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ANKARA, 23 (A.A.) - Borç
lar mukavelesi dün Paris Büyük 
elçiliğimizde merasimle imzalan -

,ım--------~---~~~~;;;~--~İoomlı!!""!"'9--.~~'!l!:=~=:-ıı:---~--.~~-ı·· mı§tır. Fenerler itilafı da ayni 
zamanda imzalanmıştır . 

• 
lzmirde 

Gençler Razgrat hadisesi 
münasebetile miting 

yapmak istediler 

Taksimde CUmhuriyet abidesi önünde bayrağımızı sellmhyan yavrular 

1ZM1R, 23 (Hususi) - Raz· 
grat hadisesi burada büyük bir he· 
yecan uyandırd1. Gençlik bu mü· 
essif hadiseyi protesto etmek için 
bugün bir miting yapmak teşeb
büsünde bulundu, fakat zabıta 
müdahale ettiğinden teşebbüs ne
ticelenea».ed i. 

Dün; Büyük Millet Meclisinin J 
açıldığı ve milletin mukadderatı· 
na hakim olduğu büyük günün yıl 
dönümü idi. 

Bu büyük gün ayni zamanda; 
çocuk haftasının ik günü idi. 

Dün bu büyük gün şehrin muh
telif taraflarında, mekteplerde, 
candan gelen büyük bir neş' e ile 
kutlulanmı§hr. Halkevi ile Hima· 
yeietfal cemiyetinin hazırladığı 

programa göre şehrin muhtelif ta· 
raflarında, mekteplerde talebe ta· 
rafından tezahürat yapılacak öğ

leden sonra da Halkevinde bu bü
yük günün hatıraları yaddedile
cekti. 

Bütün resmi ve hususi daireler, 
müesseseler tatil olduğu için, evi· 
ni, dükkanını bayraklarla süsle
yen halk Taksim ve Fatih mey
danlarına toplanıyordu. 

Fatihte 

naklye hanım nutkunu 
söylUyor 

A.'\KA 40 ıncı liste den büyük bir grup için otomobil· 
Cemiyet' RA 2.3 < A.A. 1 _ T 0 T ler hazırlanmıftı. 24 tane olan bu 

1( ınden ver"J . . . b'll H' . f l b k arşılıkJ 1 rnıştir . otomo ı er ımayeıet a ayra · 
Ça ket· art aranacak l 'l .. 1 . . 
1 

11lıelerin 40 arapça ve fars· an e ıuı enmıştı. 

Darülfünunlular 
,. 23 Nisanı heyecanla kutluladılar 

• 

DarUlfUnun konferans salonunda Milli marş söylenirken 

la kesilen şu nutku söylemiştir: 

(Devamı 8 inci sa.yıfamızda), 

Bunun üzerine gençler vali Ka· 
zvın paşaya bir heyet göndererek 
lstanbulda tevkif edilenlerin ba· 
ğışlanmalarl için temennilerinin 
yüksek makamlara bildirilmesini 
istediler. 

Vali paşa gençlerin bu istekle
rini yerine getirmeği vadetti. 1z -
mir gençliği Razgrat hadisesinden 
çok müteessirdir. Ve galeyan ha
lindedir. Ölülere hürmet etmi· 
yenlere lanet etmektedir. 

Ankara da 
Halkevi kütüpanesi açıldı 

ANKARA, 23 (Yakıt) -Halk 
evi kütüphanesi bugün saat üçte 
Maarif vekili Reşit Galip beyin 
huzurile açıldı. Ankara Halkevi 
reisi Nafi Atuf Bey bir nutuk 
söyledi. Merasimde halkevleri re
isi Necip Ali, Türk Tarihi Tet • 
kik Cemiyeti azaları ve kalabalı}( 
halk bulundular. Davetlilere çay 
ve pasta ikram edildi. 

Milli hakimiyet bayramı müna
sebetile Darülfünun ve yüksek 
mektepler talebesi dün saat ikide 
Darülfünun konferans salonunda 
bir toplantı yapmışlardır. Merasi
me saat tam ikide şehir bandosu
nun çaldığı istiklal marşile başlan
mı§tır. Konferans salonunu doldu· 
ran talebeler de hep bir ağızdan 
bando ile birlikte istiklal marfmı 
söylemişlerdir. Bundan sonra 
gençlik marşı söylenmiş ve sıra 
nutuklara gelmiştir. 

············································~·············································· 

ilk olarak Tıp fakültesinden · 
Haydar Bey kürsüye çıkmış, mü
teaddit yerlerinde sürekli alkışlar-

.d. ' gı ıyoruz ..• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ........................... - ....... 1 Dün umumi spor merkezinden 
Kibrit ~ I Sofyada yapılacak Türk B~lgar 

'1iM ,, ~ ~F , Milli takımları maaının gerı hı· 
V. l 'iZ -Ç/ ( " ' ' ırl.L~ ' r n..ra l ·'"'-~ı > . -~ · rakılmıyacağı ve yapılacağı hak-

Kro~er 'in ~ ffi ffi :ff ~ ~ {~ ..-~ kında federasyona tebliğ gelmi§· 
6 !J 8~'(. ,. , { ~ tir. Bulgarlar son temasımızın ne• 

Aşkları -..:..[ ~... ticeleri, milli takım kadrosunun 
• •:::ı """', '-":. dünkü çalışması hakkında yazımı· 3 - Cesarete 

8
9 

- Cins otomobillere bindirildi En önde 
~ - Cerbez nurnaralı listesi şudur: 1 Gelen ilk mektep talebesi bu 

-c - c· · R k ki 4 - cev 10 - cınsıyet tehir bandoıu olduğu halde bü- e mera ı / zı altıncı sahifemizde bulacaksı· 
S evap lrım-cırm- "k b. . · ak bel .... ,.. ~ ı ı _ c·ıs· . yu ır geçıt reımı yapar e- bir yazı 
6 ve~ ım·cısm- 1 d' 
'? ... Ceziın. I 2 - Cürec ıyeye, Hakevine, Halk Fırkasına, 

- Cihet cezm. 13 - Cürilm-cürm. lstanbul vilayetine gidildi. Bura- Bunün 9 uncu 
14 

- Cüzü cüz- larda küçük yavrular Belediye re- 6 ,~ _, 

(DeTmm. hdl .. yıfada) sayı,amızua 

nız . 
Resmimiz geçen teşrinisanide 

L----~~:::;;::::;;;:.._.::..:..-ıı.~-----11 lstanbulda karşılaşan Türk - Bul· 
- Mehmet Bey için çapkın diyorlar. iki elim yanıma l gar milli takımlarını bir arada 

gelecek. Bunca yıllık kom,uyuz. Bir ,.nıı bana bir fena .. t . 
,.azıe bakhğını görmedim. gos erıyor • 



Sayıfa: 2 VAKiT 

Razgrat hadise
sinin tahlili 

(Baıımakaledeo devam) 

Bulgar başvekili ve hükumeti hu 
tarzı if ad~inde mazur da görü
lebilir. Nihayet bu ifadeyle hadise 
kapanılabilir. 

-~ON;HABE~_LERl.B 
Ruzvelt ve Makdonalt Amerikada 

Fakat Bulgar hükUmeti için bu 
ifadeye herkesi kı!nmış f arzetmek, 
bu suretle kendi kendini de inan -

Başbaşa yaptıkları müzakerelerden 
nasıl bir netice aldılar ? 

dırmak idari ve siysi bir hata olur. 
Herkes biliyor ki Bulgaristan - Vaşington, 23 A. A. - M. Mak ları meselesi de nazara alınmıştır. 

da vatanperverlik namı altında te- Donald ile Mösyö Ruzveltin dün Fakat M. Ruzvelt para işlerine 
§ekkül etmiş bir takım siyasi cemi- a~am baş bata yaptıkları konuş· müteallik beynelmilel vaziyete 
yeller vardır. Resmi Bulgar hükô· ina geç vakte kadar sürüp gitmiş· fevkalade bir ehemmiyet atfet • 
metinin ve Bulgar meclisi meb'u- tir. Bu görüşmede Amerikan ve miştir. 
sanının vatanperverliklerini mem- lpgjliz mü,ayirlerinden hiç biri M. Ruzvelt bütün dövi;zler j,çin 
leketlerinin menfaatlerini mu - bulunmamıştır. ihtiyat altın nisbetini azaltılması~ 
hafazaya kafi görmiyerek bir Bununla beraber ıonr~dan öğ - nın teda-vül mevkiine daha fo:zla 
takım pususi maksatlar ta - renildiğine göre Mösyö Mak Do -1 miktarda banknot çıkarılmasını 
kip etmek ıçın teşekkül et- nald ile Mösyö Ruzvelt beynelmi- ve ticaret e§yası fiat!arınm akla 
mit olan bu cemiyetlerden bi - lel mail ve ticari meselelerjn hep- uygun bir surette yükselmesini 
rinin mutlaka bu işte parmağı sini gözden ge~irmi§ler ve kendi mümkün kılacağını ehemmiyetle 
v rdır. Nitekim bjr kaç gün evvel bakımlarını açrkJan !Grğa ~irbiri- kayl)etmişJir. 
Bulgariıtanın Ankar;ı sefiri M. ne anlatarak ikar§ıJıkh bir anla§ - Vaşington, 23 (A.A)-M. Mak 
Antonof da bu ~i.beti itiraf etmiş- ma sonuna varmışlardır. Bu an - Donald matl>uat milli iklübü tara· 
tir. Bu hadisede şiyasi cemiy.etler· laşma dünyanın iktisadi vaziyeti- fmdan Krefine verilen öğle ziya -
den birinin teşvik ~e tahriki bu - nin eski haline getirilmesi yolun - f etj bittikten &onr~ söylediği kışa 
lunması da işin içinde bir Türk a· da ilerleme· ~dımları atılacağını bir nutukta iktisadi silahların a ,, 
leyhtarhğı bulunduğunu gösterme- umdurmaktadır. zaltılması işinin ve para mesele -
ğe kafi gelir. Binaenaleyh Bulgar Mösyö Ruzvelt Mösyö Mak Do- ıini halledecek l;>eyn.elmif el bir ili
hükumetinin bu nokt;t üzerine nald fiat dütüklüğüne :ve İ§ıizliğe l ıfın bütün dünyayı refah yoluna 
balmumu yaprftıra.rak düıünme - bir nihayet rvermek için Anglo - götürebilecek ilk :zaruri çareler 
ıi, ~yet Türk - Bulgar dosthığu- Sak.son m~ai İ§lİrakinin eb~mmi- mahiyetinde olduğunu kaydetmiş
nun iıtikbalini korumak istiyorsa yeti üzerinde mutabık kalmışlar - tir. 
ona göre hare~et etmesj Jaıımdır. dır. M. Mak Donald, telsizle her ta-

Şu halde Razarat hadiseıi .Mösyö Ruzvelt ile M. Mak Do- raf~ yayılan bu nutkun;! :fU !uretJe 
"Türklere karşı değil, belediyeye Donald bugj.in Potomak ırmağın- devam e~miştİr: 
karıı bir harekettir,, demek ve a - da yapacaktan bir sandal gezinti- "Dünya iktisat konferansının en 
hnacal~ tedbirleri yalnız bu ,erçe- sinde görüşmelerine devam ede· büyük gayelerinden biri demok -
ve i~inden görmek kam bozuk bir ceklerdir. Bu gezinti, ve ~onu§ - raai esasına dayanan hükumet sis· 
adamın vücudunda s;ıkan bir çı- mada da başka hiç kimse bulun · temi k\ırmak ve korumak ve kur
banı harici ilislarla tedavi etme- mıyacaktır. Ge:ıinti eınuında ya- tarmak olacaktır.,, 
ğe benzer.. pılacak görüımelerde müsbet ve Bu ıözlerden ıonra M. Mak Do-

Filhakika bu yolda ilaçlarla çı- kati karar alınması beklenmelrte- nald iktisadi mahiyette bir Kellog 
baıa kapanabilir. fakat çok geçmi- dir. miıakı yapılmaıını tavıiye etmiş 
yecek, vücudun diğer bir tarafın - lki hükumet reisi arasında dün ve demiştir ki: 
da batka bir çıban ~ıkacaktır. gece yapılan müzakere neticesin - Ziyafet ~ittikten sonra M. Mak 
Hastalığın tahribatı için isin de _ de milli paraların istikrar ettiril .. Dgnald beyaz saraya dönmüş ve 
vam edip gidecektir. Bir gün bü- meıi meselesinin myzakereıh~e M. Ruzvelt ile yeniden müzakere
yük bir tehlikenin patlamasına se- fngilterenin muvafakati tıynamile ye giripiıtir. 
bep olacaktır. · temin edilmit ııihi görünmektedir. Bu esnada mütahauıslar da ln-
Razırat hadisesi memleketimize lngilterenin, harg borçları meıe • giliz f,lçiliğinde bir toplantı yap -

aksedince lstanbulda Darülfünun lesi hakkındaki Amer~k~n bakı - mıtlardır. 
gençliği harekete geçmiş. Toplu o- mını da kabul ettiği muhakkak sa- M. Makdonald dün gece beyaz 
)arak Bul~ar konsoloshanesine gi- yıl.maktadır. aarayda verilen resmi ziyafette 
derek teessürlerini ifade eden Bu Amerikan b~mıı harp borç· bulunmuıtur. Siyaset ve diploma
bu gençler sonra Bqlgar mezarlığı· tarının bütUn dünyayı ala}ladar. e· ıi alemlerine mensup bir çok yük
na gidip çelenk koymuşlar, bu ha- den iktisadi meseleler dizisinde sek kimseler de bu :.ziyafete davet
reketleriyle Razgr{lt müçrimleri- ancak ikinci derecede ehemmiyet· li 11fatile ittirak etmişlerdir. 
n~ karşı ölülere hürmet dersi ver- li yer tuttuğu, kambiyo1a:-ın islik· 
me~ istemişler .. Haddi zatında rarı ve gümrük manialarının or • 
Türk talebenin bu tarzı hareketi tadan kaldmlma11 maddlerinin en 
vatani ve insani hislerin en neci - esaslı meseleler olduğu merkezin
bane bir ~ilde tecellisinden ba~ - dedir~ 
kabir !ey değildir. Mösyö Mak Donald yola çılanıt 

Bunula beraber Türk zabıtası top bulunduğu sırada Mösyö Ruzvel -
lanan gençleri dağıtmıştır. Çün- tin altın esasını bıralmış.k yolun · 
kü aralar-ına vatanperver maskesi da aldığı karardan dolayı lngilte· 
altında bir takım tahrikçilerin ka - renin bir güceniklik duYmadığı ve 
rıtarak tecrübesiz gençleri bir ta- bir mukabele bilmiıil fikrine düt· 
kım taıkmlıklara ıevketmesi ihti • mediği de açıktan açığa bildiri) · 
malini düıünmüştür. miştir. 

Acaba Razgrat mezarlığına ya· Vaşin.gton, 23 (A.AJ - M. Ruz 
pılan tecavüzün tahrikçileri· ara • velt ile M. Mak Donald, ıu müşte
sında Türk - Bulgar. dostluğunu rek tebliği n~retm~lerdir. 
çekemiyen bir takım ecnebi unıur· 
]arın karıtmadığını bize kim te -
min edebilir?. 

Zira meçhul bir hakikat d~ğil • 
dirki vatanpervibayğ arı~rlkrğ yr 
dir ki vatanP,erverlik hayra_ğı al -
hnda toplarwmı§ olan tecrübesizler 
ÇOK defa kendileri bile farkına, 

varmaksızın ecnebi tahrikata 
alet olabilir, bu suretle kendi 
memleketlerine ve milli menfaat -
lerine hiyanet edebilir. 

Hül:\r.a bir kere Razgrat hadise
sinin mahiyeti bundan ibaret oldu
ğu bilinmelidir, ondan sonra Türk 
- Bulgar dostluğunun istikbalini 
kurtarmak için ne yapılabileceğini 
ayrıCA dütünmP.k lazım gelir. 

Mehmet Asım 

"Dünya iktisat konf eranıınm 
müzakere mevzuu olacak kfhca 
meseleler gözden geçirilmiıtir. Bu 
meselelerin ilkönce mütahaasıala -
ra havalesi kararlaştırılmıştır. 

Mütahaasıılar, müz~kerelerine 
bugün --dün-:- öğleden sonra baı 
lıyacaklar ve akıab geç vakte ka
dar deva.m edeceklerdir.,, 

M. Ruzvelt ile M. Mak Donald 
arasındaki görütme saat 12,45 de 
bitmittir. Bu konuş.mada Ameri -
ka. namına M. Hull, M. Mole ve 
M. Villiam Bullitt. lngiltere namı
na M. Lindsay, M. Van Sittart ile 
M.. Meith Ross hazır buhınmuı -
lardır. 

Bu mülakat esna.unda harp borç 

Muğlada zelzele 
MUGLA, 23 (A.A.) - Bugün 

saat 8 de Dadayda bir zelzele ol
muıtur. Sarsıntı şarktan garbe 
olmuş ve mühim hasarat yapmıt· 
br. Hasarat miktarı tesbit edil· 
mektedir. Zelzele ayni ıaatte şeh 
rimi~e de olmuıtur. Muğlada ol
dukça !iddetli idi. Fakat hasar 
olmamıttır. 

Rasathanenin kaydetti~i 
zelzele 

lSTANBUL, 23 (A.A.) - İs
tanbul rasathanesi bugün sekize 
on bir kadar kalarak cenubu gar· 
bi istikametinden gelen tiddetli 
bir zelzele kaydetmiştir. F evkal
merkezin lstanbuldan 480 - 500 
kilometre mesafede olduğu tah • 
min edilmiştir. Bu zelzelenin şid
deti 26 - 9 - 1932 de kaydedilen 
Halkidikya yıkıcı zelzelesine ya -
kındır. 

Kütahya Ticaret odasile 
Yülyüs şirketi davası 
KÜTAHYA, 23 (A.A.) - Kü 

tahya Ticaret odasile Yülyüş Ber 
ker şirketi arasında üç seneden
beri devam edel\ dava, Ticaret o· 
dası lehine bitmiştir. Dava 12 bin 
liralık idi. 

Fazla kağıt para 
çıkarılmıyacak mı? 

Vaşington, 23 (A.A) - Ayan 
meclisi tedavül me:vkiine fazla 
mil,tarda kağıt para çıkarılması 

hakkında veri len takrir~ 25 ı;mıha
halif reye karşı 44 rey Ue reddet • 
miştir. 

Milli çifs:iler hirJi~i ta~af,ndan 
da müdafaa edilen bu teklifte çif
çj~r~ ait borçların banknot ve bQ· 
no ihracı sure tile ve yüzde bir bıı · 
sıık faizle daimi lwrca tahvili der
piş erlilmekte idi. 

Dün Ankarada öldü 
ANARA, 23 (A.A.) - Japon 

Büyijk el!iisi M. lsaburo Yoahida, 
bir müddettenberi tedavi altında 
bylundµğu sıhhat yurdunda bu sa· 
bah saat 9 da vefat etmi§tir. 

Muhitine kendisini pek sevdir· 
miş olan mü arünileyhin ölümü 
An~ar~ mııl}afiljn~e derin bir te• 
essür uyandırmıştır. 

Ankaranın en bazik doktorla
rından başka, lstanbulda bulunan 
Türkiyenin en namdar doktorla
rı da davet edilerek baldırılmış, 

gösterilen büyük ihtimamlara rağ
men maalesef kurtulamamıştır. 

Merhumun hastalığı hummayi ti· 
foidi idi. 

Bomba sandılar 

Münakalat durduruldu, 
fakat ..• 

MADRlT, 23 (A.A.) - Dün 
gece Maclrit lokantalarından biri
nin kapısı önünde polisler bomba 
olmasından §Üphelendikleri bir 
paket görmüşlerdir. Emniyet mü 
dürlüğijne haber verilmesi üzeri· 
ne gönderilen m~hafızlar, bu pa· 
ket yerinden kaldırılıncaya kadar 
münakalatı durdurmuşlardır. 

P-olis müdürü bu paketin için
de bir radyo makinesine ait bir 
alet bulurı.muş olduÇunu söylemiı
tir. 

Türk - Yunan 
konuşmaları 

ATINA, 23 (A.A.) - Gazete· 
ler bir ticaret itilafı yapılması, 

Türk - Yunan konuşmaları hu
susundaki Türk - Yunan hüku -
metlerinin ehemmiyetine dikkati 
çekmektedir. 

Giresunda Çocuk günü 
GiRESUN, 23 (Yakıt) - Ço

cuk bayramı t~hrimizde çok gü · 
zel bir şekilde karşılanmıştır. 

Millet Meclisinin açılı~ gunu 
münasebetile de merasim yapıl

mış ve bu bijyük günü hararetle 
kutlulanmıştır. 

Vilayet, belediye, emniyet mü-
dürlüğü, halkevi, ticaret oda11 
makamları çocuklar tarafından 

işgal ve idare edildi. Gece halk
evinde müsamere verildi. 

Yarın akşam Hi..mayeietfal 
menfaatine bir cocuk balosu ter -
tip edilmiştir. Çocukların eğlen• 

mesi için çocuk bahçesinde bele
diye tarafından tertibat alınını~ -
tır. dir.,, 
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~RETLER 
Çocuğun hakkı 
İptidat . 

lc&d ınaban cemiyetlerinde 
ın ir h ktad İJet . a ır .. Ona e-

~l ~erılmez. Kadın kafeı 
fe"lt ıızlennıeğe mahk" b" , , Çocuk um ır 

llı . ' hele kızıa ortadan 
hltıı t,· ıatenen ve varlığı leke 
ç ır zavallıdır. 

OCuiu ve k d . • 
topluluk a ını ınkar eden 
Ilı t ları yalnız yaılıların 

e ~nıı.:.ıı~~ ~.abalar çocukları 
lilcte . uıtunde alikıran bat· 

. ~ler. a:~~ikleri gibi hareket 
Ji.ıı:.. arın ve yqhların 

~ gllle bir ka 
e Oftl rtılık olmak 

ter:~lçıkan, babuız çocuk-
e )'·L 

11 ettikl · h" . . "IUd" d" erı ırııtıyan 
ı ı ınleri bile çocu(un 

a.... 'Çocuı 
~l.ılııat un varlığını koru· 

1' ır. 

~v 
lı olhn ve kadının cemiyetin 

e .... lllaıı hak"k• 
.qlQı at I 1 ı demokraıile-
• b • ırken 

Q\llluıı . . ortaya çıkmıt • 
bir ad ı~ındir ki XX inci aa· 

dır. ç~ va kadın ve çocuk 
l lrtJJc uaun hakları bu ıon 
1~ d taınamen babadan 

tiilae d 
ıc_ l ~. . e, babanın ya • 
. Jı..ı olh ... ~etın mürakabe hakkı 
ı -11111utt H 

ta.... ~iu bab ur· k atta o kadar 
' ~•)et bu .. aya artı koruyan 

ıun bu d'' d dır Aa unya a ya • 
.~.9'1d\lr. ·Ç rın koyduğu düı· 
~ıL· • OCuk. Qtdir B ınıandır ve hak 
'al" • u h 1 ÇOc\dc ak verilecektir. 

oJa...ıc b&Jc. •a.hibi bir küçük 
a 1.::_ Yetıttırilecektir. 
.... --çiilc. 

