1653 m.) 

12,30 - 13,30 Anknrapalo.s or~ 
ıs - 18.40 RiyasetlcUmhur filartıl 

tresi: Berlloz ouverture Benvcnute 

Turina Danse Fantalsle No. 1, 2, S.. 

Serenade lnvane. - 18,40 • 19.SO ti 

ton - 19i30 - 20,10 Viyolonsel ıco~ 
Bey tarafından) - 20,10 Ajans tıS 
hava raporu. 

V t 1' A N A C518.1 m.) 

12,30 P1Ak - l3 Konser - lS,.f{I' 

14,10 PlAk konser - 16,20 '\ 

17,50 Konacr - 21,05 Musiki - 2S rek halı tacirlerinin son kararları· top' anlıya üç murahhas göndere· d 
yin edilmişlerdir. Bunlar an manı bildirmiş ve fikirlerini sormuş· cektir. ada Adana mıntakası şubesi Mer· 

tur. Toplantıda bilhassa iktisadi sine nakledilmiş ve bu rnünasebet-
Rıhtım Şirketi umum müdürü ıtmumi dünya buhranı görüşüle· le Mersin şubesi ikinci müdürü 

f, E t P Z t G (389,6 m.) ttJ 

7,lıs Jimııastlk - 13 Konser - ' 
memleketimizde en samimi ve en 21,35 Orkestre - 23,oıs Jdıalld. 

Müfarünileyh, sözlerine ilave • 
ten demİ§tir di: 

Siz ve Fransa hükumeti, bizim 

M. Kanon! dün İstanbul Ticaret cektir. Enver izzet Bey Mersin mıntaka 
Odasına gelerek ticaret odası rei· şubesi ikinci müdürü olmuştur. Bu 
si ve umumi katibi ile bu mesele Birlik gönderdiği mektupta ik· .meyanda Adana \mbesi muamelat 

tisadi dünya buhranının en ziya· ,.. · · c ·ı A:t ı 0 - de ""ersı·n hakkında görüşmüş ve son olarak amırı emı e. ay-oey m 

şöyle bir teklifte bulunmuştur: de hissedildiği memleketin Avus· Jjubesine nakledilmi~tir. 
turya ve bilhassa Viyana şehri ol- G • ··b d.11 "-Evvelce Rıhtım Şirketi yüz ayrı mu a ı er 
duğunu ve Viyanada toplantı ya· 

de on tenzilat yapmıştır. Şimdi Gayri mübadiller cemiyeti reisi 
pılmakla buhranın şiddetini daha 

tekrar ~iizde 15 tenzilat yapacak- yakından takip etmek imkanı Müştak Bey Ankarada Maliye ve· 
tır. Bu suretle tenzilat miktarı % kili Mustafa Aptulhalik Beyle 

mevcut olduğunu bildirmiştir. 
25 e inece'h.iir. Ancak Rıhtım Şfr- gayri mübadillere verilecek bon~ 
keti halı tacirlerinden şimdiye ka- Şeker ve şekerlemeler i§leri etrafında görüşmüştür. Müş· 
dar antrepo bedeli olarak istediği T ekirdağı Ticaret Odası yerli tak Bey gayri mübadillerin elle • 
tazminat hakkından vazgeçecek- ~ekerlerden ve bu şekerlerle ya· rindeki bonol&rın bilmek üzere 
tir.,, pılmıt !Ckerlemelerden ne suretle olduğunu söyliyerek yafon bir 

dostane t~riki mesai arzuıu bula-
caksınız. 

Akron kazası 
WASHiNGTON, 17 (A.A.) -

Akron balonunu bulmak için de· 
nizde araştırmalar yapan amiral 
Pratt, öğleden sonra gemilerin 
balonun harici kısmma ait enkaz 
bulmuş oldu~larmı bildirmiştir. 
Bu er.haz, balonun düştüğü yerin 
on mil ötesinde bulunmuştur. 

Araştırmalar, başka bir netice 
vermediği takdirde, çarşamba gü
nü terk cdileceh:tir. 

Rıhtım Şirketi Umum müdü· oktruva resmi alındığını İstanbul zamanda bono tevziatı yapılması 
rünün bu teklifi üzerine Ticaret Ticaret Odasından sormuştur. olunduğu ve bunu gayri mübadil· f 
Odası halı tacirlerini tekrar umu· Al I · 1 lerin dört gözle beklediklerini BORSA 
mi bir toplantıya davet etmiştir. manya ve <uru yemış söylemiştir. 

Perşembe günü olacak bu top· Almanyadaki Türk Ticaret O· Vekil Bey gayri mübadillere 
lanhda Rıhtım Şirketi müdürünün dasının verdiği haberlere göre Al· haklarının verilmesi için başka 
mukabil teklifi müzakere edile- manya kuru yemit ticaretini inhi· bir sekil düsünüldüğünü söyle -
cek ve ona göre bir karar verile· sar altına almak için iktisat Ve- miştir. ~ 
cektir. kaletine salahiyet vermiştir. Müst k Bey bundan başka Yu· 
•••n•••••••••••••••n•••••••• .. ••n•••••••••••••••••••u••••••••••••••••••••••••••n•••••• nanlı C'ı~valinin meydana çıkarıl· 

Eroincilerden yeniden 12 
kişi adliyeye getirildi 

Efendi isticvap edilebilmiştir. 

ması için şimdilik üç mmtakada 
tarama yapılmasına vekaletin mü· 
saadesini almı~tır. 

Kaza mı, suikast mı? 
Vagon Li şirketi memurların -

dan lsmııil Muhlis Bey bir kaç 
gün evvel Maltepeden bisikletle 

[Hizalarında '1ldız i~art'ti ol:ınlar üzer· 
!erinde J 7 nisanda muamele olznl:ı.ıdır] 
ııaJ,kamlar kapanış fiy~tlıırını ~öscerir 

Nukut (Satış) 

t\ lltaS 1 
*20 1. l"r:ınsı1. Iİ'l. • t ~Hırı .Av 
• ı :'lerlin 725 - • ı Pczcra 
*I Oolu ~•~.- •ı Mark 
ıt20 Liret 218.- *I Zolııtl 
•2n 1. Relçika 116.- *I PCOl!O 
• 20 llr:ılıını 2:-.- ı • 20 ı.~,. 
*20 1 1 q 2 •20 Dın:ır 5' çre - .- ı çcrrnoc, 
*20 1.cva 25. - • ı Altın 
• ı l•lori'l ~4.- ı • ı Mccldivc 
•20 Kuron Çek ı~o.- • ı B:ıoknnt 

~.5.-
17.-
50-
24-
2Q-

23.
~3-

Q28.
.3~.-

22 .-

Çek fiatlan (kap. sa. 16) 
(Baş mrufı birinci ~ıJ ıl:ıda) 

Bunlardan başka, evelce :zabı • 
taca ifadeleri alınanlardan on iki 

Al ek o Stef anidis Efendi, istic • 
vabından sonra, hemen serbest hı· 
rakılmıştır. 

K el k.. ·· ı· k Suad· cı· •rarıs '\.~ ı oyune~e ır en ıye • ~r.ondra 

Varındaki bi·· l·öprüden (Ye"erken . •--.:c\·Yıır~ 

B t) K RE Ş (39-l,2 m.) / 

12 PlAk - 13,15 Plo.k - 17 ı; 
ıs.1:; Konser - 20 Konser - 'JJJ,so 
21,45 Konser - 21,45 Havndiıı 

R O .!il A (UJ,2 m.) $ 

21 Taganni - 21,45 Konser - ~ 
23,15 Kon.ser - 23,55 Haber. 

BUDA PEŞTE (550,5 OJ-} 
/ 

10,115 Konser - 13,05 Konser 
/ 

Çigan orkestreııt - l 0,40 Konser • , 
Konser - 23 Çt:an orkestreal -

gan orkcstresi. 

M O S K O V A (1301 m.) : / 

l 7,80 Edebiyat - 19,30 ?.Iusl1C1 / 

Frıınsızcn nc§rlynt - 23,05 Hatıet 

:Macarca neşriyat. 

V A it !':O V A (1412 m.) 

13,10 Pi~ - 16,35 Pllik - 18 ~' 
orkestre - 21 Orkcstrc konacd -

man - 23,15 Konser - Z4 Dııns· 

Yarın 

ı\ N it A R A (1553 m.) c'I_ 
12,to • 13,30 Anknrapaıas orlW.J 

ıs - 18,4!1 Riyaseti c1lmhur Filıı.rıı""....I 
kcstrc.s:t: Bellini ouverturc N~~ 
Fantaisie La Boheme, Orkestre t 

keman lıonseri (Ekrem zeki B. t ol 
ı. 

18,~0 • 19,15 Gramofon - 19,15 • -c 
musikisi - :?0,10 Ajans haberleri ' 

raporu. 

\' t 1' .\ NA (518,l m .) J
4

JO 

12,30 Konser - lS,<lO Pllk --~ 
Konser - 16,30 Şnrkı - 18,05 ~ 
ı~onııer - 23,40 Dans. 

1. E I P Z 1 U (88!1,6 m.) '< ,,,. 
7,15 Jlnınn.-;Uk - i,35 Konser 

ser - 23,05 Kon3Cr. 

t 

kişi, adliyeden verilen e.mir üze· 
rine polis memurları refakatinde 

adliye dairesine getirtilerek, kapı 
altına götürülmüşlerdir. 

Dün tahkikat saat yirmiye ka
dar devam etmiş, neticede evvel· 

ce mahke::ne tarafından tevkif e· 
dilen fabrikatör Bernard Blumen-

' ~ b ~ • \11li1nıı 
arkadl" n baska bir bisiklet kcn • • l'ruı.seı 

· t .1 B k"" .. •Atlna disine çarpmış, smaı ey ·opru· •<'eım ıt' 

d d ·· ·· Lr ft• kosan *S.ııtv11 en suya uşmu~, c a ... n 4 • •Amsrerd:ım 

120:1 
·22 ıts 

il •1:"62 o 
V.2.c; •• 

3 . .JIJ32 
f!! tif.2S 
'l.:5J 1 

67.J!l75 
ı.ı:.ı; 

ı •Praı?a 
* \'i\'anı 
• \ladriı * Hcrlin 
• \'ar~O\ :ı 
•Peşte 
•flü~rc' 
• HtlJ!rnt 
•Mı.sl:ova 

1594"i0 
4.51'50 
~ 51);'~ 

201-
4.2.i75 
!\811-

7Q oo.ı.; 
:ı5.2'2i 5 

B () li ıı E Ş (89l,2 m.) y.eJ.j 
12 Plfl.k 13 Pifl.k - 17 or ,,, • 

ııtf ıd 
J8,l:"i IConscr - 20 l{em:ın J<Otl Jll>' 

9!: 

Bunlar, "Tokatliyan,, oteli sa
hibi Medoviç, "Şark ecza depo • 

su,, müdürü Aleko Stefanidis, 
Y orgi baklacı oğlu, Artaki, Aleko 

tal, Peynirci Y orgi Camadan is, 

kardesi Niko Camadanis, tuzlu 

balık taciri Dimitri Dimitriyadis 
Niko, Aleksandr Ancelonari, Po • Trabyada "Summerpalas,, ta elek· 
lidros Nikola oğlu, Romulon Ulis 

trikçi Birican Ohanes, toptanci 
l)ğlu, Ohanes, Vartan, Mercan E· 
fendilerle Madam Elenidir. bakkal Niko Andon, seyyar ko

misyoncu Kosti Efendinin oğlu İs· Sekiz mevkufla Niko Andon 
ve Harilaus Tanaş Efendilerin telyo Efendiler ve mühendis Kad· 

sorguya çekilmeleri uzun sürdüğü 
ve vakit geciktiği için, bu on bir 
kişiden yalnız "Şark merkez ecza 
deposu,, müdürü Aleko Stefanidis 

ri Bey, alıkonularak tevkifhane • 
ye gönderilmişlerdir. 

Evvelce mahkemece serbest bı· 

rakılıp dün ifadeleri alınan Kos • 

lar tnraf ındnn sudan çıkarılmış -
tır. Arkadan çarpan bisikleti kul· 
lamın z.ıbıtaca aranmaktadır. 

. Harici ticaret ofisi 
İtalya harici ticaret ofisi .mü • ı 

dürü Sinyor Mazi Ankaradan gel- l 
rni~i~ . 

.- Piynno - 21,Ui Viyolonsel - .. 

slld.. 

it o l\l ·' (4'1,'! m.) 5 ~ 
"l·-' 1~ n:ın\:ası 9 40 Terim~ 2<ı 911 1 20 Haber - 21 Musiki - .. 

ı\nadollı 25 55 f ı;ımcntn Aı. 12.10 ve tiyatro. ) 
il eil 4 .. 1 • ı C'nvon llcv 24 - 5 ııı· .J 
Sir. H:ıvrl~ı: ıs. "aric ile!! 2:ss B u u A P E ~ ·r E <5'10· .,e'IJ'". 
·ı rnın\' ıv 4.311 Ba'va 2 - . ıın or• ı 
l'. :-ıı;onu f.4,- 1 :;;:ırk m. ceu 2.35 10,15 Bando - 13,05 Çıg "0 so ~ 
8ornontl i'J.50 Tcleloo 13 _ ıs PlAk - 19,30 Konser - ~ • 

Esham 

-----------· M O S li O \' A ( 13M JJ].I : l'oP~ 
istikrazlar Tahviller 17,30 Ed,..blyat _ rn,30 vıırı5 (; 

ti ve Harilaus Efen diler dünkü İs· 1 ---- 21 Çek edebiyatı _ 22 Habe. r -....1.~ 
· d b b • 1 ı. dahllı 97.;"5 I l·:lckırlk ••.•• ı J...-tıcvaptan sonra a ser est ıra • * ~ark l•.\'oHnrı 3. ıo Tramuv ~<t.'i'l ı;ilizcc nc;rlyat - :!:?,55 ıv--

kılmıslar, Dün mcvcuden getiri • • ll.l\lu\·:ıhhade ss ;-s ;~~~~~~. ,::~~ 23.05 Haber. ~ıJ 
1 1 ~d k"I l . C.üııırüklcı 5 S!i ı A d 1 J 45 20 • ... l • f" en er en sorguya çe 1 me erı ya • Sa)di nınhı 4.35 * na n u " A n ş o v A (141# 81ıı J 
Pılamıyan on bir kişi bugün gene r.ıııtd:ı! 11 75 •Anadolu 11 45•20 13,10 Pırın - 18 PIA.k - J ' ı'' 

• ' A~ı.: rıvı: - • A. Müm:s~n ss.ı ı ~~ ~ 
mevcuden getirilme!: üzere, ndli • j\.... ..J 19,20 H!lbcr - ::ı Konser -

yeden polise gönderilmişlerdir. :::ı,ı::; PI(lıt - 21 Dııns. ı 



. _..,.._,. _______ - - -- --

18 N· 
~nl933 

"akıt'ı .. 
n BuyUk Romanı ========Tefrika .~~ 10 

• 
MSESİZ 

ıa rr 
•san 1933 ,------- H.:ıkleden: SeHlmi izzet 

''E sasen o b" .. .. k" ··ı lttij b' 1 uyumuş tc uçu -
Irkı: ır kız .. Çocukça yaramaz -
insa r Y~~ıyor, fakat ağır başlı bir 
ol n gıbı dü!ündüğü zamanlar 
lliUYokr:· .Şimdilik istediği gibi, ya-

es ısı 'b· ed. gı ı yaşamakta d evnm 
'Yor .. Ben h .. h .. dah l enuz ayatına mu-
" a e etmedim. .. 
Aklına t'""' 1 Ok es ıgı zaman ça ı§ıyor. 
UYor Akl ...... k' ·· ına estıgı ze:man 

ıtap a 
''1> Çmıyor.. Bir gün bana: 
oen .. 1 . 

1. • guze lıkle her §eyi yapabi-
ırını F 
... · akat zorlukla. bana 
•Oı ,rr • 'l 

c.eçırı emez,, dedi. 
''A b· . nnesinin ahbaplarından hiç 

ırın· . 
l 1 sevn1ıyor .. Onlara tamami · 

g:}~i.ka!t.. Bir gün apartımana 
ıp gıdenlerden bahsettik. Kö· 

Pe"· · ~ının başından öptü: 
'Ben 1 b . ded' ya nız unu severım ... 11 

ı .. 

''B ed .urada çok sıkıldığımı itiraf 
b eyım hanımefendiciğim. Ben 

r akbaın öldüh."ten sonra cok sıkıntı 
;ı-e r ~ 

d •ın .. Çok güç vaziyetlerde kal-
trJ. rın... Fakat o zamanlar hiç ol · 
... aııa hürdüm. Kendime, benli • 
Kııne h. . 1 d aa ıptım .. Ahbap arım var • 

'·· Bu ahbaplar, bugün benim 
~&.bancun oldular .. Hür değilim .. 

enli"· l d a gını. başkalarının e in e ... 
<:'Uta.da, aşağı yukarı bir hizmet· 
.ı ,,e.zi . d . 

.yetın eyım ... ,, 
t Şadiye elinden kalemi bırak-
r ... 

trJ. liayır, artık fazla bir şey yaz· 
...t ası doğru değildi. işte coşuyor • 

tL' 1
cte icinin dertlerini dökecek· 

S )" elrnek vakti yaklaşıyordu. 
ofray k" t ··ı .. g" a sa ın o unnası, gu er yuz 
01tennesi lazımdı .. 
a· •rden kapısı vuruldu. Açıldı: 
-s d" H · ~a ıye anım, nınem ..... 
Serı!haydı .. 

