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M. Muşanof Sofya se firi-
::t 

ize Razgrat meselesi 
hakkında teminat verdi 

ır aç günümuz alaı, 
ahviller kapışılmaktadır 

Evelki Günkü Nümayiş 
Nümayiş yapan gençlerden mevkuf 

85 talebenin iddiası şudur : 
Bulgar mezarlığına bir çelenk koyarak Razgrat'taki 
müessif hadiseye asilane bir surette mukabele etmek 

fikrile hareket edilmiştir der~~ASYAt 20 (A.A) - Burası için gönderilen istıkrazı dahili 
tiyet~ d satılmış ve Ziraat Bankası yeniden tahvil getirtmek mecbu· 
kıylb~ e kalmıştır. Halkımız bu milli jşe büyük bir ehemmiyet ve 

vermektedir. 

l<üçük san'atlar 
kanunu ve 

c Yunanistan 
(tJe~enlerde (Atina) da çıkan 
~llld eros Antropos) gazetesi ya· 
1 a. tatb'k 8.tı k'· .. 1 mevkiine geçecek o • 

İki Vekil 
Hariciye velkhsat 
vekilleri geliyor 
lktısat Vekili Celal Beyle bir· 

likte Atinaya gidecek olan Harici 
• ye vekaleti müs· 

bahseiuk san'atlar kanunundan 
ka.le erek dikkate değer bir ma· 
ll,a }>a:ı:rn.ıştır. Bu makalenin hu· 
.... •1 §Udur· H"k... . . k" ük' '"<l.t\' atı · u umetımız uç 

' teşarı Numan Ri
fat beyle lş Ban· 

DUn Polis müdüriyeti önUnde mevkuflara 
bekliyen aileleri 

Evelki gUn MaCjkada başhyan 
nümayişin bir safhksı 

tatbik ar kanununu olduğu gibi 
}'İı-ttıi ':erse Türk.iyede bulunan 
~ec'b ın Yunanlı muhacerete 
trllt l'\l~ olacakmış. Bunlar malla • 
la o} 

0 Pahasına satacaklar, faz· 
ara.k 

talı:la,l'tn Parlarım da çıkaramıya· 
)' lllla . tş, İürkiyeden bu suretle 
'". llıstan h ·1 . . 01n 'i a. te cir ed ı ec yırmı 

'le ~ .. ~tıa.n)ı ıaten ilitısadi sıkıntı 
'ırll~}']( 

"'~ ~id· 1 içm olan Yunanista• 
hır fet~e.~ hu memleket için yeni 
Yet l'Urk~t teşkil edecekmi§. Niha
buJnıak ~'Ye kendi tebaasına iş 
kahuı e~hanesile öyle bir kanun 
tttda11 do" ış ki bunun tatbikı doğ· 
teıı ı' Kruya ve her memleket • 
)' lYa.de t·· k' . d l lına-... ur ıyenın ostu o an 
· ·dsta 
~ buo" kna zarar verecekmi§. Bu 
l «)un .. T 
llk ıih . u ürk • Yunan dost • 
bit ley ~·:~~ile telif olunabilecek 
b\l ta gdrniı .. Yunan gazetesi 
\> t:ı:da. ın··ı--h 

'-llatl h .. ... u a azalardan sonra 
l'İirlt" ukumetine hitap etmiş ._ •Yen· ... . ' 
~tbik ın guya sıyasi bir takt ile 
tı~Utt etmek istediği bu tehcir ka· 
~bbu u menetmek için siyasi te • 

" sa.ta. giriıt · · · · · {un ırmesım ıstemıştır. 
k. anlı ref'k· · · ı l\e . 1 ımızın bu tarzda • 
l' frıyatı At' 1~ kat ına muhitinde tesir· 
"' ge} rn.a.mıştır · Çünkü ondan son· 
tı en ha.z t l f h . . •at 1 e gra aberlen ik· 
"t· ~ekili C ı~ı b · "" •rıa e a eyın yakında 
d Ya Yap .., 

il. hı. acagı seyahat esnasın· 
t•... rneseley d t "grnd e e emas oluna • 
la.. ken;~ bahsetmiştir. Bu itibar· 
~it ,,. ! noktai nazarımızdan kü-
{ '4n atı k 
'tltıaıf ar anunu karşısında 

kt talanın · · ltt et vazıyetıni bir az tet 
rnek ili muvaf ıktll'. 

k· r kere (El f ~ii1- e teroı Antropos) 
ı· I[ san' l 
l
1llce l·· k'at ar kanunu tatbik edi· 
l ur ıyed · · · .. Srkllla.k en yırmı hın yunan-
~lttı 'Öyl .. mecburiyetinde kalaca • 
~'aPltr u!?.r ki bu çok yanlış bir 

el\ • &'\.U "k h teni ç.u ıantatlar kanunu 
"ht b § ta.tbıkatile Türkiye.ele ni-

~. · eı. alt b' y ı •1t ed b· . 1 ın unanhyı müte-
oe. e ılır B l b ~ altı b' · unun a eraber 
lt ın k' · .. 
.., l İtra.d ışının şu veya bu san-
• U L· an me d·ı d l'q}'ed ne 1 meai mutlaka 
t ~ değiJd~n ç~~ıp gitmeleri demek 
ttll"' ır. Cunk·· k"' "k h ... '-lltt - u uçu santatlar 
tLl l rneaela ıtapka . 1 ·ı· w. '4tt lılc ır ıma cı ıgı, 

\re saire gibi bir takım 

Mehmet Asım 
(l>evanu 2 inci sayıta.dadır) 

kası umumi mü ~ 
f ettişi Sami ve 
heyet katibi Nu • 
rettin beyler dün 

" lstanbula gel • 
mişlerdir. lktı • 
sat vekili Celal 
bey de bugün 

Numan Rıfat B. Ankaradan ge · 
lecektir. Heyete harici ticaret 
ofisi müdürü Cemal bey heyete 
müşavir sıfatile refakat edecek· 
tir. 

• > 

ANKARA, 21 (Hususi) - ik
tisat vekili Celal bey bugün lstan 
bula hareket etti. İstasyonda ve · 
killer, meb'uslar ve diğer zatlar 
tarafından oğurlandı. 

Bir iki gün lstanbulda kaldık
tan sonra Yunan ricalile iktisadi 
müzakerelerde bulunmak üzere 
Atinaya gidecek olan Celal bey 
bana: 

"- Atinada ne kadar kalaca • • 
ğım belli değildir. Bunu vaziyet 
gösterecektir.,, dedi. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 

Bey de İstanbula hareket etti. Tre 
ne Gazi istasyonundan bindi, Baş 
vekil İsmet Paşa ile vekiller, meb· 
uslar, Bükre§ elçisi Hamdullah 
Suphi bey tarafından teşyi edil· 
di. 

Tevfik Rüştü bey silahları bı· 
rakma konferansına iştirak için 
Cenevreye gidecektir. Kendisine 
hususi kalem müdürü Kemal ve 
Orhan Beyler refakat etmektedir· 
ler. 

Bulgaristanm Razgrat kasaıba .. 
sındaki müessif hadise üzerine 
gençliğin galeyanı ev"velki gün 
şehirde bazı hadiselere sebebiyet 
vermiş, bu hadiseler üzerine ka
nuni takibata geçilmiş ve bazı 
gençler teV'kif olunmuştu. Tevfik 
edilen doksana yakın talebenin 
isticvabına dün sabah başlanıl· 
mııtır. Maamafih hadise etrafın· 

' da zabıta tahkikatı da ayrıca de-
vam etmiş ve yeniden bazı tale· 
beler Polis müdürlüğüne celbo
lunmuşlardır. Gerek tahkikat saf· 
haları ve gerek hadisenin mahi
yeti hakkında dün verilen malu
matı bize bildirildiği şekilde kay
dediyoruz: 

Tahkikat iki safhadadır. Bi
rinci saf hası bu nümayişin muhar 
rik ve müşevviki olanlar, ikinci 
safhası da teza1hüratm başından 
sonuna kadar ihtarlara, hatta fili 
mumanaatlara karşı koyanlar hak 
kındadır. Müddeiumumi Kenan, 
vali muavini Ali Rıza, Emniyet 
müdür muavini Hüsnü, müddeiu
mumi başmuavini Hikmet, nöbet· 
çi müddeiumumi muavini Nusret 
Beyler dün sabahtan itibaren bu 
hadisenin her iki safhasını da tah· 
kike başlamışlardır. 

Tahkikatta hadisenin muharrik 
ve müşevviki olanlarla nümayiş es 
nasında fili mumanaatlara karşı 

koyanların ayp ayrı tesbitile uğ· 

raşılmıştır. Tahkikat henüz netice 
lenınemiş olmakla beraber hadi
senin tahrik, teşvik ve tertip ese· 
ri olduğu zannolunmaktadır. Nü· 
mayişlerden evvel bir iki müsa· 

,:ımııımıııııııııınıııınıuıııııııınıııııııııııııııııııııııımıııınıınııııınıııııııu1111111ıııı.. mere de verilmiş fakat işin bu saf 

D • J • • 1' hada kalmıyarak caddelere taş· 1 ı ] m ı z 1 ması takibata sebep olmuştur. 
§ E = § ~ § Cien~lerin müdafaaları 

i 38 inci liste 1 isticvabı yapılmış olanlardan 
§ A:\KARA 21 f A.A. ı - T O. T. § bir kısmı nümayişlerin tertip ese· 
1 Cemiyetinden verilmiştir: ! . . _ ri olmadığını, hatta bir nümayiş 
~ ı~arşılıldarı aranacak arapça ve fars- ~ • 
~ ça kelimelerin 38 numaralı listesi şudur: ~ bıle olmayıp sadece Bulgar me· 
~ I - Ahmak 8 _ J\riza ~ zarlığına bir çelenk koyarak Raz· 
~ 2 - Aile 9 - Arz-etmek- I! grattaki müessif hadiseye asilane 
~ 3 - Akibet 10 - Asıl-asi- il bir surette mukabele etmek fikri· 
~· 4 - Alim 1 J - Azap § le hareket edildiğini söylemişler· 
~ 

6
5 = AAr 12 - Az~l-azl- 1 dir. Ancak Talebe birliği namına 

e rız 13 - Azım-azın- = b' h f d B 1 ~ 7 Ar· a 
14 

A . s ır eyet tara ın an u gar me· 
•iı..7 - ız - zız ı . 
"1ıııımınımıııuıııııııııııııııııııııııınnıınııııımumıınnuııııımııııuııııııl" zarlığına çelenk koymak değıl, 

kanuna uygunsuz ve müsaadesiz 
olarak toplantıya sebebiyet ver· 
mek, bilhassa bu toplantı esna· 
sında ihtaratı dinlememek ve hat· 
ti fili mumanaatlara da karşı koy 
mak vardır. Mevkuflar arasında 

bulunan Milli Türk Talebe birliği 
idare heyeti reisi yüksek mühen· 
dis mektebi talebesinden Tevfik, 
umumi katibi Tıp fakültesi tale
besinden Şükrü Kaya Beylerle 
birlik idare heyetinin, neşri· 
yat ve propaganda encümenleri· 
nin diğer azaları bu tahrik ve teş· 
viki yapmakla maznun bulunuyor
lar. Nümayişler esnasında T alehe 
birliği reisi Tevfik Beyle diğer bir 
kaç arkadaşının bir otomobil i
çinde olarak toplanmış olan küt· 
leyi dağılmamağa tahrik edici 
sözler sarfettikleri mevzuu bahse· 

a e e ı reısı e 1 b d k .. d k d'l T 1 b birlİğ· • · T vfik B.I diliyor. Diğer taraftan mevkuf 

[ E iki 
-:ı Bal ko ta e e en e serısı e en ı erinin 

ve a .. a gar mezaruıa • 
nalan çelenk elinde olduğu halde] [Lütfen sayıfayı çevirinb) 

Vali mUavininin ·hadise 
hakkında verdiği izahat 

Tahkikatın dUnkü safhası ve meselenin 
mahiyeti hakkında. nedlsinden maHimat iste
diğimiz vali muavini AU Rıza Bey demiştir 

ki: 
"- TahkUrn.t lld safhadan ilerlemekte, 

muharrik vo mllşevvik olan1arla nüruıı~·ı

§İn bidayetinden nihayetine kadar ihtrırnt;ı 
fili mümanaa.tlara ımrşı koyanlar tesbit etli! 

mektedlr. 
1\laznunlar buna göre te!'lbit edilecek, :vıı-

rm belki adyi)'<'Y<' v<'rlleceklC'rdir . 

Tnlcbt• Blrllğlnln ldan• heyeti azasile İle
ri gclcnh•ri bu i5te muhıırrilt olmakla ma7. -

nundurlar ve cümıü me!ihut halinde ;\'•ık~· 

!anmışlardır. Bunlar kanunun menettiği fiil
leri yapmışlar, tccemmua sclıt>Jiyct verdik 
lerl gibi nutuklar Irat etmıık ııur<'tilc dı- tııh · 

rikt.c bulunmuşlardır. Bu Talebe Birliği ~ım
dl fiklrll'rlne tabi olnrak harf"kı>tin nıub:ıb 

ve !!E'rbcst olduğunu tahmin ediyordu. Iia
ııunlara. ltaatkllr olmaları lazım gt'lirl•en 
böyle bir harcl<etc ge~mt>lcri doğru d<•ğilılir.'' 

işleri fena giden bir tüccar .. 
- Baba, bak günet batıyor .. 
- Batana hatam, içinde sermayem yok ya •• 



Sayıfa: 2 

nümayife ittirak etmediklerini, te
sadüfen ve yahut bir iş için ora
dan geçerken derdest olundukla
rını hadisenin mahiyetinden bile 
haberdar olmadıklarını söylemiş
lerdir. 

•sticvap devam ediyor 
lstkvaplar dün gece geç· 

vakte kadar devam etmiş, müdde
iumumi başmuavini Hikmet ve 
müddeiumumi muavını Nus 
rat Beyler maznun talebele-
ri bizzat dinlemitlerdir. Maz -
nunlar ihtilattan menedilmiş 

olduklarından kendielrini zi· 
yarete gelen aileleri efradı ve 
arkadaşlarile görüttürülmemişler· 
dir. İsticvaba bugün de devam o

lunacak ve tahkikat neticelendiği 
takdirde maznunlar bugün adliye
ye verileceklerdir. 
Ceza kanununun bu harekete le 

mas eden maddelerine göre maz· 
nunlara atfedilen cürümlerin · ce
za11 bir haftadan on beş güne ka
dar, diğer bir kısmının cürmü on 
beı günden iki aya kadar, bir kıs· 
mının cürmü de altı aydan iki se· 
neye kadar hapis cezasıdır. 

Maznun talebe arasında Bul· 
garyalı Türkler de vardır. Ve 
bunlardan bir kıs.mı görülen lü· 
%Um üzerine dün Emniyet müdür· 
lüğüne getirilmiılerdir.. Verilen 
malumata nazaran mevkuflar ara 
smda düne kadar hanım talebe 
yoktu. 
Talebe birliji kapanacak mı? 

Hadisenin Talebe birliğinin 

seddini icap ettirir bir mahiyet 
almış olduğu dün yazılmıştı. Fil· 
hakika Emniyet müdürlüğünce bu 
hususta vilayete de resmen müra
caat viki pl.mu§tur. Talebe birli
ğinin muhtelif mektepler talebe
si arasında temsili bir vaziyeti ol
madığı da görülmüştür. Maama
fih birlik Clün akşam geç vakte 
kadar secltledilmemişti . Set kara· 
rının bugün verilerek tatbik edil
mesi ihtimal dahilinde görülüyor. 
Set keyfiyeti cemiyetin feshi ma
hiyetinde olmamakla berAber bu 
cihet jcin de ayrıca tetkikat Y\l· 
pılacal tır. 

Nümayiş hadisesi Anka
rada nasıl karşılandı? 
ANKARA, 21 (A.A.) - Dün 

lstanbulda beı bin kişilik bir ta· 
lehe kafilesi Razgrattaki mezar· 
lık hadisesini protesto için vali .. 
lik müsaade etmediği halde Bul· 
,gar konsoloshanesi civarında top· 
lanmıılar ve •onra Bulgar mezar
lığına giderek çelenk koymuşlar
dı. Konsoloshane ve mezarlık et· 
rafında zabıtaca tedbirler alınmış 
tı. Kanuna muhalif olan bu top· 
lantıdan dolayı aralarında talebe 
birliği reisi ile katibi umumisi ol
mak üzere münayi~ilerden 80 ki
!İ tahrikitçı sıfatile tevkif edil· 
mitlerdir. Haklarında kanuni mu· 
amele yapılacaktır .• 
"Hakimiyetimilliye,, gazetesi hü 

kumetçe izin verimediği halde ve 
zabıtanın mümanaatına rağmen 
yapılan bu hareketi Türk efkarı 
umumiyeainin tasvip etmiyeceği 

ve cümhuriyet prensiplerinin ta
hammül edemiyeceği bir tarzı ha· 
reket olarak tavsif ediyor ve di· 
yor ki: 

"Bilhassa nizam ve intizamın 

en çok hüküm sürmesi lazımge· 
len bir muhitte böyle bir hareke· 
tin yapılması hayret uyandırmış
tır. Hadisede gayri mes'ul tefek· 
küllerin ve §ahısların amil olduğu 
anlatılmaktadır. Bunların ikanuni 
ikıbete uğTamaları zaruridir. Ka· 
nun sever ve §uurlu ve vekarlı bir 
ıeaçlik yetiıtirmek azminde bulu· 
nan Türk vatanı nizama kar§ı ge· 
lenlerin hareketlerini hiç bir za
man taavİP. etmi~ecektir. 

VAKiT 

-SON;HABE~.LERia 
İNKILAP SAV AŞI 

Baş vurulan • 
iÇ ödünçleme 

bir iştir 

• • 
ışı, 

• • • 
yemış verıcı 

ANKARA, ~1 (A.A.) - Dok
tor CeYdet Nusuhi Bey bugün 
saat 15 te Ankara halkevinde da
hili istikraz hakkında verdiği 
konferansta ödünçleme işinin un
surlarını birer birer anlattıktan 
sonra sözlerini şöylece bitirmiş

tir: 
- Cümhuriyet rejiminin, ıa· 

dece yemit verici bir ite yatırıl· 
mak üzere, bir iç ödünçlemeye 
bat vuruıu, bilhaaaa terbiyece 

tesirleri çok mühim ve çok ıenit 

Rusya ve Mançuri ........................ , .................. . 

olacak olan kendi nevinden ilk 
bir adımdır. Buna Türk halkının 
vereceği cevap, bizim kendi ken
dimize ve biribirimize inanma· 
mızın ölçüsü olacaktır. Başarıl

mış i~ler, alınmış yollar, varılmış 
duraklar, bizim kendi kendimize 
ve biribirimize inanmamız ıçın 

ıağlam teyit kuvvetleridir. 
inkılap ıavaılarımızın her saf 

haıında olduğu gibi en önce, biz, 
milletçe kendi kendimize inana
lım ve kendi kendimize dayana · 

hm. Ondan &onra, biıe yadeller· 
den ve yabancı ellerden gelecek 
olan şey, artık yardım olmıyacak 
hr. Bir yardımlaşma olacaktır. 
Yalnız yardım kabul etmeğe fir -
sat bulan bir varlık, aldığı yardı
mı ağıra öder. Karşılığını aynen 
bir yardımla ödeyebilen varlığın 
önündedir ki , bütün dünya say -
gı ile eğilir. Biz, kendi kendileri· 
ne ve biribirilerine inananların 

yolundayız. Biz yolların en doğ
rusu üzerindeyiz. 

Amerika yeni para nizamlarile meşgul 
···························································································· 

Bir ihtilaf Amerikadan dışarıya al
Zaptedilen vagon- tın çıkarılması yasak ! 

lar Rus malı .. 
MOSKOVA, 21 (A.A.) - Ga 

zeteler, Tas ajan11nın a9ağıdaki 

tebliğini neıretmektedirler: 

Mançuri hükumetinin diploma 
tik memuru 13 -4 tarihinde Har
bin Sovyet jeneral konsolosunu 
ziyaret ederek Sovyet timendifer 
leri için satın alındığı halde mü· 
cJahale devresinde Çin ıark ıimen 
difarJ~rinde kalmıt olan lokomo 
liflerin Sovyet Ruıyaya nakli me 
ıeleıini tekrar mevzuu bahseden 
bir mektup tevdi etmittir. 

Mançuri hükumeti memuru 
bu mektubunda mevzuu bahis lo· 
komotiflerin Çin ıark ıimendifer 
leri defterlerinde kaydı olmadığı 
nı kabul etmekle beraber timdiye 
kadar Sovyet Rusyaya ait olduk 
ları bildirilmediği için Çin eimen· 
diferleri malı olmuş bulundukları 
m bildirmekte ve iadelerini ve 
kullanıldıkları müddete ait i~let -
me bedelinin tesviyesini rica eyle 
mektedir. 

Sovyet jeneral konsolosu, 18 - 4 
tarihinde gönderdiği cevapta bu 
mesele etrafında yeniden izahat 
vererek bunların ıu götürmez bir 
surette Sovyet malı olduğunu İs· 
bat etmi§ ve Çin şark §imendifer
lerindeki Sovyet müme11illerinin 
Pekin ve Mukden itilafları hüküm 
lerine noktası noktasına riayet 
etmeleri için emir almı§ oldukları 
nı bildirerek Mançuri makamatı
nın da bu suretle hareket ederek 
Çin şark timendiferlerinin nor· 
mal faaliyetine halel vermiyecek 
feri ümidini izhar ev)emiştir. 

Milli emlak taksitleri 
ANKARA, 21 (Hususi) - Mil· 

1i emlakten bedeli sekiz senede 
sekiz taksitte ödenmek üzere sa
tılan Ermeni metrukata ait taksit· 
ler tediye müddeti ihale tarihin
den itibaren yirmi seneye çıkarıl
mıttrr. Yalnız sekizinci seneden 
sonraki taksitler için faiz hesap 
edilecektir. 

Yeni dahiliye müsteşarı 
KONYA, 21 {A.A.) - Dahili· 

ye müste§arı olan Konya valisi 
Vehbi Bey dün askeri ve mülki 
makamları ve bankalan ziyaret e· 
derek vedalatmıtır. Yarın akşam· 
ıki trenle Ankara ya gidecektir. 

Yalnız tekrar çıkarılmak üzere ithal 
edilmiş olanlar çıkarılabilecek .. 

WASHiNGTON, 21 (A.A.) - muhtemel esham ve tahvilati sat· 
Hazine nezareti, M. Ruuseveltin tın almaları için pek fazla mik -
bir emirnam~sini neşretmiştir. Bu tarda emirler verilmiş olduğun • 
emirname bazı ahval müstesna ol- dan dün öÇle vakit 3.870.00U a -
mak üzere altın ihracatım mem- siyon satın almış bulunuyordu. 
leket ve hazine nazm a ecnebi Va!inct ~. 21 (A.A.) ~ M. 

kambiyosijnA .. müteallik a kamı ı Ruşveltle ' ı:e li~rler." nio. çift
tan~im salahiyetini bahşeylemek· çilcre yardım yapılmasına matuf 
tedır. kanun layihasını tadil edecek şe-

Emirname, ecnebi memleket he- kilde ve reisicümhura kontrole ta-
ıabına altın akçasi vücude getiril· bi enflasyon yapmak salahiyetini 
meıini para veya çubuk halinde bahşedecek bir kanun Jayihaıu 
altın ihraç olunmasını menetmek- tanzimi hususnda mutabık kalmış 
tedir. Yalnız hazine nazırının, ld kl ·· l kt d" 
Amerika hükUmeti taraf mdan ta· 
nınmı' herhangi bir ecnebi hüku
met namına ihtiyat olarak bulun· 
durulan veya bankaya tevdi cdil
mit olan altın ihracına mezuniyet 
venneğe salahiyettnrdır. 

Hazine nazırı, tekrar ihraç edil· 
mek üzer ithal edilmiş olan altı
nın ihracına mezuniyet verebile· 
cek. 

Vaşington, 21 (A.A.) - Hüku· 
met tarafından ittihazı derpiş edi
len kanunt tedbir, yeniden 3 mil· 
yara kadar kağıt para çıkarılma • 
sına mezuniyet veren bir madde -
yi ihtiva etmektedir. 

