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Talebe birliği kongre için müsaade 
. aldığından bugün toplantı yapacak~~r. 

Darülfünun Fen fakültesinin kararı ve 
talebenin ga~ m~skelerile tecrj.ib~leri 

Zehirli gazlar teh-

likesi gün geçtikçe 
bütün milletleri ted-

birler almaya sevk
etmektedir. Bir harp 

zuhurunda bu gaz· 
lardan kaçınmak İ• 

çin icap eden muka· 
bil tedbirleri halka 

öğretmeyi hatta hal-
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Çocuklar 
Haftanın dün ikinci 

günü idi 

Hava yağmurlu olduğun
dan çocuklar eğlenemedi 

Dün birlik reisi Tevfik, umumi Dün çocuk haf taamın ikinci gü-
katip Şükrü Kaya Beylerle Şevket, nü idi. 
Şevki, Abdullah, Cevdet, Burha- 23 nisan gününde yapılan teza-
neddin, Ragıp, Cemal Beyler istiç- 'hüratta talebe çok yorulduğu için 
vap edilmişlerdir. Bugün diğer ta- dün İstanbul, Beyoğlu, Kadıköy, 
!ebenin istiçvabı yapılacaktır. Ad· Bakırköy, Sarıyer mıntakasmdaki 
liye koridorları mevkuf arkadaşla- bütün ilk, orta ve yüksek mektep-
rınr görmek istiyen talebe ile dolu ler tatil edilmişti. 

idi. yapılan programa göre bu tatil-
Talebenin müdafaalarını derüh· ek h · h den istifade ediler §e rın mu -

te etmeleri için baroya mürac~t 1 telif taraflarında talebeler semt 
edecekleri haber veriliyordu. _ semt toplanarak eğlenceler tertip 

T 1 b d ·· b'' l b' ·· t Dun isticvap eclllenler Sungur H. ye a e e un oy e ır muracaa • Tevfik 8 • nümaylf esnasında - edecekti. fakat hava da bozuk ol· 

Değişiyoruz 
Kayserin torunu 
nasıl evleniyor 
Koca Alman 

imparatoru Vil-
belmin torunu res 
mını koyduğu

muz genç kızla 
evleniyor. Bunun 
ehemmiyeti şu

radaki bu kız 
avamdandır ve 
genç prens her 
şeye , babasına, 

büyük babasına 
rağmen müstak
bel taç ve tahtı 
gozune alarak 
bu kızla evlen
mektedir. 

r:-~-=~~~ 

Tafsilat iç sayıfamızdadır. ta bulunmamıştır· Buna rağ • ı ti azaları vilayete müracat etmiş· d w için bu eğlenceler maalesef 
b' k ugu 

me~ ır ç~. avuk~tlar talebelerin ler, mevkuf olan arkadaşlarmın yapılmamıştır. ======-==-======-====-==~=:J;: 
ve.kalet~ennı falinyen kabul et- yerine yenilerini seçmek üzere bir Yalnız Halkevinde Dr. Ali Şük
mış~erdır. Bunlar. a~asında lrfa~ kongre yapacaklarını bildirmişler rü Bey tarafından verilecek kon-
Emın, Muzafer Lutfı, Etem Ruhı, ve müsaade istemişlerdi Vilayet f d ·1 h h t ı . . · eransın a mumaı ey as a an-
Azız Zeynel, M. Adıl, Ayancıklı bu müracaatı tetkik etmiş talebe d ~ · · ·1 · t' 

w • • , ıgı ıçın verı ememış ır. 

oglu Nun, Samı, Abdullah, Cevdet birliği mesdut bulunmadığından 1 d · ' f d d ' l 
F · · · y f z· d . . . Bu top antı an ıstı a e e ı erek 

ent, Ramı, Cemıl, usu ıyae - ıstenılen kongrenın yapılmasında . f d k b' 
Cenı· R.A <>4 ı A. 

'Yctind .. A. ı - T D T ' 
l\arşılık) en verilınişti r . . . 

d . l' N · M 1 z· dd" Halkevı tara ın an çocu lara ır ın, A ı acı, e ımet ıyae ın, bir mahzur görmemiş, müsade ver· 
konser verilmiştir. 

Nazmi Nuri, Hüseyin, Semih Sah· miştr. Kongre bu sabah onda bir-
ç, kcı· arı arannc k 
ı lttıelerin 41 a nrapça \ 'C fars· 
2 :: Dc14ıet numaralı listesi şudur: 
3 _ Desise 8 - Dirayet 
i Deva 9 - Dua 
S ' Devanı IO - Duçar 
6 : l)~Vlct 11 - Duhuliye 
'? ..... Dikk,t 12 - Dünya 

bin 13 - Dost 
14 _ 0 .. uşman 

· ı ri, ~-idayet, Hadi Beyler vardır. liğin Cağaloğlundaki merkezinde M 
_ Dun mevkuf talebeden ba~ka yapılacaktır. Kongrede yerleri boş Jstanbul aliye teşkilatı 
] milli türk talebe birliği idare he- kalan azaların yerlerine başkaları ANKARA, 24 (Hususi) - la-

yetinden Münevver Hanımla Sun· seçilecektir. tanbul Defterdarlığı teşkilatının 
gur Hanım da istintak dairesince Nümayişe iştirak eden talebe- kenişlemesi hakkındaki kanun la-
ıorguya çekilmişlerdir. den bazıları nümayiş esnasında yihası Maliye vekaletince tama-

Kon greye müsaade hakaret gördükleri iddiasile bazı mile hazırlanıp bitirilmek üzere· 
Diğer taraftan nümayişe iştirak zevat hakkında mahkemeye müra- dir. Layiha yakında Vekiller heye. 

etmeyen talebe birliği idare heye- caat etmeye karar vermişlerdir. tine verilecektir. 

- Hayır ola, Fnvzlye Hanımı neden; 
selAmlanıadın. Aranu:da bir tatsız.lak 
oldu ıraltba •• 

- Ehemmiyetsiz bir anlaıamamaz
hk. Ben e!h~l lstemiıtlm, o bana yum· 
~iuau uzattı. 



(Merhaba!) yerine 
(sağlıkla!) 

(Ba§makaleden devam) 

zim memleketimizde herhangi bir 
köylü yolda giderken hiç tanıma
dığı bir adama rast gelse ve hu a
dam kendisinin kim olduğunu sor
sa hüviyetini tarif ebnekte hiç 
tereddüt etmez. Derhal şöyle bir 
cevap verır: 

- Ben filan köyden falan oğlu 
filanım. 

Halbuki bir bedevi yolda gi -
derken karşısına çıkan ıbir adam 
tarafından hangi kabile veya aşi
retten olduğu sorulsa böyle cevap 
vermez. Sadece (Tanrının kulu
yum.) der. Çünkü kendisinin hü
viyetini soran adamdan emin de -
ğildir. Şayet bu adam düşman bir 
kabile veya aşirete mensup ise 
kendisini öldürebilir. Ve kanını 
helal sayar. Onun için Arabistan· 
da, bedeviler arasında Türkiyede 
olduğu gibi emniyet denilen şey 

yoktur. Gene bunun gibi bir Arap 

gezerken yüzü daima peçeli olur. 
Yalnız gözlerini açık bırakır. Bur 
nunu, çenesini, ağzını göstermez. 
Bir cemiyet içerisine, kalabalık 

bir yere geldiği zaman da yüzünü 
açmaz. Ne vakit bu cemiyet ve ka
Jabalık içerisinde bulunanların 

hepsini de ayrı ayrı tanırsa ve 
kendisine emniyet gelirse ancak 

ondan sonra yüzünün peçesini çı -
karır. Nihayet bir bedevi bir yere 
misafir olunca ev sahibinin hiz -
metçileri kahve pişirirler. Fakat 
hizmetçi bizde olduğu gibi pişir -
diği kahveyi fincana koyarak ge

tirmez. Kahveyi cezve içinde ve 
fincanı boş getirir. Sonra misafi
rin gözü önünde cezveden kah
veyi fincana o şekilde kor ki mi · 
safirin fincanına konan mayiin 
kahve olduğunda hiç şüphesi kal
maz. Misafir de fincanı alıp ta iç
tiği vakit gene bizde olduğu gibi 
damla damla içmez. Kahve finca
nını ağzfna diker gibi tutarak i .· 
çer, o tekilde iki ev sahibinin de mi 
safirin kahveyi içtiğinde hiç şüp -

hesi kalmaz. Bütün bunlar Arap• 
lar için emniyet denilen şeyin ol -
madığma en açık delillerdir. Fa -
kat aralarında bu kadar emniyet -
sizlik olan bedeviler için hazan 
kartı karııya gelerek konuşmak 

zarureti de hi.sıl olur. O vakit be
deviler aralarında muvakkat bir 
mütareke aktederler. İşte bu mü
tarekenin dil ile ifadesi (Merha
ba!) kelimesidir. (Merhaba!) de
mek muhataba (emin ol!) yahut 
(emniyette ol) demektir. Binaen
aleyh Arabın (Merhaba!) sı ve 
(Selamün Aleyküm) ü bizde 