1 Ş~diye birdenbire döndü .. Göz· 
er· t 1 Yaşlıydı. Yaşları yanakların • 

tı~n. süzülüyordu. Seniha, ~adiye· 
ın ag"l d "' .. .. k . a ıgını gorunce, apının 

ttı"· 
ğ lnnde kala kaldı.. Ne yapaca· 
d 111

' fatırdı.~ Meyus bir tavırla a-
eta boynunu büktü. 

Şadiye, bir iki hareketle ya • 
tıd~klarını kuruladı .. Gözlerini sil· 

ı: 

. - Seniha, dedi, kapıda durma 
1Seri gir ... 

Seniha kekeledi: 

•iı:- Affedersiniz Şadiye Hamm, 
• 

1 rahatsız ettim... Amma ninem 
•ııe h 
... l u notayı gönderdi. Sarkı "()l' . -

• 
1Yenleri akornpanye edecek 

tllıı . . 
d sınız .. Bir kere göz gezdirsin 
ed· ' ı .. 

..._ Ver yavrum, peki .. 

ÇaJ Ca~ınız bu gece hiç piyano 
~ llla-!c ıstemiyor değil mi?. Çal· 

&.l'ın y k 'f . . ili ·• orgunsunuz, eyı &ızsı • 
~ .. Sizin yerinize ben çalarım .. 

rıe; ! eşekltür ederim Seniha, ni
.ı .. _ııın ernri baş üstüne, yorgun 
~eg ı· 
ha 1•ın .. Yalnız, bnbam öleli da-
ili a tı ay olmadı da .. Kalabalığe. 
llılek e"'I k . . S ' g enme ıstemıyorum. 

l eniha ı · .. b' e: ' sıca ı:: ve samımı ır ses-

'· .._I lialrlumz var dedi fakat 
J'lt "' ' 1 

l ··ııJık t . . d ... 'ld' t Q\.ir· a ıyı egı 1r.. nsan 
Un b"t" . u un yeıse kaptırır. 

tııı; E:\'et yavrum, hem sen yal -
&~ tan ne kadar yeis ve:-ici cldu

n\l da tahmin edemezsin.. 
'l ahın· . b'l' ın etmıyorum, ı ıyo • 

rum .. Çiinkü bende de ... 
Birden sustu, dudaklarını ısır -

dı .. 
Gözlerinde, derin bir elemin 

izleri göründü .. Odanın ortasın -
da, ayakta, krınıldam~dan duru -
yordu ... 

Şadiye dedi ki: 
- Seniha haksızlık etme. 
- Kime kartı haksızlık ediyo-

rum?. 
- Yakınlarınıza .. 
- Nineme, babama kartı mı?. 
- Evet, ninene, seni seven ba· 

bana! .. 

- Buna sevmek denmez Şadi • 
ye Hanım, onlar, beni ancak va • 
kit buldukça ve bot kaldıkça se • 
viyorlar.. • 

Dudaklarının kıvrımlarındaki 
acılık, sesinin titreyi9inde de var • 
dı .. 

- Seni sevdiklerine emınım 

Seniha; yalnız herkesin sevmeai 
bir değildir. 

- Onların sevme tarzı, bir ev· 
lıidı tatmin edemez, mer.'ut f'de • 

mez .. Her halde ben bu kadar se· 
vilmekten .memnun değilim .. içki, 
misafir, dans, ziyafet, piyano, si· 
nema, tiyatro, kumar arasında se· 
vilmek istemiyorum.. Her halde 
kimse benim taraflanmdan sevil -

mek istemesin.. Benim kalbimi 
kapacak birini ben deli gibi 

kıskanırım .. Onu havadan, s ıd~n 
kıskanırım .. Yalnız benim ol!\un 
isterim. Çünkü ben aevenem, iyi 
severim ve sevdiğim y")ruz benim 

olsun i rim.. Çok hassas, ayni 
zamanda da çok kazakım. 

Bunları bir nefeste söyledi .• 
Katlarını çatını§, alnını kırıttır • 
mıştı .. 

Şadiye, sözünü keamemitti .. Bi
tirdikten a.onra dedi ki: 

- Seniha, hayatta mes'ut ol • 
mak için, verilenin kartılığını 

beklemek laznndır. Çok verecek
sin, mul<abilinde az alacaksın .. 
Başkalarının, kendin gibi olma • 
yışlarını kabul edeceksin .. 

Seniha, ate§li bakıtlarmı Şadi • 
yenin gözlerine dikti: 

- Samimi mi söylüyorsunuz?. 
Yoksa kendinizin de inanmadığı • 
nız ~eylere beni inandırıp teselli 
mi etmek istiyorsunuz?. 

- Sana, hayatrında tecrübe et
tiğim şeyleri söylüyorum Seniha. 

- Öyleyse ben hayatta mes -
ut olamıyacağım: Yüzüme neye 

böyle bakıyorsunuz?. Size yalan 
söylemiyorum, içimi döküyorum. 

Birden nuatu ve sözü çevirdi: 

- Sizin boş yere başınızı ağrı· 
tıyorum. Bunun manası yok. Ney
se, birdenbire odanıza girdiğim 

için tekrar affediniz. Kapıyı bir 

iki kere vurdum ama, ses çıkar· 

maclınız. 

-Duymadım .. 

- Ben de duymadığınıza hük-
mettim de içim rahatladı. 

- Neden?. 

Seniha kıpkırmızı oldu: 

- Ben böyleyim. Aklıma bin 
türlü fena §ey gelir. Kapıyı vurup 

da ses duymayınca, hastalandınız 
zannettim. Bunun için hemen ka -
pıyı açtım. 

( DeftllU ftl') 

1 . . . 

~l~~~~~rnl~~~B D~ 
Yeni 14 sözün karşılığı 51 iincü ukmektep 11oca1anmn j 

ve kullanılışları bulduk/an karşılıklar 
56 ıncı ilkmeklcp hocalarının 

buldukları karşılıklar 

1 - SADME: Çarpma. (Tren
leıin biribirine çarpması çok kor
kunç olur.) 2 - SAiK: Dürten, 
yeden (Bu iş durup dururken çık
mamıştır. Onun bir dürteni var -
dır.) 3 - SAMllN: Dinleyiciler 
(Dinleyiciler, iyi konuşan, iyi dü
şünceler söyliyan sözenlari yorul
madan saatlerce dinlerler.) 4 -
SEBEP: Bahane, ötürü (Ecel gel
di cihana, baş ağnsı bahana.) 
(Bundan ötürü gelmedim.) 5 -
SECDE: Yere kapanma (Eski :Mı-
sırda Firavınlar ahaliyi yere ka -
pandırarak kendilerine taptırırlar
dı.) 6 - SEHER: Tan ağarması 
(Tan ağarırken yola çıktık.) 7 -

SERAP: Alğım salğım (Kamusu 

Osmani: Mehmet Halasi. 4 üncü 
kısmı sahife 19) 8 - SiCiL: Kü· 
tük (Çocuklar doğar doğmaz nü
fus kütüğüne kaydolunurlar.) 
9 - SiHiR: Büyü, (Falcılık, bü
yücülük Türkiye cümhuriyetinde 
yasak edilmiştir.) 10 - SiPER: 
Siper (ısblah), kalkan (Eskiden 
kalkan kullanılırdı anm•a şimdi 

o, yeni silahlara karşı koyamr • 
yor.) 11 - SIR: Gizli (Bu sözü 
sade sana söylüyorum, gizli kal • 
sın.) 12 - SlT AYIŞ: Öğüş, öğ

me (&mi öyle bir öğüş öğdü ki 
orada bulunanlar parmak ısırdı -
lar.) 13 - SiTEM: Gücenme. 

14 - SÜTUN: Direk (Binbir di
rekte eskiden pek meşhur bir ba
takhane varmış!) 

Yabancı sözlerin 
karşılıkları 

Kadıköy Lisesi hocalarının 
buldukları karşılıklar 

Rahat - Dinlenme, itsizlik, 
uygun, kullaruılı, kolaylık, bol: 
(Bugün ·evde oturup dinlenece -
ğim.) (İşsizliğe alışma güçlükle 
çalışırsın.) (Hele ayağıma uyğun 

bir kundura bulabildim.) (Bija -
ma entariden daha. kullanışlıdır.) 
(Büyükada bol bol bir saatte do
laşılır.) Reca - Umma, yalvar· 
ma: (Benim şu işimi yapmanı 

senden umanın.) (Kendisine çok 
yalvardım istediğimi yapmadı.) 

Riıale - Kitapçık: (Yeni çıkan 

kitapçığı gördün mü? Rütvet -
Yutu: (Yutuyu alınca işi çabuk 
gördü. Rivayet - Anlatma: (Bu 
iş için türlü anlatmalar var, han • 

gisine inanmalı? Riza - Boyun • 
iğme, istek, katlanma: (Onu ktr
mamak için söylediklerine boyun 
eğdim.) (Yolculuğa buyruğumun 

İdteğile çıktım.) (Senin yolsuz iş
lerin~ katlanamam.) Ruh - iç, 
öz: (Buranın havası iç~ sıkıntı ve
riyor.) ( Oz çıkınca adam ölür.) 
{İşin özünü anlamadan yapmağa 
kalkışma.) Ruhani - Ö:ı:ük: ( 0-
zükler, ~çnn işlerinden uzaktır -
lar.) Ruhsat - l:ı:in: (İzin alırsam i 
bu yaz Anadoluyu dolaşacağım.) 
Rükün - Temel, direk: (Baba, , 

evin temelidir.) (Ordu, yurdun 
temel direğidir.) Rüşt - Ergenlik 
(Adam, ~rgenliğe varmadan ma

lına sahip olamaz.) Rütbe - Sıra, 

!»asamak: (Askerliğin son basa • 
mağı müşürlüktür.) (Onun sırası 
benimkinden yüksektir.) 

Vahşet • Yabanilik. Vahamet • 
Kötülük. Vaki • Olağan. Vasıta -
Olanğ bulunan, ara. Vebal .- Ve
cit • Kendinden geçme. Veda - Ay 
rılık. Velhasıl - Kısaca. Vesika .
Vicdan - Öz can. Yadigar • Arma· 
ğan. Yakin • Beri. Yani - Daha 
doğrusu. Yegane - Biricik. Yeis -
Bıkıntı. (Tasalr bıkmb). 

Birinci ilkmektep lıocalarının 
buldukları karşılıklar 

Şahıs . Öz. Şahit - Tanık, gören. 
Şahsiyet - Benlik. Şaibe - Leke. 
Şair - Doğurucu, yaratıcı. Şiir • 
Düzenli söz. Şataret - Sevinç. 
Şevk - istek. Şart - Bağ. Şayia -
Y "Yınç, duyunç. Şer · Kötülük, kö
tü. Şeref - Yücelik. Şerait • Tanrı 
buyruğu. 

44 üncü ilkmektep lıocalarının 
buldukları karşılıklar 

Şahıs • Kendi, kişi. Şahit • Gö
ren. Şahsiyet • Benlik. Şaibe - Le
ke, yüzkarası. Şetaret - Sevinç, 

güler yüz. Şevk - istek, dilek. Şart· 
Bağ. Şayia - Duyulma. Şer - Kötü. 
Şeref· Ululuk. Şeriat - Tanrı tü • 
resi. 

55 inci ilkmektep lıocalarmm 

buldukları karşılıklar 

Efsane - Uyduruk, uydurma. 
Ehemmiyet • Değerlilik. Ehil • Us
ta. Elim - Acı, acıklı. Emanet - A· 

riyet. Emare - İz. Emel - Dilek. 
Emin • inanılan. Emniyet • lnnnç 

5 inci ilkmektep lıocalannın 

buldukları karşılıklar 

Habıt • Susturmak, mat olmak. 
Hacim - Boşluk, iç, kaplayış. Ha -
il - Önliyen, engel. Haiz - Var. Ha
mi - Koruyucu. Haps - Kapanık. 

Harç • Katııık, çıkarmak. Hasar • 
Döküntü. Hasle - .- Hasım - Ya
ğın. Huta • Bitkin. Hazan • Sol • 

gun, döküm. Hazin ... ·.-· Havi.
Havi • Edinik. 

3 üncü ilkmcktcp lıocalarının 
buldukları karşılıklar 

Fark - Ayırt. Farzctmek .- Fa· 
sa hat - Pürüzıçüz, açtklık. Fasile • 
Avahk. Fatanet - An1ayış. Faza -
Boslılk. Fazla • Colduk, artkac. - ~ -
Felaket- .-Feragat· VazgeçmPk. 

Fert • Kimse. Fesat - Kötülük. F e· 
aih • F eah : Bozmak, Dağıtmak. 

Cadde - Ulu yol. Cahil - Bilgi· 
siz. Caiz • Olabilir. Cali - Yapma. 
Camit - Donuk. Canip - Yan. Ca -
sus - Gözcü, düşman. Cazibe • 
Çekme. Cazip - Çeken. Cebir -
Zorlama. Cephe· Ön. Cerrah- Ya
ran kimse. 

10 uncu ilkmektep lıocalarının 
buldukları karşılıklar 

Şahıs - Kişi. Şahit • Gören, inan 
drran. Şahsiyet • Benlik. Şaibe -
Leke. Şair • Ozan, duyarak ya -
zan, içten söyliyen. Şiir - Duygulu 
söz. Şetaret • Sevinç. Şevk - istek, 
ışık. Şart • Bağ. Şayia • Yayılma. 
Şer - Kötülük. Şeref • Ün. Şeriat
Doğruyol. 

15 inci ilkmektep hocalarının 

buldukları karşılıklar 

Haber - Ses. Hadise .- Hafıza· 
Ezberlik. Hakim • Buyurgan. Ha -
kimiyet - Buyurganlık. Hal • Du • 
ruş, görünüş. Halis - Öz. Harika • 
Hasılat - Verimler. Hassas • Duy· 
gulu. Hatır • Gönül, Saygı. Hatı· 
ra - Anma. 

20 İTJ.ci ilkmektep lıocalarının 
bulduklan karşılıklar 

Fark - Aykırı. F arzetmek - Öy· 
le saymak. Fasahat - Açık söz. Fa
sile· Soy. Fatanet - Anlayış. Feza
Boşluk. Fazla • Artan, çok. F ela • 
l<et - Kötülük. Feragat • Vazgeç • 
me. Fert - Tek olan. Fesat. Yol· 
suzluk. Fesih - Bozma. 

17 inci ilkmcktcp lıocalarımn 

buldukları karşılıklar 

Fark - Benzemeyiş, seçme, a • 
yırma, tanıma. Farz "etmek,, • 
Tutma, tutki, saymak. Fasa hat • 
Duru söz. Fasile • Soy. Fatanet -
Anlayış. Faza • Boşluk. Fazla • Ar· 
hl!, Artan, kalan. Feragat - Vaz • 
geçme, elçekme. Fert - Kişi, kimse. 
Fesat • Çürüklük, Bozu1duk, yol • 
$UZiuk. Fesih • Bozma, kaldırma, 
<lağıtına. 

40 ıncı ilknıcl.:tep hocalarının 
buldukları karşılıklar 

Fark • Ayırt etmek. Farz • Say· 
mak. F asahat • Düzgünlük. Fasile
Küme. Fatanet .. Anlayış. Faza· 
Boşluk. Fazla - aşırı. Felaket .
Feragat • Vazgeçme. Fert • Tek. 

Fesat - Yolsuzluk, bozgunluk. Fe • 
sih - Bozmak, kaldırmak. 

........................................................................................... 

Atinalı Yüksek mektep talebesi şehrimizde 

Şehrimizde dolaşan Yunan genCjlerl 

Atina Darülfünunu ve yüksek Yunanlı talebeler dün yanla· 

mektepleri talebesinden seksen rında kendilerine mihmandarlık 

kişilik bir gurupun paskalya tatil- yapan Türk talebelerle birlikte 

lerini geçirmek üzere ıehrimize şehrin muhtelif yerlerini gezmit· 
geldiklerini, Galatasaray lisesine lerdir. Talebeler şehrimizde bi1 

misafir edildiklerini yazmıştık. hafta kalacaklardır. 



Sayıfa: 6 VAKiT 

"Buz cennet,, inde Hayat !!.~!!.~:~'!!:.~!.~~-~~~-~.'!:. Medyum Hanussenin ölümü 

Kuib;-· .. ··~·~····y;k~~···· .. y~~de Latince mi? Haf;t;·· .. ·;·;~~;;ı;;ı;·· .. dol 
yaşıyan Eskimolar Bu lisan çok kolay olan meşhur adam ! 

Harp nedir ? bilmezler. ihtilafları şarkı ve dans 
müsabakaları ile hallederler ! 

Meşhur seyyah ve kaşif Nor - vetlerini eksiltmeyi akıllıca bir iş 
veçli Profesör Kristiyan Leden, mahiyetinde görürler mi? Tabii 
geçende bir konferans vermek ü - hayır! 

zere Viyanaya davet edilmiş, ora- "Peki, aralarında hiç ihtilaf, 
da Eskimoların yaşayışma dair kavga çıkmaz mı?,, diyeceksiniz. 
meraklı şeyler anlatmıştır. Aksini iddia etmiyeceğim. Fakat, 

Kristiyan Leden, şimal kutbun- bu hususta da pek yüksek ve ince 
da, buzlar arasında ya.~ryan Eski - fikirli, saf, tertemiz duygulu ol -
molar hakkındaki konf eransmda, j duklarmı söyliyeceğim. ihtilafları, 
fJraya yaptığı seyahatte gördükle-, kavgaları nasıl hallediyorlar?. Si -
rini ve öğrendiklerini şöyle anla · ze misalle anlatayım: 
tıyor: 

"Eskimoların yaşayışlarındaki 
huıusieytleri tetkik etmeme, doğ
rusunu isterseniz, biraz da tesadüf 
yardım etmiştir. Bindiğim gemi, e

bedi olarak buzlarla kaplı kala -
cak şiınal memleketinde kazaya 
uğramıştı. Dolayısile, şimal kutpu· 
na en yakın sahada yaşıyan Eski
moların arasında üç sene menfi 
gibi kalmıya mahkum oldum. Fa· 
kat, buna mahkum olmak demek, 
bilmem, ne dereceye kadar doğru 
olur?. Tesadüfün beni oraya nef • 
yetmesi, bambaşka bir muhit içer· 
sinde hot zamanlar geçirmeme ve 
bu sahada etraflı surette tetkikat 
yapmama frrsat verdi.. 