Nevyork, 21 (A.A.) - Borsa· 
da 7.130.000 esliam satılmışıtır. 

Bir çok esham fiatları bir ila do • 
kuz puan yükseLmi~tir. 

İngiliz lirası 3.81 de kapanmış -
tır. 

WASHlNGTON, 21 A. A. -
M. Ruzevetl, M. Breckinsridge 
Long'u Amerikanın Roma sefir· 
liğine tayin etmiştir. 

Amsterdam, 21 (A.A.) - Sa· 
lahiyettar bir membadan bildiril • 
diğine göre Amerikanın nakte ait 
olarak ittihaz edeceği tedbirler 

Felemenk'i kat'iyen müteessir 
etmiyecek ve Felemenk altın mik· 
yasını muhafaza edecektir. 

Felemenk bankası, muhtemel 
hücumlara kartı Florini müdafa· 
a edebileceğini bildirmittir. 

Nev}·or~ 21 (A.A.) - Borsa 
muamelecilerine ani olarak dola
rın düşmesinden istifade etmesi 

o u arı soy enme e ır. 

Siyasi mahafiljn R1,1zveltin 
kat'iyyen Jllemleketi kağıt paraya 
boğmak niyetinde olmadığını yal-

mz fiatların normal seviyesini te· 
sis etmek arzsunda bulunduğunu 
beyan etmektedir . 

Razgrat hadisesi ........................................ 

M. Muşanof 
Sefirimize kat'i 
teminat verdi 
RUSÇUK, 21 (A.A.) - Bal

kan muhabiri mahsusumuzdan: 
Sof ya sefirimiz Tevfik Kamil Se· 
yefendi dün sabah M. Muşanof'u 
ziyaret ederek Razgrat hadiseıi 

münasebetile teşebbüs ve şikayet· 
te bulunmuştur. Bulgar Ba.şvekili 

müessif vak'adan kendisinin de 
ço~ müteessir olduğunu ve tahki· 
kat yapıJ.ması için derhal emir 

verdiğini ve Rusçuk valisi ile da
hiliye nezareti umumi müfettişini 
Razgrada göndererek tahkikat ic· 

ra ettirdiğini, mes'ullerin ıiddetle 
tecziye edileceklerini cevaben le· 
min etmiştir. 

Fransa elçisi 
ANKARA, 21 (Hususi) 

Fransa büyük elçisi Kont de Chnoı 
brun bu ak~amid trenle Istar.bu
la hareket etti. 

Küçük san'a 
kanunu ve 
Yunanistan 

<Ha ırı"kaıed"" a· 
• pi 

ıan'atlan menctmemiştır· 11 .. .,..,,. 
naleyh onlar kanunun ınu 
tiği san' atlara dönmek .'ı,ı 
Türkiyede pek alıi kalabih1 

Bugün bile Türkiyederı ,1ı 
lı çıkmak §Öyle dursun, 1 
yeniye Yunanlı tebaası ııelO' 
dir. Bu suretle gelen ~u: tf 
kendi memleketlerindekı 'e 
cuzluğu dolayrsile Türk ~. 

. "k" .. k tıg~ 1 ıt• 
nın ı ı yuz uru§a :ap. e~ 

miş, seksen kuruta ındırer . 
T .. ~· maktadır. Bu yüzden ur 1"' 

işsiz kalmaktadır. Sonra bet 
liyor ki yalnız geçen sene ''· 
da Yunanistandan merııle\(t 

1 dört trup gelmittiı·. Bunlar ' 
burada kalmı§lardır. Gelel1 
lar yüksek san'atkarlardall 1 
rekkep olmadıkları halde 1 
hükumeti bunların çalışfl1' 
ve kazanmalarına mani 01111 
lir. Acaba böyle bir trup . 
bir memle!<etten Yunaniıt~ıı~ ~lldt 
bilir mi?. Ne gezer! ÇünkU ;/• --~ 
kanunları böyle trupların. tit (l'o 
nistana girmesini menetJ111f .1 

Hatta Yuna.nistanda dei1' 

tün Balkan memleketleriıı0' 
böyledir. Netekim iki ıene 
Romanyaya giden Türk çall 
ı·ının orada nasıl bir ınu 

maruz kaldıkları unutuJırıaJlll 
Türkiyeden YunaniıtaJl' 

Türk gidince orada polis tJt. 
dan pasaportuna derhlll bir 
yapılır. Bu Türkün Yunani•. 
san'at yapamıyacağı gösterilif' 
b de ir defa da ıelJf 
yoklamasın tabi tut&Jlıl~ 
J: Ürlc.e.; el A 

n ·ıe gcçlndl§i,, 1' 
rulur. Halbuki Türki11 ~ 
len bir Yunanlı için ~V 
bir kayıt yoktur. Bu Yunarıl• · 

·ıe kamet vesikası almak şartı 1c 
diği kadar oturu;or. Bir. ta"/ 
rında jka.met vesıkası ~ıle 
mü yor. JJ 

Binaenaleyh (ElefteroŞ ,1 •~, 
pos) gazetesinin küçük saıı I_ ~ti), 
kanunundan Türkiyenin :" '~'•tt 
hlara karşı husust bir kasti .lllıu. 

b" 't' gibi bir mana çıkarması ve 1, 
1tıi 

da neşriy&tta bulunmaıı ,. ~ttjt\ 
hakikatin ifadesi değildir. 1 

11\ 

Fakat öyle görülqyor ki 1~ 'b•tt 
dostlarımız iktısat vekili c.~ d' 't 
yin Atina seyahatinden isll ~1' 
derek haddi zatında dalla ~ 
siyasi mahiyette bir ikamet 1 I t> 

. e o '~· velesi meselesi olan bu ıf ,ti h ıı;: 
iktısadi müzakere mevzuJaflt'. ~ 'ttl 
sında temas edeceklerdit· ~ d lıt, 

b
.1,,u _ _, \ı,-. 

san' atlar kanununun tat iP lı'. ~ ' 

d Y . k rt• . ltı 
tasın an unanıstana • /. 1~ 
kolaylıklar istiyeceklerdir·

11
, tj 'l 

Celal Bey bu meseleyi de ~; l ıtt 01 

zakere mevzuu olarak telak ii$e'~ İti lt 
cek midir? Tabii bu nokta elı. h t\ 
de şimdiden bir şey söyl~~ t~~i 
Cünkü bu meselenin nı0 ;lı İt or 
- 1 · · oirıP ) · '\lt mevzu arı arasına gırıp" 1t..-1 

lqi 
Yunanlılar tarafından )',.~,,e ' · q "'· 
teklifin şekline ve mahiyet• if ~ : h 
re değitebilir. Her halde b"eııil~ b i'• 
kumet tarafından iktııat 1~e' ~ \l 
verilecek ıalahiyetin der e1 ~tl h, 
tabi bir keyfiyettir. F akal ,fıtl ~ ~ tbi 
Büyük Millet Meclisi t~: JJit ·I ~ttla 
kabul edilerek nihayet bı "" ~I ti-. 
çuk ay ıonra tatbik sah••~,,i,ır1' ~. b 
cek olan bir kanunun Y ol1 p ti) ı~it 
taalluk eden cihetini k~sıJl~bİ_ ~' 1tti1' 
ve yahut tamamen tehır 1 ıJ 11"/ ltli 
bir vaziyetin ihdası rııe~ı"yti ' 
solduğu cihetle halli de hll 
kül bir meseledir. t11.•ttl 

M ehm et ,_ 



ırı sık altın 
. çıkar 
1 de · rnıryo}u 
)ol halk nu yapıyo· 
larıac kın \'ereceği borç
. a tır. 

kıınin .. 
Ilı ıçın faydalıdır? 

an b .. l 
lllaın oy e bir auale 

. Ur cey 
t, Fak ap vermek 

at Erg . d 
•oruı anı emir-

ktır: an suale verilecek 

1 de'Vlet .. 
ıt, ıçın, Ve fert için 

de\' Jetin 
tıpa h rnenf aatlerinin 

)a YÜ .~ uygun geldiği 
.. zunde old k 
~ alahild' ~. u ça az-

Ilı d·· .. ıgıne kend' 
. ll§une f ı 
•dini d n erdin kuvvet 
k • eylet · . '•del . ve ıçtımai er, b ~l 
t ferd' ag adığı hal-
'-tinj ~n rnenfaati devle

~ l\tnaınlıyor. 
. ;; ~ 
1Ye 

(2~acak derniryolu 

oları ba~ senedenberi 
P tıarı.. ıt m d l 

' 

.. r a en erini 
t ıı' i d •na ·· .. ş tı e goturecek 

kii y bak 'hın • ve ,, .. n~ ltları b. ta!ıyacaktır. 
ıı. tit okat) ır zarnanlar at 
nııt \'e kalha l . 
deJilı I' •ıttınd ne erme, 

tı ı a (R ··ı• . 
rin~' 'r •ttıand . esu ayın 

ı ~tll a bıle d'' at d unya-
ı>hb, kın an biri oldu -
• .JO t 
t11 b u. Os 1 1 
J u •''h rnan ı m-
ııd d zO ref b . e e ol 1 eynelmi· 
\'.. an Er . .. ,,la ganı ma· 
di ••zlıkt 

. "·· an d l , ~Unk·· o ayı 
b~ bu u Osrnanlı lm-

• 
iki kadın 

Komünistlik şüp
hesi altında 

Emniyet müdürlüğü komünist
lik tahrikatı yapmakla auçlu o
lanlar hakkında tahkikatına de
vam etmektedir. Evvelce zan al
tına alınan Hamdi Şamilof efen
din in yeni komünist şebekesile a
lakası olmadığı anla!ılmış, ken • 
disi serbest bırakılmıştır. 

İfadesi alınanlar arasında bu
lunan Ortaköy tütün deposu ame
lesinden ikik adının nezaret al -
tına alınmasına lüzum görülmüş -
tür. 

Bir Fransız muharriri 
geliyor 

Marcel Proust ve Andre Gide 
hakkında son z.ımanlarda büyük 
bir muvaffakıye~ ~azanan iki eser 
yazmış olan Fransız muharriri M. 
Leon Pierre Guint bir kaç güne 
kadar Atinadan buraya gelecek
tir. Fransız muharriri ayın yirmi 
yedisinde burada bulunacak ve 
mayısın birinde halkevinde bir 
konferans verecek, Beyoğlunda 

da bir konferans verdikten sonra 
Ankaraya gidecektir. 

T oroslulann çayı 
ılblek ~~ntakada made

• J) Çın d . T oroslular Birliği tarafından 
terrı·elrlity018 ernıryoluna dün öğleden aonra Halkevinde bir 

ın et uz madenin konser verilmiş ve sonra bir de 
O,rnl\.:'1} eai irnkinaızdı. 111\~lt •• ı lın danalı çay verilmiştir. 

• ''h. Paratorlu- Saat 9,5 aa kadar devam eden 
'ci1d· elem· • 

· 1• [) h ıryo)u yap· d l k ~ı ı· 1 d a anı ar çay ço eg ence ı o mu! -
~~İtyolu ia. doğrusu bu tur. 

Yah tıni ya çar-
ut tak 

i. endisi ya· Bir şikayet ve tahkikat 
•bıtiya l 
~I ı atı .. 

eke h ıçınde bir 
\t- alini l ~· •totlu~ a an Os-

. tı~et e gu böyle Milli 
, ' llled· decek b' b 

5
,_o ·' . ı. ır tefe _ 
r.,~. ,h•}'et l"· k' 

.,,ı Ut 'Ye ' 
i f ~" tıa ttıi11· . ıı ana pren 

e 1'" 'ei ~ıl', Onu ı ı_ktiaat davası 
,.,ı• ~~~ ~al>ına~ ıçi~ rnilli ikti 

il\ llın h. rnılli kurtu· 
1 'b ttrıllb ır devamıdır. 

.ı \tı 1 fark• A elr tı ç"J 1 nadolrı· 

f d' 'e,.._ 0 e akan .. h' · ı '"et· · mu ım ı t- ının A 
si~ ' C:.t-h . na vatanda 

t -J )~~i l'utki;: ~a~eninin ia
e d ~~ l)\:ttrl nın ıç tarafla

•,, 1 ~ k oları ~ın açılmasına 
ı'' t'llıerı h u hat milli ik-

• .ı •t emen b l k 
,.tı ıt 11,\' • ~ili· . e em i-t/ ~ '•ı d 1 ıktiaat b .. 

Şitlide Osman Beyde Rumeli 
caddesin~e- kunduracı Kemal e· 
fendi hakkında; evvelki gece geç 

vakit Sakızağacında randevucu 
Nadidenin evine taarruz ederek 
orada bulunan kadınlardan Niga
rı dö,·düğü yollu bir tikayet vaki 

Kayseri ve Ankara 
mezunları 

Kayseri lisesi, Ankara lisesi 
mezunları dün öğleden sonra ay-

rı ayrı toplanarak aralarında bir 
cemiyet teşkili için konutmu!lar
dır. 

Kayseri liıesi mezunları cemi· 
yetinin nizamnamesi hazırlanmıt· 
hr. 

ı ltt '?nekt. ugun 
}. i)et'tt Çabuk ır. Bu itibar Avrupa borsalarında dolar 

17;r tj de\tlet .ç~. Yapılmau 
· 1 °1ac k çılıgınin bü "k Avrupa borsalarında Dolar fi. ~ı tt t a tır yu 

::t.et İı· \t-af · atı iki günden beri düı1.müttür. 
....-. .i tltı b ında T 

,,el'J hea· İr de n fay dalı o- Bunun tesiri de İstanbul boraasın· 
'l'J . t~ 1~den .!~~t. ve men· da derhal hiaaedilmiıti. 
e') .t ,:llıti.iti.irı Ror·~~lİ§Ü var- Evvelki gün Dolar 53 sent 77,75 

PılPJ 1di tette 1 alameti açılmıı ve 54 sente kadar du·· ... 
f t, Veril T 

;~e '/ qt be en paranın ınüıtür. Nakit olarak borsada 

'~til l'ıda 1 faizli t . Dolar 185 ten muamele görmüş
e~'/ b~ı\l t de\tler ahvılleri a • tür. 
eee·j t ttarı b ~n garantisi al B 'ı q U ıat'k ir kaç gün evvel 210 kuruş· 
e JI ~qeb~t ıarn ı raz senet- tan muamele görüyordu. 
ıd ~ ılit-, 'F. ~n baıa bat ia-

J>İ~r ~t~'k, k~ lındeki parayi 

. ·~i ~ ' bir :~llelrnek, heın 
ı~ b "'11 et · · · . u , 111 Yapmak 

.,.. j dıt }>ın nih 
. f., ltıt • "ili ayetini ge-
ı_ :~ t\ t et d . 
Yı t~li ~İtle§tiğt~asıle fert 

l
. ,. lrnak . u dava-
1 ıater? 

,ti Sadri Etem 

Ticaret oda ve borsaları 
lktıaat Vekaleti ticaret odalari

le ticaret borsalarının bugünkü 
!ekil de faydalı olmadığını göre
rek yeni bir şekil düşünmeğe ba
şlamıttır. 

Vekalet bunun için bir kanun 
layihası hazırlayacaktır. 

SOHBETLER 

Yunus Emre 

Milli bayram 
bayramı 

ve Çocuk 
•• •• gunu 

Yaşadığı asrın değil, bu asrın 

bile en yüksek simalarından biri 
olan Yunus Emre, Ahmet Fakih 
ile Şeyyat Hamza'yi gölgede hıra 
karak, tekke edebiyatının banisi 
addedildi. 

Çocuk Haftası için tertip edilen 
program aşağıdaki gibidir 

Asık oldum 1>4-ndl'I <'ananf'ylm, 

B:ıhrıı dü~tllm, talibi dürdaıu·~·ım 

Balü pl'rdl'n Jf~roı,ım, bir fanı-;rim 

Y:uıa~·ım f',Y ,cml nışcn rana~'Tin. 

Manzumesile, tasavvuf duygu• 
larımn tesirinde olduğunu anla
dığımız bu büyük şairin, ayni za
manda da, lirik, coşkun bir şair 
olduğunu görüyoruz. 

Yarın milletin hakimiyeti eli -1 lara ait vecizeler yazılı ufak ka-
ne aldığı günün yıl dönümüdür. ğıtlar atılacaktır. 

Bu münasebetle hütün resmi 
dcvair, mektepler, mali müessese
ler tatil yapacak, gece ~ehirde 
tenvirat yapılacaktır. 

Yarm ayni zamanda çocuk 
haftasının da haşlangrcıdır. Bu 
münasebetle mekteplerde çocuk 
ınm·zuu etrafında muallimler ta -
rafından konferanslar verilecek 
ve Hiınayeietfal cemiyeti tarafın
dan güzel eğlentiler tertip edile -
cektir. 

Hiınayeietfal Cemiyeti tarafın
dan çocukla!' hakkında güzel söz 
leri haYi lavhalar hazırlanmıştır. 

Tayyare ile de havada çocuk -

1 - Türkiye Büyük Millet Mec 
lisinin ilk açılma günü olan 23 ni
san aynı zamanda Çocuk Bayra
mı olarak kabul edildiğinden res
mi daireler ve hususi müesseseler 
Ti.irk bayraklarile beraber Hima
yeietfal bayraklarile de donatıla -
caktır. 

2 - 23 nisan pazar günü saat 
on beşte Halkevinde merasim ya 
pılacaktır. Merasime istiklal mar
şı ile başlanacaktır. Halk F ırkas; 
~stanbul vilayeti idare heyeti re· 
isi Cevdet Kerim Beyefendi tara 
fından bir nutuk söylenecek daha 
sonra Gazi Hazretlerinin nutkun 
dan muhtelif parçalar okunacak 
tır. Bu merasim ve nutuklar rad
yo ile dinlenebilecektir. 

~ - Bayramın birinci günü ço
cui. lar Fatih parkında toplana -
t:ı.k Himayeietfal bayraklarile süs 
lenmiş otomobillerle sıra ile Be -
lediye, Fırka, Himayeietfal, Halk 
evi, Vilayet, Kolordu Merkezleri
ni ziyaret edecekler ve bu suretle 
Taksim abidesi önüne gidecekler
dir. Abide önünde toplanmış o
lan çocukların manevi şahsiyetin
de bütün Türk çocuklarının bay· 
ramı halkevi taraf mdan tebrik e
dilecek ve merasimle Türk bayra
ğı çekilerek aeli.mlandıktan son
ra Abideye çelenkler konulacak, 
ve merasime nihayet verilecektir. 

4 - Çocuk alayı köprüden ge
çerken vapurlar tarafından düdük 
ler çalınarak selam] anacaktır. 

5 - 23 niaan günü ilk ve orta 
mekteplerde konferanslar verile
cek ve Himayeietfal Cemiyetinin 
yardimile eğlenceler tertip oluna
caktır . 

6 - H imayeietf al Cemiyeti 
tarafından şehrin muhtelif mahal 
lerine vecizeler yazılı lavhalar a
sılacaktır. 

7 - Çocuk haftası içinde ço· 
cuk mevzularına dair gazetelerle 
neıriyat yapılacaktır. 

8 - Himayeietfal Cemiyeti ta 
rafından hazırlanacak kartlar 
mekteplere dağıtılacak ve çocuk -
lar bunlarla biribirlerini tebrike 
teşvik edilecektir. 

9 - 23 nisan günü tayyare ile 
şehrin muhtelif semtlerine Hima
yeietfalin hazırladığı vecizeli ki -
ğıtlar atılacaktır. 

10 - Her kaza mıntakaaınm, 

Himayeietfa) ve Fırka reislerinin 
yardimile 23 nisan günü öğleden 

Fatihte ba~layıp Taksimde 
Cümhuriyet meydanında bitecek 
bir çocuk resmi geçidi yapılacak
tır. 

Öğleden sonra Topkapı, Edir
nckapı, Yedikule, Kurtuluş, Be
bek, Fatih ve Şişliden bayrakl~r
la süslenmiş tramvaylar kalkacak 
ve küçük çocuklar bu arabalar -
la bir gidiş geliş gezintisi yapa
caklardır. 

Gene öğleden sonra Glilhane 
parkında çocuklara mahsus ol
mak üzere bir müsamere verile
cektir. Progr:ım aşağıdadır: 

sonra muhtelif istikametlere hare 
ket edecek tramvaylarla çocuklar 
gezeceklerdir. 

12 - Himayeitfal Cemiyeti ta
rafından Gülhane parkında çocuk 
lara ve umuma müsamereler ter -
tip edilecektir. 

13 - Himayeietfal 
tarafından 27 niaan 
günü Maksim Barda 
eğlencesi yapılacaktır. 

Cemiyeti 
perşembe 

bir çocuk 

14 - 24 nisan salı günü aaat 
on beşte çocuklara hitaben bir 
konferans verilecektir. 

15 - 25 nisan salı günü saat 
on beşte Halkevinde gürbüz ço· 
cuk müsabakası yapılacak, meme 
çocuğu ve mama çocuğu birinci
leri ayrılarak bunlara hediyeler 
verilecektir. 

16 - 26 nisan çar!amba günü 
saat on altıda ilk mektep çocuk· 
lan arasında Halkevinde bir şiir 

ve söz müsabakası yapılacak, bu 
müsabakada birinci ve ikinci ü
çüncü gelenlere mükafatlar veri
lecektir. 

Ancak Emrenin, beşerden u
zaklaşıp, ilahi bir mefkure takip 
eWğine bir türlü kail olamadım. 

Sofi ıairde, her şeyden evvel . , 
hır durgunluk vardır. Onda te • 
vekküle isyan etmek şöyle dur
sun, tevekkül etmek gayedir. O. 
bu yalancı dünyada "sırrı hüda" 
ya erişmiştir. 

Halbuk~ Yunusun "Münacat ,, 
mda ben bunların aksini görüyo
rum. 

Münac.:lttan birkaç satır oku • 
yalım: 

Ya llAbi ger sual etsen bana 

Bu dürUr nnden cevabım üı aana. 

Ben bana zulmeyledlm ettim rünall 

Neylt•dlm, nlttim ~ana ey padi,ahl 

Kıl gibi köprü gr.rüpAün geç dı-yu 
f:mrednııln duzebimdPn kaç deyn 
Kıl J:'lbi göpı·iiden adam ı=ı l:'~cr 

Kulların köprü yaparlar ha~·rlçin 
Ha:ı n oldur ki gt.."Çl'rler ae~·rh;ln 
................. 

Tcrazu kurdun günahım tartmafa 

Kaııtederııin beni oda atmaka 

Tera7.u ana ıerı•k bakkal ola 

l"a ku~·umcu tadrii attar olar. ................. 
Tekke edipleri, derin bir tes· 

limiyet ve tevekkül içinde "ne der 
seler ana ıakir, ne kılsalar ·ana 
§ad,, yaşayan ve bu tevekkülle
rini, teslimiyetlerini her sözlerin
de dışa vurmuş olanlardır. 

Yunus Emre'nin bu mıarala· 
rında "enelhak,, deyip ıecdeye 
varan bir mütevekkilin akidesi gö 
rünüyor mu? 

Bana kalırsa, Emreyi sofiler-
den ve tekke ediplerinden ayır-
mak lazım. 

Selimi izzet 

17 - 27 niaan perşembe günü 
saat on be!te Halkevinde çocuk Galatasaray lisesinde 
mevzuu hakkında bir konf er ana Son haberlere göre, tahkikat 
verilecektir. neticesinde vekalet emrine alınan 

18 - 28 niaan cuma günü sa- bazı memurlar hakkındaki evrak 
at on dörtte Halkevinin T emıil memurin muhakemat encümeni
şubesi tarafından Çağaloğlundaki nin noktai nazarı alınmak üzere 
merkezde ve Alayköşkünde ço- latanbul vilayetine gönderilmi,tir. 
cuklar için müsamereler verilecek Hesap memuru Kazım, dahiliye. 
tir. şefi Süleyman Beyler vekalet em-

19 - 29 nisan cumartesi günü rine alınmış, stajyer Rakım Be
Halkevinden birer heyet tarafın - yin vazifesine nihayet verilrr.iştir. 
dan yatı mektepleri ve Darülace- Liseye ilhak binaya harcanan pa
ze ziyaret edilecek ve çocuklarla ra meselesi mütehassıs heyet tara
bayramlaşılacak ve küçük hediye fmd~n tetkik edilecektir. 
ler dağıtılacaktır. I . Lıse müdürü F eti Beyin başka 

20 - Çocuk haftası içinde muh b~r mektebe tayini ise cezai ma· 
telif günlerde lise ve orta mek- hıyette değildir. 
teplerde civarlarındaki ilk mek· 
tep çocukları için müsamereler 
verilecek ve muhtelif sinemalarda 
çocukları alakadar edecek film- ' 
ler gösterilecektir. 

