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Yunan Başvekili ve HariCiye nazırı, davetimiz 
, üzerine, yakında Ankaraya gelecekler 
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l lstikraz ~jTürkmezarı 

l• ·,~ · . İ Nasıl ve kimler 
) tarafından yıkıldı ? 
\ Bulgar hükumeti tahkikata 
I henüz başladı 
~ SOFYA, 18 (A..A.) - Anado· 

ÇOCUklanIDIZ ~ lu Ajansının hususi muhabiri bil • 

{ 
~ diriyor: 

Ankara, 18 (A.A.)- Dahili istikraz için milli ikhsat ve ta- j Razgrat'daki türk mezarlığının 
i •arruf cemiyetinin şubeleri de harekete geçmişlerdir. ~ tahribi vak'uının anlattığım te • 
1 Halkımızı her tarafta tasarruf paralar1nı en emin ve en ve· ~ rait içinde cereyan ettiği teeyyüt 
) riaıli gördüğü dahili istikraza yabrmakta ve bir çok Y.erlerde ~ etmiştir. 
~ Çocuklar tasarruf kumbaralarını bankalara götürerek içinden ~ Hi.diae, Rudna Zaştika gibi 

Vapurdan denize atılan paketi esrarengiz kayıkçı alır ... 

Türkiyede ve dünyada Eroin, Morfin ve Kokain ka· 
CjakCjllar1 kimlerdir? rtasll it yaparlar, nasll gizlenir 
ve esrarengiz bir surette bu kaCjakCjıhğı yaparlar? 

\çıkan para ile istikraz tahvilleri almaktadırlar. E müfrit milliyetçi teşekküllerin 
ııııııııııı1ııı111111ııııınıııı1111111ıııııııııı111ıuımıUlllllll1uımıııııııııııı11ııııııt1ıtİ1111ıııı111ıııııııııııı111111ıııııııııııı111111ıııııııııııı1111.I tahrik ve tertibiyle 200 kitilik ve Y A R J N P f •• • ' . b' ekseriıini jimnas talebeıi teıkil e· 

VA K 1 T' r · A 
ro esor Pıccard ın 3 Yenı me us den bir kalabalık tarafından ika 

hir konferansı Konya, Tokat, Trabzon 
meb'uslan 

edilmiıtir. 
Bunların evvelden mürettep bir 

plan dahilinde hareket ettikleri • 
ne, vaka'yı yapmak için lsanın 
öldüğü ve herkesin kilisede top -

ı lanmış olduğu gece;i ıeçmeleri 

.. ' • İ • ( ~ .J I • ' • ' 

- , /. ~ ·~ I .· . ·~ .,~· .. - . . 
Dün sabah Eminönünde denizden 

çıkarılan ceset ~imin imiş !.. 
~~AKIT) yarın Profesör Pic -

1 111 bir konf eranıını tefrika 
p7etile neşre batlıyor. Profeıör 
11 ec.rd ıahsı bütün cihanca ta • 
~I bir fizik alimidir. Bu zat 
ta' def1. hayatını tehlikeye koya • 

011 
t telcilde balonla yer yüzünden 

c::ar'1tı \iu metre yükıekliklere ka
nı~~ Tayyarelerle çıkılması 
bir lııl olmıyan bu yükesklikte 
du, talcrııı ilmi tetkiklerde bulun
leıı l\olnıik kelimesile tavıif edi -
~Jı. eı~arnegiz bir §Ua üzerinde 
et_ .. ~Ya.t yaptı. Yakın bir zaman· 
hi i"ncü defa olarak gene böyle 
-~~~i tetkik uçuıu yapmak için 
dır 1 h.zırlıklarda bulunmakta • 
ır_ • Profesör Piccard yarın tefri· 
ita ~lara.k neırine baılıyacağımız 
tı 11 era.nıı ile ıtratosfer tabakala· 
~a.ıında yaptığı hava ıeyahatı 
et, •nda çok faydalı, ayni zaman· 
,1~ derecede meraklı bir takım 

Ankara, 18 
(Huıusi)- Mün· 
1 al olan meb'
usluklardanKon· 
yaya sabık Er · 
zurum meb'usu 
Tabain, Tokada 
lstanbu avukat· 

ve mezarlığa ellerinde kazma ve ı 

~u.ıtıa.t veriyor. 
' rof esör Piccard bu malu • 
lt~."erınezden evvel ilim ve fen 
~ f 1nde yapılan ke§fiyatın ne gi
' eda.karlıklara mal olduğunu 
'ti terınek için kendi balonunu na 
~~a.l>h~ını_ anlatıyor: Profesör 'f llrd ılnu tetkikatı ıçın ıtra -
,._ er denilen hava derinlikleri -
~ )iiJc "-t b selınek zaruretindeydi. Fa -
'.Uta.da hava pek az olduğun· 
deti~~ların yaıamaaı ·mümkün 
?tdd dı. Şu halde fizik alimi iki 

ı))• 
•t arada otplamak mecbu· 

larından 

Trabzona 
valilerden 

meclisi umumi ---
azası Ali Seydi 
beyler fukaca Tabaln Eey 

namzet gösterilmişlerdir. intiha
bat 21 nisan cuma günü yapı· 
lacaktır. 

Türkiye - Italya 
Dostluğu fena şayialar la 

ihlal edilemez 
ROMA, 18 (A.A.) - "Gior· 

nale d'italia,, bazı Fransız gazete 
lerinin guya İtalyanın Türkiye i
çin bir tehlike tetkil ettiğine da· 
ir son günlerde İ§aa ettikleri ha· 
berlerin tamamen yalan ve bet
hahane olduğunu yazarak diyor 
ki: 

"ltalyanın Türkiyeye yalnız 
muahedelere değil fakat çok sa
mimi dostluk duygularile nasıl 
ve ne kadar bağlı olduğunu bütün 
dünya pekala biliyor. Binaena· 
leyh bütün dünya mezkur haberle 

(Devamı 9 uncu sayıfe.da) 
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Dilimiz 
35 inci llate 

ANKARA 17 C A.A. ı - T. O. T. 
. Cemiyetinden: 

1 Karşılıklan aranacak arapça YC fars· 
ça kelimelerin 34 numaralı listesi şudur: 

11 - Şafak 7 - Şifahi 
2 - Şeffaf 8 - Şua 

_ 3 - Şefkat 9 - Şube 

1 4 - Şıar I O - Şule 
1§ 5 - Şiddet 1 J - Şuur t- ŞHa 12 - Şüphe 

lllllltlıtUllllll•HmDl--1118-111111111111"' 

Eski eserler için 
Maarif vekaletinin hazır
ladığı kanun layıhası 

Ankara, 18 

Mehmet Asım rin Fransız gazetelerinin hain bir _ 
manevrası olduğunu görmehtedir. 

{ A.A.) - Eski 
milli eserlerin , 
abidat1n ve me
deniyet merkez· 
lerınio tetkikine 
kon&ılmasına ve 
yerli, ecnebi i
limler, seyyahlar 
tauıf1ndan ko • 
!aylıkla görülüp 
mütalaa edebil
mesi imkanları· 

16000 metre yüksekte 
neler gördüm ! 

... 
1c.7h11r pro esör Pikard balonla bu kadar yUkseğe 
lco ar ll~u ve buna dair bir konferans verdi. Bu 
"•=ferans, son derece dikkate değer. Bu UCjuşun 

..,
11 Yaplldığın~ ve neler görüldüğUnü anlatıyor. 
•rından itibaren "VAKiT,, ta okuyacaksınız. 

Maarif veklll Eti nın hazırlanma • 
Mesutta geçen· sına dair Maarif 
lerde e•kl eaer-

lerl tetkik vekaletince ya • 
ederken pılan kanun Ji • 

yıhası icra vekilteri heyetine ve
rilmiştir. Bu kanun teklifi Anka
ra ilim muhitinde ve B. M. Mec
lisi azası arasında alakc: ve 
memnuniyetle karşılanmıştır. Ve· 
kalet bundan başka her birisi 
çok büyük kıymette olan abide
Jerimizin yıldan yıla nasıl harap 
olup gittiğini gösteren bir risa
le bastırmaktadır. 

. 
Haralambo leminde bir adam oldal'a anlqılan ve dtln denizden çıkarılan enet 

Dün sabah köprünün Eminönü 
cihetinde ve lıtanbul mavnacıla • 
rmm mupmba depoıu önünde 
mavnalar arasında bir cesedin 
yüzdüğü görülmüt, hemen Emin
önü polis merkezine haber veril • 
miştir. 

Zabıta memurları cesedi deniz
den çıkarmıtfar ve tahkikata gi
rişmişlerdir. Cesedin başında bir 
kaç yara vardır. Denizde fazla 
kaldığı için titmit ve tanınmaz bir 
hale gelmittir. 

Elbiseleri temizdir. Üzerinde 
araıtırma yapılmıt, bir nüfus ki· 
ğıdı ile belediye makbuzu bulun· 
muttur. Makbuztan Tepebaşında 
Aımalımeaçitte 27 numaralı evde 
oturduğu ve adının Haralambo 
olduğu anlaşılmı§, evine gidilerek 
tahkikat derinleştirilmitti. 

Haralambonun karısı kocaıı • 
nın 58 yatında olduğunu ve s~kiz 
senedenberi Beyker ticarethP.ne • 
sinde tezgahtarlık ettiğini, Nisa-

(Dcvamı 2 inci sayıfadadır) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Soğuk kanh bir avukat 

- Azizim, cGzdammı takdim edeyim', lctnde karbm da vardır. Şayet m .... 
kemeye bir qln dilferae beni arar bularaun. 



Sayıfa: 2 

Profesör Piccard'ın 
bir konferansı 

b k•ı• h • Hususi haberlerimiz 
aşve ı ı ve arı- ............................................... . 

l. I Muallimlere zam • 
cıye naziri ge ıyor ar Muallimlere ev kirası 

vaffakıyet çaresi olabilirdi. Fakat 
bunun tatbikı birçok mali feda -
karlıklarla kabildi. Profesör Pic -
card'ın şahsi olarak bu fedakarlı· 
ğı göze alması imkansızdır .. 

Ankara, 18 (A.A.)- Yunan başvekili M. Çaldaris 
ve hariciye nazın M. Maksimos Hz.nin hükumetimiz 
tarafından vukubulan daveti memnuniyetle kabul 
ederek yakın bir zamanda Ankarayı ziyaret ede
cekleri öğrenilmiştir. 

tarihi 
ltte bu sırada Belçika kralının -

teıebbüsiıe bu memlekette ilmi Istanbulda hazırlanan ilk kısımlar üze-
ve fenni araştırmaları kolaylaştır· • • • 
mak için sanayi erbabının ianeıe- rındekı tetkıklere Ankarada başlandı 
rile vücuda getirilmiş olan ve ye • • ·-----
kUun (120,000) milyon Belçika ANKARA, 18 (A.A.) - Bü- Tarih Cemiyetinin hami reisi Ga· 

zi Hazretlerinin yüksek reislik 
leri altında yapmış ve gönderilen 
yazıların okunmasına başlanmış· 

frangım bulan bir "Milli sermaye,, yük Türk tarihini yazmak için 

profesörün imdadına yetişmiştir. geçen yaz lstanbulda başlıyan ça· 
Bu sermayeden profesör Piccard -

lrşmalar neticesinde Türk tarihi
m ilmi teşebbüsünü başa çıkarını· 
ya kafi gelecek bir para verilmiş -
tir. 

tır. 
nin hazırlanmış ilk kısımları üze· 
. . Komitenin toplamşları gelmis 

rmde tetkıkte bulunmak üzere 1 b""t "" l · k ~ o an u un eser erın o unmasına 
t~kil edilen komite ilk içtimaım I kadar sürecektir. 

Moskovada Ingilizlerin muhakemesi ................................................................................ ........ . 

zammı geri kaldı 

ANKARA, 18 (Hususi} 
1707 numaralı maarif teşkilat 

kanuniyle ilk tedrisat muallim ve 
muallim muavinlerine ayrıca bin 
kuruştan çok 500 kuruştan az ol· 
mamak üzere ev kiraoı verileceği 

beyan edilmekte ve kanunun on 
birinci maddesinde de ilk mektep 
muallimlerinin teadül kanununa 
göre girecekleri derecede alacak -
ları maaş miktarı geçen bir sene 
zarfında evi kirasiyle beraber al· 

dıkları paradan az olursa farkı 
bu müddet zarfında tazminat o· 
larak kendilerine verileceği ya -
zı1maktadır. 

930 senesinde iki sene müddet· 
le tecil edilen bu ahkam hususi 
muhasebelerin şimdiki vaziyetie
ri göz önünde tutularak iki sene 
müddetle daha tecil edilecektir . 

Dahiliye encümeni bu hususta· 
ki layihayı kabul etmiş ve umumi 
heyete sevketmiştir. 

• 

Posta idaresine bağlı 
telefon ücretleri 

1 

80 

Henüz· haber gelıll 
fak at dün imzalana 

I' at'i suret leri on Nisand• 
riste mürnhhası.mız Sa1• 

Şükrü Beyle Osmanlı borçl.r' 
pon hamillerinin mümessillet' 
rasında parafe edilen borçlıf 
kavelcnamesinin dün saat oO 
tıda Pariste Türkiye elçili,._,.._ 

1 

Saracoğlu Şükrü Bey ve h' _,.,_ ... 
mümessilleri tarafından i 
ması muk rrerdi. Saracoğhı 
rü Beyle mukavelenin ihzari 
de kendisine yardım eden .. 
ye Vekaleti para işleri rO 

Sırrı ve Nurullah Esat BeYI~ 
kaç güne kadar memfeke .. 
gelecekler, Saracoğlu Şükfi.I 
mukavelenameyi de berabtı 
getirecektir . 

Dahn evvel Paristen bura1' 
miş olan T ürk dainler vekili 
kai Bey Ankaraya gitJ1le1' 
Saraçoelu Şükrü beyin bura!' 
mesini beklemektedir . 

Mukavelenin dün imzal 
mukarrer olmakla berabet, 
geç vakte kadar imzaya dair bit 
her gelmemisti. 

Türk noktai n 

Profesör Piccard'm tecrübele • 
ri fUnu gösteriyor iki ilmi ve fenni 
keffiyat denilen ve insanlığı, me· 
deniyeti her gün dev adımlarile i· 
leri götüren şeyler öyle kolay ko
lay elde edilmiyor. Basit bir te- I 
sadüf neticesinde meydana gelmi· 
yor. Bunun için hazan profesör 
Piccard'ın yaptığı gibi kırk, elli 
senede yetişmiş, beynelmilel şöh • 
retli büyük alimlerin kendi hayat
larını tehlikeye koymaları icap e· 
diyor. Hatta bu da kafi gelmiyor. 
Bu ilimlerin mensup oldukları 

memleketler ve milletler milyon -
lar $&rf ederek o alimin araştırma

unlar gelecek harp için 
hazırlanıyorlarmış ! ANKARA, 18 (Hususi) - Da • • • V 

biliye encümeni otomatik telefona Sefınmız f\1'.uhtar BeY 
ait bir maddeyi tebdil ederek ka· şington görüşmeleri 
bul etmiştir. Tadil şekli şöyledir: fikrimizi bildirecelı 

larına yardım ediyor. 
Sonra bu gibi büyük fedakar -

lıklarla yapılan araştırmalar ve 
tecrübeler bir, yahut iki defa tek· 
rar edilmekle de mühim bir neti -
ce alınamıyor. Büyük alimlerle 
mensup oldukları milletlerin bir, 
iki defa değil, mütemadiyen ve ıs· 
rarla el ele verip çalışmaları la -
zımge]iyor. 

Bu hayatta ve her sahada mu· 
vaff akıyete varmak istedikleri he· 
defi iyi görenler, fakat o hedefe 
varmak için takibi icap eden yo' -
da usanmak ve üşenmek bilmiye -
rek ve hiç bir tehlike önünden ge· 
ri çekilmiyerek gidenler içindir. 

Mehmet Asım 

Eminönünde 
bulunan ceset 

(Bil§ tarafı ı lncl sayı!ada) 

nın ilk haftasındanberi de eve 
gelmediğini söylemiştir. 

Haralambonun işleri çok fena 
gitmiye başlamış ve adamcağız 

son defa evine gelip te karısını 
evde bulamayınca şu mealde bir 
mektup bıralanıştır: 

"Jılerim bozuldu .. Beni arama· 
yın artık.. Arasanız da bu lamıya· 
cakıımz .. Ne yapalım. Allah böy
le iıtemiş ! ,, 

Muhakemeleri bitti, müdafaalar söy
lenildi, karar dün verilmiş olacaktı 

Ankaradan başka şehirlerde 
posta ve telgraf ve telefon idare-

sine bağlı telefonlaradn götürü o· 
larak şu suretle senelik ücr 1 • MOSKOV A, 18 (A.A.) - İn

giliz maznunlar son beyanatların
da şu sözleri söylemişlerdir: 

Mac Donald, "Ben suçluyum, 
ilave edecek başka sözüm yok -
tur,, Demiştir. 

Nordwall, "Ben suçlu değilim .. 
Sovyetler cümhuriyetine dost ol -
makta devam edeceğim.,, demiı -
tir. 

Cushny şu suretle beyanatta 
bulunmu§tur: 

"Ben suçlu değilim.. Hakkım -
da verilecek hüküm ne olursa ol
sun mahkemeden namuslu ve iyi 
bir adam olara:k ayrılacağım.,, 

Monkhouse demiştir ki: "Ben 
aleyhimde ileri sürülen bütün 
suçlardan beriyim.,, 

Thornton'la Gregory masum 
olduklarını söylemi§lerdir. 

Rus maznunların hepsi suçlu ol
duklarını beyan et.miılerdir. 

lngilizler kararı kabule hazır 

LONDRA, 18 (A.A.) - Ruter 
ajansının siyasi muhabirinin al • 
dığı malumata göre Moskova 
mahkemesinin İngiliz maznunları 
hapiste bırakacak veya daha ağır 
bir cezaya mahkU.'11 edecek her 
hangi bir kararının efkarı umu • 
miyesince kabule şayan görülme· 
si muhtemeldir • 

Hakimler müzakerede 

ithamnameyi dinlemeleri 
. LONOR'..A, 18 '(A. A.) Röyter 

ajansının Moskova muhabiri, mü • 
hendisler davasının dünkü celse • 
sinde saat 11 .40 da açılmış oldu -
ğunu, bu sırada muhakeme salo • 

nacaktır: 

Büyük tehirlerde :S, küçükleı·ô~ 
15 lira. 

Hususi santrallardan büyük şe 
birlerde 75 küçüklerde 40 lira ah· 

nunun yarı yarıya boş, yalnız se - nacaktır. Yüz abonesi olan yerler 
farethaneler mümessillerinin he • büyük, ondan aşağı olanlar Jtü .. 
men hemen tamamen hazır bulun· çük sayılacaktır. 
duğunu bildirmektedir. Umumi merkezlerden yapıla-

Müddeiumumi Vychinsky, it • cak konuşmaların üç dakikası için 
tihamnamesini okumıya devam et. beş kuruş alınacaktır. 
miştir. Bu ittihamnamede Metro 
Vickers makinelerinde vukubulan Siingerciliğimizin ilerile
hasarlardan uzun uzadıya hah -
sedilmektedir. 

Müttehimler1 lakaytlık içinde, 
bu ittihamnameyi dinlemişlerdir. 

Müddeiumumi, önündeki masa -

. 
mesı ıçın 

1 Z M l R, 18 (Hususi) 
Süngerciliğimizin ilerletilmesi 
için teşkilat yapılmasına karar 

veri!miş, bu hususta tetkikat ya· 
pılmak üzere burada bir komis -
yon teşkil edilmiştir. 

lzmirde bir çocuk ezildi 
1ZM1 R, 18 (Hususi) -

Bugün burada çok feci bir kaza 

oldu. Güzel Balyaya giden bir o-

ya yumruklarını vurarak bu itti -
hamnamesini okurken hazır bulu
nanlar pek o kadar alaka göster
memişlerdir. Yalnız bir fabrika • 
nm, yapılan tahripkarhklar yüzün
den, randımanının eksilmesinden 

bahsettiği ve hakimlere Rus müt -
tehemlerinin itiraf etmiı oldukla -
rı tahripkar lığın hakiki bir kom - tobüs uf ak bir çocuğu siğnedi. 
plo ve 'Beş senelik bir tahrip pla- Çocuk derhal öldü .. Otobüsün şo· 
nı,, olduğunu söylediği zaman her förü yakalanarak adliyeye teslim 

edildi. 
keste büyük bir alaka uyanmış -
tır. Müddeiumumi, bu tahripkar - lzmir madencileri 
lıklarm 1928 senesinde başlamış ı z M l R, 18 (Hususi) 
olduğunu söylemi!\tir. 

MOSKOV A, 18 (A.A.) - Ha
Bir sinema artisti evlendi kimler verecekleri hüküm hak - lzmirde ekmek fiatları 

Şehrimizdeki madencilerin mü -
messilleri lktısat vekaleti tarafın-

dan Ankaraya davet edilmişlerdi. 
İzmir madencilerinden Ahmet ve 

Hüsnü Beyler bugün Ankaraya 
hareket ettiler. 

KAN, 18 (A.A.) - Eski Nev. kında konuşmak üzere saat 15,30 l z M 1 R, 18 (Hususi) -
York belediye reisi M. Jimmy Val da müzakere odasına çekilmişler· İzmir belediyesi ekmek fiatlarmı 
ker ile Miaı Betty Compson'un dir. on para indirmittir. 
nikahları kıyılmııtır. Hükmün bu akşam geç vakit 

ANKARA, 18 (A.A.) .
dra beynelmilel iktisat korıf 
sı :müzakeratı hakkında V' 
tonda vaki ihzari mükale 
cümhJ.LciY, t hiik-Umetleri~ 
nQkla.yi nazarı sorulmuş ve , 
metimizin bu hususta nokta1' 
zarını izah eden bir muhtarı1' 
di \•e teatiyi efkara Vati . ..--.. 
büyük elçimiz Muhtar Beye 
nin memur edildiği öğrenil 

C. H. fırkasınd' $ 
C h . . . . J1 l. '-' um urıyetımızın o ~ ~-
yıldönümü hazırlıkl 'it\ 
ANKARA, 18 (A.A.) .-.v ~'-1 

Fırkası umumi idare hey~tj, \' 
gün toplandı. Önümüzdek1 t...ı 
ı·inci teşrin bayramının o giit' ~ ı 
huriyetin onuncu yılı dold ._, 

sebebile fevkalade şekilde l 
!anması için şimdiden hazır 
başlanılması yolunda müz-1' 
yapıldı. ~ 

Fırka teşkilatının umu!"' 
şi hakkındaki rapor üzeriııe 
nuşuldu. .• .... 

İrticanın Menemende şe 
tiği Kublay adına Meııe~ 
yaptırılması kararlaştırılall 
için Türk san'atkarlarınds.P 
teklifler tetHk erlil-li. ~ 

·ıl'V 
Başvekalet teşkı ş 

ANKARA 18 (Husıı•t) 
Bütçe enc~eni bugün S~~ 
let teşkilatı hakkındaki l• 
müzakereye başlamışbr-

Layihanın müzakeresine 
da devam edilecektir. 

Dahil~ istikraza rar' Çinde harp devam ediyor verilmesi ve maznunlara bildiril - lzmirde komünistlerin Bir katil yakalandı 
PEKiN, 18 (A.A.) _Pekinin mesi muhtemeldir· muhakemesi 1 Z M l R, 18 (Hususi) MERSİN, 18 (A.A.) --:-de 

on iki mil farkındaki Tung Chov Harbe hazırlanıyorlarmış ı z M 1 R, 18 (Hususi) Bergamanın Yeni köyünde Sürey istikraz tahvilleri Mer••" 

iasiDde bu aabah birkaç Japon lzvestia gazetesi, Metro Nic - Bir senedenberi muhakeme edil- ya ismindeki bir kızı kaçırmağa yü.'<: bir raibct görmüttiir· 
tayyaresi ıBrünüp dolaşarak Bom kres ıirketi müstahdimlerinin mekte olan altı komünistlik maz· teşebbüs eden ve bu sırada kızın larda satış devam ediyor• 
ba atnıııbr. Bu bombalar şehir "Gelecek harp için hazırlanmak· j nununun muhakemelerine bugün babası Süleymam öldüren Recep te~ekhüller bu milli işle 1 
haricindeki yerlere dütmüıtür. ı ta olduklarını,, yazmaktadır. gizli olarak devam edildi. yakalanmıştır. alakadar olmaktadırlar. 