(sağlıkla) tabiri ile ifade oluna -
bilir.,, Hacim Beyin bütün bu iza
habnı hepimiz dikkatle dinle
dik. Sonra hakikaten (Merha· 
ba!) kelimesinin milli Türk haya
tında yeri olmadığım tasdik ettik. 
Şüphe yok ki gerek (merhaba!), 
gerek (Selamün Aleykam) yeri • 
ne (sağol, sağolun, sağlıkla, ya -
hut ıağlıcakla) gibi öz Türkçe o • 
lup bugün hala Anadolu içerisin
de halk dilinde kullanılmakta o -
lan tabirlerden :birini kullanmak 
daha doğrudur. Bunlar böyle ol -
duğu gibi (sıhhatler olsun) , ya -
but (Afiyet olsun) ta:birleri yeri

ne (sağlık olsun) yahut (sağlık -
Ja) sözleri kullanılabilir. Vaktile 
Türkocaklarının ilk teşkil edildi -
ği sıralarda (günaydın) , ve (tün
aydın) gibi tabirler bir çok kim
selere garip geliyordu, hatta bir 

nevi tuhafiık hissi veriyordu. Hal
buki timdi bu tabirler hepimize 
ho1 ve tabii görünmiye başlamış-

VAKiT 

962 milyon 632 bin franklık yeni bir tahvil çıkarılarak 
eskilerile değiştirilecek. ilk taksit haziranda başlıyor 
PARtS, 24 (A.A.) - Sabık Os-ı dilmiyecck ve Fransız frangı ve ı mite tarafından Germain Martikin 

manh İmparatorluğunun taksim konsey tarafından lüzum görüldü- hakem mütaleası üzerine ve her 
edilmiş Düyunu umumiyesi konse- ğü vakit serbestçe tayin edilecek jstikraz tipinin hususiyetleri göz
yi tarafından vaki tebliğe göre diğer ikinci bir para ile tediye edi- önünde tutulmak suretiyle tesbit 
22-4-933 tarihinde Pariste imza e- lecektir. Yeni emisyon satın alma edilecek esaslar üzerine yapılacak-

d · ı · t·ı - f 962 ·1 632 b' veyahut keşide suretiyle azami el· tır. Türkiye M. M. Meclisi yeni iti-
ı en ı ı a mı yon ın _ . . 

franklık itibari bir sermaye için 

yeni Türk düyunu tahvilatı ihdas 
etmektedir. Bunun 940 milyon 193 
bin frangı Osmanlı duyunu umu-

miyesinde Türk hissesini göster· 
mektedir. 22 milyon 443 bin frangı 
Türkiyeden olan diğer alacaklıla· 

li senede itfa edilecektir. Tasviye lafı bu ıçtıma devresi zarfında tas· 
tam itfaya kadar senevi 700 bin al. tik edecektir. 
tın Türk lirası taksitlerle yapıla- Anadolu Ajansının notu: Yeni 
caktır. Bu taksitler İstanbul Gala- imzalanan itilafname bu içtima 
ta, Haydarpaşa gümrüklerinin gay devresinde B. M. M. nin tastikine 
ri safi varidatı karşılık gösteril- arzolunacaktır. hilaf müteakiben 
mek suretiyle tekeffül edilmiştir. hamil!erin kabulüne tevdi oluna
Türkiye taksite 1-6-933 tarihinde caktır. Bu kabul şimdiki Osmanlı 

rın tasfiyesi içindir. Yeni tahvilat başiıyacaktır. Şimdilci bütün Os- eshamından beheri için takriben 

her biri 500 franklık o/o 7,5 faiz- manlı eshamı Türkiycye isabet e- 6 veya 7 franklık istisnai bir tevzi 
Ii olup bu faizin yenisi her al- den alacak hisseleri için yeni tah- yapılması suretiyle tesbit edilecek
tı ayda bir kabili tediye buluna- vilat ile mübadele edilecektir. Ha- tir Yeni itilafın tafsilatı bir tarihli 
caktır. Faizin 1875 franktan ibaret 
bulunan ilk kuponunun 
25-11-933 dedir. 

vadesi 
millerin diğer borçlu devletlere te

rettüp eden hisselerden mütevellit 
hakları mahfuz kalmaktadır. Mü-

Tahviller hamiline muharrer badele Lauaanne muahedesinin 49 
olacak, on sene zarfında tahvil e- uncu maddesiyle derpiş edilen ko-

konseyin 193Z mali senesi için tan

zim ve hemen ne§redileceği rapo
runda ve tascmn müteakip hamil
lere yapacağı tebliğde münderiç 
bulunacaktır. 

V A K I T' zn Hususi Telgraf /arı 
~~---------.------------·._.---------------------~·--------------------------------• 

istikraz 
Tahvillere rağbet 

heryerde çoğalıyor 
ANKARA, 24 (Hususi) - Da

hili istikraza olan rağbet günden 
güne artmaktadır. 

İstanbul, Ankara ve İzmirde sa

tış yüz bini bulmuştur. Bir müesse

se 750 bin liralık tahvil alacaktır. 

Vilayetlerdeki satışlar hakkında 

merkeze malumat gelmeğe başla
nılmaktadır. 

lzmirde 
lZIMR, 24 (Hususi) - Dahili 

istikraz tahvilleri Türkiyenin her 
tarafında olduğu gibi lzmirde de 
çok rağbet görmüştür. 

Bütün daire müdürleri vilayette 
toplanarak istikraz tahvilleri al
mağa karar verdiler. 

Her sınıf halk mali vaziyetinin 
müsadesi nisbetinde tahvil almak
tadır. Bankalar tahvil almak için 
gelenlerle doludur. Bunun için 
fazla memur tahsis edilmiıtir. 
dllmtaınamtanJ1U1Dıuıaıumvıummnnunır1t1tımtmnunınmıırrnımmnmııtnmıımu 

tır. Yalnız bu ruh ve telakki de -
ğişikliği bile dil inkılabı yolunda 
büyük bir ilerleme alameti olarak 
kabul olunabilir. 

Demek istiyorum ki büyük Türk 
inkıabı dil yolunda da yürüyor ve 
yürüyecektir. Yalnız bu inkılabın 
Hacim Muhittin bey gibi aşkla 
çalışan ve halk arasına kadar gir
miş olan koyu Arapça ve Farsça 
kelimelerin ve tabirlerin yerine 
öz Türkçe kelimeler ve tabirler 
kullanmanın propagandasını ken
dilerine candan it ve güç edinıniş 
havarileri çoğalmalıdır. Daha 
doğrusu her Türk münevveri bu 
işi kendine milli bir vazife sayma· 
hdır. 

Mehmet Asım 

Şefik Bey 
Tarihi evrak meselesinden 

mahkemeye veriliyor 
ANKARA, 24 (Hususi) - Ok

ka ile yok bahasına satılan, bila-
hare mesele meydana çıkınca Bul
garistandan geri getirtilen tarihi 
evrakın bu suretle satılmasından 
mes'ul görülenler hakkındaki ev
rak bugün toplanan Devlet Şurası 
umumi heyetinde görüşülmüştür. 
Devlet Şurası neticede eski Tapu 
umum müdürü ve şimdiki Ziraat 
müsteıarı Atıf Beyin ademi muha
kemesine, Maliye müsteşarı Ali 
Rıza ve sabık İstanbul Defterdarı 
Şefik Beylerle bu meselede suçlu 
görülen diğer bazı memurların lü
zumu muhakemelerine karar ver
miştir. 

lzmir Belediye bütçesi 
IZMIR, 24 (Hususi) - Şehir 

meclisi belediyenin senelik varidat 
bütçesini bir milyon kırk yedi bin 
lira üzerinden kabul etmiştir. 

Askeri ve mülki tekaüt 
ANKARA, 24 (Hususi) - Bu

gün toplanan bütçe encümeni; As
keri ve mülki tekaüt kanunile as
keri ceza kanununun tekaüt hak 
ve maaşlarının zıyaını İcap ettiren 
hükümleri arasında mübayinet ol
duğu kaydile verilen tefsir müzek
keresini tetkik etmiş ve tefsire lü
zum olmadığına karar vermiştir. 

Posta müdürlüğü Nafiaya 
bağlanıyor 

ANKARA, 24 (Hususi) - Da
hiliye encümeni posta, telgraf ve 
telefon müdürlüğünün Nafıa ve· 
kaletine bağlanması teklifini ka
bul etmiştir. 

Ankara muallimlerininçayı 
ANKARA, 24 (Hususi) - An

kara ilk mektep muallimleri bu 
akşam Halkevinde bir çay ziyafeti 
verdiler. Ziyafette bütün muallim
ler, aileleri bulundu. 

• 
lzmirde 

Esnaf bankası ten
kit ediliyor 

lZMlR, 24 (Hususi) - Esnaf 
Bankası eski ve yeni idare meclis
leri arasındaki ihtilaf son günler· 
de büyümü~tür. Geçenlerde yapı

lan intihabat tazelenecektir. Eski 
idare meclisi müdürü işten uzak. 
laştırıldı. Bütün hissedarlar asabi
yet içindedirler. Taşrada bulunan· 
lar da vaziyeti protesto ediyorlor. 

Mevduattan bir günde otuz altı 
bin lira çekildi. Gazeteler banka
nın ihtirasa kurban olduğunu yaz· 
makta ve eski idare meclisi azası 
nı tenkit etmektedirler. 

Vekiller heyeti toplandı 
ANKARA, 24 (Hususi) - Ve

killer heyeti bugün saat on yedide 
toplandı, geç vakte kadar çalış· 

tı. 