Süt ve mama -;ocuklara 
arasında müsabaka 

İstanbul Halkevi 
den: 

Reisliğin-

Çocuk haf tasının üçüncü günü 
saat (15) te Evimiz salonunda 
süt ve mama çocukları arasında 
mükafatlı birer gürbüzlük müsa
bakaaı yapılacaktır. Arzu edenle
rin her gün idare memurluğuna 

müracaatla çocuklarını kaydettir
meleri. 

Seyfi Paşa 
Teftiş için şehrimize gelen 

Gümrükler u.mum muhafaza ku· 
mandam Seyfi Paşa Ankaraya 
dönmüştür. 
g mınnııumınmnnmımunnnmımııunmınınınnnın11ıımnmn111nı11m uııurm ı 
i 15 Yll Evelki VAKiT 1 
::m111anınmııtt1ımııummnmınnuım11nuıınmmmnnmnıanıumnmmıtaınnmui 

22 "lsan 1918 
la~e nıiidüriyeti umumiyesinden: 

Bugünden itibaren bir hafta zarfında 
nuıhalatta iaşei umumiyece satılacak 
palamut balıklarının belıeri on kuru· 
şa verileceği ilcin olunur. 

"' . ..,. 
Beykoz: Alemdağ, Bakırköyü, A

ya8tafonos taraflarında müteahhitlt r 
ahali için odun ve kömür yaktırmağa 
başlamışlardır. 



Sayıfa: 4 

TÜRKÇENİN YAP Si 
üzerine düşünceler 

Üçüncü takımın pa grupunu 
yapan 18 kökten altısı bize ya -
hancıdır. Numaralarını saymakla 
beraber bunları yazmaksızın, iyi -
ce tanıdığımız diğer on ikisini a

şağıya sıralıyorum: 

307- Pah : Pabuç bu kökten -
dir; paypuş uydurmadır. 

308 pap -Pap: (Bir türlü baş
lık), papağan, papatya, papara 
gibi kelimeler bu kökten yapılı -
yor.. Papa, papaz kelimelerinin 
ya.pılması da gramere uygundur ; 
bu iki sözün Türkçe olduğu, Yu -
nanca olduğundan daha kolay is
pat e~ilebilir .. Dilimizin Mısırda -
ki eskiliği düşünülürse papirus sö
züyle, yabancılık, bu sözün Yunan 
çalımına tutulmuş olmasından iba
ret kalacaktır. 
310--Paç: paça paçavra sözlerin 

den başka bu kökten yapılmış 

söz bulamadım; fakat kökün var
lığını göstermek için iki dal, az 
değildir. 

312 Pat - Pata (berabere kal
mak), pataklamak, patlamak, ka
sımpati, patlıcan gibi sözler bu 
kökte müsavilik, bir ses, birdenbi
re büyüme ve acılma manaları ol
duğunu gösteriyor .• 

316 Pla - Bu kökten yapılmıı 
ancak pala sözü vardır; fakat o 
kadar Türk malı bir söz ki başka 
delil istemez .. Palavra sözü de ya
bancısı değildir ... 

317 Pam - Pamir sözü bu kök
ten yapılmıştır. Fakat ikinci he -
ce bozuktur; Türkçenin çalımı 

pamır denilme ini ister. 
318 Pan - Pancar hu kökten 

dir. Çok eskiden kullanılırıdı sa
nıyorum; üzerinde bir köke bir 
kaynağa doi~ru yürümek manası 
var: Pantürkizm, panaya, panayır 
gibi. 

319 par-Para, parça sözleri acem 
ce değildir. Paralamak bunu ispat 
eder. Pars, paralıyan bir hayvan -
dır. Partal, paralanmış kumaJa der 
ler. Bunlar, kökün üzerinde kısım 
lara ayrılmak manası olduğunu 
pek açık ~ösleriyor, yalnız acem • 
ceye giren pare'nin değil, bütün 
bütün Avrupa dillerinde o mana -
ya gelen part sözünün Türkçeden 
geçme olduğuna şüphe bırakmıyor. 
Parıltı. parlamak sözleri gökte a -
levli bir yam§ manası da bulundu -
ğuna delildir. 

320 Pas - Bu kökü jenk yerin 
• de kullanıyoruz: Demirin pası gi

bi. O manayı ok§ıyan pasak sözün
den }aplığımız pasaklı sözü, kirli 
demektir. Paspal, paskal sözleri 
hem mana, hem de gramerce bu 
köke yakındır. Geçit demek olan 
pasaj sözü pasaçtan bozma oldu
ğuna göre geçiş manası da sezili -
yor. 

321 Paş - Paşa bundandır. Bir 
türlü ayakkabı demek olan paş -
mak sözü de bu kökten yapılmış -
lır. 

323 Pay - Paylamak, pay ver
mek, pay almak, paylaımak gibi 
sözler bu kökte tekdir, fena karşı
lık, hisse manaları aranılabileceği
ni gösteriyor. Fakat payanda, pay
tak sözleri kökün ayak mana&ına 
da gelcliğini gösteriyor. 

324 Paz - Çarşı demek olan 
pazar, rumca değildir. Kolun üst 
parçası ve bir türlü ot demek o
lan pazı, sonradan hazu şeklinde 
acemceye girmiştir. 

Türkçede ( C) ile başlıyan pcl· 
az söz vardır. Onun için üçüne~ 

Yazan ı Ali Haydar Emir 

4-
takımın (Ca) grupundan yalnız 

Cab - Caba, cam sözleri yaşıyor. 
Fakat bu grupu yapan on sekiz 
kökü, yukarkilere katmak gerek -
tir. 

Şimdi (ça) grupuna geçelim. 
Bu grupun 18 kökünden biz, on 
birini biliyoruz: 

325 Çab - Çabuk bu kökten -
dir; çapek uydurmadır. 

326 Çap - Topçulukta ve mi -
marlıkta kullanılmaktadır. Çapa, 
kazıcı alet demektir; gemi demiri 
de benzeyişinden dolayı bu adı al
mıştır. Çapak gözde ve madende 
olur. Çapar, açık sarı meşin mana
sınadır. Çapara, çapari, çapraz da 
bu köktendir. 

330 Çat - Çatmak sözü bu kö • 
kün manasını gösteriyor. Çatıyı bi
liriz. Çatır sözünü çadır şeklinde 
kullanıyoruz; bu söz çeter şeklin· 
de acemceye girmişitr. Çatkı, alm 
sıkan ayni, sargı; çatık öfeltli; ça
tış, kavga, çatal iki dalın uç uca 
gelmesi demektir. ki hepsi kökün 
manasını açar. 

332 Çağ - Mevmis, devre gibi 
manalarda kullanıyoruz. Fakat çer 
çevesi daha geniştir, çağrışmak 

gibi sözler bu kökün ses manasını 
sezdirir. O halde çağır, çağrı söz· 
leri beste, şarkı, nağme ve çağırış 
sözü feryat demek olur. Çağlamak, 
çağala da bu köktendir. 

333 Çak - Şule demektir. Çak· 
mak taşı, şimşek çakmak. Çakı 
ağzının parlaklığından dolayı bu 
kökten yapılmış olabilir. Çakır, a· 
lev gibi parlak mavi göze derler. 
Çakal, çakşır sözleri bu kökün 
başka manalar da sakladığını gös
teriyor. 

334 Çal - Çalmak, kılıç vur -
mak, siı·kat etmek, saz kullanmak 
demektir. Çalar saat, çalık kumaş, 
çah, çalpare (çarpara uydurma -
dır) Çalışmak, çalım, çaltı, çallca • 
mak, çalkanmak gibi sözler, bu 
kökten daha neler kazamlabilece -
ğini gösterir. 

335 Çam - Bir türlü ağaç adı -
dır. Fakat ba~ka manaları varmış; 
çamaşır ıözü bundan kalınış. Ca -
meşuy sözü uydurmadır; çünkü ça
maşır değil, çamaşır yıkayıcı de -
mektir. 

336 Çan - Darbeyle seı çıkaran 
§ey. Saatin çanı gibi. Çanak, dar -
beyle ses çıkaran toprak kap de -
mektir. Çanta da bu köktendir. 

337 Çar - Çarmak, bağlamak 
sözünün biraz başka türlüsüdür: 
Çarmık, gemi direğini iki ~ana 
bağlıyan donanmış, iki ağacın or
tadan biribirine bağlanmış şekli. 
Bu mana da çarmıhtan sonredan 
uydurulmuştur; çünkü çarmık, İ -
sanın dört çiviyle haça gerilme -
ainden önce de vardı. Çarık, ha • 
cağa bağlanan ayakkabı. 

340 Çav - Kağıt para, bank -
not demektir. Çavuş yahut çaviş i
le çavdar bu köktendir. 

341 Çay - Dereden büyük akar 
su, bir türlü ot. 

B1TMEDI 

Defterdarlık teşkilatı 
Jstanbulun hususi vaziyetine 

göre yeni bir defterdarlık teşki
lab yapılmasına Maliye vekale
tince karar verilmişti. Bu karara 
göre hazırlanmış ola~ yeni teşki
lat yavaı yavaı tatbik edilecek· 
tir. 

VAKiT 

Kısa Haberler : 

Hariciye vekaletinde 
Hariciye Vekaletinde yeni teş· 

kilat layihası meclise gönderil
miştir. Layihaya göre, vekalette 
baremin birinci derecesinde bir u· 
mumi katiplik ihdas edilecek,müs 
leşarlık idari, umumi katiplik si
yasi işlerle. meşgul olacaktır. Es
ki umumi müdürlüğün ismi "Da
ire şefliği" olacaktır. Numan Ri· 
fat Beyin umumi katipliğe, Irak 
elçisi Tahir Beyin müsteşarlığa 

tayinleri çok muhtemeldir. 

Seyyar sergi 
Maarif Vekaleti tarafından ha

zırlanan seyyar terbiye sergisi 
dün Ankaradan hareket etmiştir. 

Sergi üç vagondan mürekkeptir. 
Kayseri, Sivas, Amasya üzerinden 
Samsuna gidecektir. Sergide mem 
leketin muhtelif sahalarındaki in· 
kişaf eserleri, milli mücadeleye 
dair eserler, Gazi Hazretlerinin 
heykelleri ve hayatlarının muhte
lif devrelerine ait fotoğrafları var 
dır. 

Iktısadiyatı koruma 
Hükumet iktısadiya.tı korumak 

için meclise bir kanun layihası 
vemıiş ve yeni salahiyetler iste
temiştir. Layiha mucibince icabın
da ihracat mallarımıza karıı ted
bir alan memleketlere karşı mu
kabelei bilmiıilde bulunulabile
cektir. Kanun neşrinden itibaren 
üç sene müddetle muteber olacak
tır. 

Düyunu umumiye sui is
timali muhakemesi 

Düyunuumumiye suiistimali 
muhakemesine Ankarada devam 
edilınektedir. Son celsede o za
manki başveznedar maznun mev
kiinde bulunmuf, s anbuldan is

tinabe suretile alınan ifadeler o
kurunuşlur. Diğer şahitlerin ifa
delerinin de alınması kararlaştırı
larak muhakeme 27 nisana b!ra
kılmıştır. 

. Konya valiliği 
Çorum valisi Cemal Beyin Kon

ya valiliğine tayini ali tasdike ik
tiran etmiştir. 

Mektep müdürleri 
İstanbul Kız muallim mektebi 

müdürlüğüne Tezer 1-larum, bu 
mektebin sabık müdürü Halit Zi· 
ya Bey de Gazi enstitüsü müdür
lüğüne tayin ec~ilır.i§lerdir. 

Şeker f abrikalan 
Eskişehir, Bilecik, lzmit ve 

Bursa vilayetlerile Kütahya vili
yeti merke::i ve Tav~anlı kazala
rının şeker ihtiyacını teşkil ede
cek bir anonim şirket marirelile 
devamlı surette le.mini için üç mil
yon lira sermaye ile bir şirket 

meydana getirmeyi taahhüt eden 
İş Bankasına 25 sene müddetle 
imtiyaz verilmesi karar altına a
lınmıştır. 

Tepe başı bahçesinde 
Müddeti biten T epebaşı bahçe

sile bahçe içindeki müesseselerin 
eşyasına yedi bin lira kıymet tak
dir olunmuştur. Müstecir bu kıy· 

met mukabilinde bu eşyayı bele
diyeye devretmezse söküp götü· 
rebile::ektir. Tepebaşı ve Taksim 
bahçelerine ait kira şartna.mesi 

bugünlerde ilan edilecektir. 

Ayasofyada faaliyet 
Ayasofya mozayıklarını temiz

lemek için tekrar §ehrimize gelen 
Amerikalı mütehassıs dündeıı iti· 
haren tekrar faaliyete baş lamı§· 
tır. 

Hililiahmer cemiY: 
dünkü senelik topİB 
Türkiyedeki bütün bayraklarl11 

ahmer namına yerli maldan Y 
'barı~ Hilaliahmer Cemiyeti İstanbul yardımlardan ı 

merkezi senelik toplantısını dün Gıdasız talebe~-' 
öğleden sonra Çağaloğlundaki tanbul mıntaka5ıO 
merkez binasında yapmıştır. Beşiktaş 1,55l~Iir~~ 

Toplantıda Hilaliahmer Ce- 379 lira, Beyogl~ ~ 
miyetinin İstanbul vilayet, kaza köy 630 lira, EY11~ 
şubelerinden gelen murahhaslar koz 306 lira, J<ar Is" 
hazır bulunmuştur. lar 41 lira ve J(llll 

Cemiyetin İstanbul şubesi re- yardım yapılmışt~· 
isi doktor Ali paşa toplantıyı aç· idare heyetiıı1~ 
mış ve 1932 senesi içinde yapılan saplar muvafık go,,; 
yardımlardan kısaca bahsederek kabul edilmiş 11e 1 

te· re intihabına ba~l · yeni sene için iyi çalışmalar 
menni etmiştir. 

Kongre reisliği için yapılan 

intihapta birinci reisliğe Abdül
razzak, ikinci reisliğe Ferit ve ka
tipliğe doktor Ali Beyler seçildik-

, ten sonra birinci reis Abdülraz
zak beyin reisliği altında müza -
kereye başlanmıştır. 

Evveli 1932 senesi çalışması
nı gösteren eski idare heyetinin 
senelik raporu okunmuştur. 

Bu rapora göre bir senelik büt
çede 44,004 lira varidat ve 26,181 
lira masraf tahakkuk etmiştir. 

1932 - 1933 senes~ndeki vari-
dat aza aidatı, iane, çiçek günü, 
bayram tebrik kartları, pul hası
latı, müsamere hasılatı, belediye
nin ve evkaf m yardımından iba
rettir. 

Bunun yekunu da (52,412) li
radır. 

Masraf ise merkez idare mas
rafı, şubeler masrafı, pul beyiye-

Eski idare he>'e 
zanm kur'a ile çı1' 
. 'd za iıı rıne yem en a 
lazım geliyordu· 

Çekilen kur'ad~li 
yetinden doktor 
Kutsi bey, Safiye .1. 

'dJI" 
bey, Necip bey •,.~ 
istifa edilmiş telıı 
tihaba başlandı. 6&J 
ekseriyetle idare )1 

Umumi Merke" 
İstanbul merkeziı>~ 
üzere Ankaraya gı~ 
de Naci paşa, İslJJ 'L 
Ziya, lbrahim fla.b 
Celal Sahir ve 0

0 
ve Ferit beyler 5eÇ 

intihaptan ıoP~ 
za murahhası Me 
bütün Türkiyede1'İ 
rımn Hilaliahmer 
li mallarından ya.P ti 
Hilaliahmer menf'' 

si, alelade yardım, veremlilere :nnı te lif clıni~İf' er.i 
yardım, gıdasız çocuklara yar- Bu teklifin merl' 
dım olmak üzere 36,014 liradır. gresine İstanbul ıı~ ..A". 

1932 senesi içinde de umumi mesi kararlaşbrJI' j 
merkeze 16,398 lira gönderilmiş- Propaganda z:' b 
tir. zamanmda Hila.h'f~ 

Hilaliahmerin bir senelik yar- tini gösteren bır 
dımları bilhassa ilk mektep tale - neşrinin merkez~ tif· 
beterinden gıdası'.! olanlara, muh· ya karar verilııı1! ıi1 
taç veremlilere yardım, ve acil ye nihayet verilııı1f 
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RAE} r 
TAKVİI\1 

Cumartesi 
22 N san 

27 Zılbicce 
Gün doguşu s.ıa 

Gtin 1 atışı 18,.54 
Sabah namazı 4,15 
Oğlc namazı 1 '.13 
kindi aaıııazı 16,ıO 

Al:şım namuı ıs.~~ 

Yatsı onmıı7.ı 2('.31 
lm~at 3.24 
Yılın geçen ~nnıerı t 12 

kalan 1!54 

Pazar 
23 N san 

28 Zilhicce 
!', l 1 
18,5h 

4.IS 
12.,12 

16,00 

18.SG 
20,SS 

3.20 
113 
~53 

_) 

Hı\\' A - YP-ı;lU.öy a<;keri rasat merl<e· 

tlıaifCD vc.rlleıı ıııa.Htmata göre bugün hın·a 

lasnıcn bulutlu ve cenuptan rU.ıglhlı olıl· 

cakbr. 

Dllnlıü sıcaklık ı·n fazla 20, cn ~l'. :o dfl 

n-ce, lı:t\u tazyiki 758 millmetre idi • 

ıın11111111111unııııtıııımııP1flmUIW:nmnt1l'hl1lhflmlrmllllft.lıtftllftftmmm:nt11fwtltllfttuw 

Teşekkür 

Uzun zamandanberi çektiğim 

hastalıktan ve dolayı!ile muhak -

kak bir ölümden, Hasekinisa has· 

tahanesi operatörlerinden Sabri 

Beyin zamanında müdahalesile 

kurtuldum. Gerek kendisine, ge -

rek bir an evvel eyile§mem husu· 

sunda alaka ve şefkat gösteren 

hastahanenin diğer doktorlarına, 

hemşire hanımlarına ve memurla· 

rına en derin teşekkürlerimi bildi .. 
rınm. 

rtaime Basri 

BLl9iJfl 

IS'l'ANBUL: gt1_ 

ıs den 18,45 kadar· j9 
18,45 - 19.30 Orkestrll-ıtl 
ca ders (MUptcdilerc 'jo! 

ı Saz (Osman Petıııvanl· 
0 

/ 
Ahmet Bey (Saz)· 21•

5 ~; 
rettin Kerim Bey ta~er"". 
maddclcr hakmdıı.) JtO JJ'rl 
k~tra. ujnns ve bOrst' ' 

A Z'4 K A 1' A (J~ 
12.30 • 13.30 .ADkara~ıı 

yascticUmhur I<'ilnf11l0 
191 

dıne I . Senfoni. ıs.<tO #ıs!' 
19.40 • 20.10 Dnns rn 
bcrlcri ve ahva rtıporU· 

s•' \.' 1 V A N A l 151 • J 
'/.of!' 

12,30 Konser - ıs.s0 r· 
- 17 ,55 mnndolln ıco~! 
- 21 konser - 21.155 

ser. f' 
1. E ı r z t o <569,. /. 

.,. ,s:ı" 
7 15 jiınna.ııtik - ' .... .J! ' ~~ ..... 

ki - 20 konser - .. ~ 

kestra. • fi"' 

R u K R E ş c591
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ı~ıı 

12 ptftk - ıs,1°: 
18,15 konocr - zo .... 
21,15 konııcr. 
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• rıı·' 

(40·· 
.ıııı.ııtf 

20 Haber - 21 1 sıı-. 
21,45 tiyatro -.e rııu e. ı 

. t J' 

HUUAl'r;:;' ı; 
530 

10,15 ltonscr - l · 
siki - 23 haber. ~ 
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isan 1933 ---------------- rtakleden: Selami izzet 
1 - Fena d ğ'l' nıa11 e 1 ım hanımefendi. 
b zarnanla h 1 
~ahatırn. er §eye a ışıyor. 

Şefika h . 
Yeye b k anım dıkkatle Şadi-
Yord-u? a. ;~· Acaba ıahi mi söylü 
lar1 d"~ .. ıddetli bir yağmur cam· 

Ş oguyordu. 
efik a hanım sordu. -n·d · 

llıele ed~ ar hanım sana iyi mua· 
1Yor mu? 

1 - Evet al J k •• e ed' ' e e ser ıyı muame-
1 IYor. Esase .. ·· .. 
Cl'de .. .. n yuzunu yemek-

mi?.. Bir eve sığındığım için in 
san takdir edilmez. 

- Sen edilirsin kızım. Sen ıı· 
ğınmadın. Üzerine aldığın vazife 
yi bihakkin ifa ediyorsun. Seni 
hep takdir ediyoruz... Her ney-

se, Seniha ile geçiniyor musun? 
Şadiye içini çekti: 

- En büyük derdim Seniha .. 

- Neden? 
- Onu çok ıevmeğe, ona bağ· 

VAKiT 

3 - Akibet: Son, bitim, en so
nunda bu işin başlangıcında böy
le bitcct?r,i !ıclli irli. B;ı için sonu 
iyi olmaz diye sana söylemedim 
ııi? 

" 

lıtanbul '7 ci ilk mektep hocalarının 
buldukları karşılıklar 

Sabah • Günbafı. Sabık · Geçen. 
Sabır - Beklemek. Sadaka • Acın • 

d goruyoru A d 
il b' · m. ra a sırada 

d 
ır 1§ görd·· .. . 

llr a uruyor. Beni ne ka-
rıyoraa k 

lanmağa batladım. Fakat o, gül" 
nü gününe uymıyan bir kız. Hiı· 
ıiyatmı anlamak kabil de~U. Ba· 
na bir gün yaklaııyor, bir gün u· 
zaklaşıyor. 

En sonunda 
çıktı ya! 

ma. Sade - Düz. Saadet • Bolluk. 
dediğim ortaya Saf· Temiz. Safi - Tarasız. Sahil -

arıyor. ' ızını da o kadar 

">• - Gene ıni f' 1. "-lYaf et} sa ır ge ıyor mu? 
Ş er Veriyo ? · "d' r mu. "' ıye o"}" . 

t>U uınsedı · -o·d . 
verın 1 ar hanımefendi ziyafet 
l ese, m' f' 
·~ll\.e.l ısa ır kabul etmese 

anır H on ki . · emen her gece beş 
ıı geliyor. 

-Bu 
halde I na memnun oldum. Her 
ilhbap g~ enler arasında seninle 

- o anlar vardır. 
l' liayrr h 11\'ı, Did anımefendi, vaziye· 
larile h~ hanımefendinin dost· 
iii. a ap oLmama müsait de-

Şcf ika h 
~1ndc faz} anım bu mevzu üze -
•ı~~li a durmadı. Genç kızın 

nefsi · . . fltedi. nı rencıde etmek ıste • 

d• - ~uh · •Ye sın Bey memnun mu? 
&ordu 

ş<ldi . 
C ıll!rj Y;, manidar gülümsedi. 

...._ ,_n e bir kıvılcım ışıldadı. 
oleın 

C<ı nun ... çok memnun .. 
Yıtt ~lerini... .. .. M h . b k lnce b •• onune u sın e· 

1bar ... 'Yıkları, mtistehzi a~zı . ~vıa ~ , 
Çıllde h 1 geldi.. Ona, evin İ· 
Paıı, \r a.~ıınef endi muamelesi ya· 
~ t aııyet' . 