" 



VAKiT 

!l,ARETLER ı 
SOHBETLER 

Te~l~it~pfa~dalıdır ~gar sınırlannın :te yakasında 
. ~lıar topr- '-la T.. ki . . 
•aneı· f ~ rı ur er ıçın 

Hikmet B. ~!.~~~~ ..... !!.'!.'!:.~~-~~~ Yedi 1 

T urk ınkılabının bır tek cephe· 

B ı 
d. vardır. Bu cepheyi kuvvetlen· · u gar dı.r~cel: olan belli ba,lı amillerden 
hırı de gençlere verilecek ilk tah-

alt y 
1 ıçı oldu. Sanki Tuna-

~il uı anından Merice kadar bir 
lel'te ~nıyor. 1933 te bir değil 

. Dört Hanım 
Kadrıye H. davası 

uhtunna b .. b. ·1 .. Ytrr ıır: ırı ırı e o-
tına çıkını! ! 

SUtb,11 .. 

devam ediyor Hamiyet müsabakasında , 
büyük teberruları 

b'!l ' mudafaaıız keailen 
•ar :rı etrafında bir kala

il ,~ 
1
akat bu kalabalık göv· 

"-tip ~.an battan fı,kıran ka-
edezııe ~r pınarı bir çe§meyi 
l'İirk rın kalabalığı. 

11-•l~l.I evleri B. İçi d yanıyor. ır kala· 

Bir şahit fena söz söylen
medi, öteki söylendi diyor! 

Kadriye hanım tarahndan, sui 
kasta teşebbüs iddiasile hakkında 
tahkikat yaptığı aırada yakışık al 
mıyacak sözler söylediği kaydile 
sabık müstantik Hikmet Bey aley 
hine açılan davanın cörülmesine 
dün İstanbul ağır ceza mahkeme· 
sinde devam olunmu§tur. 

Bakırköyünde oturan Ayşe Fa
ika hanım Himayeietfal Babrköy 
bakım yurduna 500 lira iane ver· 
diği gibi Seniye isminde hamiyet· 
li bir hanım da 100 lira vermiş ve 
üç katlı evini yurda bağışlamış· 

trr. 
11

1 
e, bu kalabalık yangın 

'arını t•· l · icar I uy erı kıpırdama· 
fı ıyor. 

~e•Je . 
Uç rın çatırdmm, duman -

Bundan başka Aydın oteli sa· 
hibi merhum lbrahim bey refika· 
31 h:ınım da yurda yirmi beş kar· 
yola alıp hediye etmiştir. 

doy Ufunu kanlı bir gözle do· 
~ ıeyrediyorlar. 
hit d ~an gelen ses, kmlan 
ir. a:ı a çıkamıyac~ olan son 

'il~ &ar sınırları olukların • 
• &İcfi ••~n bir pala gibi uza -
1)ttiıı Yor. Hudut kuleleri birer 

· ·:· Bu manzara dünyanın 
: ,~~aaydı ondan nefretle 

'ıuik. 
lluıiiıı 
ı olırı~uçları İyi Bulgar vatan-

. )'il ?·· tan batka bir tey ol
. de d~rkleri dünyanın gözü ö

'Ö}le ~ fazla benimseyerek 
fİddftıı~~ruz. Zulmün, facia

li etını anlatıyoruz. 
. \ldud 
"'lıa un beri tarafında gece· 

Gtk 1lı t Yatamıyoruz. iniltiden 
" aea· ezarlarını açan kazmala· 

•ilde B ' tö.. n, ulgar toprakların -
-~en 

e '-ile Çatıların çatırdısından 
· 'il, 1~lardan gelen vaveyla • 

'il ı..~~ızların kafa tasında 
~ll ~balardan. 

? a
11

'1le ıazü kanlı ha:tdutluk-

httı ıı; IOnu gelmiyen kana 
I', 

lu· ~ ~ ~ 
•to 

. ~ ... et tuz, Bulgaristanda bir 
... , el Vardır ki bu hükumet 

O&tluiun ve inıanlığın ne 

~~ Çok iyi anlar. 