ııı bir 
0 

'fta&n artık babanın, 
'terbiye .1lln
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Adli gede ...................... 
Mağaza bekçisi 

Mehmet ne yapmış 
Muhafaza edece§I mallar. 
Cjaldı§ı hjln, UCj buCjuk se· 

neye mahkOm edildi 

Tevkif edilen 
gençler 

Bugün istintak hakimi 
tahkikata başlıyacak 

Bulıar mezarlığındaki nümayiş 
hadiıeai etrafındaki hazırlık tah-

lıtanbul ikinci ceza mahkeme· kikati neticeıinde, müsaadesiz 
toplantı yaptıkları kaydile yirmi si, bir çalmak ve çalınan malı ça· 

lınmıt olduğunu bilerek satın al· 
mak davaıına ait muhakemeyi bi
tirmittir. 

Muhakeıııe edilenlerden Abbas 
oğlu Mehmedin, bekçi sıfatile bu· 
lunduğu Beyojlunda Edip Arıf 
Beyin mağazaaından esanı, kolon· 
ya, pudra ve ba9ka bazı feyler çal
dığı, bunları sattığı iddia ediliyor· 
du. Gene Beyoğlunda mağaza sa· 
hibi F oti Efendi de, çalınan mal· 
lardan bir kısmını, çalınmıt oldu· 
ğunu bilerek ıatın almaktan dava 
edilen mevkiinde idi. 

Muhakeme neticesinde, mağa· 
za bekçiıi Abbaı oğlu Mehmedin, 
mağaza ıahibi tarafından muha· 
faza vazifesi kendisine verilen 
malları çaldığı sabit görülmüş, 

üç ıene altı ay hapıine ittifakla 
karar verilmittir. Bundan baıka, 

bu ceza müddetini tamamladık· 
tan sonra, üç ıene altı ay umumi 
emniyet nezareti altında tutula· 
caktır. · 

Foto Efendiye ıelince, kendisi· 
nin çalınmıı olduğunu bilerek mal 
satın aldığı iddiaıı sabit ıörülme· 
miş, ekseriyetle beraatine karar 
verilmittiı-. 
Davacı Edip Arif Bey, ayrıca 

üç bin lirada zarar ve ziyan iddia 
ediyor, bunun tahlisine karar ve
rilmeıini iıtiyordu. Mahkeme, bu 
zarar ve ziyanı iıbata yarayacak 
vesikalar göıterilmediği noktasın· 
dan, bu isteği kabul etmmıit, an· 
cak davacının, iıterae bu it için 
Hukuk mahkemesine müracaatta 
serbeıt olduğunu kararla9tırmı9· 
tır. 

Üç sene altı ay hapse mahkum 
olan Abbaı oğlu Mehmet, kendisi· 
nin hırsızlık etmediğin aöyliyerek, 
"davacı beni yaktı. Bu iti yapan 
ben değilim!,, demif, mahkemece, 
kararı temyiz edebileceği bildiril
miştir. 

Yirmi ev soyanlar 

Cerrahpa9a, Akaaray, Kıztqı ve 
civarında bir çok ev ~ymaktan 
ıuçlu Mehmetle Zafer iımindeki 
bir kadın ve hırıızlık itinde ya· 
taklık etmekten ıuçlu bulunan bir 
kaç ki9i, bir müddet evvel yaka· 
lanmıılar, haklarında tahkikat ya· 
pılmak üzere, müddei umumilik
çe dördüncü istintak hakimi Salih 
Beye gönderilmitlerdi. 

Mevkuf olarak haklarında tah
kikat yapılan Mehmetle Zafer ve 
kendilerine yataklık etmekten suç· 
lu bulunanlar hakkındaki tahki· 
kat bitmif, hepıi lstanbul birinci 
ceza mahkeıine verilmiılerdir. Bi
rinci cezada yakında muhakeme· 
lerine baılanacaktır. 

Mehmtele Zaferin soymakla 
ıuçlu bulundukları evler, yirmi ta· 
nedir . 

Pipokratın mahkOmlyeti 

Oturduğu evde elli ıram kaçak 
rakı ile bazı aletler bulunduğu 
kaydile adliyedeki dokuzuncu ih· 
tisas mahkemeıinde muhakeme 
edilen Hipokrat Efendi, altı ay 
hapıe mahk6m edilmittir. Müsa· 
dere edilen elli ıram rakı için de 

üç gencin Sultanahmet Sulh 
mahkemesince tevkif edildiğini 
yazmıttık. 

Bunlar hakkındaki tahkikata, 
bugün iıtintak hakimliğince baş· 
}anacaktır. Kendilerinin bugün 
müstantiklikçe ıorguya çekilmele
ri ve tahkikatın bu suretle derin· 
Ieıtirilmeıi muhtemeldir . 

T ahkikatin derinleıtirilmesi ne
ticeıinde, hadiıedeki vaziyetleri 
teshil olunacaktır. 

Zehirli gazlardan nasıl 
korunulur? 

Darülfünun fen fakültesi kon· 
fer anı salonunda önümüzdeki ber· 
9embe günü ıaat on altıda " Zehir· 
1i gazlardan korunma,, mevzuu Ü· 

zerinde ikinci bir konf eranı veri· 
lecektir. Geçen per,embe müder· 
ris Ömer Şevket Bey tarafından 
verilen ilk konferansı büyük bir 
dinleyici kütlesi bulunmuıtu. Önü
müzdeki konferanslar da zehirli 
ga.zlardan korunmayı kolaylattı· 
racak v!lsıtalardan da babaedile· 
cektir. 

Yerli mallar 
Ticaret odası yerli mallara mut· 

laka birer marka konulması fik
rindedir. Bu teklin çok faydalı o· 
lacağı ileri sürülüyor. Tetkikat de
vam etmektedir. 

yirmi iki buçuk kurut para ceza
sı verecektir. 

<lfUrUkCjUIUkten beraat 

latanbul Ağırceza mahkemesin· 
de, Müveddet isminde bir hanım, 
öfürükçülük ettiği iddiaıile muha
keme edilmittir. 

Neticede müddei umumilik, be· 
raatini istemit, mahkemede beraat 
kararı vermittir. 

H1raızhk tahkikatı 

Cerrahpafa ve Aksaray civarın· 
da Ev soymaktan ıuçlu kunduracı 
lbrahimle kendisine yataklık et· 

mekten ıuçlu görülenler hakkın· 
daki tahkikata devam edilmekte· 
dir • 

RUfvet davaaı 

Eroin kaçakçılığı meseleıinden 
tevkif edilenlerden mühendiı 
Kadri Bey, lstanbul üçüncü ceza 

mahkemesinde bir rüşvet meıele
ıinden muhakeme edilmittir. 

Kadri Beyin, Seyrüıefer mü· 
hendiıliğinde bulunduğu ıırada, 

foför veıikuı vermek için rüıvet 
aldığı iddia olunmaktadır. 

Kadri Bey, bu iddiaya kartı 
fÖy)e söyledi: 

- Bu iddia, doğru değildir. 
Kimseden rütvet almıt değilim. E
sasen şoförleri yalnız ben imti-

han etmezdim. Bir heyet vardır, 
imtihan eder, muvaffak olanlara 
ehliyet veıikası verir. Ben de o 
heyete dahildim. 

Mahkeme, phitlerin çağrılması 
için, muhakemeyi baıka ıüne bı
rakmııtır. 

M. Adil Beg .............................. 
Beynelmilel idari 
ilimler enstitüsü 
Hakkında muharririmize 

izahat veriyor 

Darülfünun müderrislerinden 
Musli-hiddin Adil Beyin Brükselde 
toplanacak olan beynelmilel ida
ri ilimler enıtitüsü daimi azalığı · 
na intihap edildiğini yazmıştık. 
Müılihiddin Adil bey bu enstitü 
hakkında kendisile görüşen bir 
muharririmize ıu malUmatı ver
mittir: 

- Bu enıtitü biri asli diğeri 
muavin olmak üzere iki türlü 
azadan teıekkül etmittir. Asli a • 
-za, asli aza miktarının her millet 
için be9te birini tecavüz etmemek 
üzere enstitünün aıli azaları ta· 
rafından seçilir. 

En az üç muhtelif millete men· 
sup azanın teklifi ve umumun üç· 

le ikiıinin kararı ile olur. Bugün· 
kü mevcuda nazaran her millete 

iıabet eden azanın miktarı beti 
geçemez. Buna göre enatitü Tür· 

kiyeden daha dört aza ıeçebilir. 
Enıtitünün hedefi aımme huku
kuna, bilha11a idari hukuka 

taalluk eden meseleleri tetkik ve 
prensiplerini mukayeıe ederek bu· 
günkü ihtiyaçlara en uygun ras· 

yonel esaıları tesbite çalışmak
tan ibarettir. Yeni azanın ensti· 

tüye kabulü merasimle olur. Asli 
aza davet üzerine mühim içtima-

larda bizzat bulunur. Sair içtima· 
larda Belçikalı olmıyan ecnebi 
azanın bulunmaları tart değildir. 

Enıtitü gerek kendi, gerek mu· 
avin azaıı marifetile hukuk ida
re kütüphanesini zenginleştirmek 
vazifeıile de mükelleftir. Brük· 

sek enıtitüsünün bir mühim vazi
fesi de her üç senede bir muhte· 
lif memleketlerde münavebe ile 
toplanan beynelmilel hukuk idare 
kongrelerinde müzakereye zemin 
olacak mevzuları hazırlamaktır. 

Her hukuku idare kongreıinde, 
kongre çalışmağa baıla.madan bir 
kaç gün evvel enstitü daimi aza· 
ları, görütülecek mevzuların ih • 

zari çalı~alarını yaparlar. Kon· 
greye riya~et edecek birinci reiı 
ile reiı muavinleri nar.nzetlerini 

kararla9tırarak temenni mahiye
tinde bunu kongreye teklif eder· 
ler. 

Enstitüye her devlet nüfuıu 
niıbetinde muayyen bir tahsisat . 
verır.,, 

Ahmet Retit Bey 

Müderris Ahmet Retit bey de 
Romanyada kralın himayesinde 
ve veliahtin fili riyasetinde top· 
!anacak beynelmilel idari ilimler 
cemiyeti ıerik azalığına intihap 

edilmittir. 
Lihey Hukuku Düvel Akade-

miıi Ahmet Reşit beyi derıler ver· 
mek üzere Laheye davet etmiş

tir. 
Amerikan barosu 

Haber aldığımıza göre Nev
york Amerikan baroıundan c!a 
Müılihiddin Adil beye bir mektup 
gelmittir. Bu mektupta kendiıi
nin baroya aza kaydedildiği bil
dirilmektedir. Dünyada tanınmıt 
müderriılerin aza bulunduğu bu 
baroya Haydar Rifat beyden aon· 
ra Müslihiddin Adil Beyin de a
za kaydedilmesi kıymetli müder -
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SOHBETLER 

Sevda ve sevdalılar 
Baharla beraber, çiftler de gö-

ründü. 
Sevdanın edebiyatı mühimdir: 

Şairler, edipler, muharrirler, san'• 
atkarlar, sevdayi adeta ulu!1ileş· 

tirdiler. S sinden A sına kadar 
f U dünyanın malı olan sevdayi, 
cennete a it bir nesne ıekline sok· 
tular. 

Hayır, sevdaya kanat takmak
ta mana yok. Kafir şey, cökler· 
de uçmak şöyle dursun, yerde yü
rümüyor bile, sürünüyor ve .... sü· 
ründürüyor. Renkten renge giri· 
yor: Ka:-a sevda, kı:?ıl sevda, pen· 
be sevda ... 

Şunun karasile kızılını bir ta· 
rafa bırakalım da - çünkü bu 
iki sevda gül gibidir, tarife hacet 
yok - pembesinden ba·hsedelim. 

Gülünç! 
Evet, pembe sevda o derece gü • 

lünç, ki ıevdaliları da gülünç 
ediyor. 

Şu çayırda yanyana uzanmıf, 

ıu duvarın dibinde batbafa ver· 
miş, şu ağacın altında burun bu· 
runa oturmut erkekle kadın gü· 
lünç değil midir? 

Gülünçtürler. 
Çünkü her geçen mutlaka on· 

lara bakar. Görenler ıörmiyen • 
)ere göıterir. Dudaklarda tebes
sümler belirir, gözler ıevdalılara 
takılıp kalır ve elilemin eğlen• 

cesi olurlar. 
Sevdanın ve ıevdalıların asıl 

gülünç olduğunu bize iıbat eden 
ıey sinemadır . 

iki ıevdalı, biribirlerine yak • 
Ia,ırlarken, mırıltılar batlar. En 
uf ak el şakaıında kahkahalar 
duyulur ve sevdalılar öpüflüler 
mi sinema salonunda bütün ağız· 

1 • 

lar şapırdar. 
Bütün bu tezahürat, ıevdanın 

ve ıevdalının gülünç olduğuna 

delil değil midir? 
Sevdanın ve sevdalının gülünç 

olmadığı bir yer var: Sahne. E
vet, sevdalı, yalnız tiyatro ıahne
sinde gülünç olmıyor. Sahnedeki 
ilanı atk, dikkatle dinlenir, bir 
öpüıme ıahneıinde çıt çılanaz. 

Sevdalılara tavsiye ederim: 
Sevdalarını saklasınlar, ıoz o• 
nünde ıevi&meıinler. Gülünç olu• 
yor. Ama ~utlaka: "Ben ıevda • 
lıyım, naııl ıevdiğimi de herkeıe 
göstermek istiyorum,, derlerae, 
Darülbedayie girsinler. Gülünç 
olmamak için ıinema kafi değil. 

Sevdanın ayıbını ve gülünçlü· 
ğünü ancak sahne örtüyor. 

Sellml izzet 
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* - Kartal civarında icrayi ~ka
vct eden eşkiya çetesi son zaman
larda şelırimizin bir çok mahallerinde 
bir çok müessif lıtidi•ata sebebiyet 
ı·ermişti. Son zamanlarda da Bostan· 
cıda feci bir surette Hariciye Umu• 
ru ticariye müdürü Raşiı beyle bi
raderini katleden bu çete efradın· 

dan Panayot re Hiristo dün gece do
kuzda Paşaköy ja:ıdarma karakolu
na gelerek sildhları ile birlikte isti· 
nıan etmişlerdir. 

* - iaşe nezaretinde mevcut UO 
bin kilo şeker ile kumaş ve çamatıır
ların .Ualiye nezaretince müzayed.r 
ile sattırılacağı lıabrr al·nmıştır. 

rislerimizin hariçte b,raktıkları te
siri pek açık bir ıurette göster• 
mektedir. 

Dansh ~ay 

Hukuk talebesi iki müderriı te
refine 27 nisan per9emLe gunu 
T epebaıında Turing paluta par• 
lak bir danalı çay verecektir. 
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Bu Çarıamba akfalD1 M ELEK ııı!neoıasıııda 
L i L Y D A M i T A'nın 

Tuvaletleri .... Güzelliği.... Sevimli ~iği .... 

Ankarada Fuat ve Reşit Galip Beyler 
çocuklara birer güzel nutuk söylediler 

(ll:ış tarufı blrlncl ııay.ı.fa.da) 

is muavini Hamit, Halkevi idare 
heyeti azasından Kazım nami, H. 
Fırkasında fırka erkanı ve vilayet 
erkanı taraf mdan karşılandı. Ken
dilerine şekerler ve çikulatalar ve
rilerek ağırlandı. 

yen çocuğun Türk ismini taşımağa 
hakkı yoktur. 

ÇILGINLIK GECESİ 

Kafile bundan t'!onra yavaş ya
vaş köprüden geçerek Taksim abi
desine doğru ilerledi. 

Ootomobiller köprüden geçer
ken bütün vapurlar düdükler çal
mak suretile yavruları selamladı
lar. 

Taksimde 
Beyoğlu tarafında bulunan bü

tün ilk mektepler erkenden Cüm
huriyet abidesi önüne toplanmıştı. 

Küçük yavrular temiz elbiseleri
le şarkılar söyliyerek eğleniyor· 
lardı. 

Hakimiyeti milliye ve Dumlupı· 
nar yatı mektepleri de erkenden 
Cümhuriyet abidesinin önünde 
yer almışlardı. 

Bu yatı mektepleri talebelerinin 
ellerinde "isteriz,, levhaları bulu
nuyordu. 

Dakikalar geçtikçe Taksim 
meydanını da büyük bir halk küt
lesi doldurmuştu. Abide önünde 
saat yarımda merasim yapılacağı 
için 12 den sonra İstanbul Valisi 
muavini Ali Rıza, belediye reis mu 

avmi Hamit beylerle halk fırkası 
idare heyeti reisi Cevdet Kerim, 
Halkevi reisi Hamit, Maarif Mü
dürü Haydar Beyler ve diğer ze
vat yavaı yavaş abidenin önünde 
ıtoplanmı§lardı. 

Biraz .sonra da Fatihten hare
ket etmiş olan yavruların -bindiği 
otomobil kafilesi Taksime gelmiı· 
ti. 

Talebeler abidenin etrafında 
yer aldıktan sonra İstildil lisesinin 
izcileri tarafından bir (ti) borusu 
.öttürüldü. Abidenin önüne dikil
miı olan direğin ıüzerine şanlı 
Türk bayrağı çekildi. Ve küçük 
yavrular tarafından selamlandı. 
Şehir bandosu tarafından İstiklal 
marşı çalındı. Büyük bir vect için· 
de dinlenildi. 

Nakiye Hanımın nutku 

Bundan ~onra lstan:bul Şehir 
meclisi azasından ve Halkevi ida
re heyetinden Nakiye H. hazır
lanmış olan kürsüye çıkarak yav
rulara hitaben çok güzel bir nutuk 
.çöyledi. Nakiye Hanım nutkunda 
bilhassa dedi ki: 

Ana yurdun ve Cümhuriyetin 
gelecekte dayanacağı gençlikten 
dilekleri: 

Sevilmek; icabında kendileri i· 
çin ölmeyi bilmektir. Bunları se· 
ven çocuk sağlığını koruyan, gece 
gündüz çalııan çocuktur. 

Bence mektep çağının hangi 
devresinde olursa olsun vaktini 
bot geçiren emanete ihanet yolun
dan ordudan vazifesini brrakıp ka
çan asker kadar yurda haindir. 

Sevgili çocuklarım! 

Halkevi namına tekrar bayra
mınızı kutlular, sağlığınızı diler, 
ıize sevgiler sunanın .... ,, 

Nakiye Hanımın nutku sürekli 
alkışlarla bitti. Bundan sonra 
muhtef mektepler tarafından ço· 
cuk şarkılan söylendi, merasime 
nihayet verildi, 'talebeler mektep· 
lerine dağıldı 

Abideye konan Cjelenkler 

Dünkü merasim esnasında ls
'tanbul Halkevi, Himayeietfal ce
miyeti, Hakimiyeti milliye yatı 
mektebi ile lstanbuldaki Atina 
Darülfünun talebeleri taraf mdan 
abideye çelenkler konmuştur. 

Mekteplerde 
Dün öğleye kadar bütün ilk 

mekteplerde, orta mekteplerde 23 
nisan haldcında. malUma.t verilmiş 
Te milli mücadele günlerine ait 
hatıralar, muallimler tarafmdan 
talebelere anlatılmıştır. 

Halkevinde 
Öğleden aonra lstanbul Halke

vinin Caialoğlundaki merkezin
de çok heyecanlı bir toplantı ya
pılmıştır. 

Cevdet Kerim Beyden aonra 
Halkevi idare heyeti aza•ından 
Kazını Nami Bey Büyük Gazinin 
nutkunda 23 nisan hakkında t<>y~ 

lemiş olduğu sözleri okumuş, bun· 
dan sonra 23 nisan hakkında ken-
di ihtisasatmı anlatmqtır. 

Kiz.ım Nami Bey.in çok jçten 
:gelen bir heyecanla söylediği söz
ler dinleyiciler üzerinde çok güzel 
tesir yapml§ ve pek çok alkıt· 
lanmıştır. 

Bundan aonra tehir bandosu ta· 
rafından bazı parçalar çalınarak 
merasime niJ\ayet verilmiştir. 

Oe<e 

Kısa Haberler : ................................ 
Münakasa ile tabip 

Yazıldığına göre, Şark timend; 
ferleri idaresi idare için bir diş 
tabibi tayin etmeye karar' vermiş 
fakat bu tabibin ucuz mal olması 
için bir münakasa açmıştır. Etib
ba odası bu garip haberin doğnı 

olup olmadığını tahkik etmeye ve 
doğru ise icap eden muameleyi 
yapmaya karar vermiştir. 

Ecnebi mekteplerinde 
Bazı akalliyet ve ecnebi mck· 

teplerinde Türk hocalarına vak· 
tinde maaş verilmediği iÖrülmiif 
ve maarif idaresi tarafından ala
kadar mekteplere bir tebliğ a-önde
rilmiştir. Bu mektepler hocalarına 
maa§larmı vaktinde vereceklerine 
dair bir taahhutoame verecekler
dir. 

Vaiz maaşları 
Vaiz ve dersiamların maaşları 

hakkında hazırlanan layiha mec· 
lise verilmittir. 

Odalar kongresi 
Mıntaka ticaret odaları kongre· 

si topl,anmış ''yaf meyva istihsali 
t . t•" " l ve ıcare ı , yumurta arımız,, ve 

"'Ticaret oaalan birliği,, mevzulu 
üç rapor okunarak tetkikleri için 
encümenlere havale edilmi!tİr. 
Kongre çarşamba günü te'krar top· 
!anacaktır. 

Dahili istıkraz 

D .. H lk · l L 25 :niaan salı günü Galatasaray Bu toplantıda lstanbulun ileri un gece .a evınin a ay .KÖ§· 

k dek b ıliıea.inde Mülkiye mektebi tarafın· gelen memurları ile münevverler ün i inasında bir müsamere 
1 x dan tertip edilen müsamerede mü· bilhassa kalabalık bir gençlik küt- veri miş uz yurt piyesi temsil edil-

h der.na lbra:him fazıl Bey tarafm-leai J>u1unyordu. Şehir bandosu· miş ve mu telif eğlenceler tertip 
dan dahili istikraz mevzuu üzenun çaldığı istiklal marı1.1 ile ha"· edilmiştir. 

:ır :r ~~~~~~~.......,..-,-.~~~~~~!rinde bir :konferanı verilecektir. 
lanan bu toplantıda Halk Fır.kası - Fransız __ _ )_ ar Ayni mevzu üzerinde müderris 
lstaıibul vilayet idare heyeti reisi 

Hamit Bey perJembe günü Fen fa-
Cevdet Kerim Bey söz .alarak çok kültesinde, Zühtü Bey Kadıköy 
heyecanlı bir nutuk söylemi" ve 

:r Süreyya sinema~ında, Sadi 'Bey 
pek çok alkı"lanmıştır. Amer"k 11 tı e 

z - 1 anın a'I n sasın- Coğrafya da.rülmeıa.isinde, Mac::it 
Cevdet Kerim Beyin nutku dan vaz geçmesinden Bey de Cumartesi günü Darülfü 

Cevdet Kerim Bey nutkuna -1öy- zarar görecekler mi? ün konferans A.lonunda söz söy-
le başlamıştır: liyeceklerdir. 