Hususi hastahaneler 
kanunu 

ANKARA, 24 (Hususi) - Ad
liye encümeni hususi hastahanele
re dair kanun layihasını müzakere 
etmif, kanunun mahkemelerin se· 
lahiyetlerile temyiz kabiliyetine ta 
alluk eden hükümleri umumi hü-
kümlerle devamını muvafık gör-
müştür. 

Madritte karışıklıklar 
MADRlT, 24 (A.A.) - Hor· 

machodo' da yapılan intihabatta 
bir takım hadiıeler olmuş ve polis 
kuvvetleri müdahale mecburiye
tinde kalmıştır. 

Polisler taşla karşılaşmı§lardır. 
Bunun neticesi olarak bir çarpış
ma olmuş ve silahlar atıJmıştır. 

Birisi kadın olmak üzere dört ki-
§i ölmüş ve yedi polis 
yara lanmıştır. 

memuru 

25 Nisttll 

Gelecek harpleil 
karşı ... ..1 

ı lSa"' tarnrı birinci )ıl 
. h ft• ı, 

rans salonunda her a di 
ranslar ve tecrübeler '!/er. tit 

rıı•f ve yaptırmaya karar ver 

tık konferans geçen ~et 
günü müderris Ömer Şe'I dl 
tarafından verilmiş, bu ar: 
kültenin erkek ve kı:Z 
muhtelif şekillerde gaz Ol 

takarak, konf er anıta haıır 
nanlara maske takmak "e 
mak ~sulünü bilfiil göıteb' 
dir. Önümüzdeki pertelllelı b' 
konferansa devam edile<: dl 
f · k · f'l'nı ile er proje sıyon ve ı ı ıı· 

hirli gazlardan korunnıa u. .... 
f k··ııe•1 .J .. , gösterilecektir. Fen a u o'ı k., 

rupadan yirmi iki türlü .tlJ 
0 

gaz nümuneleri getirtınittır·bl' d' 
lar cinsi yetmiş ilciyi bulatı 
şit gazların en belli batlıl dl 
bulunmaktadır. Bundan ııı;; 
t:ıne kadar gaz maskesi te · 
dilmittir. Gazlar ufak fİfeJet 
dedir, ve konfernasta bul · 
ra gösterilmekte ve yaptıi' 
anlatılmaktadır. 'i 

Bir kaç haf ta sonra suıı ~ ~ 
yapan, aksırtan veya gö:z ! -" il 
hafif gazlarla fili tecriiD0

r k; 
yapılacak ve bu suretle h,.JV 
ha 'yi fikirler veril mit ol~ r 
Duyduğumuza göre ayt11 

üzerinde belediyelerin veY• :;/ 
re cemiyetinin de mefgul / 
yolunda bazı taaavvurlard• 

dır. ~ 

Büyüklerimi~--iebritıJi' ~ 
teşekkür ediyorlsf 

ANKARA, 24 (A.A.) _... ~ 
seticümhur Katibi umumisi 

Reisicümhur Hazretleri 2',._ d. 
bayraınmı lcutlulayan z•tlııı~ 
miyetlere ve belediyelere ,e 
te-.ekkürlerinin iletilmesine 
d~lu Ajansını tavsit buyurll' 
dır. ,_, 

ANKARA, 24 (A.A.) ,.......~ 
Meclisi reisi Kazım Pa!• rA~ 
leri 23 nisan Hakimiyetı ~ 
bayramı ve çocuk hafta•• -~fi 

t.,..j fı 
sebetile memleketin her ··et'J 
daki milli teşekküllere tOÜ 1. d 
ve bir çok zevat tarafınd•ıl 
tebrikata ayrı ayn cevap f 
imkansızlığı karşısında ıo. 
tebriklerile teşekkürlerini~~ 
na Anadolu ajansını tav-ııt 
mutlardır. ~ 

ANKARA, 24 (A.A.) -- ~ 
kil İsmet Paşa Hazretleri 2' /. 
Hakimiyeti milliye bayralll' ,ı 
yısile aldıkları tebriklere 
vermek mümkün ohnd~ I~ 
mukabil tebrik ve teşekk~j,/ 
bildirilmesine Anadolıı 
tavsit buvurmuşlardır. ~ , 

Japon elçisi 
·ıe 

Vefalı münasebe~dıJ ö 

taziyelerde bulunıl / JI ~ 
ANKARA, 24 (A.J:·) et~ ~ 

pon-büyük elçisi Y ochıd• h~ 
rımn vefatı dolayısile . f',.~ 
vekaleti Nümune hastane•~ r :t 
faretler bugün bayraktar• 

ya kadar çekmişlerdir. . el.. 
·ta" 1 

Hariciye vek~leti yek~ • ~i 
tatl"' ir Kaya bey Japon sefare t"1y 

rek hükUmetimizin naill1~.~~~ 
ı M .. tea•'~ ue bulunmuıtur. u . ·cii 

. k·ı 1 Reı•• yı'!tı ve ı e aza arı, . ~ 
'bl 

Hazretleri namına katı }<il ~ 
Hikmet, seryaver, Ba,şft 1111 .J 
hazretleri :ıa.mma da bu• f? . ·ye 
lem müdürleri ve harıct ıi 
ti erkanı Japon sef areti~7 
ler ve taziyede hulunJl"Uf 
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~ 
Golç Paşa 

Dün Gol 
)ıl döniint"· ~ ~atanın ölümünün 
J,l'Jnda u tdı. Türkiye toprak· 
'1,n Paıtan veren ihtiyar bir Al· 
1~lırıek h:~~~ın .hatırasından hah. 
~ılir "-' 1 hıraz garip ·· ·· 

• r akat b gorune • 
llb' en ıtj old .. . ' onu ne Prusya 
Otd Ugu ırin d b Uıunda k 3' ' ne e Osmanlı 
lllrrlıyorurn umandan olduğu için 

Colç Pa · 
'en h !a deyince aklım ta· 
~· ask tı lldanı" . a §eyler geliyor. Bel-
•ıı J orunı b lk' l'UJltul ' e 1 hayallerim 
fii,._ arını beni bö 1 b' 

ı..ı t -~Ye 1 ·· .. k Y e ır dü-.,. Q' uru lü 
lı L lll lrıod Yor. Golç Paıa 
ır "lf ern ve .. 

.. 'sının h. .. ınuspet askerlik 
ll"Yor ,... ır orneği gibi ·· .··• 

• ~ • '10) P goı u 
1 .J L ~İrn 

1 
.. çl ll§ayi bir kere gör· 

, , "' J o:z • • • 
t orıı.ırı t lerını dınleınedim, fa. 

oıı a ebe · ı · Un 1·· I 51 o an babamdan 
Lıl d" Oz • • 
il" 'llt erını bir hayli dinle-

l>aha ok 
~an G 1 unııya Yeni batladığım 
"tc" 0 ç Pa 
t' ilme ed·ı ~anın Türkçeye 
~· Arılar ı en kıtapları elime geç· 
l~,i~ ki ' a.nlanıaz okudum. Süp-
•ıtıf mızraklı ilm""h ld -

r ı azhuı b u a en, ve 

d'ek . . eyanı Osmaniyi öğ-
lrı ııttyen k . . 
. daha c k avaıt kıtapların· 

it•rııedim.o onlardan bir §eyler 
ı ~lııı11 .. • • Kapaklarında Gole 
•ıta • eıımJ · . ~ 
& .. Plar iht' erını taııyan bazı 
,o~ı;~ı •mat b r \Q(lii v T ·· ende sadece 
'ilci k· e Urk b" · L e ı ihr za ıtı kıyafe-
'lf 1Yar 

lttıa re Pa§a.nın suratını 
•metti. 

, Coı p 
"' ç aıa · ~ ttnna it\ d Yı tahlil ederken 
h'.}or. Bu ko fern asker kafası çı -
ır p 'k a. at 
d 

•ı olo ·· . ilm ve mükemmel 
e er " Jının 
) · ~o\c I> ınevzuunu teşkil 
7'ı~~e tanıdık aıanın eserini harbi · 

tı~~ tatihiıı: }i~.r~iyedeki eser 
il lı hir 11 ln

1 
. .dövu e dövüıe a· 

e of eı ın d . 
)" lUnla ıno ern teknık 
d~l'ttıincj a trnaaıdır. Gole Paşa 
dlİtUrıen h~ırda modern k~fa ile 
u f ır aık I"k 'f!~a larına er ı ~ustalığını or-

l •ı l'i.irkj YaYtnaga. çalıştı. 
'iti> •• Ye da. 
~ 0rı safta .. v~ıında askerleri 

Bir köpek 
Bir kızı 6 yerinden 
ısırdı, yakalandı 

Acaba kuduz mu idi?Mua
yenehanede anlaşılacak 
Ağa camiinde Anadolu sokağın· 

da oturan Tevfik Beyin manevi 
evladı Penbe ismindeki kız dün 
öğleye doğru öteberi almak üzere 
pazara giderken önüne Çayır cad
desinde oturan Asım Beyin köpeği 
çıkmış, birden bire kızın üzerine 
atılmıştır. Penbe köpeğin bu ani a
tılışı karşısında şaşırmış, feryada 
başlamış, etraftan halk yetişince· 

ye kadar köpek kızın yüzünü altı 
yerinden 11ırmışhr. 