Urııj11 li ını unutturan yalnız 
eydi, 

-c 
duYdu - ok memnun olduğunu 
hetrniı~.N~eni Nasıra çok met· 
'un? asırı sık sık görüyor mu 

y .. __ Gör·· 
• 0 r. Arn uyorum. Çok sık geli· 

1
1sl11 aeı· a sırf gönül eğlendirmek 
o IYor D'd h 
.ı.I\ hayat') · .. 1 ar anımın sa· 
ı.ıı" 1 e oy} • • • · 1 "Ot k' e ıçın ıçın a ay e-
•ır b ı, hav l A ey k ,, ran o uyorum. Na· 
Çok Zek~~ mükemmel bir erkek. 

k - Evet k .. 
Ocarn 'b·' ço zekıdır. Sen de 

~Otıu11 gdı 1 onu mükemmel bulu· 
emek? 

........ M"k 
ttınıefend~ eınrnel buluyorum ha-
i~t\ç. ı. Cidden kıymetli bir 

•e """ Memnu ld 
b. olltınl .. n o uın. Hiç değil-

ı a go .. .. k 
taı llr 1 ruıup onuıuyoraan 

~• ırıın. ' 
hı ........ Doğru A 

>'or'Utn o' ncak onunla konu• 
!a.l'rıtan · d' nunla hayattan, ya
t-u~. ' Unyadan bahsediyo-

........ N .. 
l'o., asır da . 
t • leaı s~nı çok beğeni-
rı'-"'- P kalbe k · . ,, ran arşı ımıı. Sana 

b Şadi~e 
eı,q .... 1 gene müstehzi bir te

... e sö .. k -....... M zu esti: 
N' ......_ M u~ı~n Bey gibi demek? 

'•ı.- ıe u. sın Beyi bilmem, fakat 
hdiYor. ~ çl ok beğeniyor, takdir 
elet a buki onu b .. d . .. . 

.ı. akd' n egen ıgı 
''it tr etf ... k · lieı . ıgı adın yok gibi· 
ı· ........_ 8 e salon kadınları .. 
ıhı en artık 1 k · a on adını deği· 

•ı .. ......._b Böyle l 
lt •.. .. şey er söyleme Na-

"" uOzunij d ı ha}al uyacak olsa inki-
q• ......._ ~ .. e 11tı'ardr. 

11' d Clatr bey b . l e iy0 enı neden tak· 
'!ır. h t anlamıyorum k' C 

ayatı ı... _ a • 
mı kazanıyorum diye 

-Çocuk. 
- Evet ama hanımefendi, be· 

nim gibi kimsesiz bir kız, birini 
sevmek ve sevilmek istiyor. Şef· 
kat, en büyük ihtiyacım. Naııl 
olsa kocaya varmak ihtimalim 
yok .. 

4 - Alim: Bilıiç, bilgin, bi· 
len. Her işi bilenden öğrenmeli
dir. Tarih bilgini Yusuf Akçora 
Bey. 

5 - Ar: Utanma, eiiklik. De
li utanmaz wyu utanır. Onun ya
nında neye öyle eğikli gibi du
ruyorsun. (Garbi Anadolu) 

6 - Arız: Gelme, uğramak. 
- Ne malum? 
- Malum hanımefendi. 

Ev- Zavallıya delilik geldi. Hastalığa 
'.lğl'~ eh. 

Jenmeğe karar verdim. Seniha 
ya annelik edeceğm~ Hayatımı 
bu manen metruk kıza hasrede· 
ceğim. 

- Onunla bahası da meşgul 
değil mı? 

- Ninesinden fazla meşgul o· 
luyor ama, laf olsun diye olu· 
yor. Onu adeta bir bebek ıever 

gibi seviyor. 
Fakat bu babalık şefkati de· 

ğil. Seniha da şefkatsiz büyüyor. 
Demek Seniha, dedikleri 

ibi, çekilme:ı bir kız değil. 
- Bazı kimseler Senihayı 

• 
bcğenmiyebilirler. Fakat ben öy· 
le b nimsedim, ki zevkle çekiyo· 

ruın.. Her halde Seniha müthit 
bir kadın olacak. Erkekler için 
tehlikeli bir kadın yetiıiyor. 

- Huyunu taıhih etme~e uğ· 
raşıyor musun? 

- Hayır hanımefendi, oldu • 
ğu gibi yetişsin, her halde hayat~ 

ta daha çok mes'ut olur ... Şimdi· 
lii>: müıaadenizle, gidiyorum. 

- Erken değil mi? 

- Altıya kadar izin verdiler 
hanımefendi. 

7 - Ariza: Mektup. Küçükten 
bu yola yazılan mektuplara ariza 
denir. 

8 - Arıza: Düzgünsüzlük, Bo· 
zukluk, Dağlar, yaylalar dünya
nın düıgün olmıyan yerleridir. 
yolhr çok bozuk. 

9 - Arı: Gösterme. Malları
r.ıızı satmak için müşterilere gös
tenueliyiz. 

10 - Aııl: Kök, dtp, temel, 
doğru, soy, örnek. Köksiiz bir işe 
kulak asma! Dipsiz anbnr bo~ ki
le. İşin do~l'i1su budur. Soyu belli 
drğfülir. ~e"min örneğini ôana 
\'Cl'. 

11 - Aıap~ Sıkıntı, güçlük, 
Za\·al!ı 11npiı>htm,,ne çok sıkıntı 
çekti. 

Jnsnn hapisna•wde çok güçlük 
çeker. 

12 - Azil: Atma, çıkarılma, 
yol verilme. Ilir memur yutuculuk 
ettiği için yerinden atıldı. Onu 
yerinden çıkardılar. Çalışmıyan 
memura yol verilir. 

13 - Azim: Yılmamazlık. Ah
met yılmadan bütün riyaziyeyi öğ 
rendi. 

- Bu gece kalmalıydın. Di· 14 - Aziz: Yüce, kutlu, kutlu 
dar hanımdan izin isterdik. ı Tom• hiriıtiyın erenlerindendir. 

- Hayır hanımefendi, nıüıaa· Yür(• kardeşim. 
de ediniz de gideyim. Bana bir yabancı sözlerin 
kaç saat kimsesizliğimi unutturdu karşılıkları 
dunuz, çok te§ekkilr ederim. 

Çıktı, apartımanın merdiven· lıtik Lişeıinden /Jlümtp.1 Zeki - hf uı 
tala Niyaıi /leylerin bulduMarı 

lerini ağır ağır inmeğe batladı. 

Yukarı çıkan bir ayak sesine ku· 

lak bae vermiyordu. Birden bir 
seı duydu; 

- Ştldiye hanımefendi! •. 

Nasırdı. Genç kıza elini u:ıat· 
tı. Eğildi: 

- Vah vah, dedi, geç kal· 
dım, gidiyorsunuz .. 

<Devamı var> 

Hıfzırrahman Raşit Bey 

karıılıklar 

Mebhut • Donup kalma, ıafrrıp 
kalmıt. 

Onları öyle görünce dondum 
kaldım. Söz söyliyemedim . 

Meblağ • Akça, para. 
Arda kalan parayı ödemiyecek 

..• ? 
mısınız .. 

Mesela-.-.. 
Metbu· Uyulan, buyurgan. 
Buyurgana saygın olmalıdır. 
Metin (Metnden). Öz. 

Vukubulan bir davet üzerine, Bu yavuz ama .. bir de özüne 
İstanbul lVlaarif müdür muavini bak. 
Hrfzırrahman Raşit Bey lzmite 442 yasanın özüdür. 
gitmit ve orada yapılan mesleki Mütecasir ... -
bir toplantıda çocuk terbiyesi ve Misal - Örnek. 
mektep programları mevzuları Ü• Atılganlığın, çalışmanın, da -
zerinde bir konferans vermittir. yanmanın örneğini mi istiyorsunuz 

lzmitte on beı günde bir yapı· (İstiklal savaşı). 
lan bu toplantılar çok müfit neti· Mücadele • Çarpışma, savaş • 
celer vermektedir. ma, boğuşma, vuruşma, döğütme. 

Hıfzırrahman Raşit Bey şehri· Jandarma ve kaçakçılar ara -
mize dönmüştür. . sında bir {;arpışma oldu beŞ,i ölü 

Kıyı. Sahip . Benimsemek. Sahife • 
Yüz. Sahne • Görgü. 

Şahıs • Kiti. Şahit • Gören. Şah· 
siyet • Varlık. Şaibe • Leke. Şair • 
Söz düzen. Şiir • Deme. Şetaret • 
Sevinç. Şevk • !etek. Şart • Ant. Şa-

yia • Yayılma. Şer • F enahk. Şe • 
ref ·Ün. 

lst. 1.1 cü ili,· mektep lıocalarınrn 

buldukları karşılıklar 

Hapt • Suıturmak. Hacim • Bü
yüklük. Hail • Duvar, engel. Haiz • 
Olan. Hami • Koruyan, arka. Ha· 

pis • Kapamak. Harç • Elden çı · 
karmak, iş. Hasar - Yıkmak. Has· 

let • Yaradılış. Hasım - Kötü düıü· 
şünen, karşı. Hasta • Sağlıkaız. Ha 

zan • Güz. Hazine • Para yeri. Ha
vi - içinde olan. 

lıt. 11 ci ilk m~kt~p hocalarının 

buldukları kar~rlıklar 

Fark • Ayırma, seçme. Farz .. 

Tutma. Fasahat • Güzel söyleyiş. 

Fa ile· Takım. Fatanet - Anlayı~. 
Faza .. Gökbatbuğu. Fazla. Artık. 

F eliket • Yıkım. F eraaat • Elçek • 
me, vo.zgeçme. Fert • Tek. F eeat • 

Bozukluk. F eıih • F esh - Bozam. 

/ıt. 2 ci ilk mektep hocalarının 
buldukları kar§ılıklar 

Kahir • Ezici. Kail • Söyliyen, 
kanan. Karar • Denk, bir yerde dur 
mak. Karz - Ödünç. Kast. Taaarla· 

ma. Kasvet • Sıkıntı. Kubbe - Yu • 
varlak dam. Kudret • Güç. 

/ıt. 5 ci ilk mektep hocalarının 

buldukları karşılıklar 

Kahir • Yok eden. Kail • Söyli
yen, inanan. Karar • Söyletmek 

Kast • Jatiyerek. Karz • Ödünç. 
Kasavet • Sıkıntı. Kubbe • Yuvar • 

lak yapı. Kudret • Güçlülük. Kut· 
ıiyet • Yücelik, kutluluk. 

lıt. 10 cu ilk mektep hocfllarınm 
buldukları kar~ılıklar 

Kahir • Yok edici. Kail - inanan 
Karar • Söz kesmek. Kast · Bilerek 

istiyerek. Karz • Ödünç. Kasavet· 

Bunaltı. Kubbe .- Kudret .. Güç
lülük. Kutıiyet • Yücelik. Kurban· 

Uğurda ölüm. Kura.-
Mephut • Şafıp kalma. Meblağ • 

Akça. Mesela (Istılah). Metbu • 

Boyun eğme. Metin • Öz yazı. Mi· 
ıal • Örnek. Mübrem .- Mücade· 
le • Çarpıtma. Müphem - Belirsiz. 

Müsmir· ite yarar. Mütecasir. A
tılgan. 

lst, 1 ci ilk mektep hocalarının 
buldukları kar~ılıklar 

Mcbhut • Şaşkın, sersem. Meb

lii ·Toplu akça. Mesela. Şöyle· 
ki, netekim, işte, bir örnek. Met· 

bu - Uyulmuı, efendi, ağa. Misal • 
Örnek. Mübrem • Gerekli. Müca • 
dele - Döğü§, didinme. Müphem • 

Sayıfa: 5 

Mübrem • Pek istekli. Mücadele • 
Snvaımak. Müphem · Bellisiz. Müs 
mir • Barlı. Mütecasir - Yellenen. 

lst, 35 ve 57 ci mektep lıocalarının 
buldukları karşılıklar 

Mebhut • Drugunluk, şaşkınlık. 
Mesela - Örneklik. Metbu • Uyan. 
Misal • Örnek. Mübahasa - Kar§ı -
lıklı konu§ma. Mücadele - Kavga, 
didinme. Müsmir • Yarayıcı, yarı
yan. 

lst, U cü ilk mektep hocalarının 
buldu/darı kar§ılıklar 

Gadir - Esirgemiyerek incitme. 
Gaflet . Dalma. Gaile - Sıkıntı ve • 
ren iş. Galebe· Üstün gelme. Gani 

met • doyumluk. Garaz • Gizli düş • 
manhk, arzu. Garip - Yabancı. Ga
vamız • Anlaşılması güç olan iş • 

ler. Gaybubet - Görünmez olma. 
Gaye • Son, uç. Gıda - Yeme, içme. 
Gına • Bezginlig, usanç. 

( Gınayı kalbe s~bebi devlet ka
naat imiş cihanda cayı ferah kfı
şei feragat imiş. 

Girdnp • Su çevrintisi. Gurur 
Küstah - Utanmaz. Günah - Suç. 
Haber • Salrk. Hadise • Son· 
radan olan. Hafıza - Unutmama 

yeri. Hakim -.- Hakimiyet .
Hal - Nesnenin oluş, bulunufu. 

Halis • Karıtık olmıyan. Harika • 
Göreneğin dı§ı. Haıılat • Bir İ§, bir 

yerden çıkan feyler. Hassas· Ça • 
buk duyan Hatır • Gönül. Hatıra • 
Göniile gelen. 

Y alovada hazırlık 
Mevsimi olduğu için Y alovada 

hazırlıklar ba~lamıştır. 

Bu sene Yalovada yeniden bir 
çok binalar yapılmış ve plaj da 
kurulmuştur. 

Harp mcılOllerine ve şehit 
yetimlerine ikramiye 

İstanbul Harp malulleri cemi· 
yeti umumi merkezinden: 930, 
931 ve 932 senelerinde Tütün ik· 
ramiyelerini almayan §ehit yetim· 
leri ve harp malullerinin 10 ıene· 

liklerini alanlar da dahildir .. Mez 

kur senelere ait ikramiyelerinin 
933 haziran tevziatile beraber ve· 

rilmesi için Milli Müdafaa veka· 
leti celilesinden 12 mart 933 la· 

rih ve 457 numara ile bütün \<o· 
lordular vasıtasile askerlik şube· 
lerine tebliğat yapılmıştn-. Bu gi· 
bi meslektaşlarımızın ve şehit ye
timlerinin 1 O mayıs 933 tarihine 

kadar behemehal askerlik şubele
rine müracaat etmeleri lazımdır. 

Halkevine davet . 
lıtanbul Halkevi 

den: 
Reiıiliğin· 

23 nisan bı:lyramı günü saat 
on bette evimiz Cağaloğlu merkc· 
zinde y pılacak meraııime lstan • 

bulda bulunan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi muhterem aza11 bey 

efendilerin ve adresleri malum 
olmadığından bu ilanın davetiye 

yerine kabul buyurmaları rica olu 
nur. 
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1 Keyıf Verıcı Zehırler l lnma-mım~1Bmn~naım~ 
L- -- Kaçakçılığı __ _. Afyonda fakır ve şehıt 1 Edırnedeıı 

-3- _çocqk)a!'!!l_a yardım Istanbula,. 
Eldeedilenhlrmuhbra: Kaçak~lı~n ı~~~~- ~~~~~-~~~-~--~~- ·ı 

kamusu, anahtan gibi bir şeydi · Otobüs adam ba' 
Jan Vuyatzis 1932 senesinin 6 

mart günü, Portsait limanına va -
rarak Mısır arazisine girmitti. 
Kendisi beklendiği için tedbir a • 
lınmıı, onun hiçbir hareketi göz -
den kaçırıhrlamııtı. 

Vuyatris, Portsaitten lskende • 
riyeye giderek burada iki hafta 
kaldı. Onun kimlerle görüteceğin
den, kimlerle dütüp kalkacağına 
fevkalade ehemmiyet verilioyrdu. 
Şayanı hayret olan bir nokta bu a
damın lıkenderiyede ikameti es -
nasında zehir kaçakçılığı ile met· 
gul olanlardan hiçbir kimseyle gö
rüımemesi idi. Demek ki tarassut 
olunduğunu anlamıttı ve ona gö -
re ihtiyatlı davranmıya karar ver
miıti. Onun lskenderiyede bütün 
yaptığı bir takım borsa oyunlarile 
vakit geçirmekten ibaretti. 

Voyatzisin bu seyahati yaptığı 
sırada ili lliyapulos da Paristen 
Londraya gitmif, o da sımsıkı bir 
tarassut altına konulmuf tu. Fakat 
lliyapulos, Londrada kısa bir za • 
man kaldıktan sonra F elemenge 
hareket etmit, Felemenk hükume -
ti de onu nezaret altında bulun -
durmuş, daha sonra Alman arazi· 
sine girmiı, ve Manhaymda alman 
zabıtası taraf mdan tevkif oluna • 
rak ancak kefalet mukabilinde 
tahliye olunmuftu. 

lli lliyapuloı, tahliyesini müte
akip aaıl vatanı olan Yunanistana 
dönmüt vG Atinada yerleımişti. 

Diğer taraftan Voy:ınziı de Is· 
kenderiyede iki hafta kaldıktan 

sonra Atinaya gitmif, fakat onu~ 
eıyası Portsaitten Jskenderiyeye 

vardığı zaman vaktile tefti§ edil • 
mit ve bu efya içinde fevkalade e· 
herr.miyeti haiz olan evrak çıkmış 
tı. 

Bu evrakın en mühimmi, bir 
muhtıra def terile bir tifre mifta· 
hı idi. Muhtıra defteri, kaçakçılı
ğın kamusu gibi bir §eydi. Bunla· 
rın kullandıkları bütün kelimeler, 
bütün tabirler, hep bu defterdeydi. 
Şifre miftahı sayesinde kaçakçıla· 
rm bütün muhi\lerelerini anlamak 
mümkün olmuıtu. 

Şebekenin J<aınus ve mifhlu der
hal her tarafa bildirilmif, ve bun • 
lardan istifade edilerek bir çok giz 
li noktalar daha anlaıılmıftı. 
Kaçakçılık tarihinde belki bu ıif
re miftahı derecesinde mühim bir 
keşif elde edilememiıtir. 

Miftahın sırrını f aıeden defte • 
rin batında lliyopulos biraderler 
tarafından kullanılan bütün a -
d~mların isimleri ve remizleri ya -
zılıydı. Bunu, Jan Voyanzisin Çin 
ve Japonyada kendi nezareti al -

tında çalııan adamların isimleri 
takip ediyordu. Defterin daha son· 
raki sayıfalarında keyif verici ze
hir yapan fabrikaların adresleri gö 
rülüyordu. Daha sonra afyon ve 
keyif verici zehir aipariti kullanı • 
lan rakamlar ve remizler geliyor· 
du. Nihayet ajanları değittirmek, 
bir yerden bir yere göndermek ıe· 
beke hakkında malumat vermek 
için kullanılacak sözler kaydolu • 
nuyordu. 

Bütün bunların ele geçmesi sa· 
Y.Minde, hallonamryan anlqılmı • 

yan birçok davaların içinden çık • 
mak mümkün olmaktaydı. 

Bu 51rada Atinaya iltica etmit 
olan ili lliyapulos, Graayo üzerin· 
dt- çıka.n evrak neticesinde ele ge· 
çt-n 250 kilo morfin hadisesile a • 
laka.dar olmadığını göstermek is • 
ti yordu. 

şına 3 lira alıyor" 8 
Edirne - lıtanbul ar.,~ 

geçen yaz iıleyen otobüsle~ d 
günden itibaren tekrar iti b~ 
baılamıılardır. Geçen ıeııt ·d• 
yolcu 4 liraya nakledibnekte 

1
• Ç 

Bu sene nakil fiatı 3 liraya i~ 
tir. Maamafih bu hafta itlef ...ti 
ği söylenen otobüsler faaib~ 
geçtiği halde fiatın daha zi~ 
düşmesi muhakkaktır. Tene ·rt 
otomobilleri bir kişiyi 4 - S Jıİ 
ya Edirneden lstanbula götiirdl 
tedir. 

Onun için bu zat, 1932 senesi a· 
ğustosunda Kahire polis müdürü 
Russel paşaya tJiı· mektup yazarak 
kendisinı miıdafaa etmek istediği· 
ni bildirmiş, Russel pafa da mai -
yetinde çalışan memurlardan biri
ni Atinaya ~öndcrmit bu memur 
da lliyapolosun ifadesini zaptet
miıti. 

Bu ifade :f e son derece mühim
dı. Bu !':>yede ke)ıt verici zehir ka
çakçılığ.nm b:.t'iin 'ırrı açılıyor, 
bütün düğün:.lcr~ çözülüyor, bu iş· 
le meıgul olanların hepsi meyda • 
na çıkıyor, onların nerede bulun -
dukları, kim oldukları ve nasıl ya
ıadıkları, nasıl çalııtıkları, kimleri 
kullandıkları birer birer anlaıılı -
yordu. 

Giydirilen yavrular1n ·grup halinde resimleri 
Antalya ve Iskenderu~ 
havalisi Türkleri kong•"' 

lı" AFYONKARAHISAR, 18 nın evlatlarını teıkil eden bu yav 
rulara tahsiHerinde gösterilen (Hususi) - Memleketin en çok 

lazım ve en feyizli bir ıubesi faa· 
liyetinin eserlerini gösterir f otoğ 
rafı takdim ediyorum. Bu, Afyo
nun Himayeietfal Cemiyetinin 
(111) erkek çocuk ve (21) ele kız 
yavrularının ana ve baba ıefkati
ne mazhar olan diğer evladı va· 
tan gibi temiz bir kıyafet ve zin· 
de bir vünıt ile göstermektedir. -2-

Zehir kaçakçılığının bütün sır· 
larını ifıa eden ili ililaypulos, as -
len Yunanlıdır. Pirede doğmuıtur. 

Ekserisi, memleketi uğrunda 

f edayi caıı eden ıehit yavruları-

bu alaka, hu memleket için ölen 
insanların k:rnlarının heder ol-

" madığına ve hatıralarının her an 

tazize layık olduğuna en büyük 
bir delildir. 

Vilayetimiz Himayeietfal Ce
miyeti ayrı ca da fakir çocuklara 

nakdi ve kitap parası olarak ta 

bu sene içinde yardım ve muave
nette buhmmustur. 

~i~~~~:::~:~:~:k·~~~;~:·1:~: Y ozgatta kar altında 
Umumi harpten evvel İstanbul- b• • •t d 1 

dan ayrılarak Yunanistana aönen ır CJf} oyunu oynan l • 
llyapulos, harbin devamınca Yu- lk . 

d b · t k b.. "k Yozgat, 15 - Ha evı binici-nan or usuna u ıı en pe uyu . .. .. .. . . _. . . 
k l ld - h ld b" .. k ' lık klubunun tertıp ettıgı cırıt o-azanç ar o ugu a e uyu za- . . _ 

1 - .h t b··ru· yunu memlekette derın bır alaka rar ara ugramıt ve nı aye u n 
· · b t t uyandrrmııtır. Cuma günü hava-

sermayesını a ırmıı ı. 

Oyunda intizam göze çarpıyor
du. Hakemler oyunu sonuna ka· 
dar iyi idare ettiler. Yalnız bir bi-

nicinin bir kaç defa sahanın dışı· 
na at sürmesi hoç görülmedi. Ci-U .. h b. "h b ld - ıun karlı ve soğuk, sahanın karlı 

mumı ar ın nı ayet u ugu _ .. 
d · · k 1 b ve çamurlu olmasına ragmen klup ritlerin klüp idare heyeti tarafın-

sıra a parasız ve ıısız a an u a-
d l b b binicileri çok güzel ve heyecanlı dan tanzi.m edilen esas dahilinde am, sene erce turaya, ura ya aş b. l d 
vurur, öteye beriye koşar, fakat ır oyun oynhamış ard 1~d .. 
dikkate değer bir ıey yapmıya mu Oyun sa asım 0 ura~ yu~-

ff- ,_ l 4 lerce seyirci kar altında derın hır 
va a& o amaz. . . d' l d 

Ancak 1927 senesinde tesadüf alaka ıle oyunu takıp e ıyor ar ı. 

eseri olarak cenubi Amerika aha
lisinden Kazals namında birile ta· 
nıfan llipolos keyif verici zehir
ler ticaretine baılamıttır. 