Paris, 23 (A.A) - Havas A;an ===-=,..--::========::-:=-= 
sın dan: 

Nazırlar meclisinin dünkü top -
lanhsmda bilhassa Amerikanın 
serbest altın esasından muvakka· 

Londradaki ticaret heyeti 
Rusyaya hareket etti 

LONDRA, (A.A.) - Londra· 

da.'ki ticaret heyeti azası Moskova· 

\r TAK V İ~ 
P . s-h 
azartesı ~--

~4 N san 25 
29 Zilhicce 30 

Gün do~şu 5.ll 
C.iın ı atıs• l'i,56 
Sabah namazı 4.IS 
Ogıe namnzı ı ,12 
b:lndı namazı 16, ıu 
Atşam namazı 18.56 
Yatsı :namazı 20.3.'i 
lınsa\: 3~0 
) ılın~cçcn gllnleri 114 

kalan , 25~ ~ 

iL\ \ '.._\ - l'~ll•ö~· nskcri ~ 
zlnin Yerdiği ma!Cımatn ı;öre 

bulutlu olacak '\e rib:gftr ~irn:ı.IdeJ\ ~ 
DUn en çok ı;ıcnJtlıl• lS en ııt. 

havıı tnz3 iki 755 idi. 

Bugün 
A N K A ft A (l55S m.) ,,,,-

Snat l'?,30 dan ııı,ııo ){adıır 

l:ıııtıuı. Saat 18 dı'n 18,40 wıd&' ,il 
'Zeki bey ldar('!.lndekl l\J. 1\1. l't~ 
lı. Saı.t't l AO 1ıın ID,IO !tadar G ,il 
at lV,10 dan 19,ılO kndar Git:ıf fi 
;.tun bey .tıı.rafındaıı). :)ant J!l,.ıD 
kadar Kon!ernn • S:ınt !0,10 ı;ııclı" 
haberleri , .c lll:IVJ1 nıporu. 

V t 1' A N A (518,1 m.) ,1, 
22,S11 plAk - ilS lkonı;,c;r - -1,ı• ., .. ı• 18 koııl!K'r - :W,SO lton er - ,,,, 

tm konser - zıı,s.; dan • 

t. E l P Z 1 H ( SSU,6 m.) 

""" :1,15 !lmn:ıstJk - 7,35 l{on5t'r _, 

kcatra k01116r' - .:?l scnfoirk liOp,ııl 
musiki - 2 ı konser • 

H 0 1\ it E Ş c:mt,2 m.) ~~ 
12 J1llUt - ts,ıı> p!Al< - t1 ~I 

18,trJ ';konser - :ll,'13 konser - ~ 
K O M A (ıl41,2 m.) 

21 plAk - 21.15 ~ıırkı - 23.JJ ) 
B u o A I> E ş 1' E cı;.;o,5 ..,.._, 

ı;t6"·~ 
10,13 orkestra - 18 Çigan ot 1 

2:l .orkeStra ko!lflt'Ji - 28.l O FJlll' 
prln. 

IU O S K O VA (ISO-l m.) 1 S 

13,10 pl!ık - lC,50 pi.il< - '/ 

konseri - 19,20 lınflf rnUBlkl - ~ı 
'2,1 dan • 

Y l\ '1t Ş O I\' A (1U% m.) 1. 
11 'flpcrı.t - 18 kon f"r - ıı.ı.S6 f 

22 lw•Jllzre ıırşri~·nt - 22,5.'i &'•~ 
- 2S,O:> lınbcr. 

Yaran 
A N .K A it A (1 OL3 m.) ti , 
1 %..SG • J.8.SG .Anklll'apalaııuı'· ,,,,1 

ltlynst>tl <Climhur llllinııonll• or~ f 
li()Z Ouwrture Carnın·ale r.oı:ıı:ıl" 
S em Pt'lltıı alt~ I<onımk Yııl5"! 

dr! B:ıd•'· l8,ıt0 - 19.30 Oramofoı•· ,1 
29.t il '11 ·oıoruıtit D9('M (Edil> •;:_.., 

clanJ '20.HI Jans Jıaberkml ~ ''Bahtlı çocuklar; ne mutlu si
ze ki işgal ordularının şahlanan 
at üzerindeki kumandanı değil se· 
ni esir bir millet çocuğu, bir müs
temleke çocuğu olmaktan kurta
ran Ulu Gazinin heykeli; Türk 
Cümhuriyetinin şanlı bayrağını 
selamlıyorsun. 

" 23 niaan Türk istiklal ve in
kılap hareketinde bilhassa mümtaz 
bir gündür. 23 nisan Türk istiklal 
ve inkılap tarihinde Her h~i bir 
muvaffakıyet ve muzaffeciyetin 
ifadesi değil, hürriyet ve istiklali
ni muhafaza için cihana isyan e· 
den bir milletin yeniden kurduğu 
bu devletin siyasi, içtimai, ve hu
kuki esaslar dairesinde başlangıç 

ten vaz geçmesinin F ransanm pa
ra siyaseti üzerinde yapması muh · 
temel tesirler hakkında tetkikat 
yapmakla uğraşılmıştır. 

ya gitmek üzere bu sabah aaat on ru. • 

günüdür. 

Beıeriyet tarihini Türkler ka
dar çok ve azametli devletler ku
ran bir ırk kaydetmemİ!tİr. fşte 

Ne mutlu size ki! Bizim nesil gi 23 niıa.n yirminci .asırda be§eriyet 
bi istipcladın bin bir dikenile çev- ailesi içinde, Türkün yeniden ve 
rlmi§ 'kapitulasyonlann bin bir ze- asrının kendini yok etmek için bir
birile sulanmış çorak bir sahada le~en en büyük devletlerini ~ğ
değiJ Türkün asil kaynakların- lap ederek kurduğu bu yep yeni 
dan fışkıran yenilik ve güzellikler- devletin vazı esası günüdür. 
le bezenen temiz topraklarda filiz- Dünya durdukça yafalacağımız 
leniyorsun. Türkiye Cümhuriyetinin fazilet-

y almz şunu unutma ki, yolun· kir insanı ıher sene bi.~tün heyecan 
dan dikenleri yolan binlerce1 deli- ve intibahle tes'it edilecek milli bir 
kanlının vucütleri delik deşik ol- r ibadet günü telakki edecektir. ı,. 
du. T opraklarm zehirlerini ihtiyar ı te biz bugün bu maksatla burada 
ninelerin, genç dullann göz yaşla- toplanmıı bulunuyoruz.,, 

·ıd· s· d' b · ı rı sı ı .. ım ı u tertemız yurt sa- 1 Demi! ve bundan sonra Milli 
na emanet otunuyor. mücadele günlerinde biihassa 23 

Bu emaneti veren el gibi alan el- nisan hatıralarından bahsederek 
lerde temiz ve değerli olmalıdır. .sözlerini şöyle bitirmi1tir. 
Bu emaneti a!mağa layık bir ıu- " lfte bu suretle müşkülatı ce
rette hazırlanmayan değer:lenmi- sur ve kavi adımlarla çiğneyip 1 

Kabinenin bütün azası, bütçe 
açığını muvakkat bir müddet için 
hafifletmesi ve hazineye bolluk ve 

kolaylık getirmesi ihtimallerine 
rağmen, böyle bir tedbire Fransa 
taraf .ından bqvurulm.ası Farazi -

yesini r:ed hususuııc:la müttefik 
kaJmI§tır. 

Bu yolda bir çare~ müracaat e
dilince tedavülde bulunan kiğrt 

para miktarının arttırılması Jbım 

gelecektir. Böyle bir düşünce ise 
nazırlar Meclisi tarafından ıid -
detle reddedilmiştir. Çünkii Fran-
sanın vaziyeti kağd para miktarı· 
nın çoğaltılmasını hiç bir veçhile 
haklı ve doğru göstermez. 

M. Ruzveltin aldığı son tedbire 
bir takmı fevkalade haller ve .ıart 

lar ~ebep olmu~tur. Bu hal Ye ~art
lar f ranıada tahakkuk etmekten 
uzaktır. 

F ransanm altın esasını muha -

.hirde Loadradan ay;nlm-lardır. ,. 1 v J\ N A <5•8.1 rn.) ı)~ 
•y - , f 

12,SO KıHıser - U,JO ııt!ilt 110' 
Heyet reisi M. 0Eenky ya.kında 

f ngiltereye dönmesi ihtimali olup 

olmadığı hakkında sorulan bir su· 

ttle \•erdiği cevapta bu hususta bir 

mütalea ileri süremiyeceğini söy
lcmiftir. 

M. Ozeraky, bir rapor Jıazırta· 

.;nakb\ olduğunu, Moskovaya v.arır 

vumaz bu raporu Tükfunete tevdi 

edeceğini de ili.Ye etmiştir. 

f azaya merbut kalınası yalnız mil
li dü,üncelerden ileri gelmiş de -
ğildir, Amerika ve lngilterenin 
kendi dövizlerindeki kararsızlığa 
bir çare bulacakları ümidinden de 

mülhem bulunmaktadu. Çünkü 
para kıymetlerindeki temeVTüçler 
bütün dünyaca ıimdiki bulıranı 

doğuran sebeplerden biri olarak 
görülmektedir. Zaten M. Bonnet, 
de gazetecilere fU beyanatta bu • 
lumnuftur. 

- 16,20 ınusfüi - Ji,15 ıuııı..cr -~ 

silil - 23, l;J bar mıl!llkisl. 
1 

ı. rı:: r r z ı o rnııu.& ın. > r / 
ı:cııı!ll! 

-:.ı~ .Tlımıastfk - -:.ııs / 
"°'t9er - 21,,5 senfonik orı.estı1' 
mwılk'I. 

ot U f\ ft E Ş '(39-l,"l rıı.) J' ~ 
12 plAk - J3,S5 :pWC -

ao,SO 
18,lö kon'!er - 20 aılu - ,. 

konııt·r - 21,I.> konser. 

f~ OMA (1'11,2 nı.) 

21 plftk - 21,43 kon9er • ,,.1.; 
U 'il D \ 11' E ~ I' .E (530~ fı' 

ıs,..,.. 
18,82 Çipn orkcstm!fl -

20,!0 kunı;cr - .28,SO caıJJllllt. • J ' . M () s K o v A ( ıso.ı fi]· !Jf''// 
' 

ı.orı 
13,10 plalc - 18 ııenfoııl• I' 

ıyıırıo 
damı - %1 ~arkı - 22.ıo P 

~3,3:> dans. , 

\' ~ K ~ OVA (141! 111' '.,.s. 
16 dan 28,o.; e kadar neşri> 

DOKTOR -1 
Hafız Celll ~ 

··teli' 
Dahili hastalıkları;:;,,..: 
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ttiaan 1933 ------- t -------- "akleden: Seli.mi lzze 
Şadiye a k ib. Seaaib ' nca ır saat sonra - Şimdi ... 

1\ anın Yanına gidebildi.. Bir saniye suıtu, Dil&atle o da 
a.pıdan · · 

&'~'- . . gırınce, genç kızın .Şadiyeye baktı .. Sonra devam et -
•.«J.Crını gö d.. S 'h 

ta.va.na . ~ u.. em a gözlerini ti-: 
_ lJ dıkmı§, bakıyordu. - •..•. Hiç kimseyi sevmedi -
_ 1-IYumadın mı Seniha?. ğim gibi seni seviyorum .. Eğer an· 
~- •. ayır, seni bekliyorum. nem sağ olsaydı, onu da ancak bu 
~<'l.<hye S "h ne.n eli ~ . enı anın ateş gibi ya- kadar severdim.. Seni elimden 
_ erını ellerine aldı: kimse almasın diye, dünyada iki-
Se iasılsın yavrum?. miz katalım istiyorum .. 

nı a başını çevirdi· Bir masum çocuk sevgisi, Şadi-
- Nasıl old w • } k lb' · d l tal ugumu sorma· has - yenin gön ünü ısıtıyor, a ını o -
t\.nnıak · t d' ' ~ li 11 e ım, hastalandım. duruyordu: 

a.stalanmak mı istedin?. Senihayı bağrına bastırdı: 
Seb:b~v.te, hastalanmak istedim. . - Merak etme Seniha, beni 

Se ~hnı de dinle .. Söyliyeyim • 
. nı anın · · · 1 lıttiy se&ı samımıyet e 
oldu.~;~~ ... Şadiye çok mutehassis 
nan gıldı, kızın ateş içinde ya -

Yanaklarını öptü: 

?:\ı~ Söyle yavrum, seni dinilyo -

Senih b" 
tıin ho a ıraz doğruldu, Şadiye-

G Ynuna sarıldı, büzüldü. 
ecelik ent .. ·ı k" .. ..k 

!tıi 11 • • arısı ı e, uçucu , 
1rnın· b' kı 'ona. k 1 ır z olmuştu. Şadiye, 

lla arşı, kalbinde, sahiden bir a· 
s!ef_kati hissetti. 
enıh 

~aıı d a, Yavaş sesle konuımıya 
ı a. 1: 
-s·· . 

den °Yhyeceklerimi dinleme .. 

senden kimse ayıramaz.. Ben se -
nin sahiden annen olacağım.. Is -
ter misin?. 

- - lster miyim de :SÖZ mü?. Rü -
ya görmiyorum ya?. 

lğildi, Şadiyenin elini uzun u -
zun öptü.. Başını kaldırdığı za -
man gözleri yaşarmıştı. Usulca 
mırıldandı: 

- Anne!.. Benim cici anneci -
ğ• ' ım .•• 

• • • 
Bir ıant sonra .. 

Seniha hümmalı bir uykuya dal-
mıştı. 

Şadiye, hala genç kızın ha§ u
cunda bekliyordu. Senihanın "An
ne,, diyen sesi kulaklarında çın

lıyoru. 

VAKiT 

• 
i 

Yeni 14 sözün karşılığı 
ve kullanılışları 

1 - Cer:be.ze: Beceriklilik, Gi
riıken. Çok ibecerikli adamdır. Gi
ı·işk€n olınıyan ağzile kuş tutsa 
para;etmez. 

2 - Cesaret: Y.i,iitlik, pek yü
reldilik. Yiğitlik kolay değildir. 
Yiğitinı demekle ki:?i yiğit olsa 
dağ taş yiğit bcsilirdi. 

Pek yürekli olmıy.a.n, yufka yü
rekli, ç.ıt kırıldım adam ev i~i ba
şaramaz. 

3- Cev: Hava. Hava raporu
nu Fatin efendi haila verm2di. 

4- Cevap: Kartılık. Bana sor
du, ben de karşılığını Yerdim. 

5-Ceza:? 
6 - Cezirn: Kestirip atma. ln

kılaplann nerelere 1raracağmı da
ha evvelden ke5tirip atmak her 
baba yiğitin harcı değildir. 

7 - Cihet: Yan, yön, ötürü, 
Ne yana baksam hep seni gördüm. 
Doğu yönünden, batı yönüne ka
dar bütün dünyayi dolaşmıştır. 

Va punı kaçırdığından ötürü 
birinci derse yetişemedi. 

8 - Cins: Soy. Buğday, arpa, 
yulaf bir soydandır. 

9 - Cinsiyet: Kadın erkek far
kı. Beledivc seckilerindc kadın er-. ~ 

kek farkı gözetilmez. 
10-Cırnn: Büyüklük. Ateş ol

san büyüklüğün kadar yer yakar-

f&.ın e"vel, beni böyle sevip ok
&Un af Sa.na, daha ilk geldiğin 
lemi ~na bir kız olduğumu söy -
t~tl4n .. .' Bugün beni yalnız bı
duy Şef ıka hanıma gideceğini 
lUn ~llta, müthit kıskandım ve bü
llut·· ena huylarım ayağa kalktı. 

Bütün apartımanda derin bir sm. 

\ttı D" 

ğırı1 ""n, ıensiz canım sıkılaca -
cJ,l"ltı a~ı~n;ııyordun bile ... Seni kız
dı.ırn n ı~ın, ters sözler arıyor • 
trfttı~·d.Atna beni affet. Bana da
lrıa. ın Ya? Sakın benden kaç -

ş,d. 
!Uy 'Ye, kızın ipek saçlarını ok -

ordu: 
......... s 

hacı,'!) enden neye kaçayım Seni -
d uııtı'> B • . 
İği . • " enı sevıyorsun ~e sev 

nı &Öylüyorsun diye mi? 

lle:; liayır, yalnız kendini düşü .. 
d • Yara-. h b" w a. 

0 
d -·•az, ırçın ır çocugum 

Qen ~ an .. Evden çıktın, gittin. 
lı.ır, ej seni, her ne pahasına o -
rece~ ~.sun kendimle mefgul elli· 

Se . ır Çare düıündüm ve ... 
)ord nıhanın sesi gittikçe alç.alı -

..._ uV Şadiye gilç itiliyordu: 
e?_ 

l Siraz doğruld Ş d" • ·· er-·1... u, a ıyenın goz-
-.ııı •• 

......_ N ıçıne bakarak devam etti: 
~~ e:dem vardı. Sokağa cık • 

alaydım Ç k · · ~ ı--.l' • ı mamam ıcın ıs -
etın d. ~ 

terı d' e ın. Ben de, d•nsettim, 
e Lln t . l\Ut\d Ve erımi açık pencere ö-

llla e .kuruttum. Hastalanacağı -
'trıınd· tlıl I ıın. Anıma benimle me!-

~ıyı:.~an için ben ölmiye bile ra-

•i ~:~ kızın kısık, nefes gibi se -
h,ı,~Y?rdu. Bu çocukça bir nıu -
· ttı. Suna k b' ... tıai İd' - rı ır çocugun sev-
't ~ 1' fakat candan geliyordu. 

' ra.r, Şadiyenin aıkı sıkı boy· 
a. &arrldı: 

. -. Affet b · ı y w 

·~d· k enı ... aptıgımdan 
ıt\, 1\

1 
endim de utanıyorum ... A-

' ~ Yapayrm, seni çok seviyo -
il!~ . a!nız benimle metgul oldu-
1, , ııtıyorum. Senden bir an bi
t:- hı kalın 
«:.akid ıya nzı olamıyorum. 
~ttkt en ~öyle değildim. Eskiden 
diit·· ae lakayt kalırdım. llk gör • ''i &'Ün &eni ıeveceğimi anla -
'··: tvıneınek için uğrattım, a -
ş,d. 
~1 'Ye, ruhunu aksettiren bir 

' Senihaya baktı• 
d ....., Sinıd. b . b' . . 
tı.ıek? 1 cm ıraz sevıyonun 

sessizlik vardı. Şadiye dü§ünüyor- 11 - Cisim: Gövde; yer tutan. 
du. Bu kızı, bir karde§ gibi değil, Adı var gövdesi yok. 
sahiden bir anne şefkatile sevi - 12 - Cüret: Atılmak, atılgan
yordu .. Onun da, kardeş, abla lık. Hesapsız atılganlık fayda ye
muhabbetine değil, anne mubah - rine ziyan getirir. 
betine ihtiyacı vardır. 13 - Cürüm: Suç. Suç i)liyen-

Bundan böyle, Senihayı, hergün ler kanundan korksunlar. 
biraz daha seveceğini anlıyordu. 14 - Cüz: Parça. Parçalar bir 
Her geçen dakika, onu bu genç araya gelince bütün olur. 
kıza biraz daha bağlıyacaktı. Yabancı sözlerin 

Peki, bu muhabbetin sonu ne o· karşılıkları 
lacaktı? 

Hiç! ... 

Seniha bir iki sene sonra evle • 
necekti. Çocukları olacaktı.~Kal -
binde iki muhabbet beslemesine 
imkanı olmadığından, onu unuta
caktı. Evvela kocasına, sonra ço -
cuklarma düşecekti. 

(Devamı var) 

Ceneral Nobile 
öldü mü? 

ROMA, 23 (A.A.) - Mosko-
vada bulunan jeneral Nobile'in 
öldüğü, Morning Post gazetesinin 
Roma muhabirine bildirilmİ§tir. 
Fakat jeneralin ailesi bu haberi 
teyit edecek hiç bir malUnıat al • 
rnamıştır. 

Jeneral Nobile'in hasta olduğu 
ve bir apandisit buhranından muz 
tarip bulunduğu bildiriliyordu. 

Fakat Moskovadan gelen son 
haberlerde Jeneralin tamamile iyi 
leşmek üzere olduğu ve ay so -
nunda İtalyaya döneceği bildiril -
mekfe idi. 

Salahiyettar mahafiller bu ha-
berden malumatları olmadığım 
söylemektedirler. 

Suriye kabinesi istifa etti 
BEYRUT, 23 (A.A.) - Suri

ye kabinesi reisicümhura İ•tif uı -
nı vennittir. lıtif a kabul edilmiı
tir. Suriye meclisi yarın açılacak
tır. Mecliıteki vatani fırkasına ,.. 
menıup meb'uslar müzakerata iı-
tirak ctmiyecektir. 

lstiklôl Usesindcn .'Wümtaz Zezi -
Mustafa Niyazi Beylerin buldukları 

karıılıklar 

Zabıt (zabt)- Tutmak. Yumur
cak küçücük ama bir türlü tuta -
madım. Bizimkiler ön siperleri 
tuttular. Katip efendi dün Mehmet 
Efendi için tuttuklarını oku • 

Zaf - Dütkünlük. Böyle şeyler 
doğrudan doğruya düşkünlükten 

gelir .. 
Zafer - Elde etmek, kazan -

mak. 
Zam - Katma. Borcuma bunu 

da katınız .. 
Zarafet - incelik. Kadındaki 

incelik, erkekte aranmaz. 
Zarar - lçeri girme. Yeni tut -

tuğum işte çok içeri girdim. 
Zaruret - Yoksulluk.. Dü§ün 

yedi yıl yoksulluk içinde yaıadım. 
Zem - Yirmek. Kızı görücüle· 

re yirmit fitne karı. 
Zeyl - Ard. "Hatarat Yatağı,, 

"Tiribule,, nin ardıdır. 
Zihin - Anak. (Anağından 

yüzler geçti.) 
Zillet - Aşağılık. 

nız bir &fağılıktır. 
Zimmet - Borç. 

Yaptığı -

lstanbul 41 inci ilkmektep lıoca
larının buldukları karşılıklar 

Fark - Ayrı, baıka. Fa -
sahat - Açık lakırdı.. Fuıla -
Aralık. Feza - Boşluk. Fazla -
Artık. F eli.ket - Sıkıntı. F era -
ğat - Vazgeçme, sıyrılma. Fert 
-Tek ki9i. F eaat - Karı§ıkhk, 

ıizli dolap. F esik - Bozmak, da
ğıtmak. 

Sayıfa: 5 

• 
1 

1st. 5 ci ilk mektep lwcalarının kir.e - ~ z. Baliğ -'.Ergin . Ba-
buldukları karşılıklar tıl - Boş. Becayiş - Yer değiş • 

icabet _ Uymak, varmak. Ih _ tirme. Bedbin - Kötü gören. Be • 
tifal _ Ağırlamak. İhtisas _ Bel - Değer. Beden - Gövde • 
Duymak. htimal - Alabilir. lhti - ~edevi - Göçebe. Bedihi - Sel

va - Toplama. lhtiyaç - Y o'k - : lı. · 
sulluk. İhtiyat - Yedek. ispat -1 lsianbul 20 inci mektep hoca/a-
Doğrultma. itham - Suçlamak . :rmrn 'bulllukları ·arşılı'klar 

İttihaz - Edinmek. Zaif - Artık. Zaman - Çağ .• 
lst. 10 cu ilk mektep lıocalarımn Zat - Kendi. Zebun -:Zaif, clüş-

bulduklan karşılıklar kÜn. Zebunküş - Gücü yeter. 