Penbe, seyyar bir satıcı tarafın
dan köpeğin dişlerinden kurtarıl

mıştır. 

İri bir av köpeği olan Asım Be· 
yin köpeği seyyar satıcıya da atıl
mış ise de başına küfe indirildiği 
için sersemlemiş, ve bu esnada ya· 
kalanarak Çapadaki kuduz mües· 
sesesine gönderilmiştir. 

Penbede ayni müesse~eye götü· 
rülerek hemen kendisine kuduz a· 
§iSi yapılmıştır. 

Celal Bey bugün 
gidiyor 

İstanbulda bulunan lktısat Veki. 
li Celal Bey bugün Seyrisefain ida
resinin İzmir vapurile Yunanista· 
na hareket edecektir. Celal Beyle 
birlikte Hariciye müsteşarı Numan 
Rifat ve iş Bankaaı umumi mü· 
fettişi Sami, Harici ticaret ofisi 
müdürü Cemal Beyler de gidecek-
lerdir. 

Celal Bey dün İş Bankasında 

meHul olmuş ve bazı iktisadi mü· 
esseseleri ziyaret etmiştir. 

~i l'rl()c!ern ~~rduk, çünkü onlar 
~ lrıeden· cı aıla hazırlanarak 
~·L~tır, 8 ıyket rehberi halini al· 
1ııı · a! a 

d llırı zrdd ınernleketlerin ta - ispanya ve pamuklarımız 
llau ına ol k T 

l\jl\ ' l'ütkiye :ta~~· d ~rkiy~ o~- İspanya Ziraat nezaretine mer· 
oı ' Yeninin 

1 1 aı.ma ılerı· but Barslofta pamuk sanayi komi· 
t. ~Uttur .;,,. tnüspetin adamı 

11' li · l\.U • lesi Türkiye ile büyük işler yap· 
'~b 'Ya Here ;::.lıne hükmetmiş· mağa karar vermiştir. 
, a. heı b .. 

1 
gıl rni.ispete ve he-

tl'ti . ag anı Komite işleri daha yakından ta-
ltrj 1~inde bize ıştır. Bu ilerleme kip için latanbulda bir şube aça· 

:,; e ette h ustalık eden- caktır. 
i' ayırla a.nal'ız. 
1, Bu itte çalışmaş üzere İspanya· S f -.......... .,,.ıııı,.,_,!adri Etem dan bir heyet ile şubenin İstanbul e a"°Ath "'"""' '""""'"' •mnııuıuu1111 

b ı ~ müdürlüğüne tayin edilen zat şeh-
tr ., aneye ha- ı-imize gelmiştir. 
1) &etiren b• k t Bu heyet dün İstanbul ticaret o· 

LhuYdug"' Ir UŞ • dası reisini ziyaret ederek lstan· 
~ A uınuıa ·· A • • ı 
h~d·"'l'rıerik gore evvelki sa· bul hakkında mlaumat ıstemış er-
~t 1

•e olm a. sefaretinde garip bir dir. Kendilerine lazım gelen iza· 
.,..:t ha."ad Uştur. Sabahleyin bah· hat verildiğinden şube pek yakın-
tU da.ıtala an b~.r kuıun dalgala· j da açılarak işe ba~lıyacaktır. 

r. l\ na dustü .. ·· . 
ka. U!un • gu görülmüş-
. Sllıa, Yanına · d·ı . Ş .. h ı· b" Al tildu ... !llrı ve . gı 1 mış, kut up e ı ır man aranıyor 
d ili netıcede h . . 

a. ~ antaıılını t ayvanın Efgan zabıtası Ottoludvıg ıs· 
buıu;ı.nı hacau § ır. Fakat hu ara. rninde bir Almanın Türkiye hu-
1:1Iar...ı!\ı\lttur. B ınka ~~rılı bir kağıt dutları içinde olup olmadığını za-

"" .;.: u agıt ta. T·· k «a ~Yle b· .. ur çe h•tamızdan sormuştur. 
~ l)r .. ır curnle yaz 1 d . ... .. 
tltj... 8.trnıı t 1 ry 1 Verılen malumata gore, Ottolud· 

·•ı:z ı ers açılmııtt d ·· b 
Su .,, ~ ır, u· vig Şperling adını taşıyan u a-

bt.Jct)llurı İiıerin d dam Kabilde Semer ünvanlı şir-
'ceı ltıı! \'e filh e k'~rha.l bayrağa ketle yaptığı muamelede şirkete 
d~rı :~ahut bir~~~ hayrağ.~n .. ya 11614~ ve Serdar Hayatullah ile 
duıelr' aaıldığı .. g.~Jık yuzun- yaptıgı muamelede 64 .. 873 Efgan 
~r ılllli . gorulerek d h l hl . . . . . . 

d 
ltetha ... ttır. Fakat hu e~ a ~k esını. zımıınetıne geçırmış ~e 

llkla -aıe rn vazıyet şır ete bır senet vererek Ef gamı· 
'de- tı &lika. ~.nsuhplarının duy- tandan ayrılmıthr. 
d ···tnı· •e a r . 
erd1• ... 

1t. hu h b . YJ'e 1 tatmın Etkal ve huviyeti zabıtamıza 
·· lı a erı k' · aldu~ .. • Relen k ırnın gön· bildirilen bu Almanın bundan son· 
h '"* l>i.. ·· U§un nirin d"" ·· ld" .. · kd. d b·t Ef · cı\l ıı_ • tur)ij ;'l' Uf up ra ge ıgı ta ır e ı e gamı· 

het hi.Ii. d anla.tılamamııtır. tan zabıtasına haber verilmesi bil
e"anı etmektedir. dirilmi§tir 

Darülfünunda .................................. 

Islahat ve 
imtihanlar 
Profesör Malş beş on 
güne kadar gelecek 

Darülfünunda yapılacak ıslaha
ta nezaret etmek üzere kendisile 
bir mukavele yapılan profesör 
Malşin memleketimize ne gün ge· 
leceği hakkında henüz kat'i bir 
haber yoktur. Profesörün paskalya 
dolayısile hareketi geçiktirdiği 

tahmin ediliyor ve kendisinin ya 
26 nisanda, yahut 2 mayısta 1stan· 
bula gelerek Ankaraya hareket et
mesi bekleniyor. 

Islahat dolayısile imtihanların 
mali sene başından evvel bitiril
mesi kararla§lırıldığına dair şayi 
olan haberler de henüz kat'i bir 
mahiyet almamı,tır. Darülfünuna 
bu hususta hiç bir iş'arda bulunul· 
madığı için tedrisat normal şekilde 
devam etmektedir. 

Bugünkü vaziyete göre imtihan· 
lar eskisi gibi haziran ayında ya· 
pılacaktır. 

Borçlar mukavele
sinin imzalanması 
Borsada iyi tesir yaptı 
Osmanlı borçları meselesinin 

evvelki gün Pariıte imzalanan mu· 
kavele ile kat'i surette halledildi
ği yazılmıştı. 

Yeni .nukavelenamenin esasla
rına göre, Türkiye 57 sene müd
detle 700 bin altın lira verecektir. 
Osmanlı borçları faizinden hisse· 
mize düşen kısım yüzde 7,5 dir. Bu 
tediyat için İstanbul gümrükleri 
karşılık olarak gösterilmiştir. İh

tilaf halinde hakeme müracaat e· 
dilecek, hakem kararı kanun kuv· 
vetinde olacaktır. Türkiyede bir 
moratoryom ilan edildiği takdirde 
hamiller en ziyade müsaadeye 
mazhar alacaklılara verilen rüc
han haklarından istifade edecek· 
lerdir. Hamiller meclisi, senelik 
taksitin tediye zamanından altı ay 
önce, taksitin hangi para ile veri· 
leceğini bildireceklerdir. 

Borçlar mukavelesinin kat'i ıu· 
rette halli haberi dün borsada da 
tesirini göstermiçtir 

Duyunu umumiye ile alakadar 
tahviller fiati yükselmiştir. 

, ' VAK 1 T 
Gllndellk. Siyasi Gazete 

Iııtanbul Ankara Caddesi, VAKIT yurdu 

Telefon Numaralar• 
Yazı işler! telefonu : 243711 
fdare t elefonu : 24370 

reıgrat art res i : I stan bul - ·ı AKn 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 
TUrklye t<:cnetıı 

Seneli": HOO Kr. 

6 aylık 750 -3 aylık 400 .. 
ı aylık 150 .. 
ilin Ucretleri ~ 

~700 Kr. 
1450 • 

ROO • 

300 -

P.esmt ilAnların bir sat ın ıo Kunış 

!"icarı llAnlnrın bir satırı 1 :?.5 Kunış 

Ttcar1 ll~ların bir santimi :?!\ Kuruş 

Bir kongre 
Ticaret mıntakası 
dünkü içtimaında 

Iktısat vekiline çekilen 
telgrafa cevap 

İstanbul ticaret mmtakası kon· 
gresi faaliyeti devam etmektedir. 
Dün Sıtkı, lhsan, Ziya, Hakkı Ne· 
Zihi Beylerden mürekkep yaş mey 
va istihsal ve ticareti hakkındaki 
raporu tetkik encümeni toplana· 

rak Hakkı Nezihi Beyin raporu Ü· 

zerinde tekikat aypmıştır. 