Cetleri gibi •• 

Ben, bu üç sene içersinde Es -
kimoların, bizim medeniyetimizin 
tesirinden uzak kalmış bu tabiata 
en yakın ya,ıyan insanların adet • 
lerini öğrenince, bunların, hala on 
bin sene evvelki cetleri gibi yaşa· 
dıkları neticesine vardım. Bunlar, 
garbi Grönland ve şimali Kanada
da yafıyan Esikmolardan çok da
ha farklı bir hayat geçiriyorlar. 

Şimal kutpuna en yakın saha ·
da, daimi olarak buzlarla kapalı 
kalacak sahada yaşıyan Eskimo • 
Jarm silahları t~tan ve kullandık
ları aletler, kemiktendir. Bu saha
ya, Avrupalılar, hemen hiç ayak 
atmazlar. Bir Avrupalının oraya 
gitmesi, ancak benim gidişimde 
lduğu gibi, bir tesadüf dolayısile 
labilir. Yazının ne olduğunu bil. 
iyen, bununla beraber kafi de -

ecede zeki olan oradaki insanla • 
ın Avrupalı insanlar hakkın<laki 
Üf ünü§elri pek lehte sayılamaz. 

nlar, Avrupalıları, "Tam insan,, 
eğil, "Yarım insan,, telakki edi • 
orlar. Gene bu telakkilerine göre, 
vrupahların anaları Eıkimolu 
ir kadın, fakat babaları, bir "Ku· 
p köpeği,, dir ! Demek oluyor, 

i ancak anaları kendi kavmlerin
en olduğu için, bizi kısmen insan 
yılmıya layrk görüyorlar! 

Sövmezler, severler ! 
Bu Eskimoların lisanında, ıöv

eyi ifade eden tek eklime yok • 
r. Buna fafıyor musunuz?. Bu, 
r hakikattir. Şimdi ıöyliyeceğim 
ye, belki daha ziyade şaşacakaı
z: Buna mukabil, mahdut lisan • 
rında sevgi ve zarafet ifade eden 
birler pek çoktur. 
"Harp,, nedir?. Onların lisanın
bu kelime ve kaf alarmda •• bi
anladığımız şekilde - bunun 
manası mevcut değildir. lnsa -
insanla döğütmesi, insanların 

ibirlerile boğ azlatması? Fak.at, 
in? işte onların bir türlü akla 
m göremiyecekleri bir şey! 

biatın hamlelerine kartı koy • 
la uğratrrken, hiç biribirlerini 
dan kaldırarak, ınücadele kuv-

Şarkı ve danslar .. 

iki delikanlı, ayni kadını sevi • 
yorlar, yahut iki komşu, ayni av 
yerinin sahibi olmak istiyorlar. iş
te, mükemmel iki ihtilaf, iki kavga 
sebebi! Bunu hal için, silaha dav· 
ranmıyorlar, şarkı ve danı müsa· 
bakasma giriyprlar. Civardaki bü • 
tün Eskimoların toplandıkları yer
lerde, iki delikanlı, yahut iki kom· 
şu, karşılıklı güftelerini kendileri • 
nin uydurdukları şarkılarını ıöy· 

liyerek, düello ediyorlar. Dinliyen
ler, hakem heyetidir. Hangisi da -
ha hot söyler, güldürür ve beğe -
nilirse, kazanan odur. Eğer şarkı 
ile müsabakada berabere kalırlar· 
sa, danı müsaba.kaaı yapıyorlar. 

Hangisi daha iyi, daha çalak, ha
reketleri ahenkli olarak danseder • 
se, kazanan odur! 

Onlardaki aile hayatı, bizim a
ile hayatımıza örnek olması lizım
gelecek derecede dirlik, düzen ü • 
zerine kurulmuştur. Daima neşeli, 
daima mes'ut görünen karı, koca 
için, bunun böyle olması adeta bir 
alışkanlıktır. Pek tabiidir. 

idari vaziyetleri 

idari vaziyete gelince, onların 
ne mafevk makamları vardır, ne 
polis kuvvetleri, ne de kanunları .. 
Böyle olmakla beraber, hırsızlık, 
dolandırıcılık, gasp yahut cinayet, 
onlarca büıbtüün meçhuldür. 

Çok tahammüllü ve çok cesur· 
durlar. Köpeklerin sürüklediği kı • 
zaklar üezrinde, Ren geyikleri pe
şinde, yüzlerce kilometrelik mesa· 
feyi geçerler. Küçücük denebile -
cek, dıtı deri kaplı ~ayıkları için· 
de, balina balığı avına çıkar ve 
günlerce av ararlar. Ayılar ve fok 
balıklarile, taştan yontulmut mız -
rak ve bıçaklar ellerinde, boğu • 
şurlar, çoğu, hayvanlarla boğu • 
şurken ölür. Birçoğu da tabiatın 
şiddetli hamlelerine mukavemet 
edemiyerek can verir. Harbetme • 
dikleri, kanaatle yaşadıkları hal • 
de, içlerinden çok yaşıyamn nadir 
olması, hep bu ıebeplerledir. 

iyilik tellkkileri 

Bu sahanın cenup kısmındaki 
medeniletmiş Eskimolar, Avrupa 
kültürünün tesirini muhtelif cihet
lerden hayli benimsemiş bulunu • 
yorlar. Halbuki: bu daha şimalde
ki Eskimolar, itikat hususunda da 
on bin sene evvelki cetleri gibidir· 
ler. Biribirlerine iyilik etmeyi, en 
büyük meziyet olarak tesbit etmiş
lerdir. Lakin, nasıl?. Mesela,, bir 
oğul, ihtiyar ve kötürüm anasına, 

onu yüksek bir dağın tP.pesine çı • 
kararak, oradan aşağıya fırlatmak 
la iyilik etmiş olacağına zahiptir. 
Anası da onun böyle yapır.aıını 
ister. Gözayşları arasında, vedala
tırlar, sonra oğul, vazife telikkiıi
le bu hareketi tamam) ar. Anaaına 

öğrenilebilirmiş ! b d "°Ji-Viyana sarayında yıldızı parlıyan u a amın, r
ltalyanın ilim cemiyetleri tara· 

fmdan ehemmiyetle tetkik olunan tika yüzünden öldürüldüğü zannediliyor 
bir mesele, latinceyi beynelmilel Berlinde son günlerde bütün Bu z=.t, İmparatorun h . 
bir lisan yapmak, beynelmilel kon b ııJ dünyaca t'°nmmış bir medyum öl- do!o:toru Kertsldi. Herkes e 
gre ve konferanslarda bu lisanın dürülmüttür. • kışladı. Gerek doktor, gerek 
konuşulmasını kararlaştırmaktır. bul Bu adam, Erikyan Hanussen şiduşes, gerek salonda 

Romaya ait tetkik ve tetebbu- b ismindedir. Fakat, bu, onun ken· başka mümtaz tahsiyetler, u 
larla meşgul olan ali cemiyet, Ar- MOf' disine sonradan taktığı, medyum da Arşidük Leübold Salvaı-'I 
keoloji, tarih alimlerinden, fen ve sıf ati le faaliyet göstermesi sıra· jen ve F redrik hepsi beni t.Jı • 
ıan'at üstatlarından bir çokları· ·ı sında işitilen ismidir. Asıl ısmı, tebrik ettiler. Bu tecrübe ı e 
nın esasen latİnce bildiklerini, O• f Herman Ştaynşnaydc~·dir. Bir den bire yıldızım parlamıştı· fi 
nun için bunların her içtimada la· matbaa sahibidir. Büyükharpten sonra, tlall 
tinceyi kolaylıkla ıöyliyeceklerini Bir çok kurşunla öldürülen bu ::en, Avrupayı, Amerikayı, ~ 
ve tezlerini kolaylıkla hazırlayabi- bütün dünyaca tanınr.nş medyu- kayı dolaştı. Avrupaya döndl.1ı. 
leceklerini anlatmaktadır. " 

Cemiyet, Avrupanın her mem· 
leketinde şubeler tesis ederek la
tinceyi beynelmilel lisan yapma· 
ğa çalışmaktadır. 

Bu fikre taraftar olanlar, latin· 
cenin kolaylıkla öğrenilebileceği

ni, latincenin veciz bir lisan oldu· 
ğunu ileri sürüyorlar. 

mun üzerindeki binlerce marka, zam:ın, aleyhine bir dava açl 
parmağındaki kıymetli yüzüğe, kı Kendisini y.:ılancılıkla, şarla~ 
ravatındaki pırlanta iğneye, al- lı~da ve dclandırıcdrkla ithaJll 
tın, saat, kösleğine c!okımulma· diyorhrdı. "Laytme1·its da\'.,._ 
mış olması, gümüş tn!llı ba3tomı- denile=ı meşh:.ır dava görüldiİ· 
nun, kendisinin düştüğü yerden Muhakeme edilirkell 
biraz ötede bubm:ıası, soymal: i- tft Suçlu mevkiinde oturan .ıı. 
çin değil, intikam dmak m~kta· aJI' nussen aleyhindeki iddiala~ı _"...'rJ. 

Faşistler fırkası bu 
müzaheret etmektedir. 

dile öldürüldüğüne delil sayıl- detle reddediyor, "ben, hakıkı ":' 
harekete maktadır. .J lıl' 

medyumum.- Beni imtihan eue 

Çinlilerle çok şid
detli muharebeler 

PEKiN, 17 (A.A.) - Şinvang· 
ton limanının etrafında çok şid
detli muharebeler olmaktadır. 

Bu şehir Luan nehrine doğru 

hatti rüc' atlarının kesilmesinden 
korkan Çinliler tarafından dün 
tahliye olunmuş ve Mançukov kuv 
vetleri tarafından işgal edilmit· 
ti. 

Japonlar Çinlileri Luan nehri· 
nin sağ sahiline doğru ıürmeğe 

çalışıyorlar. 

Menba keşfi 1 lirsiniz!,, diyordu. Mahkenıe, ~ 
Bu cinayet vesilesile, gazete- müdafaanın yerine getirilJ!Jetİ' 

ler, medyumun macera dolu ha- kabul etti. Kabiliyetini arat" 
yatından uzun uzadıya J.ahıedi- mak üzere kendisine grafoloji, ti 
yorlar. lepati ve medyum meseleleri ti 

Erik Yan Hanussen, taliin ken· rildi. Ehli vukuf sıftaije hazır 1" 
diıine büyük yardımı dokunan in- lunan müteha1111Iar arasında tt1 
sanlardandır. Meşhur edebiyat ta- ruf Praglı ruhiyatçı profesör f't 
rihçisi doktor Morib Ştaynşnay- şer de bulunuyordu. Hanu.; 
derin torunu olan bu adacı, bir kendisine verilen vazifelerden f 
çok işlere girip çıkmış, Viyanada ğunu halletti. Neticede mahked" 
bir canbazhanede ipnotizme nu· beraetini kararlaştırdı. 
maraları yapraken, dikkat uyan· Kararın esbabı mucibeıiO~ 
dırmıştır. bu adamın fevkalade ruhi ~~ 

Gizli şeyleri meydana çıkar· yetleri haiz medyum olduğu'"._ 
mak hususiyetinin k"üçüktenberi mahkeme heyetinin gözlerile / 
etraf mdakiler tarafından sezildi- rüp, buna kanaat getirdiği ziV 
ğini iddia eden HanusQen, Büyük diliyordu. 

Pariste iki günlük kazalar harp esnasında Bosnada askerli- Şöhret, Afettir 1 
PARIS, 17 (A.A.) - Dün sey

riıef er kazalarında 11 kişi ölmüş 

ve 17 kişi yaralanmıştır. Son iki 
günde ölenlerin miktarı 20 ve ya
ralananların da 50 dir. 

karşı hürmet, itaat ve şükran bor· 
cunu ödemiş, demektir! 

Yaşlı ve artık ellerinden bir iş 
gelmiyecek babalar, buz kaplı düz 
lüklere doğru yollanırlar. Aailele • 
rine yük olmak istemez, onlardan 
ayrılır, "Nasibimiz neyse, karşımı· 
za o çıksın!,, derler. Nasipleri ise. 
ya buzlar ortasında, sonsuz ıssız • 
lıkta aç kalmak, donmak, yahut 
da bir beyaz ayının lokması olmak 
hr. Nasipleri karşılarına çıkmakta 
gecikmez! 

Dayanıksız, bünyeleri sağlıksız, 
sakat çocuklar, hayat mücadelesi -
nin şiddetine maruz bırakılarak e· 
ziyet çekmemeleri maksadile, ana, 
babaları taraf mdan buz üstüne 
bırakılıverirler. Sonra, ana, baba 
böylece onlara karşı tefkat göster· 
dikleri, onları korudukları kanaa • 
tile müsterih, evlerine dönerler! 

"Buz cennet,, inde 
Muhakkak olan şudur, ki bu 

Eskimolar, kendilerine tabiatın 
ilham ettiği yaşayışlarından, adet
lerinden, telakkilerinden memnun
durlar. Bir "Buz cenneti,, nde ya· 
tadıklarını sanıyorlar. içleri rahat
tır. Bize tahayyülü bile üşümek 

hissi veren muhitleri, ürküntü ve • 
ren hayat mücadeleleri, dehtet 
veren itikat tezahürleri, onlara 
mes'ut yaşamak imkanını temine· 
diyor. 

Saadet, zaten bir telakki meıe· 
leıi değil mi?. Ha öyle, ha böyle!,, 

ğini yaparken, civarda bir mem- Bu dava ve bu karar, H..,.., 
ha keşfetmek teklifi karşısında senin töhretini arttırdı. fa)ıP 
kalmış, muhakkak keşfedeceğini birçok ta düşman kartııına ç~ 
söylemiş ve hakikaten gizli bir Bunlardan Helvig ve Hayland 
membaın izini bulmuştur. simlerinde iki alim, onu tiddetl' 

Viyanadaki tecrübe tenkit ettiler, aleyhinde y.sıl~ 
Muhtelif varyete truplarmda neşrettiler. Bu aralık vaktile '!"' 

talepati numaraları yapmış olan verdiği hususi k&.tibi de, eıki eft# 
Hahussen, Büyükharp devam et· disi aleyhinde, bazı ifşaatta b" 
tiği sırada, mezuniyet almış, Vi- lundu, bir broşür bastırdı. ~ 
yanaya gelmiş, orada birçok müm zamanlarda, işi gündelik poli~~ 
taz şahsiyetlerin bulunduğu bir çıhğa döken Hanussen, Berhll 
toplantıda hazır bulunanlar tara· çıkan bir mecmuada AlmanY..,.
fmdan kendisine telepati delileti- atisine dair "şöyle olacak, ı,ötl' 
le meydana çıkarılmak üzere ha- olacak!,, yollu bazı haberler otlf 
zı tekliflerde bulunulmuş, bu ara- retme!de meşeul oluyordu. 

da Arşidüşes Blanka lmmakula- Politika intikamı 1 
ta, kapalı zarf içnide üstü yazıl- • r,I' Almanyada muhtelif ıiyaıı »ı 
mamış bir mektup uzatmış, "bu l dıı· reyanl:ırm ~aynaştığı ve çatıf 
mektubu benim kime yazdığımı ıtl bir zamanda, bu gibi netriY• . 
keşfet ve al, ona götür. Mahare- b 1 d·~· . A yetr u unması, ver ıgı ııyaıı ga • 
tini göster!,, demiştir. · · ti ne zıt bir haberine kızan birı•1 )' 

rafından, intikam maksadile ~ 
dürdüğü kanaatini kuvvetlendit' 
mektedir. 

işin iç yüzünü meydana çı~ 
- Zarfı aldım. Oturanlar a· mak için, tahkikat derinlettırt 

Bunun üzerine, mektubun ya· 
zıldığı kimseyi nasıl bulduğunu, 

Hanuasen hatrralarmda şöyle an
latıyor: 

rasır-da dolaştım .. Beşinci sıraya 

varınca, mektubun verileceği kim
senin yanma yaklaştığımı hisset· 
tim. O sırada oturanları şöyle ha
fifçe, birer birer yokladım. Tam 
ortada oturan beyaz sakallı b~r 

zatın önüne gelince, irkildim. Son 
ra, önünde eğilerek, bu zata mek
tubu uzattım. 

Yıldızım parlamıştl 1 

Bu anda, sessizlik içindeki sa
londa Arşiduşesin heyecaı_ılı sesi, 

yor. ~ 

M. Lebun'ün bir mek;b.ı 
LÖHA VERE, 17 (A.A.) _. r.4· 

Herriot, ile de F rance vap~ 
geldiği zaman reiıicümhurun ~ 
mektubunu bulmuftur. ReiıİC , 

d'yof' hur, bu mektubunda şöyle ı ~ 

Bu ufak yazı ile Atla• O -
yanusunun kapısını açtığınıJ ~ 
da size selamlarımı ve teJIJeııll' 

işitildi: 

"Olur fey değil, .• buldu. 
tubu Y,azdıjım zat, odur!,,. 

rimi iblağ ederim. • .--
Size iyi seyahat müsmir bit...