~ ~ bir kaç gün evvel Sof -
~~~karaya gelen Bulgar el
.:"\ 1" 0ıtluktan, bize devlet-

erıf aat1 . d h ıı... _ lii .. erın en aberler ge 
~l:al Q Ç !Uphe etmiyoruz ki, 

\'. "1ıar hükUnıeti bu facia· 
t..a ~landat boğazlanmaıın· 
~ ~· Un değildir. Fakat or· 

~ ~akikat var ki, Bulgaris· 
l~'lcal~uı hesabına çalı,an, 
:~ ,.. nı bir harp meydanı ha-
~ L' 0 .. ftıek · · ~"it~ ııtıyen meı'uliyet· 
~t ,, 1ftıre var. Bu zümre önün 

~ ... '~ B~.lgar hükumetinin bi
\a~İ ~·· .. ıoıtermek için değil, 
te~ ~i~~bıet vazifeıini yapabil· 

it, arekete geçmesi li.zım 

1tti~da · 
~i '4'l ı-.._j. ınıan yüreğile, kardeı 
lb~)eı· edelerin ve kanunların 
""le • IQde old w hA l A • •1t1,.. uguna a a ınan-
~ 'ti.~ bizler de nihayet in

~ bo ttdaf aaaız, ıili.hsız adam 
Qı'Iar. hl\lnu herkeı kesebilir, 

~"' l& ~mak için insan bile "" ))ek~ .. deiildir. Bir sırtlan f:"'- a a batara.bilir. 
'-et, t iıı, 1 

Dünkü mahkemede, tevkifha· 
nenin sabık müdürü Ziya beyle 
doktor Arapyan efendi şahit ola· 
rak dinlenmi!lerdir. 

Ziya Bey, Hikmet beyin yakı· 
§ık almıyacak bir söz söylediğini 
işitmediğini anlatmıf, Arapyan e
fendi Hikmet Beyin Kadriye ha· 
nımdan bahsederken, yakı,ık al· 
mıyacak söz söylediğini bildirmiş 

tir. 
Hikmet Bey, doktor Arapyan 

efendinin bu ifadesine karş:, Kad 
riye hanımla birlikte bu zat hak· 
kında da tahkikat yaptığı ve onu 
tevkif ettiği için, iğbirara kapıla· 
rak şimdi aleyhinde bulunduğu· 

nu, söylediğinin alsı olmadığını, 

esasen ayni yerde bulunan tevkif· 
hane müdürile doktorun ifadeleri 
nin biribirini tutmadığını ileri sür 
müştür. 

Muhakeme, o zamanki tahki
kat esnasında hazır bulunan sabık 
müstantik Nazım beyin istinabe 
yolile ifadesi almmak ve başka ba 
zı ,ahitler çağırılmak üzere kal· 
mııtır. 

Nazım Bey, timdi adliye müfet 
tişidir ve Ana.doluda bulunmakta· 
dır. 

Bir heyet münakasalara 
dair talimatname yapıyor 

Güzel San'atlar birliğinde te· 
ıekkül eden yüksek akademi heye 
ti, memlekette açılacak münakasa 
ıartlarının ve müsabakaların ne 
•uretle ilin edilmesi lazım gelece 
ğini ve daha bazı fenni esasları 

gösteren bir talimatname hazırla· 
maya batlamııtır. 

Bu talimatname Maarif vekale 
lince tasdik edildikten sonra bü
tün vilayet ve belediyelere gönde· 
rilecek ve münakasa ve müsaba· 
kalar bu talimatnameye göre ilan 
edilecektir. 

Kiracı ile ev sahibi 
Beyoğlunda Dervi! sokağında 

oturan Uz Mehmet ile kiracısı 
Abdullah ev kirası yüzünden kav 
ga etmiıler, Mehmet Abdullahı hı 
çakla kolundan yaralamııtır. Ab
dullahın metresi Hayriye buna 
kızmıf, Mehmedin para ve eua
larını alarak kaçmıt ise de bir az 
sonra yakalanmı!br. 

Beyoğlunda mezarlık 
li}d· .ttı döi~ ık aade beklemek, 
~~ ~ta\, up ahuvah etmek de· 
"l.,.~ İç'•nda İnıan haklarını '"i .._: Türk halkmın da el 
~ ~ct.f, "' ent silahlar vardır. 

Beyoğlunda yapılacak olan as 
ri mezarlık projesi mezarlıklar ıu 
besi tarafından hazırlanmııtır. 

Ketifnameıi de on beş güne ka· 
dar bitecektir. Belediyenin yeni 
bütçesi tasdik edilip ıeldikten son 
ra hemen İD!aata batlanacaktır. 
Bu it için bütçeye 82,000 lira tah· 
ıisat konmuıtur. 

"ille ·· · ~~ar h·· unut ederiz ki mes-
ı....:._~ ıc-:kUnıeti vatandaılar 

,...._ '1tı~ unları hi.kim kılmak 
lcaçırmıyacaktır • 

Sadri Etem 

Kadıköyünde oturan bir hanım 
da Himayeietbl ve Hilaliahmer 
cemiyetlerine 1500 lira teberrü • 
de bulur.mu~tur . 

lstanbul - Edirne 

Asfalt yolun lstanbula 
ait kısmı 

lstanbul - Edirne yolunun 
asfalt olarak in,a:nnın k~rarlaştı· 
rıldığı malumdur. Bu yolun vila· 
yetimize ait olan kısmı esasen ya· 
pılmaktadır. Diğer vilayetlere ait 
kısmının ne suretle halledileceği 

henüz malum değildir. 
Bu mevzu etrafında alakadar 

valilerin !ehrimizde toplanarak 
konu!maları da muhtemeldir. 

Bununla beraber bu yola ait 
masrafların alakadar vilayetler 
tarafından tamamile ödenmesine 
imkan görülememektedir. Çünkü 
yalnız Tekirdağı vilayetine (103) 
kilometrelik yol isabet etmektedir 
ki bu mahallin inşa masrafı bir 
milyon liraya yakın bir meblağ 
tutmaktadır. 

Bu itibarla Dahiliye vekaleti· 
nin maaraf a i!tİrak edeceği ve yo 
lun tama.mile inşasının ancak bu 
suretle kabil olabileceği anlaşıl· 

maktadır. 

İstanbul - Edirne şoıesinin 
alakadar vilayetlerin; bilhassa E· 
dirnenin iktiGadi inkişafı nokta· 
aından fevkalade tesirleri olacağı 
muhakkak sayılıyor. 

500 lngiliz seyyahı 
Gelecek ıalı günü Arandoras· 

tar vapurile şehrimize 500 ln{Ji • 
liz ıeyyahı gelecektir. 3 mayısta 
da Monterova vapurile 1200 Al· 
man seyyahı gelerek iki gün ka· 
lacaklard ır. 

VAK 1 T 
GUndeJlk, Siyasi Gazete 

lstanbul Ankara Caddesi, V AKIT yurdu 

Telefon Numaralara 
Yazı işleri te!efonu: 243iG 
idare teıctonu : :!43i0 

reıgrar adresi: l8t.anbul - ·ı AKn 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : - --
Tllrklye Ecnebt 

Seneli': 1400 Kr. 2i00 t~r. 

6 aylık i~O H 50 

3 aylık 400 .. ROO 

l aylık 150 .. soo 

llln Ucretlerı : 
P.csmI 1111.nların bir Htın ıo Kuruş 

rtcari llAnların bir satırı 12.5 Kuruş 
rıcarl llA.oların bir santimi 25 Kuruş 

KUçUk llinlar : 
Bir defası 30 iki defası ôO Uç defası t>:'1 

dört ıtefası 75 \"C on defası 100 kuruştur. 
Uç aylık lldn verenlerin bir defaı.ı mecca· 
nendir. Dört satırı geçen 1111.nların fazla 
aatırlan heş kuruştan bcaap edilir 

----- sildir. Bu itibnrl:ı, ilk mektep ki· 

Komünistler dör- taplarır.m hm~umet kon~roıu altın· 
da bulunm~sı ilk ~arttır 

der sene hapis B:.ı şarta kat'i;yen r

0

iayet edil-

Karar dün açık celsede 
tebliğ edildi 

mesi zamanının geldiğini takdir 
eden rr.:ıarif vekaleti, tc': kita? u
sulün:.i kabul etti. 

Komünistlik tahrikatı yapmak· 

tan suçlu yedi Bulgarın muhake· 
mesi, dün İstanbul ağır ceza mah 
kemesinde neticelenmiş, karar, a· 
çık celsede bildirilmiştir. 

Falmt esefle duduyor ve o!myo 
ruz: H5.l5., tek kitnbın faydaları

nı anl.ımamazlıktan gelenler var. 

Suçlular, yedi kişidir. !stı:>yan 
Barof, lstoçyof, Sabikonçef, Mi
lo, Delo, tlya tlyef, llya i::imlerin· 
deki bu yedi suçlunun, komüni~t
lik tahrik5.tı yaptıkları sabit ol· 
muş, yedisi de dörder tene acır 
hapse m~hk~m e~ı:lmiderdir. 

Tek kito.p aleyhtarlarına sun'.l 
soralım: Şimdiye kadar elde ;.1ev
cut clnn ilk mc!~tep kitapları, 

memle?.etin terbiye ve killtür sis· 
temine muvafık mıdır? 

Otobüs • • 
ışı 

Belediyeye geçince bazı 
hatlar kaldırılacak 

Bu suale: Tamo.mile muvafık
tır! Cevabını verebil ece!{ l~imse 

yoktur znnnedcriz. He.lbu!';i, rne!t
tcp kitaplarının devletin terbiye 
prem;iplerine uygun olarak telif 
edil:nesi artık bir zaruret olmu1· 
tur. Binaenaleyh, devlet, me!~tep 
kitaplarını sıkı bir kontrola tabi 
tutacaktır. 

Bugüne kadar, mektep kitapla· 
rı, malum beş on kişi taraf moan 

lstanbulda otobüs işletme imti : yazılıyordu. Bu müelliflerin ekse· 
yazının Nafia vekaletin~e geçen ' riyeti de, kitapçı!ar tarafından is· 
sene belediyeye verildiği malum· tismar edildiklerinden ş:kayetçi 
dur. Yalnız henüz Vekiller heye· idiler. 

Bunun için de, mektep kitabı tince bu imtiyaz ve mukavele şe· 
rikleri ta~dik edilmediği için bele 
diye ite filen başlayamamaktadır. 
Yakında vali ve belediye reisi Mu 
hittin Bey hütçe hakkınca izahat 
vermek üzere gittiği zaman alaka 
dar makamlarla görüıere!< bu i,in 
halledileceği tahmin edilme!<le· 
dir. 

Belediyenin otobüs imtiyazını 

Üsküdar Tramvay şirketine dev· 
redeceği de kararla1mıştır. Üskü
dar Tramvay tirketi bu i!İ üzeri
ne almayi kabul etmittir. Bu tak· 
tirde belediyenin de yardımile İs· 
tanbuldaki otobüs itliyecek yerler 
yeni baıtan tesbit edilecektir. 

Bunda, otobüslerin bilhassa Ha 
liç ıirketi, Üsküdar Tramvay tir
keti gibi her sene binlerce lira a· 
çık veren şirketlere zarar verme· 
meleri göz önünde bulundurula· 
cak, vapur, tramvay i~liyen ve ge 
çen semtlere otobüs işletilmiye· 

cektir. • 
Bu meyanda Üsküdarla Kadı· 

köy arasındaki otobüsler, Haliç 
'irketini zarara düşüren Eyüp -
Eminönü hattı otobüsleri, Şark f İ· 
mendif erleri ile rekabet eden Sir
keci - Bakırköy otobüsleri işletil 
miyecektir. 

Yalnız halen çalıtan otobüsçü· 
lerin hakları mahfuz kalacak, bun 
ların otobüsleri satın alınacağı gi· 

. bi istiyenlere de umumi nakil va· 
sıtatarile rekabet etmiyecek hat· 
larda i§letmelerine müsaade edile 

cektir. 

Ankaradaki müze 
Maarif vekaletinin Ankarada 

büyük bir müze tesisine karar ver 
diği yazılmııtı. Bu müzenin clün· 
yanın en kıymetli eserlerini ihtiva 
edeceği ve yeni müzenin kurulu· 

~u esasları hakkında tetkikatta 
bulunmak üzere müzeler müdürü 
Aziz Beyin Avrupa.da bir seyahat 
yapacağı hoıbcr ver:lmektedir. A· 
ziz bey Avrupanın belli başlı mer
kezleı-indeki müzelerde uzun tel· 
kikler yaptıktan ~onra dönecek 

ve hazırlayacağı raporu Maarif 
vekaletine verecektir. Bundan son 
ra müzenin projesi hazırlanarak 

faaliyete geçilecektir. 

yazmağa muktedir bir çok ki~i, 
bu faydalı işe giri§miyorlardı. Hd 
buki bundan sonra, telif hakkını 

Maarif vekaleti üzerine alacaktır 
ve bu suretle mektep kitabı ya· 
zanları te~vik etm · ş olaca.ktxr. 

1 

Her halde, tek kitap, her şey• 

den evvel, çocuklarımızı, imlası 

yanlış, ifadesi yanhş, mefhuma 
yanlış kitaplardan kurtnı-acal~, o:l 

lara, memleket için lazım olan 
terbiyenin tek çıkar yolunu göste· 
recektir. 

Tek kitap aleyhinde bulunmak 
abestir. 

Selami izzet 

Maliye müsteşarı 
Bir haftadan beri ıehrimizde 

yeni yapılacak mali tetkilata dair 
tetkikaı~a bulunan maliye müste· 
şarı Ali Rıza bey dün An!:araya 
hareket etmi§tİr. Maliye bütçesi· 
nin müzakeresi esnasında lstan· 
bul deftardarı Mustafa Beyin ele 
Ankaraya gitmesi ihtimali var· 
dır. 

Yeni teşkilat bütçenin tasdi-
kinden sonra hazirandan itibaren 
t; 1bik edilccel·tir. 

Ahmet Rasim merhum için 
yapılacak mezar 

Kıymetli edip ve romancıları
mızdan merhum Ahmet Rasim be 
ye mezar yapılması Şehir mecli
since kararlatmış, bunun için 950 
lira tahsisat kabul edilmisti. 

Belediye fen heyeti tar~fından 
ll'erhum için güz:!l bir kabir pro· 
jtı,i hazırlanmaktadır. Yeni b~~

ç.::nin tasdikinden sonra kebir ya
p:lac;ıktır. 
E •m ttıı 11u mı ut ' 11 ı ı ı ı nı um ıuuuc ı mı ılll 1 11 1 • 
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19 Nisan 1918 
- ıUcmalil:i Osmaniye dalıilindr 

postalar ve eşlıas taraf r.dan nıade-i 
mcsl:ur.atın bu mc!ianda cltını:ı bir 
mahalden diğer mahalle nal:li hah
kında!:i mer.ın::i9etin 1 !t.:ayıs 334 ta
rihinden itibaren ref"cdileceği dün 
tebliğ olurımu~tur • 

- Garptaki muvaffakıyetlerine mÜ· 

klıfat olara!; Hindcnburga Almanya
nın en bily!;k niş~nı rerilmiştir. 

Prens ('Blolıer) için Uıdaı edilmiş 
olan b:ı nişanın birine ııerilmesi 1,ir 
asırdanberi ilk defa l'llki olmaktadır. 



Sayıfa: 4 

Dün sorguya çekilen 
e ·ne· erden biri mevkuf 
Diğer onu dün akşama kadar sorgudan 

sonra serbest bırakıldı 
Eroin !kaçakçılığı meselesin· 

den dolayı evvelce adliyeye geti· 
rilen ve sulh mahkemesince seki· 
zi tekvif, ikisi tahliye edilen on 
kişiden başka, evvelki gün on iki 
kişinin daha rnevcuden adliyeye 
getirildiklerini ve bunlnrdan ifa· 
desi alman "Şark merkez ecza de 
posu,, müdürü Aleko Stefanidis e· 
fendinin hemen serbest bırakıldı
ğını yazmıştık. 

Evvelce mahkemece serbest 
bırakılmış olan seyyar komisyon· 
cu Kosti ve tüccar katibi Harila· 
us efendiler de tekrar isticvapla
rmdan sonra gene serbest brrakıl 
mışlar, vakit geçiktiği için sorffU· 

ya çekilemiyen on bir kişi de, dün 
tekrar getirilmek üzere zabıtaya 

gönderilmi§lerdi. 
Bu on bir kişi, dün saat ondan 

a.k§am saat on sekize kadar sor
guya çekilmi§ler, neticede ''Tokat 
liyan,, oteli sahibi Medoviç Arta· 
ki, Aleko Niko, Aleksandr Anc.e· 
lonari, Polidros Nikola oğlu, Ro
mulon Ulis oğlu, Ohanes, Vartan 
Mercan efendilerle Madam El eni 
serbest bırakılmışlar, yalnız Yor· 
gi Baklacı oğlu efendi tevkif edil· 
miştir. 

Altıncı müstantik Salih Bey, 
tahkikatın derinleştirilmesine bu· 
gün devam edecektir. 

• 
ır 

m 
fakiri öldüren oto
il kazasında suçlu 

erkek mi ? Mahkemede 
<ızın aranması karar aştı 

Kızıltoprakta hususi otomobi • 
liyle Yusuf Efendi isminde fa • 
kir bir adama çarparak, kendisi • 
nin ölümüne sebep olmaktan suç· 
lu Agop Efendinin muhakemesi, 
İstanbul ağır ceza mahkemesinde 
görülmüştür . 

Agop Efendi, hu adama çarpan 
otomobilin kendi otomobili olma· 
dığını iddia ediyor. Bu iddiaya 
karşı, ş&hit olarak dinlenilen Sa
niye ve Malike Hanımlar, o sıra· 
da yol üzerinde başka hiç bir oto· 
mobil bulunmadığını, otob\js te 
geçmediğini bildirmişler, Agop 
Efendinin sarı boyalı hususi oto· 
mohilinde oturan bir kadının ye-

re düşen adam için "ah, ölüyor 
zavallı .... ,, dediğini anlatmışlar • 
dır. 

Mali~e Hanım, o sırada ye -
mek yiyormuş, sokakta bir gürül
tü işitmiş, ev sarsılmış, pencereye 
koşan Malike Hanım, yerde ba -

şı parçalanmış bir adamın yattığı
nı, sarı boynlı bir otomobilin ora-

da durduğunu, direksiyon yerinde 
de kırmızı ceketli bir kadmm otur 
duğunu ve iğilerek baktığını iyice 

görmüş.. Bunları izah ettikten 
sonra, şöyle deva.m etti: 

- Madam, "ah ölüyor zaval -
lı.,, deyince, öbür tarafta oturan er 

ke-k, direksiyon yerine geçti, oto· 
mobili geriye çekti ve yaralıyı a-

lıp otomobile koyarak götürdüler. 
- Direksiyonu kadm mı kulla

nıyordu, erkek mi?. 
-Ben direksiyon yerinde kadı

nın oturduğunu gördüm. Ben, bak 
tığım zaman oturan kadındı. Er· 
kek, sonra direksiyon yerine geçe 
re'k, otomobili harekete getirdi. 

- Bu kadını görseniz tanıya -
bilir misiniz?. 

- Elbette. Çünkü iyice bak • 
mıştım. 

Agop Efendiden, bu kadının 

kim olduğu soruldu. O, şu cevabı 
verdi: 

- Kendisini tanırım, fakat o· 
turduğu yeri bilme;m ! , 

- Ayni otomobilde bulunuyor· 
muşsunuz?. 

- Evet tanışırdık. Biribirimi • 
ze rast geldikçe, konuşurduk.. O 
gün de yolda rast geldim, otomo • 
bile aldım. Oturduğu yeri sorma • 
dım. 

Reis Nusret Bey, bu noktadan 
istihzalarına devam edince, Agop 
Efendi kadmın adresini iyi bilme
diğini ,ancak Mühürdar.da otur • 
duğunu bildiğini söyledi. 

Neticede Agop Efendinin İtal
yan olduğunu söylediği Matmazel 
Polina'nın aranmasına, icabeder· 
se Saniye ve Malike Hanımlarla 
karşılaştırılmalarına, muhakeme· 
nin bunun için başka bir güne bıra 
kılmasına karar verildi. 

••,...••••••••nıc ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••wıa 

u yadan japonyaya 
gönderilen muhtıra 

Uzak Şarktal<i askeri müdahaleler ve 
Sovyet arazisindeki Çin vagonları 
MOSKOVA, 18 (A.A.)- Ka- \ leler dolayısile bu vagonlar şarki 

rahan tarafından Japon sefirine Çin demiryolları üzerinde kalmış· 
verilmiş olan muhtıra itilafın tır .. Yalnız demiryolu • idaresinde 
menşei 124 vaeonun Rusya tara • bir ç.ok resmi vesikalar bu vagon
fından Amerikadan satın alınmış ların Sovyetlerin malı olduğunu 

ve Sovyet demiryollarına tahsis göstermektedir. 
edilmit eldujunu hatırlatmakta • Lokomotiflerin kuruJ.ması için 

• Sovyet hükfunetinin borçlu oldu· 
1918 ve 1919 senelerinde Uzak ğu mebaliie gelin~e muhtıra, de· 

Şarkta vukubulan askeri müdaha- miryolu idaresinin Rusya kurul • 

VAKiT 

Kısa Haberler : 
-······························ 

Doğum artıyor 
Son bir sene içinde lstanbulda 

doğum vak'aları artmış ve ölüm 
vak'aları da eski senelere nisbetle 
azalmıştır. 

Küçük san'atlar 
İktisat vekilimiz nisanın yirmi 

beşinde ticaret muahedesi müza
keresine devam için Atinaya ha
reket edecektir. Bazı Yunan ga· 
zeteleri bu müzakerat esnasında 

kü<:ük san'atlar kanunundan Yu
nan tebaasının hariç bırakılması 

için meşgul olunacağım yazmak· 
ladırlar. 

Bu habere doğru na.zarile ba
kılmıyor. Çünkü bu kanunda böy 
le bir istisna, diğer hükumetlerin 
de bakiyeleri için ayni taleplerde 
bulunmasma imkfm verecek ve bu 
itibarla kanunun tatbiki mümkün 
olamıyacaktır. 

Eı;asen böyle bir meselenin hu 
müzakerelerde yer alması tca -
mül hilafı olur. 

Muallimler için 
Maarif Vekaleti tatil zaman· 

larmda muaHimlere Kayseride 
Talas yaylasında, Ordu plajların· 
da, İzmit ormanlarında ve İstan· 

bul civarında birer kamp kurul· 
ması için tertibat almaktadır. 

Telif hakları 

, 
Bugün matinelerden itibaren 

OPERA' da 
2 film birden : 

SAADET 
ŞARKiSi 

GUSTAV FROELICH ve 
GiTTA ALPAR 

tarafından 'c 

96 No. Mahkum 
LESLiE FULLER 
tarafından biiyük komedi ........................................................ 

Yaz Hatları : Dühuliye 25, 
birinci ve balkon 35, hususi 

50 kuruştur. 

"~------·---''2194)1 _ _, 
--

Rusyadaki heye-
timizin tetkikleri 

MOSKOVA, 18 (A.A.) -
Türk sanayi heyeti murahhasası 

lvanoovda gezdiği mensucat fab· 
rikasından avdet etmiştir. Türk 
heyeti reisi Reşat ey matbuat mü· 
messillerile yaptığı bir konuşma· 

da bu fabrikaların kendilerinde 
çok iyi bir intiba bıraktığını söy
lemiş ve Türk heyeti namına a!a· 
ğıdaki beyanatın neşrini rica. et· 
miştir: 

- İstediğimiz her §eyi gördük. 
Türk - Alman Ticaret mua· Sovyet hükumeti bize karşı misli 

hedesinin mer'iyet mevkiindc o- görülmedik bir kabul yapmıştır. 
lan hükümleri ile Alman müellif- Bu Sovyet Rusya ile Türkiye 
lerinin hakkını tanımış bulunmak cümhuriyetini biribirine bağla· 

Çarşamba 
19 N·san 

24 Zilhicce 
Giıo doj!u~u 5,17 
Gün 1 atışı ıı;,52 

Salıah naınaz.ı 4,15 
Öğle naınaıı ll,14 
lı.:indı nama7.ı 15,59 
Akşam mım:ızı 18.52 
Yat51 namazı 20.28 
f nı,al.: 3.2~ 

Yılın geçen gunlerı [l)Q 

kalan 257 

\... 
HA v A - y e§ilköy askeri rıısat 

bıll' z.lndcn verleln maU'ımatıı. göre 
ot• az bulutlu ve ııimalden rUzgtırll t1 

1 eıı 
DUnkU sıcaklık en fazla 1 • ~ 

rece, hava tazyiki 761 mmrnetre) 

RADYJ2_/ 
Bugün 

l S 'l' A N B U L : ()! 
Saat ıs den 18,45 e kadar stıı 

Bey), 18,45 ten 20 ye kadar ot~ 
den 20,45 e kadar saz cuıunıyct 
20,45 ten 21,30 a kadar snz cı.ıeJıl"~ 
nım), 21,30 dan 22,30 a kadllt ,.ıi

Ajans ve Borsa haberleri, saat IS 
A :S K A it A ( J j5S m.) .-
18 - 18,45 Saz (Makbule Hanııı1~ 

• 19,30 Orkestre - 19,SO • 20 ~.,. 
(ilcrleınl§ olanlara) - 20 - 20.-'5 

Rıza Hanım Saz - 20,45 - 21,SO ~ı+' 
Ahmet Bey) - 21,30 • 22,so 

Ajans, Borsa haberleri ve saat 11).,tl' 

\' t 1' A N A (518,1 m.) f 
12,30 Konser - 13,40 Plıı.l< - :1 

Konser - 16,30 Şarkı - 18,05 ı;.orıl 
Konser - 23,40 Dans. 

L E ! I' Z t O (889,G m.) J 
7,15 Jimnastik - 7,35 Konser""' 

ser - 23,05 Konser. 

8 U K R E Ş 139-l,2 m.) 
ta idik. Hariciye vekilimizin son yan sağlam dostluğun yeni bir 12 PlAk - 13 PIO.k - 17 or 

" Cenevre seyahatinde yaptığı te- delilidir. 18,15 Koruıer - 20 Keman konse! 

maslar neticesi, tercüme edilecek ,---------------"""\ Piyano - 21,15 Viyolonsel - 22 Jl 

Alman eseı-le.·i için müelliflerine B Q R S A siki. 
müracaat edildiği takdirde mad· R o M A <441.2 m.) ~ 

20 Haber - 21 Musiki - 21,4~ 
di hiç bir menfaat beklemeden, [Hizalannda yıldız işareti olanlar lizcr- ve tiyatro. 

dost Almanyamn müelliflerinin lerinde 18 nls:ınd:ı muamele ol:mlardır) 
6 

u DAP Eş '.I' E (S.'i0,
6 

fi 
böyle bir müsaadeyi vermeye her Rııkkamlar kapanış fiyatlarını gösterir ıo,ıfi Bando - 13,0S Çigan orıı 
zaman hazır oldukları temin olun Nukut (Satış) 18 PI!l.k - 19,30 Konser - 20,30 .p 
muştur. 

Japon sefiri 
Japon sefiri tifodan rahatsız 

olduğu için Ankaraya davet edi
len doktor Ne~'et Ömer Beyle A· 
kil Muhtar Bey hatsayi muayene 
etmişler ve lazım gelen tedbirleri 
aldıktan sonra şehrimize dönmüş 
lerdir. 

Kredi faizleri 
Gazi Hazretlerinin son tetkik 

seyahatleri esnasında vaki olan 
işaretleri neticesi olarak hükumet 
kredi faizlerinin indirilmesine ka
rar vermi;, bu hususta icap eden 
tedbirler de alınmıştı. Vekaletler 
bu hususta büyük bankalarla te· 
mas etmişler ve bankalar yüzde 
on ikiden fazla faiz almamayi ka
bul etmişlerdir. 
•wtımnnunnnnımnru un ı ımm tnn nmttmt1mmınnnnru111UUu m 

T orosluları davet 
T oros Gençler Birliğinden: T o 

ros Gençler birliği 21 - 4 - 933 cu· 
ma günü saat 16 da halkevinde 
bir aile toplantısı tertip etmiştir. 

Davetiyeler bir gün evveline ka· 
dar birlik binasından elde edilebi
lir. 

ma mesarifini pek çok tecavüz e
den bir meblağ borçlu olduğunu 

kaydetmektedir • 
Sovyet arazisinde bulunan şar

ki Çin vagonları meselesine gelin· 
ce bunların orada bulunmasmm 
hiç te gayri l::anuni olmadığını zi
ra şarki Çin demiryolları üzerin· 
de bulunan ve Rusya.ya ait olan 
2000 v.ıgonun mukabili olmaktan 
çok uzak olduğunu tasrih eyle
mektedir. 

Muhtıra, netice olarak vagon 
mübadelesine müteallik vesikala
rın itina ile tetkik edilmesini tav
siye etmektedir. 

K urrs 1 ı: ıırıı~ 

*20 L Fransıı. 11 ı. • r ~ilin !iv ~5t-

• 1 Sterlin 728.- • ı rezeta 17,-
*l Dolar 212.-- * ı l\1ark 50-
•20 Liret 21!!.- * ı 7.olııtl 24.-
•2n ı. Belçika 116.- •ı Penı:n 29-
•20 Drahıııı ?:>,- •!!<> !.ev 2.l.-

*20 in içre "'22.- •211 Olnaı 53-
ı çen·ooeç -•20 r.eı•a ~!i.- • ı Altın 928,-

• ı l'lorlıı f/4,- •ı i\lecldlve ~2.-
•20 Kuron Çek 120,- * [ naoknoı 22'l,-

- -~ 

Çek fiatlan (kap. sa. 16) 
--

•raris 1203 *Prn~a 15 9~:'0 
* r.ontlrn 72ı- * \11\ anı 4.5~!')1) 
• 'l:cv-Ynr• il 4;"tı2 o * \1İidriı li 56 
• ~111 lno !1.228. !-O •lkrlin l.'N!3 
• Hriık el .•.3'H * \'arşn\'8 4,2.l75 
•Atina :! f~25 * l'cşre 3.1!'> ·-
•Ccncı·ıe 2.:5 1 *llilkre~ ;•ı.9025 
*~of\ıı 67.;,Q;5 •Hclı:raı as.22:-;; 
•Anısıcrdanı l.li24 l'llosko,·a .-
~~ 

Esham 
-

•ıs Han kası ')40 Tcrkos !!9 90 
•Anadolu 25 55 (imeorn :\ı. 12.10 

llcjl 4,31 l ' nvon Dcy 24.-
~lr. llayriyc 15, "ark Değ 2,35 
Trnmvav 4.30 Bal va ~-
ı ı. ~igorta ~4.- ~ark rn. ceza 2.35 
Honıoııtl ~3.50 * rcıcron 13.-

istikrazlar Tahviller 

lst. dahıtı 97,75 f:lektrl~ 

* ~nrk I'.\ oll:ın 3, f(ı Tr.ınl\a~ ~4.S ı 

* D. Muı•ahhnde 55 50 ~~h~~~ ı~:~ 
Guınıiikfcı 5 .'l!i *Anatlolu ı 45 25 
~:ıvdi mahı 4 J5 
R:ııtd:ıı ı ı i;, * ı\ nadıılu il 4tı, 
J\~ı.: rl\'c - •A. ,\1üme~~ıı ss,ı ı 

'----------------~ 
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= Yeni rteşriyat ı:: 
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Budda 
Maydar Rifat Bey,, son zaman· 

larda yoruJ.mak bilmez bir sayile 
irfan kütüphanemize hediye etti· 
ği kıymetli eserlere bir tane da
ha ilave etmiştir. Eduar Şure'nin 
Eudda adlı kitabını dilimize çevi· 
rip bastırmıştır. Tavsiye ederiz. 

Kü~ük felsefe tarihi 
Mustafa Namık Bey tarafın -

dan gençliğin devamlı inki§afı i
çin yazıl mı§ ve Tefeyyüz kitap· 
hanesi taraf mdan bastırılmı§tır. 

Tavsiye ederiz. 

1\1 O S KOVA (1301 m.) : 

17,30 Edebiyat - lD,30 Dans 11...: 

"" 21 Çek e<leblyatJ - 22 Haber - 1 
gilizce neşriyat - 22,55 Kızıl Jile) 

23,05 Haber. 

V A R Ş O V A (Ul2 m.) : f 
13,ıo Pltık - ıs Plrut - ıs.15 ./ 

19,20 Hobcr - 21 Konser - 22 ~ 
23,15 Plft.k - 2'1 Dnns. 

Yarın 

A N K A lt A ( 15118 m.) /. 

12,30 d::uı 13,30 o. kadar Ankarı> c 
l 

18 den 18,45 e ltadıı.r Alaturkn anı. 
d• 

20,10 a kadıır Alaturka saz, 20,tO 

haberleri ve hava raporu. 

V t Y A N A (518,1 m.) O (İ 
12,30 Pllık - ıs Konser- ıs.4 

O • n K ''105 14,l honser - ı... onscr - ~ • 