Hapt - Matolmak. Hacim -
Genişlik. Hail - Engel. Hami -
Koruyan. Haps Tıkılmak

Harç - ıKatkı. ffasar - Ziyan . 
Haslet - 0lom. Hasım - Yarı~
tıran - ıHasta Sağlıksız - Ha -
zan - Güz. Hazina - Kasa. Ha-
vi - iç.ine alan. 

1st, 1 ci ilk mc'klcp lıocalarrnrn 
buldukları karşılıklar 

İcabet - Erişmek. ihtifal -
Şenlik. ihtimal - Olabilir. lhti -
aas - lyi anlayış. lhtiva - Kap
lama. İhtiyaç - Yoksulluk. İhti -
yat - Yedek . ispat - Doğruya 

çıkarma . itham - Kötüleme . 
İttihaz - Edinmek. 

Kahir - Kahredici, ezen, ye -
ten, üst gelen. Kail - Söyliyen , 
katlanan. Karar - Söz ver:me, 
söz sonu, dunna, kımıldanış. Karz 
- Ödünç borç. Kast - Jstek bi -
linerek ypaış. Kasvet -Tasa, yü
rek solgunluğu, sıkıntı. Kubbe -
Tümsek, yuvarlak, çıkıntı. Kud -
ret - Güç, yetme, yetişme. Kud· 
siyet - Berilik, Arılık. Kurban -
Kesekli, koyun kesme. Kur'a -
Çeri seçimi, vurma, çarpma. 

lst, 14 cü ilk mektep hocalarının 
buldukları kar§ılıklar 

Abes - Boş. Abus - Tanla -
malar. Acaba - Değil mi?. Ace -
le - Evmet. Acemi - Çırak, (a
cemi çapylak bu kadar uçar) 
görgüsüz. Aciz - Boyun büken. 
Adalet - Doğrudan ayrılmamak. 
Adet - Görünmek. Adeta - Eni
konu. Adi - Bayağı - Afiyet -
Sağlık. Bakaya - Geri kalanlar. 
Basiret - Uyanıklık. Basit -
Düz. Bazan - Arasıra. Bela -
Kötülük. Belahet Bönlük. Beraet 
Kurtulma (Beraet zimmet aslı -
dır.) Berat - Buyurultu. Berbat 
- Bozuk, pis. Bereket - Bol, sü -
rekli. Beıaıet - Şen. Beteriyet -
Kitilik. Bezil - Bol verme. 

lstanbul 7 inci mektep muallim
lerinin buldukları karşılıklar 

Facia - Acıklı. Fahiş - Aşırı. 
F aide - Kazanç, yarar. Fail -
lşliyen, yapan. Faiz - Gelir, geti
rim Fatih - Alan, açan. Fazilet 
- Erdem. Feci - Korkunç, acı. 
Fecir - Tan. Feda - Gözden çı
karma. 

ı~tanbul 1 inri mektep hocaları
nın buldukları karşılıklar 

Gadir - Ezme. Gaflet - Dal -
gınlık, duygusuzluk. Gaile - Ta
sa, üzüntü. Galebe - Yenme. Ga
nimet - Çapul. Garaz - Fenalık, 
fena düşünce. Garip - Kimsesiz 
Gülünç. Gavamız - Derinlikler . 
Gaybubet - Görünmemek. Ga • 
ye - Son. Gıda - Azık. Gına -
Bıkkınlık. Girdap - Uçurum. Gu 
rur - Böbürlenme. Günah - Suç. 

lstanbul 51 üncü mektep lıotala
rının buldukları karşılıklar 

Bahil - Verimsiz. Bahis - Gö
lÜflDe. Bahusus - Hele. Baht -
Alın yazısı. Baki - Kalan - Ba· 

Zeka - Analyış. Zerre -'Toz • 
Zeval - Bitme, oğle vakti. Zın -
elan - Karanlık yer. Ziyan -Yu
tulma, kaybolma. Ziyaret - Yok
lamak. Zümre - Küme, bölük. 

ilk 'tedrisat miif.cttişfori.ndcn 1'ev. 
lik /Jcyin bulduğu karşılıklar 

Zait - aFzta, ek. ·Zllman -
Çağ. - Zat - Kimse. Zebun -
Düşkün, halsiz. Zebunküş - Düş

küne acımıyan. Zeka - Keskin 
:anlayış. lene - En küçük parça. 
Zeval - Yok olma . Zindan -
Bodrum, ıkodes. - Ziyaret -
Yoklama. Zümre - Küme. 

lstanbrıl 5.1 üncii mektep lwcala
rımn buldukları 'karşılıklar 

Tabi - Yyan. Tabut - Ölü 
kabı. Tecil - Geri bırakma. Te
dip - Tepelemek. Teemmül -
Düşünüş. eenni - Kollıyarak. T e
essüf - Gücenme. Teessür -
Gücenme, küsme. Teessüs - Yer
leşme. Tehir - Geri koyma, alı
koyma. Tekit - Üsteleme. Telif 
- Yazıcı, ara bulma. Temin -
Sağlama bağlama. Tesir - iz bı
rakma. 

lstanbul 15 inci mektep hocaları

nın buldukları karşılıklar 

ibda - Yaratma. - ibra-
Kurtarma. İcmal - Toparlama. 
lcra - Yapkı. İçtihat - Çeren, 
(çcrenmek.). idare - Çevirme • 
iddia - Diretme. idman - Alış • 
tırma. İdrak - Kavrayış. ihale -
Üzerinde bırakma. ihdas - 01 -

lst. 12 nci ilkmcktcp muallimle
rinin buldukları karşılıklar 

Vahşet - Yabanilik. Vahamet 
-Güçlük. Vaki - Olagan. Vası
ta - Aaracı. Vebal - iç yükü, 
çeki. Vecit - Kendinden g~me. 
Veda - Ayrılık. Vesika - lnanç • 
Vicdan - İç duygusu. Yadigar -
Anmaç. Yakın - Beri. Yani -
Demek ki. Yegane - Biricik. 

Jstanbul 16 ıncı mektep lıocala· 
rırmı buldukları karşılıklar 

Def - Kovma, savma. Defa -
Kez. Defter - kütük. Delalet -
Klavuzluk. Delil - Klavuz. Derç 
- Araya yaymak. Derece - Ba· 
samak. Derkenar - Kıyı yazısı. 
Derman - Güc . Ders - Öğren 
me. Dert - Kaygu, ağrı, üzüntü • 
Deruhde -Üstüne alma. 
11111nımuıum1t ıırumammııımammmltll:tn1"AUl1m nımıttnısmmu~ 

Alman mezarlığında 
yapılan merasim 

Dün umumi harp senelerinde 
ordumuzda çalı§mış olan, Alman 
Ceneralı Mü~ir Fon der Golç Pa
tanın Bağdatta öldüğü günün yıl
dönümüne tesadüf ediyordu. 

Bu münasebetle dün T rabyada
ki Alman sefarethanesi bahçesin
deki Alman mezarlığında mera
sim yapılmıştır. Bu merasimde 
Basvekil ismet Paşa namına Cebe
libereket mebusu Naci Pata ha
zır bulunm!!.ftur. 

lstanbuldaki Almanlar ile Gol~ 
Pa!ayı seven Türk zabitleri de bu
lunmuşlardır. 



Sayıfa: 8 VAKiT - - ~ı r - !!..'.:~~ ..... "!.~ .... ~~~!!.'!:.~'!:. ... -- .,ı Ankarada ·--·~-.. ·-···-·-·---·--- _.; 
; Keyif Verici Zehirler l1

Dün yapılan futbol l_S~fy;y~~g~~ ~ 
L--.-nınm~ Kaçakçılıg" 1 ...-..ıııııınııııımnıııımııırııı .. maçları T .. k B · ,.. ı" 

_ s _ ANKARA,23 <A.A.> -Bu- ur • ulgarmillımaçt!' J 
Kuzguncuk fabrikasının sahipleri bu ~.~~:~~~:~·;:~: • .!:~:::• ;i~~:: yapılmasına karar verıl 

ı •k• k } k } ci maç Ankaragüçü - Çankaya M"ll" k .. sıfır' suret e 1 ı at 1 azanmış o acaklardı birinci takımları arasında idi. Bu . 1 1 ta ım dun Galatasarayla karşılaşh, maç 
maç için Muhafızgücü bir Gazi karşı Milli takımın bir sayısite bitti ~ 

Hatta, lliyapulos, temiz ve na -
musulu bir adam olduğuna kani -
dir. Fakat zehir kaçakçılığı yü • 
zünden büyük bir servet edinen bu 
adam, Yunanistana çekildikten 
sonra "Hamburg,, vak'asına adı· 

nın karıştırılmasına kızmış, ismi -
nin alakadar olmadığı bir vak'aya 
karıştırılmasından dolayı mütees· 
sir olarak, ve kaçakçılık aleminden 
ayrılmış olmasından istifade ede -
rek ifşaatta bulunmuştur. 

"Hamburg,, vak'asından biraz 
yukarıda bahsetmiştik. 

Hamburg'ta "Kari Frank,, na -
mmda bir adama 250 kito morfin 
gönderilmişti. Hadise 1931 sene -
sinde vuku buluyordu. 

"Del Grasyo,, namındaki zehir 
kaçakçısının Alman zabıtası tara
fından tevkifi esansında üzerin -
de çıkan evrak sayesinde Ham -
burg'taki 250 kilo morfin zapte -
dilmişti. 

tliyapulos hu hadise hakkında 
şu malumatı veriyor: 

- Uyuşturucu maddeler tacir -
lerinin en meşhurlarından biri 0-
ğust Del Grasyodur. Bu adamın 
diğer ismi, (Küçük avcı) dır. 
Kendisi lstanbulda Kuzguncukta 
açılan fabrikaya 500 kilo kadar 
morfin sipariş etmişti. Bu fabrika
yı açanlar, evvelce Pariste çalışan 
Divirniyo ile Mişileri'ydi. Kuz -
guncuk fabrikasını bu iki zat ida
re ediyordu.. Grasyo, 500 kilo 
morfin siparişini 1930 senesinin 
kış mevsiminde vermiş, fiatını do
lar hasebile peşin tediye etmiş, 
morfinin makine aletleriyle dolu 
sandıklar ıçıne yerleştirilmesini 
istemişti. 

Grasyo, daha evvel Paristeki 
(Siko) fabrikasıyle alış veriş edi
yordu .. 

Divrinyo daha evvel F rnasada 
çalıştığı halde Fransa hükumeti o
nun elindeki ruhsatnameyi geri al
dığı için kendisi lstanbula geçmiş, 
Kuzguncukta küçük bir fabrika 
tesis etmiş, Grasyo da hu fabrika -
nın tesisi için 75.000 dolar vermiş
ti. 

rasını almış, hem de morfinleri büstü koymuştu. Razgrat hadisesi dolayısile deta hakim bir vaziyette oY ,J 
yeni müşterilere satmış olacak, iki Oyun Edirne şehir muhteliti mayıs haftasında Sofyada yapıla- lardır. Fakat sıkıştırmaların•U~ 
kat kar temin etmiş olacaklardı .. takımından Ahmet beyin hakem- cak Türk - Bulgar milli takımları men sayı çıkaramamışlar ~ 

Plan tatbik olunur... liği altında yapıldı. Hava sert ve karşılaşmasının yapılmaması üze- devre sonuna doğru müdaf ~ 
Mişler lstanbuldaki komisyon- rüzgarlı idi. rinde bir cereyan hasıl olduğunu nın hatası yüzünden bir safi 

cu Zahar ve tanınmış nakliye Birinci devrede Çankayalılar evvelce yazmıştık. betmişlerdir. A 
kumpanyalarından olan "Enter iki sayı yapmışlarsa da ikinci dev· Hadiseden haklı bir teessür du- ikinci devrede daha çok J'. 
Kontental,, namına Prag'ta çalı • re sonlarında Ankara gücü biri yan bazı sporcular Bulgar toprak- takım ağır basar gibi olır:> fi 
şan Ekrem Beyle anlaşır .. Bu na- penaltıdan olmak üzere yaptığı larında daha fazla bir teessüre ka- Fakat bu devre sayısız bit11J1f ts/ 
kil şirketinin lstanbulda, Prag ve iki sayı ile beraberliği temin etmiş pılmak endişesile böyle düşünü- ki sayılık şütü, GalatasaraY_ ,Ş 
Hamburg'ta şubeleri vardır. ve oyun bu suretle iki ikiye bera- yor, ve bu hadisenin iki tarafın sinin direği tutmuştur. Milh fi. 

Mişiler, makine aletlerini ve berlikle bitmiştir. dost sporculuğu arasında da na- mın muhacim hattının mu'Y'af ıı' 
morfinleri muhtevi sekiz sandığı Bu önümüzdeki hafta bu ta- hoş bir hava uyandırması ihtima- yetli iş görememesinin bir ,e 'I 
hazırladıktan sonra Prag tarikiyle kLmlar tekrar karşılaşacaklardır. linden çekiniyordu. Hatta milli de Galatasaray müdafaasının~ 
Hamburga gönderir. Bunları İkinci maç: Edirne şehir muh- takım kaptanı Zeki Beyin bile bu az sertliğe kaçan kuvvetli 01;r 
Hamburgta, Kari Frank teslim a • teliti- Muhafızgücü arasında ya. seyahata taraftar görünmediği i- olmuştur. Bununla beraber~ 
lacak, morfinleri çekip alacak, 1 pıldı. Hakem Ankara gücünden şaret ediliyordu. kırmızılıların T evfiğin, Mi ~ 
sonra sekiz sandığı Amerikaya Alaettin beydi. Rüzgar şiddetini Evvelki gün, bu havayı sezen ve Fazılın iltihakile gün geÇ J 
sevkederek sevk poliçesi Gras _ azaltmıştı. Edirneliler geçen haf- fütbol federasyonunun Ankarada kendilerini topladıkları 'Ve ,.i 
ya gönderilecekti. taki takımla sahaya çıkmışlardı. umumi spor merkezine müracaat kuvvetli vc:.ziyetlerine doğru yu p 

Bu suretle Grasyo aldatılmış, Neticede Muhafız gücü Edirneli- ettiğini de haher vermiştik. Dün dükleri görülmektedir ki buıı;; 
parası dolandırılmış, morfinleri lerin bir sayısına karıı birinci dev öğrendiğimize göre umumi mer- memle!~et sporu namına ıııe 
de yeni müşterilere ve taliplere sa- rede iki ve ikinci devrede birisi kez milli takımımızın Sofyaya git- niytele karşılıyoruz. ~ 
tılmış olacaktı.. penaltıdan olmak üzere dört sayı mesi ve kararlaştırılan maçların Dünkü maçı federasyon ~ 

Nedense, Hamburg'taki Kari yaparak galip gelmiştir. yapılmasını bildirmi~tir. Bu iti- Hamdi Emin Bey dikkatle 
frank, Mişiler:n maksadını iyice Edirneliler bu hafta geçen haf- barla milli takımımızın toplu id- etmiştir. ,/ 
anlıyamaz. Çünicü ona verilen ta • taya nisbetle daha eyi bir oyun manlarına önümüzdeki hafta için- Milli takım önümüzdeki ' ~ 
limat, sandıkları teslim alarak bo- göstermişler ve ikinci devrede ba- de çok dikkat ve itina edilecektir- günü Taksim stadında bir ı:ıı•ç 
şaltmak, bunlara Amerikalılar • zı fırsatlar kaçırmışlardır. Sofyada biri milli takımlar diğe· ha yapacaktır. _tı! 
dan müşteri bulmak ve makinele· Edirne şehir muhteliti ri İstanbul ve Sofya muhtelitleri lzmirden ve Ankaradan ~ 
ri muhtevi sandıkları Amerikaya dönüyor maçı olmak üzere iki maç yapıla- lan oyuncular henüz gelmed' 'I. 
sevkederek sevk poliçesini Gras _ caktır. Bulgarlarla son temasımız için milli takım kadrosunun f ~ 
yoya teslim etmekten ibaretti. ANKARA, 23 (A.A.) - iki geçen senenin 5 ikinci teşrininde diden kat'iyetle çizilmesi bitti~ 

Kari Frank bu talimat daire _ maç yapmak üzere tehrimize gel· lstanbulda yapılmış ve milli takı- mümkün değildir. Bu itibari~../ 
sinde hareket ederek morfinleri a- mi! olan Edirne tehir muhteliti mımız bu 'inaçı 2-3 kaybetmişti. Bi- de milli takım üzerinde dü"'I' 
lır ve müşteri aramağa koyulur. yarın akşam Edimeye avdet ede- zim takımımız bu maçta şu kadro !erimizi yazmayı vakitsiz bul 

O d 
cektir. ile oynamıı;.tı·. ruz nun tanı ığı tacirlerden Da - ~ · 

vit Goryo idi. Bu da keyif verici Kafile reisi, ihtisasları hakkın- Hüsameddin - Lfüfi ( lzmir ) Seyrisefain takımınıtlV 
zehirler ticaretiyle meşguldü .. Da- da sorulan bir suale karşı demiş- Hünsü - Fikret, Nihat, Hasan (İs- güzel bir muvaffakıyel 
vit, Karl'le görüştükten sonra tir ki: tanbul Sopar) • Selaheddin, Ve- Dün, bu maçtan evvel T-1ı~1,ı 
müşteri aramağa koyulur, fakat "Biz bati sınırı çocukları bu - hap, Muzaffer, Necdet (Leblebi de Seyrisefain takımile ltalY~f 
bula bula Grasyoyu bulur. 

radaki gençlerden ve bilhassa Mehmet). el b" 1 7 

h ı arasın a ır maç yapı mıştır• ~· 

iki taraf arasında müzakereler Mu afız gücü kumandanı smail 7 teşrinisanide yapılan lstan- risefain takımı Eşref ve Necdel' 
yapılırken Grasyo şüphelenir. Fa - Hakkı beyden ve arkadaşlarından bul-Sofya muhtelitleri maçını 2-3 bi iki mühim uzvundan mıJı~~. 

gördüg"ümüz samimi alakayı hiç b' k t k l t b ı h l" 1 kat morfin çeşit ve şerait itibariy- ız azanmış 1 • s an u mu te ı- o masına rağmen güzel ve . .t 
unutmıyacag" ız. Ve burada pek kıy t' · k d d ' d' h' ıl"' le onun sipariş ettiği morfinin ay- ının a rosu a şu ı ı: ır maç yapmış, fakat ,an• .A' 

niydi. metli görgüler ve sevgilerle ay· Avni - Hasr-.n, Burhan - Fikret yüzünden fazla. sayı çıkar~',-. 
rılacag"ız. Bütün Ankaralılara sa- N'h t s· · ı (V f ) N' · b Bu morfinin kendisine gönde - 1 a • u eyman e a • ıyazı, ir maç yapmış, fakat ıa V 

rilmesi icap ediyordu. Kendisine mimi saygılarımızı sunarız. Şeref, Leblebi Mehmet, Selahad- bir sayı ile yenmiştir. Tebrik e 
gönderilen ve bedeli peşin veri - din, Eşref. 
len morfinin gene kendisine satıl- yapıldığını, onun tarafından sipa- Dünkü çalışma 
mak istenmesi, Grsayoyu şüpheye riş olunan morfinlerin yapılmak -
düşürür, 0 da Mişilerin kendisine ta ve bunları saklamak için lazım 

olan makine aletlerinin hazırlan -

rıBursadaki day~ 
hadisesi "" 

oyun oynadığına kanaat getirir . 
D. · ·ı M' 'l ld k makta oldug"unu söyler. ıvrınyo ı e ışı er, a ı ları Grasyo, hakikati anlamak için 

siparişleri yapıyor ve istenilen yer- Hamburga gitmekten başka çare Mişilerin itsifini bozmamasına 

Milli takım kadrosuna dahil o
yuncular dün toplu bir 'Çalışma 

yapmışlar ve Galatasaray takımi

le karşılaşmışlardır. Milli kadro
dan dün şöy.le bir takım kurulmuş
tu: 

31 mart günü Bursada c;a:ıi 1.,J 
yomunda geçen dayak h•d' ~· 
tahkikati bitmiştir. Bu dayak ~et' 
disesi Bursa Sanatkarlar •P"' 0~ 
neği ile Askeri lise arasınd• "'9 
muş, hakem Kadri Bey ile 

lere gönderiyorlardı. bulunmadığını anladığından he _ mukabil Grasyo da kanmaz. O da 

M. ·ı 1 k kanaatini anlatır: 
ı~ı er e ar adaşı, Grasyonun men oraya giderek tahkikat ya -

• • • ...ı:: d d - Sen beni aldatıyor ve dolan -
sıparışıuı e yapıp gön ermeğe par. Vaziyeti tetkik eder .. Morfi-
söz vermişlerdi .. Morfin yapıldık- nin nereden ve nasıl geldiğini an - dırıyorsun !.. 
t k

. ı - Yanılıyorsun! Ve haddi teca-
an ve ma ıne a etlerini ihtiva e - lar ve neticede kendi malının ge-

vüz ediyorsun! 
den sekiz sandığa yetleştirdikten ne kendine satılması istendiğini 
sonra Hamburga gönderilecek, ve dolandırıldığına hükmeder. 
sandıkların içindeki morfin boşal- Fakat Grasyo, hakikati anla -
tılacak ve makine aletleri Ameri - makla beraber işi açığa burmaz .. 
kaya gönderilecekti. Bilakis, bu morfini kendisine sat-

Halbuki Grasyonun istediği bu mak istiyenlere kolaylıkların her 
değildi .. Grasyo, bütün siparişinin ti.!rlüsünü göstereceğini, Ameri -
makinelerle morfinlerin Ameri- ka ile hemen muhabere edeceğini 
kaya gönderilmesini istiyordu. söyliyerek oyalar ve vakit kaybet-

İstanbuldaki Divrinyo ile Mişi - meden lstanbula koşar. Maksadı 
ler onu aldatmağa karar vermiş - Mişilerle karşı karşıya gelerek he
lardi. Bunların Hamburg'taki a - saplaşmaktı .. 
damları, siparişi muhtevi sandık • ı Fakat Mişiler öyle kolay kolay 
ların içindeki morfini alacaklar, yılar, yenilir soydan değildi. Gras 
sonra sandıkları yola ~ıkaracak -1 yonun lstanbula gelmesi, onu zer· 
lardı. Sandıklar, Amerıkaya mor· re kadar endişeye düşürmemişti. 

finsiz varacak, Grasyo morfini a- iki kaçakçı karşılaştıkları zaman, 
rıyacak olursa onun çalınmış ol - Mişiler istifini bozma~an Ham -
duğu söylenecekti. burgtaki morfinlerin Grasyoya ait 

Bu suretle Kuzguncuk fabrika • olmadığını, hu siparişin kendi si -
sının sahipleri hem Grasyonun pa- parişinden çok farklı bir surette 

Münakaşa şiddet peyda eder .. 
Mişiler kendini müdafaaya koyu -
lur ve dürüst hareket ettiğini, hiç 
bir fenalık düşünmediğini, söyler. 
Fakat Grasyo noktai nazarında ıs
rar eder ve şerikini açıkça itham 
eder: 

- Bir tesadüf eseri olarak Ham-
burg'taki morfinleri görmemiş ol -
saydım, beni dolandırmağa mu -
vaff ak olacaktınız! Ben de size 
mukabeleye hazırım.. Fakat size 
mühlet veriyorum. Verdiğim sipa
riş tas tamam bir halde Amerika-
ya varmazsa sizinle uğraşmağa 

hazırım!. 
Grasyo bu tehditle kalmadı. U

yuşturucu maddeler kaçakçılığı ile 
meşgul olanlarla temas ederek on
lerin hepsine vaziyeti anlatır. 