Sahada ilk defa göze çarpan bir 
yenilik vardı. Klüp bütün binici
lere forma vermişti. Bir tarafın 

forması kırmızı beyaz, bir tarafın 
sarı beyazdı. 

dalla iyi ve düzgün bir şekil ala
cağını cuma günü çok fena şerait 

içinde oynanan muntazam oyun 
göstermekte ve umdurmaktadır. 

Ertesi gün, klübe dahil olma
yan heveskar biniciler etraf kaza

lardan gelen oyunculara güzel ve 

Antakya ve İskenderun -1e. ~ F 
valisi Türkleri yardımlaşma bit~ d 
ği dün saat on bir de lst.OI".' 
Halkevinde ikinci kongresini 
tetmiştir. ~ 

Kongreyi reis doktor Zi'ver, / 
tip Edip, aza Reşat Beylerdetı 
rekkep bir heyet idare etmiştir~ 

Nizamname heyetinin te I te 

ettiği nizamname bazı uf ak ti~ 
latı hazır bulunanlar tarafı~ 
kabul edilmiş ve kongreye ıı 
yet verilmiıtir. 

Edirnede kuzu fiatlatl 
Edirne ve ha valisinde b" ,r 

ne kuzu fiatları gayet uc~~ 
Çaftı z~u kuruıa Dllt! satm~ Af 
dır. Vasati fiat ise çifti 350 ~-

tur. dıl 
Kuzu fiatlarının düşkünliifl 

de bu sene Yunanistanın kuZ~1' 
memesi amil oLmuştur. ç:,., 
Yunanlılar Anadolu mıntalı / it 

dan kuzu almaktadırlar .. Bi~t .ti ......._ 
rilen malumata göre Trakya~ 1, 
ları Yunanistanda revaç bul• 
mııtır. 

Damızlık için yetiıtirınek 
kanı iklim itibarile mümkün 
mamıştır. J 

Toptan satışın ucuzluğun• ;.,ıı hi 
men ıehrimizde kuzu etinin 

1 
'o 

40 kuruştur. p \l, 

Onun gene bu sırada tanıdığı 
diğer bir adam, David Gorifidistir. 
Bu da keyif verici zehirlerin bü • 
yük kazançlar temin edeceğine ka. 
ni olan ve büyük kazançlar geti -
recek sahaları bilen bir adamdı. 

Ona göre keyif verici zehirlerin 
en kazançlı saha11, uzak ıarktır. 
Bu saha tetkik ve tevziat tanzim o
lunursa oradan pek büyük kazanç· 
lar temini mümkündür. 

heyecanlı bir oyun oynamışlardır. Edirnede sığır hayvan•tı,! 

B. .h . e· h k A gayet ucuz satılıyor. HalihaS il. 
ır ı tıyar ır sa te ar ~~:.a:~::.~~~::: d~;::ı'.:t"l 

Gorifidis, llyapulosun zeki ve 
m~steit bir adam olduğunu, bu çe· 
şit tetkikleri muvaffakıyetle yapa 
cağını anladığından onun uzak ıar 
ka gitmesini istiyor ve onu teıvik 
ediyordu. 

(Devamı var) 

....... 11111uunnı•nnımı•111wn1M111anmm11t11111111umnum.ıımaıu11uııi111tıfD 

Mersinde sporcular 
MbRSIN, 21 (A.A.) - Dün 

akıam Halkevinin yeni salonunda 
ilk müsamere ıehrimiz idmanyur
du tarafından verilmiıtir. Müsa· 
merede mıntaka futbol ve tenis 
fampiyonu olan Yurt takımına ma 
dalyalar dağıtılmııtır. Müsamere 
çok eğlenceli geçmiş, temsiller 
monoloklar ve üç boka müsabaka· 
sı yapılmıftır. 

Barhnda oğluna kızarak 
canına kıyıyordu .. 

Geçen cuma günü Bartın'm Ko· 
careis köyünde 50-55 yaılarında 

Lafçı oğlu Alinin, biri 20 diğeri 

12 yaflarında kadar iki oğlu ara
sında bir hadise olmuıtur. 
Küçük oğlu l. kaazndığı para
ları babasına vermeyip büyük an
nesine verdiği için baabsı daima 
ona kızıyor. Cuma günü gene oğ
luna hiddetlenmit ve samanlığa 

gitmiştir. Ev halkı samanlığa koı
muı ve adamın asıldığı İpi kese
rek baygın bir halde kurtarmıt· 
lardır. 

Zabıtaca yapılan tahkikat es
nasında küçük oğlunun: 

- Baba, bundan sonra bütün 
kazancımı sana vereceğim; artık 

kendini asma! diye yalvarması a· 
cıklı bir manzara olmuıtur. 

Zabıtaca, gayritabii ahvalin
den şüphe edilere:ıc muayene etti· 
rilen ihtiyarın, isabında bozukluk 
olduğu anlatılmıştır. 

ot· 
R d h k• vasati olarak 50 liraya satıh~ -" 
üyasın a ona e ım ev 

Bu hal hayvan sahipleriJJ1 ,ti 
olması söylenmiş ·· diıeye sevketmiştir. Ha~•ııl ,,il' 

BARTIN, 17 {Hususi) yapılan mauaflarla kıynıet 
Geçen hafta Bartmda garİp bir betsizliği çok barizdir. 

vak'a olmuştur. Münadinin, yedi 'i 
yıllık sıtmayi söken; her hastalığı Edirnede hapisane iri!' ~-
iyi eden bir doktor geldiğini ilan Umumi hapisane haline s;~ ~, 
etmesi herkesi şaıırtmıştır. Fakat, mesi kararlaıan Edirnede dili' de 
derhal yapılan tahkiat neticesinde kışla binasında yapılacak t• ı,~ tit 
anlaıılmıştır ki, bu sahte doktor, ve tamirat işinin münakasa .~J l:'I' 
bir ayağı sakat, Safranbolulu bir deti evvelki gün bitmiş ve 1 ~c 
gençtir ve aklından hasta olduğu müteahhidine icra edilrniftir· ()lı 
anlaıılmııtır. Bununla beraber Aydın temsil ko~-1~' ~li 
saçma bazı ilaçlarla safdilleri al- AYDIN, 21 (A.A.) - P )d ~~ 
dalması ihtimali de düşünülerek daıl' 

vinin temsil kolu terası.n d'I~-..· 
efYaH aranılmış, fakat bir parça 1 ı -.ı~ h. 

akşam Mete piyesi ternsı e biiF "" 
ekmekle peynirden başka bir ıeyi tir. 23 nisan bayramı için ()il 

çıkmamııtır ! hazırlıklar yapılmaktadır. 'it 
Kendisine , bu iıi niçin yaptığı ) ğı ()11 

sorulduğu zaman: Yeniceköy batak 1 
}.fi '-' 

- Rüyamda bana, en kazançlı AYDIN, 21 (A.A.) - .,1, ;ı '-: 
mesleğin doktorluk olduğunu söy- nın Karacasu kazasına Bal iJIİI V4 

lediler, ben de tellal bağırttım! nice köyü bataklığı ile N.a'~ 
demiştir. Akıl hastası olan bu za- Azizabat köyü civarındakı b-' 
vallı genç, Safranboludan gelen ı bataklığının kurutulrnaııııaa 
babasına teslim edilmiştir. lanmıştır. 
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' ''L~ eon Pierre - Quint,, 
s~ i.,,.. lstanbula geliyor 

l' 
1 ,, 

:; J>ek az ~. 0 Yllkanlardan ' 
din.... •nıse, kendi ken~. ei1 " 

b~ -B d 
S u akim? , · 

idi Uafi · • ' ' 
Çunk·· Tn~. •ormıyacaktır. 

ııir u, urk ku . 
.t tr için b . 0 Y\lcula •· 
, h .. , u ıamin h'b' 
rtıı erıuz h. sa ı ı, 
~ fakat buır Yabancıdır, 

' llediy Yabancılık, zan .. 
.dl! Otın- k' 
J• ın· ~ ı u 

•Yecek b zun ıür·, 
hakk ' en, kendisi· 1nda b 
lnalu urada bir aı; 
taherınat . vermekle be· 

' hır edeh · mayısta, onu 
~t l 1Yatla 14 k "-t b' a a ası olan-
-~ ı:ıza.t t ~ dır. anıyacaklar• 

~~ ~ Leon p· 
·,rl" tal\ ıerre • Quint 

d sanın h 

VAKiT 

Güzide musiki san' atkarımız t 

Cemal Reıit Bey güzel bir konser· ' 
to yapmıştı. Cemal Reşit Beyin e • 
seri, geçen ay Pariste Paris senfo· 
nik orkestrosu tarafından Pleyel 
salonunda verilen büjiik konserde 
çalınmış ve muvaffakıyet kazan • 
mıştır. Cemal Reşit Bey eserinin 
çalınmasında bulunmak üzere Pa .. 
rise gitmiş, bestesinin piyano kıs· 
mmı bizzat çalmıştı. Son gelen 
Fransız gazetelerinin san'at sütun· 
lan bu münasebetle Türk musiki 
ıan'atkarı hakkında takdirkar neş
riyatla doludur. Bir Türkün ecne· 
bi san'at muhitinde kazandığı mu· 
vaffakıyet bizi sevindirdi, Fransız 
gazetelerinin Cemal Reşit Beyin 
eseri ve konseri hakkındaki yazı· 

Sayıfa_: 7 _ 

6 '-
san'atı ve 

,bd -ı..ebi neılı'ndearp sonu e· 
,~ <t1Uh • n genç bir 

kitti:~~· edip ve münek- ı 
ilk d~f eon Pierre Quint 
d'ı.ı a olarak 

1 larından şu satırları alıyoruz: 
Mah~ut_. Sait-Beyin ese'ileriftden :-Mezarilk ~alemi 

Bu satırları 1ngilterenin meşhur 1 vekili Mehmet Sait paşanın oğlu
;;an'at gazetesi olan "Stüdyo,, mec dur ve İskenderiyede doğmuştur. 
muasmdan alıyoııız: Kendisi hukuk tahsil etmiş, hakim 

'l\l{ar.. nazarı .ı...;_---
~tou : uıerine, Marcel 
ı. •tun h 

~~ ~kktnd ayatı ve eseri 
{ı '°e izah a Yazdığı bir tercümeihal 
ı~ ......... 'M. nam.eyle celbetti. 

""· arcel Proust ta kim? jıf uıYec ki • • 
llıUı ol e ere, 1922 senesinde öl· 
fl'llaya a.dn hu muharririn Sovyet 
•:· a. dah'l 
'l.ltl di.in 1 olduğu halde, bü· 

,r hl>tl\ı, ~~ edebiyatı üzerine tesir 
~f· )~Yiın, (~~ adanı olduğunu söyli • 
,,. l'ro\ttt• ızde de Y akup Kadri B. 

~ l> \ln te · · . tıl touat sırını ta,ır) Marcel 
d 'Ray 
al &ayet :~ uzun, gayet muad • 

j~ da. o kad gır1ft fakat ayni zaman· 
·~ 

1
den. h1• .... ' 1

r .. da güzel hisler ifade e
't~ e · • ua llba h' ır tıni ok ıa 1ptir. Onun eser-
l '-hırir Untak İçin insanın evvela 
I •ı l" '&onra da "t h · l ıtztın.d mu e ayyır o ma-

ı~ l f aıı"':. . D~ha. ileri giderek 
~· ' hera.h ılerı gıtmiş olmamak· 

~l I>rou:; - diyebilirim ki Mar
i11'1,, b-dthil~ekn . eserlerini okuyup 

1t tl\"h hır kari olmak orta 
t\i '4 arri ' 

t, r olmaktan daha güç-
.f ı • h !tet· 
i,tı İt ce.... e~n Pierre • Quint ıert '° Y}Z &ıb' ' 

tlta ta.d 1 ancak kırıldıktan 
Jı \l, )~d ... 1 anla§ılan Marecl Prouıt 
.Jı ~c .. 1. ıgı eserile b" "k b' k b' '4 tt\itl . uyu ır o u -
,f. 1

t hale esı. tarafından anlB.!ılır 
if11 ll\l getınni§tir 

)a.a eseri m h •. 
ıltıa g' ' u arrır henüz otuz 

t( , le0tı ;~eden Yazmıştı. 
~ti ~~ ıerre Q . 
l'ıf' cıı ... il &e • uınt, artık Fran-

" ltt'll§tı. ~ neslinden en mühimi 
"el\· -.. ı-ro l 1den h uat eseri birkaç kere 
~ •tttldı ~sıldı, Yirmi binden faz· 

ril' e~li dii · .. <>nra, muharrir, "Se -
tl,I\.... tkunlükler'' . . 1' k' 

1ı~ '~ ~eli b. ısım ı ze ı ve 

ljl d .. t de ı.. ıkr eser daha neşretti. Bu 
"l'ı .. uır aç d f b J l" Uç 1 e a asıldı. Bun • 

ı , tr (l ene e 1 efı t:' au.t • VVe de, ayni muhar-
ta.I\ rea.m 
~ •ıı . 0 nt ve Allah) isimli 

01\t !aırlerind "L • cıı •ı \iz . en autrea • 
l'ttt erıne b' tk'k 

~. • 1( da /\ ır te ı , en son 
l ~ eti h.akk ndt'e Gide'in hayatı ve 
lı~ ~!l'elti. •nda büyük bir kitap 
.a· .\n 
~~ ba.ıd dre Cid ,. 

Cltı, ~ ~t\ı... e ı, okuyucularım her 
. 'lltı, ••-,.. ,,acaklar, B" h Ü 't 

~ıtt, b· ua.r ka. . . ur an mı 
'>ld .. •r ~k Pt,, ısımli eserini de· 

~( ~ Ut\l kad U.f' güzel - mümkün 
(( 'd.~ ar, Gid ,. .. 1 ... b 

~tı.l ettiği k e ın us u u mü-
J' V,1 ' tUrk adar güzel - bir li-
1f !{ta Seye · d · 

ti.iç b' <lide•· h ~evır ı ve neşretti. 
,( ~>... lt • .. ,. 

1 ır eserile tanımak 
~rq ı"',,ııe d 

tl.de ah l e, doğduğu yerden 
1 hlamış bir insanın 

L'on Pierre • QÜlnt 

dünya hakkmd~ ne dereceye ka -
dar bir fikri olurıa, "Dar kapı,, yı 
okuyanlar da, Gide hakkında, o 
derece bilgi sahibi olmuş olurlar. 

Leon Pierre - Quint'in bu son 
eıeri, henüz kinunuevvelde neşre
dilmiş olmasına rağmen bugün on 
altıncı defa olarak tabeClilmit bu· 
lnnuyor. .. 

Leon Pierre • Quint hakkında 
bir parça malumat verdim zanne • 
diyorum. 

Bu muharrir, bu ay sonunda ls
tanbula gelecek, burada birincisi 
Halkevinde olmak üzere bir iki 
konferans verecek ve Ankarayı da 
ziyaret edecektir. 

Leon Pierre - Quint Fransanm 
genç nesli içinde başta gelenler -
den ve en iyi konf eransçılardan • 
dır.Kendisini şimal ve ortaAvrupa 
memleketlerinden konferans ver
mek üzere birçok defa davet et· 
mişlerdir. Bu sefer, muharrir, Bal· 
kan devletlerini ve Türkiyeyi tanı· 
mak istemiştir. Yazdığı bir mek· 
tubunda "bilhassa Türk güzidele
rile tanışmak, benim için çok şa • 
yanı dikkat olacaktır,, diyen bu 
kıymetli ve genç muharririn - he· 
nüz 38 ya§ındadır - Burada da 
Türk güzideleri tarafından o ka • 
dar büyük bir merak ve sabırsız • 
lıkla beklendiğini söyliyebilirim. 

fa. 

F ransada artistlere yardım 
Fransız artistleri serbest cemiyeti 

ressamlara yardım için 600.000 
frank sermayeli bir piyanko tertip 
etmiştir. Bu piyankonun hasılatı 
resim, heykeltraşhk ve hak eserle· 
ri alınmasına sarfedilecektir. 

San'atkarlardan alınan eserler, 
piyankoda kazananlara verile • 
cek ikramiyelerin bir kısmını teş • 
kil edecekitr. 

F ransada mayıs ayı içinde bir 
günün san' atkarlar günü olarak 
kabul edilmesi ve o gün artistlerin 
menfaatine rozet dağıtılarak halk
tan iane toplanması için san'at • 
karlar cemiyeti dahiliye vekaleti· 
ne müracaat etmiş, hükumet bu 
talebi kabul etmiştir. 

CORRESPONDANCE HA· 
VAS'dan: 

Yakın farkla garbın arasında o· 
lan "Sympathie"nin parlak bir nü
mayişi; bestekar, bütün ifade et· 
mek istediklerini,bu kısa sayıfalar 
içerisine sıkıştırmıştır. Eserin kı· 
sımları arasındaki tevazün de baş· 
kaca zevk veriyor. Bu güzel "CON 
CERTO,, yu Cemal Reşit, mahare· 
tine ve "autorite,, sine lialel ver • 
miyen bir sadelikle, kendisi çaldı. 

EXCELStOR' dan: 
• 

Cemal Reşidin 'Yeni bir eseri. 
Gayet alaka uyandıran bir "CON • 
CF..RTO CHROMATIQUE" Bu e

ser piyano ve orkestra içindir. Bes
tekar piyano kısmını büyük bir 
meharetle kendisi çaldı. 

EMİLE VutLLERMOZ 

LE PET1T JOURNAL'den: 
Piyano ile orekstra için yazıl • 

mış olan Cemal Reşidin "CON • 
CERTO CHROMATIQUE,, i, bu 
genç bestekarın şi~diye kadar 
duymuş olduğumuz eserlerine kı • 
yas edilince, pek büyük bir terak· 
ki arzetmektedir. 

PAULD~IBLY 

COMOD!A'dan: 
Yeni bir eser: Cemal Reşidin 

"CONCERTO CHROMATlQUE,, 
i. Piyanoda bestekar alaka uyan • 
dırıcı, tamamile "pittoresque,, bir 
çeşniye malik, orkestrasyonu, muh 
telif sazların seslerini pek doğru 
bir anlayışla yapılmış bir eser. 

PAUL LE FİEM 

NEVYORK HERALD'den: 
Cemal Reşidin yeni bir eseri ilk 

defa çalındı. Bu eserin ismi "CON 
CERTO CHROMA ,.tQUE,,. Piya· 
no da bestekar kendisi. Bu iyi inşa 
edilmİ! eser bir çok alkışlarla kar· 
şılandı. 

LOUtS SCHNEİDER 

LE MENESTREL' den: 
Cemal Reşidin "CONCERTO 

CHROMATIQUE,, inde hayat ek
sik olmadığı gibi hoş tenevvüler de 
az değildir. Bana öyle geliyor ki, 
bir ressamın boyalarile "palette,, 
üzerinde yaptığı gibi, bestekar da 
sazların muhtelif seslerile bir çok 
"effets,, ler husule getirmeyi tec • 
rübe etmiştir. Şurası muhakkak ki 
bu orkestra "palette,, i parlak ve 
latiftri. 

Cemal Reşit, piyano kısmını 

kendisi çalarak bize çalışının za • 

Aşağı yukarı on asırdanberi lik yapmıştır. 
hiçbir Mısırlı ressam yetişmediği Adliyeci ve hukuKçu olarak 
söylenebilir. Bunun sebebini izah şöhret bulan bu gencin ressam ola 
etmek uzun sürer. Geçen on asır i- rak temayüz edeceğini tahmin e -
çinde !randa İslam ressamlığı sa· ~~!oktu.,Fa~at_b~§.t:P!..iatır ve 
yılacak bir san'at mektebi inkiraf 
etmiş, fakat lran haricinde inki -
kişaf etmemişti. Ancak son sene -
lerde, Mısırda genç san' atkarlar 
yetişti ve bunların gayretile yeni 
bir san' at mektebi vücut buldu. Bu 
san'at mektebinin bellibaşlı erka" 
m arasında heykeltraş Muhtar, 
Ressam Naci, Sabbağ, Mahmut 
Sait, Kamil, Ayyas, Misrahi, Ami 
Nimr bulunuyor. 

Bu yazıda mevzuu bahsedeceği- ı 
miz Mahmut Sait, bu günkü Mısır 
ressamlarının en egnçlerinden ol • ' 
makla beraber en ileri gelenlerin • 
den ve en kuvvetlilerinden biridir. 

Mahmut Sait, Mısırın esbak baş 

rafetini ve meharetini de takdir 
dtirdi. 

MARCEL BELYtANES 

LE JOURNAL'den: 
Cemal Reşidin "CONCERTO 

CHROMATIQUE,, i gayet renkli, 
güzel ahenkli, kibar bir eser. Her 
zaman "sympathie,, ile bahsetmiş 
olduğumuz bu genç Türk besteka
rır. şimdiye kadar duyduğumuz e· 
serlerinin en güzelidir. 

LOUİS AUBERT 

LECTURES DU SOlR'dan: 
Cemal Reşidin musil~isi doğru -

dan doğruya asap üzerine tesir e
diyor. Bestekarın gayet kuvvetli 
bir san'atı var; binaenaleyh, istik
h~~de kendisinden daha çok güzel 
t>ıserler beklemek de bizim hakkı -
ınızdır. 

C'LAL'DE DE~NY 

LE MONDE :\1USICAL'dcn: 
Cemal Reşit piyanoya kendi e

seri olan "CONCERTO CHR OMA 
TtQUE,, i çalmak için oturdu. Es
rarengiz bir şiir bu "CONCERTO,, 
yu canlandırıyor. Fakat c~mal Re
şit bilhası:a recsamdır. Derin ve 
ince anlayı~ilc orkestradaki sesle · 
rin renklerini biribirin.e mezcedi
J'Or, piyanoda gayet cazip "effets,, 
ler buluyor ve büyük bir meharet· 
le her sazın sesini layıkı veçhile 
ktıUamyor. Suhhar ve ca3ibcli bir 
netice ~ide ediyoi·. 

TR1STA. .... KLl.:SGSOR 

' 

Mahmut Sait Beyin eser• 
terinden : Aşıklar 

müstehzi genç hassas ve yaratıcı 

bir dimağ sahibidir. 

Kültür itibarile Latin olan Mah· 
mut Sait Şekspir ile Proust'un ha • 
raretli hayranıdır. 

Hisleri çok ince, heyecanları 

son derece samimidir. Seciyesinin 
bu farikaları eserlerinde çok iyi 
görünür. 

San'atkarın gerek renkleri kul· 
lanışmda, gerek mevzuu ifade edi
şinde tasavvufi bir eda, teslimiyet
kar bir melankoli sazilir. Bunda 
Mısırın an' anevi tesiri aş ikaı dır. 
Güneş ve çöl memleketi, eski me -
deniyet ve haşmet yurdu mükf"Hd 
ve şahane mezarlar diyarı olan Mı· 
sır, bütün eserlerinin kuvvetini teş
kil ::der. Malumatının genişliğine 
ve fenni meharetinin büyüklüğü
ne rağmen iptidailiği sever. Ce • 
zanne Manet veya Picassodan ne 
de:·ece mülhem olurta olsun, on
ra Benezzo Gozzoli, Pierro Fran • 
cesca, Je~ıan Houquet ve büyük 
Breughel aracında ne deret:e ka -
lahet görühir:>e görülsün, mevzu • 
iarı, r~nklerı memleketinin o.n'aıv~ 
sjne, Nil kıyılarının halkına, ıi/iısı· 

nn gizli aheı:gine cağlıdır. 

San'atka:-, arasıra Fir'avu~ dev-
rini canhndırnn, ararıra lVh:·:ın 

'-':~el devir h:!.~•c..tu:: ı gösteren es!'T • 

!er ilıda etmek tedir. 