tra Konser - 23,30 Bar musikisi · 

ı. f~ 1 P Z 1 G ( S8!1,6 m. > ,s 
...... 

'i,15 Jimnastik - 7,35 Konser / 

ser - ı.t Konser - 17 Konser 

Konser - '.?3,20 Haber. 

H t1 1\ I' E Ş (S9t,2 m.) #( 
12 Pllık - 13,15 PIA.l;: - l i J~O 

senfonllt Konser - :0.45 Konser· 

• 

R O 1\1 A (.J.11,2 m.) ~"' 
21,15 Plll.k - 21,45 Scnfon!l< 

23,5!i Haber. 

UUUAP~ŞTE 

10,l'J Orkestra - 19 

23,30 Çigan Orkestrruıı • • t 
1\1 o s KOVA (1801 ııı.) ·,,~ 

2*• 22,05 Fransızca neşriyat -

meydan - 23,05 Haber. 
\' A n ş o \.' ,\ (1.ıı2 ın.ı ,,5 r\Y 
13,10 Orkcslre Konseri - ltİ•"' ı:./ 

18 Pllık - 19,20 Konser - 21.46 

21 Konser - 2~.ı:; Haber. 

lZAH. ~ 

G . . d"' k" nusb'~1 azetemızm un u ~iJP 

İstanbul Gümrükleri Sa Je 1 
lüsünden verilip gümrükle1'.t il' 

aı 
terakim eşyanın satışına I~ 
da "eşyanın müzayede f 
Cümhuriyet, Milliyet, So~il I 
Alqam gazetelerile ilan val''' 
ne,, dair olan cümlede t'"'/ 
zetesinin derci unutulrıı0 Je 
ilanların Yakıt gazetesile ol 
redileceği tavzihan bey•ıı 
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SES ı Z 

19 fi• 
•san 1933 ------- Nakleden: Sel4mi izzet 

Sadiy ı· . 
&a 1• e e ını uzattı. Senihamn 

ç arını okşadı: 

ilen-:-- Teşekkür ederim Seniha ... 
ede 

1
• merak ettiğin için teşekkür 

rırn. Öyl k' . . k' .. teriJ e ımsesızım, ı gos· 
olu en en küçük alaka ile mes'ut 

Yorum.. 
Senih ·· . • oks n, gayrııhtıyarı, saçlarını 
.a:va.n el' t d d l tlirdü .. ı uttu, u a darına gö· 

tak ' optü. Sonra, yavaşça, an· 
d~YUlabilen bir sesle: 

di~ urada bedbaht olma, de -
to lirada hazin bir ömür sürü -

rsun B h'l' S . sel · unu 1 ıyorum. em ne· 
. endirrn k . . d b' llıı e ıcın e ıı· şey ynp· 
r~Oturn. Bunu da biliyorum ... 
pilttı at; daha şimdilik bir şey ye.· 
lllu? a.rn ... Biraz daha sabret .. Olur 

Bu so''zl b · • · s d' er, u samımı rıca a· l}'ey· ~ 
le .. · 1 çok mütehassis etti. Kalp-

'1 biı· 'b. . . le: ı ırıne yaklaştıran hır ses· 

de; Ernredersin canım yavrum, 
d ı, ben seni seviyorum, daha 
a cok I . . ~ .: sevme < ıslıyorum.. Bıra-
rrgan .. d d . bi ' musaa e e ersen, sem 
t ann .b. . e gı ı severım. 

İıt - Bana böyle şeyler söyleme, 
ernernı B . d h 'u ... enı a a tanımıyor· 

b n ... Bir kere daha söyledimdi .ra ... 
beİk~ger beni daha iyi tanırsan, 
o] 1 sevmeğe başladığına pişman 

Utsun B d .. "("' .. O ltı ... en e uzu urum. za· 
an sok üzülürüm. 

tıtl~diye, Senihanın yüzüne sa-

)· - Seni üzmiyeceğime emin ol 
a\>turn. 

11 
Seniha cevap vermedi. Yuvası· 

~ kavuşmuş bir kuş gibi, Şadiye· 
rı ltolJa.rı .nı-o..~a büzüldü. 

~e ct~'l>ı vuruldu. Hizmetçi haber 
t ı: 

ğ1 ........_ l<üçük hanım nineniz ça -
tıyo s· CeJc t. ıraz sonra yemek yene· 

- Geliyorum. 

-7-
d Şadiye salonun eşiğinde biraz 
~raJad 

ı. 

l\a 'Yirmiden fazla misafir vardı. 
~ 1dınlar, süvareye gider gibi de
o te g· . . 1 d' s· k '?ıt • ıyınm1ş er ı. ır aç hey 
0kınliydi. 

İy Bunların hepsi Didar Hanımın 
li 1 f!Örüştüğü ahbaplariydi. Didar 
lıl~~ı~, orta yerde bir koltuğa gö
da rnuş oturuyordu. Yanı başın
~it, ayakta duran, "Doğu Perisi,, 

il.hın · · ·1 ı_ ın şnırı ı e Konuşuyordu. 

ler Şadiye, ilk defa olarak misafir 
0h_ıe sıkıyordu. ilk defa sofrada 
tl:ıi t.acaktı. O geceye kadar mate· 
t'ttrtı.ı bahane etmiş, Didar Hanı
tıl: da bu bahane işine gelir gibi 
il.t ltştu. Fakat o gece, davetliler 
si11a'1~da Nasır Bey de olduğu i
'ib' ?1dar Hanım - oğlunun tav· 

"ea1 •• 
dil'e • uıerine - ısrar etmiş, Şa-

Yı rnisafirlere çıkarmıştı. 
~> ş8.diy l • d' w• .,~ e sa ona gır ıgı za..YJıan, 

f. 'ır h .. J • • M 
ıh h enuz ge memıştı. aama-

qe k una da emin değildi. Belki 
~\'d alabalıkta görememişti. Bu 
~lıtt e, nihayet bir mürebbiye oldu 
"•.-ı \t düşünerek, mütevazı bir ta· 

"' le ı;-' oşelerden birine çekiliyor. 
'il.. akat b .. t.. b w 
·•ıe11 ' u un u tevazua rag· 
ııt~0' asaleti ve kibarlığı göze çar· 
t·· tdu Od . 'itı •. • aya gırer girmez, bü· 
•· ~o:der d'' d"' H' . "1ttıd1 ona on u. ıssettı u· 
~ •. ıı' Solgun yüzü biraz kızar· 
'l~--~e~belik, gençliğin bütün 
~ gıı:ıı meydana çıkardı. 

~ihi 'ııepelerden birinde, bülbül 
tt~ !:~İYan bir hanımefendi, me· 

tı h d .. 1 1 • • em e oy e meraı.: ettı, 

ki, yerinden kalktı, Didar Hanı· 
ma yaklaştı, sordu: 

- Bu genç hanım kimdir? Siz· 
de hiç görmemiştim. Siyah elbi· 
sesile çok şık .. 

- Öyle değil mi? Kibar kız· 
dır. Senihanın yeni mürebbiyesi. 

- Bu nasıl mürebbiye! .. Pren· 
ses gibi. Fransız mı? 

- Hayır Türk. 
Didar hanım "uzak akrabamız· 

dandır,, diyecekti. Vazgeçti. 
- Kibar bir aile kızı.. Kim • 

&esiz kaldı. Yanımıza aldık. 

- Bu adeta bir roman kahra· 
manı. Dikkat ediniz, malumya 
lıer roman izdivaçla biter ... Bu 
hanım kız yalnız kibar değil, ayni 
zamanda da çok güzel ... 

Devam etmedi, çünkü devam 
etseydi soracaktı: 

"Onu her halde Muhsin Bey 
de çok güzel buluyor değil mi?,, 

Yan göz ile Şadiyeye baktı. 
Genç kızın yanında Seniha ile 
Muhsin Bey vardı. Muhsin Bey, 
kemali nezaketle ona yer göster· 
di, bir koltuk verdi. 

Elektriklerin altında, Şadiye, 

bir ilah kadar güzeldi. 

Bu aralık yeni bir misafir gel· 
di. Kapıdan girer girmez: 

- Affedersiniz, dedi, biraz 
geç kaldım. 

Bu Nasır Beydi. 
Didar hanımın o gece keyfi i:s 

tündeydi: 

- Tam zamanında geldiniz 
dedi. Amma gelmeseydiniz canı
mız sıkılacaktı. Hele Şadiyenin 
hali haraptı, çünkü burada sizden 
başka tanıdığı yok. 

Nasır girdi. Sanki salonda yap· 
yalnızmış gibi, gayet rahat, ser· 
best, herkesin elini sı:~ tı. 

Şadiyeye doğru ilerledi. 

Muhsin Bey kalktı: 
- Safa geldin Nasır, dedi, Şa

diye hanımı takdime hacet yok 
zannederim: 

- Hanımefendi ile ikbal ha· 
nımefendide görüşmüştük. 

- Evet, hu görüşme, benim İ· 
çin ne mutlu oldu. 

- istirham ederim Şadiye ha
nımefendi, meselenin bu cihetini 
bir tarafa bırakalım, size söyle • 
diklerine bile canım sıkıldı. Bu 
bahse bile değer bir şey değil. 
Şadiye hafifçe gülümsedi: 
- Belki sizin için, fakat benim 

için değil. 
CD~va~ı var} 

"Harkof,, kurtarıldı 

Vapurda cephane yok 
Bir ay kadar Karadeniz boğa

zı methalinde karaya oturan Sov· 
yet bandıralı Harkof vapurunun 
kurtarılması işine devam edilmek 
tedir. Vapurun yarısı diğer yarı· 

sından ayrılarak kurtanlmış ve 
dün Kabataş önüne getirilmiştir. 

Malum olduğu üzere lngiliz ga 
zateleri bu vapurda buğdaylar al
tında gizli 10 bin ton cephane ol· 
duğunu yazmışlar, bu haber res· 
men tekzil') edilmişti. 

Mimarların • • 
sergısı 

Mimarlar Birliği, lstanbulda 
bir inşaat malzemesi sergisi açma 
ya karar vermiştir. 

Bu sergide Avrupa memleket
lerinde ve memleketimizde kulla· 
nılan inşaat malzemesi nümunele· 
ri gösterilecektir. 

e .a a 
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Yeni 12 sözün karşılığı lstanbul 44 üncü mektep hocalarının lstanbul :n üncü mektep hocalarınırı 
k ll l l bulduğu karşılıklar bulduğu karşılıklar 

ve U anı ış an Efsane . Masal, uydurma. E • Can • Öz. Cefa - Sıkıntı. Ceht • 
Şafak: Gün ışıması, ortalık a- hemmiyet • Değer. Ehil . Bilgiç. Çalışma. Cehennem • Tamu. Cela 

ğarması. (Gün ışırken yola çıkar- Yapabilen. Elbet .- Elim Acıklı. det - Yiğitlik. Cemaat • Toplantı. 
sak iyi olur.), (Ortalık ağarrrken Emanet - inanıp bırakma. Emare - bölük. Cemile - Güzel, yürek iyili· 
~ehrc girdim.) 2 - Şeffaf: Işık Bellik. Emel • istek. Emin • inan • ği. Cemiyet • Topluluk, birlik, der 
geçiren. (Cam, su ışık geçir~n mış. Emniyet - inanmak. nek. Cenaze · Ölü. Cennet . Uç • 

nesnelerdendir). 3-Şefkat: E · lstanbul 7 inri mektep lıocalarının mak. Cenin· Döl. Cenup ·Art. 
sirgeme, acıma. (Analar yavru - bulduğu karşılıklar lstanbul ı inci mektep hocalarınm 

lanm kötülüklerden esirgi:!rler.) Lakap • Atlık. Lakin • Ancak. bulduğıL karşılıklar 

4- Şiar: Görgü, ana yol. (Bu ya- Lamise . Dokunak. Lanet - ilet - Efsane • Masal, uydurma. E -
pılan iş türk milletinin görgüsüne mek. Laubali . Senli benli. Leh · hemmiyet · Büyüklük, gerekli ol -
uymaz. Cümhuriyet Halk Fırka - iyilik. Lehçe - Dil. Letafet · Gü • mak. Ehil • (Ehi) • Değerli, yara· 
sının ana yolu cümhuriyetçilik, zellik. Leyli • Geceli. Liyakat · şır, uygun. Elbet - Gerçek, doğru, 
milliyetçilik, halkçrlık, devletçi • Uugun. Lugat. Sözlük. söz yok. Elim · Acıklı, yüreğe do· 

lik, inhılapçrhk, layikliktir.) 5 - lstanbul 54 iincii mektep lıocalarının kunan, tasa veren. Emaent • Bı • 
Şiddet: Sertlik, çok keskin, ya - bulduğu kar§ılıklar raktım, bırakma, koma. Emare • 

vuzluk. (Kış bu sene çok St!rt ol - Adap . Türe. Aferin - Ya~a. Damga, iz, çizik, ipucu. Emel • 
du. Bizim kumandan yavuz a - Afet . Yakıcı. Agah . Bilen. A - istek, bekleme, umma. Emin • 
damdı. Keskin zeki keramet~ kıç henk - Dirlik, düzen. Alayiş - Ça- Saklı, korkusuz, ~aulam, inanılır, 
attırır. Ahmet, çok Zeyrektir .) hm. Asayiş • Buyurukçu. Amir - doğru. Emniyet • Güvenme, inan· 
6 - Şifa: Sağlık, iyilik. (Has - Düzenlik. Asude • Tasasız. Ati • ma, verme. 
taydım iyi oldum. Sağlığınızı: di - Gelecek. Ayin • Tapınma. Ayna • lstanbul 10 uncu mektep hocalarının 
leıim.) 7 - Şifahi: Ağızdan. (Bu Yüzlük. bulduğu karşılıklar 
haberi ağızdan işittim.) 8 - Şu- lstanbul 19 uncu mektep hocalarının Efsane • Uydurma. Ehemmiyet· 
a: Aydınlık, ı§ık, yarıklık. (Kara bulduğu karşılıklar Değerli. Ehil • Becerikli, karı ve 
koyunlu_ Çerke§) (Aydınlık gc- Özür. Engel. Ufuk . Gök, yer kocadan biri. Elbet - ister istemez. 
lince ı~ık sevdalrlarr lambaların birleşiği. Ukde • Yer, düyün. Ul- Elim· Çok acı. Emanet - (Istılah) 
başı ucunda fırdolayı dönerler.! vi · Yüksek. Umum - Herkes. Un· Emare - Belirmek. Emel - Dilek. 
Işığı aç yoksa merdivenden çıka- sur · - Unvan - Takıntı. Uzuv - Emin - Korkusuz, Doğru. Emni • 
mıyacağrm.) 9 _ Şube: Bölüm, Parça. Ücret · tş karşılığı. Ülfet - yet • Korkusuzluk . 

kol. (Dil işinde çalışmak üzere Tanışıklık. Üstat • Büyük öğretici. lstanbul 2 inci mektep hocalarının 
Dil cemiyeti bir takım kollara ay- lstanbul 20 inci mektep hocalarının bulduğu karşılıklar 

nlmıştır.) 10 - Şule: Yalım, a • bulduğu karşılıklar Habit - Altetme, susturma, kör· 
lev, yalaz. (Dökme ocak yalımını Abes • Boş. Abus • Çatık. Aca- tetme. Hail· Engel. Haiz. taşıyan. 
aldı. Alevler gözüküyor görmi - ip • Şaşılacak ıey. Acaba · Değil Hami • Koruyan. Hapis - Ahkoy
yor musun?. Mangal yalazlıyken mi. Acele • Tez. Acemi • Çırak. ma, salıvermeme, tutma, dama 

Aciz - Beceriksizlik. Adalet . Doğ-
odaya alınmaz, sonra insanın ba • koma. Harç • Elden çıkarma, boz· 
şına çarpar.) 11 - Şuur: Benlik, ruluk. Adet • Görenek, aybaşı. A- ma. Hasar ·Yıkım. Hasta ~ Salık· 

deta · Enikonu. Adi - Bayağı. A -
us. (Adam benliğini bitirince de- fiyet . Sağlrk. sız, yatalak. Hazan • Güz. Havi • 
li olur. Bu iş uslu bir adamm ya- içinde bulunduran. 

d lst. 35. 57 inci me'·tnp lıocalarının pacağı ş~y değil ir.) ı 9 - Şüp - " " 
bulduğu karşılıklar 

he: Kuşku, işkil. (Seni göıiince 
Abes - Boş. Abus • Kötü yüz, 

kuşkullandı. Bu herifi görünce iş-
killeniyorum.) çatık, ek§i surat. aCayip - Şa~ırtı· 

cr, güldürücü, zevklendirici. Ace • 
Yabancı sözlerin le - Tez, içdarlığı. Acemi . Yaban· 

karşılıkları cı, çırak. Aciz (acz) - Beceriksiz
lik, mıymıntılık, güçsüzlük. Ada • 
let · Doğruluk. Adet - Görenek, 
aybaşı. Adeta - Enikonu, oldukça. 
Adi • Bayağı. Afyiet • Sağlık. 

Kadıköy lisesi hocalarının buldukları 
karşılıklar 

Sadme: Çarpma, vurma, çat -
ma. (Gemi i::;keleye büyük bir 
vurmayla yanaştr. tki gemi birbi • 

rine çarptr. Birdenbire duran ara
banın çatmasından cam kınldr.) 

Saik - Götürme: (Onu iyi yola 
götüren öğütlerim oldu.) 
Secde: Yüz sürme, yere kapan· 
ma, yüzenme. (Zalim hükümdar-

ların önünde tebaası yere kapa -
mr, yüz sürerlerid.) Samiin: Din· 
leyiciler.. (Dinleyicilerin çokluğu 
onu hiç şaşırtmaz.) Seher: Tan. 

(Tanda yola kalkarsak ancak gi
deceğimiz yere ulaşırız.) Serap: 

Pusarık, ılgun, salgım. (Lehçe) • 
Sicil : Kütük. (Kütüğe geçtim ar-

tık yakam kurtaramazsın.) Sihir : 
Büğü, . göz bağı. (Büğülü s1:>zlerle 
aklımı başımdan aldr. Göz bağıcı
lığı, el çabukluğundan başka bir 
şey değildir.) Siper: Koruyucu. 
(Evin üstüne yıldırım koruyucu -
su koydurdum. Yanına bir düş -
me koruyucusu olmadan balona 
binme.) Sır: Gizli. (Bunu sana 
gizli olarak söyliyoruın, kimseye 
bir şey açma.) Sitayif: Öğme. 

(Yaptığm işler ne kadar öğül::;e 
dim diyeçzğkşü vbgkü jc.mföyupc 
azdır.) Sitem: Çıkışma. (Gelme-

dim diye neden çıkışıyorsun, işim 
vardı.) Sütun: Direk. (Yereba -

tandaki evlerin bir çoğu direk -
ler üstünde duruyor.) 

lstanbul 38 inci mektep hocalarının 
bulduğu karşılıklar 

Abes • Bof. Abus • Çatık. Aca· 
yip • Belli olmaz. Acaba . -Acele· 
Tez. Acemi • Çırak. Aciz • Bece • 
riksiz. Adalet • doğruluk. Adet • 
Görenek. Adeta . Oldukça. Adi -
Bayağı. Afiyet - Sağlık. 

lstanbul 33 üncü mektep hocalarının 
bulduğu karr-ılıklar 

Abes . Boş. Abus · Ekşi yüz. 
Acayip • Tuhaf. Acaba . Öyle mi. 
Acele· Çabuk. Acemi· Toy. Aciz· 
Beceriksiz. Adalet • Doğruluk. A· 
det • Görenek. Adeta - Orta. Adi • 
Alçak, dü§kün. 

lstanbul 3 iincü mektep lıocalar1nın 
bulduğu karşılılı:lar 

Tabi • Yertmeç. Tali - ikinci 
' sonraki. Tedip · Geri bırakmak. 

Teemmül • Düşünme. Teenni • 
Y ava§. Teessüf - Öpektmek. T ee5-

ıür • incinmek, kırılmak. Tehir -
Geciktirmek. Tekit • Kateylemek. 
Telif.- Temin - lşandırmak. 

lst. E. M. mektebine mülhak tatbi • 
kat mc!:tcbi hocalarının 

bulduğu karşılıklar 

Can.- Cefa· Üzüntü. Ceht • 
Çok çalışmak. Cehennem • Tamu. 

Celadet .- Cemaat . Topluluk. 
Cemile.- Cemiyet. - Cenaze. -

Cennet - Tanrı damı. Cenin • Doğ· 
mamış çocuk. Cenup.-

lstanbul 5 inci mektep hocalarının 
bulduğu ka~şılıklar 

Fark • Ayrık, ayırt. F arzetmek· 
F asahat • Açıklık, söz düzgünlüğü. 

Fasile • Sıra, dizi. F atanet • -. 
Feza - Boşluk. Fazla - Çok. Fela· 

ket • Acı. eragat - Va:ıgeçmek. 
Fert - Ten. Fesat - Bozma, karış -
tırına. Fesh ·Bozma, dağıtma, kal· 
dırma. 

"Romanya Koro heyeti,, 
Istanbula geliyor 

Romanya hükumet şimendifer 
lerinin erkek ve kadın memurla· 

rından mürekkep "Romanyalı Ko 
ro heyeti,, yakında Balkanlarda 

bir seyahate çıkacak, lstanbula 
da gelecektir. 

120 ki~ilik olan bu Koro heye· 

ti önümüzdeki haf ta içinde, yatak 
hanesi, yemek salonu ve mutfaği· 

le hakiki bir seyyar gibi olan hu
susi bir trenle buraya gelecektir. 

Heyet burada ayın yirmi altısın
da bir konser verecektir. 

Dil işi için toplantı 
Önümüzdeki pazartesi günü 

saat 15 te Türk Dili Tetkik cemi· 

yeti İstanbul derleme kolları, ls
tanbul belediyesi toplanma salo• 

nunda umumi bir toplantı yapa

cak bu toplantıda her kol üç ay

lık ç:dı~ma raponmu heyeti umu• 
miyeye okuyacaktır. 

Vilayetimizin cemiyet umum 

merkezi ~imdiye kadar yedi bini 

geçen fiş 5~nderilmiş henüz tet

kik edilecekler de 15 bini bulmak 

tadır ve her gün de gelen fit sayı 
sı artmaktadır. 



Sayıfa: 6 

Adada bir gün ........ -................................. . 
Don Jose Mojika 

ve Kadınlar 
Otedenberi Avrupa ve Ameri • 

ka gazete ve mecmualarında fi • 
lan artistin filan şehre seyaha -
tinde halk tarafından hücuma uğ· 
radığını, üst ve başının parçalan· 
dığını okur, dudak büker, inan • 
mazdık.. Fakat, bütün bunlar 
sahiymiş ... 

Geçen cuma günü, Don Jose 
Mojika şerefine, Büyük Adada 
Sefer oğlunun köşkünde, Mihala· 
ki Efendi Sef eroğlu tarafından 
verilen ziyafete davet edilmiştim. 
Köprüden sabah 10,20 de kalkan 
vapura geldiğim zaman, vapur 
gövertesinin baş tarafında büyük 
bir kalabalık vardı: Don Jose 
halkla beraber resim çıkarıyordu. 

Don Jose'nin yanında, gözlük -
lü bir genç dolaşıp duruyordu. Bu 
genci gözüm ısırıyordu. Sordum .. 
Kendisinin zengin bir Ermeni 
gözlük tüccarının oğlu olduğunu 

söylediler. Yalnız genç, biraz 
fazla sinirliymiş.. Mütemadiyen 
sinemalara gider, ve her gittiği 

sinemada da gürültü çıkarırmış • 
Burada da Don Joseye musallat 
olmuş, bir türlü yanından ayır • 
mak :kabil olamıyordu. 

Vapur daima Don Jose'nin ol
duğu tarafa iğiliyordu. O ne ta -
rafa giderse, peşinden bir sürü 
meraklı o tarafa gidiyordu. 

Büyükadaya geldik.. Onun 
geleceğini haber alan halk iske • 
leye toplanmıştı. Gözlüklü genç 
Don Jose'nin yanında, en önde 
yürüyor, fotoğraf alanlara güler 
bir yüz gösteriyordu. 

Biraz sonra bir sürü eşek önü -
müze çıktı .. Don Jose bunları gö· 
rünce sevindi ve hemen birisinin 
üzerine bindi. Arkadaşlardan ba
zıları da onu taklit ettiler, pek ta
bii gözlüklü Ermeni genci, gene 
artstin yanındaydı. 

Davetli olduğumuz köşke gel -
dik. Uşaklar kapıdan içeri gir -
mek istiyen gözlüklü Ermeni 
genci kapıda alıkoydular, bu sü -
lükten kurtulduk. . 

* * * Şimdi, büyük bir bahçe içinde-
ki köşkte geniş bir salonda ye -
mek yiyorduk.. Bu salonun iki ka
pısı vardı. Birisi bahçe içinden · 
sokak tarafına, öteki gene bahçe 
içinden deniz tarafına açılıyordu . 
Bir aralık, bu deniz tarafındaki 
kapı açıldı, içeriye sırıtarak göz -
lüklü Ermeni genci girdi. Hep şa
şırmış, dona kalmıştık. O, sanki 
hiç bir ıey olmamış gibi, paltosu· 
nu, şapkasını çıkardı, bir koltu • 
ğa oturdu .• Ev sahibi, bu vaziyet
ten ııkılıyordu. Arkadaşlardan 

birisi Ermeni gencine dışarı çık
masını söyledi. Genç ayak dire -
di .• Fakat bu ayak diremek, bü -
tün manasiyle bir ayak diremek -
ti, zira ı&zlnklü Ermeni genci, 
kendisini kucaklamıı, ve altı ok
ka etmlt u,aklamı kollan arasın· 
'da kapıdan çıkanlll'ken, ayakla -
rmı kapının kenarlarma dayamış· 
tı, bununla beraber, dışarıya çı -
karıldı .. 

Bu hadisenin arasından beş 
·dakika ıeçmem.~ti ki bu sefer sa· 
lonun tolı:ak tarafındaki kapısı a· 
çddı, içeriye manyatize olmuş
rtbl dimdik, ~zleri sabit ve ren
rl tohık bir halde yürüyen genç 
lılP m rlrdl, mlhanikl hareketlerle 
mantosunu çıkardı ve çok dekol
~ bir tuvaletle "Arzı endam,, etti. 
Sonra Don Jose'ye doğru yürü -

dü, önündeki yarısı içilmiı şarap 
kadehini alarak, artığını içti, ha • 
kıısız gözlerle bizlere baktı. 

Biz, misafirler, onu ev sahibi
nin bir tanıdığı veya davetlisi 
zannediyorduk .. Ev sahibi de onu 
bizlerden birisinin tanıdığı zan -
nediyonnuş.. Nihayet, fısıldaştık. 
Bu hatunun bir yabancı olduğu 

anlaşılınca sorduk: 

- Kimsiniz siz?. 

- Ben mi?. Dedi, ben bir vahşi 
kızım. ... 

"Hatun,, muhakkak ki büyük 
heyecan içindeydi. Don Jose'nin 
yanında tir tir titriyordu, ve itiraf 

Don Jose Mojika 
edeyim ki, bu haliyle, insana ka
dınlıktan nefret te ettiriyordu. 

Arkadaşlardan birisi, Fransız -
ca şu darbı meseli söyledi: 

- J amais d~ux sans trois. ( "' ) 
Ne kadar doğru bir söz .. Çün -

kü kapı bir daha açılmış, bu se -
fer içeriye iki kız daha girmişti • 
Bunlar da birinci kız gibi asabi 
ihtilaçlar içindeydiler .. 

Orada daha fazla kalmak ve 
artık bu kadın hücumundan kur -
tulmak için he, beraber kalkıp 

sokağa ç.rkmağa karar verdik.. 
Bu tedbir doğruydu .. Zira bahçe
ye çıkınca orada da iki kız daha 
gôrdük caddede bir sürü kadın 
lar toplanmışlardı. 

Adada bir tur yaptıktan sonra 
vapura bindik .. Ekseriyeti kadın
larıdan mürekkep bir cemi gafir 
iskeleden vapur ayrılırken bağrı -
şıyorlardı. 

Pek tabii, o gün, Mojika'nın 
mütemı:>.diyen kart imzalayıp dur· 
duğunu söylemiyorum. Şurası 

muhakkak ki, imzaladığı kartla -
rın sayısı binden fazladır .. Zira , 
bir açık göz, hemen bütün vapur 
halkına kart satmıştı.. Ve bütün 
vapur halkı da onu imzalatmış -
lardı.. Seyrisefain vapurunun 
kaç kişi aldığını bilmiyorum, 
Yalnız o gün vapurda oturacak 
yer olmadığına nazaran bu adette 
mübalağa ettiğimi zanetmiyorum. 

:(. :(. 6(. 

Burada, kadınların sinema yıl· 
dızlarına karşı gösterdikleri ala • 
ka münasebetiyle bir çok ahlaki 
ukalalıklar yapabilirim.. Maksa -
drın bu değil.. Sadece, kadınla • 
rrmıza, biraz daha fazla kadın 
olmalarını kendilerini biraz daha 
kontrol etmelerini söylemek iste -. 
rım .. 

- Niçin?. 

Diye soracaksınız. Cevabını ve
reyim: Vapurda dönerken Don 
Jose Mojikayla filmlerden bahse
diyorduk.. Bir aralık (Le prix 
d'un baiser) filminden bahsedi • 
lirken, bir hanım: 

- "Bir pusenin kıymeti,, de -

VAKiT 19 NiJ 

Al~~s?e~l~:nni Arap ~;~ik}i}I~j··~~ıdüre• 
elde ettiler de.. siyasetin mümessili 

Bundan sonra ilerlemekten 
vaz geçecekler mi? 

Londra, 18 (A.A) - Pekinden 
Röyter Ajansına bildiriliyor: 

2400 kilometre murabbaında 

bir mıntaka işgal etmit olan Ja • 
ponların bütün Hedeflerini elde 
etmiş oldukları söylenmekt~dir. 

Japonların, Ching. Vang - Ta· 
o'ya bir kaç mil mesafede bir kap 
lıca olan Peitaiho'yu i!}gal ede • 
cekleri zannolunmaktadır. Bura · 
da toplanan malumata göre bu şe· 
hire karşı Cumartesi günü taar • 
ruza girişilmiştir. Japon tayyare· 
leri limana yüz kadar bomba at • 
mışlar ve Mançuri kuvvetleri Ja
pon topçu kuvvetine dayanarak 
üç koldan Ching. Vang • Tao üze. 
rine yürümüşlerdir. 

Çin kuvvetleri, bu taarruzlar ve 
tayyarelerin bombardımanları kal' 
şısmda geri çekilmişlerdir. 

T eitaihoya 21 kilomP.tre mesa • 
fede bir muharebe haşlamıştır. O
rada Japon tayyareleri Çin kuv -
vetleri boml-- ··~·man etmiçtir. 

30,000 liralık bir miras 
etrafında 

Eliza isminde bir madamla a
gop efendi isminde birisi a • 
ı-asmdaki otuz bin liralık bir mi· 
ras davasına, hukuk mahkemesin 
de bakılmaktadır. 

Miras, Leon Tabanyan efendi 
İsminde zengin bir tacirin mirası· 
dır. Madam Eliza, bu zengin ta
cirin varisi olduğunu ileri sürerek 
dava a~n;ıJ~, Aaop efendi de mah 
kemeye giderek "onun varisi be· 

ı. .. • \. " ~ 

nim. Kardeşimin başka varisi yok 
tur,, demiıtir. 

İhtilafın hukuk mahkemesin
ce tetkikine devam edilmektedir. 

lsk3ncıların muhakemesi 
iskan idaresinde suiistimal id

diasile muhakeme edilen Cemil, 
Mazhar, Raşit, Emin Beylerin mu 
hakemesine dün ağır cezada de
vam edilecekti. Şahit Mülkiye baş 
müfettişi Hacı Hüsnü beye tebli
gat yapılamadığından, muhakeme 
kalmıştır. 
ıımuıııuuınumıııt1111nvıııı1111hm111ın1tınmıı11nıımttutıuıuu11nn11muıı ... n1a111181t 

ğil mi?. 
Diye söze karışınca, Mojika 

(puse) kelimesine takıldı ve sor· 
du: 

- Ne demek "puse,, ? 
Hanım, ecnebi bir lisan bilmi • 

yordu, fakat hiç sıkılmadan: 
- Ben ona ne olduğu öğreti • 

rim isterse .. 
Demesin mi?. Ve az kalsın, ar· 

tist istemeden, dediğini yapacak
tı. Buna hemen hemen zorlama -
ni olduk ... 

:(. 6(. :(. 

O gün Adada gördüğümüz ve 
vapurda da artistin peşini bırak
mıyan bu kadınları, onun son 
konsreinde de gördüm. 

Konser bitmişti. Tiyatro boşal
mıştı .. Fakat bunlar, kendileri gi
bi bir çok kadınlarla koridorda 
Mojikayı bekliyorlardı. Nihayet 
göründü. Kadınlar, asabi ihtilaç -
lar içinde üzerine atıldılar. Mo -
jika'nın elinde bir demet çiçek 
vardı.. Bir an içinde sadece sapı 
kaldı. Daha sonra .... Daha sonra .. 
Onun can acısiyle bağırdığını işit· 

tim ... fa. 
(•) Cç olm:ıd:ın iki olmaz. Yani bir ~y 

Od dcfıı. tekerrür edl'rse muhakkak bir de 

üçüncü defıı. dahıı. tekerrür eder. 

Ceneral Allenbi Kudüste AraplaJ' 
tarafından iyi karşılanmadı 

I 
~~~~--~··~~~~~~ 