(Devamı var) 

Sadri - Yaşar, - Samih • Süley -
man, Nihat, Feyzi - Niyabi, Hak
kı,, Zeki, Şeref, Eşref. 

ikinci devrede Niyazinin yeri
ne Muhteşem oynamıştır. Galata
saray takımına gelince; Nihadm 
karşı !arafta oynaması dolayıs ilc 
şöyle kurulmuştu: 

Avni - Tevfik, Burhan - Suavi, 
Mithat, Suphi - Celal, Mehmet Sa
lim, Necdet, Fazıl, Adnan. 

Bu takımda da ikinci devrede 
Fazılın yerine Muslih oynamıştır. 

Maç bir hayli hararetli olmuş 
ve oldukça ciddi bir maç manza
rasını vermiştir. Bununla beraber 
milli takım iyi bir oyun çıkarama
mıştır. 

Galatasaray takımı çoktan beri 
yeri boş kalan Mithatın iltihakile 
oldukça kuvvetli görünüyor ve iyi 
bir maç yapıyordu. Bunun içindir
ki maçın birinci devresi rüzgarın 
da yardımile Galatasaraylılar dün
kü milli takım kadrosuna karşı a-

sporcu dayak yemişlerdi. ~~ 
Bursa futbol heyeti çokt~ gd 

b . ur· 
eklenen kararını verlll,'f 

1 
( 

karara göre hakem Kadrı JJed,i1' 
yunda taraftarlık yaptığına jtİ' 
askeri lise kaptanının iddia "e 
razı varit görülmemişti~. · di,ef 

Mmtaka fütbol heyeti, ha _ILJ ,,... . 
çıkarmak suçundan dolaY1 lı~ 
lise klubünü müebbet bo1 ~· 
cezasına uğratmıştır. F akıal ,o .,e1' 
dan bu müebbet kaydı iki ,e rf lİ' 
indirilmiştir. Bu suretle, atke ,ti' 
se takımı iki sene fütbol. 'Y'~if'' 
tizm müsabakalarına gıre 
cektir. / 

Bugün GalatasaraY .. 
I stan bulspor ~ıı:,_r-1 

Bugün Taksim de G~I• iti ..,e~ 
ve İstanbul Spor kluplerı.n ,.tJetlti 
tep takımları ve mekteph ı,-1"'" 
arasında maçlar ve ınii,
yapılacaktır. 
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ayseri lisesi izcileri 
A~ana ve Mersin lisesi 
ııcilerile bir arada 

'<.herı 11 -- · ---
lı"" •esi lzcllerl Mersinde arkadatlarile beraber 

ı· ~YSERt ~i iıci} . (Yakıt) - Kayıeri 
ltafije erınden kırk kitilik bir 
~lha.tin Rtçenlerde bir tetkik ıe -

b e çıkınıtlardı. 
L oe1 gü .. 
~ tnua.ıı·n •uren bu tenezzühe 

•tla. Yolillftı de İttirak etmit Ulu· 
da.r iid'l ~ Adana ve Menine ka· 

1 lllt•f O '% ır. 

rta. Aıı.d 
ta.lda.rile olunun Kayıeri top· 
ta.ıiai .. Çukur ovanın feyizli a-
't Uzeril\cl 
or°'la.rı e tetkik yapılmıf, 

t~iy't n llluhteıem manzaraaile 
dlllll~ tnulca,,,. . .1 . • A 
--.cı!Jın la .. ~ eae eUırı mııtır. • 

tı\' "k 1 ~ e mu eımme me· 

E:skişehirde 
Milli b k agram nasıl 
t,k. ııtlulandı ? 

9 1teh· • 
33 c;0cu•~rb, (Vakit) - 23-nisan-

~ırı ıc an lltıdı. p aıru programı ha· 
'en· azar .. .. 
~ 11'l ortak Runu sabahtan li-

l>ler\ b l 
11~1 ile ilk ve ana mek

ll\eyda.nı e edıye önündeki büyük 
C)t\d ıkta to l 

a. bir . P anacaklar ve ıaat 
ll\a.l\ teç1t t . . 
l a.ları eamı yaparak ıd-
erct· ı •Por h 
t •r. ld~ aa aıına gidecek-
el>liler n alanı ıahasmda mek 

ll\a. 0Ylınlar ' ltla- ve aralarında ko§· C\JcL •qa Ilı L 
~ '4lrdır. U&aua.kaları yapa· 

Sil 'za.r Rün .. 
l el\ler '-Yrıl; de Çocuklardan ıe-
\tıııll\ i ıkları devlet makam-

\'· !&al ed ki ...., ırı.. ece erdir , .. ... o &.. • 

1l\ "tlc lftğı ~~ layYare alayı ve 
Sı~ç )a.l>dacaı:nıları arasında bir 

bulund ve ıaha umuma a-
l ~ .,. . urulacaktır. 
"' ••t•an li A k. 
\._ ~"-lılbd Ea _ımiyeti Milliye 
~. a ık1•eh' ı· 'llı ~ua.ıı· 1 . :s ır ııesi tale-
dıı}.f>ir lre ~1 elrı~~ birlikte ve hu -

"4(1 n e no .. h 
i~ t.bidey· . nu arp ıahasın-
d l ettik} ı .zıyaretle demirden 

•r, er1 çel . 
ı engı koyacaklar 
t\ö l\lıtt l\ü harb · 

S . l\ a&k .'ne iftirak etmit bu-
''1> ı. erlık ırı ıı· . h ~Y t ua ımı yüzbaıı 

L lt'bin ar af ından t 1 b 
4lO •uref a e eye 
tek l't\t~a.la.r 1 cereyanı anlatılacak, 

ta.r d.. .. Yapılacak ve ak• 
onule kt' :ı-am ce ır. 

~ M. Şevket 
~il\ ır firan 

çirdi ... beı Yüz lir!a~alandı 
~11lden Ma ... Y~ zımmetine ge
l\ed lllabk gnıaada 5 sene 
S-ı·ellheri ~ı·flııı edilen ve dört ıe-

ıhı· ı tar h ı· 
fe ' t,.kaf a ınde bulunan 

ildi lı-· tahsildarı S ı·h E-.... ırde .. ı __ , a ı 
Y~annııtbr. 

zihası ile Ziraat mektebi ve daima 
hemferilerine ka11ı yüksek bir a· 
laka gösteren Kayserili Nuh Na
ci Beyin pamuk fabrikası gezil· 
miştir. Mersinde orta mektep mü· 
dürünün tavassutile matörlerle 
bir deniz tenezzühü yapılarak ilk 
defa vapur gören çocuklara tet· 
kikat yaptırılmıştır. 

Talebe ve muallimler Adana 
lisesi ile Mersin orta mektebinde 
gördükleri rağbet ve misafirper .. 
likten pek meımnun olarak dön
müşlerdir. 

F. D. 

Yozgatta 
Iktısat ve Tasarruf 

bankası açıldı 
YOZGAT, 23 (Yakıt) - Yoz· 

gat iktisat ve tasarruf bankası, vi
layetimizin kaza ve köylerinden 
gelen yüzlerce mümessilin iştira.

kile yapılan merasimle açıldı; va· 
limiz Bekir Sami Bey güzel bir 
açma nutku söylediler. 

Bekir Ziya 

Kaybolan sesını arıyor 
1zmirde elektrik şirketine garip 

bir müracaat olmuıtur.- Temizce 
geyinmiş bir genç · şirket mühen
dislerine ı;:derek: 

- Ben lstanbulda Tıp fakülte
sinde tedavi edilirken sesimi çal
dılar. Yerine timdiki fena sesi 
koydular. Hakiki sesim ise radyo
larda kullanılıyor. Sizde sesimi 
geri verecek bir makine var mı? 
diye ıormuıtur. Ayni genç, ayni 
suali belediye mühendislerine de 
sormuştur. Tem iz geyinmiı genç, 
harıl harıl çalınan sesisini aramak 
tadır. 

lzmirde bedava kinin 
lzmirde halka bedeva kinin da

ğıtılması hakkında Sıhhat ve içti
mai Muavenet vekaletinden Sıh • 
hat müdürlüğüne bir tamim gel
mi§tir. 
Sıtma mücadele kanunu muci

bince bedava kinin ve sair sıtma 
ilaçları; yalnız kendi hesabına i§· 
liyen fakir köylülere, toprak iıle
rile me§gul olan mükellef amele
ye, kasaba ve tehirlerdeki fukara 
ameleye, artma mücadelesi ilan e
dilen mahallerde de lüzum ıörü
lenlere daığıtılacaktır. 

VAKiT 

Maarif Vekilimizin 
verd_iği güzel 

çocuklara 
öğütler 

Himayeietfal reisinin nutku, Ankarada yapılan geçit resmi 
ANKARA, 23, (A.A.) - 23 ni- Gururunuz vatanınız, şerefiniz, 

san Hakimiyeti milliye ve çocuk vatanınız, ülkünüz vatanınız ol
bayramları bugün bütün Ankaralı- sun. Bu vatanın kuruluş ve koru
ların iştirakiyle çok heyecanlı bir · nuşunda örneğinizi size bayram 
ıurette tes'it edilmiştir. Bu müna- diye bağışlanmış. 23 niaan günün
sebetle bütün resmi daireler ka- de, 23 nisan kahramanlarında, 23 
panmıf, her taraf bayraklarla süs- nisanın en büyüğünde bulacaksı
lenmiştir. nız. Gözünüz kendinizde, Benliği-

Saat 10 da Ankaradaki ilkmek- niz de heyecanınız, kalbiniz 23 ni 
teplerin dördüncü ve be§inci sı- sanın kahramanlarmm sevgi 
mflariyle liselerin orta kısım tale- ve saygisile çarparak her • 
heleri, sanat, ticaret mektepleri kese her türlü kalp ve fi -
izciler hazırlanan sahaya gelmiş- kir cereyanlarına siz 23 ni-
lerdir. Burada vekiller, mebuslar sanın çocukları olduğunuzu söy· 
ve binlerce halk toplanmış bulu- liyeceksiniz. 23 nisan sizin bay
nuyorlardı. ram gününz, Türk milletinin kur-

Merasime Riyaseticümhur mu- tuluş günü, Türk milletini en bü
zikaıının iştirakile bütün talebe yük şeref günü, bayram diye siz 
tarafından söylenen istiklal ve ço- bugünü tanıyorsunuz. Ve hakları
cuk marşlariyle başlanmış, bun· nızı ,bugünden bugünün en büyü
dan sonra Himayeietfal namına ğünden, en büyüklerinden ve bu
Reis Kırklareli mebusu Dr. Fuat günün prensiplerinden istiyorsu-
Bey §U nutku söylemİ§tir: nuz. Hak diye kendinize, kendi 

Fuat Beyin nutku milletinize, kendi milletinizin bü
yüklerine, milliyet davasına bağ-

Çocukular, 
Gazinin çocukları; 
Hür, müstakil, asil Türk milleti

nin çocukları. 
Bayramınız kutlu olsun. Cüm • 

huriyet, hür, müstakil eşsiz ve ör
nek Türk vatanında en bü-

Reşit Cialip B. 

yük günü, 23 nisan size bayram 
diye bağııladı. Müstakil vatanın 

kurtuluş gününüde 23 nisanda va
tanın iki tarih devri, geçeni ve ge
leceği birbirini kucaklıyor. 

23 nisanda en büyüğümüz Türk 
milleti için ebedi bir ıeref ve bir 
kudret kaynağı olan B. M. Mecli-

sini açtı. 23 nisanda Türk topra
ğında Türk milletinin efendiliği 

konuşuldu. Bugün 23 nisanda va
tanın geleceği, siz konuşuyorsu· 

nuz, sizin sesinizi, sizin heyecanı
nızı dinliyoruz. Sesiniz bizimkin
den daha az, heyecanınız bizim-

kinden daha hüçük olmıyacak. 

Türk vatanında geleceğin bir tek 
günü geçmişin bütün günlerinden 

daha az şerefli daha az kudretli 
olmıyacaktır. 23 nisanı size veren 
Cümhuriyetin en büyük eserini 

milli Türk inkılabını size emanet 
eden büyüğümüzün sizden bekle
diği budur. Yeter ki, gür sesiniz-

le, yarar bilginizle, üstün heyeca
nınızıla, 23 nisan neslinin çocuk
ları olduğunuzu, bize karşı, tarihe 
karşı, cihana karşı isbat edesiniz. 

Size 23 nisanda esirlikten kurtul
muş, efen diler toprağı ol mu§ ve 

her karıfı büyük neslin temiz ka
niyle sulanmış hür ve müstakil 

bir vatan bırakıyoruz. Bu vatanın 
sevgisini en büyük ıevgilerden, 

üstün tutunuz. 

lanıyorsunuz, en büyüğümüze, Ga
ziye bağlanıyorsunuz. 

Gazi çocukları, 
Gazi sağ, bayramınız kutlu ol· 

sun. 
Bundan sonra çocuk marşı tek

rar söylenmiş ve maarif vekili Dr. 
Re§it Galip Bey kürsüye çıkarak 

şu nutku söylemiştir: 
Çocuklar, 
Güzel yüzlü, güzel özlü Türk 

yavruları, 
Bugün kutluladığınız 23 nisan, 

13 Yıl önce çoğunuzun doğmadı

ğınız veya daha süt çocuğu ol
duğunuz zamanlarda yurdu kur
tarmak için Türk budununu kur
tuluşa erdirmek için, büyük mil
let kurultayının Gazi Babanız ~ 
liyle açıldığı gündür. Bunu bay
ram edinmeniz, ey Türk çocukları 
öz kurultayın açıldığı, öz devletin 
kurulduğu günü kendi bayramınız 
için seçmeniz ne mutlu buluş. 

Çocuklar, bayramınız dolayısiy
le size bir kaç sözüm var. Bilirsi
niz, daha iyi biliniz ki her Türk 
çocuğu anasının, bahasının oldu· 
ğu kadar milletindir, budunundur. 
Sizin sağlığınıza, sizin çalışmanı

za sizi budun ülküsüne ve türeleri
ne uygun yetişmenize ananız ba
banız kadar bütün Türklük yürek
ten bağlıdır. 

Can gözlerimiz üstünüzde dikil
miştir. Sizin kafaca, bedence sağ
lam, gürbüz yetişmenizi, ahlakça 
en iyi ve en yüksek yetişmenizi 
millet dileğini kendi istekleriniz
den üstün tutar gönülle yetişme

nizi istiyoruz. Analarınızdan, ha· 
hularınızdan, hocalarınızdan ve 
hepimizden daha üstün yetişmek 
gayretile çalışmanızı istiyoruz. 

Büyük Türk yarınının yapıcıları 
arasına girmek için ~ ~mdiden lw.
zırlanan güzel çocuklar, daima ku
lağınızda çınlasın ki çd:~kan ol· 
mıyan Türk sayılmaz, ahlaklı ol
mıyan Türk olamaz. Şimdiden ba
ğırarak söyliyorum ki, sizlerc!cn 
çalışmıyanlar, iyi yetişmiye kulak 
asmıyanlar bizim yarınki dü~man· 
larımızdır. İçinizde yarın h~tün 
milletin kendinisine düşr.ıan ol
masını istiyece~ çocuk var mı? 
(Burada çocuklar yoktur, olamaz 
cevabını vermişler ve şiddetle al
kışlanmışlardır). 

Budunlar içinde bir ve eşsiz Tür
kün güzel yüzlü, güzel özlü çocuk
ları, Türklüğün büyük yarını sizin 
görünüşte mini, mini, dayanıksız, 

fal:at hakikatta acun yapısı kadar 
aağlam ve dayanıklı omuzlarınız· 
dır. Bunu düşünün, bilin, anlayın 

ve bir an bile. unutmayın. 
Size bugün şu işi veriyorum, 

bayramınız bi~er bitmez mektep
lerinize döndüğünüz ilk günde 
başlıyarak birinci derse girdiğiniz 
zaman, sınıflarınızda hep birden 
ve her gün şu sözleri tekrarlıya
caksmız: 

"Türküm, cfoğruyum, çalışka -
mm, yasam küçüklerimi korumak, 
büyüklerimi saymak, yurdmnu, 
hudunumu özümden çok sevmek
tir. Ulkliın yükselmek, ileri git
mektir. Varlığım Türk varlığına 

armağan olsun!,, 
Bunu yalnız sizlerden, burada 

bulunanlardan değil bütün mek
teplilerden istiyorum. 

Haydi çocuklar bayramınız kut
lu olsun, bayramlara umudlu ve e· 
renler gibi gülün oynayın, eğl~ 
nın. 

QeCjit resmi 

Geçit resmi, toplantı yerin· 
den Çocuk sarayına kadar olan 
caddede yapılmıştır. Alay başta 
muzika olduğu halde Millet Mec
lisi önünden geçmiı ve Gazi hey
kelinin, Belediyenin, Çocuk sara
lının önünde tezahüratta. bulun-

Fuat B. 

muştur. Gazi heykeline Himayeı· 

etf al ve talebe taraf mdan çelenk· 
ler konulmuştur. Alayda talebe 
murahhaslariyle mülhakattan g~ 
len çocuklar ve bundan sonra di· 
ğer mektepliler ve Himayeietfal, 
mektepliler ve bankalarla, tasar· 
ruf cemiyeti tarafından hazırla

nan kamyonlar iştirak etmiş bulu• 
nuyorlardı. Geçit resmi Çocuk sa· 
rayı önünde bitmiş ve buradan ço· 
cuklar mekteplerine dönmüıler• 
dir. 

Geçit resminden sonra talebe 
murahhasları Çocuk sarayında 
tcr>bnmı~lar ve burad<ln tazimat· 
larını \'C minnetlerini arzctmek Ü· 

zere Reisicümhur Hazretlerile, B. 
M. Y.eclisi Rc~:;i Kazım Paşa Haz
retleri, Başvekil ismet, Erkanı 

Harbiye Rebi F cvzi Pa~alar Haze· 
rz.tını ziyaret etmişler ve aynca 
telgraflarla taz:.-r.at ve minnettar
lıklarını bildirmi;}lcrdir. 

Talebe temsilleri verilmiş ve 
bu~ünkü merasime bir tayyare fi. 
lomuz da iştira!~ e!mi~tir. 

Konservatuar mütehassısı 
Bir müddettir Viyanada bulu· 

nan Konservatuvnr mütehas!i1111 
Her Mark:; tetkihatma devam için 
tekrar ıehrimize gelmiştir. 
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Kadınlara Biki• 
Bahçede bir masada iki sarhoş 

olurmu!, dükkanın alt katındaki 
meyhanenin tezgahına konmuş o -
lan bir gramofonun çaldığı: 

K ıh..... y ' a ı ı ı ı 'lm.. . . . anryooor .... 
Şarkısını yayvan ağızlarla mı -

rıldanıyorlardı .. içeride, bu gürül
tüye hiç aldırış etmeden, ayakları 
çürük bir masaya sızmı§, bir baş
kası var8ı .. Zaten dükkanın içinde 
dört masadan başka bir şey yok -
tu. 

Tezgahın arka tarafında bir ka
pı vardı .. Kapının üzerinde (hu -
susi loca) yazılıydı. Bu, "loca,, nm 
iki pencereli ,oldukça geniş bir o

da olauğu anlaşılıyordu. Pencere
lerin tahta kepenkleri de vardı .. 
Fakat kepenklerin ortalarında, 

kupabeyi şeklinde birer delikten 
içerisi görülüyorBu 1çeric1e, k6r bir 
elektrik lambasının ziyası altında 
'matmazel Lulz ihtiyar bir kadınla 
q,ir masaya oturmuş,, gizli gizli bir 
~eyler fısıldıyorlardı. 

Meyhaneci, iri yarı üzerinde, 
baştan geçme bir fanila olan kuv
vetli bir adamdı. Suratından, al· 
nm biçiminden kendisinin ;pek la -
net bir adam olduğu belliydi. 

Bu aralık iseriye, üstü başı ça
mur içinde, ıoför muavini kıya -
fetinde bir:isi palas ıpandıras girdi. 
Halinden, uzun müddet koşmuı, 
hatta itişip kakışmış bir adam ol
duğı.e .gözüküyordu.. Mütemadi -
yen gözü kapıda ~luşundan takip 
edildiği de anlaşılıyordu. 

-Bir rakı!. 
Dedi ... 

nakleden - fa. 
~ UQw:: ,_,+ -

- Halbuki tezkerem falan ya -
nımda yok, hem şimdi buradan 
dışarı çıkarsam, ve bana tavan a
rasında, yahut bilmem evin ma.h -
zeni var mı, mahzende bir yer 
veremezsen ... 

- Ne olur?. 
- Enselerler .. Haydi gene içe -

riye ... 
Meyhaneci ciddileşti: 
- Kim enseler?. 
- Kim olacak, memurlar .. De· 

min, Hürriyetiebediyeden boraya 
doğru geliyordum, üç otomo1:>il 
dolusu memur geldi. Kendimi bir 
hendeğe zor attım .• Galiba bara • 
larda bir iJleri var, toplanıp bir 
feyler fısıldaştılar, sonra her biri 
birer tarafa dağıldı •• 

Meyhaneci hemen (Hususi lo -
ca) yazılı odaya fırladı. Gider
ken, sızmı§ olan adamın ınasasma 
ayağı takıldı. Adam homurdana -
rak: 

- Ne oluy~u2 t?. 
- Ne ımi oluyorm? Memurlar 

geliyor ..•. 
- Vay canma. !.. 
Sızmış olan adam hemen ayıl • 

mıştı, kalktı .. A:ya'kları dolaşarak 

kapıya doğru yürüdü, çıktı, gitti. 
Meyhaneci, timdi odadan .çık

mış, doğruca şoförün muasma 

gelmişti: 

- Niçin, .dedi, polisten '.kor.im • 
yorsun?. 

- Vallalıi ardCJlm kimseyi 
indirmedim .. Bomba da pali)atma
dmı .• Y.alntz ... 

- Yalnız? ••• 
-1p •tim canım.. lçe:rdeydim 

de ...• 
- Hapi&haneden mi kaçtın?. 
- Öyle... 
Mey'haneci .sustu. Düfiinüyor -

du. Şoför.ün gözlerinde bir ümit 
heliııdi. 

VAKiT 

Darülfünunlular 
(Birinci sayıta dan devam) 

Arkadaılar; 
Bugün asil ve necip Türk mille

tinin medeni bir insan gibi ya_şa
mak hakkını nefsinde duyduğu ibir 
gündür. 