İstanbul Ticaret müdüriyeti ko
miserlerinden Bahri Doğan Beyin 
yumurta ihracatı ve bu ihracattan 
kazandığımızı arttırma tedbirleri 
raporunu tekik için seçilen Ziya, 
Hulki, Bahri Beylerden mürekkep 

encümen de toplanmış ve tetkikat 
yapmıştır. 

Ankarada bir ticaret odaları 

birliği tesisi hakkındaki Hakkı 

Nezihi Beyin raporunu tetkik için 
Cevat Nizami1 Akif, Vafi, Vehbi 
Beylerden mürekkep encümen de 

dün öğleden evvel toplanmış ve 
çalışmasına devam etmiştir. 

Ticaret mıntakası kongresi haf
ta içinde bir kere daha umumi top 
Jantı yapacak ve encümenlerdeki 
raporları müzakere edecektir. 

Ticaret mıntakaaı kongresi açı· 

lırken İktisat Vekili Celal Beyef en 
diye bir telgraf çekilmişti. 

Celal Bey dün kongre reisliğine 
şu cevabı göndermiıtir : 

''!stanbulda ticaret mrntakası 
kongresinde bildirilen karardan 

f ev kala de mütehassjs oldum. Te
şekkürler ederim. Müşterek me
-saimizin ın~mlekct iktısadiyatı i

çin müsmir neticeler vereceğinden 

eminim. Kongre için ınuvaff akı-

yet diler ve bütün azaya hürmet
lerimin iblağını rica ·ederim.,, 

Bu telgraf umumi toplantıda 

okunacaktır. 

Tosya bayraklık kumaşlar 
çıkarıyor 

Kastamonu vilayetinin Tosya 
kazasında tiftik ve iplikleri karış· 
tırarak yeni sistemde kumaf yapıl· 
mışhr. Bilhassa kırmızı renkte do· 
kunan bu kumaşlarla çok güzel 
bayraklar yapılmıttır. 

Tosya kaymakamlığı ve Kasta
monu ticaret müdüriyeti bu ku· 
maşlardan İstanbul Ticaret odası
na göndererek yerli lmma~ın ıa· 

tılması için delaletini rica etmiştir. 

1 icaret odası bu kumaştan bü
hin müeueselere göndermiştir. 

Çok güzel olan kumaş 60 kuru· 
şa kadar satılabileceği için fazla 
satış yapılacağı muhakkak görül
~ekte<lir. 

!,Hnnımnuımuııınıummımı mrınmmı auııu ııı mu 11ınrmnu111u ı 111 1111 ! 

lnıınumı~ı!•ı.!~!mıııE~!~~!...mı~ ~~~ı!ıınmııJ 
25 Nisan 1918 

* _ Posla ı ·e Telgraf Nezaretinin 
bir müdüriyeti umumiyeye halbi mu
karrer bulunduğu BÖylenmeldedir. 
Nezaretin yeni biitçesi l,i00/)00 lira 
üzerinden tanzim edilmiş ise de yeni 
bütçe 990 bin liraya indirilmiştir. 

KUçUk ll§nlar ; * - Sureti kafiyede malıkum olan 
f:lmalı, Ayıntap, Kilis, Rumkale. Zi-

Blr defası 30 iki detuı 60 Uç cıeruı .,6 
dört ııetası 7:'ı ve on dctası ıoo kuruştur. le, Ilgın, lstanbul ve Kayseri hapi-
Uç aylık UA.n verenlerin bir dcfuı mecca· sonelerinde mahpus olan ve sülüsan 
nendir. Dört ııatın geçen 11&.nlann fazla müddeti cczaiyelerini ikmal cyledik/e. 
ı.atırlan tıeş kuru~truı heıınp erllllr ri anlaşılan ııü:: otuz ~ahsın ba/.:igei 

\ı...ıııııı-.-----••••••ır ' müddeti cezaiye/eri aff edilmi§tir. 

Sayıfa: 3 

SOHBETLER 

Gazinin 
çocuklarına 

Çocuklar, kardeşlerim, yatı-

nın biiyükleri ! 
İki gündenberi bayramınız var. 

Bu güzel, özlü bayram şerefi
ne, memleketin her tarafında şen

likler yapılıyor. Size varlığınız 

tanıtılıyor, varlığın güzel, doyul · 
maz tadı tattırılıyor. 

Maarif Vekil imiz sizinle konuş· 
tu. Sordu: 

. .. Şimdiden bağırarak SÜ!J/üyo· 

rum, ki sizfrrden çalışnıryanlar, iyi 

yclişmiye kulak mm11yanlar, bi::im 

yarinki diişmanlarrmızdrr. içinizde 

yarın biitiin milletin kendisine düş

man olmasını istiyecck c;ocuk ı·ar mı? 

Bu suale bir ağızdan ve 
hal cevap verdiniz: 

- Yoktur, olamaz! 

der-

Çocuklar, bu cevapla, cümhu· 
riyetin, Gazinin çocukları, oldu· 

ğunuzu belli ettiniz. Şuurlu var • 
lığmızı ortaya koydunuz. 

Bu cevabınızla ishal ettiniz, ki 
cümhuriyet, kafaları iılek, dille
ri yerinde, söyleneni can kulağı 

ile dinliyen, sorulana cevap ver

mesini bilen bir nesil yetiştirmek· 
tedir. 

Kardeşlerim, sizin de, bundan 
başka türlü yetişmenize ihtimal 
ve imkan yoktur. 

Size vatan duygusu, cümhu • 
riyet sevgisi, falaka ile değil, ha· 
krmla ve görümle veriliyor. Siz 
bu bakım ve görümle çalışıyorsu· 
nuz. 

23 Nisanda, milletin kurtuluı 
temelini atan Gazi babanız, sizi 
o günde:r:ıberi, şerefli ve hür, temiz 
bir hava içinde büyütüyor. Size 
ne mutlu, ki bu büyük günde bay
ram yapıyorsunuz, dileklerinizi 
söylüyorsunuz. 

Bir devirde, politikadır diye, 
akıllarından geçenleri kerftli ken· 
dilerine itira edemiyen babaları· 
nız, sizin bugün, bağıra bağıra 

dileklerinizi söylemenizi işitiyor
lar. 

"Sen sus, büyüklerin sözüne 
karışılmaz!,, tekdiri ile köşele
rinde pinekliyerek büyüyenler, si
zin büyüklerinizle hasbihalinizi 
dinliyorlar. Ne mutlu size! 

Çocuklar, kardetlerim1 yarının 

büyükl_eri ! 

insan, içinde bulunduğu ıaa· 

deti anlıyamazmıt derler. Eğer 
bu doğru ise, on üç seneye varın· 
cıya kadar geçen kara günlerin 
fecaatini o günleri yaşamış olan· 
lara sorun. 

Falaka altında büyüyen, med • 
rese köşelerinde pinekliyen mariz 
bir neslin, vatanı nasıl parça· 
lattıklarını görenin ve bugün 
vatanın hür havasını ciğerlerini· 

ze doldurmak için, büyük yapı· 

cıların canlarını kanlarını feda e
derek, sizi bugüne nasıl ulaştır· 

dıklarını düşünüp Gazinize ve 
vatanınıza dört elle sarılın. 

Bakın, büyüklerinizden biri 
ne divor. Sizin calısmanız, yeti§· - - , 

meniz için uğraşan Maarif vekili· 
nizin sözünü, her gün tekrarlayı· 
nız, büyüğünüzün ter..bihini din

leyiniz. Bu sözü, ben de sizinle 
beraber tekrar ediyorum: 

"Türküm, doğruyum, çalışkanım. 

}'asam küçüklerimi korumak, büyük· 

/erimi saymak, yurdumu budunumu 

özümden çok sevmektir. Ülküm yük

selmek lleri gitmeTdir. rarlığ·m Türi 

t'arlığına armağan olsun ... 

Selimi izzet 



Sayıfa: 4 

Türk dili Tetkik cemiyetinde ........................................................................................ 

Komiteye ocaklardan 
20 bin kelime geldi 

VAKiT 

KAÇAK 
Yunan ceneralı 

Plastiras hakkında 
tahkikat yapılıyor 

Bu kelimelerden 9337 kelime fişi kar- Bir ltalyan motörü bu işi 
şılıgıv bulunarak merkeze yollanmıştır paskalyada kolaylaşhrmış 

A TlNA, 23 (Hususi) - Sabık 

diktatör Plastirasın nasıl kaçtığı 

hakkında yapılan tahkikat bitmiş
tir. Yunan emniyet umumiyesinin 
tahkikatına göre Plastiras, ltal
yan bandıralı bir benzin motörile 
Oropos körfezinden kaçarak ev
vela ltalyan hakimiyetinde bulu
nan Patnos adasına oradan da Lo
it Triestino kumpanyasının Stam
palia vapurile Radusa gitmiştir. 

ltalyan motörü, Plastirasi kaçıra· 

bilmek için, bir kaç günden beri 
Oropo körfezinin dahilinde dola
şıyor ve sabık diktatörü alıp kaçır
mak için münasip bir fırsat kol-
1 uyormuş. Paskalya yortlularmın 

arifesinde, Yunan zabıtası, kilise
lerde yapılan ha' sı badelmevt 
merasiminde, sükun ve asayışı mu
hafaza ile meşgul olduğu ve sahi
li tarassut için muhtelif yerlerde i
kame etmiş bulunduğu polisleri 
çektiği bir sırada harice kaçmak 
için fıırsat kollayan Ceneral Plas
tiras, bu fırsatı kaçırmamış ve ha
rice kapağı atmıştır. 