Kudüs, 13 (Hususi) - Umu- ı Zamanla Arapların, AraP ~ 
mi harpte şöhret kazanan İngiliz liyetperverlerinin bütün bu b 
kumandanlarından biri ceneral 
Allenby' dir. İngiliz ordularının 

başında Filistini işgale muvaffak 
olan ceneral Allenby, son Ehlisa
libi kazanan büyük kumandan di
ye İngiltere İmparatorluğunda fev 
kalade itibar görmüş, rütpesi ma
reşallığa da yükseltilmişti. 

O zaman Arap milliyetperver
leri, Allenby'nin Filistine girişini 
de, bir halas hareketi diye tanı· 
mış, hatta Allenby'yi de bir halas 
kar diye selamlamışlaraı. 

Mareşal Allenby'yi ve İngiliz 

ordusunu o zaman halaskar diye 
karşılamak hiç şüphesiz, bir ha
makatti ! 

Çünkü çok geçmeden lngiltere 
ordusunun halaskar değil, fakat 
müstevli bir ordu olduğu anlaşıl
mıştı. Bu ordu yalnız İngiliz isti
lasına değil, Yahudi istilasına da 
hizmet ediyordu. Onun için Filis
tin çifte bir istilaya uğramış sa
yılırdı. 

katleri anladıkları görülüyor· b 
Çünkü Mareşal Allenb1 

kaç gün evvel tekrar Kudüsii . 
yaret etti. Ve İngiliz hükôJJletı;ı' çil 
memurları ve askerleri tar• t Ça 

dan parlak bir surette istikbıJ Pt 

dildi. ~ rıı 
Fakat asıl Filistin halkı bil 

yaretten müke::lder oldular. efı 

Arapların bütün cemiyeti; 
bilhassa Arap milliyetper-ve~~t 
nin tercümanı efkarı olan tstJ.l 
fırkası, hiç bir arabın lort eli J 
alakadar olmamasını istedi. ı el 
lal fırkası bu münasebetle net }l 
tiği bir beyannamede Mare§al t 
lenby'nin Arap hürriyet ve jst ~ 

J'" lalini öldüren siyasetin timsa 1 

duğunu izah etti! 
. ' Vaktile halaskar sayılan bı~f 

damın senelerce sonra hürr'I ~ 
ve istiklali öldüren bir siya•j 
timsali olduğu hakikatinin arıl# 
ması her halde uyanıklığa del 
eder. 

Beykoz avcıları da bit 
klüp tesis ediyorlar 

Anadoluhlsar avcllarından bir grup "' 

Muhter~m ma~rif ;ek!limizden cak ve gelecek av mevsimine il, 
aldıkları ılham uzerıne, avcılar dar bütün hazırlıklar ikmal ed 
şehrimizin muhtelif semtlerinde 
teşekküller yapmağa başlamış -
lardır. Bu cümleden olmak üzere 
Beykozda da av meraklıları bir 
araya gelerek bir klüp tesis etme
ye karar vermişlerdir. Kaymakam 
Reşat Bey bu klübü himayesi altı
na alacağını vadetmiştir. Klüp 
yakın zamanda faaliyete başlıya· 

miş bulunacaktır. . ti 
Beykoza tabi Anadolu hı•a , 

d d f l b
. .. . f,J 

a a aa ır avcı zumresı ol 
dır. Resmimiz Hisarlılarıll ;it• 
avlarından birini göstermekte 1 
Bu suretle Beykoz klübünü~ 
vetli bir teşekkül olacağı t 
edilmektedir. 