Mek· zife ve mes'ut bir avdet telli 
ederim. 
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lCJRK Ç ENİN YAP IS 1 ~-~!!!.~!!.!!.~ ....... ~eJ.~.~~P..!.'!.1:~ 
iv üzerine düşünceler · Dresdende Türk emeği, 

Yazan ı Ali Haydar Emir 

s -3-
1 ~kiı ıeali. on k' . . Türk tütünü onu~ ' ae ız sessızın 

Yapdrr :etirilerek ayrıca 144 kök 

ıj, A, ğr hu da ikinci kaidedir. 
G u u - Ba p C Ç D a, <la }( , a, a, a, a, 
Şa, l' a 'v a, La, Ma, Na, Ra, Sa, 

O .. : a, Ya, Za. 
G 'gurubu B p o, (i

0 
}( • o, o, Co, Ço, Do, 

Şo, l 
0 
'y 0 • Lo, Mo, No, Ro, So, 

~ lJ . .' o, Zo. 
ıı C ' iurubu B p C 
,.rf u, <lu }( • u, u, u, Çu, Du, 
~ Şu, l u 'V u, Lu, Mu, Nu, Ru, Su, 

, . l ... , u, Yu, Zu. 
d~ "' ' gurubu B p 
b~ ~ı, l\ı l · ı, ı, Cı, Çı, Dı, Gı, 

\'1, z
1
: 

11 Mı, Nı, Rı, Sı, Şı, Tı, Vı, 

"t, iurub B 
~e, C K u • e, Pe, Ce, Çe, De, 
Ş e, ~e, Le M N R S e, le V , e, e, e. e, 

Ö . .' e, Ye, Ze. 
Co 'c~~ruhu - Bö, Pö, Cö, Çö, Dö, 
Ş" 

1 

o, lCö, Lö M" N.. R" s·· o, lö y.. , o, o, o, o, 
O • o, Yö Z" ... 1 o. 

C" 'iUrubu • Bü P" C" Ç" D" il <l·· ,... , u, u, u, u, 
Ş .. 

1 

u, "'ü Lü M·· N·· R·· s·· u l·· v 1 
, u, u, u, u, t ... u. ü, Yü, Zü. 

~ ~·&~~u B' p· c· ç· o· c· p ı, I(· t· - ı, ı, ı, ı, ı, ı, 

f~ ~i. 'tiı, z·ı, Mi, Ni, Ri, Si, Şi, Ti, 
bır Q • ı. 
L~ (' U 144 ko"kt d" d" • • d• 
11• ~ (ad en or u ısım ır: 

ruz: Sabahları çiçeklerin üzerin -
deki ıslaklık, pişmişlik mukabili. 
Karışıklığın önünü almak için hi· 
rincisini çiyve ikincisini çiğ şek • 
linde yazmak eyi olur; çiy yağ
mış, çiğ et yemiş gibi. 

Sekizi fiillerde geçmiş zaman 
ekidir: Du (oldu), Tu (tuttu), Dı 
(aldı), Tı (sattı), Dü {gördü), Tü 
(düştü), Di (geldi), Ti (gitti). 

Dördü ile isimler cıfat yapılır 
ve nisbet belli edilir: Lu (sulu, 
Çorumlu), Lı (bağlı, Konyalı), 
Lü (güllü, görgülü, Köprülü), Li 
(sevgili, sisli). 

Dördü sorgu ekidir: Mu (soldu 
mu), Mı (sarardı mı), Mü (gör• 
dü mü), Mi (çizdi mi) .. 

Biri eskiden hal ve mahal gös
termek için kullanılırmış: Be. An
cak bir iki örnek kalmış: Göçmek-
ten göçebe; izden izbe. Dresdende FesCjİ kardeşlerin cıgara fabrikası 

Geriye kalan seksen altısı leh - Dresden şehrinin Johannstadt 11827 de Herr Georg Stad tarafın • 
çemizde kullanılmıyor. Bununla 1 ~dı ile anılan kısmında sigara fah· dan kurulmuştur. 1931 de Fes· 
beraber kökler, dal budak salıver· rikaları, kendine göre bir mahal- çi Kardeşler bu fabrika ile ortak 
mek için muhafaza edileceklerdir. le teşkil etmektedir. Dresden bir olmuşlar ~·e yüzde 70 hisseyi elle • 
Diğer lehçelerde belki manalarıda zamanlar hemen bütün alış veri- rine g~çirmişlerdir. 
vardır. Seslisi önde bulunan tek şinde çok ehemmiyetli bir yer tu- Fabrıkanın asıl inkişafı 1931 
heceli 144 köke seslisi sonda bu- tuyordu. den sonra başlar. Fabrikanın i • b' 'datn dam demektir, çocuk küçük 

1iıı' ~e)~ ~inektir), Bu, Şu, Su (bu 
ttl' fakat e~ın •onunda G sesi vardır; 

le ... 
0 

gı:didir. Sugvla • sulu yer E-
«< Po)· · ' 

tıl\rn ısın Yani Yalova kaplıcala-

lunan bu yeni 144 daha katılırsa 1926 dan sonra Tröstlerin te - daresi, Fesft:izade Ziya Beyine· 
köklerin tutarı 288 ze varır. şekkül etmeğe başlamasile bu )indedir. Persia fabrikasının 

Şimdi üçüncü şekli işliyelim. mahalle eski diriliğini kaybetme - Drcsden satış mağazalarını süsli -
Bir az dikkat edilince anlaşılır ki ğe haşlamıştır. Belediye; Dres • yen zarif kutuları üstünde lstan • 
on sekiz sessizi (seslisi önde bulu- den'i eski pazar kudretine ka - bul Gülü yazısı göze çarpmakta • 
nan) 144 kökün önüne getirmekle vuşturma.k için elinden geleni dır. Kutular açılınca şu iba • 
yapılacak işi, (seslisi sonda bulu- yapmıştır. Fakat Tröst karşısın - reyle karşılaşırız: "Sigaralarımı • 
nan) 144 kökün sonuna getirmek· da bu çalışmalar müspet bir neti - zın harmanları yalnız en iyi Türk 
le yapılacak işin aynidir: Ab-Bab, ce verememiştir. Bugün Dresden, tütünlerinden yapılmıştır. Garan • 
Ba - Bap. O halde üçüncü kaide eskisi gibi değilse de, tütün için, ti ederiz,, bu küçük ibarenin eh~ 
şöyle kurulmalıdır: On sekiz ses- gene Avrupanın en kudretli dı§ pazar alış verişinde büyük bir de -

' 

eıki T" k d iki. ur çe a ı; Suğan). 
k, }'a 'k:dattır: Ya (ya Dövletba
kktri ıkun leşe), ne (ne Şamın 

~U'. ~e. Arabın yüzü). 
diıi) bı .1~11i ek (lahika) dır; şöyle 

l)·~ ılır: 
Ord" • C.. C..\J u nısbet ve azlık ekidir: 

~' ,le. manca, tatlıca), Ça (Arap
~ ('t~·a.), Ce (Ermenice, ekşice), 
~'dd ~rk~e, sertçe). Ca ve Ce 
lat,k ~.~rı deği,mez bir şekilde o
ta " ııUere zaman verir: Alın-

' ~elince 
" l>örd" · u, (l>a ~ ıarf ve bağlama ekidir: 
la, 'tın Rda, Dağ da), Ta (lrr-ık
•~t) ak ta), de (evde, ge l de 
~l~ te .<sütte git te bak). 

., d 
1
'
1
1 ıle isim yapılır: Ga (Dal-• o .. 

t1l L ia, karğa, manğa), gu (sor-
' "<>r ) (Stt- )gu , Gı (sargı, karğı), Ge 

(~t t~ 1 Gü (süzgü, görgü), Gi 
~ı, \'ergi). 

Ilı.. ltııı y k .k. l k" . . . ~l)ı-;: , u arı 1 a tı e ın ışını 
.ı ·-.1.. 1 
11~11 ' Ya nız muayxen heceler -
lttitı:o.n~a. kullanılır. C ve D harf-
~tf' llııbetle Ç ve T ne ise G 
(.ı_ ıne . be 
l)'ık nıs tle bu da odur: Ka 
lt)~>'' arka), Ku (tutku, yutku, 
l\u ("İk~ı (atkı, çatkı), Ke (?), 

lkiu· .u), Ki (biçki). 
(~ı) •ı ıle mekan ismi yapılır: La 

~-~· kı!la, yayla-bu kelime yay. 
ı._,llt Ildır), Le (Hafif hecelerde 
d~) il l'erini tutar, örnek bulama

''h•h 8unlar ayni zamanda mü
~)~~t ekidir: lstanbulla Edirne, 

lk' e kağıl 
)il- •ıi il 

: ~ e müsbetler menfi yapı-
(~eı~: (~lrna, kırma, vurma), Me 

llit'j ! 1Rıtrne, görme). 
'tı ı 1 

e eskiden mekan ve za
~ıtt-, 0~fı Yapılırmıt: Ra (bura, 
tJe .. • ta, •onra) Rı Re Ri mad-

~· . • •nin • , , 1lı~iı· de bu zümreye girmesi, 
~· İkiai •: karekteri icabıdır. 

1t: S ernenni, şart ve kıyas eki-

~·-~~laa, kanıksamak, du
llitn~ ) , Se (gelse, gelirse, 
s~ki ~ek). 

'lhl. ıı faillik sahiplik men-
'd '...: ~. . ' ' 
ld.._ ') dır: Cu (vurucu, kolcu, 
~>'· ._: tu (yo~rtçu), cı (avcı, 
°( • ~\ (~). Ç: {ııendıkçı, balık-
t.lı..ı G:tibnc··) Ç" ( ··t ··) c· t· "'l u , u su çu ' 1 
1 1'1-d.ıaeçici), Çi (işçi, sepetçi). 

Q~il\· • 
~ ı ı~tm ve 11fat olmak 

)&rde daha kullanıyo -

siz harf, birinci takım köklerin 1 pazarıdır. ğeri vardır. Her gün binlerce si -
önlerine, yaliut ikinci ta'kım kök - ı 1932 yılı, arkasında bir kaç gara paketnide okunan bu Türk 
lerin sonlarına getirilerek 324 :kök durgun yıl bırakan sigara fahri - tütünü ibaresi fabrika yükseldik • 
daha yapılır ve bunlarla beraber kaları mahallesi için bir dönemeç ce rekabeti de böyle ibareler kul • 
Türkçedeki köklerin sayısı 612 ye olmuştur. Ucuz siğara yapılma - lanmağa sevkeder. Tütün piya • 
varırA sına müsaade veren kanunun neş - salarmda bu, her vakit, böyle ol • 

B ğurubu: ri üzerine eski durgun küçük fab - muştur. 

289, Bab - baba kelimesi bu rikalar İ§lemeğe başlamış ve ye - Dış ülkelerde sigara fabrikası 
kökdendir. Kökün kendisi eski - nileri de kurulmu~tur. Fabrika - kurmak ve onu yükseltmek, sanıl -
den isim olarak kullanılırdı; Me- lar, bütün mıntakaları için en iyi dığı rribi, kolay bir şey değildir. 
mun halife zamanında yeni bir reklam sayılabilirler. Dresden'de Fabrikacılık, baçlıbaşına biı· i ştir 
mezhep çıkaran Babek atlı Türk Bulgaria sigara fabrikası kurul - ve çok çetin bir çalışma tarzı ister. 
filozofunun asıl adı Bab bey idi; maden önce Bulgar tütünleri son Nnceleri Alrnanyada kurulmuş o
Artşirin babası, yahut büyük ha - derece az aranıyordu. lan bir kaç Türk sigara fabrikası 
bası, olan cobanın adı da Babdır. Fakat bu fabrik:ının Bulgar tü • idaresizlik ve hesapsızlık yi.izün -
Kökde menşelik kokusu var; bel- tünJeri için yaptığı reklam, bu tü. den çok zaman geçmeden yıkıl • 
ki arapça hah kelimesi odur. 0- tünlerin bütün harcıanlarda çok mı~lardır. Bu acı yı!ulışları gör • 
nun için teabit edilecek manaları· büyiik bir yer tutmasına sebep ol • dükten sonra iyi neticeler elde et • 
na çapterde katılabilir. muştur. Hamburg'ta Neuer • mek için ne kadar ihtiyatlı yollar· 

290 Bap • bunun kendisi ve burg sigara fabrikası da Make • dan gidilmesi lazım olduğunu an • 
müştakları kaybolmuştur. donya güneşi başlığı altında yap • lamak hiçte güç değildir. Ge -

291 Bac - Baca, bacak, bacanak, tı!;t reklamlarla ayni neticeyi ha • çen yıl Berlinde çok büyük bir 
bacı kelimeleri bu köktendir. zırlamıştıı· . Bu iki fabrika da Yunan scrmayesile kurulan Hel -

292 Baç - Vergi, haraç. harm:ıı.ılraında Türk tütünü lrnl • las fabrikası, yapmış olduğu mu • 
293 Bad - Badana kelimesi bun- landıkları halde Türk tütününden azzam reklnm ma!iraflarma göre, 

dandır. bahsetmek lüzumunu duymamış _ henüz istediği neticeyi elde ede • 
294 Bag - Kullanılmıyor. tardır. Milyonlarca lira sar • memiştir. Şark tütünü ye~i~tiren 
295 Bağ • Rabıta demektir. O- fedile r .. k yapılan bu sigara fahri. her millet burada kendisine sürüm 

züm ağacına ve bunun yeti~tirildi- kası re~dimmın netice::i şu ol • yeri aramaktadır. Yunanhlığın 
ği yere de bağ denilir. Bu gibi yer- mu::uı· : . Türk tütünlerinin an'a. Dresden'de Greiling - Sigara -
ler göçebeyi bağlar ve otokton ya- nevi şöhreti bir hatıra olarak fabrikası gibi cidden muazzam ve 
par. Onun için zaman geçtikçe ka- kalmıştır. Fakat bugün Dresden _ dört caddeye yayılmış ve mil -
saba ve şehir haline gelen yerlere de tekra!' dirilmeğe çalışan siga _ yonlarca kilo tütün kıyan, çok 
bağlık ve git gide balık denilmiş- ra maha1lesinde İyi bir inkişaf is . modern bir fabrikası van!ır. Bu 
tir, ve balık kelimesi büyükşehir tidadı gösteren bir Türk fabrikası fabrika Almanyadaki Yunan tü -
manası almıştır: Beş balık, han vardır ki: Bu reklam vazife • tün alış verişi için çok ehemmi -
balık gibi. Görülüyor ki bağ a- sini yapmaktadır. Persia, G. m. yetli bir temeldir. Ve onun için 
cemce değildir. b. H., adını taşıyan bu fabrika Yunan devleti bu fabrikaya mil -

296 Bak • Kullanıyoruz. ıımııunnımmnmuıııııııııııııııınuwnıwuuınıımııııııuıımuınuımıııuuuımınımuuuu yonlarca kredi nçmıştın Greiling 
297 Bal • Yalınız malum olan dandır. fabrikası ba~langıcmda çok müte -

tatlı maddenin adı olarak kullanı- 301 Bas - Kullanıyoruz. vazi bir i~ yeriydi . Muvaffaki -
yoruz. Fakat bala, balı kelbıeleri 302 Baş • Kullamyoruz. yet, her vakit sis!ematik ve 
de bu kökten geldiğine göre baş- 303 Bat • Kullanıyoruz. sezgili çalışmanındır. 
ka manaları da aranmak lazımdır. 304 Bav • Kullarulmayor. Perisa fabrikası, Ziya Beyin 

298 Bam - Kullanılmayor (Bam 305 Bay. Zengin, bey. Acem· idaresi altında büyük bir fabrika 
teli tabirindeki bam, tetkika de- ce değildir. Bayat kelimesi de bu olmak yolur.a girmiştir. Yeni 
ğer.) kökten yapılmıştır. milliyetçi Almanyanın destekle -

299 Ban - Kullanıyoruz. 306 Baz • Bu kökün mahiyeti rinden biri olan Çelik Miğferliler, 
300 Bar - Baraka, barışmak, ha- tetkika değer. Almanca sözü ile Stahlhelm, yal -

rınmak ve barrt kelimeleri bun - B1TMED1 mz bu Türk sigara fabrikasının 

Sayıfa: 2-.: 
Yugoslavgada ................................ 

Eski fırka 
Tam hürriyet ve 

yeni intihap istiyor 
BELGRAT, 17. (A.A.) - U

zun seneler M. Nicolas Patchitch' -
İn riyaseti altında bulunmuş ve 
hükumet tarafından faaliyette bu 
lunması menedilmiş olan eski Ra
dikal fırkası reisi M. Stanojevitch 
tarafından imza edilmiş ve· fırka 
taraftarlarına hitaben kaleme a
lınmış bir mektup şeklinde ve Yu
goslavya'nın dahili vaziyetine da
ir bir beyanname neşretmiştir. 

Beyanname, Radikal. fırkanın 
her şeyden evvel şimdiki rejimin 
kat'i surette aleyhtarı olduğunu 
kaydetmekte ve siyaletini tiddet
le tenkit eylemektedir. 

Beyannamede deniliyor ki: 

"İçinde yaşadığımız şu karışık 
zamanlarda milletimiz, her türlü 
teşviklere ancak insanın malik ol
ma~ı lazım gelen iptidai hukuka 
sahip olduğu zaman mukavemet 
edebilir. Bu hukukun ise ebedi 
surette temin cdilıhesi icap eder. 

Eski Hırvat fırkası ile eski Sırp 
Demokrat fırkasının ortaya atmış 
olduğu Federalizm- meselesinden 
bahsetıniycn beyanname, iflas et
tiğinin muhakkak olduğunu söy
lediği merkeziyetçiliği takbih- et
mektedir.,, 

Beyanname, serbest. intihabat 
yapılmasını, hakiki bir parlamen
to rejimi vücude getirilmesini- is
temekte, hakiki millet- mümessil
leri intihap edilmek suretile Sırp· 
lar, Hırvatlar ve lslovenler arasın 
da samimi bir itilaf vücude. geti· 
rilmesini iltizam etmektedir. 