Bugün, yine bu kahraman mille
tin her münevver ferdinin yarının 
başvekili, yarının baçhuğu 'Ve yan
nm her şeyi olabilmeğe hak ka
zandığı gündür. 

Bugünün bahşettiği hak, kalbi 
vatan aşkile yanan bir Türk genci
nin şıarıdır, silahıdır. Bu hakkı 

gasbetmeye uzanan eller, Türkün 
silahını çalmaya savaşan eller te
pelerinde, çok asil bir infial ile sı
kılmış kemikten selabetli bir Türk 
yumruğu göreceklerdir. Bu yum· 
ruk gençlik yumruğudur. Bu haki
miyet gençliğin hakimiyetidir. Bu 
hak ve selahiyet gencindir; çünkü 
Türk milleti henüz gençtir. 

Arkadaşlar, i>u toprağın atisini 
temin ve tahkim edebilmek için 
ilmi seviyemizi heyecanlarımızla 

birlikte yükseltmek bir vatan bir 
gençlik borcudur. 

Heyecan dedim: Evet kardeşler 
bir gen~ için, genç bir kütle için 
yalnız bilgi kafi değildir, heyecan 
da lazımdır. Duydugunu söyle
mek, duyduğunu dinletmek mede
ni bir gencin en -sarih i>ir 1ıakkı
dır. Türk genci, heaefine yaklaş
mak için 'kendisine kalbi iman ve 
aşkla dolu bir rehber, bir mürşit 

bulmuştur, ve bu yol üzerinde he
defe aiden .hu çakılıız ve pürüzsüz 
yol üzerinde rebberile :kendi arası
na ıgiren şuursuz ve uğursuz VÜ• 

cutleri o yolun ikenarına atacak ve 
ona diyecek ki: 

- Arkachş, sen hu kafilenin 
ger.iıinden gel ! 

Kardqlerim; 
Analarımızın, · l>a'balar.ımızın, 

kardeşlerimizin mezarını kucakla
yan ibu toprak yarını bizden bekli
yor. 

Kvae,lerim; 

Cihan tarihi uhife1~inde kahir 

Meyhaneci, şiıeden bdehe ra • 
kıyı, ıma.lUm hareketle !koyarken , 
kapı bir daha açıldı.. Şoför kıya -
fetli yeni gden adam, :titriyerek 
bakb.. Bir an, !kapı öylece aç.ık 
kaldı .. Bir lkol, tokmağı tutyordu . 
Sonra, içeriye olClukça temiz, hat
ta ibar giyinmiı, otuz yqlarmda 
ıporc.u kıyafetli birisi girdi. Mey -
haneci onu görünce: 

- Kaç kişiycliler?. 
-Kim? 

i bir tefavvu'k a"biliyeti taşıyan ve 
mertlik <Ve cesaret -:vasıflarile bir if-

Gözüyle (hususi ~ocayı) göster 
di. Kibar kıyafetli sporcu, o tara -
fa (Joğru yürüdü. Bahçeden tez -
gah üzerindeki gramofonu kurma
ğa gelmiş olan sarhoşlardan biri -
Sl': 

- Dimo, dedi, 'Yağlı müşteriler 
:var ha! .. 

teminden Bulgar olduğu anlaşı • 
lan meyhaneci, dudaklarını büktü: 

- Müşteri değil, dedi, annem 
hutada doktor .. 

Dimo, bir elinde rakı kadehiyle 
su bardağı, öteki elinde meze, şo
för kıyafetli adamın masasına yü
rüdü. Bu aralık, gramofona kon~l
muı olan yeni plak da çalmağa 
başlamıştı.. Meyhaneci, kadehle 
mezeleri masaya koyarken, müşte-. 
rı: 

- Burada, dedi, yatacak yerm 
var mı?. 

- Hayır ... Yok .... 
Bir an müşterinin başı 

dü!tÜ, sonra meyhaneciyi 
durdurarak: 

önüne 
eliyle 

- Bana bak, dedi, bana bir iyi
lik yap ... Vakıa iyilik parayla ö -
denmez amma, kıy af etime bakma,, 
param var... Her zaman olmaz 
amma, bu akşam var .. Hem de ol -
dukça .... 

- O halde niçin bir otele git • 
JDiyorsun? 

Adam bir an düşündü: 
- Şey ... Dedi ... Otele gidersem, 

,nüfus tezkeremi, ismimi falan yaz

dırmak lazım .. Halbuki .. 
-? .. 

- Polisler?. 
- Ben üç otomobil gördüm. Bi· 

rrisinden beş kiti indiler. ötekiler· 
de de o kadar vardı galiba .. 

- Resmi miydiler?. 
- Hayır, sivil!.. Kimbilir, bel· 

ki de, benim daha görmediklerim 
vardır .... 

Şoför, omuzlarma batını kısa -
rak, iri meyhaneciye yalvardı: 

- Beni saklayacaksın değil mi 
canım?. 

CDevamı ur) 
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Teşhisi cerrahi 
Tıp fakültesinde profesör Ag· 

reJe genç operatörlerimizden 
doktor Kazım İsmail Bey te§hisi 
cerrahi isimli klasik bir kitap neş
retmİ§tir. Yüz kırk şekli ihtiva 
eden ve itinalı bir surette tabedil
miş bulunan bu kitap talebe ve 
hekimleri alakadar edecek en ye
ni te§his usullerini ihtiva etmek
tedir • 

Cerrahi te_şhis yapabilmek için 
kulJarulan muayene usulleri, tah
liller ve :bilhassa rontken filmle
rinin izahı muhtasar ve beliğ bir 
şekilde dercedilmi1tir. fran1ız ve 
Almanların en yeni kitaplarına 

müracaat ederek Kazım lsmail 
beyin uzun seneler hastahane 
görgüsile tamamladığı bu eser, 
bu şekilde Tıp kütüphanemizde 
yazılmış bir diğer kitap bulun
maması dolayısile mühim bir boş
luğu doldurmu§.tur. Müellifi teb
rik ederiz. 

tihar sütunu, bir zafer abidesi şek
linde tebellür eden cesur ve mede
ni Türk milletinin 'bayrağını çiğ

nem~e, ..mabedini çiğnemeğe, me
zarını çiğnemeie hiç bir lf ert cesa
ret edemiyecek, bu kuvvetli kol, 
bu kuvvetli zeka ve irade karşısın
da ancak intikamını uyuyanlardan 
ve ancak kinini mezarında hare
ketsiz yatan vücutlerden almak 
cihanetinde bulunacaktır. 

Aziz Türk gençliği! 

Bu, senin kudret ve azametine 
bir misal ve asilane mukahelende 
medeni kabiliyetine bir timsal ol
sun!,, 

Sonra Fen fakültesinden Naci 
Bey ve Tıptan Muhtar Hilmi Bey
ler de birer hitabe söylediler. Bun
lardan Muhtar Hilmi Bey dedi ki: 

" Türk istikbalinin engin ufuk
lanndan ebediyet ve zülmet bulut· 
larmı yırtan güneş buiün doğdu. 
Bugün hürriyet a..şkile yanan &i
ınenden fıJkıran hayat sesini ar
zın nihayetliz ufuklarına haykır

dın. Bugün öksüz ve yetim bıraktı
ğın boynu bükük evlatlarına baba 
muhabbeti vermedinse istiklal ha
vaaile dolu olan bu mes'ut günü. 
watan &§kını verdin! 

Ey Türk gençliğine l'ürk istik
lalini emanet eden aziz kahraman! 
Bu mukaddes günün huzurunda 
vatanın istiklali, milletin selame
ti için her an ölmeğe hazır olduğu
muza söz veriyoruz. Bu gayemiz 
ve mefküremiz olacaktır. Bu kud
reti asil milletimizin kanından al· 
dık. Biz vatanın ve milletin ihti-

16000 metreye çık11ıd 
neler öğreniliyor ? ~ 

Profesor 'Pfkar'ın 'konferansınaaa aakledea ı!!,;,7 

-5-

Anlaşılan bütiin bir günü kırk dert· 
sıcaklıkla geçirmemişsiniz ! t: 

Alpların üzerinden geçtik. i\'eç- Kozins refakat eaiyordu. So~~ 
he tayin edemiyorduk. Bulutlar a- ıeli~i gayet tabii gesmek ~;~ .. 
rasında ka'.lmışbk.• Bu dağlan iyi 1irdi. ı.Es'ki ıeklin noksaJJ#)t'. 
bilmediğimizden 'bir iniş nok - mam edilmiş · çinele ıefe~ ;I' t 
tası elde edemiyorduk. Gene ken· mizden gayri muntazır ~!~ 
dimizi olura bırakmaktan başka lamazaı. :Yalnız Alplar ~\'! 
çare yoktu. Venedik istikame- geçmek taliine mazhar -~ 
ıtinde idik. Fakat balonun intikal ibu ikinci seferlere ayrıca \);il' h 
hareketi az olduğundan oraya war met ~erdi. 
mıyacağımızı ümit ediyoı:duk. Ni- 'Bu defa e'lmik ıeb~l~ 
hayet akşamın sekizi oldu. (!) sıra- layı Zürihi hare'ket nOkta'I ı 
da çok aşağı indiğimizi 1ıissedi - intihap ettik. Zürihte ha..,. 
yorduk. Ufukta bir kaç bulut gör- kin bulacağımızı ümit ı:ea· i;Jİ. 
miye başladık. Bütün gün bulut • Şehrin etrafındaki tepeler 
lar altnnızda idi. 'Şimdi bazıları ra 1ıail oluyorlar. lPrograJIS 
seviyemizde bulunuyordu. hince hare'ket ettik. Daha ll 
metre,, ye baktık "irtifaı ölçme a - çıktığımızdan istediğim İZ ·~ k 
leti,, 12000 metrede olauğumuzu alaık. Aletler rutubetten~) 
göster,iyordu. Şu aıae kurtulmuf muhafaza olunmuıtu. r·· ita" 
addedilebilirdik. Şimdi başka in - devam etti. fazla tafsilata~t . 
sanlarm yülueleoilmiş olaukları den size ilk yiı'kse1işimize ' 1 

tabakada idik Oradan ölmeaen 'kaç ~ll_şe göstereceğim. ~ 

inenler bile .olmuştu. Bizim ..de on- (Yapılan projeksiyonlar f,ı l 
lar gibi yapmaklığımız &zım geli· sör Pikarın ilave ettiği iz&P 'ın 
~ordu. (Alkışlar) Güneş battı. '.Bu yesinde çok a1kı§lancb.) .. rfJ~ 
sıra harikulade bir tabii hadise ol- Bunu size gösteri§im :1<0: . .J 
du. Aşağı da ovada gece varaı. rüne seyahat etmemiş oldıı~ 11 

Biz ise henüz ziya içinae iaik. .Ba- zu göstermeK içindir. Bu bl 
lonumuz güneşin ziyası ile parlı • zarfının gerilemelerinin bir 1 
yordu. simai o aşağıdan bir yıldız :bıüır. Gerilemeleri ev.veld-
gibi görünüyordu, Hergün seyret· cirBe we bezinı.Örgüeünde lı 
tiğiniz Zühre veya Utaritten hiç d 37 1.:ı. dım. Metre e izami .., , · 
bir far'kı yolctu. O da bir seyyare b k ld d'td•w• .-ir tazyi e e e ı ıgı ş . .ı. 
olmuştu. Bir lahza sonra güneş ta hattının kat kat evkiJJll"' e 
battı. o· va1nt çaliıica'ıt inalı< ve ""' 
bir glasye üzefHie o\iatlk. 'Yi!re derecey.e "Varıldığı gör.ülü~~~ 
konmamız oldukça tabii bir suret-

dan başka örgünün menfi f':ı. 
m~inin sahası gayet ~ .~ . ~ 

le cereyan etti. Süpabımız tekrar .,ı i\ 
yükselmesini · stemediğimizden Şu halde balon müvazene'' ',I · 
safra atamadık. binaenaleyh yere lunca zarfta kırışık kalJ1111~ \ı, 

trr. ~ı:.te balon çıkzyor. (J,t ti gelişi güzel inmeyi göze alBırdık. :r 1 ~ 
oldukça iyi er it dahilin:le ve Ti- idrojen ile §İtmektedir. J. t İt 
rol dahilindeki 2800 metre yük- fı tamamen ho§tu~. ~ ·~ 

ekl. · d G ı lA · ·· · Balon daha yükseliyor.. ~.V ~ı~ ı ığın e urc g asyesı uzerıne r. ~ 
inm1ş u1undu!~. llmi neticeleri ıharici iplerle tutuyorlar. sıı) tr 
sayımyacağun. Çünkü çok mah • tam ..hareketten ev:vel latk> ~ ~~ 
dutlu :yalnız yukarda bir lsnisati· cektir. Kamara bir ıkenıel'e ~ ~ 
on ölçüsü aldık. Bu gayet alaka nır. Bu ilk seferde yaptıj~ 
uyandıracak bir şeydi. Fakat .kafi sarat mahdut idi. w.eo ~ 
değildi. :franga sigortalı idik. öyle~ \ıı., 

~ :f. ~ ları aldın§ etmiyorduk. ( >t 
Bunun üzerine bir sene tekrar balar, alkışlar). ~ .. 

k V k d f ~ :f. ~l"ıl hazırlıklar yaptı . e i inci e a * rı 

yükseldik bu sefer ban~ Mösyö Bu sene Mayısta yü . ~ ~ 

yaçlarına lakayit kalmayacağız. 

Millet muhabbetile yanan kalple· 
rimiz millet için nihayetsiz bir 
cevher menbaı vatan için ümit 
kaynağı olacaktır.,. 

Bunlardan sonra Tıptan Fahri 
Bey söz söylemiş ve ezcümle de
miştir ki: 

" 23 nisan bir taraftan bize mil
li iradeyi sarayın .pençesinden kur
taran Gaziye yeniden minnet ~e 
şükran duygularımızı bildirmek 
için bir vesile verirken öteyandan 
dan inkılabın hakiki düşmanlarile 
geber diye 'haykrrmamız için gö
ğüslerimizi memleketin hür hava· 
sile şişiriyoruz. Ulu Gazi, ink1labı 
bizim umm:larımıza yüklemi~tir. 

Biz bu inkılabın ruhuna ve yük
sekliğine layık olmaya çalışıyo-

ruz.,, 

tekrarlaaık dfyordum. 11' "ti lit 
dahilinde -:yükseldik ıbu ~~ iati 
he alması daha kolaydı. ~~ 
lsviçre tamdığım bir llleflil I' I 
Veçhe almak için çolc ~aJll~ >t 
feaemedik. Çünkü küçuk e ~ ~i 
relerim vardı. Aıa'ğıya f~ 
bakabiliyordum. Fakat öt~I' til 
bakmak istesem, balonu 1' ıf/ O, 
tıyordum ve aletler karıf ;I dt 
Onun için Mösyö Koii0 • ~~ 
sık sik! ,ıı ~ di 

- Kımıldamayınız ! }ı.ftl >, 
·I 

mıldamayınız ! .,ıef' t'aı 
··JçıP 1 

Diyordu. Esas alınan. 0 Si;~ ~ol 
kumak ve kaydetmektı. ,, f" ~· 

dı,.. d 
leyh etrafa çok bakanı~·ıedi- 7 

ne görmüş isek gayet .gu ~ 
pabm tehlike.de olmad~,t I 
at varken tabiatin dahs ~ 
redildiğini de aynca /. 

Fahri Beyden son.-a Hukuktan (Kahkahalar). '(~ 
Hüseyin Remzi, Tıptan Osman=~======~=-~ 
Nuri, Hukuktan İhsan Hilmi Bey- DJŞ DOKifoBıJ ,..J 
1erde bir nutuk söylemişlerdir. ~»-' 
Son olarak hep bir ağızdan genç- Mustafa Ze;il 
lik marşı söylenmiş ve merasim de Muayenehane: Üsküdar 
bu suretle bitmiştir. taşı No. 53 
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'E..~~it Kralının Aşkı : 1 
~ ····-· ....... .. " .. ' ............................................. . 

royger in yeni aşk 
veçte Boksenkollen dağ havasile 
tedavi müeaaesine gönderdi. Bü· 
tün tedavi masrafını, kendisi öde
di. üzerine düşünceler 

Yazan ı Ali Haydar Emir 

5-lllektupları bulundu! 
llgehorgu . 

Paristen 6 tubat 1914 tarihile 
gönderdiği JU mektup, metrüki.tı 

arasında en ıon ele geçen mektup
tur ve Kibrit Kralının hakiki bir 
aşık olduğunu göseten en kıymetli 
bir veıika mahiyetindedir. Mek
tup, aynen şudur: 

Üçünı:ü takımın da grupun· tavla (hayvanlara bakılan yer) , 
dan kullanmakta olduğumuz se· tavlamak, tavsamak. 

a lizı rn, senı ne kadar özledim,bilsen.Ne kadar kiz kök şunlardır: 395 tay - At yavrusu. 
365 Dad - Dada, daday, da· 396 taz - Tazı. 

kib . ınsa, Yaz, derhal gönderirim. Beni unutma! ,, 
rıt Kralı 1 v Kr·· 

.. !lıartrnın onar_ .. oyger, geçen 
U. Ôliinı" ıkısınde Pariste 

kadar zaman li.kayit durmasını 

imkansız sayıyordu.,, Fakat, son· 
suz da olsa, sabır etmeğe karar 
vermiJti, sabretmeğe muktedir· 
di, idare sahibi idi. lngeborgu hi· 
le ile battan çıkarmak teJebbüsün· 
de bulunmadı, onun kızlığına say· 
gı gösterdi. lhtirazına hürmet et· 
meği ihmal etmedi. Kız, nihayet 
1914 senesinde, otuz dört yafında· 
ki erkekle, resmi olmıyarak haya· 
tını birleştirmeği kabul etti. O za· 
man, yirmi yaşında bir kızdı. 

Bir aşk mektubu 

"Benim her şeyden çok sevdi
ğim tngeborgum ! Seni ne kadar 
özledim, bilsen. Bütün seyahat 

da§, dadı gibi sözler bu kökte ço· Ga grupundan tek bir gaga sö· 
cuk ve ona mütea.~lik i~sanlar ma· ı zü vardır. Ga grupundan hiç bir 
nası olduğunu gosterıyor. Dadaş, şey yoktur. 
çocukluk arkadatı demek olacak· Türkçenin akı~ı bu iki grup· 
tır. ta kök yapmamıştır. Ka grupu 

Un den en her gü sonra hakkında 
dı. Bu ~ ? Yeni yeni şeyler 'l·a-.. «.engın .. " 

hUsıısi h ve meşhur adamın 
1iı, sevişt' .. ~Yatı araştınldr. Ta
dıya ba~gı· k~drnlardan uzun 

dı. Son dıldı. Nihayet bahis 
dab lllalla zamanlarda arada SI
e l rının n .. 
l' er görür· 1uzayedesine ait 

l'asatıldı.. uyor, hunların ne ka 
enın . gı Yazrı esıne n d ıyor, borçlarının 
acağı he e ereceye kadar va-
Ö}i:,.... sap ediliyordu .. 
. .~·tıUnün he . 
k llrıde birde:~n hemen yıldö

llıacer: bıre gene onun 
~esile :Se1• bahsi tazelendi. Bu-
lllM ... _ ıen şeu K.b . ,. 

~ -~kat ", ı nt Kralı-
llleltthpJ ı arasında veni bazı 

e ·ı ... arı ı .. 8~ e ile e e geçmesidir. Bu 
Istıı· Yapılan . 

l't't' ı g~en k neşrıyatta başlı-
ır. adın, tngeborg E-

l\iblit 
ki d. Kralının h .. 
la 1kkate de.. ususı hayatın-
ı lan en s ger safhalan ay
arı iktib~n ~azıdan bazı kı

edıyoruz · 
" Oıc1111ct . 
.it,., k .. en •onra 

. roy1 · 
ı... _11lde "a. . er, 12 Mart 1932 
"Qtu ., rıate .. ld 
b.&_ >'ll!ıındll 0 ilğü zaman, 
---.~ k.dlll lc.rııı sıfatile yası· 

.,.. ....... 
0 '-iiftu. ~oktu. O, beki.r ola· 

1 l!Jııtı. Orı "1eıuneğe vakit bu· 
e 01ııaıııaıaı urı hayatında kadın •et,.· lf tı. 8ö 1 . t . . 

d 
ıp h Y e ıı emıftı. 

1 ' l.tt& 1
• O, '-nk· ne esrarengiz a· 
tıııek . 1 Yalnız dünyaya 

lll'J 1•te 1 Yonı... Yen zekadan, yal· 
~· •tı d'• .. 

l .. 1 4-rı f Ufunen dimağdan 
"O)f e"kelbe ç · b e ZllJıned· fer... ok kı· 

. ttk, I •Yordu. 
~i1- '"eç 1 · ~ P orı- •aanile yazıla:.~ 

İt ~,berlll>e/a çıktı: "lvar Kröy· 
tt ~~P. y .. :•ıayıtırn,, isminde 

l&ıtı· •n da 1 b ti~ •ildeki .. nge org E· 
Ulld h ıuzel, müstesna 

lll e uıuıi1etl. k ' 
~0nu111ll b ı adın .... Bu 

tllber eraber tarn yirmi 
tu&u ba. Yaıarnııtır ..• Daha 

t de Zen ona k 
t ._ ~li. 191 ya ın Yatamıt· 

d
. dtr ... k d2 ıenesinden 1932 
ı~· a ının k 

·~ ' 1 ~d ' açı ça onun 
, 1&14 ın olarak v 

hl._ &ene .d. tanıdıgı ta· 
• .""Q\ •ı ır 1930 t., 0ıı dör .. ·.. senesi ni· 

L . ._ lir ı_. duncu ıünü de K'b 
"lı.:ıa_ . • oır \'il • , ı · 

lıııi leın. ' 1Yetnarne ile onun 
ltı~ın ın etıniı oldu. 

) li,, .. ~ •vlenmec1ı ? 
.._-.. ltib . reıınen kad 
""ll ' rıt k l ın karışmı· 
"-a.-:' lıilifınra ~ hakikatte, umu· 
lil, -~"·ka~ adından uzak ya. 
O, ))e:4i• •e"~~ ~e\'rnenıit de de 
'~ 'd•ııın M •ıtır. Bu kadını ..... 
~Ud·)'"->'llı_.lerodalın ıibi ka· 
d' ı t ... oı en b. f f 
l)Otd. uir Çok k .. ır e kelbeıer 

Elinde bir buket •• 

Vaziyet, müsaitti. lngeborg, 
1913 senesi yaz mevsimini Dani· 
markada Hornbek' de geçiriyordu. 
Meşhur edip Ştrinhbergin'de bal 
ayı seyahatini yaptığı bu tirin yer

de .... Ştrinhbergin Harriyet Bosse 
ile beraber hot bir zaman geçirdi· 
ği yerde ... Buradan ayrılmak üzere 
iken, Kibrit Kralı Stokholmde idi. 
Kıza yazdığı mektupta, kendisini 
karşılamak üzere Kopenhaga ge· 
leceğini bildiriyordu. 