"-

678,000 liralık bir dava j Eski tevkifhane müdii~ 
Ağır cezada Mekki Beyin muhakefll ~ 

. V aktile "~ ekalifi harbiye,, ko- Bir müddet evvel işten .. el ç#. 
mısyonu~a aıt d~ft~~~erde . sahte rilen tevkifhane müdüru··~i~ 
kayıtlar ıhdas edıldıgı, bu kayıtla Bey aleyhine vazifesini suıı• W 
ra müstenit mazbatalarla ilmüha- tt• v• "dd" .1 l d va.Yad J• e ıgı ı ıası e açı an a ·~· 
her yapıldığı ve bunlar kullanıla- l • . v hk JJletl 
ak h . . 678 OOO 1. s r.nbul agır ceza ma e r azınenın . ıra zara· 

ra sokulduğu kaydile açılmış olan 
eski bir dava, dün İstanbul ağır 

ce2a mahkemesinde tetkik edile
ce:"kti. 

Bu davada, elliye yakın maz· 
nun vttrdır. Bir kısmına tebligat 
yapılamadığı anlaşıldığından, mu 
hakc-me, bu cihetlerin tamamlan
ması için başka güne bırakılmış

tır. 

b::.!~ılmıştır. ..
1
v 

Mekki Bey, kendisi11İl1 1'~ı$1ı' 
'-·i. şey yaptığı doğru olJJlad~~İ 
hakikatin şahitler dinlenitd• tl 
ve tahkikat genişletildiktell ~sı'i
tamamile ::.:ılaşılacağında.Jl 

bulunduğunu söylemi~tir. Jsı'; 
"'ırı 

Mahkeme şahitlerin çag 

sına karar vermiştir. 



Kuvvet harikaları 
Malatyada, Çoban Mehmedin bile 
kıınıldatamıyacağı bir genç varmış! 
C" Güreş federasyonu nasıl çalışıyor 

çile,.;~~'. f ederaıyonumuz, güre§ • ran kalmıtlır. F ederaıyon reisi 
"&&lllZı d . A d b' S.lıtt . aınu ve esaslı surette Ahmet F etgeri beye yaz ığı ır 

~ti\- ırahılrnek için bet senelik bir nıektupta bu gencin bir kolunu 
. vgranı h l .___ 

llııntak azır amıya baılamıt ve 
ttrı.ı alar arasında da turne yap- \ 
f>eai •~al karar vermittir. Güret fU· 
llt1 ta U u~an mıntakalar timdilik 
~!eh· ntdır: İstanbul, Ankar, Eı· 

l' ır, Konya, Bursa, Tırabzon. 
rirıin \l~e. bir mıntaka güreşçile -
teı.ı dıger mıntaka güreşçilerile 
"1el~· etmek üzere harekete geç -
ı,~ suretinde olacaktır. Mesela 
ı.ı111~ mıntakası sırayla diğer 
rek'I . ları dolaıarak oranın gü • 

• 1 trıle .. b 
lıt, 8 nıusa akalar yapacak • 
lerı ~an sonra Ankara gürefçİ· 
ı.ı11ltaka eye çıkacaklardır. Diğer 
~· larda bunları takip ede -

ır. 8 b 
~~ k u müsabakalar ütün 
~t' e et güreıçiliğini tetvik ede· 

ır, 

~ ~! senelik programa gelin • , Qun 
' un da esaslı hatları hazır • 
~trl•ttır. Mahalli idareler yardım 
la:liıi trae S ıene sonunda Türkiye· 
'1i)~. (28) mıntakuında güref fa· 

. il 1 hatlamıt olacaktır. 
lleJıa.~rogram tatbik edilirse bey· 
ı-fih· l ~Üreş aleminde fevkalade 
ı. ~1' mevki alacağımıza f Üp· 
~· •Çünkü memleketimizin 
diif ıf )erlerinde ve ancak tesa· 

~r:~İle öyle insan harikalarına 
""' b~edir ki bu harikaların 
~i~ ha.le getirildiği vakit gös· 
~eti,. 1 llıanzara insanı heyecana 
'e ~Bu arada Ankarada 72 ve 
' a. fevkalade kuvvetli iki 
kl'ıl l'a.ala.nmıştır ki hayretle kar· 

8 "'•ttır. 
t~.~nde.n maada Malatyada gü • 
ti.-·~ erinıiıden Necati B. tarafın
~ it'. 
'r ıtılnıemit bir kuvvet harika-
t\td\l l.agelinmiştir. Mukavim vü
Jle) {e kuvvetile tanınan Necati 

' uu harikanın karşısında hay· 

GB ret federu yonu - reial 

Ahmet Fetgeri B. 
kımıldatmıya, Avrupada boğa a • 
yarında bir kuvvet olarak tanınan 
Çoban Mehmedin bile muvaffak 
olup oi.amıyacağında şüphe et • 
mektedir. 

Bunlar ancak tesadüfen meyda
na çıkr.n Türk kuvvetleridir. Gü • 
reşin her tarafta teşkilatlandığı va· 
kit nelere malik olacağımızı bu 
misaller pek iyi göstermiyor mu?. 

• • • 
Güreş federasyonumuzun kıy • 

metli reisi Ahmet F etgeri Bey, bir 
müddettir Ankarada vazife almış 

bulunuyordu. Bu itibarla İstanbul 
güreşçileri Seyfi ve Sadullah Bey· 
lerin gayretlerine rağmen munta· 
zaman çalışmaktan mahsus dere • 
cede kaybetmişlerdi. 

Memnuniyetle öğrendiğimize 

göre, bu notkayı derhal farkeden 
alakadar mô'.kamlar Ahmet Beyin 
vazifesini gene lstanbulda yap • 
masına k;ıırar vermişlerdir. Bu ka
rarı büyiik bir memnuniyetle kar· 
şıladık. 

~ ~tsa Çi~pçl~ri Orduda 

()1\1) Ordu ve Fatsa genCjlerl bir arada 
~'tl)ot)U, .<Huauıi muhabirimiz gördüler. Fatsalılar bayramın ikin
tt~lcı\ih::- Ordu gençler yurdu ci günü Gençler yurdu ile bir maç 
:~' bir u 'ba.Yram tatilinden bilis- yaptılar ve ayni günün akşamı da 
t ~Por tenliği tertip ve bu ismet paşa mektebinde bir müsa • 
il' e~lel' ı.. e Fatsa Cümhuriyet mere verdiler~ Maç çok heyecanlı 
tt .... ~ Qtrli'" · ld A 1 O d l, ~dtr Kını de davet etmitti. o u. t et ve çok çalışmıf r u· 

t" ~~ • hu daveti memnuniyet· lular !lire kartı üç sayıyla galip 
~(i h\lı ederek bayramın birinci geldiler. 
~ .:'' .. nıotörlerle Orduya Fatsalıların müsamereleri de 

buyük bir hüsnükabul çok alkıtlandı. Bazı noksanlarını 

VAKiT 

dlakdu .. ~ -~~ 
Bu haftaki 

maçlar 
R~snıi maçlar önümüzdeki cu • 

maclan sonra birkaç hafta tatil e • 
dilecek ve bu esnada Sofyada Bul
gaT milli talumile karıılatacak o • 
Jan milli takımımız çalıştırılacak • 
tır. Bu cuma yapılacak maçlar fun 
lardn: 

Taksimde 
Fer.erbahçe • Süleymaniye B. 

ve birinci takımları. Anadolu -
Eyüp takımları. 

KadıköyUnde 
Vefa • Beykoz B. ve birinci ta· 

kımhrı. 

Beylerbeyi - Kuımpafa ta • 
kmıları bu maçlardan en çok ala
ka uyandıracak olanı Vefa -
Beykoz maçı olacaktır . 

Sayıfa: 7 

insanların 

Karnera otuz haziranda Şarkey 
ile Nevyorkta karşılaşıyor 

Bu yeni cihan boks µıaçı için • 
şım-

diden l>iJet alanlar var 
sına girecek ilk İtalyan boksörü • 
dür. Bu ıtibarla maçın neticesi 
hakkındı.., bilhassa ltalyada şimdi-

. den hararetli münakaşalara yol a· 
, çan tahminlerde bulunulmaktadır. 

Birçok kişi "dev adam,, ın rakibini 
nakavt ederek, elinden dünya ağır 
sıklet şampiyonluğunu alacağını, 
şampi~·onluk kemerini beline bağ-

ı lryacağını muhakkak sayıyor. 

' Bu m.ıç için, bir İtalyan seya • 

Çünkü bu maç, kat'i ne -
ticeye doğru gidilirken bu iki ta• ~ 
kımın alacakları dereceler üzerin • 
de bize daha iyi fikir vermit bu • , 
lunaclktn·. Karnera elbise dlktlrlyor 1 

hat .ıcentesi, ltalyadan Amerika • 
ya hususi seyahat programları ha

zırlam?ftır. Biri yirmi, diğeri otuz 
gün ,ürecPk iki seyahat tertip edil-

mişti?·. Bu seyahatlerden kısası, 
yirmi bir haziranda bathyacak, on 

Güreş birincilikleri 
İstanbul Güreş Heyetinden: 
Mıntaka güreş birincilik müsa· 

bakası 21-4-1933 cuma günü C. 
H. F. Beyoğlu kaza merkezindeki 
mıntaka idman salonunda yapıla-
caktır. · 

Tartı 12. den 13. e kadar devam 
edecek ve müsabaka tanı ıaat 13. 
30 da başhyacaktır. Lisanssız ve 
vaktında tartıya yetiıemiyen gü· 
reşçiler müsabakaya giremiyecek· 
lerdir. 

Voleybol-Tenis 
Voleybol, Basketbol ve T eniı 

Heyetinden: 
21 • 4 • 933 cuma günü Galata· 

saray lokalinde yapılacak Basket· 
bol maçları: Galatasay - Hilal sa· 
at 17 de hakem Habip Bey • 

Voleybol maçları: İstanbul· 

spor • Eyüp saat 18 de hakem Ni· 
hat bey, Fenerbahçe - Beşiktat sa 
at 18,30 da hakem Sami B., Ka-
11mpaşa • Süleymaniye saat 19 da 
hakem Ali Ridvan B. 

Tenis«jilere 
Tenisçilere: lstanbul Tenis ıam 

piyonaıı yapılacağından alakadar 
kulüplerin ıampiyonaya iştirak e· 
decek azasını şimdiden mıntaka· 
ya tescil ettirmeleri ehemmiyetle 
tebliğ olunur. 

Müvezziler koşusu 
bu cuma günü! 
Haber refikimiz tarafından en 

terusan bir koşu tertip edildiğini 
yazmıttık. 

Bu kotu gazete müvezzileri a· 
ruında ve küçük - büyük iki ıı· 
nıf üzerinden yapılacaktır. Şim· 

diye kadar memleketimizde yapıl 
mayan bu kotunun hayli eğlence· 
li olacağını tahmin etmek tabii 
güç değildir. 

ikmal edememit olmalarına rağ • 
men gençler cidden muvaffak ol • 
dular. 

Ordulu ve Fatsalı gençlerin mü· 
tekabil dostlukları görülecek bir 
haldi. Her iki teşekkülün sportmen 
gençlerini tebrik eder ve iyi mü • 
naaebetlerinin temadisine amil ol . 
malarını candan dileriz. 

Mazhar 

temmuzda bitecektir. Bu diğerin
den kı~a seyahat, "Avrupa,, ve Dünya ağır sıklet ıampiyonlu · 

ğu için Jak Şarkeyle Primo Kar • "Kolumous,, isimli alman vapur • 
nera arasında yapılacak maçın ta· larile olacaktır. 
rihi ve yeri kat'i surette tesbit e • 

dilmtitir. 

Dünyanın her tarafında büyük 

alaka uyandıran bu mühim maç, 
otuz haziranda Nevyorkta yapıla -

caktır. Primo Karnera, dünya ağır 
sıklet şampiyonluğu milsabaka • 

Torosspor 

On uç hazirandan on dört tem· 
muza kadar sürecek olan ikinci 

seyahat için de, büyük ftalyan va· 
puru "Rt:ks,, tahsis olumuştur. 

Şbıdiden birçok kişi, bu seya -
hatlere iştirak için bilet almıya 
ba~lamışlardır. 

. 

Islcıh~ yede 

Torosspor takımı lslahiyede Da§ livası takımile birarada 
Hususi Adana muhabirimiz ya· ı Bundan sonra oyuna başlan • 

zıyor: mış, her iki takım da güzel bir o • 
Islahiyedeki dağ alayı futbol • ' yun göstermiye muvaffak olmuf • 

cüleri yeni bir oyun sahası yapmış
lar ve bunu pek parlak bir surette 
küşat etmek için şehrimizin en 
kuvvetli takımlarından T oros 
sporu bir maç yapmak üzere ça • 
ğırmışlardı. 

Perşembe günkü ekspresle Is • 
lahiyeye giden oyuncular istasyon· 
da parlak bir surette karşılanmış . 

lardır. 
Kumandan Kemal bey, bütün 

zabitan ve aileleri, yüzlerce halk 
bu karşılamada bulunmuşlardır. 

Sonra mahfele gidilmiş, geç vakte 
kadar cazbandın çaldığı parçalar· 
la dansedilerek hoş vakit geçiril· 
miştir. 

Ertesi gün yeni sahanın kü;at 
resmi pek parlak bir surette yapıl · 
mış ve sporcu bir kumandan olan 
Kemal Bey çok kıymetli bir nutuk 
söylemiştir. 

tur. Fakat bilhassa daha ziyade 
biribirile anla,an, tecrübeli T oros 
sporlular ilk sayıyı kaydetmiye mu 
vaffak olmuşlardır. Çok geçme • 
den dağ livası takımı da buna 
mukabele etmi~tir. 

ikinci devrede T oroslular daha 
canlı oynıyarak iki sayı yapmışlar 
ve oyunu 1 - 3 bitirmişlerdir. 

Liva kumandanı Kemal Beyin 
himmetile myedana gelen bu ta • 
kım ileri için büyük vaitlerde bu • 
lunm:ı.ktadır. Islahiyenin imarı i • 
çin de meşgul olan Kemal Bey, 
güzel bir saha yaptırmakla da o • 
yuncuların büyük bir ihtiyaçlarına 
cevap vermiştir. 

T oros sporun lslahiyeden Ada· 
naya dönüşü de pek parlak ol • 
muş ve s~mimi bir surette uğur • 
lanmışlardır. 

Eski oyuncu 



-
Sayıfa: 8 

Harikulade Aşk ve Macera Romanı "o.34 

Kadın 

Selma kollarını uzatmış olan ya
bancıya doğru sanki arkadan iti
liyormuş gibi yavaş yavaş yürü -
yordu .. 

Kapıyı açtığı zaman, O yüksek 
arkalıklı bir sandalyede oturuyor
du •. Selmayı görür görmez doğ -
rulmuştu •. 

Selma, onun yüksek boylu, çok 
mütenasip vücutlu ve fevkalbe -
şer bir güzelliğe sahip olduğunu 
görmüştü .• 

İhtiyarın söylediği gibi, albüm
deki fotoğraf bu adamın güzelliği 
hakkında bir fikir vermekten çok 
uzaktı .. Vakıa fotoğraf onun fo -
toğrafıydı, lakin, onun teni, "aç -
larının rengi, gözlerinin, bilhas -
sa gözlerinin parlaklığı hakkında 
bir fikir vermekten çok uzaktı .. 
Yabancı adam gözlerini gözle

rine dikince, Selma, adeta sarhoş 
olmuştu .. Bafoşının sessiz daveti, 
kendine emin bir insanın arzu 
eden bu bakışı Selmayı alt üst et
mişti. Kalbi, ani bir şefkat ihti -
yacı ile yandı; bir çocuk gibi o -
nun kollarına atılıp sığınmak, ay
ni zamanda da onu kendi kolla -

nakleden - fa. 

- Geleceğini biliyordum, sev
gilim. 

Bir an içinde bir kahkaha, asa
bi, muzaf fcr bir kahkaha, bir çıl
gın kahkaha duyuluyor. Bu kah -
knha kısa ve müthiştir. En şeyta
ni kahkahadır bu ! 

Bir sıçrayışta, Selma, kendini 
saran kolların arasından kurtulu
yor, etrafına bakmıyor. Soğuk bir 
su dökülür gi'bi, bir rütubet bütün 
sırtını kaplıyor. 

Kim bu gülen? .. 
Etrafına bakınıyor. Geniş sa

londa kimseler yok. Yalnız salo -
nun dibinde, balkon gibi bir yer
de kadife bir perde sallanıyor. 
Belki rüzgardır?. Selmn soran 
gözlerle ona dönüyor. Onun ren· 
gi sapsarıdır, gözlerinde derin, en 
derin kuyulardan derin bir elem 
var ... Selma, 

-Oh! .. 
Demekten kendini alamıyor. 
Güzel yabancının gözlerinden 

yaşlar akıyor ve nedamet dolu 
bir sesle 

- Selma hanım, diyor, beni 
affediniz .. 

rmda bir çocuk gibi sallam<:..k ih - , Ve Selmanın bir hareket yap
tiyacıyle yandı .. Bütün bu hisler masına meydan vermeden uzak • 
kadın a§kını teşkil eden ihtiraslı laştıran bir hareketle ilave edi -
aşık zaafiyle anne kuvvetiydi ve 
Selma bunu i!k defa olarak duyu
yordu, hiç t"nımadrğı bu hissin e· 
linde adeta kıvranıyordu. Belki 
de kema':'. sesinin bunda bir dahli 
vardı? .. 

y abv;,.:ı adam göderini uöz1e -
rine dikince Sel.ma bundan evvel 
yaşayıp yaşamadığım unutmuştu. 

Hatta, nererle olduğunu bile ha -
tırbr.ı1yo1-d ı:i.. irade ve mantık 
namına kafasında bir şey kalma -
mıştı, ve artık hür olduğunu, bir 
gemicinin kendisini beklediğini, 
tekrar lstanbula dönmek üzere 
olduğunu da unutmuştu... Belki 
geç ka1ırsa, gemi kalkacak ve o -
nu götürmiyecekti ! Faı·at ne çı
kar! .. işte, daha dün yabancı se

yor: 
- Bana sokulmaymız... Ben 

size layık değilim .. 
Selma haykıracak ve: 
- Ne oldu .. diyecek. söyleyi -

niz .. Ne oldu? .. 

Fakat daha ağzından ilk keli
me çıkmadan Clralarma ağır bir 
perde düşüyor ve onları ayırıyor .. 

Bu, o k:ıdar çabuk, o kadar 
beHenilııır:z bır şekilde oluyor ki, 
artist, yerine.le, kala kalr~·ıştır. 

Deli:iyor mu voksa ?. 

Gelin - aynana 
aras n aki dava! 

sin bildirdiği aşk muci~esi oluy.or- I Beş!birlikle yüzük, zorla m 
du, Selma, kadın oldugunu hıs - ge ıye ahnmış,güzeUikle mi? 
settiği ilk gündenberi, arzu ve 
şefkatle beklediği, aradığı, rüya -
larında gördüğü kimseyi bulmuş· 
tu. Bir çok kimselerin zavallı a -
şıklarına kalbini yaraladıkları za
man düşündüğü müphem şekil, 
işte karşısında canlanmıştı, niha -
yet, beklenilen sevgili, harıkula -
de hayallerin içinden sıyrılarak 
bir hakikat gibi karşısında duru -
yordu .• 

Bu (0) ydu. 

Onun söyliyeceği sözler, uzun 
zamandır beklediği sözler olacak .. 
Yapacağı hareketler, onu kırmıya 
cak .. Bilakis şimdiye kadar kırıl
mış neleri varsa onları tamir ede
cek. .. Ve şayet kendisine malik ol 
mak isterse, Selma emindir ki, 
bu ta,m bir vect içinde olacaktır ... 

Selma bunu biliyor .. Bunu his -
sediyor. 

o, hulyalarmdaki aşıktır. 

Keman durunca, Selma, Ona, 
kollarına doğru, sığımıcak bir yer 
miş gibi ilerliyor, ve kollarına 

kendini bırakıyor. 

Şimdi, genç ilahın kuvvetli 
kolları arasında bütün vücudu tit
remektedir. Yüzünü, hicabı ile be 
raber, geniş bir omuzun çukurun
da saklamaktadır. Mağlubiyeti

ai görmemek için gözlerini kapa
hyor fakat, Galinin ahenkli sesi
ni dinlemekten bir zevk, garip bir 
zevk duyuyor. Ve O diyor ki: 

Sadife isminde bir hanım, ge
lini Seniha hanıma verdiği beşibir 
lik1 yüzük gi}:>i bazı şeyleri, zorla 
geriye almağa teşebbüs ettiği id
diasile, İstanbul ağır ceza mahke 
mesinde muhakeme edilmiştir. 

iddiaya göre, Seniha hanım 
Zonguldaktan Küçükpazara gelin 
gelmiş. Fakat, düğünden kısa bir 
müddet sonra, bu hadise olmuş. 

Gelin Zonguldağa anasının yanı
na dönmüş. 

Sadife hanım, beşibirlikle kü
pe gibi şeyleri gelinine iğreti <.l)a
rak verdiğini ve zorln geriye al
mağa teşebbüs etmediğini, onun 
boğazına sarılarak boğazını tır
mık içinde bıraktığı doğru olma
dığını söylemiş ve müdafaa şahit
leri göstermiştir. 

Bunlar, komşulardan Kadriye, 
Şemsiye, Fatma, Esma hanımlar

dır. Kendileri, kaynananın oğlu 

mahcup mevkiinde kalmasın diye 
beşibirlikle yüzüğü gelinine dü
ğün bitince geriye almak şartile 

laktıdığım , bunun davetlilere kar 
şı vaziyeti korumak maksadile 
olduğunu söylemişlerdir. 

Zorla geri almak iddiasının 

doğru olmadığını kaydederek, 
"gelin, güler yüzle vedalaşarak 
düğünden on beş gün sonra anası 
nın yanına gitti,, demişlerdir. 

Muhakeme, iddia ve müdafaa 
nın yapılmasına kalmıştır. 

VAKiT 

Bir 
Paris Şark dilleri profesörü 

M. Denny Istanbulda 
Pariste Şark dilleri mektebin

de Türkçe profesörü olan tanın· 
mış Türkiyatçılardan Mösyö Jean 
Denny'nin şehrimize geldiğini yaz 
mıştık. M. Denny dün ıkendisile 

görüşen bir muharririmize memle 
ketimize gelişinin sebeplerini şöy 
le izah etmiştir : 

- Memleketinize ilk defa gel
miyorum. Şark dilleri mektebin· 
de Türkçe hocası olmaklığım do· 
layısile Türk dilinin tekamülü saf 
balarını takip etmek ve tetkikler 
yapmak üzere, bir çok defa bura· 
ya geldim. 

En son, üç sene evvel dört yı] 
kaldığım Mısırdan dönerken İs· 
tanbuJa da uğramıştım. Mısırda 
Mısır hükumeti hesabına Türkle-

Gandi gıı n 

-8-
Hayır ! tenakuz, Sarojinide hükümdarlar, zeyyahlar, .5~5 

değil, daha fazla Gandidedir. listler, komünistler, musik•Ş 
Çünkü Gandi mukavemet düşma- lar, rakkaseler, dünyanın her 
nı, tecavüz aleyhtarı olduğu he.1- !etine mensup gazeteciler, ıJl ~ 
de ikide birde Hindistamn bütün talebeleri hep buracladırlar· 
halkına asekri bir terbiye verilme- ı;i de konuşurlar ve rnübab. 

"pi 
si lüumundan bahseder. Halbuki hazan kızışır. Fakat Sar~J1 b • 
Sarojini biraz evvel dediğimiz gi· lün bu içtimaları harikulade 
bi, mukavemet taraftarıdır, müca- nerle idare eder. . 
dele \'P ithilal lehin::ledir. Bununla. Bir defa milii kongre, iç~ı 
beraber Gandinin dostudur. Gün - m onun dairesinde aktetırıişll· 
<linin kutsiyetine, zühtüne meftun- zakcre, münak&şa uzaırııştl 

"pbtl dur. neticeye varılacağı şu 

Sarojini, faal kafalı olduğu gi- Sarojini derhal kalktı. Salofl 
bi becerikli, durendiş bir kadın - kapılarını kilitledi ve kongre 
dır. Gandi, Yuvarlak Masa konfe- sına ilan etti: 
ransına nasıl ve kimlerle beraber - Efen diler! Karar verı: 
gideceğini düşünüp dururken Sa - evvel buradan çıkamazsınız · 

re ait tarihi evrak üzerinde tetkik rojini ona birkaç kişiden müteşek - Kongre azc.sı nkıllarını 10 ıltl> 
lcil bir heyetin gitmesini tavsiye yıp karar vermişler ve bu ll)ıit ler yapmıştım. 