Böyle bir itilaf, bunlardan bi
rinin diğeri üzerinde· hekemonya 
tesis etmesine mani olacaktır. 

Beyanname,- iktisadi noktai 
nazardan, şimdiki rejimi memle
kette buhranı vahimleştirmit ol· 
makla muhafaza etmekte ve- "tk
tisadi meseleleri halletmek için 
bütün içtimai unsurların açıktan 
açrğa müzakeratta bulunmakta ol 
duldan,, medeni memleketlerin 
örnek tutulmasını tavsiye eyle-
mektedir. 

Fransız sosyalistlerinin 
kongresi 

AV1GNON, 17 (A.A.) - Sos
yalist kongresi öğleden sonra mü· 
zakeresine devam etmiştir. 

Uzlaşma esasına dayanan 
Bulm-Paul Faure takriri üzerinde 
bir anlaşma mı elde edile=eği, yok 
sa hükumete i~tirak taraftarlarile 
grubun müfrit unsurları arasında 
birden.bire bir uyuşamamazlık mı 
çıhacağ ı henüz belli değildir. 

m 11 m: u •ı 111: mm.11nwıuma1ıta11U11111Ui111111D 

s igaralarını almaktadır. Ve bunun 
için de fabrika ile Stahlhelm ara • 
sında mukavele yapılmıştır. Bu 
Türl: fabrikasının t:ım mfı.nasile 
inkişafı, memleketimiz için, . hiç 
şüphesi z, yalnız Türk tütünü 
sarfiyatı bakımından değil, ayni 
zamanda ve bilhas!a tütünlerimi • 
zin reklamı itibarile ehemmiyetli • 
<l ir. Bir yıl içinde iki küçük 
odadan büyük ve modern bir fab • 
rika haline g-elen bu müessesenin 
tam manasile muvaffak olmasını 

dileriz. Dış pazarlarda temel 
atan her Türk teşebbüsü, yurt i . 
çin, yeni bir temeldir. Dış pa. 
zarı elinde tutan budur, yalnız, 
bu yolla, istihsalin~ disiplin al • 

tına alabilir. M. "· 
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· Sofya maçları: Lik 
maçlarının tatili 

.Gandiye Tutgun 
3 BAD 

--- uıwwwı _ _.._ , 

riniz ve alıkoyunuz .. 
-7-

Erkek, bir gençti.. Başında ek
seriya Darülfünunluların giydikle· 
ri bir bere vardı.. Daha henüz 
yeni gelmiş olacaktı ki eliyle mah
lebici çırağını çağrıyordu. Ferdi, 
gencin mahallebiciye bir tavuk 
göğsü ısmarladığını gördü .. Mat
mazel Luizle biribirlerine sokul -
muşlar, her halde aşıkane bir şey• 
ler konuşuyorlardı.. Zira, deli • 
kanlı, önündeki tavuk göğsüne 

dokunmuyordu .. 

Ferdi, gene e•ik yerine geldi .. 
Matmazel Luizle genç, hesap gö·
rüyorlardı. Kalktılar, kolkola gi • 
rerek köprüye doğru yürüdüler, 
kar§ıki kaldırıma geçtiler, ve Bo
ğaz içi iskelesine giderek bilet al· 
dılar .. 

ISTANBUL, 17 (A.A.) - Ma-J Gandi bu üç esaslı akideyi 
yısın ilk haftasında Sofyada yapa· ı kabul etmekle beraber Kast siste
cağı maçlar için hazırlanan milli ı mine, yemeğe içmeğe, çalışma • 
futbol takımımızın idmanları bu: ğa ikamete ait olan talimata aldı· 
cumadan sonra son safhasına gi· İ rış etmemekte olduğundan Breh -
recektir. Bunun için futbol fede· l menler onu Hindu bile ıaymamı· 
rasyonu, alakadar futbolcülerin ya baılamıılar ve kendisini de kas 
tamamen serbest kalmasını temin tan çıkanp atmışlardır. Halbuki 
maksadile, lik ve şilt maçlarının Gandi, Brehmen olarak doğmuf -
bu cumadan sonra tatilini mınta• tur. Bununla beraber onun bir ta· 
ka futbol heyetine bildirmiıtir. knn teferrüata uymamaıı, kendi -
Resmi futbol müsabakaları, milli sini kaıtmdan atmıya saik olmuş· 
takımımızın Sofyadan dönüşüne tur. Bu vaziyette olan Gandinin 
kadar tatil olunacaktır. her hangi bir kimseyi Brehmen 

Sarojininin bu muvaffs 
leri onun İngiltere edebiyat 
yeti azalığına intihap olun 
saik olmuş ve kendisi bu ~. 
çok büyük şöhret kazanı111f , 

Sarojini 1905 te ı<al 
toplanan Hindistan içtinıai ~ 
ransında nutuk irat e. ~ 
memleketinde derin bir teıit 
rakmış ve o günden itibarel1 
ıi faaliyete koyulmuştur. Orıılj 
liğ hitabeti, herkesi hayrt.fl 
yordu. Bilhassa gençler on\J11 J 
f o o A b' 1 r " uz ve tesırınc ta ı o uyo ı • 

Ferdi bir beş dakika daha ora
da durdu .. Sonra eczahaneye git· 
ti, Taksim merkezini aradı. Kapı· 
cı oradaydı .. 

- Allo... Sen misin Hasan E
fendi? ... Ben Ferdi ... 

Ferdi, gene eski yerine geldi .. 
onların nereye gideceklerini bil · 
mediği için Kavaklara kadar bir 
bilet almıştı.. Hem, müzakereci 
kızın bavulunu istasyona bırak -
tıldan sonra Boğaziçine seyahatini 
bir türlü anhyamıyordu.. Sonra, 
kapıcının sözleri onu büabütün ıa· 
şırtmıştı .. Bu kız, her halde Mari 
değildi, olamazdı da ... 

Beynelmilel kadromuzun çalı§· yapacak kudrette olmadığı aşikar
tırılması işinin ferdi antrenöman dır. 

lar onu taklit ederek an'ane"1 

ciılerini kırıyorlardı. 1. 

- Benim efendim .. Ne var?. Ne 
oldu. Ne diye beni buraya getir -
diler?. 

- Merak etme... Sana bir şey 
soracağım .. Daha doğrusu, hemen 
oradan bir otomobile bin, Emin
önüne gel, ıana. burada bir kız 
göstereceğim.. Galiba bu, Selma 
Hnaımm hizmetçisi Mari ba· 
kalım ... Sen de bir gör de .. O mu, 
değil mi?. 

Vapurun kalkmasına daha on 
beş dakika vardı.. Ferdi, biran, 
takipten yaz geçmeği düşündü .• 
Öyle ya?. Ne diye vakit kaybede • 
cekti?. 

kısmı bitirilmiştir. Önümüzdeki Fakat Mis Nila bütün bunları 
pazardan itibaren takım halinde bildiği fıalde gene Gandinin kud -
idmanlara devam edilecektir. Bu retinden şüphe etmemekte, onun 
idmanlar pazar, sah ve cuma gün· iltifat ve teveccühünü kazanmak -
leri, teşkil olunacak iki takımın la Brehnıen olabileceğini ümit et
karşılaştırılması, yahut hariçten mektedir. Gandiye aşık olan kadın 
bir muhtelitle müsabaka yapılma- ların ikincisi de budur. 

Nihayet Sarojini de Gsııda 
birlPşti. Gandi, mukaveınet 
manıJır. Fakat Sarojini 011 

birlikte çalıştığı halde muk'3 
Laral tarıdır. Gandi, sulh ve • ı 
faka. Sarojini harp ve cidal l 

- Belki de odur.. Zira geçen 
gün kendisini görmüşler .. 

- Kim görmüş?. Ne zaman ? 
- Dün değil, evvelisi gün .. Bu -

raya uğramış .. Ben yoktum.. Ka -
rım görmüş.. Kendisine mektup 
gelip gelmediğini, hanımdan bir 
haber olup olmadığını sormuş ve 
dönüp gitmiş ... 

- Ya ..... Peki üstü başı nasıl -
mış? ... Yani eski Mari gibi miy -
miş?. 

- Yani saçları gene siyah mıy· 
mış?. 

- Saçları mı?. Anlamıyorum .. 
İsterseniz karım burada.. Onunla 
konuşun bir .... 

- Peki ver bakayım .. 
Bir saniye geç.ti .. Sonra tele -

fondan bir kadın sesi: 
- Buyurunuz efendim .. Be -
. ' mm .. 

- Anlamadım efendim. 
- Mari evvelki gün size gel -

miş .. Saçları gene eskiden olduğu· 
ğu gibi siyah mıydı?. 

- Tabii efendim .. Gene siyah-
lı .... 

- Peki dişleri gene eskiden ol· 
duğu gibi eksik miydi?. 

- Öyle ya ... Diş fidan gibi bo · 
yuna sürer mi?. 

- Saat kaçtı?. 
- Dört buçuk, beş vardı .. 

- Evvelki gün olduğuna emın 
• • ? 

mısın .. 
- Eminim ... 
Ferdi düşündü .. Şaşırmıştı .. Bu 

saatte matmazel Luiz, mektep kız
lariyle birlikte imtihandaydı. Öğ
leden sonraki vaktini, bir mualli -
me hanımla beraber geçirmişti. Bu 
cihet tamamile tesbit edilimşti .. 
Esasen muallime hanım da, öğle • 
den sonra, imtihanlar bitene ka • 
dar, matmazel Luizle beraber ol
duğunu söylemişti .. Nasıl olup ta 
ayni saatte -matmazel Luizle 
Mari ayni şahıssalar- hem Vefa· 
da, hem de Taksim de bulunabilir
di?. 

Bununla beraber, bir defa mü -
düriyete telefon edereh Liitfiyle 
görüşmeği münasip buldu ve 
memurların odasına girerek tele • 
fonu açtı: 

- Allo .. Liltfi Bey orada mı?. • 
- Hayır efendim daha gelme • 

di. Yalnız, telefon edince size 
söylenmek üzere bir kağıt yazdı. 

- Kimsin sen?. 
- Ben muavin Ahmet ... 

- Peki Ahmet, söyle bakalım!. 
- Matmazel Luiz bu sabah 

"ben Yeşilköyde Turşucu soka -
ğında 28 numarada Madam Ta • 
vart'ın evine gidiyorum.. icap e • 
derse beni oraıla ararsınız,, de • 
mıs ... 

-

4 

Bu adresin doğru olup olma
dığını tahkik ettiriniz .. 

- Yaptık efendim... Adresi 
var .. Doğru .. 

-Ya! .. 
Ferdi tam telefonu kapa yaca -

ğı sırada, muavin acele acele ba -
ğırdı: 

- Durunuz, durunuz. Bey ge· 
liyor .. 

Ferdi bekledi .. 
- Allo .. Ferdi Bey ... Ha... Ben 

L\itfi, şimdi istasyondan geliyo • 
rum ... Bavulu açtım, içinde ... 

- ..•.. bir sürü kadın çamaşı· 
rı var değil mi?. 

- Evet ... Fakat ayni zamanda, 
kapağiyle üç dört sayfası eksik 

S · ' "Eth' · pınoza nın ıque,, eserı var .. 

Ferdi sıçradı: 

- Ne diyorsun?. 
Kıp kırmızı olmuştu. Bu hınzır 

kız az kalsın onları atlatacaktı .. 
Demek ..... 

Ferdi bir an düşündü: 
- Derhal, dedi, köprü Boğaz· 

içi iskelesine gel, yanma Ahmedi! 
Abdiyi, Muzafferi de al. .. Vapu -
run kalkmasına on dakika var .. 

içeri binerken "Zincir,, usulünü 
tatbik edeceksiniz ... 

(Dovamı var) 

Esnaf bankası hakkında 
tahkikat yapılıyor 

sı tarzında olacaktır. 

Milli takını için çağırılan iz· 
mirli ve Ankaralı futbolcüler bu 
hafta içinde lstanbula gelmiş bu· 
lunacaklardır. 

Mıntaka güreş 
• 

şampıyonası 

tSTANBUL, 17 (A.A.) - Mm 
taka resmi güreş müsabakaları bu 
cuma günü yapılacaktır. Beyoğlu 
Halk fırkası binasındaki idman 
salonunda icra edilecek olan bu 
müsabakalara lstanbulun bütün 
tecrübeli güre§çileri girecektir, bu 
müsabakalar, son mevsim içinde 
güreşçilerimizin kaydettikleri te
rakkiyi ölçmek için çok kıymetli 
olacaktır. Bu güreşler, ayni za
manda milli takımımızın teşkili 

esnasında iıtifadeli olacak birer 
tecrübe mahiyetindedir. 

Kadın müsabakacı 
alınmıyor 

LE KAP, 17 (A.A.) - Cenubi 
Afrika Atletizm birliğinin senelik 
toplantısında ne Olimpiyat ne de 
Britnaya imparatorluğu oyunları
na kadın müsabakacı gönderilme
mesine karar verilmittir. 

Bu kararın sebebi, olimpiyat 
takımlarının en yeni menajerleri
nin müttefikan kadınların erkek 
atletlerden ayrı olarak seyahat et· 
melerini tavsiye etmiş olmaları
dır. 

Manialı at yarışı 

-3-
Gandiye afık olan kadınların 

üçüncüsü olan Sarojimi Naidu asil 
bir Brehmen ailesinin kızıdır. Fa
kat o da, Gandi gibi, Brehmenli -
ğin birçok teamüllerine isyan e -

deni erdendi. 
1879 da Haydarabatta doğan 

Sarojimi, doktor Çattopadahyaya
nın kızıdır. Babaaı lngilterenin A
donberg darülfünununda ve Al -
many~da tahsilini ikmal ettikten 
aonra Haydarabat nizamının hü • 
kumetinde çalışmıf ve Haydara • 
batta bir tıp medreıesi tesisine ça· 
htmı,tır. Fakat bu alim, bu fa:ııl 

adam, hulyaperverdi. Tahakku • . . .. 
kuna imkan bulunamıyan şeyler 
ve Almanyada tıp tahsil eden bu 
peşinde koşar ve bu yüzden bü -
yük zararlara t 1radı. İngiltere 

zatın en büyük zevki ıüfli maden· 
leri altına çevirmiye uğraşmaktı. 

Bununla beraber bu doktor, en 
büyük kızı olan Sarojiniyi mükem· 
mel okutmu!, 1895 te onu lngilte
reye göndermiş, o da Londradan 
Kembriç darUlfünunlarında tah· 
silini pek büyük bir surette ikma· 
le muvaffak olmuştu. 

1898 de bir aralık Hindistana 
dönen Sarojini, nizamın hükume • 
tinde çalıtan doktor Naidu ile ev· 
lenmit ve onun bu izdi~acı yüzün· 
den bir patırtı kopmuştu. Çünkü 
Sarojini Brehmenlerin en yük -
sek kastlarından birine mensuptu. 
Halbuki kocası orta bir kasttandı. 

AUTEUIL, 17 (A.A.) _Hen· Brehmenler bu izdivaca müsaade 
etmek istemediler. Ona mani ol -dikapl ve manialı at yarıtmm 

4500 metroluk ve 250,000 frank· mak için uğraştılar. Fakat muvaf

lık reisicümhur mükafatını, Agi· 
tato ismindeki hayvan kazanmış· 
tır. ikinci Ski, üçüncü Y arlas' dır. 

Agitato'ya binen çokey, Lock'
dır. Sahibi M. Ballero'aır. Yarı
şa 21 hayvan iştirak etmiştir. 

fak olamadılar. Çünkü Sarojininin 
Avrupada geçirdiği üç sene, onun 
seciyesini inkitaf ettirmiş ve ona 
seciyenin İ•tiklalini müdafaa için 
lazımgelen kuvveti vermişti. 

1905 te ilk manzum e~eri olan 
"Altın etikte,,yi neşreden Sarojini 

Flore turnuvası herkesin nazarı dikkatini celbeai. 
MONTEKARLO, 17 (A.A.) - Eser, bilhassa lngilterede çok be

Beynelmilel flore turnuvasının fi. ğenilmif, lngilterenin en tanınmış 
nalı: şair ve münekkitlerin den Arthur 

İtalya 3 puvana karşı 9 la mağ 1 
Symonds bu e3eri takdir etmişti. 

llıp etmiştir. Onun ikinci eseri olan 'iZaman 

lskrim dersleri kutu,, birinci:ıinden çok fazla hüs· 
Ciimhuriyet Gençler Mahfeli nü kabul görmüş, lngilterenin en 

Telefondan tekrar kapıcının se -
si duyuldu: 

Esnaf Bankasının son aylarda
ki vaziyeti hakkında geçenlerde 
Şehir meclisinde münakaşalar ol
muştu. 

iktisat Vekaleti Esnaf Banka· 
sı aleyhinde çıkan hu şayialar ü
zerine lstanbuldaki şirketler ko· 
miserliğine verdiği emirde tahki
kata başlanmasını bildinnittir. 

Spor Şubesinden: büyük edipleri ve münekkitleri a· 
Mahfelde meccani iskrim ders- 1 rasında sayılan Sir Edmund Gos:ıe 

leri açılmıştır. Dersler her hafta bu eserin mukaddemesini yazmış
Cumartesi günleri saat 18 den i- tı. Bu iki eseri ''Kırık kanat,, ta • 
tibaren verilecektir. Kayıt Cu· kip etti ve bu kitapların üçü hem 
martesi Perşembe günleri saat ingilizce, hem hintçeye tercüme o-
17 den 20 ye kadar mahfelin Be- lundukta.n batka Avrupa lisanla • 
yoğlu Cümhuriyet Halk Fırkası rının birkaçına çevrilmiş, bir çok 

- Allo .. Ferdi Bey ... Allo .. O • 
rada mısınız?. 