VAKiT 
-

!fa~ku!_lld!_ A!_k ve !face~-~~a'!ı ~ Çocuklar da 16000 metreye çıkın 
Kadınlara Biklm Eroin içiyorlar, neler öğreniliyor? 
Ferdi iğildi, kulağım kapının 

anahtar deliğine yapıştırarak din· 
ledi .. içeriden bir öpüşme aesi du· 
yudu .. Sonra Matmazel Luiz: 

- Cevdet, dedi, söyle.. Aşkı -
mızın muhitini yarat.. Bu cansız 
ve ruhsuz odada seninle buluşma
ğı kabul edişimin sebebi, etrafla 
meıgul olmadan sadece aıkımız· 
dan bahsetmek içindir .. Söyle ca· 
nım, beni, hayalin sonsuz dünya -
larında gezdir ... Söyle .. 

isminin Cevdet olduğu anlafı· 
lan gencin hayret ifade eden sesi 
cevap verdi: 

- Ne söyliyeyim ruhum.. Seni 
•eviyorum .. Burada yalnız ikimiz 
varız .. Hayale ne ihacet .. Hakikat, 
hemen şimdi bizi biribirimize 
bağlıyacak olan hakikat tatlı ve 
mes'ut hakikat varken, hayal ... 

Kadın nevmit olmuıa benzi -
yordu: 

- Seni Darülfünunda tanıdı -
ğım zaman, bana ıair olduğunu 
söylemem it miydin?. 

- Evet .. Şairim ... 
- O halde tunu bilmiş ol ki, 

atkın ne olduğunu anlayabilmek 
için, hülyalarımın kapısını yalnız 
bir gün açıp ıta maalesef nasıl in· 
kisara düttüğümü bana ancak bir 
ıair unutturabilir .. 

Ferdi, bu mükalemeyi hayretle 
dinliyordu •• Bu matmazel Luiz ne 
tuhaf kızdı •. Hem Türkçeyi ne gü
zel konufuyordu .. Hot, gençle Da· 
rülfUununda tanıttığını söylediği· 
ne göre oraya devam etmitti de • 
mek.. .. Bununla beraber bu sözle -
ri, Jeneviyev'in ortadan kaybolu -
ıuyla hi~ te alakadar değildi. Sa· 
dece ideal arıyan atık bir kadının 
genç •bir kıza fenalık yapmak ih· 
timali varmıydı?, 

Ferdinin dü!Üncelerini bir ka -
dın sesi kesti: 

- Hayır .•. Elbisemi bırak. Da
ha evvel beni teshir etmek lazım .. 

Bir küçük mücadele gürültüsü 
duyuldu. Sonra inkisar dolu bir 
ses: 

- Ah .. Dedi, nihayet sen de 
öteki erkekler k'ibisin .. Yalnız ar· 
zuyu dütünüyorıun .• Arzu .• Ne o· 
lurdu, bana ~'davetini bekliyorum 
ruhum,, deseydin .. Bu sözleri duy
.aydım •.• 

- Ne tuhafsın Luiz .. Halbuki, 
seninle tam1tığıin zaman hiç 
böyle garabetler göstermiyordun • 
Ne kadar tatlı ... Ne kadar mü§ -
fiktin ... 

- Fakat bana "arzu ettiğin a· 
tık olacağım,, dememiş miydin ? . 
Ben de seni arzli ettiğim şekilde 
görmek is.temi§tim. Cevdet. Bil-

mezsin, ruhumda, kalbimdeki fa
ciayı bilmezsin... Bu faciayı sana 
söylemeğe mezun değilim, fakat 
§una emin ol ki, geçirdiğim harı -
kulade macerayı dünyada pek az 
kadın geçirmiştir... Bu macera, 
!imdi benim için bir facia §eklin • 
de ... İtte onu unutmak, fakat ma· 
cerayı tekrar ya§amak istiyorum .. 

Gencin endiıeli sesi: 

- Demek benden evvel bir 
batkasını sevdiniz?. 

- Delicesine ... 
- Uzun bir zaman mı?. 
- Bir tek akşam .. 
- Bu adamı bir daha gördünüz 
··? mu .. 

-A+ 
- Tamam ... Bir akşam bira-

damın metresi oluverdin, sonra 
da ...• 

nakleden • fa. 1 -· _ _ ____ Üzerlerinde çıktı Profe•Ör Pikar'ın konferaa•ından nakleden 

- Ne dedin?. Metresi mi ol • - 3 -
dum?. 

- Fakat ... Siz ... Onu çılgınca 
sevdiğinizi söyliyen sen değil mi· 

. ? 
sın .... 

- Bir kadın, hiç sevmediği bir 
adamın metresi olabilir.. Lakin, 
eli eline değmeden bir ha,kasını 
da çılaınca sevebilir ... 

- Ya.... Demek ilk aıkmız 
böyle oldu ..• 

- Böyle oldu .. . 

- Ondan sonra ... Kimi sevdi • 
. ' nız •. 

- Kimseyi! 

Luiz, derhal ilave etti: 

- Sen olacaksın zannetti.mdi. 

Cevdetin sesis tatlılatmıtlı: 

-Tabii canım .. Ben olacağım .. 
Seni bilsen ne ıkadar ıeviyorum •• 
Sen de beni seveceksin zannedi • 
yorum ... Senin bütün bu ihtiyaç • 
larını anlıyorum .. Hem ıair değil
miyim ? .. Nasıl anlamamu Da
ha doğrusu hissetmem?. Seni ne 
kadar seveceğim .. Ne lcadar ... Fa· 
kat .... 

Cevdet sesini alçalttı, bir şeyler 
fısıldadı, fakat Luiz: 

- Bırak Cvdet, dedi, bırak ... 
Hem derhal ayrılmalıyız.. Senin· 
le dost kalalmı .. Fazla ısrar eder~ 
seniz, dostluğumuz da bozula -
cak. .• 

- Anlamıyorum ruhum.. Ne 
oldun?. 

- Ne mi oldum?. Sen "erkek,, 
düşünüyorsun, ben "kadın,, düşü
nüyorum .. Bunda anlaıılmıyacak 
ne var?. Haydi git, beni bırak .• 

- Peki, sen bilirsin. Fakat dost 
kalacağız, tekrar görüteceğiz, de· 
ğil nıi?. Bak... Şimdi ben sana 
yalvarıyorum.. Bana darılma?. 

Seni kızdırdığımı da zannetmiyo
rum ... Eğer seni kırdı.msa, emin 
ol ki bilmiyerek yaptım .. 

Luiz'in yorgun olduğu belliydi. 

Bir an evvel ba~ından onu sav -
mak için, mmldanıyordu ... 

- Evet ... Evet ... Darılmam .. 
(Devamı VBT) 

Tabanca kaçakçıları 
Galila vapurile tabanca kaçır· 

mak isterken yakalanan Y ako, A
ziz, J ozef isminde üç tahsın mu· 
hakemelerine sekizinci ihtisas 
mahkemesinde baılanmıştır. 

Fındıklı baskınını yapan 
iki haydut 

Fındıklıda Fatma hanımın e • 
vine küpe gündüz girerek kadını 
boğmağa te§ebbüs eden ve 47 li -
rasını alan iki haydut hakkında 

tahkikata devam ediliyor. Fatma 
hanımın tarifi üzerine dün de bazı 
kimselerin ifadeleri alınmıştır. 

Bu 'tahkikat esnasında Arna· 
vut Kadir isminde bir adamın ne· 
zaret altına alınmasına lüzum gö 
rülmüştür. Şimdilik bütün şüphe· 
ler bu adamın üzerinde toplan
maktadır. 

Büyükadada yangın 
Büyükadada Karanfil mahalle 

sinde Karakut yokutunda maran 
goz Y ordan efendinin 12 numa • 
rafı evinde dün bir yangın başlan 
gıcı olmu§, büyümesine meydan 
•erilmeden söndürülmüttür. 

Ateşin Meryem ana kandilinin 
kaplama. tahtalarını tutuşturma • 
sından ileri geldiği anlatılmıştır. 

Polis memurları evvelki gün 
Galatada serıeriyane dolaşan iki 
çocuğun hallerinden şüphelen· 
mitler, Üzerlerini aradıkları za· 
man eroin bulmuılardır. 

Muzaffer ve Vangel isimlerin· 
de olan bu çocukların eroin kul· 
landıkları ve Galatadaki sabah • 
çı kahvelerinde vakit geçirdikleri 
anlaşılmı!tır. 

Esrarkeıler - Galatada Ke • 
meraltı caddesinde kahveci Mu -
sanın dükkanında gizlice esrar 
içiJdiği haber alınmıı, kahvede 
basılarak arka taraftaki bir oda· 
da bir esrar kabağı ile bir miktar 
tar esrar bulunmuftur. 

Kahveci Musa ile çırağı Halit 
adliyeye verilmişlerdir. 

iki fırıncı birbirine 
bıçak çekti! 

Dün ıece Parmak kapıda bir 
kavga oldu ve iki fırıncı biribiri· 
ne bıçak çekti. Hadise ıöyle oldu: 

Parmak kapıda ekmekçi Meh· 
met ağa isminde biri vardır. Meh
met ağa fırın sahibidir. Fakat 
bu fırını bir müddettir satmak is
temektedir. 

Fırına muhtelif talipler vardır. 
Bunlardan bir tanesi de Mehmet 
ağanın köylüsü Harun ağadır. 
Mehmet ağayla Harun ağa ara -
sında küçük bir para iti olduğuna 
diğer hemşehrileri ihtimal vermek 
tedirler. 

Dün gece bir buçukta bu fırın 
ahmsatımr gene tekrar mevzuu 
bahıolmuş; Harun ağa f ırmı ken· 

diaine devredip etmiyeceğini 

Mehmet ağaya sormuştur. 

Mehmet ağa buna menfi cevap 
vermış: 

" -Hayır fırını sana devrede
mem, demiştir •. 

Bunun üzerine Harun ağa da 
hidetlenmiş; hemşehrilik, köylü -
lük hakkında bir kaç söz söyle -
mittir: 

Buna Mehmet ağa da mukabe -
le edecek olmuı; bundan sonra 
Harun ağa da bıçağını çekerek 
Mehmet ağanın üzerine yürümüş· 
tür. 

lki fırıncı arasında dükkan yü· 
zünden çıkan bu kavgayı yatış· 
tırmıılardır. Zabıtaca Harun hak· 
kında takibata başlanmıştır. 

Esrarkeş lbo 
Çengelköyde esrarkeş İbo is • 

minde biri yakalanın ıştır. Öteye 
beriye esrar satan lbo bunları ls -
mail isminde birinden aldığını 

söylemiıtir . 
Gerek İsmail ve gerek Ibo hak· 

kında takibata başlanmıştır. 
Aranvutköy Akıntıburnunda 

balık tutan 62 yaşında Petroya 
Ahmet Efendinin 1 numaralı mo· 
tosikleti çarpmış, yaralamıştır. 

Bir motosiklet kazası 
Dün öğleye doğru Sarıycrde 

bir kaza olmu§tur. 
Sarıyerde piyasa caddesinde 

dolaımakta olan Osman oğlu Ab
dullah efendiye Sarıyer iskelesi· 
nin önünde fırıncı Recep efendi -
nin 192 numaralı motosikleti çarp 
mııtır. Abdullah efendi batından 
hafif yaralanmış, Recep efendi 
yakalanmıştır. 

ilk yükselişi başarmak için bii 
tedbirler alınabilmiş miydi ? ~ 

insan oğlu, her §eyin sebebini ıtun farkına varacıLiımızı ) 
bulup söylemek merakındadır. Bi· mış olacaklar! (Kahkahal~ b' 
zi;a başımıza gelenin sebebi de, Şüphesiz hatırlarsınız .1''' 
sözde bulunup söylendi. itte o bu- yUkıeliş mütahede noktaı 
!unup söylenen !ey hoşa gidecek dan tam bir muvaffakıyet 
gibi olsun!... di. Çok çabuk yükseldik "" 

Almanyo.da sizin Fransada ta· lirken kamaranın sukuturıull 
mmadığınız bir bölüm "tanrlmış ııta neticesi olan bir hava bl 
adam,, lar vardır. Bu admalara sının önüne geçmiye ıne~ 
"Her profösör,, derler. "Her pro· duk. Hava kaçan yeri tıka ~ 
fösör,, ler çok bilgili, çok okumuf macunum vardı. Hava tatf 
olurlar. Bir tek eksikleri var .. Çok esııüı veya tezayüt için J!lll~ 
dalgın olurlar. Hiçbir pratik sına • jen "müvellidülhumuza,, ~ 
yııı doğru yapamazlar. Hiçbir he· mevcuttu. Mösyö Kipfer al~ 
aabı yanlışsız ortaya atamazlar. zim ederken ben yarım sa• 
"tefazuli hesap,, dedikleri yüksek ği tıkamıya muvaffak oldu~ 
hesabı yaparlar. Fakat bizim bil - reketimizden tam yirmi tt. 
diğimiz kara cümleyi, darbı, tak • kika sonra 15500 metre 1 

simi bir türlü beceremezler. idik. Çıkarken alacağımız t 1 
Almanlar dütündüler ve bu ha· lerin hiçbirisini almamı'tı~I 

lon için yapılan hesapların bir ken noksanımızı telafi üill1 )• 

"Her profesör,, tarafından yapıl • dik. Ölçüler almıya ba!l•.d~ 
dığı neticesine vardılar. Şu halde ra iplerin vaziyetine b•:;
eğer onun balonu 16000 metre yük pap manevra ipinin munt 
selmek icap ederken 1,60 metre bi- madığını gördüm. 
le yükselmezse bunda ıaşacak ne Yükselir fikrimiz her 1' 
vardı. (Gülüşler) Bu haber gazete olduğu gibi ipli supaplarıdl 
okuyanları o kadar hoşlandırdı maııydı. Bilirsiniz ki ulllll 
ki vak'a bütün kış gazetelerde tek· gazi koyuvermek için li:S _,, 
rar edildi. Brükselde beklediğimiz süpapı açan ipin ucu baloll 
sırada "Her profesör,, ün yeni bir nesinde bulunur. Teknenill 
teşebbüste bulunduğu haberini o · ne bir şey girmemesi icap (1 

kuyordum. Bir def atımda on altı den ben ipi harice katmıttıll'l 'tf 
santimetre yükselmif bir defasın zumu halinde bir makararl• İ 
da ise balon yerinden bir santimet- de idare edebilecektim. sıı. ' 
re kımıldamış (Kahkahalar). oldukça karı§ık bir ıisterodr 

Bu sırada ben müsterih bir hal· ôenbire aletin bozulmu, o~ 1 
de mevsimin avdetini bekliyor • gördüm. Bereket venin b 11 
dum. 1931 senesi 26 ila 27 mayıs velden görmemi§tim. TaJll~· 
gecesi ikinci defa olarak balonu !i parken farkına varaaydı!O · 
şirmeğe başladık. Bu defa hava endite kaplıyacakh. Mösya 
daha müsl\İt görülüyordu. Fakat, re demi§tim ki: 
Augsburg ovası böyle bir tecrübe. - Korkmayınız. Delili fı' 
nin yapılmasına müsait değilmif. mazıak ve hava lüzumund,., · 
Çünkü sathı bahirden beş yüz met- la kaçana süpapı çeker, a~ 
re irtifadadır. Orada her zaman riz .• Hiçbir tehlike imkanı d' · 
rüzgar şiddetle esiyor. 27 mayıs Eğer o vakit süpapı iste 
havası hava rasatlarının verdiği i- vakit çekcmiyeceğimizi biltl çj 
yi habelere rağmen rüzgiir çıktı vaziyet daha az hoşlatac~•· 
manevra yapacak adamlar korku· papın hareket etmemesine ,r' 
yorlardı. Balonun ilk defadaki gi· fazladan konan halatın J!l.ıJıdi 
bi saraıntrya uğramasından korku· pine karıfmıı olmasıydı. Şıtıl 
luyordu. Binaenaleyh hareket ta- karda kalmaktan baıka ç• 
cil edildi. Muayyen saatten yarım yoktu. elı'' 
saat evvel hareket ettik: Halbuki Sabahın dördünde h~r if 1 
tabii şerait dahilinde bir balon mu- mi§ tik. Fezayı f arkettii1'° 
ayyen hareket saatinden yarım man saat aört buçuk, lı•~ 
saat evvel hareket edebilir. Biliyorduk ki güzel havad~ 

Saatle hareket edildiğinden ha· çekilerek gaz azaltılnııY" h' 
zı tali cihetler unutulmu~lu. Son luraa balon öğleye kad•~~ 
dakikada balonu tutmak için bir kalır .. Şu halde balonun 1 '1' 
halat daha ilave edildi. Bu halat çin ikindi zamanını bekleJ11

1 

evvelden hesapta dahil değildi. Ba hurduk. 
na sormadan ila ve edilmişti. An • işi oluruna bırakmakt•~1' 
}aşılan geri alınacaktı. Halbuki ka. ne yapabilirdik. Bek~e~ı lfr 
patılmıştık. Halat süpapın hareke rar verdik. Ölçülerimizı • tlJ 
tine güçlük verecek bir noktada ~ahedelerimizi yapmıfr 0

• 

kaldı. 1 yüksekte olmak zevkindert 
Mösyö Kipf erle ben kamaramı· de etmiştik. Manzaraya, 

za kapatılmtştık dedim. Bizi ze • bakmıştık. Yukarda serıı• 1" 
minden bir iki metre yükselmemi· güzeldir. Siyaha yakın k0 'f.r .ti 
ze bıraktılar. Kamarayı henüz tu· rengi vardır. Bu mavi ali• ,

1 tuyorlardı. Hafifçe sallanıyordu. gibidir. Hemen hemen '(/Jad• , 
Azimet sinyalini duyunca alatımı· rengini andırır. Velhasıl or1'~ 
zı tanzime başladık. Cünkü tam ma buradan on defa dah• ~-~ 
hareketten evvel kama;a bir rüz · lıktır. Çünkü buradakin~:~' 
gar darbesile yahut bir dikkatsiz· fa daha az ziya vardır. e1' ~ 
lik eseri olarak devrilmi§ti. Alal bu siyahlık yıldızları gör~,iil~ 
alt üst olmuştu. Birdenbire akağı dar değildir. O gün arz g "{ 
bakan Mösyö Kipfer seslendi: du. Fakat sis olduğund•11,~ I 

- Aşağıda bir şose geçiyor. men farkedilmiyordu . .t\~jJl'.ı' 
Hareket ctmİ§iz. Fakat hareke· birlerin, ormanların, tarl bi14~ 

timizden bizi haberdar etmiye Iü- rede olduklarını tayin )<a ~ 
zum görmemişlerdi. Anlaşılan bu· <oe 



tletizm hareke ti eri 1 !:.!.f._ . ...!'! .. '!:.f..~'!.~~'!:.'!. ..... <!.~~ ..... <!.~.'!.~ ..... ~<!.~~<!.~ . 

•ndaşehrimizeecnebi.F enerba~ç~lil~r Süley~~n~ye takı?1ını 
... atletleri geliyor yenmek ıçın hır haylı guçluk çektıler 
. tne"•irni b --
ı hareketi . &fla.nırttır • 
~an ;rın leçen ıe· 
•ardı aha geni§ bir r. 

Dtotr 
~ın hen· \.._ 

ebi ati 1 ı "-th bat-
i et erle l 
ar te k' Yapı acak 
7 ! ıl etnıekted· 

tı:rnın ~ ır. 
>'a.pıfa kuz~a. Bulgar at-
. ca hr. B h 
•ınıa.ı u uıusta 

andığı • • b 
ta. k·t''l ıçın u mü-. ... ı eıı • 
ıt, liu :ıhlıt nazarile "" 

rn·· b •on usa aka.lardan 
ta. Yu 1 

otlo ros av, ondan l - . . . . . 
tkl "Vak ve Yuan ti çalııtırmak ve atletızm t~kilitı· 

erd. a et· . 1 k . 
İt'b ır. nı genıf etme tır. 

1 
a.tla atleti . . . İstanbul atletlerini de Alman• 

'-ta. c ı erınıızın ge- yadan yeni getirilen atletizm an· 
lllır1.' _a •thrılrnaları ka-

.\ :ı•ır. Ati r trenörü muavini çalıttıracak ve 
btah e ıznı antrenö. bilhaısa İstanbul, Darünafaka li· 

'. 0ta.d:: ;a~artesi günü seleri ve Bahriye mektebi batta, 
l.lı!a.ğ, 8 lskkıtehire, An- atletizm hareketlerinin inkiıaf et· 
''l\'- ' a. 1 esire "d · k 1 · · d k' 1 lllad1 0 

d gı e· tıği me tep erımız e ı at et genç· 
ra •ki atletleri lerle meşgul olacaktır. 

idare heyeti seçilecektir. Bu heyet 
bir mektep müdürünün riyaseti al
tında üç erkek ve iki kadın hoca· 
dan ibaret olacaktır. Şenliklerin 

idaresi, tamamen bu heyet tara
fından yapılacak, diğer terbiyei 
bedeniye hocaları, onlara her su· 
retle yardım edecektir. 

Önümüzdeki hafta içinde bü
tün hocalar erkek muallim mek· 
lehinde toplanacaklar ve kuman
da şekli hakkında yapılacak tat· 
bikatta hazır bulunacaklar, _göre
ceklerini kendi mekteplerinde tat· 
bik edeceklerdir. 

Bu sene tenliklerde kumanda 
vermek meselesi mevzuu bahsol· 
mut ve Selim Sırrı Beyin arzusu 
üzerine terbiyei bedeniyye hoca· 
ları erkeklerden Recai Beyi Ha
nımlardan da Hidayet Hanımı 
namzet göstermitlerdir. 

koşusu yapıldı 

Büyük müvezziler matbaadan 
Taksime kadar kotmu,lar bunlar 
aruında da birinciliği büyük bir 
farkla ve 18 dakika 19 saniyede 
Üzeyr Besim efendi kazanmıttır. 
İki kof uya elliye yakın müvezzi 
girmit ve kotu çok heyecanlı ol· 
mut tur. 

F enerbahçe stadında yapılan maçta da Vefalılar 
Beykozu yendiler 

Dün iki stadda da lik maçları· 
na devam edildi. Taksimde Fener 
bahçeliler Süleymaniye takımını 
bir hayli mütküli.t çektikten son• 
ra bire kartı üç sayı ile yendiler. 
Kadıköyündeki Beykoz - Vefa 
maçı da bire kartı iki sayı ile Ve· 
falıların galebesile neticelendi. 

Süleymaniye - Fener bahçe 
Bu maç bütün tahminlerin hi· 

lafına Süleymaniyeliler için mu• 
vaffakıyetli, Fenerliler için mu• 
vaff akıyetsiz bir maç oldu. Ve Sü 
leymaniye takımı maçın elli beş 
dakikasını galip vaziyette oynadı. 
Bu hal Süleymaniyelilerin maçı ka 
zanmasalar bile müsavatla bitire· 
cekleri hissini bile veriyordu. Fa - Dila S&le~• Jlalesln·d~ "ioı-
k b. h ı· k'l"k 1 b b' t l ••yılan tutuı vauyetl at ır ay ı ı u a e se e ıye . 
veren F enerbahçenin müsavat sa· cezası verildi. Süleymaniyeliler 
yısından sonra Süleymaniyelilerin itiraz ettiler ceza tatbik edildi. 
tuttukları yanlı§ yol son on iki da Fakat Fenerliler Fikretin ayağile 
kika içinde kendilerine iki sayi- bu cezadan istifade edemediler. 
ya daha mal oluverdi. Boçkay maçında olduğu gibi şüt 

Macın hakemi Sami beydi. F e· biraz yukarıdan geçip gitmiıti. 
nerbah~çeliler son kadrolarile sa· Fenerliler ikinci devrede Şa
hada yer almışlardı. Yalnız Fik· hanı sağ içe Fikreti de sol açığa 
retin sağ içe alınmış olması dikka almışlar ve bu değişme muhacim 
ti celbediyordu. hattının işleme kabiliyetini bir· 

Sarı - Lacivertliler maça pek denbire arttırmıştı. Fikretin sürüş 
isteksiz batladılar. Süleymaniyeli leri ve ortalamaları Süleymanir_e 
lerde ise daha fazla istek vardı. 

Yalnız ötedenberi tedafii va· 
ziyette oynamaya alı§ık olan Si • 
yah beyazlıların ileri hareketleri 
pek gevşek ve rabıtasız olduğu i· 
çin top ekseriyetle gene Süleyma ı 
niye sahasında dolaşıyordu. Süley . ! 
maniye müdafaası bilhasaa güzel ~ 

1 d b. . . . F ! 
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oyun arın an ırısını oynuyor, e 
ner muhacimlerini bilhaasa Zeki
yi adam akıllı tutuyordu. Fikre • 
tin sağ içte çok tabii olarak mu • 
vaffak olam,dığı görülüyordu. 
Tam yirmi altıncı dakikada Fener 
aleyhine bir firikik cezaıı ve
rildi. Uzak meaafelerden firikik 
vuruılarını rakip kaleye sokmak
la töhret alan ve takımını da ha· 
zan ·bu tek ıayı ile galip çıkaran 

Süleymaniye merkez muavini ge· 
ne hayli uzak mesafeden çektiği 
bu firikikini de Fener kalesine ıo 
kuverdi. 