Türkiyeye bu seneki gelişim 
her hangi bir vazife ile alakadar 
değildir. Bununla beraber, dilini 
tedris ettiği memlekete giden her 
arkadaşım gibi ben de burada 
Türk dili hakkında tetkikler ya
pacağım. Türk dilinde son deği
şiklikler ve dil inlulabı hakkında 
malumat edineceğim. Bu maksat 
la Ankaraya da giderek Türk dili 
tetkik cemiyeti ile temas edece-
ğim. 

Türk dili inkılabı hakkında ne 
düşündüğümü soruyorsunuz. Bu 
suale ancak Ankaradan dönme
den ve bu hususta bir fikir sahibi 
olmadan evvel cevap veremem. 

Ankaraya Fransız enstitüsü 
müdürü M. Gabirel ile birlikte gi
deceğim ve orada on gün kadar 
kalacağıqı. 

etti. Ve "Bizim maksadımız mu - hapisten kurtulmuşlardı. il> l'u., 
azzam bir murahhas heyeti gön - Sarojininin, Gandiye ıll~ k k• 
denmek değil, iş çıkaracak mü- olan İngiliz ve Amerikalı }(llıı' ~ ~~ 
messiller göndermektir. lş çıkar - lardan çok büyük farkı vnrd ttıai 
mak için kalabalığa ihtiyaç yok ~ tekiler, Gandi için dünyayı t t,dit• 
tur.,, diyorlaı-. Bir lokma ekmeğe• 1 ı_ l 

Sarojini haklıylı. Çünkü birin- hırkaya kanaat ediyorlar. oııll .'tı 
ci yuvarlak masa konferansına ynklarmı ve çamaşırlarını ~et 1 }'~ .. 
yetmiş Hintli murahhas gönderil- lar. lki metrelik bir odada. S~ 
diği halde hiçbir iş görülememiş- üzerinde yatıyorlar. Fakat 
ti. jini, hiç de öyle değildir. . el 

Sarojini 1930 -senesi mayısında Bilakis Sarojini clbı5 
Hindistan hükumeti tarafından Paristen getirtir, temiz, şıkı ft 
tevkif olunarak hapsedilmişti. Bu bar giyinir. Bazan onun sıtl1 
g hı de gene mahpustur ve Gandi 300 altm eder, şallar görü11iıf
ile ayni hapishanededir. Sarojini, yuvarlak masa 1'. 

Kısa boylu, şişman, ve biçimsiz ransma murahhas olarak ~ 
olan Srojini. şahsan hiç de cazip zaman lngilterenin bütün ede 
değildir. Fakat onun konuşmıya mahafili onu karşılaşmış 

başlamasile bütün çirkinliği kny - akşam her taraftan izzet ve 
bol r. Onun t<' rındaki kibarlı ·, görıniiştü. 
sözündeki kddretli öclagat, ze - Bu Hintli kadın, lngil 

Fransada Şark dilleri mekte· kasındaki incelik, şahsiyetine mık- en güzide sınıfları tarafınd 
binde benden Türkçe öğrenen ta- natısiyet veriyor. türlü hürmet ve riayeti ı( 
lehe yirmi kadardır. Ve ekserisi- Bundan dolayı, yerli, yabancı her tarafta izaz olunuyorkeıt 
ni konsolosluk mesleğine hazırla· herkes onun meclisine devam eder. dinin öteki aşıkı Mis Madletı 
nan Fransızlar teşkil eder. Türkçe Sarojininin Bombayda Tacı mahal Gandi için lahana aramakla. 
dersler iki sene devam eder. Fa- tın almakla meı:gul oluyoı-d* otelindeki dairesi, her gün müm- ~ 
kat nyrıca Türkçe derslere başla- taz bir kalabalığı toplar. Şayet, Sarojini dinamik bir ka 
madan evvel bir sene de Arapça S . l f d l h . Hı'ndı'stan kndınları ı'çı'ndt aroJini mev "U e(;i se, ya ut sı· ...,, 
öğretilir. Bu suretle ders müdde- cJiıt' yasi bir seyahate ç.ıkmamışsa mut- şair hem siyı:ısi olarak ken 
ti üç seneyi bulmuş oluyor. Türk- laka dairesindedir ve dairesi mut· tün dünyaya tanıtan bu 
çeye ilk seneden itibaren başla- laha misafirlerle doludur. Müslü - Hindistan kadınlığının isti 
mak ve üç sene ders görmek da- ı, 

man, Hindu prensler, mihraceler, gösteriyor! ~I 
ha faydalı olduğu için talebenin S Q N l 

Gandi taraftarları ve hasımları, I ' 
çoğu böyle hareket etmektedir. ,,• tı\ı~ l o ı ıA · h fı · ·ı d. F .................................................................................. o~ ıılttı" 

ers er. atın ar erı 1 e ır. a Fransız sosyalist kongre- Avusturyanın ltaly3 .. 
kat derslerın son zamanlarında 1 • •• • • "k t1ıt)ı 
ayni zamanda Arap harflerile de sın de m J hım k.ararlar ısti razı .,\ 1> 

ders gösterilir. Çünkü eski Türk AVlYON, 18 (A. A.) - Re - BERLIN, 1 8(A. A.~ ~ lı' ~~t 
edebiyatını tetkike imkan hazırla nodel - Market - Dea tarafından Dollfusün Roma seyahatın .f it 

mak için bunu lüzumlu görüyo· verilen takrir harici ve dahili va- seden Tae3liche Rundschll~ '~ h I," 
ruz. ziyetin fevkaladeliğini ve fırka - lesi, Avusturya başevkilinı~ı.o' tif>tI '' 

Yö Musolini ile ltalyadnn 1 ttı 

Belediye cezaları 
Belediye meclislerinin verebi

lecekleri cezalar hakkında bazı 

tereddütler olmuş, keyfiyet Dahi
liye vekaletinden sorulmuştur. 

Gelen cevapta, belediye meclis 
ve encümenlerinin para cezasile 
birlikte ticaret ve icrayi san'attcn 
mene de salfıhiyattar oldukları bil 
dirilmiştir. 

nm her türlü irtica yolunu kapa • ll ~ 
mış olduğunu söylemekte ve mem- protokolunu feshetmek,, e 1 iJ1' f c,l 
lcketi sosyalis fırkanın mücadele cak bir istikraz akti için Ji1 ' \ttt, 

~ ıı&J ,. 
sıcaklığına kafi derecede malik kerelerde bulunmuş oldugu it,,~ 

maktadır. l·-.. olmıyan bir siyasetin inkisarları - y 

- ·' tj n·ı karşı ok uyacağını beyan eyle- Gelen'er _Gideni~ ~ '-ı 
mekted-1. Takrirde bunun için ,.. Qd 
sistemntik bir muhalefet yapılmı - Yugoslavya elçisi M. )"ııJ1ı-' ~'ti t 
yacağı ilave e:lildikten sonra kon- dun abahki trenle .Aıılc" ._~t 
gıeden hükumete müzaheret et - şehrimize gelmiştir. deıı~ ~-~'l' 
mek veya bundan vazgeçrnek hu - Alman arziyat ve :rıııı cf1l la..,,:r 
susunda parlamento grupunu ser - miitehafisıı;ı M. Arnold .

1
;i,b t,~-~ 

"'ehrimize !!elmis. tir. Hı :ı •• 1~ ta. ... , 
be-~ bırakması istenme':te:lir. ~ - h 5"' q 

Viyanalılar yeniliyorlar cemiyetinin Afyon'rnra 'ıesi" b 
AV1YON, 18 (A. A.) - Sos - d b ı Q1.ı rnn. en suyu mem a arı 

1
_11 lıt" BELGRAT1 18 (A.A.) - \Va

cker ismindeki Viyana spor kulü
bü, pazar ve pazartesi günleri Zağ 
rep takımlarına karşı oynamıştır. 

Wacker talcımı, pazar günü 
Zagrepin Haık takımı ile oynamış 

ve bu maç 2 - 2 beraberlikle ne
ticelenmşitir. 

Pazartesi günü Zagrepin Grad 
janski bire karşı dört sayile Wa-

eker takımım yenmiştir. 

yalis! kongre-i kornirnymı r!ün öğ· 1 o ıv- f b va. 
nm ısbhı i~lerile me:gu J.' İt 

leye doğru kıta bir toplnntı ynp - 0nr c;-
te:ıns"ıs bir kaç güne kn 

mıştır. M. Rönodel parlô.mento 'd 1 · ~ı 
nn rıı ece dır. b&Jlıl 

grupu ekseriyetinin parlô.mento 
müzakerelerine i~tirakten ~m.ina 

edeceklerini ve yalnız hii!t11mete 

f .czuniyctle Pariste g:oııt 
Frım:a büyi.:k elçisi . 
Charn!lrun'ün bu saba?Itı ,,eıl 

müzaheret eden azanın bu tema • plon ekspl·esilc şchriınıze 
yüllerini göztcren bir beyanname 
okuyacaklarını söylemiştir. Bir 

tali komisyon Blum - F or takririni 
yeniden tetkike memur edilmişitr. 

beklenilm.;ktedir. . tçitİ 
Ayni trenle lngilız e ,i 

Georgcr Clerk'in de gelf11e 
temeldir. 



VAKiT Sayıfa: 9 

M aks i m G o r ki !!.~!.~~~.~~.~.~~~?- Bundan yarım asır evel 

_ iirkiyeden bahsediyor Türk mezarı Y a~·; ....... ;·;ki~~;'i ...... ki~in 
~·· :: Rus edibinin lstanbula gelmek ihtimali var Nasıl ve kimler tarafından icat edildi ? 
;ıı~i~. Yakı~' edibi Maksim Gor· 1 bur olmuftur. tarafından yıkıldı ? -------
el :• lıaı,., • ~emleketimize ge· ltalyada Maksim Gorkinin ya• <U., '"'"" ""'•" ,.,..ıooaı Q vakıt bu makinenin günün birinde çabuk yazı 
B 

1 
il h~J>er·verılmektedir. nrnda bulunan, "Sovyet Güzel küreklerle gelmeleri ,üphe bırak· yazmağa yarıyacağına inanılmıyordu. Şimdi ellinci 

'1l S 1 Veren d'" 1 l d ' l T l d". ·· ·· ·· '"d ""Yet ba un ta ya an ·~n at ar ~iyatro~u .. nun müessisle tırmamaktadır. yı onumunun tes 1 i teklif olunuyor ı 
i b l>lııı.nun k ndıralı Konlean rınden Nımerovıç Dançenko da M h.. apt z ütearrızlar, evvela mezarlık 
bil • ı~~ lll!un anı eiagin yol- memleketimizi ziyareti çok arzu (nq bekçisinin kulübesini yakmışlar 

.. 1 iern1• S 1!pl1.<ıvıı ·.nıhp ettiği için Rusyaya dönerken İs· .. .. ore t 1· ve yangının I'ıgw ı altında mezar -
· •lp n o ımanı d · t b l d w w .. ı · T tı ı. lir,. l . n a ı· an u a a ugrayacagını soy emış l w d k ııte d ... Re ın R - ıgın yanın a i bahçeyi ayıran 

1\ İıini b·· I§, us gemicile· tir. •it uyük t h"" l ş· d' 
62 

tel örgülü parmaklığı yıkmışlar 
lnı!l,r G . eza urat a ım ı yaşında bulunan Mak il~ ' ork K ve sonra mezar taşlarına saldıra • 

~ nu
11 

"f h • ıye ouban ıim Gorki rutubetli havalar ci- rak hepsini kırıp parçalamı .. lar 
ltıı111 a. rı batdümencisi ğerlerini müteessir ettiği için kı· T tk· \'erın· 1 d' " ve taze ölüleri mezarlarından çı -

1 ieı...· . ış er ır. Maksim tın ve ilkbaharla sonbahar mev-" .. ,ıcılerl k karıp ortaya atmı,la .. dır. 
"''"• e onu4 urken · l · · k k :r • ,,.., 

11 
:r ıım erını sıca i limli memleket-

~l.ı e Yolla d" ki · · ı B t d d h f, l'ürk· onece erını erde geçirmektedir. u aarruz a-. e şete uğrı • 
te"9'th

1
n

1 
ıye ve İstanbul yoli- Sovyet hükumeti en meşhur yan halk, gece yarısı kaymakamı 

lf1dtrı l~lrnca Türkiye ile cok Rus tıp profesörlerinden birini ve ertesi gün müddeiumumiyi a -
ıl-l>ltl' a aka.dar olduğunu, ;on kendisine hususi doktor tayin et- rıyarak şikayet etmek istemişler

~ rı~tlt hi,:rn~ıın kendisinde hay· miştir. Bu doktor daima Gorki- se de ikisini de galiba yortu mü • 
' ·· erı uy d d b · I e ~k 1.ı~ki}>ede an ır ığını, evvel nin yanında bulundurmaktadır. nase ehe yerlerinde bulamamış -

V1' kıınaeı bulunmu§ olan bir Kendisinin sihhati son zamanlar- )ardır. Bunun üzerine Sofyadaki 
titt~k tl}(.~~~~~ Türkiye hakkın- da çok iyidir. Kouban vapuru mü resmi maka.mata telgraflar çeke
t kı tih tl ara.ne sözler de i· rettibatı kendisine sihhatinin na· rek müracaat etmişlerdir . 
'diğj .. · e .. e Türkiyeye gelmek l ld B ti ·•ı aoyle . h sı o uğunu sordukları zaman o ugün hadise hakkında kendi-

ıı' l lıta .. b ınıı, atta ayni va· şu cevabı vermiştir: sinden malumat istedigw im Dahilı'. 
erı ·• ula. g l ek • . i .. '°ta d k' em nıyetınde "- Daha ölmeğe benim niye· ye nezareti umumi katibi, vak'a • 

C' }'ıııund a ıkada çrkan bir ma· tim yok, çünkü yapmak istediğim yı tasdik ederek Razgrattaki 
~areketini te~1ire mec daha çok ifler var!,, Türklerin hükumete çektiği tel • st graf üzerine derhal Razgrat kay-an b ld b. t ı b makamını telefona çağırarak ma• 

6 
. u a ecne ı a e e ~:~;;~:·:::~::~! t;~f:ıı:ı:·::.:~ 

\tiçrer d .. ıfü· 1 şıla.madığı için bana vak'a mü -
ı aru 'nun genç eri, dün sebbiplerinden tevkifat yapılıp 

bir m .. d·ı yapılmadığı hakkında sarih bir usamere ver 1 er şey söyliyemiyeceğini ve. maaha· 
za Razgratın tabi bulunduğu Rus· 
çuk mutasarrıfının tahkikat yap· 
mak üzere Razgrata gönderildi -
ğini ve ayni zamanda bugün Sof· 
yadan sureti mahsusada bir mü • 
fettişin de Razgrata izam edildi
ğini, hükumetin hadiseden müte -
essir olduğunu ve takbih ettiğini, 
müsebbiplerinin tecziye edilece -
ğini söyledi. 

Gene mu.maileyhin verdiği ma. 
lumata göre, hadisenin mezarlık 
arazisi meselesinden çıkmış olma· 

, sına ihtimal vertlmektedir. 

ı,~, 
l,~"'11 b --

'tıı~ 1, ~buıa :rU.lfU~u.n talebesinin verdl~i mUsamerede 
I\~~ ~ıS!'ede gNldıkl:_rını yazdığı- Ak!am üstü etıbba muhadenet 
t~I'~ lı)ltro e~ch~tel darülfü- cemiyeti tarafından misafir darül 
t I> t. ceınıyetı f · 1 l \) ı· '4tl''f ne mensup ıınun u ar §erefine bir çay ziyaf e-
,.,. ı.. •ndan d·· G t" ·1 . . -.ı~r~•İttd . un alatasa· ı verı mıftır. 