Türk Dili Tetkik 

Cemiyetinin lstan -
bul heyeti dün ikin-

ci umumi toplantısı
nı Şehir meclisi sa
lonunda yapmıştır. 

Celseyi Vali muavi
ni Ali Riza Bey aç
mıştır. Evvela di -
rektif heyetinin ra-

poru okunmuştur. 
Raporda, bastırılan T. D. T. c. lstanbul heyeti toplanheı 

klavuzların, fişlerin şubelere gön- tır. Dil işinde dokuzuncu geldiği 
derildiği, dil derleme iıinde fazla söylenen lstanbul heyetinin bu iş
mesaisi görülenlerin isimleri bir te birinci olmaya çalıştığını da ra
liste halinde Maarif vekaletine bil- porda yazılmaktadır. 
dirildiği, bundan başka yapılan iş- Bundan sonra halk bilgisi, halk 
ler hakkında vekalete beş rapor sanat ve edebiyatı, sanat ve mes
gönderildi,i anlaşılıyordu. Bundan !ekleri tetkik komitelerinin de ra
sonra söz derleme komitesinin ra- porları okunmuştur. Bu raporlar-' 
poru okunmuştur. Rapora göre, da, komite azalarından başka ha
diğer komitelere nazaran iti çok riçten bir çok zevatın yardımların
olan bu komite son günlerde hafta dan istifade edildiği faaliyetle de

vam eden çalışmanın yakın bir za
manda biteceği yazılmaktadır. 

da toplantısını üç defaya çıkar· 

mıştır.Komiteye ocaklardan 20000 

kelime gelmiş, bunların lugatta 

mevcut olanları çıkarıldıktan son

ra geri kalan 9337 kelime fişi mer· 
keze yollanmıştır. 

Tasnif işi ehemiyet aldığından 

daimi memurlar tayin edilerek iıin 

daha çabuk çıkmasına çalı~ılmıı-

Balkan konferansı için 
müzakereye gidenler 
Trabzon mebusu ve Balkan kon-

feransında Türk murahhas heyeti 
reisi Hasan ve Afyonkar~hisar 
mebusu Ruten Eşref Beyler dün 
Romanya vapurile Yunanistana 
gitmişlerdir. 

Hasan ve Ruşen Eşref Beyler 
Atinada toplanacak olan Balkan 
konferansı konseyi içtimalarına 

iştirak edeceklerdir. Bu toplantı 
bir hafta sürecek ve bir "Balkan 
Deniz Ofisi,, vücude getirilmesi 
işi görüşülecektir. 

Hasan ve Ruşen Eşref Beyler 
dün hareketlerinden evvel Balkan 
Ticaret ve Sanayi odasını ziyaret 
etmişler oda reisi Nemli Zade Mi
tat Beyle Bulgaristan, Yunanistan 
ve Arnavutluk murahhasları tara
fından karşılan.."llışlardır. 

Eski T erkos hissedarları 
Eski terkos şirketi hisedarları 

dün fevkalade surette toplanarak 
şirket tesisatının belediyeye devri 
dolayısile tahaddüs eden vaziyeti 
görüşeceklerdi. Fakat ekseriyet o
lamadığından biray sonra topla
nılmasına karra verilmiştir. 

Iranı baştan başa geçecek 
demir yolu 

1STANBUL, 24 (A.A.) 
Memleketimiz dahilinde Irmak -
Filyos ve Fevzipaşa - Diyarıbe
kir hatlarının inşasını deruhte 
ebniş olan İsveç - Danimarka 
grupunun bu kere İran hükume
tile, lranı baştan başa katedecek 
olan 950 kilometrelik bir şimen· 
difer hattı inşası için bir mukave
le alrteylediği istihbar olunmuştur. 
inşaat takriben 6 sene devam ede
cektir. 

Raporun okunmasından sonra 
bazı azalar söz almışlar, orta ted
risat mekteplerinde de dil derleme 
işile daha yakından alakadar olun
masını istemişlerdir. 

Dil derleme rehberinin yeniden 
basılarak dağıtılması da kararlaş
tıktan sonra toplantı bitmiştir. 

Yugoslavyada ha
raretli muhakeme 

BELGRAT, 24 (A.A.) - Bu-
gün saat 8 de Belgratta devletin 
müdafaası mahkemesinde, eski 
köylü Hırvat Fırkası riyasetinde 
Badıtch'in halefi olan Dokör Mat
cheke ait davaya başlanılacaktır. 

Doktör Matchek, 1932 senesin
de "Tavzih,, namı altında tanılan 
ve Drima, Sava ve Tuna nehirle· 
rinin tahdit ebnekte olduğu Yu
goslav eyaletlerinin 1918 senesin
den evvelki vaziyete rücu etmesi· 
ni talep eden beyannamenin tan
zim ve ne§rı ışıne iştirak etmiş 

olmakla itham edilmektedir. 
Beyanname, Sırplılarla Hır-

vatlar ve Slovenler arasında istil<
balde müşterek bir devlet vücude 
getirilmesinin başlıca şartı bu ol
duğunu ilave etmekte idi. 

ltihaınname, M. Matichekin 
20 teşrinisani 1932 tarihinde Nev· 
york Times ve 30 eylül 1932 de 
Mançester Guardian ve 28 kfınu -
nusani 1933 tarihinde Petit Pari-
sien gazetelerine vaki beyanatla
rına istinat ederek beyanname 
nin müstakil bir devlet teşkil et
mek maksadile krallığın bazı eya
letlerinin krallıktan tef rikini is -
tihdaf etmekte olduğunu isbata ça 
lışmaktadır. 

Şu halde M. Matchek, devletin 
müdafaasına ait kanunun 3 üncü 
ve 5 inci fıkraları mucibince 5 se 
ne ağır hizmetlere mahkum edile· 
bilir. 

Yunan talebesi 
Bir haf ta kadar evvel htanhula 

gelen Yunanlı Darülfünun talebe
leri dün memleketlerine dönmüş
lerdir. 

Yunan emniyeti umumiyesinin 
diktatörü harice kaçıranları mey· 
dana çıkarmak ve yakalamak için 
şimdiye kadar yaptığı tahkikat 
müsbet bir netice vermemiştir. 

Plastirasi yakalayamadığından ve 
harice kaçmasına mani olamadı· 
ğmdan dolayı, emniyeti umumiye 
müdürü M. Polizonopuloıun bir a
ralık azlı düşünülmüş ise de bütün 
Venizelistlerin Plastirasi himaye 
ettikleri ve kaçmasını kolayla!
tırmıf olacakları nazarı dikkate 
alınarak bundan vaz geçilmiıtir. 
Hükumet taraftarı bazı gazeteler, 
Plastirasi kaçıranın sabık ba§vekil 
M. Venizelos olduğunu iddia ve 
hatta şimdiye kadar her taraf a
randığı halde hiç bir yerde bulun
maması sabık başvekilin evinde 
saklanmış olmasına atfediyorlar. 

Yunancümhuriyeti 
Krallıktan ümidini kesen 

sabık Yunan Kralı 
ATINA, 24 (A. A.) - Elefte

ron Vima gazetesinin bir muhabi
rine beyanatta bulunan sabık Yu· 
nan kralı Y orgi Yunanistanda 
krallığın yeniden ihyası ümidin -
den vazgeçmemiş olduğunu ve hat 
ta Plebisit yapılmasını ve bütün 
siyasi fırkaların muvafakatini 
beklemeden Yunanistana dönme -
ğe mütemayil bulunduğunu ihsas 
eylemi~tir. 

Bu beyanat bir infial uyandır -
mıştır. 

M. Papanastasiyu, M. Mihala • 
kopulos, M. Metaksas ve M. Pan· 
galos matbuat vasıtasile krallığın 
iaclesi asla mevzuu bahis olmadı -
ğını ve bütün fırkaların cümhuri -
yet rejimine bağlı olduklarını bil· 
dirmi ler.-11;-. 

Kanser hakkında 
himn1etler 

ROMA, 24 (A.A.) - Kanaer 
hakkında tetkİkat yapmak ve bu 
hestnhğın tedavi çarelerini araş
tırmak için teşkil edilen Regina 
Elena enstitüsü dün kraliçe hazır 
olduğu halde açılmı~tır. 

Kansere karşı mücadele birli-
ğinin üçüncü milli konferansı 

da dün açılmıştır. 