Bu sayıdan ıonra donuk ve he 
yecanıız maçın manzarası biraz 
değİ§İr gibi oldu fak at devre so • 
nuna kadar baıka sayr olmadı. 

İkinci devrenin ilk üç dakika
aından sonra F enerbahçeliler sıkı 
oynamaya ve tazyiki arttırmaya 

batladılar. Dördüncü dakikada 
Süleymaniye aleyhine bir penaltı , ................. ·-·-··--··· .. ················, 

Davet 
Futbol federasyonundan : 

23 nisan pazar günü Milli 
takımın toplu idmanı yapıla

cağından ~ adroya dabil bütün 
azanın futbol levazımlarile be
raber saat 16 da Galatasaray 
kulübünde hazır bulunmaları 

tebliğ o'unur. 

\.. ......... ·---·····································"' 

Feneri Herin 

kalesi için çok tehlikeli oluyordu. 
Nitekim bu kale onuncu dakika -
da bir gol tehlikesi daha atlattı. 

On ikinci dakikada oyunun 
manzarasını değittiren hadiseyi 
gördük: Fikretin güzel bir ıande· 
li Süleymaniye kalecisinin elin· 
den kurtulur, kaleye girer gibi ol· 
du. Fakat kaleci ayni saniye için 
de topu yakalamış, yerinde döne· 
rek iade etmiş bulunuyordu. Ha • 
kem topu kale çizgisini geçmiş sa 
yarak gol düdüğünü çaldı. Görü· 
nüşe nazaran vaziyet hayli in • 
ceydi. Top çizgiyi hakikaten bir 
iki santim geçmiş te olabilirdi, 
geçmemiş te olabilirdi. Seyirciler 
taraf taraf goldür, gol değildir di 
ye haykırıyorlar, Süleymaniye ta 
kımı itiraz ediyor, kale yanında 
bulunan gazete fotoğrafçıları da 
gol olmadığını söylüyordu. 

Bununla beraber tabii karar 
vermek hakkı hakeme aitti. Biz 
bu münasebetle alakadarlara "ka 

le hakemi,, lüzumu üzerinde tek
rar bir işarette bulunmak istiyo· 

' ruz. Geçenlerde yapılan bir maç· 
ta gene böyle bir hadise olmu,tu. 

1
Maç hakeminin her an hadise ye

. rinde bulunmasına imkan olma-
'diğına göre, böyle ince vaziyetler 
'de en kestirme sözü kale hakemi 

söylemeli ve bu suretle her hangi 
I 

bir haksızlığa imkan verilmemeli 
' ,;ı-. 
'dir. Hazan bir tek aayının bütün 

1 • 

bir maç üzerinde tesiri olabilir. 

Nitekim dünkü maçta da bu te 
sir pekala görüldü. Evveli. Süley 
maniyeliler bu sayıyı kabul etme 
mek istediler ve az kalıın sahayi 
terketmek gibi ikinci bir hata'd~ 
yapacaklardı. 

Yalnız müdafileri Ruhi çıkmak 
ta ısrar etti ve çıktı. Oyun tekrar 
başladı fakat hava aaabile§mitti. 
iki taraf ta sık sık favl yapıyorlar 
dı. Bu aralık Ruhi oyuna tekrar 
girmek istedi fakat hakem kendi 
sini almadı. Bu müdafiin teessürü 
nü yenemiyerek yaptığı bu hareke 
tin cezasını gene kendi takımı çek 
ti. Çünkü Ruhi Süleymaniye mü
dafaasının en güvenilen uzvuydu. 
Süleymaniyeliler bu suretle Fener 
taz7iki karııımda on kiti ile kal· 

bir hUcumu 

mıştılar. 
:· T 

Bu on oyuncu artık tamamile 
müdafaaya çekilmi! bir vaziyete 
girmi,ler, hiç değifıe müıavi v~
ziyeti bozdurmamak için çalışma· 
ya batlamışlardı. Bu müdafaa ve 
hücum ikinci devrenin tam 37 in 
ci dakikasına kadar sürdü. 

Fakat 37 inci dakikada Şaha· 
nın bir hamlesi ile F encrbahçe 
maçı kazanmaya doğru ilk adımı 
nı attı. 40 ıncı dakikada da Ze
kinin firikikten Süleymaniye ka • 
lesine üçüncü defa giren şütle ga
libiyet sigortalanmıt oldu. 

Zekinin bu golü çok güzeldi. 
Maç ayni vaziyette bitti. 

Eğer Süleymaniye takımı ilk sa 
yı kar§ısında sendelememi' ve 
Ruhi oyımu terk etmemi§ olsay • 
dı Fener bahçe ıon iki sayıyı çıka 
ramaz mıydı? 

Dünkü oyunun şeklini ve hava
sını düşünerek bu suale: 

( Dvamı 10 uncu U)'tfeC:a) 



Estern şirketi aleyhindeki dava 
·············-··························································· 

lngiliz lirası düşünce me
murlardan kesilen para 
Mahkeme bu paranın iadesine karar 
vermiş idi. Bu karar kat'ileşmiştir 
Türkiycnin ecnebi memleket- yan kısmır..a §Ümulü olamıyacağı

lerle telgraf muhaberesini temin na dair rapor vermişlerdir . 
eden "İstern" şirketinin, bürosu Bunun üzerine, karar Temyiz-
y eni postahane üstünde bulunan den bozulduktan sonraki muhake
Türkiye şubesi aleyhine açılan bir meyi yapan hakim Celal Fuat B., 
dava, muhtelif safhalar geçirdik~ memurların maaşlarından kesilen 
ten sonra, neticelenmittir. paranın iadesine karar vermic:tir. 

Dava, İngiliz lirası düşünce, 1 Bu karar, Temyiz mahkemesince 
ecnebi olmıyan memurların maaş- tetkik ve tasdik edilerek, kat'i· 
larından kesilen paradan çıkmış- leşmiştir. 

hr. Maaşlarından bu tekilde pa- İngiliz lirası düşünce, şirkctiıı 
ra kesilen kırk memurdan yirmi Yunanistandaki ıark merkezi de, 
ikisi dava aç.mış, fakat hepsinin orada ecnebi olmıyan memurların 
davasına esas ayni hadise oldu- maaşlarından para kesmiş, me· 
ğundan, neticeye ,·arılması için, murlar Yunan mahkemesine mü

yalnız birisinin davası takip olun- racaatla dava aç.mışlar ve davala
mu,tur. rım kazanmışlardır. Şirketin Yu-

Davada istinat olunan, C5as nanistandaki şark ırerkezi, mah
şudur: İngiliz lirasının düşmc:-,i, keme karar verince, bütün bu şe
maaşlardan para kesilmesini icap kilde maaşlarından para kesilen 
ettirmez. Şirket, bu memurları beş memurlara, kesilen parayı gerı 
sene müddetle muayyen maaş ve- ye vermi§t.ir. 
rerek çalıştırmağı üzerine almış- Buradaki vaziyete gelince, 
tır. Bu taahhüdüne riayet etme- mahkemede davası doğ:-udan doğ 
si, lazı:.mgelir. ruya takip ec1ilen memurlardan 

Esasen, maaş, Türk paraf.ile Sadi Ahme.t Beyden kesilen pa
verilir. Şirketin muhabere ücreti ra, karar kat'ileşin~e geriye ve
de, Türk parası üzerinden tarife- rilmiş, diğerlerinki henüz iade o-
ye tabidir. lngiliz lirasının düş- Junmamışhr. Haber aldığnnıza 
meıile maaş mikdannın değişme- göre, mahkemeden ilam alanın 
si, mevzuu bahsolamaz. lngili7. Ji- bir kişi olduğu kaydile, diğerleri
ra.sınm on iki, on üç Türk lirası nin kesilen parası henüz verilme
kar,ılığı olduğu zamanlar, en u- miş bulunmaktadır. Bu noktai na.
fak bir zam yapılmamış olması zarda ısrar edilirse, diğer me
da bunu gösterir. İngiliz lirası murlar, kesilen paralannı, almak 
yükseldiği zamanlar, maat '1lik" için ayni esastan birer birer dıwa 
darları değişmediğine göre, düş- yürüterek, paralannı mahkeme ka 
tüğü zamanlarda da değifemez. rarile istemek ve almak yolunu ta-

Muhaberat ücreti Türk patası kip edebileceklerdir. 
üzerinden tarifeye tabi olan ve 
Türk parasile maa§ veren şirke

tin, lngiliz lirasının vaziyetini dii.
şünıneden, memurlarıfta verdiği 

ayni parayı gene vermesi, tabii 
olan ıeydir. Maaılardan para k.!· 
silmesi, haksızdır. · 

Davada, bunlardan baıka ec
nebi olmıyan memurlardan kesi
len bu paranın, İngiliz lirasile ma· 
il! alan ecnebi memurlara eklen
diği, bu suretle onların İngiliz li
rasımn düımeıinden zarara uğra
mamaları temin edildiği kaydedi
lerek, vaziyetin düzetilmesi iıle

nilmiıtir. 

"Estern" şirketinin Türkiye şu
besi aleyhinde Sultanahmet birin· 
ci sulh hukuk haınkemesinde açı
lan bu dava, bakim Kadri Bey ta
rafından tetkik edilmit ve muha
keme sonunda, memurların İngi
lizce maaı bordrosundaki imzala· 
rı ibra mahiyetinde görülmüı, da
va reddedilmiştir. 

Sultanahmet ikinci ıulh hukuk 
mahkemesince verilen ilk karar, 
Temyiz mahkemesince, İngilizce 
in full discharge tabirinin ibra ve 
istifa manasına gelip gelmiyeccği
nin ve bu ibra ve istifa sayılsa bi
le, bunun alınmıyarak paraya J&· 
mil olup olmıyacağmın ehli vu
kufça halli lüzumuna işaretle, bo
zulmuştur. 

ikinci muhakemede, sabık Şu-

Bununla beraber, tirketin Tür~ 
kiye şubesi, bu meselesi bir taraf
tan lngilteredeki rncrkezile görüş
mekte, bir atraflan da ıulhan hal
li için, memurların vekili avukat 
Ali Şevket Beyle temasta bulun
maktadır. Her ınemurdan kesi
len para adam hl>.!ına üç, dört 
yüz lira kadar tutmaktadır. 

Yunan nazırlarının 
Türkiye seyahati 

ATINA, 21 (A. A.) - Gaze -
leler, Yunan nazırlarının yakında 

Ankaraya yapacakları seyahatin 
Türk - Yunan dostluğunun haki
katen iki milletin olgun fUUrunun 
eaeri olduğunu bir kere daha gös

termek fırsatını ba~tmekte bu -
lunduğunu yazmaktadır. 

Bu ziyaret, iki milleti biribiri • 
ne rapteden dostane bağların bir 
kat daha sağlamla,masını temin 
edecektir. 

Gazeteler, M. Çal dar is tara -
fmdan ismet Paşa Hazretleri nez
dinde yapılmış olan te~ebbüsten 

sonra Türkiyedeki Yunan sanat er 
babı meselesinin dostane bir suret
te halledileceği ümidini izhar et -
mektedirler. 

Denizli Halkevinde 

Lig Maçlarına dün 
devam edildi 

( por sahllcmlıck-n de\.-am) 

- Belki çıkaramazdı, daha 
doğrusu çıkaramaması ihtimali 
vardı, demekte tereddüt etmiyo -
ruz. 

Hakemin vaziyeti 
Hakem Sami bey oyunu iyi ida 

reye çalıştı. Fakat bazı hükümle 
rinde acele ettiği hissini verdi. Sü 
leymaniye aleyhine verilen penaltı 
kasdi bir hata neticesi değildi. Fa 
kat buna mukabil Fikrete yapılan 
ve penaltı ile cezalandırılması i • 
cap eden bir favl de cezaııız kal -
dı. 

Eyüp yenildi! 
Bu sahada yapılan ikinci kü • 

me maçı da, evvelce işaret ettiği
miz eibi çok heyecanlı oldu. Bi
rinci devreyi altı ga.libiyctle biti· 
ren Eyüplilerin ikinci clevre maç
larmrln. bu muvaffabyetlerini de 
vam ettiremiyecekleri görülüyor. 

Çünkü dün ikinci devre maçla 
rında ikinci defa mağlup oldular. 
En kuvvetli rakipleri Anadoluya 
3 - 4 yenildiler. Birinci parti 
1 - O Anadolu lehine bitmişti. 

ikinci partinin başlangıcında 

Eyüpliler bir sayı yaparak müsa
vi vaziyete girdiler. Fakat Anado 
luh:lar bun3. mukabel~cle geçikme 
dileı·. Arkasından Eyüpliler üst 
üste iki sayı kazanarak tekrar mü 

savi va .. ·yete girdiler. Son daki -
kalare. c. .. ğru Anadolu bir ~ayı da 
ha yaparak neticeyi 3 - 4 ka
Zi!ndı. 

B takımları 
Fener bahçe - Süleymar.iye 

B takımlt>.rı maçı da sıfıra karşı 

5 sayı ile Fenerlilerin galebesile 
bitti. 

Vefa - Beykoz 
F enerbahçe stadında ifo: maçı 

küçükler !'lmpiyonaaı için Kasım 
pafa. ile Süleymaniye yapacaktı. 

Fakat Süleyma~iye gelmediği i
çin Kaaımpaşa hükmen galip sa
yıldı. 

ikinci karıılaıma Vefa küçük
lerile Fenerli küçükler arasında ol 
du. Fenerliler O - 1 galip geldi
ler. 

Vefa - Beykoz B takımları 
maçıiıda Beykoz 4 - O galip gel· 
di. ikinci küme fampiyona11nda 
Beylerbeyi Kasırnpaşaya 4 - 2 
yenildi. 

Son maçı Beykoz - Vefa Kum 
kapı birinci takımları oynadı. 

Vefa - Kumkapı sahaya şöyle 
çıktı: 

Halik, Saim, Süleyman, Na-
mık, Lfüfi, Naci Mustafa, Cemil, 
Gazi, M•ıhteşem, Y ahyu. 

Beykoz ta.1<ımı da şöyle idi: 

Nihat, Sedat, Nebi, Sait, Meh-
met, Feridun, Bahadır, Rıdvan, 

Şahap, Lutfi, Necdet. 

Hakem Sait Salahattin Bey -
cJi. 

Oyun Vefalıli!rın hücumu ile 
baçladı. Ye~il - Beyazlılar daha 
dördüncü dakikada. Muhteşemi:n 
ayağile ilk gollerini kazandılar. 
Oyunun bundan sonraaı iki tara
fın müsavi tazyiki altında geçti 
ve birinci devre bu netice ile bit-

rayı Devet reisi ve esbak adliye DENİZLi, 21 (A.A.) - Hal- ti. 
' 

müateşarı Sadettin, şeyhislar.ı kevi salonunda Maarif müdürü 
Hayri Bey zade avukat Suat Bey- Şevket B. tarafından dil inkılabı 
lerle tüccardan bir zat, ehli vu· mn vereceği neticeler ve Sara
kuf seçilmitler, tetkikat yaparak, coğlu Ragıp Bey tarafından Er
neticede maaı bordrosundaki ibra gani hattının temin edeceği fay-

ı 

ve istifanın, ancak alınan paraya ı dalar hııkknda iki konferans ve-
Şamil olacağına, paranın alınmı· rilmiştir. 

• 

ikinci devrede oyun hare.ret· 
lenmi§ti. Maamafih iki taraf ta 
gol çıkaramıyorlardı. 35 inci da
kikada· Vefa aleyhine verilen bir 
penaltıdan Beykoz, beraberliği te 
min etti. Maamafih Vevalılar 

42 inci dakikada gene penaltıdan 

Şehrimidzeki bir papas mekt ....................................................................... 

Bir Yahudi kızını 
Hiristiyan yapbl 

Matmazel Elyazar, rahibeleri~~ 
ile oradaı1 oraya gönder• 

• ·e ~ 
Yüksek kaldırımda Lüleci Hen- konsolosluğuna '~ 

dtk Sen Benua rahibeler yani di · mete müracaat ed ,,, 
T .. rk 11• 

~i papaslar me!ı:tebinde, bundan h• tmıştır. V c 0 et 
üç ay evveline gelinceye kadar mu kızına dini telki~\ir· 
se,·i vatanda§lardan Elyazar efen· evrakı tevdi etın•Ş1 "l o t!iniu kızı da okuyordu. lstanbulc!a yaşında ve r~ı ~ 
Mısır çarşısı cıvarmda kuru kahve nunen bir şey yaP ~ 
ciler caddesinde mağazası olan El· lunaımynış, kız .~~e 
yazar t•fendi, kızının mütemadi-yen hibe olacağını soY JJ 
hıristiyan elin kitcı.p)arı okuduğ..ı - "Jallı baba, ağlıya 
nu gfüerek endişe içindeydi. Niha· la dönmüştür. 

b ' · l b b. b l ~ Bununla beraber• yet u ...:ıtap arın aşma ır e c:. 
:;elireceğini anlıyan Elyazar e • losumuz hadisedeJJ .1 
fendi, kızmı mektepten aldı, bl! su lmi mah1mattar ettı 

"der retle de hem kendir.i, hem de kızı. evrakı da gno tll 
nı kurtarmış zannederek, müsterih, maarif vekaleti btl )ol 

i~ine, gücüne bakmakta devam yakmdna meşgul 0 

etti. Fakat El yazar efendi alda - kikat yapmaktadır: 
• 'f111ı 

myordu. Çünkü matmazel Elyazar B:r muharrırı .. fJd 
babası i~ine gidince, kendisine tel- E.. ::ı~arla görüştll· 
kin edilmiş ve kök salmış olan pro- diyor ki: 

11
1 

pagandanın tesiri altında Sör - Kzzrmı elimde 
Margrit isimil bir rahibenin idare genç ve tec.rübe'jı~ 
ettiği din derslerine devam etmek suiistimal ettiler. 
i.~ztre, hemen mektebe gidioyr, ak_ kutmak için tesl~~ 
şam üzeri de babasından evvel e - masum çocuğun bD tıı' 
ve dönüyordu. Elyazar efendi bu pagandasına r11\ 
hadiseyi de öğrenince, kızını bir nasıl tahmin edeb1

J. 
..... ııı 

miiddct buradan uzaklaşlırmanrn - Kızınız şıw 

fayt!nlı olacağını dü,ünmüş, Mısır- dosta mı? d' 
da, akrabaların3. göndermişti. La- - Hayır, Roll1' ~' 
kin, orada da matmazel Elyazar tup aldım. Y akındl 
rahibelerin elinden kurtulamamış, götüreceklermiş. ti 
oradaki rahibeler mektebi kendisi- - Peki bu 1"~11 
le alakadar olmuş ve, telltinata de- yapıyor, para net~ 

d ·ı K d" · """'11
' vam e ı miştir. Elyazar Efendi - - en ısıne 1" tl'/I 

nin akrabası, meseleden babası- yor. Bütün seyah'.·y 
nı haberdar etmişler, kızını lııtan- ci mevkide götUt;~ 
bula iade edeceklerini söylemiş - retle de onun geı1 ,r 
lerdir. Bu arada, rahibeler de, de istifade ediyorl ~ 
genç kıza 1500 frank göndermiş Misyonerlerin 

ııııe 
bulu:ıuyorlardı. Genç kız, bu pa - çocukları olan a • 
rayla İzmirden Radosa geçecek, bu hadiseden ibret 
oradaki rahibeler nezdinde kala - Bu asırda, hala dit' b 
caktı. Matmazel Elyazar, filhaki • sile uğra~anlarn, "~ ~ 
ka b.mirden Radosa geçmi!, onun biye vercbilecekle~,ıı 
geleceğini bilen babası, lstanbul zihr.iyetlerile rneY 'f 
rıl-tnııında onu bo~ yere beklemiş- na göre, liıik Tür1'• bO 
tir. ~onra, tahkikat neticesinde kı- ti hudutlan icinder 

~ dJ!r 
zmın Raodsa götürülmüş olduğunu rin yeri var 1111 ftf 
anlamış, kalkıp Radosa e gitmiş, Her ht.lde, biıı•~ orlt 
bı. 1nı bulmu§tur. na müsaade et111•1 

Elyazar efendi, orada Türk ediyoruz. 

bir gol daha yaparak maçı 2 - 1 
galip vaziyette ·bitirdiler. 

Güreş şampiyonlukları 
lltanbul ~res bfrinrillklerl dtin B,.~otıun 

da Halk fırkası binasıııtla ~·apıltlt. Birincilik
lere on biri \ 'da - Kıımkapıdan, yedisi lla
llçtrn wı biri de Ana.doludan (lfDlftk Uzrre 

18 ~l lftlrak f'tmfttlr. 

='ietlet"ler ve muhtelif slkletlercle dertoee 
alanlar fllnlardJr: 

66 kiloda - Birinci, Veta-Kumkapıdıın Ali. 
61 kUod:ı - Blrlncl, \'f'fa·Kumkapıdan Kll

mll, lklnct Haliçten Sen·et.. 

66 kiloda • Birinci, Vda-Kuınkapıdan ı.. 
m:ıll, lldnel \'da-lrnmkapıdan l'a,.•wu, n~un
c5, Veta-Kumkaptdan Mthmet Ali. 

72 ktloda - Blrlnf'I, \'eta-Kumkapıdan !!&· 
im, ikinci lbllçttn Yuııuf Aelan, llçline!il Ve· 
fa-Kumkııpıdan Ömtr. 

79 kiloda - Birinci, \'efa-Kumkapı&ln Ab· 
met, lklnri Vı-fa-Kıımknpıclan AbmeL 

R7 kllod:ı - Yapılrn:ımı,tır. 

En ağırda - Birin<'I H:ıllçtı-ıı Ço!ltlrı -'frh· 
m et. fülnci \'tfa-Kıımknpidan Adruuı. 

Umumi t u•nlfte \'ı-fa-Knmkapı 2S pıı

vanla btımbnl oıampl~·onhıtunu mulıAlıız.a ı-t

miş. u .. ıı-: 7 -p:ıvıınla 11'1nci olmu ... tur. 

Ankarada maçlar 
ANKARA, 21 (Vakıt) - Bu· 

gün burada Ankara Gücü ile E
dirne tehir takımı aruında bir 
maç yapıldı. Çok kalabahkh. An
kara Gücü srf ıra karşı 8 sayı !le 
neticeyi kazandı . 

)(O~ 
Zonguldakta ıo 

ZONGULDı\1''~,-1 
Dün gece Halk fı~,ıı 
fırka reisi tarafıJJ I~ 
rammın izahı yofe~ 
Bankası memurıJ ~ 
dan Ergani istikt•ı 
milli kıymet 11e elıfe' ) 
bnda mühim k?'\,,ı~ 
mit ve büyük bır. i., 
rafından dinlenıl~ 
rantları mütea1'•P . . ıe~ , 
nı yetı,en ve 1,tı 
rekkep mu•iki b:1'Jf 
vermit veç~ 

Mersinde~ 
MERSiN, 20 .!· ,, 

Halkevinde dah~·~etıi~ 
kında Maliye rn;,ıt ~j 
Sait Bey tarafın fet-" ı 
verilmiş ve k0~ ıe#. 
lediye fırka reı• , I" ve kalabalık ~ıı cıeti~ 

Mersine g~~ ~" 
viller bu bir ık1 ylf 
men satılacakllf· 
tirilmesine tüzt.ı11 ı~i' 

ı;sıe 
kuvvetle muhte 



VAKiT Sayıla: ft == 

Yabancı kadın "akleden 
fa. 

Büyük balonlar yapmaktan vaz geçilecek mi ? . ......................................................................................................................................... . 
Havacılık muhiti, kasırga tehlikesine Btı dak'k Artık .. .1 a sonra susmuttuk. 