ıa-. e hır müsam ·1 Yu d ··1f·· l I ere verı - nan aru unun uları bugün 

1 
~~~\'jSl'eli hukuk fakültesini ziyaret edecek-

>'ilerı ~tı "e tgel n~ler darülfünun ler, aktam üstü etıbba odası tara-
lı 1J1t a ebele • f' f 

1
, 1\ "l illi.is rı fere ıne ve- ından şereflerine bir çay ziya-

f \ ' il\ aınerede E · ff f . . . 11 l'ıte~· Ott fo vreımo ı!h verılecektır. Misafir darülfü· 
•i 1•irı· Yeuse,, isimli Rus 1 

1
, e,, ~'> ı, Moliere'i " nun ular yarın Yunanistana döne-
\t ~ed1' • • n La Jalou- ceklerdir 
~ •ını v "L · 

ti 11 _ t Path . e a. f arce de -----------
~ıt-d elın · · l' ~!>d i\ ,, ısım ı on betin- A k • 

,.,. eı. ... Yazıı..... b" n ara sergı 
·•ıııı . •ıı~e d' •••I§ ır komediyi 

''"d e ıl . b ~·· ll', ını, §eklinde oyna- inası planı 
&- ij" 1 ltea- c, ~etede 
e.r,l\d orı d k n sonra M. Eddy 
lettt,b~ ı,\>ir: dU:luncu asrın son-
1'.. "ijll :r e e . • . "l\a er sıyası ve fıkri 

\>eh... ,, lllcvıul b' 
.Q · •qittir u ır konfe-

lle lltiirı 1 .' 
h· l)'"iilf·· '"1çreli 11' s-. llllun E gençler §erefi-

l' ~· tnan r ıy,fetj " ·ıe ı tarafından 
\,. erı ecekt" 

ANKARA, 18 (A.A.) - Şeh

rimizde yapılacak olan sergi bi

nası için açılan plan müsabakası 

önümüzdeki perşembe günü saat 

3 te kapanacaktır. Milli lktisat 

Razgrat belediye meclisi evvel
ce bir Türk mezarlığının beledi -
yeye maledilmesine ve Türklere 
baıka bir mezarlık yeri gösteril -
mesine karar vermiş ve bu karar 
Türkler tarafından guya kabul e
dilmişken Razgrat müslümanları 
ölülerini gene eski mezarlığa 
gömmeğe devam etmişlerdir. 

Hadisenin, belediyenin kara -
rmı emrivaki yapmak istiyen ve 
mezarları sökerek yerine ağaç di
ken gençler tarafından bu se -
hepten dolayı ika edilmiş olma • 
sına Bulgarlar tarafından ihti -
mal verilmektedir. 

Polisin müdahale ettiği, fa -
kat kilise inzibatiyle meşgul ol -
duğu için geç kaldığı söylenmek· 
tedir. 

Hükumetin resmi orğanı Zna -
me gazetesi, ölülerin mezarların
dan çıkarıldığı noktasını meskut 
geçerek hadiseyi olduğu gibi yaz
dıktan sonra, hükumetin vak'a 
müsebbiplerini şiddetle takip ve 
tecı.:iye edeceğini söylemektedir. 

Sefir izahat verecek 

"Asrımız, makine asrırlll' .. Fa - 1 se de, şimdiki yazı makineleri i
aliyetimizin bir çok cihetlerind~, çin örnek olan, şekil ve taksimat 
bunun yardımından istifade edi - itibariyle, marangoz çmığınınki • 
yonız .. Bu arada, yazı makinesi dir. 
de mühim bir yer tutuyor. lnsan, Amerikalı Burtunki, kullanışlı 
bundan iki nesil evvel, çabuk ve bir şekil uöstermiyordu. Papas 
kolayca. yazı yazmanın nasıl te - Hanseninki eksik düşünülmütşü . 
min edilebildiğine akıl erdiremi - Mitterhoferinki ise, kuruluş nok
yoruz. Yazı ınakine~;i, çalışma tasından bugünkü yazı makinesi 
hayatımızda şimdi çok kuvvetli örneğine hemen tıpki tıpki5ine 
yer tutmuş bir makinedir. Bunun- uygundu .. Yalnız gene hayli ıs -
la beraber, Anupada bile daha lah A 

ancak yarım asırdanberi kullanıl- a muhtaçtı. Bu ıslah yapıldık -
maktadır. l tan sonra, adamakıllı işe yaraya-

Elli sene evvel, iş hayatımıza bilirdi. Islah işini layıkiyle ya -
karışmağa başlamıştır.,, pan, Amerikalı Şols ismindeki 

Avrupa gazetelerinden biri, bu tabiin muvaffakıyetle neticelene
başlangıçla yazdığı bir yazıda, bu 
·dlinci yıl dönümünün tesi'de de
ğeri olduğu fikrini ileri sürerek , 
bilhassa yazıhane, ticarethane, 
fabrika \'C mali müessese sahip -
lerini bu hususta alakadar olmağa 
davet ~diyor .. Ayni zamanda ya
zı makinesinin tarihçesini araştı-
rıyor: 

"Yazı makinesinin babası kim· 
dir?. Bir çok icatlar için olduğu 
gibi, bunun mucidi olarak ta muh· 
telif kimselerin isimlerinden bah· 
sedilmektedir. 

Fakat, dikkatli bir araştırma 

neticesinde, bunu iptidai olmak • 
la beraber, esaslı bir şekilde ilk 
ortaya koyanın bir Avustury~.h 
olduğu neticesine varılmıştır. 

Bu adam, Parçinde yaşıyan bir 
marngozun oğludur. Peter Mit -
terholfer, ismindedir. Kendisinin 
vücuda getirdiği ilk yazı makine
si, tamamiyle tahtadandı. Hüku -
met, bu icadından dolayı, o vakit 
kendisine 200 lira mükafat ver -
miş, bu suretle eserini takdir et
miştir. 

Fakat, bu adam, icadını dah:ı 
mükemmel bir hale koyamadı, 
etraflıca reklam edemedi. Cünkü, 
parası yetİ§mİyordu. 1893 sene • 
sinde zaruret içerisinde ölürken, 
Avusturyanın hemen her tarafın
da, kendi kurduğu iptidai şekil -
deki örneğinden istifade ederek 
daha kullanışlı bir şekilde baş -
kalan tarafından yapılan ve orta
ya sürülen yazı makineleri, büro· 
larda tıkır tıkır i~liyordu. Hatta, 
o ölmeden bir kaç sene evvel, ya
zı makinesinin ilk §Öhreti, ağız -
dan ağıza, kuhıktan kulağa bü -
tün dünyada akisler bırakmıştı. 

Diğer taraf tan, yazı makinesi, 
proje olarak, marangozun oğlu 
tahtadan bir örnek vücuda getir
meden de vardı. O, bu dütünüşü, 
ilk defa şekillendirmi~se de, baş
kaları da akıllarından geçirmiş -
lerdir. Mesela, büyük fizik alimi 
Jan Bernar Leon f ukol, körlere 
yazı yazmak imkanını verebile • 
cek olan böyle bir makineden ta
savvur halinde bahsetmişti. 

Ancak, bu alim, tasavvurunu 
tatbik etmemiştir. Bis~kletin mu
cidi Dre de, ~abuk yazı yazma
ğı temine yarıyacak bir makine 

miyen ıslah için uğraşmasından 

sonra harekete geçen Filo Renin· 

gton ismindeki bir fabrikatördür. 

O, hayli işe yarıyacak bir hale 

getirdiği yazı makinesini, önce -

Amerikada, sonra İngilterede ve 

nihayet bütün Avrupa memleket
lerinde benimsetmiştir. 

Tabii, o zamnndanberi de ya
zı makinesinde bir çok tadilat ya

pılmxş, bu arada daha hafi~, ye • 
rinden kaldırılması daha kolay 

bir hale de getirilmiştir. 
Bir çok icatlar karşısında oldu· 

ğu gibi, yazı makinesi örnekleri 

iç.in de, bir çok kimseler, hatta 
teknik işlerle uğraşanlar tarafın -
dan, ümit kırıcı · sözler söylenil • 

miş, zamanında dikkate değer hu· 

suşiyet gösteren Mhterholf erinki 
karşısında h!le dudak büh-ülmüs .ı 
"böyle bir şey, çocuklara oyun -

cak olabilir, iş adamına faydası 

dokunmaz. Ne kadar mükem • 

meJ~et~rilirse mükemeleştirilsin , 

tatbik kabiliyeti yoktur. Hele ya
zıyı çabuk yazmağa yarayacağını 

tasavvur etmek, hayyale oyna -

mnktır. Bir makineyle, elle olduğu 

kadar çabuk yazı yazabilmek, 

kat'iyyen imkansız bir şeydir!,, 

denilmiştir. Bugünkü vaziyeti 
göz önü~e getiriniz!,, 

llllftltnmnnıurınuamn ııııııuıumı• nmmuıunnn11mmnmm unmwuummmı ı• 

Çorumda 
Arapça ezandan suçlu 
olanların muhakemesi 

devam ediyor 
ÇORUM, 18 (A.A.) - Ağır 

ceza mahkemesi Bursada Türkçe 
ezan için toplu olarak evkafa gi
den 24 suçlunun mahkemesine 
ba~ladı. 

Sorcuya çekilenler suçlarını 

inkar, tevil ve bazıları da itiraf 
ediyorlar. istinabeler için mahke 
me 25 nisana bırakıldı . 

(~ I~ 

L \> llrı nan taleb · 
"()"' '"' esı 

hti · darülf" 
'orı_. S•ttde b' ununluları dün 
h l di ır gezi r 
'~ı) içi llıek n ı yapmıtlar 

1~,.di:k'İle birl'ktebi talebelerinden 
. ı le d a alara gitmiı 

ve Tasarruf Cemiyetinin umumi 

merkezine şimdiye kadar bir çok 

planlar gönderilmiıtir. Bu müsa
bakaya mimarlarımızın büyük bir 

alaka gösterdikleri anlaşılıyor. 

Planın seçilmesinden sonra der· 

hal intnat müsabakası ilan edile

cek ve inşaata mayıs ayı içinde 
başlanacaktır. 

ANKARA, 18 (Hususi) - Ni- yapnbileceğini düşünmüştür. 

sanın 14--15 inci gecesi Bulga - Bunlardan baska Burt ismin
ristanda Razgratta. vuku bulan 1 d~bir Amerikalı .bu' yolda bir te
mezar yıkma §enaatı hakkında, şebbüs yapmıştır. Hatta, 1873 se· 
buradaki Bulgar elçisi yarın (bu- nesinde Malling Hansen namın • 
gün) gazetecilere izahat verebile· da bir papas ta, Viyana dünya 
ceğini söylemiştir • sergisinde bir örnek teşhir etmiş-

ÇORUM, 18 (A.A.) - Bursa 
müftüsü Nurettin efendi ile Tıb· 
hı Adliye gönderilen Uzunköprü
lü Ferit için yerlerinden cevap ve 
rap~r gelmediğinden muhakeme
leri bG§ka güne bırakıldı. 

Kemalpaşalı imamı Türkçe 
ezan okutmaması için tehdit et

melde suçlu Habibin mahkumiye· 
ti olup olmadığı sorulacaktır. 

Bey~ehirli Ali ve Yusuf hoca
lar beraat kazanmışlardır. 
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Eskişehir güzelleşiyor Bartında 
Yeniden evler yaptırılıyor, şeker 
fabrikasının kazanlarının yerlerine 

konulmasına başlandı 
r---------------------..--------------..-------------...-= ..... 

Eskişehirin .r1umt manzarası 
Eskişehir, (VAKiT) - Şehri - ı şı, Demirciler, Tahal caddeleriyle 

mizde933 senesi içinde yeni tarzı istasyon yolu parkeye çevrilmiş -
mimaride bini mütecaviz ev ve 
dükkan yapılmıştır. 

Şeker fabrikasının Eskişehir • 
de kurulması bu sene inşaat ade -
dini bir kat daha çoğalttı. Şimdi -
den istasyon ve elektrik fabrikası 
civariyle Yediler ve Odtmpazarı 
semtlerinde evler yapılmakta -
dır. İnşaatın 931 senelerine nis -
beten bu sene biraz daha artaca
ğı anlaş1.imaktadır. 

K~labak suyu 

Vilayetimize iki saat mes:ıf e -
de Kalabak köyündeki Kalabak 

• suyu bu yaz içinde Eskişehire i · 
sale edilecektir. 

Kalabak suyu lstanbulun iyi 
suları kadar saf ve lezzetlidir. 

Şehrimizin birinci sınıf otel ve 
lokantalarında hep bu sular içilir. 
Köprü başı kıraathanelerinde (iç
tiğiniz su Kalabak suyudur) iba • 
reli levhalar asılıdır. 

Eskişehir gazoz fabrikası da 
Kalabak suyuyla o namda gazoz 
çıkarmaktadır. Bu suyun kolay • 
lıkla şehre isalesi mümkün olabi
lecektir. 

tir. Bu sene de Sivrihisar cadde -
sine parke döşenecektir. 

Geçenlerde yarım bırakılan bu 
yolun inşasına dünden itibaren 
ba§lnnmı~lır, On ıcneye kadar 
bütiin cadde ve sokakların par • 
keye çevrilmesine Ç<4lışıla.caktır. 

Scselcr 
~ 

Sen it - Gazi lm=atma giden 
şosen;n köprüleri tam:ımlandığın
<lan şosenin inşasma da Ha -
midiye, Sarıköy ~oscleriylc bera • 
her ba~lattırılac::ıl:tır. 

Şeker fabrikasınm kazanları 

Şeker fabrikasının temelleri 
yer yüzüne çıkarıldı. Beton aksa- ı 
mı da bitirildi. Bu ha.fta getirilen 
kazanların yerlerine l::onulmc:-sına 
başlandı, makine tertibatı ikmal 
edildikten sonra fabrika aksamı 
tamamlanacaktır. 

Fabrikaya bir şose yolu da a
çılmaktadır. Şeker fabrikasının 

29-10-933 Cümhuriyet bay • 
rammda reı:;:ni kü~adı icra edile
cektir. 

Aslteri mahfel 
Dördüncü lrnlordu kllll'andan -

Parke caddeler 1 lık binasına yo.km bir yerde askeri 
Şehrin işlek caddelerine her mahfel in~a ettirilecektir. Müna -

sene yer yer parke döşcnilmekte sip ars:ı aranmaktadır. 
idi. Son iki sene içinde Köprüba-

Bir soyguncu yakalandı· 
Bundan yedi ay evvel Amasra 

mıntakası içinde Çeşme boğazın
da, Hanyeri mevkiinde bir soy • 
gunculuk vak'ası olmuş, failler -

den Kumposlu T ekçarık Hasan 
yakalanm:ş, fakat arlmdaşı Cu -
malaz köyünden Ali oğlu Murat 
kaçmıştı. 

Zeytin aşı kalemleri 
Merain, 18 (A.A.) - Vilayet 

ziraat müdürlüğü tarafından Ed· 
remit ve Ayvalık gibi mahaller -

den iyi cins zeytin aşı kalemleri 
getirterek köylere dağılmış ve 

gönderilen aiıcı ustası ta•afmtlan 
yabani a!;açlar aşıla:ımıştır. Şim-

diye kadu getirilen aşı kalemle -

rinin .:ı.dcdi 15 bine ·:armı~tır. 

Mersinde Gazi Hz.nin 
bir heykeli 

Petrol kuyusunda yeni 
bir göz daha bulundu 
Bartında Yukarı çar~ıda Mu -

rat Bey oğullarına ait eski bir su 
kuyusunun duvarlarından, saf de
nilebelicek derecede temiz petrol 
fışkırdığını yazmıştık. 

Petrol kışın kuyudaki suyun 
yükselmesi üzerine kesilmişti . 
Şu günlerde kuyudaki su seviye
si biraz alçalmış, fakat eski sevi
yeye inmemiş olmakla beraber, 
eski çatlağın üst kı~mında yeni 
bir göz açıldığı görülmüştür. 

Şimdi, bu gözden kesik kesik 
ve eskisinden daha çok olarak, 
bir kaynak halinde petrol akmak
ta, kuyu ııahipleri tarafından her 
akşam kovayla toplanmakta.dır. 

Ev sahiplerinin söylediklerine 
göre, su üzerinden toplanan pet -
rol, gene ilk defa alınan gaz gibi, 
15.mbalarda kolaylıkla yanıyor, 

hiç is yapmıyormuş. 

Bundan ba~ka gayet idareliy • 
miş, yani diğer gazlere göre az 
yanıyormu~ ... 

Kuyuda yeni açılan gözün, su
yun içine doğru, takriben, yarım 
metre murabba kadar bir kısmı 
katran gibi lmp kara olmuştur .. 
Kuyunun ağzından kesk~n gaz 
kckmıun açıkça duymak kabil 
olmaktadır. 

. ' z. 
Köylülere kendini beslet

ti~1~ten sonra kaçmış 1 
Bartınc!a zabıtaya bir dolruıdı • 

rıcılık vak'ası ihbar ve şikayet e
dilm!ştir • 

Yapılan şikayete ~öre, Safran
bolunun Kavallı l::öyünden oldu
ğunu söyliyen M.ustafa çavuş is
minde birisi, Filyos yoluyla Zon
guldaktan Şahne köyüne gel,-:niş 

ve rahatsız olduğunu söyliyerek 
köyde misafir kalmıştır • 

Mustafa çavuş köyde kaldığı 
dört beş uün içinde, kendisinin 
koyun tüccarı olduğunu ve hcsa -
bı giderken göreceğini söyliye -
rek köylülere kendisini beslctmiş 
ve 30 lira borç ettikten sonra bir 
uün, köylüler görmeden gizlice 
savuşmuş tur. 

Y apzlan şikayet üzerine Mus
tafa cavuş adım tdunan ve asıl 
adının Mehı:r.et olduğu nnla:}ılan 

bu adam zabıtnca tutulmuş ve 
adliyeye verilmiştir. 

Fakat mesele adliyece hukuki 
mahiyette göriilerek, şikayetçile

rin hukuk mahkemesine müraca
atları bildirilmistir. 

O zamandanberi takip edil • 
mekte olan kaçal; soy~uncu, pa -
zar günü jandarmalarımız tara -

fmdan kendi köyünde yakalan • 
mış ve merkeze getirilerek adli -
yeye teslim edHm=ştir. 

Mersin, 18 (A.A.) - Deni:;: ke- ' ipek böcekçiliği mektebi 
narında ve şehri::ıizin şerefli ye· 

r:nde Gazi Hazretlerinin bir hey

kelinin dikilmesi kc:.rarlaştmlmış-

Bodrumda bir kuyu ağzı 
Adanada lsmeil ağa isminde 

bir adamın evinde mütemadiyen 
bodrumu kazdığı polise haber ve
rilmiı:tir. 

İsmail ağa dört aydanberi e • 
vinde define aramaktadır. Bunun 
üzerine polis memurl:ırı bu eve 

gitmişlerdir. Bodrum katında beş 
metre derinliğinde yeni açıl~ış 
bir ç.ukur görmüşlerdir. 

Bu çukurun dibinde bir kuyu 
ağzı görülmüştür. Bu kuyu gayet 

iyi bir suretle örülmi.i~liir. Kuyu 
~abıtaca araştırılmaktadır. 

tır. 

Bugün vali bey"n reisli"indc 

belediye, C. H. Fırkası, Hal!ı:evi 

reisleriyle vilayet en:ümen ~::a -

hı.rı ve nnfia baş mühendidcrin • 

den ibaret bir kc.misyon toplamı

rak bu iş üzerin ele görüşmüş 1cr -

dir. 

Komisyon bu hususta müte -

hassıs ve lıeyke!tTra~lc.ı. .. ımızın fi-

Edirnede bir ipek böcel~çiliği 
mektebi ~;ılmış, derslere başlan -
mı~tır. Buraya ilk mektep mezu
mı olmak şartiyle her sıruf ve yaş· 
ta yurtdaş alınmaktadır. 

Eskişehirde kız kaçırırken 
Eskişehirde Ayşebacı köyün -

elen Yusuf oğlu Mehmet ve Koca 

Yusuf oğlu İdris isminde iki arka

daş l~öy civarında tarlasını çapa -

lıy~n ayni köyden Hüsnü hızı Sa
lıyan ayni köyden Hüsnü kızı 
Snbriyeye tanı·ruz ederek, Kötey-

ki.terinden fotifodeye karar ver- li köyüne 1 açırmı~lardır. 
miştir. Vaka'yı haber alan kızın kar -

V aşingtondaki 
içtima 

Fransız ve Çin murah
hasları yolda 

Askerlik 
Fatih askerlik şubeıi re 

den: ~ 
1. Mayıstan ihtiyat :ı• 

teplerile hazırlık kıtasına 
olan kısa hizmetliler. hli 

A. 325. doğumlu .,,e :.;] 
V AŞINGTON, 18 (A. A.) - mesiz olanlar hazırlık kı...-bJ. 

Mösyö Heryonun Amerikayı ziya- B. 325. doğumlu .,,eh 
retine ait programın başlıca nok· muameleye tabi yüksek e 
taları şunlardır: Mösyö Heryo ile meliler ve D. fırkasınclaO 
Fransız heyeti, He de France va - C. 326. resmi mekteP dl)'\' 

puru ile 23 nisan pazar günü Nev· leri olanlarla, Deniz, Sert'° 
yorka vasıl olacaklardır. biye hekim. eczacı, baytar~ 

Mösyö Heryoyu Fransız sefiri nna mensup olanlardan e 
M., de la Boulaye ile teşrif at mü- mesizler hazırlık kıtasıııa· 
dürü mösyö James Dun karşılıya- D. 327. doğumlu.la~d:~ 
caktır. Mösyö Heryo, Nevyorkta resmi mektep muallınıı 1ı' 
durmıyacak ve hususi bir trenle dan ehliyetnamesizleri se'f 
Vaşingtona hareket edecektir. olacaklardır. I~ 

Mösyö Heryo, pazartesi günü 2. Resmi mektep "_1:\l~lk 
öğle yemeğini Fransa sefarethane- rinde bulunanlar en buY11 
sinde yiyecektir. Salı günü Mösyö amirlerinden birer vesika jr 
Hult tarafından ve:ilecek resmi 25 mayısa kadar şubeye g 

~ :.[. ~ . 
ziyafette hazır bulunacaktır. Çar - rı. 

şamba günü ihtimal beyaz saray -
daki resmi ziyafette bulunacak, fa Beyoğlu askerlik ,ube~ 

Mülga Cihangir askerl tJ
sinden 28 • temmuz • 93() . ~ 
de ihtiyat zabit namzetleri; 
gahına gönderilmiş piyade,! 
di ve (1219) kayıt nuın.a; 
met oğlu İsmail Zühtü ~ a 
ihtiyat zahit vekili yeti~t1~~ 
zere sitaja sevkedileceğırı 'f, 
hangir çefmesi karşısında 
maralı hanede) kayıtlı ad 

kat bu husus henüz takarrür et -
miş değildir. 

ŞANGHA Y, 18 (A. A.) - Bu
gün Vaşingtona gitmek üzere va -
pura binecek olan Mösyö Soung 
ticaret odasında şu beyanatta bu -
lunmuştur: 

Ben, Vaşingtona Çinin çekmek
te olduğu musibetlere çare ve ilaç 
bulmak için gitmiyorum, çünkü bu 
musibet bütün cihana şamildir. 

Amerika harbeden dev
letlere silah vermiyor 
VAŞiNGTON, 18 (A. A.) -

Mümessiller n1eclisi Amerikadan 
harbeden memleketlere yapılacak 
silah ve mühimmat ihracatına am
bargo konulmasına müteallik ka -
nun layihasını lcabul etmi~tir. 

Bu layiha reiaicümhura muha
rip memleketlere bu nevi sevki • 
yatın yapdmaı!lnı yasak etmek 
hakkını vermektedir. 

Bu kanuna muhalif hareketler 
iki sene hapis ve 11.000 dolar pa
ra cezasile cezalandmlncaktır. 

Çekoslovakya- Romanya 
BÜKREŞ, 18 (A.A.) - Çekos 

lovakya takımı ile Romanya takı· 
mı arasındaki futbol maçında, 

Çekler 2 sayıya l{ar;ı 3 sayile ga
lip gelmişlerdir. 

deşi Arif köye geLmiş, bunlardan 
Mehmetle karşılaşır karşılaşmaz 

bıçağını Mehmedin muhtelif yer
lerine sap!ıyarak öldürmütşür . 

Ktil yakalanmıştır . 

Araç'ta bir cinayet 
Araçta Mergüze nahiyesinin 

imam köyünde Sümbül oğlu Meh
medin çobanı Aliyle Şayan oğlu 

Mehmedin gelini Nebiye orman • 
ela sürülerini otlatırken bir yap
rak yığını yüzüden kavgaya tu -
tuşmuşlardır. 

Ali elindelti çiftenin dipçiğiyle 
Nebiyeye vurmuş, Nebi~·e de tü

bulunamamı§tır. t 

Tarihi ilandan itibarct1 ~ 
bir ay zarfında mumaileyh 
riren veya bizzat Beyoğlu ' 
şubesine müracaat eyleı11~ 
tebliğ makamına kaim olfl' 
re ilan olunur. 

1(. ~ ~ 

Üsküdar Askerlik şub~ 
1 - 325 doğumlu ve ~i 

muameleye tabi kısa hizıtle ~ 
yüksek ehliyetnameli efeli 1 
"D,, fıkrasına tabi olanl•' 
yıa 933 te ihtiyat zabit ıııe A, 
de bulunacaklarından 27 • 
te şubede bulunmaları. 

2 - Baka.ya 325 doi. 
ve onlarla muameleye tabı Jt 
larla daha evvelki doğuınW f 
muameleye tabi bulunanlal' ıJl 
933 ten itibaren kamilen e ~ 
name derecelerine göre ~~Jt 
müddetlerde hazırlık kıt 
sevkedileceklerdir. 1'ı1' 

3 - 326, 327 doğumlu e 
metli ve bunlarla muameie[e,. 
olanlardan yalnız muallirt1 tJ 

4 - Ta.bip, eczacı, di~ "" 
"'ıJV' 

ve baytarlardan 326 dog l 
ve daha evvelki doğuı111~J 
kalanlar ehliyetname del' ,el~ 
ne göre mayıstan itibaren 
~evk olunacaklardır. .,., 

5 D . .. h3rb~~ 
- enız, sanayn ~· 

nıf ına mensup olanların 
1 
~ 

daha evvelki doğumluları ~ı 
klıı' ta celp ve sevk olunaca ıef 

6 - Mükelleflerin ınc~ t(ıt 
hadetnamesi ve ehfiyetJlfl ~f 

il . 1 . ıııae. ' ve mua ım erın ayrıca 4 ,• 
dürlükleri vesikalarile 27 · 

feği yakalamıştır. Tüfeğin bir u- le şubeye müracaatları. 

cunu Nebiye, bir ucunu Ali çekiş- ! DOKTOR 
tirip dururken tüfek düşmüş, çı - 1 
kan saç.malar toplu bir halde Ali- Hafız CeJJ'l~ 1 

ye isabet etmiş ve derhal öldür • D h'J• h l ki ··te1'1~; 
a ı ı asta ı arı ınu r 

müştür. r. 118 Telefoıı: / 
Nebiye yakalanmıştır. Tahki • Divanyolu N~ 

katta a<lliye vaz'ıyet etmiştir. DIŞ DOKTORtJ i 
Sef erihisarda linyit madeni Mustafa Ze~ıl 

Seferihisarın Orhaniye karye- Muayenehane: Üsküdnr 
sinde bir linyit madeni bulun - ta~ı No. 53 F 

GÖZ HEKiMi DO~~~ 
Süleyman -~=,... 1 

muştur. 

Madenin bütün ciamnrlarmın 

meydana çıkarılması için izin ve· 
rilmiştir. Bir iki güne kadar tetki
kata başlanılacaktır. 

Birinci sınıf ınute . ~"' 
Babıali (Ankara cadde•' 

t 

' 
' 
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c~ı 
Mifua ~-Ln· . . ... ben" h. ...... ,.,... rı ıunu, un 11 -

"1iİfti.i de ~.Kızıl tavuk) köyü düt • 
"at · ~y, kaza merkezine dört 
L! Çe)cjyordu. Onun i,.in köye 
11111 lii 3' , 

el& ~ e~el gitmek geceyi ora -
~ırdıkten ıonra, sabahleyin 
it, Öf;Ya ba,lamak icap ediyordu. 
et_ ~e kadar biterse akfama 

kö .. •Ya dönebilecektim. 
Le.ıi Yün nıulıtarı Memit Çavut, 
llQ t ~ıya gelirken "yorulma • 
k.t·ı;ıye bir de at getirmiıti. Fa
clıiJ . ~de fazla hayvan bulama -
t.f ~ın de kendiıi yürüyordu ... 
lıJc~t ~a~f, elli betlik, altmıf • 
baJa r. ıhtıyar olma.ama rağmen 
ct. duıçti. Kimbilir, o, bu uzun 
da i Yollannı köy itleri için hafta
)• kaç defa çiğnemiıti. Ve kimbi· 
tilr :aha da ne kadar çiğniyecek· 
ı.:1d.akat onun bu yoldan baıka 
uı ığ" f 1 
fıııı .. 1 az a yer de yoktu. Yalnız 
tiıı tun de bir defa, köyde olan bir 
Gı ayete ait tehadette bulunmak 

ere vilayet merkezindeki isti -
l!lf lllahk · · · 'd ._

1 
emeııne gıtmıt ve gerı e 

~an bütün ömrünü köy ile kaza 
, rkezi arasında "geliver, gidi • i'' itleri ile törpülemiıti. 
, I Unan harbine gidilmeden ev -
.:. ' kazadaki redif taburuna gel • 

lf, orada ileri hatta gitmiyerek 
~talim ve terbiyesinde kola· 

llıın gözüne girdiği icin kendi· 
~fahri çavutluk ünvanı verdir· 
• &e ınuvaff ak olmuıtu. Rütbe • 
~ayrj reımi olan bu lakabı ne
Jr... . , Kastamonu köylerinde, as· 
lai,. hkten terhisten sonra da adeta 
. &aalet payesi gibi büyük bir if
~r ve gururla köylüler taıırlar. 

e heınen her köyde de hiç okur 
~r olmadıiı için, "açık gözdür, 
~rlik ebnİf, çavuıluğa çıkmıt • 
IW~ diye muhtarlriı da onlara ve· ,fltr. Hele köyde de bir ağa yok-
4)• 4hmet Çavuş, Mehmet çavuş, 
~Çavuş, Veli çavuı köyün ağası, 
d. aıııanı olur cılaverir. Ve on -
~ •onra da köyde bir dediği iki 
~az, karısı, kızanı, genci, ihti • 
·~ kendis · ni sayar, sözünden dı
""1 çıkmazlar. 

lier halde Memiş Çavuı da h~ 
~it bir muhtardı. 
~ akat devletin memuruna, jan -
e.. . asına kartı da bütün mev -
~ dıyetile hürmet etmeıini, emir· 

. •, nizamlara hem itaat etmesi
~~ h~ de ettirmeıini pek ill bi· 
·~ hır adam görünüyordu. . . . . . . ........ . 
~Geceyi köyde rahatça geçirmit· 
L.. ~ Sabahleyin, güneı, kağıtla 
~lnııt tek pencereli odanın 
~ lık köıelerini töyle böyle ay· 
ıc_;atnııya baılamı§tı ki, odanın 
~Ilı Yavaşçacık vurulmut ve İ· 
~ ~en cevap beklemeden oday~ 
ti~k bir matraha ile muhtar 
--•tti. 

~ Urahataız) olmadınız ya, 
? ·· Size süt getirdimdi de ... 

,.._Buyur, Memit çavut; tetek • 
'İıie ederim. Ve (sedir) de kendi· 
' l'er ıöıterdim. Zahmet etmit· 
~Yurun bakalım... Muhtar 
' iir makamında birbirine ka 
~.Uf göğsü üzerinde duran el -
~ 1 çÖzdü ve ıağ elini ini bir 
~etle alnına kadar götürdü ve 
~._-· IÖğsüne koyarak, yanıma 
\.~ Ve ıöıterdiiim yere otur· 
' ıadisile köy itlerinden, o 
'-i, hı>ılacak teylerden bahıet • 
-._ e -.tadım. Birden, muhtar, 
~"-anıda bir ıey unutmuı da 
fil...~ a.ı.ıan dütünmüt ve batır • 
~ ve ıonra birdenbire onu 
'S ~it insanlara mahsus bir 

• et .Jdı, ellerile sırtımı okııya 

ALTIN KIZ 1 1 
l•----------~ı Oıldklar icra memurhaiundanı 

Yazan: Sadık Zade Biraderler 1 Tamamına bet bin bet yüz lira 
Talatll6mtas VAPURLARI kıymet takdir edilen lıtanbulda 

-Beyim, affederainiz, diye sö· 
ze ba§ladı. Senden bir tek irica • 
mız var. Bunu yapıveriraen köyün 
ıaçı bitmedik yetimleri bile dua e
decek. Yoksa köyümüze maazal -
lah linet iner .• Ne olur, bizi tu 
dertten kurtanver. 

Muhtara, yapılacak bir it iae ya
pacağımı vadettim ve derdini din· 
ledim: 

- "Köyümüzde sözüm ona adı 
kız, p11ur bir haspa var! Ağzı a • 
çık gilin altın kız. Bubası Balkana 
gitti; anaıı da ondan sonra çok 
yatamadı, kız, köyün içinde büyü· 
dü. Öteki, beriki ona kah sığırını 
güttürdü; kih yayığını çalkalattı. 
Ve böylelikle o da karnını doyura
bildi. On üç yaıına geldiii zaman 
bu fasideye iyilik etmek iıtedik. 
Ve bir koca buluverdik... Hani 
dün akşam tu kötede tercenin al • 
tında çubuk içen ak sakallı adam 
yok mu? 

- Dikkat etmedimdi, muhtar ••• 
- Ne iıe, efendim. lıte o aabl-

mıt dayı. Dört ıeneevvel,ıablmı • 
tın iki (küldökeninin) üstüne alı • 
verdik. 

Satı1mııın kaderinden midir, 
nedir, bilmem beyim.. Kırk sene
dir evlidir, bu zaman içinde ken • 
disini dört defa evlendirdik. iki 
karısı yaşamadı, öldü. Şimdi ikisi 
sağ. Bu ev uıaklarının dördünden 
de çocuğu olmadı. Halbuki, malı· 
nm menalinin haddi hesabı yok. 
Sağluru belki ondan fazladır. A • 
razisi dört çift öküze yeter de a.r· 
tar bile. .• 

itte geçenlerde, hep köyün us • 
luları bir araya geldik. !atılmıp 
behemehal bir babayiğit delikan
tı meydana getirecek bir avrat bul 
mıya karar verdik. Ve en nihayet 
işte bu mal ve menal sahibi yet· 
mişlik satılmı§a bu sonradan ire • 
zil kızı alıverdik, ne iyi, değil mi 
b . ., 
eyım •..• 
- .... 
Muhtar, benim sükUtumdan ce

saret almıt olacak ki, ıözlerine 
daha fazla bir tiddet verdi. Ve aç• 
tı ağzını yumdu gözünü: 

- Beyim aatılmıım evi öyle ra• 
hattır ki, insanın yediği önünde, 
yemediği ardındadır. Bu, sözüm 
ona altın kız için, turada burada, 
ötekinin, berikinin ııiınm güde • 
rek, yayıiını çalkayarak boğaz 

doyurmaktanaa, her h2'lde satıl • 
mıt Ağanın bacasım tüt'.itmck çok 
iyi idi. Hem köy içindeki öteki ko
casız kanların gözleri önünde .... 
Ne iıeefend1m, fazla söz bat ai • 
ntır .•. Kızı çağırıp meseleyi ken • 
disine açmıya hiç lüzum görme· 
dik. Hem usluların münasip gör -
dükleri ıeye ne diyebilirdi. Öpsün 
de yüz bin kere başına koysun .. A
tağı köyden imamı, yukan köy • 
den hatibi çağırdık. Pazara gittik. 
Eynini, batmı düzdük. Ve bir Cu· 
ma gecesi imamın nikihile akını 
Satılmıtın evine yolladık. 

Aradan zaman ıeçti... Bir de 
günün birinde öirendik ki 
bizim altın, köyün delikanlılan ile 
Çatmapınara ıuya giderken, ya -
renlik etmiye batlamıf. Ve hatta 
biraz daha ileri giderek bugün 
Danabaıların Ahmet oğlan ile be
raber pazara gitmez mi? Bunu 1&· 

tılmıı duymut. 
- Namueum, böyle gidene 

mahvolacak. Diye bana ıelip der
dini anlatb. Benim de evvelce az 
çok kulağıma çml&mıtb. "Kızın 
yularım nasıl çekmeli,, diye bera• 
berce dütündük ve en nihayet ev• 
den dııarı, deği suya, köyün içine 
bile çıkarmamıya karar verdik. 

1 Hasan paıa Sekbanbatı Y akup a• 
Fakat kız bizi dinler mi, biz ve aa KARADEnlz POSTASI ia mahallesinde Kalaycı sokaim· 
tdmıt bir enin pazarda iken gene DUMLUPINAR da atik 26 cedit 26 - 28 numara• 

•- lı bahçe ve müştemilibnı havi bir 
bir kolayını bulup Ahmet otlan V 20 Nisan bap hanenin altı hi11e itibariyle 
ile pınar batlarma, tek çamların apUlU Perşembe üç hiueıi, mezkur hisae 2300 lira 
altlarına gezmiye, eğlen.miye git· saat ı 6 da sirkeci rıhtımından hare- mukabilinde birinci derecede ve 
mitler. iki gün evveliıi de öğren· ketle (Zonguldak, Inebolu, Samsun, 900 lira mukabilinde ikinci dere• 
dim ki, kıza birisi akıl öğretmit • Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene, cede ipoteklidir. Birinci arbrmada 

_Köye nüfuı yazmıya pazar. ve Rize) ye azimet \'e avdet ede- 1000 lira mukabilinde birinci de-
dan biriıi gelecek, demit. Senin cektir. recede ipotekli olan alacaklı ta • 

Fazla tafsilit için Sirkeci lip olmuttur. ikinci arbrmada, ar• 
nasıl olıa izinna.men filin yok. Meymenet hanı altında acen· tırma ıartnameıi 29 4 933 ta• 
Nüfuı günü memur ıeni kimine· taltğına mllracaat. Tel. 22134 rihine müaadif cumartesi günü 
vinde görürse o zaman onun üs • (2107) divanhaneye talik edilecektir. 1 • 
tüne kaydeder ve sen de Ahmet· liıl•••••••••••lllllilj kinci arbrması 21/ 5/ 933 tarihi • 
cüğün olursun. ne müaadif pazar günü Üsküdar 

Domuzun itine gelmez mi, bu?. SEYRiSEF AiN icra dairesinde saat 14 ten 16 ya 
kadar icra edilecektir. Sabf pe • 

itte bu sabah kız, Satılmıtın evin· Meıtezl tduesı Galatı toprii aşı il 2tı23 §İndir. Mütterilerin hisseye mu • 
den Ahmet oğlanın evine kaçmıt. Şahe A. Slrtecl Mühllrdar zade Han 22'>40 ıip kıymeti muhamminenin yüz • 
Ve "ille nüfusumu buraya yazdı • de 7 ,5 nispetinde pey akçeleri lzmlr .. Mersin poataaı 
racağım? Ahmetcüğün olaca • vermeleri icabeder. Vergi, tan • 
yım!,, Diye tutturmut. CUMHURiYET zifat, tenviriye ve vakıf borç• 

Satılmııın iıe, iki gözü iki pı • lariyle rüsumu delliliyye müfteri• 
nar, bana geldi. Senin yanına çı. ~1 Nıaan Cuma 10 da Gala ye aittir. Haklan tapo ıicilleriyle 
kamıyor. Ne olursun, fU kancıiı ta nhtamından. Gelibolu, Ça· sabit olamıyan ipotek alacaklarla 

naklıale, Izmir, Çeıme, Kut· diier alikadaranın ve irtifak hak· 
Almıet oğlanın üzerine yazmuan lu sahiplerinin bu haklanm huıu• 
d ada11, KllllOk, Bodrum, Mar· 

a, gene satılmıtın üatüne yaz • su ile faiz ve mesarife dair olan 
marıt, Dalya11, Fethiye, Kal· 

aan... 1 iddialarını ilan tarihinden itiba • 
Muhtar sözünü 'bitirmi,ıi. Of· kan, Kaı, Fınike, Antalya, ren nihayet 20 gün zarfında ve 

keden kızaran ıözlerini, kağıt ıı• Alanya, Mer1in'e kalkacak evrakı müabiteleri ile birlikte bil· 
vah tek pencereden ileride ıözü· danotte mezkGr iıkelelerle dinneleri, aksi takdirde tapo si • 
k · h l birlikte Taıucu, Anamur'a cı"llerı'yle sabit olmayanlarm ıa • en ıım siya çam orman anna 
doğra çevirmitti. "Hey ıidi gün. ufrıyacıkbr. 1714 tıf bedelinin paylaımasından ha· 
ler, ne zamanlara kaldık,, diye a • I•••••••••••••• riç kalırlar. Ali.kadaranın 929 ta• 

lıtanbul AlliY.e mahkemesi 6- rihli icra ve iflia kanununun 119-
aabl ba•ını iki tarafa aallarken e· h--'-"''- d · ·nc1 

'S' mcı uaua aıreıı en: uncu maddeıine göre tevfiki ha • 
lini tütün keıesine uzatan§, ciga. • Pakize Hanım tarafmdan Mer- reket etmeleri icap eder. Daha 
rasını dürmiye baılamıftı. Ben iae can mahalleıi Örücüler hamamı fazla malumat almak isti yenlerin 
muhtarın tazüne ıöz katmamıt 9 No. lu hanede mukim Ali Ef. 932-690 dosya numarası ile da· 
bana anlattıiı albn kızın bir ... et• aleyhine açılan bofanma davası • · · ı ı · ·ıa 

J nm cari tahkikatında: Davacı ta· ıreye miıracaat ey eme en ı n o-
mitlik ıatılmıtla, bir on sekizlik rafmdan verilen arzuhalde hanei lunur. (2197) 
Ahmetcük ile ıeçirdiii acı ve tat· zevciyeti terk sebebiyle kabaha -
lı hayatı muhayyeleaule Y&f&bnl • tin Ali Ef. de olduğu beyan edil
ya baılamıtbm• Muhtar, cigarası· miş ve bu celeaede evlilik kaydi 
nı tüttürürken ben, onları dütünü· görülerek delillerin toplanmasına 
yordum, birden sil'kindim. karar verildiğinden bahisle müd· 

_ Ya])dank iı, bu mu, muh • deiayh muameleli gıyyap kararı -
nm ilanen tebiliği karargir ol • 

tar?• mut ve yevmi tahkikat olan 24 
- Evet beyim ,ıiz bilirsiniz. A· Nisan 933 pazartesi saat 13,30 

yağınızm turabı olurum!.. tayin lalmmıt olduğundan tarihi 
Nüfus tahriri muhtarla bera • ilanın ferdasmdan itibaren bet 

her ve her evin kapıaının önüne sün zarfında müddeialeyhin iti • 
1 raz etmediği ve yevmi muayyen 

gelerek, içindeki erin adlarım, yaf olan mezkUr gün ve saatte Aıliye 
larmı, ne lizımaa onları elimiz - mahkemesi 6 ıncı hukuk daire • 
deki deftere kaydediyor, böylelik· sinde tahkikat hakimi huzuruna 
le köyü dolqıyorduk. Bir aralık J?elmedi;ti takdirde davacının id
muhtar, önümüze gelen beyaz ıı • dia eylediği bilcümle vakıati ik • 
vab ve oldukça muntazam yapıl • rar ve kahul etmis addolunacağı 
ma bir evi bana göıtererek: tebli~ makamına k"i-m olmak ü • 

ze ilin olunur. (2175) 
- itte, ıu gördüğün konak, Sa • -------------

tılmıtmdır, beyim. 
Biraz ilerde tek bir kat üzerine 

kurulmuı bir tavuk kümesinden 
farkıız bir viraneyi de ıöıtere • 
rek: 

- Buraıı da Albn kızm kendi· 
ıine kaçtıiı Ahmet oğlanın evi ... 
Muhtar, bu muka1eseyle bana, kı· 
zın Satılmıf elinde daha mes'ut o· 
labileceiini ima etmek istiyordu. 
Tabii, ıörgüıüz ve cahil olan bu 
zavallıya ne aöyliyebilirdim. Sev • 
gi ve qk meaelesinde, Sablmıtın, 
ucu bucağı bulunmıyan bir çöl, 
Ahmedin her tafmm, her aiacmm 
dibinden ahı hayat fıtkıran züm • 
rüt gibi yet il bir ovadan ne fark • 
lan vardı. Y atamak istiyen her 
cins için esbabı tercihiye hemen 
ıöze çarpıyordu. Muhtara da bun· 
ları söylemek iıtedim, ne anlıya • 
caktı. Onun nazannda mal, tarla, 
mülk her ıeyden önce gelen ve en 
çok tapılan bir mukaddes mef • 
humdu. Hele geçinmenin dar ol • 
duiu tu zamanda •• 

Şimdi on yedi, on aekiz yqm • 
da fakir, kimaeıiz, genç ve güzel 
bir kız •• Yetmit yqmda bayat ve 
sevgi kaynaklan körelmit, iki evli 
zenıin bir ihtiyar. Ve on sekiz, 
yirmi yaımda, bütün kalbi Albnın 
aevıiıile çarpan b!lbayiiit, . fakat 
yokıul bir delikanbnındı. Belki ih· 
li1ar filin ol1&yd11D, gene belki 

ilan 
Ankara caddeeinde 117 numa• 

ralı F eraz Ticarethanemi Vahit ve 
Fevzi Efendilere sattım. Hiç bir 
alakam kalmamıtbr. 
(2105) Ali F eraz 

ihtiyara hak verirdim. Madem ki 
gençtim, gençliiin hakkını ver • 
mem lazımdı. Hem bizim itimiz 
sadece nüfus tesbitinden ibaretti. 
Altını Ahmedin üzerine de yaz • 
sam, Satılmıtm üzerine de yaz • 
sam gene nafile •• O, nüfus kütü • 
ğünde hali bakire görünüyordu. 

Altın kızın arzuıunu yerine ge· 
tirmek, bizim neılin, evvelki neıle 
galebesi aayılacaktı. Muhta bir 
~Y söylemeden viranenin kapısına 
doiru ilerledim. Muhtarın telitını 
anlamamazlığa geldim, defterimin 
bqına Ahmedi, altına da Altınını 
yazdırdım. Ve Altın kızı, yetmitlik 
Satılmıtm üzerinden aldım. On 
sekizlik Abmetcüğe malettim. 

Darılan muhtar, bana avdette 
at vermediği için kaaabaya yürü 
yerek gelmiıtim. Şimdi Albn ne 
oldu, hala, iki Yatlı ortak arasında 
o bunak Sablmıım çileıini mi dol • 
duruyor, yoksa Ahmetcüğünün 
sevda ve atk menbaı olan ıöi • 
ıünde ömrünün mes'ut günlerini 
mi yaııyor, bilmiyorum. 

Talat MUmtaz 

Fatih ıulh 3 üncü hukuk hi • 
kimliğinden: 

Çorlunun Muhittin mahallesin• 
de mukim iken elyevm ikametıl· 
hı meçhul olan Hüseyin ojlu İb
rahim ağaya: 

Ayte Hanım tarafından aley"' 
hinize açılan nafaka davumda 
cambaz olduğunuz ve ayda 60 li• 
ra kazancınız olduğu tühudaa 
tehadatından anlaıılmıt v~ cere • 
yanı muameleden babia muame • 
leli gıyap kararmm tebliğine ka• 
rar verilmit olduğundan ve buna 
20 gün müddet konmu• oldujun
dan 20-5-933 saat 13 te mah
kemede hazır bulunmadığuuz ye 

tarihi tebliğinden itiıbaren bet 
gün zarfında itiraz etmediiinis 
takdirde mahkemeye kımul o • 
lunmıyacalmız tebliit makamına 
kaim olmak üzere ilin olumr • 

(2171) 

lıtanbul 6 ıncı icra memurla • 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz fl'f 
eıyası ilk artbrma suretile 25--4 
-933 tarihinde saat 9 dan 11 e 
kadar F eriköyünde TürlcbeJ ... 
kağında 103 No. lu hanede ~ 
lacağından taliplerin yevmi ~ 
ktirda mahallinde bulunacak ... 
mura müracaatları ilin olunur • 

(2179) 

lstanbul ikinci iflia memurla. • 
ğundan: 

Müflis Kadıköyünde Hacı ~ 
rü sokaiından Sütçü Ana.tat Ef .• 
nin mallarına ait tasfiye iti hit • 
mit ve tevziat yapılrmt old._, 
dan mahkemece ifllsm kapan 
ma11na karar verilmit olduiu i 
olunur. (2181) 
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Denizcilere ilan 
lstanbul Deniz Ticareti 

Müdürlüğünden : 
Türk Anonim Elektrik Şirketine aıt aşağıda yazılı iki deniz 

altı kablosunun tamir için kaldırılacağı alakadarana bildirilir. 
1 - Arnavutköyü ile Vaniköy iskelesi arasındaki 1 numarala 

deniz altı kablosu ; 
2 - Rumeli Hisarı Mezarlığı ile Kandilli Burnu arasındaki 4 

numaralı deniz altı kablosu ; 

15 - Nisan - 933 tarihine doğru başlanacak ve üç ıla dört hafta 
devam edecek olan ameliyatta kullanalacak mavna beynelmilel 
mutat olan gündüz ve gece kablo döşeyip kaldırmağa mahsus 
işaretleri bimil olacağı cihetle bu cihetle bu civardan geçecek 
gemilerin kablo döşeyip kaldırmakla meşgul merakipten asgari 
bir gomine açık geçmeleri ilan olunur. (1705) 

Dr. Ihsan Samı 

Gonokok aşısı 
Uclsoğukluğu ve ihtil~tlarına karşı 

pek tesirli ve tıızo: aşıdır. Divıınyolu 

Sulcan Mahmut türbesi :\o 189 
(1390) --------------

Darüşşaf aka Lisesi mü
dürlüğünden : 

Mel<tep yatakhanelerine yap
tırılacak 60 adet Elbise Dolabı
nın pazarlığı kesilmek üzere ta
liplerin 20 Nisan 933 Perşenbe 

günü saat 10,50 de ve şeraitini 

öğrenmek ve nümuoeyi görmek 

isteyenlerin her gün Nuruosma
niyede Cemiyeti Tedrisiye rner· 
kezine müracaatları.• (1651) 

Kocaeli Viliyetinden: 
lzmitte rekz edilmekte bu!unao Gazı heykeli sahasında oib•~ 

taki keşif ve p 1anma tevfikan Hereke taşından taşçdık feP e 
kaidelerine tevfikan yapılacak kadem derle tretuvar, kaldırıı:P f. 
tesviye işi 30 marttan 19 n"san tarihine kadar açık artırma usıJk 
tiyle münakasaya konmuştur. Talip olanların yüzde yedi buÇıJ 

0 
nisbetinde muvakkat teminat mektubu ve ya banka ıuakbll~ 
ile mezfır tarihte saat on beşte Makamı vilayete ve şart~a~ e' 

sini keşif, planını görmek isteyenlerin her gün Kocaeli ~ıl~Yde 
tine veya Istanbulda Salı pazarında güzel sanatlar akademıs:7~ 
mimar Burhanettin Arif beye müracaatları . _V, 

ı · ıstanbul Belediyesi ııanıar• ~ 
Hasan Kaptan efendinin Mera'-<ibi bahriye res nioden ol~~ 

"OÜ" 
borcundan dolayı haciz altına alman Cumhuriyet ıomorl1 örU ~: 
22 - Nisan - 933 tarihine müsadif cumartesi ~ünü saat 14 t~ bJ 
yakapı Fener caddesinde 218 numarala "Bahriye inşaat teıgi " 
tamirhanesinde açık arttırma suretiyle satılacağı ılan o!unur. 

(1709) 

Kapalı çarşıda 20 No. Jı dükkan : Teminal· t,5 Jir• 
Mevlebanekapıda Sadık Ef. mektebi binası: ,, 
Arnavutköyünde 14/39 No, lı hane : ,, 
Beşiktaşta Sinanpaşa medresesi 1 No. h odası : ,, 
Balatta 2 No. lı hane : ,, 
Cibalide Muhittin Hocavi medresesi : " 
Fatihte Etf al zade medresesi : " 
Çarşambada AbdurrahmanEf.medrrnesi 3 No.h odası:,, 
Cağaloğlunda Hasanpaşa medresesi altında aralık 
mahalli: ,, 
Küçük Ayasofyada Küçükayasofya medresesi: ,, 
Yorgancılarda Alipaşa hanmm üst katında 10 No. 
lı oda : " 

2 ,, 

8,5 " 
2.~ ,, 
7,5 1' 

4,5 11 

)8 ,, 
3 ,, 

6,5 ,, 

32,5 11 

3 ,, 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere müzaydeye çr 
karılmıştır. Talip olanlar şartnamelerini görmek üzere her gGll 
Levazım Müdürlüğüne müzayedeye girme~c için de teminat o>ak' 
buz veya mektubu ile 24 - 4 - 933 pazartesi günü saat oo bet' 
kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (1459) _/ 

Tekirdağ Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

T ekirdağm Solak Çeşme Mevkiindeki ziraat Fidanlığında şart• 
namesi Mucibince yapılacak Sera teferruatı 15 - 4 - 933 tarihi~ 
den itibaren 7 · 5 - 933 pazar giinü saat 14 de ihale edilaıe 
üzere 21 gi.in m;jddetle münakasaya konulmui olmakla talip d 

!anların ve faz!a malumat almak istiyenlerin Tekirdağ• daiııal 
encümenine müracaatları ilan olunur. (171~ 

Kadıköy Malmüdürlüğünden : 
Mahallesi Sokağı No. sı Hissesi M. Kıymeti Cinsi Mikt•" 

D- f'· o. 
Merdiven
köy 
Rasimpaşa 

Mama Tamamı 40 lira beher Tarla 4 2 
dönüm 

Uzun- 207. 1/3 250 Maadükkao 
hafız 207/l hane 

Yukarıda yazılı emla1<in 9 - 5 - 933 tarihine müsadif salı guıı• 
saat iki buçukta açık arttırma suretile müzayedeye çıkarıhnıştat• 
Taliplerin satış komisyonuna müracaatları. (1704) 

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

müracaat edebilirler 

.. ' 

Istanbul Ziraat Bankasından 
Emniyet Sandığı ınüdiit~ ' 

ğünden: Küçük Çamlıca Al~ıJ ge1 
• zade 61 No. Semih Y esarı ·~ 

nezdinde Haver Hanım 18 rl;,.1" 
• 931 tarihinde sandığıınıza bJ ıı"' 

tığı para için verilen 187~1 ôf' 
maralı bonoyu kaybettiğin~·~deJ' 
lemiştir. Yenisi verilece__g• ·ı;ıı 
eskisinin hükmü olmıyacagı 1 

Sıra 
No.sı 

44 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 

Semti 

Heybeliada 
Beşiktaş 

Ortaköy 

., 

,, 
Usküdar 

Mahallesi 

Yalı 

Köyiçi 
Ortaköy 

,, 

" 

Yeni mahalle 

Hissesi Em!ak 
No. 

Sokağı Cinsi Hisseye göre 
mu ı a:nmin kıymeti 

Ta 11amı 8 Sakayani Hane ve bahçe 8000 T. L 
1/2 19 Bostan Kagir hane 1750 ,, 

Tamamı 8 Dere çıkmazı Ahşap hane 800 it 

Z nc:rlılrnyu Kagir dükkan üstii oda ,, 25 800 it 

Salkım Ahşap hane ,, 8/1 1500 ,, 
Dere boyu Arsa ziraı 408 " l 76 8 l 6 it 

Yeni mahalle Dükkan 1/l 57 150 
" 

,, ,, ,, ,, üstü oda 1/2 55 500 ,, 
,, Rum Mehmet Paşa Bedestan içi ,, l1 agir Tamamı 14 300 ,, 
,, Yeni mahalle Yeni mahalle iki hane bir kagir 1 ahşap Tamamlan 81/83 5000 ,, 
,, Süleyman ağa Büldül dere 3 ~ükkan üstü odalar it 15,17,17/1,21 30!)0 ,, 

ihale bedelleriyle pey akçeleri nakden veya gayrimübadil bor.osu ile ödenmek üzere yukarıda yazılı gayrı menkullerden 44 sıra 
numaralısı kapalı zarfla diğerleri açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 20/4/933 perşembe günü saat onbeştedir. 

Şartnamesine tevfikan tanzim olunacak kapalı zarfların mezkur saatten evvel bankamızdaki satış kom:s\•onuna verilmesi muktezidir. 
Şartname bankamız kapısana asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye rüsumu müşteriye aittir. (1526) 

olunur. (2184) ~ 
d. e•'" ZA YI - İstanbul Bele ıY eti• 

merbut Haseki Nisa hastabtıf ti~ 
ne vermiş olduğum koyun et e,i~ı' 
mukabil 16 - 26 Mart 1933 ts,,.ıtJ' 
ne kad:ır (841) kilo (300) .s tı',f 
lık almış olduğum koyun eti .,~ı' 
hatasını zayi ettim. Bu kere tıii~ ' 
hai saniyesini alacağımdan 
mü kalmadığı ilan olunur.. t ıııU; 

Haseki Nisa hastahane•1 ((~ZV"/ 
teahhidi Anmet ~, 

SAH1B1: MEHMET ASIJJ }.oJ!' 
Umumt Neşriyat MUdUrU: FlKRf.;'f ıJll 
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