Kopen)Jagda buluıtular. Ancak, 
ayrı otellerde oturuyorlardı. Gün· 
ler geçiyor, ıehri geceli, gündüz· 
lü dolaııyorlar, bu arada hemen 
daima birbirlerinden bahsetmeğe 
fırsat buluyorlardı. Günün birinde 
Kröyger, "Artık Berline gidelim. 
Orada mühim itim çıktı. Ne der· 
sin?,, dedi; lngeborg daveti red· 
detmedi, Berline gitiler. 

müddetince hep seni düşündüm. 
Son dakikaya kadar senin bana 

refakat edeceğini sann-ordum. O 
kanaatteyim, ki eğer burada ser-

hest ya~anan bu ~ehirde ikimiz bir 
arada olsaydık, bütün can sıkacak 

şeyleri unutur, yalnız biribirimizi 
düşünürdük. Pariste daha iyi an
laşabileceğimiz hissindeyim. Her 

halde, Stokhlomdekinden daha 
ziyade .. Her nedense, ben orada, 
memleketimizde çok asabileşiyor, 
çok çabuk hiddetleniyorum.Fakat, 
ne yapalım, her istenilen şey, iste
nildiği gibi olmuyor. Kendimi dü
şi.inmüyor, benim yerime, senin. 
N orveçte rahat rahat yaşamam ve 
benim yüzümden son baharda 
mahrum kaldığın zevkten istifade 
etmeni istiyorum. 

Hem~irene Boksenkollende har
c:anmak üzere verdi~im para, ye
tişmez. Onun için, bfr miktar para 
daha gönderiyorum. İhtimal bu da 
kafi gclmiyecektir. Hemşirenin de 
elbiseler yaptıracağım tahmin edi
yoııım. Gönderdiğim para az ge· 
lirse, bana, Stokholmdeki ·adresi
me mektup yaz, ne kadar para la
zımsa, derhal gönderirim. 

Kendine iyi bak, sıhhatin yerine 
gelsin, zindeleş ve !varım unut-lngeborg, yazdığı kitapta Ber· 

lindeki yaıayıılarını föyle anlatı· ma.,, 
yor: " Berlinde ayni otelde oturu· ilkbahar ve yaz 

Ancak, kıt geçip ilkbahar ge· 
lince, lngeborg, Kibrit Kralının 
açıkça sevgilisi olmağı vadetti. 
1914 ıenesi ilkbaharında ikisi be· 

raber Kopenhaga aittiler, orada 
kız, vadını, yerine getirdi. Artık 

tam manasile birlikte yatıyorlar· 

yorduk. Bir gece, yatarken kapımı 
kilitlediğimi zannediyordum. Sa· 
bahleyin kalkınca, onun kapının 

eı: ~inde elinde bir puket bulundu· 

ğu,,...halde durduğunu ve bana bak· 
tığını gördüm. En seçme gül· 
lerden yapılmıt buketi, bir kaç 
adımda yanıma gelip uzattı, son· 

b 
· .. .. d d dı. Yazın, evlenmeden beraber ya· 

ra enı optu ve seaaızçe o a an . .. 
k 'tt' B' be be ' fıyan zengın erkekle guzel kadın, 

çı ıp gı ı. ıraz sonra ra r 
kahvaltı ederken, kendisine yor· Londra seyahatine çıktılar. Evlen· 
gun göründüğünü söyledim. Bü· memit olmalarına rağmen, bu on· 

tün gece çok kabuslu bir uyku u· lar için hakiki bir bal ayı seyahati 

yuduğu cevabını verdi. Gece ıo· oldu. 
yunmamııtı bile .... Gündüzlük el· Londrada zevk ve net' e içerisin· 
biselerile bir koltuğa yaslnamı§, de bot bir kaç hafta geçirmişlerdi, 
orada saatlerce kımıldamadan ki. .. Birdenbire büyük harp ilan o· 
kalmıf, nihayet o vaziyette uykuya lundu. Kibrit Kralı, derhal Stok· 
dalmııtı.,, holme dönmesi icap ettiğini bildir· 

DöktU§U göz yatlar. di. Lakin, sevdiği kadın, timdi Pa· 

lngeborgla Berlinde bulunduk· 
ları sırada. 1913 senesi yazı. Kib· 
rit Kralı, çetin bir tecrübe geçır· 
meğe katlanmıf, bütün sabrına, 

tahmmülüne rağmen, bir kaç de· 
fa ağlamıftı. Çünkü, sevdiği kız, 

kendisine kartı bir hadde kadar 
müsait davranıyor, Kröyger, ha· 
raretli aıkına tam bir mukabele 
görmek istediğini çılgın bir halde 

risi de mutlaka görmeği tuttur· 
mutlu. Kröyger, onun bu arzusu· 

nu reddetmeği dütünmedi bile. 
Hemen Parise hareket ettiler. Kı· 
sa bir müddet kalabildiler. Harp, 

bütün dünyayı yakıp yıkıyordu. 

Adeta kaçar gibi memleketlerine 
döndüler. lngeborg, bu seyahati 
kitabında çok canlı, çok muvaffak 
bir tarzda anlatıyor. 

I )\~el u, llQıa. hak·•tı aksini zanne
l'C)I ' ltlldı ~katte onun ha
~I ,,t n ..• Bılhaıaa bu kadın 
h,..:··· 1,,_ ır. lieın b"' .. k b', 
.... li,~ ~le)di uyu ır söyleyince, lngeborg, zalim bir gü· 

lttii bir rol' daha büyük ve lütle omuz kaldırıyor, sanki onu 
~ ~ill etrter, ae.:~ ~Ynıyabilirdi ! yalandan sevıyormuş gibi he • 

~'tlı~~lııeaıiıt~i~ hu kadınla ni· men lakayit ve soğuk bir tavır alı· 

Yazın son kısmını, Kibrit Kralı· 
nın sevgilisi, Stkholmün Adalar 
denizi denilen yerindeki Blidöde, .. 
Ştrindbergin " Hayal oyunu,,nda 
Sevinç ktörfezi dediği F uruzunda 
karıısmda geçirmekle, &tıkına 
her hafta sonunda Stkholm' dan 
kendisini ziyarete gelmek fırsatını 
verdi. iki mes'ut çocuk gibi, sevgi 
zevki içinde başbaıa kaldıkları 

Blidö, ikisinin de hayatında mü· 
him bir yer tuttu. 

f lb.t • ırı.... ır. lngeborD b yordu. 
-~t -nı h ., u 
~lll;~or. ç~~i:e k dütürücü Ayni senenin kıtında, Kibrit 

fi -~ille • İbrit kr . ' endisi za· Kralı, sevgilisini Parise götürmek 
it te.1:•1, oııun b alıle evlenmek arzusuna kapıldı. lngeborg, razı 
~, t""'İttir. 1-1: t~klifini israr· olmadı. Davetinin reddedilmesi, 
'..._Reri1ı 1e., ~, taın birse- Kröygeri üzdü. Bununla beraber 

f 'l ı.._. ~~ ıilL . l~den bahsetme· darılmadı. Kız, bir soiuk algmlıg"'ı 
~~t "'lllrlıttır "O k 

eıı le9ien b" • endiıi· neticesinde öksürmefe baılayın· 
_ ....._ _______ •r_k_a~d~ın_ı_n_b_:_u.:::..!.....:c:..=a:!.., .:o:.::n:.::u:...h:.:.e::::m:!!S iresile birlikte Nor· Sonu yar.nkl sa ıda 

368 dağ - Cebel manasına oldukça zengindir: 
kullanıyoruz. Dağlamak sözü bu 397 kah - Kaba, kabarık, ka· 
kökte yanıklık manası da bulun· barınak, kabak, kabuk gibi sözler 
duğunu gösterir; acemce olması bu kökte Jitkinlik gibi manalar 
yanlııtır. Dağlıç, dağlık yerlerde olduğunu gösteriyor. Kabarcık, 
yetiştirilen ve çok yağ tutmıyan hava dolu su damlası. Kara ka· 
koyundur. Dağar, ağacın oyulma· barcık, bir türlü çıban demektir. 
sile yapılan yemek kabı, dağar· 398 kap - Kapmak, birden bire 
cık deriden yapıJ.nıış torbadır. almak. Kapamak, kapak, kapı 
Dağılmak, dağınık da bu kökten· sözlerinden kökteki set manası 

d . anlaıılır. Kapan, kapıtmak, kapıl· 
ır. 

370 dal_ Bu kökte sak, suya mak birinci manadadır. Kaput, 
ve toprağa gömülmüş, çıplaklık elbisenin hepsini kapayan genış 
gibi manalar vardır: Ağacın da· libas manasına Türkçe bir söz· 
lı, dalmak, daldırmak dalak, dal· dür. Kapmak, kaplrbağa (Kap· 
gın, dalga, dalkavuk (sarığını dü· lumbağa) birinci manayadır. Kap· 
türerek yalnız kavukla kalmış a· lan (kaplağan) ç~k kapıcı demek· 

dam), dal kılıç (kılıcını kınından tir. 
çıkamııt adam) ' dal taban (ya· 399 kac - Kullanmıyoruz. 

400 kaç - Sayı sorgusu. Kaç· 
lın ayak gezen adam) sözlerinde mak, hızlı gitmek, firar etmek. 
olduğu gibi. Dalamak, dalapnak kaçık, deli. Kaçamak, vazgeçmek 
sözleri kökün daha başka manala· 
rı olduğunu gösterir. 

371 dam - Dama, damak, 
damga, damgan (timdi lranda 
kalmıt bir Türk şehri) , damla, 
damar sözleri bu köktendir. 

372 dan - Kökün manası kay· 
bolmak. Sığır yavrusu ve istişa· 
re yerlerinde kullandığımız dana 
ve danışmak sözleri •bundandır. 

373 dar - Geniş kar~ılığı ola· 
rak kullanıyoruz. Fakat daha 
batka manaları olduğu dara, dar
gın, darı, darılmak, darmadağın, 
dardağan sözlerinden an!r.şrlıyor. 

376 dav - Davar, davul, dav· 
ranmak bu köktendir. Bi~im ta
van dediğimize Şark Türkleri da.· 
van diyorlar; Tirek davan geçidi 
Direk tavan geçididir. 

çaresı. 

401 kad - Kadın, kadana, ka· 
davra. 

402 kat - Biribirine zam edit 
ve zam edilen. Katmak, katıl· 
mak, katı, katar (Arapçaya Türk· 
çeden geçmittir) , katrk. 

403 kag - Kullanmıyoruz. 

404 kağ - Kağni, iki tekerlek· 
li köy arabası. Kağan, hakan tek
linde Acemceleşmiştir. 

405 kak - Kakmak, itmek. 
Kakrmak, öfkelenmek. 
kürklü bir hayvan. 

Kakım, 

406 kal - Kalmak, kalmik, 
kalay, kalas, kalaç bu köktendir. 

407 kam - Kama, kamatmak, 
kamara, kamarot sözleri bu kök· 
tendir. 

408 kan·- Dem demektir. Ka• 
377 day - Bu kökte istinat namak, kan akmak. Kanırmak,. . 

manası var: Daya (daye değil) 
dayak, dayı, dayamak, dayanmak. 

Ta grupundan tU kökleri kul· 
lanıyoruz: 

379 tab - Tabak, tabaka, tab· 
la, tabur sözleri bu köktendir. 

380 tap - Tapmak, prestiş et
mek. Tapa bir türlü kapak. Tap· 
şırmak, vermek, mal etmek. Tapı, 
mal ediı. 

384 tat - Lezzet. Tatmak, tat· 
1ı tatar, 

387 tak - Taka bir türlü ka· 
yık. Takmak, takım, takır, tak· 
la. 

390 tan - Tanımak bunun ma· 
nasını gösterir. Tan yeri, güne· 
tin doğmasile etrafın ,tanınacağı 
yer. Tanrı, Allah. Tanik, dost. 
Tandır sözü de bu köktendir. 

391 tar - Tarmak mastan 
kaybolmuf, ziraat demektir. Tar· 
la, ziraat yeri~ Taran, sürülmüş 
toprak. Tar ancı, çiftçi. Taramak, 
tarak sözleri de bu köktendir. 

392 tas - Çok manalı bir kök
tür. Tapnak, tasım niyet etmek. 
Tasa, keder. Tasma, bo•yunluk. 
Tasarlamak, tasavvur etmek. 

39J tat - Topraktan taşan ve 
çrkan kısım. Ta~.mak, ta§kın. Ta· 
ırmak, taş gibi ağırlığın altına gir· 
mek. Taşınmak, bir yerden diğer 
yere taşımayi kabul etmek. Taı· 

ra, taşacak, çıkacaktır. 
394 ta. v - Bakım ve ona ya • 

kın manaları var. Tava, tavuk, 

zorla eğmek. Kanu, oyulmut a• 
ğaçtan kayık. Kanan, oyulmuş bo· 
ğaz. Knnarya, bir türlü kut· 
Kanmak, ikna edilmek. Kanat ta 
bu köktendir. 

409 kar - Karmak, yoğurmak 
ve karııtırmak demektir. Kar yağ· 
ması, kara, karı, karşı1 karık, ka· 
ranlık, karakol, kargı, karaman, 
karın. 

410 kas - Kasa, kasmak, kas• 
nak, kasırga, kasap, kasık, kasta• 
na (kestane) . 

411 kaş - Manası belli. Ka· 
şar, katık, kaşımak, kaşanmak. 

412 kav - Kavak, kavuk, kav· 
ramak, kavurmak, kavutmak, ka
val bu köktendir. 

413 kay - Kaya, kayan, (ka· 
yağan mermer demektir) kayı, 

knyın, kaygı, kaymak, kayık, ka· 
yış, kayisi sözleri kökün birçok 
manalarım gösteriyor. 

(Bitmedi) 

Halkevinde bugünkü 
konferans 

latanbul Halkevi Reisliğinden: 

Bugün saat (14,5) ta Evimiz 
konferans salonunda çocuk hasta· 
lıkları mütehassısı Dr. Ali Şükrü 
Beyefendi tarafından annelere hi· 

taben bir konferans verilecektir. 
Konferanstan sonra da musiki 

parçal:lrı çalınacaktır. Herkes ge
lebilir. 
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Hayal değil , hakikat .. 
······-······························-···· .. -·········-············ 

Bir adam, kendisinin kim 
olduğunu unuttu !... 

Odino ismindeki bu Fransız, Amerikada, polisten 
sonra şimdi doktorları meşgul ediyor. Acaba ben
liğini tekrar bulacak mı ? Herkes neticeyi bekliyor 

Sinemalarda hazan "kendi • 
sinin ıkim olduğunu unutan a -
dam,, mevzulu filmler görürüz ve 
böyle f itmleri, nihayet hayali 
mevzuda bir film sayar, muvafık 
olmuşsa, beğenir, geçeriz. 

Bu arada "böyle bir feY sahi -
den olsa, ne tuhaf olur!,, der, 
sonradan mevzuu hatırladıkça, 

Ailesinden olanlar, Odinonun 
bir sabah evden çıktığını, bir da
ha dönmediğini anlatmışlar, ken
disinin akli, asabi, ruhi her hangi 
bir hastalığı olmadığını da temin 
etmitlerdir. 

Acaba öldürüldü mü ? 

Ailesine mensup olanlar, Odi-
nonun, sokağa çıkarken üzerin • 

güleriz.. .. · ~ · 
F k h 

. . d Am de uç hın dolar bulundugunu, hır 
a at son afta ıcın e e- k l · d. 

• ' 
4 

• • armanyo a ve cınayetten en I§e 
rrkada böyle bir hadıse olmuş, • ttikl · . 'lA tm' ı d" e erını ı aYe e ış er ır. 

önce polisleri m~gul etmis, ıon- p ı· t h 1 
~ o ıs, araş ırmıya aş amıf, 

ra doktorları alakadar etmeğe t N k k b I am o gece eyyor ·un ·enar ma-
aHş ~1 .. ıtthı~.d' .. . d . hallelerin:len birinde meçhul bir 

a a, a ıse uzerın e tetkıkler adamın tecavüze uğaradığı, pa -
ve münakaşalar devam ediyor .. rası alındığı ve ağır surette yara· 
Hadise, §udur: landığı öğrenilmiş, doktor yeti -

Çıplak adam 1 

Geçende, bir gün Şikagonun 

kenar mahallelerinden birinde, 
bir adamın kaldırım üzerinde çı
rılçıplak ve boylu boyunca yattı· 
ğı hayretle görülmüştür .. tik defa 
bir kamyonun şoförü tarafın -
dan görülen çıplak adamın yanı -
na sokulan şoför, önce bu ada -
mın ölmüş olduğunu sanmış, fa -
kat kalbini dinledikten sonra ya
§adığım anlamıştır. 

Şoför çıplak adamı omuzların

dan tutarak kaldımıış, uyandır· 

mıştır. Çıplak adam uyanınca, et
rafına bakınmış, böyle kaldırım 

üstüne çırılçıplak bulunması -
na şaşmıştır. 

- Siz kimsiniz, bu hal nedir?. 
Nerede oturuyorsunuz?. 

Çıplak adam, şaşkın şaşkın 

bakmış, sorulan bu şeylere karşı, 
"bilmiyorum, farkında değilim!,, 
cevabım vermiştir. 

Deli mi ? Bir .şüphe! 
Şoför, bu adamın bir deli oldu

ğuna hükmetmiş, ayağa kaldıra -
rak J,.a.myona götürmüş, yanına o
turtmuş, battaniyeyle çıplak vü -
cudunu mUmkün olduğu kadar 
örtmüş ve kamyonu hareket ettir
miştir. 

Şoför, bu adamın deli olduğu 
kanaatini edindiği için, yolda 
birdenbire- üzerine atılıvermesin -
den kuşkullamyormuş. Bir aralık, 
çıplak adam, kolunu knnıldatın -
ca, ürken şoför, muhtemel bir aal
dırışın önüne geçmek endişesiy -
le, başına bir yumruk indirmi~, a
dam hiç ses çıkarmamı~ ve niha -
yet polis meV'kiine varmışlar. 

Habrlamıyorum ! 
Şoförün teslim ettiği adamı 

sorguya çeken komiser, ıoförün 

sorduklarını tekrarlamış, o da bir 
şey öğrenememiş, çıplak adam, 
yalnız şöyle demiştir: 

- Bilmiyorum, farkında deği -
lim .• Hatırlamıyorum.. Yalnız .... 
bildiğim bir şey varsa, o da, kaç 
gündür yatağımda yatmadığım • 
dır! .. 

Polis doktoru, muayene etmiş, 
bunun marazi bir hi.dae olabile -
ceği neticesine varmış, fakat, 
kat'iyyetle kestirip atamamıştır. 
Diğer taraftan, on senedenberi 

Nevyorkta oturan bir Fransız ai· 
lesi, aile reisi olan Odinonun bir
denbire ortadan kaybolduğunu 
polise bildirmiş, aranıp bulunma· 
sını rica etmiştir. 

şinciye kadar bu adnm ölmüş, ü -
zerinde de hüviyetini gösterecek 
hiç bir şey çıkmamıştır. Polis, bu 
adamın Odino olmuı ihtimalini 
düşünmüş, aile mensuplarından i
ki ikişiyi morga götürmüş, cesedi 
göstermi§tir. 

Bunlar, ölünün Odino olmadı
ğını söyleyince, aramıya devam 
edilm:ş, bütün polis mevkilerine 
tekmil Amerikadakiler dahil ol -
mak üzere, ortadan kaybolma 
hadisesi haber verilmiştir. 

şe:di şekline uygun 
Derken, Şikagodan ortadan 

kaybolan adamın eşki1i sorulmuş, 
izah ediEnce, ort'\dan Odinonun 
bulunduğu, aihhati yerinde oldu
ğu ceva.bı gelmiştir. Vaktiyle bir 
kaza neticesinde alnından yara -
lanmıı olan Odinonun alnındaki 

hu yaranın izi, çıplak adamın al· 
nrnda tıplri tıpkisin.e seçilince, is
mini, adresini hatırlamıyan a
damın kim olduğu tesbit edilmiş
tir. 

Odino, hala kendisinin kim ol
duğunu, nerede oturduğunu ha -
trrlamamakta, isim ve adresinin 
söylenilr.ıesine karşı, dalgın ve 
mütereddit bir tavır almaktadır . 
Bununla beraber, aile mensupları 
bu adamın Odino olduğunu tas • 
dik etmi,!erdir. 

O, ailesinden olan kimseleri de 
tanımamaktadır. Şimdi bir sana
toryomda tedavi ediliyor. 

Odino, tetkik mevzuu 

Çırçıplak bulunmasına gelin
ce, esrarengiz bir yalnız başına 

dolatma arzusuna kapılarak, mu
ammalı bir tesir altında, evden, 
Nevyorktan uzaklaşan Odinonun 
Şikagoda kannanyola edildiği, 
tam amile· soyulduğu ve baygın 
bir hale getirilerek kaldırım üze
rine bırakıldığı şeklinde tefsir o
lunuyor. "Evden çıkarken üzerin
de üç hin dolar bulunması da, bu 
zannın doğruluğunu gösterir,, 
mülahazası vardır. 

"Kendisinin kim olduğunu u -
" nutan adam,, , artık daha ziyade 

doktorların tetkik mevzuu ola -
rak, sanatoryomda yaşarken, her 
hareketi takip edilmekte, benliği
ni nasıl bulacağını, marazi haiinin 
nasıl bir seyir takip edeceği göze
tilmektedir. 

Doktorlar arasında 
Bir kıs~.:n doktorlar, bu ada -

mm ötedenberi bir dereceye ka • 
dar hasta olduğu, akli, asabi, ru-

• 
iki kadın 
dövüştüler 

Taksimde Bekar sokağında iki 
kadın saç saça ba~ başa gelmişler 
ve bunlardan biri öbürünü ıyıce 
pataklamıştır. 

Taksimde Bekar sokağında 
Memnune isminde bir kadın otur· 
maktadır. Ayni evde Münevver 
hanım isminde bir kadın daha o

turmaktadır. 

Uzun zamandanberi Memnune 
Hanımla Münevver Hanım bir 
türlü biribirleriyle geçinememek • 
tedirler. 

Evde çamaşır asmak meselesi, 
mutfağa girmek işi, çocukların or
talığı dağıtması bu kavgalarda 
baş gürültüyü teşkil etmektedir. 

Hemen her gün denecek şekilde 
d-.?vam eden bu kavga dün de baJ 
göstermiş ve Münevver Hanım 

Memnune Hanıma atıp tutmağa , 
söylenmeğe ba,almıştır. 

Memnune Hanım da buna mu· 
'k1bele etmi§, nihayet iş kavgaya 
dökülmüştür. 

Münevver Hanım daha güçlü 
kuvvetli olduğundan Memnune 
Hanrmı dövmüt ve Memnune Ha
nım da bunun üzerine zabıtaya 
miiracaat etmiştir. Zabıta Münev -
ver Hanım hakkında takibata 
başlamıştır. 

Kapı yoldaşlar ı 

Beyoğlunda Bereket zade ma· 
hallesinde lbrahim ustanın fırı -
nında çıral<Mehmetle aynı fırında 

çalışan Y akup kavga etmi~ler; 
Mehmet, Y akubu yaralamıştır. 

Hırsızhk 

Galatada oturan sabıkalı Onnik 
arkaclaşı lsak ve Nihat Y eniköyde 
ba::ı dükkanlara müşteri gibi gir -
mişler ;ayakkabı, tarak, makas 
çalmışlardır. Üç açık göz kaçar -
larken yakayı ele vermişlerdir. 