-Ha ... Evet ... 
- Oraya geleyim mi?. 

- Hayır, hayır, vaz geçtim .. 
Yalnız, bir daha Ma.ri oraya gele· 
cek olursa, hemen polise haber ve· 

Bu emir üzerine Şirketler ko
miseri Remzi Saka Bey dünden 
itibaren tahkikata başlamıştır. binasındaki dairesinde yapılır. parçaları da bestelenmiştir. 

dedir ve daima ihtilal ister· 
için Sarojini 1925 le milli 
grenin ikinci reislğine intihaP ; 
duğu zaman bütün Hintlilere l' 

keri bir terbiye verilmesi lii 
"d f t . v ''b nu mu a aa e mış, e 1 

Hintliler, kendilerine mey~~, i 
kuyanlara mertliklerini go~l. ~ 
miyor ve yurtlarını, aileteriı>I 
mabetlerini müdafaa edeıniY 
Yapılacak ilk it askeri ruh&J ~ lıı 
dırmak için askeri teşkilat d 
da getirmek ve her Hintliye · t 
bir terbiye vermektir!,, .d_,;\ 
Gandiye taraftar ve Gandıy~ 
tun olan bir . kadının,. bu ti 
söz aöylemesınde hal ıle kşl 
kı zu yok mu?. ~il\ 

(Dcvsffe 

- Papazı dö§en sarh~J 
Y eniköyde dün gece bir ~J 

ya kavgası oldu ve Zarair jı.,S 
biri bir papazı dövdü. Hadiıe l 
le oldu: /;• 

Her tarafta olduğu gibi d~~it' 
ce Y eniköy Paneiya Rum k

1af 
sinde de ayin yapıLmıştır. sıı 

esnasında kilisenin papazı .da. 
nın kötülüğünden ve ahretıı> 
ğinden bahsetmiye ba,laınıt~i~ 
esnada dünyasından ve ah ti 
den geçmit bir halde, kafayl pi 
muş bir vaziyette bulunan 
isminde biri ortaya atılmış: fe~ 

" -Papaz efendi, papaz e~ 
di ! Dünyanın kötülüğünden 

1
,e1 

sediyorsun; ahrette huriler 0 p 
ğını, rahatlık bulunacağını •6-,; 
yorsun ! Anladık, anladık ıı1 
dünyada rahatlık, huri yok 10 ;; 

... ,.et 
Demiş; papaz bunun ° dıJr' 

dünyanın neresinde iyilik ol . l 
h Z · de· nu sorunca, sar oş araır .. ~a 

"- Ulan otomobilleri go. ti1 
yor musun diye cevap verrıııt ~ 

Papaz sarhotun bu laflar:,! 
zar gibi olmuş ve yüzüne b 
le bakarak: ı 1 

"- E, sen halt ediyorsuıı· 
miştir. J 

pıt".':. 
Bunun üzerine Zarair de ti' 

döğmü~tür. Suçlu hakkınd& 
bata ba~lanmıştır. 

··'" Ayazmaya giren hır• ,,.,· 
Yşf,fY ı 

Vefada Meryamana & ı..ıt' 
d. ısr"J 

sında papas Vasil efen ı tJt", 
ya müracaat ederek ayııı ~ 

1 ·· "k ·· ·· naht"'' ~f atın yuzu ve gumuş a ,e . 
kacak gibi eşyasının Tanat f .., d-" rısı tarafından çalındıgın 

kayet etmiştir. / 
Tan aş ve karısı hakkınd

bata başlanmıştır. 
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Asurilerin hicreti 
• 

ır ;akitler bizimle döğüşen Asuriler, 
raktan Jrana hicret edecekler 

UriJer M·· 1 .. 
tnniy t u~ umanlar arasında kaldıkça kendilerini 

e le hıssetmiyorlarmış ! Fakat sebebi başkadır 
E:ık"d ı en T .. k" 
Yatıya ur ıye hududu için· 
'lerd' n cemaatlerden biri, A· 

ı. Bun} d 
~aıında dii ar a umumi harp 

.. 1 ntüttefi fıtı~n tarafına geç • 
. ~ !ttıiiılerdi kle.rın hesn.bına dö • 
it ının .. · Bılhassa Çarlık Rus· 

d tızeriınize t "k" d . ' e d azyı ın en ıs· o e en A ·ı 
&J .ı trirı h.. surı er, Rus inkılabı 
fi e anı· · k l ft,.k ısız almıtlar ve der· 

· " ara. · · 1• zısıne hicret etmitler· 

ne kabul olunduğu zaman Asuri • 
ler gene memnun edilmemi§ bir 
halde bulunuyorlardı. Onun için 
Asurilerin patriği Mar Şimon Lon. 
dra, Bağdat ve Cenevre arasında 
mekik dokuyor, ve Asuriler için 
bir yurt teminine gayret ediyordu. 

Mar Şimonun teşebüsleri akim 
kaldığı için geçenlerde Suriyeye 
hicreti düşüm:'leğe ba~lamış ve 
Irak hükcmetini de bu hicretle Sayıları 'h 

r,l l ' nı ayet 30,000. den i- tehdit etmitti. 
" o an b A 
r)(i u suriler, Irakta bir Bunun üzerine Irak batvekili 
ililterleşeınediler. Bir aralık Asuri patriğini teskin için çalı§ • 

ıı, y elr bunları Hakkari dağla· mış ve Asurilere bir miktar arazi 
er eıtirm k. liakk.. . e ıstediler. Onlar verileceğini söylemi§ti. Fakat Irak 

tilil arı taraflannın mutlaka ba!vekilinin bu vadi de Asurileri 
,
1
·· '"•tıp ;andasına geçmesi için menmun etmedi. Çünkü Asuriler 

1 F',k urdular. Müslümanlar arasında kaldıkça 
°""tınc1 lt Asurileri Hakkari dağ - emniyet hissedemezlenniş ! 

k ~l::rlet~irmek le§ebbüsü de Asurilerin bu emniyeti hissede-
p ~ • 

2 
ı. Mılletler cemiyetinin memelerinin sebebi, her fırsat ve 

e; ttdiği ; te ~usul tarafına gön - bahaneden istifade ederek vatan· 
1''1c hu elekı heyeti, Türkiye ile datları aleyhinde çalı~malarıdır. 
ııtlı dudunu tayin için bir plan İcabında lngilizler hesabına ken -

1 . f ,.,Y~~ktı. Bu plan hazırlan • di va.tandaıları aleyhinde silah 
~ ı'-İn ""·· ılletler cemiyeti Hakka • kulanmalarıdır. 
• lUrk' 

· 'iır ıyede kalmasını tasvip Asuriler Irakta yer bulomıya · 
:r ı. 

b caklarını anladıktan sonra ba~ka l. GU S :i 

"tthl\t Uretle Asurilerin iimitleri bir yer aramağa ba§ladılar. Kısa 
llıJ,Q ı' ~ldu. 1930 senesinde ya· bir zaman mukaddem, İran hüku
d, .<\ l'lgıltere • Irak muahedesi meti bunları hududu dahiline ka· 

· .. •uri( · .. ·JI lillJcii b erı memnun etm~di. bul edeceğini söylemiı. Asurilerin 
,!~•~ril u ınuahede mucibince, lranda diledikleri milli yurdu bu

'li llrer, kahir bir islim ekseri - lup bulmıyacakları ve lranın da • 
ti .<\ '~ında kalıyordu. vetinden istifade edip etmiyecek • 

ı •urıle . 
"' 'l(at bu r Protestolar çek.mııler, leri henüz belli değildir. 

~~itr Protestolar fayda ver • Herhalde Asuriler, Iraktan ~ı • 
19 ı. kacak olurlarsa Iraklılar son de • 
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tansız sosyalistleri kon-
11 • • • d 
~ gresı ıçtımaın a 
. . ijiikı"r • • k k .. il . · ' ... ınete ıştira etme temayu en: 
; ~v~alistler arasında boşanma olamaz! 

' )']İat ~NON, 17 (A. A.) - Sos· himaye etmesine mecburiyet hasıl 
~t' ı;ngreıinin dün öğleden olmuttur. 

~ ~· ~~ ttınit olduğu içtimada re Bundan ıonra M. Renoudel, 
e b.~ loa 1 O\'akyalı M. Vinterin, kürsüye çımkııtır. Mumailehyin 
el ,, Ytl demokratlarından M. müdahale etmesi tiddetli alkıflar 

1 il 'lıtıı~~:b~k lsveç batvekili M. ve protestolarla kartılanmıttır. 
İ ~~ P.1 Rın B~l~ika amel.e fırka • M. Renaudel, intihap edilmit 

1 d '1tıtle . · Delsının ve lsvıçre ıoı- sosyalistlerin gerek kendilerini 
"·f t'~ ~;·~den M. Nikolun kongre· ve gerek dostlarını ittiham etme • 
'
1 it, ulunduklarını ıöylemit· lerini istemek suertile meydan o • 
p l f.t. '-•· kumakta olduklarını ve bilhassa 

') ''ıcoıı itile h e, Cenevre vukuatı do· kongre azasını siyasi temayülleri 
ba!ka olan bu rakiplerin intihabat· 
ta elde edebilecekleri neticelere 
karıı uyanık davranmaları lazım 

geldiğini söylediği zaman bu söz
ler, infiale delalet eden tezahürler 
le karşılanmıttır. 

~ l\C)Q 'P•e atılmıt idi. 
it· ~'t'tı J~ede hazır bulnanlar, bu 
~ >t{ l ' •tlanııtlar, enternaıyo • 

i,' ~ieorı·~· terennüm etmitler ve 
'İti ed~n kürsüye gelmeıini 
' tr ır. 

tıfh.. ~ M 
di ..._., 91, 11 

• Grumbach, ortaya a· 
t, ~İ)e Ona ıosyalistlerden mi-

tt ~"'-'a~runuz,, demi,tir. 
t ~t huı eyh, M, Nicolle'un kon· 
~14 -. .. Udnınasına tiddetle itiraz 

11Lı " e . b' ''l. ~,. hlıttir ki: 
ltlj... ''ıcoıı 

•iıı ~ı etti'" e, komünistlerle el 
,1) ~ ~htb~ınden ve kan dökülme· 
~~\liatı 1

Yet 'Verdiğinden dolayı 
'Mit, tr tarafından tardedil -

"il~ cl'\ırnb \e~ ~it &eh yakınında bulu· 
d"a ~ ~, b·~tlcadaıları tarafından 

~d; .. ~cunıa maruz kaldığın· 
.. ın· b 1 azı taraftarlarının 

Hükumete i§tirak temayüllerine 
ait beyanat, birçok sıralardan şid
detle alkıtlanmış, bazı sıralar ise 
muhtelif tezahürlerdc bulunmuş • 
tur. 

Seine intihap dairesinden M. 
Farinet, fırka kütlesi ile parlamen 
to grubu arasındrıki "bo~anma,, 
dan bahsetmit M. Vincent Auriol 
İ!e Blum • Paul F aure takririni 
müdafaa etmek üzere künüye 
çıkmıttır. 

Mumaileyh demitlir ki: 
Sosyalizm mensupları ile inti • 

harp etmİ§ oldukları kimseler ara· 

Hususi Haberlerimiz •................................................... 
Zabitler ve ticaret 

Zabit ve neferlerin tica
ret yapamıyacaklan 

kabul edildi 
ANKARA, 17 (Hususi) -

Adliye encümeni, memurların ti
caretle i~tigallerinin yasak olma· 
sına dair olan hükümlerin ve ce· 
zai müeyyidelerin zabit ve nefer
lere de teşmilini kabul etmiştir. 

Bu gibilerin ticaretle iştiga1le· 
ri halinde çarpılacakları ceza iki 
ay hapse indirilmiştir. ihtiyat za
bitlerinin de vazifeye başlamala
rından itibaren ticaret yapmaktan 
menedilmeleri, fakat hususi ve 
§ahsi vaziyetleri itibarile efradın 
tabi olduğu memnuiyet hükümle· 
rine tabi tutulmaları zaruri görül
düğünden encümen kanunun ih
tiyat zabitleri fıkrasına bu nokta· 
yi ilave ve müeyyide olarak da on 
günden üç aya kadar hapis ceza· 
sını kabul etmi§tir. 

Afyon mukavelesi 
Yugoslavya - Türkiye mu

kavelesi hariciye 
encümeninde 

ANKARA, 17 (Hususi) 
Afyon arz ve talebini makul bir 
hadde indirmek ve iki memleke· 
tin afyon istihsalatı arasında bu 
müvazene tesisi ve temini maksa
dile hükumetimizle Yugoslavya a· 
rnsında aktedilmi~ olan afyon iti· 
lafnamesinin tasdiki hakkındaki 

kam.ın layihasını hariciye encüme
ni kabul etmiştir. 

Radyo ve sinema 
Halkevleri için getirilecek 
bu makinelerin vergiler

den istisnası 
ANKARA, 17 (Hususi) 

Halkevleri namına ithal edilecek 

Altı lngilizin muhake
mesinde iddianame 

Maznunların üç suçu: Fabrikalara sui 
kast, casuslulc, iğfal ve rüşvet .. 

MOSKOVA, 17 (A.A.) - Tası şebbüs etmeleri esbabı muhaffe· 
Ajansı bildiriyor: feden addedilemez. Thornton ile 

Maznunların isticvabı bittikten Mounthous'un cürümleri menfur
sonra, müddeiumumi Vişinski id· dur. Fakat vazifelerine ve vatan· 
dianamesini okumuştur. larına hiyanet etmiş olan devlet 

Müddeiumumi, meselenin ci· memurları hakkındaki infi'al ve 
han şümul ve istisnai bir vasfı ol- nefret hissini ifade edecek kelime 
duğunu bu itibarla Sovyet Rusya yoktur.,, 
dostlariyle ve düşmanlarının ala· Müddeiumumi, Mounthouse'un 
kasını celbettiğini söylemiş ve de· kendisi aleyhine tevcih edilen it
miştir ki: hamı Metroviçkes müessesesine 

"- Bazı mahafil, devletimizin karşı tevcih edilmiş bir tecavüz 
hukuku hükümranisi ile teessüs et şekline tebdil için yaptığı teşeb-
miş olan hudutları geçmişler ve büse temas ederek demiştir ıki: 
davanın seyri üzerinde bir tazyik "- Bu mesele münasebetiyle 
yapmağa teşebbüs etmişlerdir. Bu Metroviçkerse karşı her hangi bir 
tazyik, ona layik olan tarzda va· ithamda bulunabilmek için bir 
zedilmiştir. Hiç bir kimsenin da- malumata malik değiliz. Ve hiç 
hili işlerimize müdahale etmesine bir zaman bulunmadık. Moskova· 
müsaade etmiyoruz ve hiç bir za· daki şubesinin bir kaç memuru 
man etmiyeceğiz.,, tarafından irtikap editen cürüm 

Müddeiumumi, neşredilen Be· hareketini bu müessese taraf mdan 
yaz kitapta geniş bir zemin bulan ika edilmiş bir cürüm olarak telak 
manevi tazyik hakkındaki itham kiye mütemayil değiliz. Mütte· 
ları cerh ettikten sonra, hem sandalyesine oturan Metro

viçkers değil, Mouthouse' dir .,, 
- Bu davanın en büyük mezi· 

yeti İngiliz efkarı umumiyesine al 
datılmış olduğunu göstermek ola· 
caktır. On dokuz saatlik isticvap 
hakkındaki masalı ortaya ilk atan 
Monkhouse olmuştur. Dün Monk· 
house hatasını itiraf ve itizar etti· 
ği zaman bana öyle geldi ki, mah· 
keme huzurunda değil, aldattık· 

ları kimseler huzurunda özür dile· 
miştir,, demiştir. 

Bundan sonra Vişinski, mese
lenin tetkikine geçerek timdi mah 
keme huzurunda bulunanların 

Müddeiumumi casusluk hakkın 
daki muhtelif zihniyetler üzerin
de durarak casusluk denince ge· 
rek Sovyet kanunları bakımından 
ve gerek İngiliz kanunları bakı
mından ne anla§ıldığım izah et• 
miş ve Thornthon'~n kendisini ge
niş siyasete atılmış bir acemi a· 
dam gibi casusluktan bihaber gös· 
termek istediğini söylemiştir. Bun 
dan sonra rüşvetin izallma geçen 
Vişinski, bu hususta Sovyet Rusya 
ile burjuva devletler arasında mev 
cut farkı tesbit etmiştir. 

seçme münevver fen adamları ol- Viıinski demiştir ki: 
duğunu söylemiş ve demiştir ki: - Sovyet Rusyada her nevi 

"- Müttehemler tarafından rüşvet devlet teıekkülünü imha 
radyo ve sinema makinelerinin tatbik edilen sabutaj isimleri bil- eden bir fenalık olarak telakki c· 
gümrük ve muamele vergiıile ok· h d k d"I k d 
truva resminden muaf tutulmala-

vasıta ve cephe ücumun an ur ı me te ir. Bunun içindir ki, 
nazca manevrelere geçilmiş oldu· rüşvetin miktarı hiç bir ehemmi· 

rı hakkında Giresun meb'usu Hak h ğunu göstermektedir. Bunun için· yeti aiz değildir. Müddeiumumi 
kı Tarık ve Konya meb'usu Ka· 'dd" dir ki, bu cürmü irtikaba karar ı ıanamesinin ilk kısmını bitir· 
zım Hüsnü Beylerin verdikleri ka · k S vermiş olan Sovyet memurlarının rır en ovyet devletine karşı ika 
nuni teklif bütçe encümenince h d'l 11 mes'uliyeti bil assa büyüktür.,, e ı en cürümleri he i başlı üç 
"Halkevleri ihtiyacı için halen ve Ve bunu diğer şahısların ve bil· zümreye ayırmıttır : 1 - Sabo· 
atiyen ithal edilecek bu gibi ma· has:oa İngiliz mühendislerinin te· 1 taj, 2 - Casusluk, 3 - İğfal, rüş· 
kinelerin Maarif vekaletinin vere· 
ceği liste üzerine vergilerden mu· 
af tutulması,, şekl'nde kabul edil-
miştir. 