BORSA 
[Hizalanncla )ıldız işareti olanlar üzer· 
lcrinde 2.3 ni.sanda muamele olanlardırl 

Rakkamlar kapanış fiyatlarını ~östcrir 

Nukut (Satış) 

Kuruş ı.: urıı~ 

*20 r. Fransız 172, •ı Silin Av :.'5,-
• ı SterliD 745.- * ( PC7.Cla 17.-
*I Dolar (OR,·- • ı l\lark !it-
*20 Liret 220,- •ı Zolıııı 24-
•20 r. neıçıı:ı 116,- * ı PenC"ö 29-
*20 Urahml 2.5.- •~o Ley 2.1.-

•20 lsviçre 814,- •20 Dinar 53-
ı çervoneç 

•20 Leva 2!i.- * r Ahın 930,-
• ı rıonn 4,- • ı 1\1 ccidlye 32.-
•20 Kuron Çek 120,- • ı Ranknor 22'!,-

Çek fiatları (kap. sa. 16) 

*Paris 
*Lrmdra 
•Nev-York 
• \lilAno 
• Rrüksel 
•Atina 
•Cenevre 
*So!ya 
•Amstcrdam 

Jş Ranka.sı 

* Anaı.lolu 
RcJi 
Şlr. Hayriye 
Tramvııv 

12.06 
7.'l6-
" ;i27:i 
0.1442 
3.411~5 

!'I 63l5 
2.:5~7 

67.b050 
1.1811 

1 
•Pra~a 
* \'fynnn 

l 
•l\ladrir 
• Rerlln 
•Var~ova 
•reste 

l •Rükre< 
•Belgraı 

flloslı:ova 

Esham 

9.50 I Terkos 
25 40 •ÇtmentQ Ar 
4,3:; Gnyon Oey 

4.30 Bal\•a 

15 86:"~ 
4.4750 
5 !555 
2056K 
4.2025 
!l.7625 

80.
:0.4.9!47!\ 
1106,25 

2'l 90 
1150 
23.65 

U. Sigorta 

15, I Şark Oeğ 
24,- Sarlı:: m. ceza 

2,35 
2-
2.SS 

Bom on ti 21,2.'i Telefon 13,-

istikrazlar Tahviller 

• lst. dahili 99, 
* ~ark il. yolları 2. 95 
• D.:\luvahhade 54.2S 

Gümrükler S :\5 
Saydi mııhı 4.35 
RAi!d:ıt ı 1 75 
Askt ri\'e 

Elektrik 
Tramvay 
Tünel 
Rıhtım 

•Anaı.lıılo ı 

•Anadolu il 
• .\. ~1ümessll 

54,51 
4,20 

18,l.'i 
44 75 
44,75 
57,50 

[
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ııı ııwnuı~wıı!!,=n~ıınııı~ı~~"!"!~uMHııınıuııınııJ 
BirkaCj hikaye ve birka(j tahlil 

Necip Fazıl bey bazı hikayele
ri ile Hakimiyeti Milliye gazete -
sinde Zaviye isimli sütünda çıkan 
yazılarını bir araya toplamış ve 
kitap halinde bastırmı§tır. 

Kitapta lezzetle okunulacak 
yazılar vardır. Edebiyat karileri -
ne tavsiye ederiz. 

Resimli Şark 
29 numaralı mayıs nüshası üç 

renkli gayet güzel bir kapak için
de: Misyonerlere cevabımız, 23 
nisan çocuk haftası, Londra - la
tanbul şosesi, Türk feministleri 

Marsilyada, geçmişten geleceğe, 

Gökten düşen taşlar, Toprak al

tında hayat, Ökse, Kısmet, Tur
nalar, Rusyada halk mahkemeleri, 

Maymunlarda zeka ... Muhtevi o· 

larak intişar ebniştir. Bilhassa tav
siye ederiz. 

Osmanlı bankası 

J 0 5 Faizli, 1918-1334 ta
rihli dahili istikraz tah

villeri hamillerine 
1 mayıs 1933 vadeli ve 31 nu

maralı kupon bedelinin, 1 mayıs 

1933 tarihinden itibaren OSMAN 

Ll BANKASI nın Galata ve An· 

kara İdareleri ile Vilayet merkez

lerindeki bilumum şubeleri gişele

rinden tediyeıine müba~eret edile 

ceği ilan olunur. 

20. Türk lirası itibari kıymet

li beher tahvil kuponuna mukabil 

evrakı nakdiye olarak 50. kuruş 
tesviye olunacaktır. 

Kuponların, numara J:ordrola· 

rile birlikte ibraz ve tedimi üzeri

ne, OSMANLI BANKASI tara

fından hamillerine, berayi tediye 

5 (beş) gün sonra getirilmeni 

muktazi bir makbuz verilecektir. 

D1Ş DOKTORU 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: Üsküdar Atlama· 
taşı No. 53 

'TAKVI~ 
ç rt•--Salı : ~ 

L5 N san 
1
2 Muh• 

30 Zıl bicce 
Gün doğuşu Mil 
Gün 1 atışı .... ss 
Sabah oamaz.ı 4,tS 
Oğlc namazı 1 ·.12 
lı.:lndı namazı 16, il 

Al;ş!nı namazı ıs.s<ı 

Yatsı namazı 2 ı.10 
imsak 3.16 

Yılın geçen .ı:iınlerı 115 
kalan 251 

-------. ~ 
H,\ \ 'A - Ye ilköY n,.ı.:crf • orf' 

kı-zindf'n '\·erilen nı:ılünıııta ı ~ 
bulutlu '\"e kı11men ~11ğmtırlıJ 0 

şimaldf'n esecrktır. ti 1 
Dünkü .ıııcaldık en tada 18' '1 

rece, bava ta:ı:Jlkl 731 ınill!Jle~ 

Bugün 
1 8 T A N B U L : .Jl..,Ş 

18 dl'n 18 ı:ı kıı.dar saz <" ... 
' 9 O"" 

18,t3 ten 19 kadar orke tra. 1 

dar &Um Sırrı bf>y tarafın~g,J' 
tası mlinasebctUe konferıınt• 

kadar Fran m:a ders (Ucrıeıolt 
20 den 20,45 kadar Hikmet Jııı.11,Jıf 
20,45 ten 21,30 kadar ııa-ı (fi~ 
bey) • 21.so dan 22 kacbtr l\lll ~ 
tal tarafından tt>gannl • 22 deli ,ııcl 
Gramofon, ajan11, borsa ııabt 
ayarı. 

A N K A R A (lMS ın·> 
Saat 12.so dan ıs,so k~ #_ 

Zeki bey idaresindeki M. JU, )1 . o 
lr. Saat ı .~o tan 19,10 kadar 1 
at 19,10 dan 19,40 kn.dnr Gl~r~ 
rettin bey tarafmdan). S:Uıt :;,,, 
kadar IConleranı. Raat 20,10 

haberleri ve havn raporu. 

V t Y A :N A (ı'>18,l 01.) I 

22,SO plAk - ıs konser -
4~1ı 

18 kon&er - 20.SO konser -

tra konser - 2S,S5 dans. 

L E t P Z t G (389,R nı.) " 
'7,15 jimnastik - '7,85 ıton91'1 ı 

keatra konser - 21 ııenfolrk l<uıf~ 
musiki - 2& konacr • 

8 U K R ı: (SN.% m.) ıf 
12 pl:lk - 18,15 plAk - ~ 

18,1:> konser - 21,15 konser -

R 0 K R E Ş (S9ı,% nı.) 
11 

12 pllk - lS,15 pl~k - o)' 
18,15 kon'l('r - 20 ,arlu - !il 

konser - 21,15 lconser. 

R O 1'I A (4U,2 m.) 

21 pl!lk - 21,15 enrkı - :?S)
1
_. 

8 U O A P E Ş T r:: (:SS0.5 

11 ti I 
10,16 orkestrn - 18 çıgıı ~ 

21 orkestra konseri - 2S,10 

şarlu. 
1 

M O S K O V A ( 1 so-1 oJ·~ J! 
13,10 ptllk - IG,60 pili' jl 

konseri - 19,20 bsflf musiki -

2t dans. 

V A R A O VA (1412 oı·> . ~ 

J ı opera - 16 konS<'r -
19 

""" 
22 lnglll7.ce ne rlyu.t - 22,55 

- :rn.o:; haber. 

Yar1n 
A S K A R A ( IMS (IJ.) ıı.Jll-111' 
12,so - ıs,so AııkanırııP ısı 

18,10 Riyaseti C'üınlıur rıtArrı>0" ~ 
c ııtt 

BolC"ldlı·u Omerturc 1.c 5 t,.ıl 1 

S.'l.labert lo'untııl le Fex • ~ rt,- f 
refalmtlndo kem:ın trnııSf'rl (ti> ,O. 

1~ ..... ; 
18,!0 - 19,U> Gramofon. J!Jı • ,.e 

...,.r1crl 
muslkbl. 20,10 Aj:ıns ha.,.. 

ponı. 

V f Y A N A (518 1 rfl.) ı• . ..... 
•'.li' 1 

12.SO Konser - J.J,10 P·· ,S. 

"

I ,
m:ın Jrnn<ıerl - 20,40 ınusl 
musikisi. 

L E 1 I' Z 1 O (889.6 ııt·I • / 

" ıcoııfl'~ıııl ı 7.1.~ .ıınınastlk - i.S·• ~ 
ser - :?O musiki - :ı,20 

haber. 