Kapıcının marifeti 
Pangaltıda Altmbakkal soka -

ğında Hatice Hanımı lıstiklal a -
partımanmrn kapıcısı dövmüş ba
§ından yaralamıştıı·. 

Bir h1rsızhk daha 

Hilmi isminde biri Galatada 
Nimet motörü kaptanı Durmuı e· 
fendinin yağdanlıklarını çaldığın 
dan hakkında takibata ba§lanmıt· 
tır. 

Fındıklıda oturan Bakkal Ya -
niyi şoför Akil döğmüı, yakalan
mıştır. 

Kaza 
Çarşıkapıda dökmeci Yani eli -

ni makineye kaptırmış; mecruh 
olduğundan Cerrahpaşa hastaha • 
nesine kaldırılmıştır. 

hi rahatsızlığı bulunduğunu tah -
min etmekte, ailesinin "yoktu,, 
demelerine kartı "farketmemiş -
sinizdir. Kapalı, gizli kalan bir 
hastalıktır .. Ve işte günün birinde 
ansızın bu şekilde açığa vurmuş -
tur.,, demektedirler. Bir kısmı da, 
evvelce hasta olmadığını kabul et• 
mekte, fakat bir adamın bu vazi 
yete izahı mümkün olmıyan biı 

tesirle düşebileceğini farzet.mek 
tedirlcr. 

Odino, acaba ken<li benliğini 

tekrar bulacak mı ? . Ve bulunca, 
benliğini unuttuktan sonra başın -
dan geçenleri hatırlıyacak mı ? .. 
Hatırlar veya hatırlamazsa, ne 
yapacak, ne diyecek?. Vaziyeti, 
doktorlarda olduğu kadar, ahali· 
de de f evlcalade merak uyandır • 
m şhr. 

O kadar azgın bir çocuk ki .. ~: . ............................................................................ .-. .... 

Muallimi, tarif etnı 
için kelime bulamıyo 

Dokuz yaşındaki talebesini dövmekten beraet 
muallimin anlattıklarını dinliyen herkes, şaştP 

Viyanada Franll Tsah iaminde 
bir mektep mualliminin talebele -
rinden bir çocuğu dövdüğü iddia
sile muhakemesi görülmüştür. 

Şikayete göre, muallir:n, Hayn
rih İsmindeki dokuz yaşındaki ta
lebesini değnekle o derecede şid
detli dövmüştür, ki değnek çocu
ğun sırbnda kırılmıştır. Fakat, bu 
şikayete karşı, mahkemede mual
limin anlattıklarını dinliyenler, 
şqıp kalmıılardır. 

Muhakeme edilen muallim, şun
ları anlatmıttır: 

- Aleyhimdeki iddia, şikayet 

tamamile asıJsrzdır. "A,, dan "z,, 
ye kadar, asılsız ... Fakat, müsaa -
de ederseniz, benim alatacakları· 
mın hepsi, doğrudur. 

Bu çocuğun yaptıklannın hep -
sini anlatacak olsam, sizi saatler
ce i!ıal etmit olurum. Yalnız, o 
gün, sabahtan öğle zamanına ka -
dar yaptıklarını' anlatmak, hak • 
kında bir fikir edinmek için, ye -
ter. Hatta, üç saatlik bir zaman -
dan bahsedeceğim. 

Bir gün saat onda ikinci sınıfta 

derse girdim. Haynrih, mürekkep· 
le yüzünü sim siyah etmi~ti ve ar
kadaılarının yüzlerini, kitaplarım 
ayni hale getirmek maksadile, 
dört bir tarafa sıçrıyordu. 

Ders fasılasında, kafasını tos 
vurur gibi kapıya vurmakla guya 
eğlendi. Tabii, ayni zamanda ar • 
kadaşlarını da eğlendirdi. Sonra 
mürekkebe batırdığı bir süngeri 
arkadaşlarından birisinin yüzüne 
sürdü. Talebeden birini çelme ta -
karak yere düşürdü. 

Bundan sonraki ders saatinde, 
derse ait olmıyan bir kitabın yap· 
raklarını çevirdi ve bir aralık, ki -
tabı sağdan, soldan arkadaşları -
nın başına indirdi. Ceza olarak, dı 
var dibinde durmak üzere, ayağa 
kaldırdım. Orada, kalorifere mun 
lazam surette ayakları ile vurmı -
ya başlayınca, baş.ka bir tarafa 
geçirdim. 

Bu dersten sonra elindeki ka -
lemle arkadaşlarına hücum etti, 
rastgele kalemi vücutlanna batır· 
mak istedi. Bir talebey~ dövdü. 

esim dersinde, arka sıradan u -
zanarak ön sıradaki arkadaşları

nın saçlarını çekti. Ceza olarak 
diz çöküp oturmasını emrettim. i
nadına yere yuvarlandı, bu sırada 
eli ve dizi berelendi. Diz çöker -
ken, arkadaşlarından birinin kas -
kelini yakaladı, "dizlerim acıma
sın!,, diye yere koydu. Kasketi 
kaldırdım, kendi çantasını aldı, 

~ere koyup, dizlerini ilJetİ" 
dirdi. "Gürültü bitsin de 
çahşımlar ! ,, diye ses 

dmıo.-ı t ff ·· ·· s·r ~.,,; g e ene usu.. ı ,.- .. 
nıfa girdim. Baktım, diJ 
ten bıkmış, ayağa kal~ 
lim hol::kasımn kapağıP• 
mış, hokkayı devirmit· i)fl 
kiz santimetrelik bir is11' 

olduğu halde, arkada~at1~ 
lryor, canlarını yaJcına1' 
Bu iğne ile altı çocuğu ., 
sekiz çocuğun da elbiseJetl 

tı, yahut deldi. ~ 
Bu hale bir nihayet .,e ~ 

zımdı. Ceketinin yakasın \İl 
tum. "Seni artık polise tef tİ, 
ceğim !,, dedim. Cıyak ' 1 

ğırmıya, tepine tepine ~;I 
koyuldu. Bot bir sınıfa go 
kapıyı dışardan kilitlediııt· 

- Fakat, vücudunda ı,et' 
ri varmış? 

- Mektepte değnek 
Diz çökme sırasında yere

1 lanırken, eli ve dizi bere Jıl 

Sonra, talebeden biri de, 
ni mektepten çıktığı za!l1~/ 
hoş olarak yolda görmüt· S 
~arda dayak yemiştir. .,J.~ 

Bu çocuk, mektepte ~1 

dar seksen kalem çalrnı~tıf·/ı 
sene de arkadatlarmda~ ~ 
elmasını aşırmış ve görol ıs 
mayı geriye vermemek if~, 
mış, tükürüklemiş, bir ali~ 
mek endişesile yutamıya 
cede ağzını doldunnuştd'' 

hafta evvel de, yemekte, ' ~ 
peşinden büyük bir bıç"ıcl~ 
tuğunu, onu kovalayıp 1'?'. 
ğunu arkadaşlarına kerıd111 

miştir. 

Dediğim gibi, bu söyled~ 
yaptıklarından pek azdır· 

k d ~ ·1 b• Af ' ~-r . çocu egı , ır a ettır. ·f 
haylaz, ha~ari ..... Onu tsrl ~ 
muallim olduğum halde 1 
bulamıyorum. Bütün bo b~ 
rağmen, nasıl olup ta ~~ 
me ben de şaşıyorum. po ti~ 
le, mazur sayılmalıyıtıı· 
dövmüş de değilim! 

Neticede hakim doktor 
larts, muallimin beraatisıe 
vermiştir. 

GÖZ HEKiMi DO~ 
Süleyman Şll~-

B. · · f ··tehıJ ~ ırıncı sını rno . f'ID· 
Babıali (Ankara cadde•• 

HATIRALAR 
V E 

VES.İKALAF 
~o~ 

Gazetemizde ilave ~tar9 ceı11 
yucularnmza verrliğiırııı, ııtl' 

Paşanın hatırası üzerine lı3 / 
ffloe nan tetkikler: kitap ha 1 ~ 

H E R. kitapçıda B U L U rıl ~ 
il " if Fi YAT I: 60 Kll 
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.Arap 
_ liıkayesi Müvezzi ve Sarraf 
Jııt ... ..ı . 

· .... IQerıyed ki 
l'lıyetı'n· e, es şark mede· 

ın h t Yeni h a ırası olan harabelerle 
11ı. ayat eae 1 • • ı'lehrnet . r erının çarpıştığı 
halık 

1 
'1u. Alı,, meydarunrn kala -

raf }f 
0 klarından birinde sar • 

.. aıan 'I'\ d 1 
<>tıiind ' ,..ara o u sandığının 

e eller' · ı_ t'ttl'ord ını ~avu§turmuş otu -
hiç h°t~· Yapılan yeniliklerden 
den ltç.ıııatunıyan bu sarraf, önün
\taYt 

1 
.. ekte olan elektrikli tram 

Yordıt.o~k bir bakışla takip edi -
dll'dti u feytan arabasının kal -
ea..... ı toz sandı" .. . d k' -..... 1 gın uzerın e ı 

.ıı:apa" •. 
kıtdırnı gı 0rtnıüş ve bu hal onu 
deki trı 'hfh. ~ayata, sandığın için-

u telıf h"k'"' l · \te giirrı.. u um et erın altın 
la ha'"}Uf Paralarile, kalın bağlar-
d g annı kl' ltı ih ış ren 1 banknotlar -
,... lret ola · · ""'kte 'b n servetını seyret -
duY!n il aıka hiç bir şeyden zevk 

1Yan ihr . 
bıırıld 1Yar sarraf bır şeyler 
,,_ anarak par l .. . 
~ ana. . , a arını gormen• 

8 nı olan tozu sildi. 
'ıırad 1 ler llt a, Ya ın ayak, alnından 

l an bir .. · 'ttt rnuvezzı yanına yak· 
• Yorgu b' ~ n ır sesle sarrafa bir 

~lf ~~lllaaını teklif etti. ihtiyar 
,,_"lk e ıy]: bir nefret işareti ya -

...... ~ga. dedi ki: 

.,.~ \'e t!!u~, s~n~ ihtiyar bir sar· 
h:vece1} 1:'1belı bır adam ıgibi ~Öy· 
l ıı: erıın. • . d. a, liaı· f ı ıyı ınle. Beıı ıhayat-
Röre h 

1 
e Örnerin preıaiplerine 

Sen ~re~et eden bir adamım. 
)e kut" erın ve meşhur lskenderi-
,. UJ>hane . . h'kA . . :ı... ·1· "or Ilı sının ı ayesmı oı ı· 

8 uıun? 
Utad 

•orıra. a •arraf bir aancye durdu 
lıya11 k~frnda toplanmıya bel§ : 

....., ll 0rtııu tüccarlara hitaben: 
Pal\ h ~ız dedi, hak dinine :ta
haberj\l ~l:bın Halife Omer<len 

!'ok, 
Sorır .. "'~-" d- _,_,, ....._ 8· ..--.uga. onau: 

İçin h ır d.Jıa böyle· 'lık!lmaman 
c'iıtn~Ösan~ bu hikliyeyi a.nlata
)eyi f n lllerın ordusu lıkenderi-
• e"ll d' 
ıtihariJ ' ınce, halife, kıymeti 
••kend e ~aali olnuyan meJhur 
ın. . erıye ku"t"..:L-- • . --ı.....ı 
--q1trı Utn111Uıesının , .aa -

llirı 'e\e~r~İf. ~e bu hareketi· 
Sul'iik le· Ilı de ,öyle izah etmiş: 
lan §e 1

1~larda (~ur'an} da o -
'n "a Yker Yazılıdır; elimizde Kur' 

r en h l h.hut t un ara ne hacet, ve 
ler "ar; (Kur'an' da olmıyan ıey· 
tıhtıiz· lır. O halae mukaddes Cli -
} ı ekeli _\'I _ 
' da ihr Yecex: olan bu ,.azı1a-

1t&tn, b"· .~Yacımız yoktur. lıte oğ-
o) utun h .. 1 .. an Öırn ı.-ıus umanlara !hakim 
) .. k" erin ve L.. ük' l-'L d • ... Utij h ouy 9&CD en-
hika ~ anesiniu yakılmastnm 

Yea1 h k s.. u adarcıktır. 
t ~rraf .. 
eleri . Çocugun elindeki gaze -

N.I.• •taret ·-..ıer k .. .. d ·•q: ~ e sozune evam 

· ..._But·· 
' ' ~d un hunların yakılması 

becıi er, 

illeti ~'Çocuk bu dakikada kıy -
l\ıttlltu trıaınıı bir !CY gibi elinde 
~İt h. ga~etelere baktı ve müte
"-: ır sesle ihtiyar sarrafa sor -

b ...... Sahi nı· .. I" 
~ll~le 1 soy uyor.sun baba? 
~er d..... alay ebniyor musun! !E -h' ugru .. ı 

ı ıtJer y ıoy emiyorsan ve bu sa· 
' anrnd .. 1 d' ~ tl al- d a soy e ıklerinin ya • s. ... ıa 1 .. ~erj • gını tasdik edersen, de-
s Ilı Yapaca ... 

arraf: gmı. 

~ ......... 11-u 
~ltdı Çocuk ne diyor, diye ba-
'tl' , llaaı} lA 'f "1 d ... atı e, nasıl alay! Be • 
!\hiır0&ru söylediğime AUah ta 

'·~: ~ 'ö~ler ·· · 

- itte bu da yazılı kağıt sarraf 
efendi! Senin arzunu yerine geti· . 
receğim. 

Diyerek banknotları yakacak 
bir vaziyet aldı. 
Paralarını canından ve dininden 

fazla aeven·sarraf diz çöküp yal· 
varmıya başladı: 

- imdat komıular, imdat .. Ye-
tişiniz. yetişin. 

Di)11'e deli gibi bağırıyordu. 
Gazeteci: 
- Dur be adam! Ne hağırıyor

smı ! Her matbu ve yazılı ki.ğıdın 
yakılmasını sen kendin söyledin 
ve bu sözlerine burada bulunanlar 
dan ha,ka Allahı da §ahit yapma· 
dm mı? 

Dedi ve orada bulunanlara da 
dönerek sordu: 

- Öyle değil mi? Siz de işitti~ 
niz ya! 

Herkes müveziiin sözünü tas • 
dik ediyordu. Sarrafın bu vaziyet 
karşısmda sanki kalbi dur.muştu. 

Komşular hep bir ağızdan: 
- Aferin, aferin, dogru söylü

yorsun. Hepimiz işittik: Bak kork 
ma! 

Diyorlar, 'Sevinçlerinden, keyif
terinaen :gözleri parlıyordu. F ev -
kalade hasis ve hodbin olan sar -
rafı çar-tıda seven yoktu. Hepsi ço 
cuğun tarafından olmuşlardı. Sar· 
ıraf tehar heyecanla bağırdı: 

- Aman! Acı bana! Sen benim 
söylediklerimi anlamamışsın. Pa -
T:alar.unı ver. 

Çocuk cevap verdi: 
-Yalnız bir şartla. Eğer sen 

bana bir de.te eğil, bir tek bank
not verirsen ben ele sana elimde
kileri ~ririm. Yoksa hepsini ya • 
karım • 

Hiddetten..:rarı baygın bir hal· 
de, sarraf yüksek kıymetli bank • 
notu çocuga :verip elindekileri al
dı. Çoculc: 

- Yazılı w-e matbu kağıtların 

yakılması taraftarı olan size hu 
cömertliğinizden dolayı çok te -
ıekkür ederim. Eğer günün birin· 
de Halife Öınerle görüşürsen ken
disine benim de teşekkür ve se • 
li.mlarımı söylem<';;.; unutma. 

Diyere1~ 

Zayi - Zeytinburnu döküm fahı ik:ı

ları temini istikbal ~nfü~;ından verilen 
beratımı 7,ayi ettim. Bulundu'ğunda hük
mü roktur. 

Hatice 
(2392) 

Tür ye Cumhuri
yet Merkez 

Bankasından : 
Bankamız bissedarlarına birinci hesap devresine ait hissei 

temettü6n tevzline Ankara Merkezimizde ve 1stanbul ile lzmir 
Şubelerimizde başlanmıştır. 

Bu üç mabalde tediyat Bankamız kiteleriode yapılacak ~e 
her hisse için vergi tevkıfatı çı'khktan sonra beş yüz on dört 
kuruş verilecektir. 

Hissedarların ellerindeki % 40 ve 30 makbuzlarının her 
ikisi birlikte olarak veya muvakkat hisse senedi hükmünde dam· 
galanmış % 30 makbuziy)e mezh.\ır tarihlerden itibaren kişele
rimize müracaatları rica olunur. 

Halen bu üç şehir haricinde bulunup Bankamızın % 40 ve 
30 a ait iki makbuzunu almış olan hissedarlarımızın temettüleri 
Bankaca bulundukları mahallere gönderileceğinden hissedarları· 
mızm ellerindeki makbuzlarda yazılı makbuz ve taahhüt numa· 
ralariyle ıehir isimlerini ve bu günkü muvanah adreslerini Ban-
kamıza bildirme1erini rıca ederiz. (1777) 

.. '-' bi k uzerıne çocuk cebin -
~~ utu kibrit çıkardı. Şekil ' 
l- e en b·· "k 1 1 -~ıeı; uyu o an ngiliz ga· 
". Son:1e? birisine ibir fitil yap
~d~ kiınaenin ıkrpırdnmasma 
e.... -S- "et-nıeden sarrafın sandı
dı, ,.. tak bir demet banknot al-

Yeni Tarih 
Her sınıf tarih kitabının hulAsası 

Tarih imtihanını Yermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir 
ı 00 kuru" fiatla lıtanbulda Kanaat Kütüphanesinde satılır. 

\T~RKiVE 

·llQAAT 
BANKA51 

1 Liralık Sergi 
Ticarethanemiz 

Pek Y al{ında Kapanacağ1ndan 
BU SON FIRSATI 

KAÇIRMAYINIZ ... 
Sultanhamamında 

BALCILAR 
~ 

Selaoik 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 fr.ank 
idare merkezı · 1S1 Al'lBVL 

Türklyedekl Şubeleri: 

lshlnbul ( Galata ~e ls\anbu• } ~zmlr 
Samsun • Mersin ı. Adana 
Vunanlstandaki Şubelerl : 

SelAnik . Kavı.la . A t,na • Pire 
~~~~--------~~-,.---

8 il fı mum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap· 
küşad1. Esham ve Tahvilat. Kas-alar icarı. 
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Çocuk Baltası, iş Kanıbarası Baltası 

içi neşe ile dolu 
Birer kumbaramız var! il Biz aşarız her yolu 

Çünkü kumbaramız var ! il Bayram ne kadar tatlı 
Kollarımız kanatlı l!I 

Neşemiz iki katlı 

Çünkü kumbaramız var! 

, ........................ Lstanbul ve 7 rakya ·····-·---... , :::::::::::::::::::::::: .. .. ..._._.. -·-············-····· 
•... . . 

W! eker Fabrikaları illi 
Ei!i iii! .... . .. . .... . .. . .... . .. . 
im Türk Anonim Şirketinden : i!fı .... . .. . .... . .. . em Alpullu ,eker fabrikasının lstanbul depolar1ndan kristal toz şekeri atideki fiatle :m 
:::: ::ı: 

mı her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere sabhr. ifü 
:::: :::: 

Hi~ Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para nil .... ···ı :·:ı ::ı 
:!:. Taşradan vukubulacak siparişier yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabiJinde :: .. 
mı ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müş· mı 
i!ı:Jı teriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirir. mi 
::. :::ı 

'-

Adres: Istanbul, Babçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi: ~ 
:::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ista o bul Şeker - Telefon 24470 • 79 ( 1483) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .......................................... . ........................................ . ...................................••..... ········································-

~UH.EMMEL 

YEGANE DİŞ MACUNU 
(2289) 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Satalık gazino bir oda ve 2093 metre yeri ve haricen çar

dağı vardır. Tahmin edilen kıymeti 6 l 8 lira 60 kuruş olup be
deli defaten ahnacaktar. Satışı 30/4/933 pazar günü saat 14 te 
Adalar malmüdürlüğünde aleni müzayede ile yapılacaktır. (1633) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
"13887,, numaralı kararname dairesinde takasla ve pazar· 

lıkla "30,000,, yarda Beyaz yağlı kanaviçe satın ahnacaktır. 
Taliplerin şartname ve nümunesini gördükten soarci pazarh· 

ta iıtirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 29 - 4 - 933 
çarıamba günü saat 15 te Galatada Alım, Sahm komisyonuna 

m üracaatları. ' ·T,. (1512) 

SEYRiSEF AiN 
,\lerkezl idaresi Galata löprü. aşı ll 2623 
Şube A, Sirkeci Mühürdar zade ilan 22'l40 

lzmlr • Pire • lskenderiye 
Postası 

(lzmir) ~~ d~isan salı 

Trabzon Postası 

(K d • ) 26 N· ara enız san ç~-r 
~amba 18 de Galata rıbhmm· 
dan kalkarlar. Dönüıte Tıre
bolu'ya da uğranıhr. (1778) 

fl:\KTERIYOLOG 
• 

Dr. Ihsan Sami 
BAKTERlYOLOJl LABORATUVARI 

ümumt kan tablil!tı. Frengi noktal 
nazarından (Wasserman ve Kıhn tea· 
mülleri) Kan küreyvatı sayılması, ti-
fo ve ısıtma hastalıkları teşhisi. idrar, 
b:ılgam, cerahat, kazurat ve su tahlilıltı 
ültr:ı mikroskopi, husust aşılar istihzar ı 

Kanda üre şekt:r. Klorür, koli esterin mik 
tarlarının tayinL Divan yolun 'da Sultan 
~lahmut türbesi No. J89Telefon.20981 

(1388) 

Darüşşafaka Lisesi Mü
dürlüğünden : 

Mektep bahçesinin ihata duvar

ları için açılan münakasada teklif. 
ler kabili kabul görülmediğinden 
pazarlıkla ihalesine karar verilmİ§ 
tir. Talipler Nisanın 29 uncu cu
martesi günü saat 10,5 da Nuruos· 
maniye Cemiyeti T edrisiye merke 
zine müracaatları. (1759) 

SAHİBİ: MEHMET ASIM 

Umum SeşrlJat MUdUrü : REF1K AIDIE'I 
VAKiT MATBAASI - 1STANBUL 

Bir gömlek yaptırma!< 
fikrinde misiniz ? 

Bir defa da 

•• •• 
1 
1 •' 

Mağazalarına uğrıyarak kumaşlııf' 
ve i P E K i Ş atölyesinin 

dikişlerini görünüz 

Tekirdağı Vilayeti Daimi , 
Encumeninde11.; 

.. teb•"'· Vilayet Nafıasına ait on buçuk tonluk mazotla mu 
3 
t~ 

SiJindirin tamiratı 9 · 4 - 933 tarihinden itibaren 30 · 4 • 93 şer•i~ 
hine kadar 21 gün müddetle münakasaya konulmuştur. ıel 
anlamak ve silindiri görmek istiyenlerin Daimi encümen k• ,,1 
ne müracaatları ve taliplerin ihale günü olan 30- 4 • 933 P ~ 
gi:nü saat 14 te Daimi er:cümeninde hazar bulunmaları ilt:61'1 
nur. 