Ef ganistan elçiliğine bina 
ANKARA, 17 (Hususi) -

Afganistan hükumetinin Türkiye 
elçiliğinin Ankarada İHal ettiği 
binanın Afganistan hükumetine 
temliki hakkındaki layiha harici
ye encümenimiz tarafından kabul 
edilmittir. 
... llMlmtUHt•nmıııUUfllllblltımUBllllllftllftlatttlllbmmMtınwmnuııııanı.....m 

ıında "Boşanma,, mevzuu bahso • 
lam az. 

Hatip, milli kongrenin iki me • 
sele hakkında karar vermesi la • 
zımgeldiğini söylemiştir. 

1 - Grubun, bir kar~r ittihaz 
etmesi maksadile milli meclise mü
racaat etmesi, 

2 - Rey vermek hususunda 
bihliüi ihlal etmi§ obn hükumete 
müz3heret siya!elinin muvafık o · 
lup olmadığı. 

Bu muhtelif meselelerin men • 
§ei, intihap edilmiş c!an bazı kim· 
selerin iktidar mevkiine i§tirak et· 
mek için izhar etmiş oldukları ar· 
zudm-. 

M. Auriol, grup ekseriyetini, 
iktid:ır mevkiine iştirak teklifleri· 
ne karşı göstermiş olduğu uysal • 
lıktan dolayı muahaza etmi§tir. 

siri altında yaptıklarını izaha te- 1 vet. 

B. M. Meclisinde 1 

Dünkü içtimada müza
kereler 

ANKARA, 17 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bugün reis vekili Esat Be· 

yin riyasetinde toplanmıştır. An
kara şehri imar müdürlüğü 1932 

senesi bütçesinde 7500 liralık mü· 
nakale yapılması, 15 bin liralık 

munzam tahsisat verilmesi ve 1932 
senesi muvazenei umumiyesine 
dahil daire bütçelerinin fasılları 

arasında 214 bin 673 liralık mü· 
nakale yapılması hakkındaki ka

nun layihaları müzakere ve kabul 
c :!ilmiştir. 

Ordu, bahriye ve jandarma za
bitan ve memurları kanununa mü
zeyyel izin kanun lô.yihaoile ordu 

zabitan heyetine mnhsus terfi ka· 
nununun 10 uncu ve ı:ıuaddel 14 

üncü maddelerinde yn.pılt.n deği
şikliklere dair kanun layihasının 

birinci müzakereleri yapılarak ka· 
bul edilmitlir. 

Meclis, perşembe günü topla· 
nacaktır. 

lzmirde çocuk bayramı 
lZMIR, 17 (Hususi} - Çocu'k 

ba~·ramı için burada hazırlıklar 
başlamıştır. Merasim çok parlak 

olacaktır. O gün Gazi heykeli et
raf ı'nda toplanacak olan ikız ta le· 
be canlı bir çelenk teşkil edecek· 
tir. 

ltalyan sosyalistleri 
MARSIL YA, 17 (A.A.) - 1-

talyan sosyalistleri kongresi, dün 
öaleden sonra ikinci celoesini ak· 
tetmiştir. 

Bu c~lse, İtalyan umumi iş kon 
federasyonu umumi kcitibi M. Bu
ozzi tarafından açılmı~hr. 

Bir tayyare kazası 
flANGOUN, 17 (A.A.) - Kal· 

kilt:ıtfan R::meon tayyare kararg:i· 
hın:ı hildirildiğine göre Bengale· 
de kain Chittagng ynkininda bir 
tayyarenin enkazı bulunmuştur. 

Bu en!<azın cuma günü Kalküta· 
dnn h;:ı.reliet edcliberi malumat a· 
lınm:.mış olan Robiano'nun tay· 
yarcsine o.it olduğu zo.n edilmek• 
· --~ir. 
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Komşularımızı, tanıyalım, öğrenelim I ı ............................................................................................ Hikaye Hanım ve hizmetçi nakleden 

Bulgar ordusu Trakya yıl Otomobilin frenleri gıcırdıya - rip bir his uyand .. ırm·ı-şt:-.a~·n·u~mÜ· 
aımıya muktedı•rmJ•Ş f r:ı~ durdu .. iki santim ~aha ~ürü· temadiyen görmek istiyordu .• Bu· 

• muş olı;a muhakkak ezılecektı. nun için ertesi ve daha ertesi gün-
Orhan henüz daha kendini to· ler az kalım ezileceği yere gidip 

Bulgaristanda akalliyet namına bir şey 
bırakmamak .. işte gaye budur 

Geçenlerde Edirne kurtuluşu • 1 gitti. Türk Balgar dostluğunu kur 
nun tes'idi esnasında bazı ahali- du, fakat s~z de bilirsiniz ki bu 
nin galeyanı nedense Bulgarların dostluk Bulgarlar arasında bir ak 
pek gücüne gitmiş olacak ki Bul - si tesir bırakmıştır. Siz ve biz hiç 
gar gazeteleri el'an daha bundan bir zaman dost olamayız çünkü 
uzun boylu bahsediyorlar. Bul- ortada koca bir Trakya ve Edirne 
garların bu ne§riyatından bahset- var. Bizim siyasetimiz mümkün 
meden evvel karilere iyi tamdı - mertebe bize dinen ırkan daha 
ğım Bulgaristan hakkında biraz yakın olan Yugoslavlarla anlaş -
malumat vereceğim. maktu-. Bugün hiç bir Bulgar yok· 

Bulgaristan halkı etraflarında • tur ki Edirne ve Trakya sizde kal
ki kaim ve kıramıyacakları zinci- dıkça dostluğu.muzun hakiki ola -
ri nazarı dikkate almadan hiç bir bileceğini düşünsün dedi. 
hükumette olmıyan ve hiç bir mil· Bu cümle beni güldürdü. Ken -
letin aklından geçmiyen boı bul- disini ve Bulgarları dev aynasın -
yalar peşinde koşuyorlar. Şimal - da gören bu Bulgar gazetecinin 
lerinde 18 milyonluk Romanya - siyasi mevcudiyetlerini nazarı dik 
nın, garplarmda 16 milyonluk Yu kate almadan söylediği sözler 
goslavyanın, cenuplannda 15 mil- hayretimi mucip olmuştu. 
yonluk Türkiye ve 6 milyonluk - Sözleriniz sizce belki doğru 
Yunanistamn mevcudiyetini unu - olabilir. Fakat unutmayınız ki 
tarak bu milletlerin haklı galeya- Bulgarlar bugün Türkiyenin dost
nını mucip olan muhacir cemiyet- !uğuna gelince onlardan Çarib -
leri teşkiline kalkıyor ve bu cemi- rod'u Yugoslav Makedonyasını is· 
yellere resmi makamlar da müza- tedikçe buna muvaffak olamaz -
heret ediyorlar. Bugün Bulgariı - sınız. Zaten Dobrice yüzünden Ro 
taru:la faaliyette olan Dobrice, Ma menlerle, Yunan Makedonyası yü 
kedonya, Trakya cemiyetleri diye zünden' Yunanlılarla aranız açık
barbar bağınnasile tezat teşkil e - tır. Fakat biz sizin Trakya hulya
den Rodna Zaıtita ve Kubrat e- nızı mazur görüyoruz biliyoruz ki 
kalliyetleri tehcir cemiyetleri var· bunu yapailmek her halde Bul -
dır. Rodna Zaştita cemiyetini Stan garistanın başaramıyacağı bir iş -
boliskfoin katline sebep olarak tir. 
mevkii iktidan elde edebilen Çan Dedim, yüzüme karşı bili per -
kof isimli biri meydana getirmit - va Edirneyi alacağız diye bağı -
tir ran bu Bulgara ancak böyle bir 
Her iki cemiyetin gayesi Bulgaris- cevap verilebilirdi. Cevabıma 
tanda ekalliyet namına bir şey hı- meb'us ta, gazeteci de çok kızdı -
rakmamak ve her fırsatta Bulga - 1 V ar. e: 
ristanın komşu devletleri aleyhin- - Bulgar ordusu Trakyayı al

mıya pek ala muktedirdir. 
Dediler. Artık münakaşa alev -

lenmiı çığırından çıkmış gazeteci
nin bu saçma sözleri heni sinir -
lendirmitti. Zavallı gazeteci haki
katen acınacak hallerini unutarak 
nelerden bahsediyordu. Cevap ver 

parlamadan taksi saati ve kt">.nnnn 
ela damalı çizgi olmadığı ıçın 

hususi olduğ'u belli olan otomobi -
lin penceresinden bir genç kız ha· 
şını uzattı ve: 

- Biraz dikkat edemez 
. ? 

nız .. 
mısı • 

Diye haykırdı ... 
Orhan kendini toparladı: 

- A .... Hem çiğnenelirn, hem 
de bir de üstelik azar işitelim .. 
Doğrusu küçük hanım, biraz faz · 
la gidiyorsunuz ... 

Genç kadın geri çekilen Orha· 
mn önünden· o~omobili sürerken 
ona dudak bükmüştü, sonra, Tak· 
simle Ayaspaşa arar;ındaki garaj· 
lardan birisine girmiş, otomobili 
bırakmıştı .. 

Orhan, Taksim meydanından 

-hadise orada olmuıtu- otomo
bilin girdiği garaji gördü .. Ve er
tesi gün ayni garajdan, otomohi • 
lin çıkmasını bekledi, ve bu sefer, 
kasten otomobilin önüne atıldı .. 

Otomobil, gene bir gün evvelki 
gibi tam onu ezecekken durdu .. 
Ve gene bir gün evvelki gibi baş 
pencereden göründü: 

- A .... Gene mi siz .• 
- Evet, gene ben ... 
Genç kız kahkahayla gülerek 

gene gitti, garaja girdi .. 
Orhan, o güne kadar şöyle böy· 

le kadınlarla tanışmış, hiç biri • 
siyle "aşk,, denilen hastalıkla mü
nasebette bulunmamıştı.. Esaı:;en 
çok garip olan meşguliyeti, bu gibi 
hislerle meşgul olmasına maniy -
di. Orhanm muayyen bir işi yok
tu. Zühuratla yaşardı .. Onu, zen • 
gin bir seyyaha katip olarak tanı· 
yanlar olduğu gibi, eroin tüccarı 

olarak tanıyanlar da vardı. Bazan 
da Paristen modeller getirir, bu • 
rada satardı .• Bir çok zamanlar da 
ışsız dolaşır, o vakit par -
mağındaki yüzükle kravat İğne -
sini Emniyet sandığına götürür -
dü ... 

Otomobildeki kız, Orhanda ga· 

bekledi, fakat ne otomobil, ne de 
kız görünmemişti. 

Orhan, beşinci gün de boş yere 
bekleyince, garaja doğl"U yürüdü . 
Kapmndan içeri baktı.. lçerdeki 
otomobiller arasından aradığı oto
mobili tanıdı ... 
Orhanın kapıdan baktığını gö -

ren garaj sahibi: 
- Bir şey mi aradınız efen -

dim? 
Diye sordu ... 
- Otomobilim ıçm bir yer 

var mı diye baktımdı .. 
- Var efendim, buyurunuz .. 
Orhan içeri girdi. Lakayit bir 

vaziyette, otomobilleri seyreder -
ken sordu: 

- Şu otomobil güzel bir oto
bil !.. 

- Evet efendim, fakat na ya • 
zık ki dört gündür dışarı çıktığı 

yok ... 
- Neden?. 
- Bu araba Semahat Hanım· 

ef endinindir.. Çok zengin ve dul 
bir hanım .. Yalnız biraz sinirli ol· 
duğu için yanında şoför tutamı • 
yoı· .. Bir hayli zamandır şoför a -
rıyoruz, kimse onun yanında ça· 
lışmak istemiyor .. 

- Ya... Benim bir tanıdığım 

var, onu göndereyim de bari .. 
- Çok iyi edeniniz efendim .. 

Zaten kendisi şurada Ayaspaşada 
oturuyor .. 

Orhan adresi alır almaz fırladı, 
mükellef bir apartımanın kapısın
da nefes almak için durdu. Sonra 
titriyen bir elle zile bastı .. 

Onu İçeri aldılar. Hizmetçi ne 
için geldiğini sordu: 

- Hanımefendi bir şoför isti -
yormuş ta .... 

de neşriyat yapıyor, ve bu neşri • 
yat ta resmi Bulgar makamları ta· 
rafından susturulmuyor. Dün Bul
garyadan adresime yollanan Bor
gazka poşta gazetesinde gene E •. 
dimedeki tesit hakkında uzun bir 
yazı gördüm. Yazıda Bulgar mec
lisi hariciye encümeninde M. Mu· 
şanofun bu mesele hakkında iza -
!hat verdiği yazılmakta ve kala -
balık kitlesinin Bulgar konsolos • 
hanesini taşladığı camlarını kırdı
ğı ve cebren konsoloıhaneye gir
miye çalııtıklanndan uzun boylu 
bahsedilmektedir. 

dim: !==:-:=======~===~ 

Hizmetçi Orhanı yukardan aşa· 
ğı bir süzdü, hafifçe gülerek kapı· 
dan çıktı. Bir dafrika sonra kapı 
aralığından fıkırtılar duyuldu ve 
içeriye yetmiş yaşından aşağı ol • 
mıyan, yüzü allık pudra içinde, 
parmaklarında yüzükler, boynun· 
da gerdanlık bir cadaloz girdi, Or
hanın yanına yaklaıarak süzdü: 

- Hangi Bulgar ordusundan 
bahseJiyorsunuz. Nöyi muahede -
sinin 40 bin kiti olarak teıbit et -
tiği memleketiniz asayişini temi • 
ne memur askerlerinizden mi? .. 
Yoksa daha başka bir ordunuz mu 
var? ... Eğer baıka ordunuz yoksa 

Eylul ayı içinde Bulgariıtanda mevcut ordunuzun Yunanlıların 
uf ak bir seyahat yapmıştım. Bur-

Petriç kasabanızı işgallerindeki 
gazdan Sofyaya gidiyordum.Kom 

cesaretini iyi biliyorum. 
partımanda üç kişi idik. Yolcular- Afalladı, sersemleşti. İmtihana 
dan biri bu yazıda bahsettiğim 

çekilen bir ilk mektep talebesi 
Burgazka poşta gazetesi sahip ve 

gibi §ataladı, devam ettim: 
ibafllluharriri Gr.ot lvanof, diğeri 

-Ben 
yanbolu çiftçi Meb'uslanıidan is· ' 
mini hatırlıyamadığmı bir zat idi. Dedim. Bulgarları Bulgar ordu-
Bir köıeye çekildim. iki yolcu sunu pek iyi biliyorum. Eğer siz 
Bulgariıtanm siyasi vaziyeti, fır _ bu sözünüzü baıka bir yerde tek -
ka mücadeleleri etrafında müna- rara kalkıfırsanız size gülerler. 
kaşaya tutulmuşlardı. Poturile ku· Rica ederim bu "ahsi kapayalım. 
şağı ile ıköylü entarisi ile tam bir Sustuk. Trenimiz bütün hızile 
Bulgar köylü tipinde olan çiftçi sofyaya doğru ilerliyordu. Grut I· 
meb'us ara sıra bana da giriştik • vanof sabredemedi, bir müstantik 
)eri münakaıayı tasdik ettirmek edasile sordu: 
istiyordu. En nihayet dayanama • - Bulgaristana ne için geldi -
<lmı: niz efendi, 

-Ben Bulgaryalı değilim, Tür- - Gezmiye ve Bulgaryayı Bul· 
ikiyeliyim. ı garları görerek Türkiye hakkında 

Dedim. Her ikisi birden: ne düşündüklerini yerinde müşa -
-Ya demek Türkiyelisiniz, ya-1 hedeye geldim. Memleketime av· 

ni Türksünüz. detimde bu mÜ§ahedemi mensup 
Dediler. Ve münakatalarını bir olduğum gazetelere yazacağım. 

tarafa bn:.akarak bahıi "f ürkiyey~ Dedim. Gazeteci gene ıaıaladı. 
~evirdiler. Bir Türk gazetecisile karşıla~mak 

Gurut lvanof: ve bu gazeteciye Edirneden Trak-
- Muşanof Ankaranıza kack.r ya:!an bahsetmek hakikaten onu 

şa§ırtmıştı. 

- Demek gazetecisiniz, demek 
meslektaşız, diye atıldı. Artık mes 
lektaş ve dost (?) olmuştuk. Sof
yaya kadar bana gösterilen sokul· 
gan1ık misafirperverlik, Bulgarya 
Türklerinin milyonerler gibi fe -

rah fahur yaşayışı hakkındaki iza 
hatlar şaşılacak gibi idi. Zanne -
dersiniz ki az evvel Edirne ve 

Trakyadan bahseden gazeteci bu 
değildi. 