Yord;Ylıyecek bir §ey bulamı • 
kalbl Uzun zaman görütmeden 
bul ıt, •onra bir gün tesadüfle 

Uf!nlH. • 
a(),,1• ,. ınaanların birbirlerine 

1 1Yecek h' · tib
1
• ıır" • ır çok !eyleri vardır 

oOrU •• F tur z· nur. akat hakikatte yok 
· ıra ğ <>nla..- ' e er olsaydı, bu ihtiyaç, 

. •ıı •ık ıık .. .. l . . 
lniaı d goruıme erını te -

e erdi. 
Nesrin, h b' rür .. O§ ır l:ızdı. Beni gö-

d 
•0rnıez bi .. .. . 

ınn., r ıuru sıtemler yağ-
-~ aonra da: 
))· Y anlat bakalım! 
ıye ıöz" b 

•nlatab'I' u ana bıralanı,tı. Ne 

B. 1 ırdiın? 
ır nı··dd _ Ş u et öylece kaldık ... 

l>ed'u ~azeteni verir misin? 
ladı. l. zattnn. Okumıya ha, -

" - A. ... Bak B' k d k llıfld ·• ır a ının uca -
ı an çocuğ k ar... unu apıp kaçmış -

- JCUrı., ı 

Q Bir b~~ka kadın. 
illi" u nıd eaele beni hiç alakadar et

J Or u: 

-KiınbT d t"U" 1 ır, edim, belki de ço-
llu olınıy b' k l'aa: k an ır adındrrda ..• Bi-

açırınış olnıalı. .. 

Clık Öyle olsa darülacezede ço -
lhr nı~~Yok !.. Gider bir tanesini 

Buev atlık edinirdi .. 
etnıi nıeıele, beni hic alakadar 
?tıek ~o~du dedim ya •• : Kısa kes • 

ıçın: 

lıt:- Belki, dedinı ille o çocuğu 
'Yot-du... , 

h. Bu •öılerinı N . . .. . d 
ıç beki . earının uzerm e 

_ r_. etnedıiim bir tesir yaptı. 
&:.'Vet d' de ö l d' ' ıye mırıldandı, belki 

. Ye ır B b' .. 1 . 
•ırı ı " ana ır su soy er mı-

···· 
s'UYu • • 

~t.ltl d ıçtıkten sonra, gözleri u -
ar a h . 

ı azın bir sesle anlattı: -- ıc .. .. da.11 ha uçukken benim de başım -
ltıarı h~le bir fey geçmişti. O za -

, ır v'l" 
ruY<>rd k.. 1 ayet merkezinde otu -
Serı lcüu .. ~abam yeni ölmüştü. 
lllııı k ~uc_uktüm. Annem, haha -
hiç b. e erınden deli gibi olmuş, 

ır Yer km 
lnitt'ı B e çı amıya karar ver-

• en· h' Yin rn L. 1 ızınetçimiz sabahle -
d eıqebe ··t·· .. k .. . e reli go urur, a şam uzerı 
Çok r alırdı. Hizmetçi beni 

•e\'en l , 
•ağ) . ' 0 dukça yaşlı, fakat 
hiç : ~ır dul kadındı. Annem 
tır, tne;::a çıkmadığı için bana a
ha"a al epten dönerken, biraz 
hir Yol arı.tn diye, oldukça uzun 
di. 0 an, kır yolundan getirir· 

Bir aks 
dönu .anı gene kır yolundan 

Yorduk B tele k · en çenber çevire -
l. oıuyordum B' d b' "'ttirn .. • ır en ıre, çen• 

, onde . d . 
llrn b' . 8• en, aıyah çarşafı • 
ı_ ıçırn· d 1 oelli 

1 
ın en ıtanbullu olduğu 

o an bi k d dor, r a ının ayaklarına 
§b. kadın d'' d tup ol on ü. Ben mah • 

ıllnda ~uıtuın. Bir parmağım ağ • 
dı11 be .aka kalmıştım. Fakat ka
~iın .. nılgdörür gönnez, iğildi, ku-
d ... a ı .... 

t.. Cö 1 • ' opup ıevmiye başla-
ı erınde . b' ~il h garıp ır ıtık ya -

..... u kadının d d .. ıırılt1 h 
1
• u aklarından bir 

h..._ a ınde " 
"Wlll ~' yavrum.... yav • 

.J· .. ,, ı-.e k d 
1.tığini • . • a ar da benziyor. De· 
"' l§ıtıyord K d "'re hır um.. a ın, beni 
ltıltlif Yaktıktan ıonra hana bir 
Ce~İni aPnıı9tı, Beni, eve götüre· 
d " 'orad b' "hnu f 

1 
a ır çok bebekler ol • 

ın .. 1_ a an .. l' 

~"it iır ıoy ıyerek kandır -
•Yordu B 1 . 

111 • u ara rk Emıne 
"'- Yanıınıza l . . -~ ıöıl . . ge mıştı. Kadının 
"1e erını d . tl eı· uyunca, benı he • 
di ... llrlden tuttu öt'' •• k . · "aka, g unne ııte-

' hwa...._t kadın da öteki kolum • 
-... 'IJlll,: 

._ beniın k 
l>iyo d ızım o .. Bırak. .. 

r u E . · nııne kadın: 

- Hanım. edi, kendine gel, o, 
daha geçenlerde ölen Şevket Be • 
yin kızıdır. 

Siyah çarşaflı kadının gözlerin
de bir sevinç ışığı belirdi. 

karşı şimdiki halde eli, kolu bağlı ! 
- Ne kadar da benziyor .. Al .. 

danmamıınn .. 

"R 38,, ve "R 101 ,, den sonra "Akron,, un da mahvolması, eski itirazları 
tekrar şiddetlendirdi. " Bütün emekler boşa gidiyor yazıkhr ,, diyorlar 

Diye kendi kendine söylenmiye 
başladı. Eınine kadın onun bu dal
gınlığından iıtifade ederek beni 
çekiverdi, kurtardı ·ve hızlı hızlı 
yürümiye başladık. 

Aradan dört gün geçmişti. Bir 
akfam, paydostan evvel, mektebe 
ayni kadın gelmiş ve: 

- Şevket Beyin kızını istiyo -
rum, demişti, evde hastası var, 
hemen götüreceğim •. 

Mektep müdiresi, annemin has
ta olduğunu biliyordu. Ağırlat -

mış olduğunu zannederek teli.ta 
dü~müş, hemen beni çağırtmıftr. 

Ben, odasına girip te yabancı ka
dını görünce korktum ve ağlamı -
ya başladım. O zaman müdirenin 
aklı başına geldi ve ona sordu: 

- Siz kimsiniz Hanımefendi, 
niçin çocuğu almıya Emine kadın 
gelmedi? 

Kadın, müdirenin şüphe ettiği· 
ni görünce ısrar etmeden, hana 
derin, bir türlü unutamıyacağnn 

kadar derin bakışlarla baktıktan 
sonra çıkıp gitti. Fakat müdire, bu 
hadiseyi anneme haber vennit -

ti. Zavallı anneciğim, hasta yata • 
ğında bu haberi duyunca, hemen 
dirildi. Kendisinin daha ziyade 

üzüleceğini zannederken, bu ha • 
dise ona bütün cesaretini ve kuv-
vetini iade etmişti. Üç gün içinde 
kalktı ve artık heni yanından a • 
yırmadı. 

Nesrin hikayesini bitimıitti. 

Sustu. Öylece bir müddet sustu. 
Sonra: 

- Fakat, dedi, eminim ki bu 
yabancı kadının bir kız çocuğu ol
saydı, tıpkı bana benziyecekti. 
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Konya sanayi sergisi 
KONYA, 21 (A.A.) - Konya 

ikinci Milli aanayi ıergiıi 1 tem· 
muzda açılacaktır. Vitrin müsa
bakasını kazananlara madalya ve 
beğentileri dağıtılmı!br. 

Ankara ofisi müdürlüğü 
İş Bankası müfettişlerinden Sa· 

mi Bey yakında Ankarada teş

kil edilecek ofis müdürlüğüne ta

yin edilecektir. 

Son zamanda yapılan balonlar 
arasında, dünyanın en büyük ha
va gemisi ıayılan Amerikalıların 
(Akron) ismindeki balonunun 
kazaya uğraması, balon parçalan
dığı gibi içinde bulunanlardan 
çoğunun da ölmesi, dünyanın her 
tarafında derin bir teessür uyan· 
dırdı. Ayni zamanda, büyük ha • 
!onların maruz kaldığı tehlikeler 
etrafında mülahazalar ortaya a • 
tıldı, balonların bilhassa ne gibi 
vaziyetlerde sakatlandığı, müm -

kün olduğu kadar tehlikeden ma· 
ıun kalmaları için naııl tedbirler 
alınabileceği husuıunda dünya 
matbuatında yazılar çıktı. 

Bu arada şimdiye kadar hanıi 
büyük balonların ne ıekilde ka -
zaya uğradıkları gözden ıeçiril • 
di. 

Bu mevzu etrafında uzun uza • 
dıya yazılan feyleri f(>ylece hüla
sa edebiliriz: 

Son kaza, büyük hava nakil va
sıtalarının hiç delilse muayyen 
bazı tehlikelere kartı muakave • 

met g~teremediği neticesini çı • 
karmağa müıaittir. Bu huı\Hta, 

şimdiye kadar olan kazalar göz 
önünden geçirilerek, zaten öte • 
denberi ihtirazi bazı kayitler ileri 

sürülüyordu .. Şimdi bu tereddüt • 
ler, daha ziyade kuvvetlenmiştir, 
denilebilir. 

" R 38 ,, kazası 

Bir ka11rgaya kurban giden ilk 
büyük hava gemisi, methur "R. 
38,, dir. Bu, uzun müddet, yalnız 
Amerikanın değil, bütün dünya • 
nın varlığiyle övündüğü bir hava 
gemisi vaziyetini muhafaza etmiş
tir. 

"R. 38,, nin altı motörü vardı. 

Altııı beraber, 2100 beygir kuv -
velini bir araya toplardı. Ameri· 

kanın siparişi üzerine, lngilterede 
yapılmıfh .. 23 Ağustoı 1921 de 
"R. 38,, Hull şehri üzerinde do • 

}aşıyordu. Derken müthi~ bir ka • 
sırga koptu ... Kasırga, balonun a

luminyumdan iskeletini, bir kaç 
dakika içinde kırd11 parça parça 
etti. Kasırganın balonu parçala • 
maSI, 45 kişinin hayatına malol • 
du .. içinde •bulunanlardan pek a-

Elektrik tarif esi zı, hemen hemen mucize sayılabi-

Sanayi birliği; İstanbul Elek- lecek bir şekilde, kurtuldular. 
Bundan bahıederken, "R. 38,, ka
zasından kurtulanlardan birinin, 

sonra "R. 101,, balonu kazasın -
dan da ayni tekilde kurtulduğunu 
kaydedelim. 

trik ıirketinin sanayide kullanı

lan elektrik tarifesini indirınek 

için çalışacaktır. 

Büyükada elektriği 
Büyükada elektrik cereyanının 

yakın zamanda iç taraflara kadar 
verilmesi için tertibat alınmıştır . 

Bu cesur adam, mürettebattan
dı ve "R. 38,, kazası, dehtetine 

rağmen kendisini ürkütmemiş, 
sonradan da "R. 101,, de vazife 
almıtlı .. 

Abidelerin temizliği 
lstanbulun muhtelif tarafların- Şenandova ve Los Anjeles 

"R. 38,, kazaıı, bütün dünyada 
akisler bırakmış, bu felaketin deh
ıeti teıiriyle, lngiltere, bir müd-

daki abidelerin temiz tutulması 

için belediye alakadarlara ,iddetli 

enıir vermiıtir. 

Tramvay albnda 
T opkapıda Madam Eleninin e· 

vinde oturan 1 2yatında T eofilos 
dün Sirkeciden tramvaya atlarken 
yere dü,müş; ayağının parmak • 
ları kesilmittir. 

det için büyük hava gemisi vücu· 
da getirmeği göze aldıramamıftı. 
Bununla beraber, nihayet hatka 

bir büyük hava gemui daha vü -
cuda getirildi. Methur (Şenan • 
doa,, nın, "R. 38,, den daha üstün 
ve daha ıağlam, daha mükemmel 
olması yolunda itina gösterildi. Bu 

ikincisinin motörleri, birincinin -
kinden fazla beygir kuvvetindey• 

di. 
Buda, 1925 aeneıi Eylulünde bir 

kaç saniye içinde mahvoldu. (Şe
nandova) balonu, havada, bir tür
lü teıbit olunamıyan bir sebeple 
tutuıtu ve alevler, balonu çabu -
cak yoketti. 

Bunu takip eden. zaınanlarda, 
bir çok hava gemisi yapıldı. Bun
lardan Amerika heıabına yapılan 
(LoıAnjeleı) Atlaı Okyanosunu 
geçen ilk hava geınilerinden biri
dir. Amerika hava filosuna çok 

hizmeti dokunmuttur. Fakat 
mütehaaaıalar, Amerikalıların 
bundan daha üstün bir ba • 
lonları olabileceğini ıöyJiyerek, 
(Loı Anjeleı) in mühimsemiyor -
lardı. 

" R 101 ,, in yapıhtı 

Tam bu ıırada, Jngilterede da
ha büyük bir zeplin yapılması ka
rarlaıtırılmıfb. Karar, tatbik o -
lundu. 1930 ıeneıi Kanunuıani • 

ıinde "R. 101,, meydana çrkarıl • 
dı. Bu hava ıemiıi1 akla gelebile
cek teılcmil emniyet vuıtalariyle 

mücehhezdi. 
Daha "R. 101,, balonunun inşa

sına haşlanmadan, evvelce kaza • 
y:ı uğrıyan balonlardan bahsedi • 
lerek, bir çok kiti tarafından bu
nun yapılmaıma itirazlar yükselti 
liyor bu kadar büyük hava gemile 
rinden istifade edilemiyeceği 

kaydile, botuna masraf etmekten, 
tehlikeli bir ite girişmekten vaz 
aeçilmeıi temenni olunuyordu. 
Buna kartı, "R. 101,, balonunun, 
daha evvelkilere kıyas edilemiye

ceği1 akla gelebilecek tekmil em· 
niyet vaaıtalarile mücehhez bu -
lunduğu söylenildi, büyük balon -
ların ite yaramıyacağma dair bir 

çok kişinin edindiği kanaati gi -
dermek ümidiyle yapılan "R. 101,, 
havalandı .. 

Bu balon yapılırken, "R. 38,, 
balonunun uğradığı kaza göz ö -
nünde tutulmuş, hafifliğin tercih 

sebepleri doğru görülmekle bera -
ber, aluminyumdan bir iskeletin, 
kasırga tarafından pek çabuk 
parçalandığı düşünülmüş, iskele • 

tin çelikten yapılmasında karar 
kılınmıttı. "R. 38,, balonunun fe -
lakete uğramasına sebep olan ka· 
11rga1 30 kilc.metrelik bir hızla 
hükmünü icra ctmitti. 

Bu itibarla "R. 101,, in 75 ki -
lometre hızlı bir kasırgaya daya -
nabilecek derecede kuvvetli ol • 
ması, gözetilmitti. 

Y almz, kasırganın iskelet par• 
çalamaktan ibaret tehlikesinden 
haıka, bir de hava gemisini yere 
doğru tazyik etmek ve hu suretle 
mahvetmek tehlikesi de bulun -
duğu unutulmuıtu. 

işte, "R. 101,, i de kasırga yere 
doğru tazyikle mahvederek, kur • 
bunları arasına katmıştır. 

F eli.ketten sonra, hakikaten 
"R. 101 11 in iskeletinin kasırga ta
rafından parçalanamadığı, sağlam 

kaldığı görülmüş, fakat iskeletin 
ıağlam kalmasiyle kazanın önüne 
geçilemediği öğrenilmiştir. 

rtihayet " Akron ,, 
Kısa bir müddet evvel ayni f e -

lakete uğrıyan (Akron) da, birden 
bire çıkan bir kasırganın şiddet· 

li çarpışile denize kadar itil
mit, o da kasırganın kurbanları 
ıilıileıine karışmıştır. 

Havacılık muhiti, timdiki hal • 
de, bu gibi tehlikelere eli kolu 
bağlı kalıyor. Kasırgadan naııl 
kaçınabileceği, henüz meçhuldür • 
Şimdiye kadar kasırgaya tutulan 
tekmil zeplinlerin bu felaketten 
kurtulamadıklarına göre, acaba 
bunun hiç bir çaresi yok mudur? 

Şimdiki halde yok, fakat yarın .. 
Öbür gün?. Bu müthiş tehlike -
den kaçınmak şöyle dursun, hatta 
saldırıtına , karşı konulabileceği 

ümit edilirse, "hayır, imkansız • 
dır!,, denilebilir mi?.,, İmkansız 
olan, fennin her gün yeni bir ha • 
rıka gösterdiği bir asırda, bu ih • 
timale mutlaka menfi cevap ver • 
mektir !. 

Gerçi, büyük balonların başka 

türlü sebeplerle kazaya uğrama -
ları da kabilse de, anlattığımız 

hadiseler gösteriyor, ki başlıca 

tehlike, kasırgadır. Yeni bazı ted· 
birlerle, yeni bazı tertibatla, ba· 
!onların bu tehlikeyi de geçİftİre • 

bilecek hale getirilmesi .... Ki.mbi
lir .•.. Bel ki de zannedildiğinden 
daha yakın bir zamanda mümkün 

olur .. Esas meıele, hakiki tehlike
nin tayininden sonra, onunla mü • 
cadele çarelerini yılmadan ara • 
maktadır. 

Ancak, gene bir mesele var: A· 
caba, böyle büyük balonlar ya· 
pılmasından vaz geçilir mi, dersi· 
niz?. Çünkü, "R. 101,, yapılırken 
yükseltilen itirazlar, son kazalar· 
dan sonra, daha kuvvetli olarak 
yükseltilmeğe batlandı .. Bu sefer• 
de, bir tesiri olmaz mı?. Belli de· 
ğil, "R. 101 ,, kazasını takiben 
-!iddetli itirazlara rağmen
(Akron) un yapıldığını unutmıya 
lım !,, 

VAK 1 T neşri vatı 

Fevkalade heyecanlı bir roman 

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

eseridir. Bir papazın fevkalade heyecanlı, meraklı, coşkun 

aşkını, san'atkArane bir şekilde anlatır. 

Tevzi Yeri: Ankara Caddes'nde ln!:ılaip Kütiiphane•İ 

Fiatı 25 kuruş. 



T~QKı E 

llRAAT 
BANKASI 

ı s u ı ~ u ı fi o m ro ~ ı e r i B ı·nrn ~ ü r ı o i ü ı ~ e n : 
18-4. 933 tarihinde muhtelif gazetelerle ilin. edilen euadan aşağıda fasıl numara11 ve kıymeti 

m•harrer olanlar hizalarında yaııla tarihlerde gilmrük · resmj aranılmaksızın sablacaktar. Talipler 
mlbayede ıartnamesini komisyondan alabilecekleri gibi eşyayı da latan bul · ve Galata Gnmrüklerin· 
deki mahalli mahauslarında görebilirler. Mezkur tarihlerde saat 14 te kıymetinin % 7,5 derecesin-
de teminat akçelerini hamilen Başmildürlilkteki komiıyo~a ;nüracaatlan. · · (1764) 

Fuıl Kap adedi Muhammen kıymeti Mnzayede · -Cinsi eıya 
No. Lira Kurut tarihi 
2 155 910 22 13(Mayıa/933 JÇ:onserve süt bUlisalara yağ 

ve saire 
5 79 283 60 20/Mayıa/933 · Hububat, mek61it kols ve 

saire. 
4 86 455 80 27/Mayıa/933 Muhtelif konserve. 
7 , 16 74 ·,5 51 t1azirao/933 Muhtelif yağlar. 
9 11 39 91 13/ tiaziran/933 Tohum ve nebati kökler. 

10 . 83 444 60 21 I Haziran/933 Mutıtelif hayvanat tüyleri 
ve saıre. 

12 8 12 20 29/ Hazirao/931 Sun'i gübreler. 

T ekirdağı Vilayeti Daimi 
Encumeninden : 

VilAyet Nafıa11oa ait on buçuk tonluk mazotla miltebarrik 
Silindirin tamiratı 9 - 4 - 933 tarihinden itibaren 30 · 4 - 933 tari
hine kadar 21 giln müddetle milnakaıaya koqulmUftur. Şeraiti 
anlamak ve silindiıi görmek istiyenlerin Daimi encümen kalemi
ne milracaatlara ve taliplerin ihale günü olan 30- 4 - 933 paıar 
giinli saat 14 te Daimi encümeninde hazır bulunmaları ilio olu· 
nur. (1672) 

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden : 

lataııbul Postaneai için pazarlıkla Madeni teabbiltlü sevk 
Dolapları ve aaire yaptmlacakbr. imaline talip olanlorm 25-4-933 
aalı ıünil saat 14 te Bq mOdiriyette mlltqekkil komisyoııa mli· 
ncaatlan. . (1726) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütebaaauı 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 

DIŞ DOKTORU 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: Oıküdar Atlama
tqı No. 53 

GOZ HEKiMi DOKTOR 

Süleyman Şükrü 
Birinci ıınif müteba1111 

Babıali (Ankara caddeıi No. 60) 

SAHlBt: lılEHlılET ASIM 

Umumi Neıriyat MUdUrU: FiKRET Aon 

VAKiT JıılA.TBAASl - 1STANBUL 

A e gane mercı .•• 

DUnyanın her tarafında lntltar eden gazete ve ,,..r 
mualar ·~·· uan kabul ve her nevi 
.. °' • reklAaı.. netrlyatı yapıhr. 

idare merkezi : Ankara caddesi - Kahramanzad' 
Hanı Birinci ve ikinci katlar 

Telefon "umaralar1: 20095 • 2oô!! 
Posta kutusu : lstanbul postan•I 17• 

Tekirdağ Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Tekirdağın Solak Çeşme Mevkiiodeki ziraat fidanlığında' 
namesi Mucibince yapılacak Sera teferruatı 15 • 4 • 933 ta~; ,
deo itibaren 7 • 5 • 933 pazar günü saat 14 de ihale edı dJ tf 
üzere 21 gün müd:letle münakasaya konu!mu1 olmakla tahPi-1 
Janlaran ve faz'.a malumat almak iıtiyenlerin Tekirdağ• dSJ 
encümenine müracaatla-rı ilin olunur. (171 

Kösele Parçası Satışı _,. 
Beykoz kuo dura fabrikasaoda bu uoan kösele parçaları ~0..

yede ile toptan sablacakbr. Görme~ is ti yenlerin her ~o, 111 fab" 
y~~eye iştırak için de 25 nisan 1933sah günü saat onbırde S8) 
rikava müracaatlara ilin olunur. ~ 

Sadık Zade Biraderler 
VAPURLARI 

Haftahk muntazam 

iZMiR 
Sürat pos.tası 

Lüks kamarala11 havi 

• •• •• 
ınonu 

vapuru C t • 
22 Nisan Umar esı 
saat 14 de Galata nhtımından doğı u 
( lzmir) e hareketle pazar ıı;ünü Izmir'e 
muvasalat ve pa7.artesi günü lzmir'· 
den hareketle salt günü Jstanbula 
avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altında acen
talığana milracaat. Tel. 22134 

(2205) 

1
3UncU Kolordu Sat111•1 

Koml•ronu llln1•'1 

M. M. V. Sa. Al. Ko. d~ 
Hava ihtiyacı için kapılı ""'' 

la 50 ton hint yağı aba:r P!. 
Miinakasasa 7 • Mayıs • 9.., ~ 
zar günü saat 14 tedir. iti~ 
terin şartnameyi g6rmek O· ff' 
her gün Fındıkhda 3. K. ...-.: 
tınama komisyonuna ve 111 fi 
kasaya iştirak için belli ~~ 
saatte Ankarada M. M. Sa~ 
komisyonuna gelmeleri. hs~ 

Meıkczl idaresi Galata köprü aşı p ~ 
Şube A, Slrktcl Mühiırdanade H~l4f 

lzmlr ·Pire· lakend.,..~,. 
Postası ~ 

(iz • ) 25 Nıııo Jll' 
mır J ı de Ga51l 

rıhhmmdan kalkar, f11 