İşte size Bulgar karakterini 
gösteren güzel bir misal ve emin 
olunuz ki bütün Bulgarlar kendi 

- Şoförlük için mi geldiniz?. 
Orhan kekeledi: 

- Evet efendim .. Semahat Ha
nımefendi bir şoför arıyormu§ di-
ye işittim. · 

- Semahat Hanım benim .. Şo· 
för aradığım da doğrudur .. Lakin 
bir türlü (cadaloz gözlerini süzdü 
ve manidar bir surette baktı) tab
ıma uygun bir şoför bulamıyo • 
rum .. Maamafih siz pek hoşuma 

gittiniz .. Yalnız haberiniz olsun, 
hen çapkınlardan hoşlanmam ... 
Ha ..... 

varlıklarını, kendi vaziyetlerini u- Orhan renkten renge giriyor .. 
nutarak böyle bog hulyalar peşin- Midesinde bir bulantı hissetti ... 
de koşar, muhacir cemiyetlerine Fakat öğrenmek istediği mesele· 
candan yardım eder zahiren de için nefsine cebretti, sordu: 
dost örünürler ... Bulgar gazeteci • - Lakin ben bir kaç gün ev· 
nin hulyacılıktaki Donkişotvari ve! garajda sarı saçlı bir .. 
kabiliyetini gördükten sonra Bul- H lkb l ·? Ali h - a.... a mı.. a o 
garların bizimle hakikaten Clost hınzır kızın belasını versin.. Be • 
olacaklarına artık siz inanın t!Y nim hizmetçimdi.. Mütemadiyen 
kari.. gider otomobille dolaşır durur • 

İşte Bulgaristan bugün bu dii - du .. Galiba otomobil kullanma:ıı -
şüncede insanlarla doludur ve nı bundan evvelki §Oförden öğren· 
bunlar komşu milletlerin tabii te - miş ... Zavallı ben, olan bitenden 
zahüratlarını gördüler mi yttyga - 'haberim yok... Hem şoförü hem 
rayı basar v~ kendi tebaaları olan onu kovdum amma .. iş işten geç • 
ekalliyetlerinin başma bela kesi - · tikten sonra ... Şimdi onları hıra • 
lirler. Tuhafı şu ki iktidar sandal· kalım da. biraz kendi işimizden 
yasını elde e:leb:lmek icin her fır· konu§alım .. 
ka bunu fırsat bilir ve bunlara za· Lakin Orhan kapıyı dar b:.ıl du. 
hir olur. Kendini sokağa zor attı. 
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kooperatifi 
MU~LA, 17 (A.A.)..,,.. 

merkez kazası zürraı k0~ 
nin 932 senesi umum he 
l<:mttsı yapıldı. Kooper•t' 
seneye daha kuvvetli .~idi 
di. Kooperatifler 35 kof 
ortaktan müteşekkildir. . 

ihtiyat sermayesi 10 bil 
yüz kü:ıiır, taahhüt edile11• 

ye:;i 137 bin lira, tahsil ed~ 
maye 59 bin liradır. ort 
duatı 20 bin 950 lira ve bll ~ 
nakit sermayesi 80 bin kii5 

ya varmıştır. 
933 senesine ait faaliYe 

ha iyi neticeler vereceği t 
lunmaktadır. 

Bo1uda bir yan~ 
Bolu Karaçayır nıab ,(.; 

lhca yolu sokağında kahV' 
seyinin evinden yangın Ç 

kamilen yandıktan 50nra 
rülmüştür. 

Yangının söndürülıneıi 
ni itfaiye aletlerinin ve J1l 

arasında tesisine baılanıl.-, 
polannm çok faydaları " 
tür. 

Bir polis bir kaçal< 
vurdu 

Balrkesirde Osmaniye . 
lesinde Kazım Efendi isll11 

polis memuru ihtisas 
ıince hakkında zorla getiri1' 
rarı verilen bir kaçakçılık 
nunu önünden kaçarken •1 
dan vurmuştur. 

Vurulan kaçakçılık ıo . 
geçenlerde evinde yüz yirıı" 
kilo kaçak farap bulunan <ti 
ıas mahkemesinde muh 
dilmekte olan Mehmet oğlıl 
mettir. Yarası hafiftir. ~I 
memleket hastahanesine kil 
larak tedavi altına alınnı•f11' 
Kızıl çullu' da bir ciıt9 

. ' lzmirde Kızılçulluda bır 
yet olmuttur. Amerikan . 
civarında iki koyun sürüci.İ•il 
sında bir koyun işinden .b ~ 
kavga neticesinde Girith t 

met Ali, Giritli Hasanın "' 
kamasını saplamış, Hat,ıı 
surette yaralanmıştır. Haı~el 
tahaneye kaldırılmı§, Mehtıı 
de tevkif edilmi§tir. 

Tabancalı kadın 
lzmirde Tepecikte ÇetıO' 

kağmda Şerif kızı Sıdıka t4 
la Ömer oğlu Mehmet 'Ve 1" 
Raziye Hanım arasında · 
çıl..-ınıt, Sıdıka Hanım iiS / 
bulundurduğu tabancaııJll ~ 
rek Raziye Hanıma ate§ 
sırada kom!uları tarafınd,.ıı lı' 
şilerek yakalar.ımı!tır. Z• 
tahkikata bat lanmıştır. ~I 

"Son haber arkadaf1 

" ' Af yon Karahisarında : ~ 
"Son haber,, arkadatnnıt 0 de" 
yatına girmi§tir. Tebrik .;e 

mmı temenni ederiz. ___/ 
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VESİKALAR 
Gazetemizde ilave olarak oku

yucularımıza verdiğimiz, Cemal 

Paşanın hatırası üzerine hazırla -

nan tetkikler: kitap halinde çıktı. 

kitapçıda B U L U N U R 
FiYATI: 60 KURUŞ 

lstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

ti Gnmrük antrepo ve ambarlarında 928 senei maliyesi nibaye-
ne kadar müddetleri geçmiş bulunan ve sırasile gümrüklerin 

~~ Başmüdürlüğün münasip yerlerine yapıştırılacak listelerde 
Rosterilecek olan muhtelif eşya, gümrük resmi aramlmıyarak sa· 
tılacaktır. Bu eşya 30 fasla ayr1lm1ş olduğu için her fasıl ayrı 
ayrı tarihlerde satılacaktır. Bu fasıllardan kapalı zarf ve aleni 

~üzayede usulleri hariç olmak üzere yani münakasa ve ibalit 
anununun 18 inci maddesinin dairei şumuline giren eıyanın 

tlıiizayede günleri yalm7. Cumhuriyet, Milliyet, Son Posta, Akşam 
gazetelerile ilan edileceğinden taliplerin o gazetelerle takip et· 
tlıeleri menfaatleri icabındandır. '1693) 

V A K 1 T nesrı,,.atı 

---------..-------------
Fevkalade heyecanlı bir roman 

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

eseridir. Bir papazın feYkalide heyecanlı, merakh, coıkun 

•ıkını, sao'atkarane bir şekilde anlabr. 

lev2i Yeri: Ankara Caddesinde inkılap Kütüphanesi 

Fiatı 25 kuruş. 

Kocaeli Viliyetinden: 
lzrnittc rekz edilmekte bulunan Gaz• heykeli sahasında olbap

taki keşif ve planına tevfikan Hereke taşından taşçılık fen ve 
kaidelerine tevfikan yapılacak kademelerle tretuvar, kaJdmm ve 
~~sviye işi 30 marttan 19 n·san tarihine kadar açık artırma usu· 
'!le münakasaya konmuştur. Talip olanların yüzde yedi buçuk 

?•sbetinde muYakkat teminat mektubu ve ya banka makboıu 
ıle mezür tarihte saat on beşte Makamı villyete ve tartname-
8!ni keşif, planını görmek isteyenlerin her gün Kocaeli viliye• 
tıne veya Istanbulda Salı pazarında güzel sanatlar akademisinde 
tnirnar Burhanettin Arif beye müracaatları. (]677) 

ımıhlill . ı ı ,, , ı. -~ ,~ııı ı111~mııoo~ooıı~~ı~ı~ooı111 
Selinik Bankası 

Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
ldare merkezi : ISI AN BUL 

Türklyedeki Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve Istanbul ) lzmlr 

Samsun • Mersin • Adana 
Yunanistandaki Şubelerl : 

SelAnik. Kavıtla. Atine. Pire 
Bilümum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap

ları küşadı. Esliam ve Tahvilat. Kasalar icarı. 

~ıııı~ıımıııı~ıııı ıııırı~ırııııııı ıııı ~111111~ ~ıı~ı~ı~ı~~ı~ıı~~~ııııııı~ıı~ıııı~~ıırı~~ıı~~ııııımı~ı 
Kiralık ltb·7.ayi - Ist:ınbul ı..ız muallim mek- 11111--• 

tı 1 
ana kı mından 332 sene-inde aldı - G:ılatada Eski Şarap i.;kelcsi 

~ ~ehı\detnameyi 7..ayi ettim. Yeniden Mumhane sokağında 10 numaralı 
t etıni :ılacağım eskisinin hükmü yok- Müradiye hanının 5 httan ib:ırat o-r. 
'- . lukadder (2141) lup her kntta 7 oda mevcuttur.Odalar 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT-i;Di;Q 

Türkiye Cümhuriyet .Merkez ankası 
· 13/4/ 1933 vaziyeti 

AKTiF 
Kasa: 

Altın: saU kilogram 12 040-145 ~ L. lô.935.463 .73 
Banknot .... - ..... -.......................... ., 14.898 817. -
Ufaklık ........... -.......................... ... 627.034 .44 

Dahlldekl Muhabirler: 
Altın: Safr l\g .......... t.788-024 r L 2.515.003.70 
Türk lirası ............................. J ,, 1.069.219 .51 

' 
Hariçteki Muhabirler : 

Altın Saft kilogram J.541-044 2.167.60ô.94 

PASiF 
Lira 

Sermaye .................... - .................................... . 

32461.315.17 Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen emı tı nnl.tİ)C L. 158.748.563.
Kıınunun 6 \'e 8 in ci madde· 

3.5$4.223.21 , ferine te\·fi kan \'aki t edi)ııt " 4.628.563.-

Dcruhtc edilen C\ rnkı naktıyc 

bakıyesi .... . . . . 154.120.000. -
J\arşılığı tamamen altın olarak 

Ltra 

15.000.000.-

Altına tahvili k:ıbil Serbest dövizler~ .559.901.89 2. 727.508.83 

Hazine Tehvlllerl : 
tedn\•ülc \'azedilen . .......... L. 8.688.000.- 162808.000.-

Deruhte edilen e~·rakı nııktiye ~ 
karşılığı L.158.748.563.-

. Kanunun 6 ve 8 inci mad-

Mevduat: 
Türk lirası ......................... .. 
1)6,·iz 

13.149.712. 88 
~.553.88~ .90 

delerine terfik an vaki tediyat ., 4.628. 563. - 154.t 20 000. 
fAuhtellf ............. - ..................................... . 

18. 703.597. 78 

40.884.SSô.8 J 
cazdan: 

Senedat...................... ................ L. 2581.757 .49 
Esham \'e) r)eruhte edilen e\Takı 

tah\·ilArf nakliye ~arşılığı Ori-
bart kıymetle)...... .... ............ ..... ., 27.125.825. -

· Esham ve TahvilAt .................. ., 1.178.526 .34 30.8S6.108.83 

Albn ve dBvfz Uzerlne avans ........... . 
Htasedarlar .................................................... .. 
Muhtellf 

Yek On 

Jstanbul 6 ıncı icrasından : 

10.G98.31 

4.500000.-
9.t 06.330.3 ' 

237.395.454.67 j Yek On 237. -3 J > 484.07 

isi onto haddi % 5 1 /2 - Atım üzerine avans oO 4 l/2 
we• 

lstanbul Belediyesi il~nları 

"-------~~~~~~-
ı~}ayı - Askeri fabriknlnn temini 
• bal s:ındığından :ılmış olduğum ma· 
ş " 

Bir deynin temini için mahcuz \'e 
cadde \'e denize nazır olup asansör satılması mukarrer bir adet l\13şinen 
\'e kalorileri mc\'cuttur. K:ıt veya fabriı. şemniç kappel marı.alı biçki şerit 

tlelediye zn >J ıtası memurlarına yaptırı .acak ~59 çıft totın ile 
259 çift getr l<apnlı zarfla miinakasaya konulmuştur. Talıp olnn· 
lar şartname almak üzere her gün L~vazım midürlüğüne müra• 
caat ctmeJı, müna1c:ısaya g rmek için de 170 liralık teminat 
makbuz veva mektubu ile teklif mektuplarını t 1 · 5 · 933 per· 
şembe günü saat on beşe kadar Daimi encümene vermelidirler. 

tııu ~t:ıtını zayi ettim. Zuhurunda hük-
l'oktur. (2126) 

Fatma 

fazla oda kiralama!< istiyenler tercih makin:ısı Beyoğlu Kumbaracı yokuşu 8 

edilecektir. Ayrıca hanın altındaı.ı num:ır:ıda 19- 4. 933 t:ııihlne müsadil 
12/14 numaralı mağazası da \·ardır. çar~amba günü saat 9 dan ıo kadar sa-

Odab:ışı; Ahmet ttlacağından taliplerin mahallindeki me-

·--------• ( 1826) - murun:ı müracaatlan ilan olunur. (~115) (1690) 



Sayıfa: 12 

Fevzi Paşa - Diyarıbekir 
Demir Yolu inşaahna 
tahsis edilecek olan 

VAKiT 

0/o z lkram:JeU ve 0
/o 5 Falzll I 3 istikrazı 

ihraç fiatı : 95 

itfa müddeti: 20 sene 

Cem' an 188 268 liralık 600 
adet Senevi iKRAMiYE 

Büyük ikramiyeler : 
HER SENE: 

2 adet 30 000 liralık 

2 ,, 15 000 ,, 
6 ,, 3 000 ,, 

Teminab: ~ 
Düyunu Umumiye bütçesi 

Tahsisat 

iKRAMiYE ve Seneli1' 
mürettebat ~ 

CUMHURiYET ME 
BANKASINCA 

ödenecektir. 

KAYiT MUAMELESi 30 NiSANA KADAR 

TÜRKİYE iş BANKASI ~UBIHR'UDf 

Kaydı kolaylaştırmak için 
Taksitli veya Avans Şeklinde salış yapılır. 

(2049) _/ 

Zafiyeti umumiye, iştiha- F f ti 
aızhk Ye kuvvetsizlik ha- o s a 1 
l!hnda büyük faide ve · 

tesiri görülen 

ı Liralık Sergi 
Ticarethanemiz 

Pek Yakında Kapanacağından 
BU SON FIRSATI 

KAÇIRMAYINIZ ... 
Sultanhamamında 

BALCILAR 

Yeni Tarih 
Her sınıf tarih kltı\bının bulAsası 

Tarih imtibanım Yermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. 
100 kuruş fiatla Iıtanbulda Kanaat Kütüphanesinde satılır. 

. 
Tekirdağı Vilayeti Daimi 

Encumeninden : 
Vilayet Nafıasıoa ait on buçuk tonluk mazotla müteharrik 

Silindirin tamiratı 9 - 4 • 933 tarihinden itibaren 30 · 4 • 933 tari
hine kadar 21 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Şeraiti 
anlamak ve silindiri görmek istiyenlerin Daimi encümen kalemi
ne müracaatları ve taliplerin ihale günü olan 30 - 4 • 933 pazar 
günü saat 14 te Daimi encümeninde hazır bulunmaları ilin olu· 
nur. (1672) 

ark Malt Hulisası ~
11

:~?ri~· 
-- ~~ 

:::::::-.::-.::::: Dr. Ihsan Sami :::::::::..-:ı::: 

ii Istafilokok aşısı ~i 
g Stafiloklokardan mütevetlit ( Ergen · g 
fi lik, kan çıbanı. koltuk altı çıbanı, İ 
ft arpacık ) \ ' C bütün cilt bastalıklanna r: 
H karşı pek cc~i rli bir aşıdır. !! 
:::::::::::::::: Divan yolu I\o. 189 :::::::::::::::: 
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::::::::Muayenehane nakli:::::::: .. .. .. .. 
H Gülhanc Üroloji l\ Tu:ıllimi !!I .. .. 
H Dr. Fuat Kamil H ı .. . .. .. .. 
:: i\Iua~·ench:ınesini Taksi m'de abide H • • J •• .. .. 
:: karşısında Şark apartımanına i.·~. 

nakletmiştir. (1899) 
:: :: 1 ······-················································••-'• 1 .......................................................... . 

Dr. Mehmet Ali 
iDRAR YOLU HASTALIKLARI 

MÜTEHASSISI 
Köprübaşında Eminönü Hanında 
No. 2 Her gün öğleden sonra 

ZA Yl - İstanbul Belediyesine 
merbut Haseki Nisa hastahanesi -
ne vermiş olduğum koyun etlerine 
mukabil 16 - 26 Mart 1933 tarihi
ne kadar (841) kilo (300) gram· 
lık almış olduğum koyun eti maz
batasını zayi ettim. Bu kere nüs • 
hai saniyesini alacağımdan hük • 
mü kalmadığı ilan olunur. 

Haseki Nisa hastahanesi et mü-
teahhidi Ahmet (2080) 

İlan 
Ankara caddesinde 117 numa· 

ralı F eraz Ticarethanemi Vahit ve 
Fevzi Efendilere sattım. Hiç bir 
alakam kalmamı~tır. 
(2105) Ali Feraz 

SAHİBİ: MEHMF.T ASIM 

Umumi Neşriyat MUdUrU : FİKRET ADİL 

YAKIT MATBAASI-1STANBUL 

" . gane mercı ..• 

Dünyanın her f arafında intişar eden gazete ve 111e"' 
mualar için de ilin kabul ve her nevi 

reklam neşriyat. yapıhr. 

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

Telefon numaralart : 20095 • 2oot! 
Posta kutusu : lstanbul postanesi 11 