H O 111 A (·Hl,2 ın.) ot~ 
ıı I 

12 piı\lt - JS,16 pıtılc - ııo" 
• p1!111 

18,15 orli.l'stra - 20,-lo ı.c 
1 

danıı. " ,,. 
~o,.. ı• 

BUDAPES'rr.: ( I..,.. 
• 5 111ıı•'" ıo.u ptAk - ıs.o ...., 

çir 
havalnrı - '.?O,!O opcrn ,c 

1 _.,..., I 
i\J O S K O V A pSO 

19
;f 1 

13,10 plfilt - 18 pili!< -~ 
tlgaıı romanıı - 22,lG oda 

pllık - 21 da.ns. 
) ' 

V .ı\ 11 Ş O V A (lfll a:,._&. 
16 dan %S,05 c kadar ıad 
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KİMSESİZ 
26 

Nisan 1933 ------- nakleden: Selami izzet 
Bür· 

riyd" uB~· ~.unlar, hayatın cilvele- derhal Adaya köşke gelmiş, bü-
ı. utu b' ·· · · acy n ır omür, kimse kim- Lün yazı adada geçirmıştı. 

ola: ~erb~t kalmamıştı. Kalmış Doğrusunu söylemek lazım ge· 
tıy dı e, nıhayet ölüm insanı ayı- lirse, Şadiye ilk defa olarak, bü-

or u Bu d'' d b" d ~ 1 \'trd ? ' unya a neyin bekası tün bir mevsim, ır ev e sıgıntı o -
1

' duğunu unutmuştu. Muhsin Bey 
y -9-s az bitiyordu 
~adiye ... 1 • rakı ' agaç arın sararan yap· 
arına ... k b' }:ı.. ' sogu ır rüzgarla sal-

... •an ku d 
diy

0 
~ allara baktı "yaz gi-

y r,, dıye üzüldü. 

d a.zı, Adadakı' b"' ··k k-· k" e S . uyu oş un-
, enıha ·ı di. ))· ı e yalnız geçirmitler-

t- ıdar Ha v· . . .. 
l\Öşk M . nım, ışıye gıtmıştı. 

Şaed" uhaın Bey gelmişti. 
tı. S _1Ye, bu yazı unutamıyacak
ki .. en~~a ile geçirdiği bu yaz, bel-

0rnru .. 
takt nun en mes'ut mevsimi ola

ı, Fak t · "ed a ışte saadete gene el· 
f)~ dernek lazımdı. 
Di•;ar Hanım gelmişti. 

ler d ar Hanımla beraber misafir
ı..- e geliyordu 
1\ •• k . 

da.ı 0
' te hazırlık vardı. Yatak o· 

arı h 1 ber· azır anıyordu. Aylardan-
1 seaa' da. h ız, sedasız duran odalar 

İtiba. areket vardı. Bir akşamdan 
biti ~edn: köşk dolacaktı. Misafirin 

ıg lp .. k 
Şad' ote i gelecekti. 

tUrt·· •Ye, bugünün neticesine bir 
u raz l 

l'lıılık 1 0 anuyordu. Bu son yal-
tr.....1 "e sessizlik saatlerinin uza
-~ ını · · a· •atıyordu. 

rin~: :ralık gözleri, masanın üze
kıldı. ~Uran Senihanm resmine ta
da.td enç kızın resmine bakarak 

ı. 

~İtd 
•eaj en kulaklarında Senihanın 

Çınladı 
--~· . 
S tııi)\ aıuıe ! 

ad· 
l1.1.~ O 1Yeye güzel bir isim bulmuş· 

nı.t ıw 'k Yord ını anne diye çağırı-u. 

nazik, hürmetkar tavrı ile, daima 
mültefit aözlerile ona vaziyeti u
nutturmuştu. 

Kızı ile meşguİ olduğu kadar, 
Şadiye ile de meşgul oluyordu. 

Halbuki Muhsin Beyi, yalnız 

kendini, kendi keyfini düşünen bir 
egoist olarak tanımışlardı. 

Halbuki Muhsin Bey ona iyi yü
rekli, dost, nazik, terbiyeli bir a· 
dam olarak kendini tanıtıyor, öte
ki sözleri, halile tekzip ediyor
du ... 

- Minik anne, biraz pençere· 
den bakar mısın?. 

Muhsin Beyle Seniha o sabah at· 
la tura çıkmıtlardı. Şadiye git· 
mek istememişti. 

Pençereden baktı; Muhsin Bey 
atından inmitti. Seniha henüz atı
nın üstünde idi. Tığ gibi bir genç 
kızdı. Fak at ata binince biraz ufa
lıyor, biraz daha çocuklaşıyordu. 

- Sana gelmedin diye darılmış
tım ama Minik anne, gene büyük 
tur yolunda durdum, "tavşan bı
yığı,, ile "titrek,, topladım. Babam 
da çok yardım etti. Yukarı getire· 
yim mi? 

- Zahmet etme yavrum, ben a· 
ıağı iniyorum. 

Muhsin Bey, seyise atların ba· 
kımları için emir veriyordu. Şadiye 
Senihayı öptü. Sonra ateş gibi ya· 
nan yanaklarını tuttu: 

- Ruzgarlarla güneş fena yaktı 
seni Seniha ... Haydı git soyun. 

- Sonra seni nerede bulayım? 
- Odamdayım. 

S Senihanın . b' . 'b" 
~adiy . sesı, ır nevazış gı ı, (De,·amr var) 

l'aln12e~ın .gönlüne kaydı. Onu, 111 :ıımmnııımmııınnnınıuıımnımmıııımııummıuımmmımmııımıuımııııııııınıııw 
•eaini d enıhayı düşünürken itte Arnavutluk elçisi 

O Uyuyordu. 
and Arnavutlug-un Ankara elrilig-i· g 1 e gö l . . ·· ·· N" 3' 

Nedi ... Bi, d z erının onune asır ne tayin edilen Cavit bey lstan-
d ~'•r iel~. et? 

1 
bi~ aklına neden bula gelmittir. Pazartesi gunu 

en bire 2~{ 
1
.' ".? ~~ acaba bir- Ankaraya gidecek olan Cavit bey 

ne Nasırı d··~.ıştı · ıraz evvel ge- Türkiyede Arnavutluğu temsil 
Betk· d u~unmüyor muydu? edeceğinden dolayi çok memnun 

onu h 1 
e, bu aktam geleceği için ld 

atırl o uğunu söylemiştir. J.'· arnıştı. 
ıl"ak· NA Cavit bey Osmanlı ordusunda 

da ona ~ asırı seviyordu. Nasır zabitlik yapmış, Arnavutluk Er-
:Iİ~i tam:'~ ç?k lütüfkalA rdı. Gel- kiinı Harbiye reisliğinde bulun· 

Uyor aımn. onuna metgul mu!tur. Son defa Üsküpte Arna-
ka ıır·· ' onunla konuşuyor ona ala- k k 
l :.Osteri d vutlu onsolosu iken orta elçilik 
~n,.. Yor u. Peki ama, bu alıi-
l ·•ne rn·· ile Anrakaya tayin edilmiştir. 
Ufhln unasebeti vardı.Bu dos· 

ne ınan Ş&.d' ası vardı? 
llı' ıye bun h. b" •Yord a ıç ır mana vere-u. 
ı. €sasen o M . . . 
ıcasına. ' uhsın Beyın de ala-
. :nıan 

'ııı b a veremiyordu Muh-.oey; ' 

tıı -. l<ızıma .. . 
Uhabh gosterdığiniz şefkat, 

l'ct'- et ben· · · ~IYor d: 1 sıze mınnettar hı-
~ ' •Yordu. 

t·· uhsin B . . 
. ı.ıflc&rJı .. 

1 
eyın mınnettarlığı, lü-

•di '> g ' Yalnız bunun · · · . ıçın mı 

Ş liayır 
~diye h aade bunun için değildi. 
.\lhsi~ Ber ?eyden evvel kadındı. 

t\ı hisset ~Yı.n, kendini beğendiği-
S rnıştı. 
'...i.diye · 

i\~ dah nı~ vaziyeti, her gün bir-
~uh ~ lnutkülleşiyordu. 

tıı sın Bey k d .. 
~ ~a.k . . ' en ısınden ayrıl-

\!, Ye .. _ıçın, bahaneler icat ediyor
k ·•ı Ye . h 
vlllründ nı uylar çıkarıyordu. 

llıe!&'ı.tl I e, bu kadar çok kızı ile 
)\tıılldi. 0 • ;anuştı, Hep Senihanın 
~llc •

1 1
• Daima biraz sokağa 

)j d ıstiyord B' b" e h u. ıtta ı Şadiye-
l)id eraber alıyordu. 

ar Han "' · · · ım .v1şıye gıdınce, o 

Galatasaray lisesine 
ait tahkikat 

Galatasaray lisesinin idari kıs· 
mında yapılan tahkikata dair ev· 
rak dün vek5.letten vilayete gel
miştir. Vilayet idare heyeti ilk 
toplanmasında evrakı okuyacak 
ve alakadar memurların muhake
meleri lüzumu olup olmadığına 
dair karar verecektir. 

Saat hırsızı 
lta.lya hava ve tayyarecilik 9İr· 

keti müdürü doktor Sinıenj'in hu
susi otomobili Perap~.las önünde 
dururken saatini Niko isminde 
biri sökmek istemiş; fakat yaka • 
lanmıştır. 

Kaçak cıgara kağıdı 

Samatyada mektep sokağında 
pazar yerinde kaçak cigara ka
ğıdı satan Nail iaminde biri ya -
kalanmıştır. Nailin üzerinde 35 
defter kaçak cigara kağıdı bulun
muştur. 

VAKiT 

g 

Il 
Yeni 14 sözün karşılığı { 

ve kullanılışları 
1 - Dalalet: Azmak, şaşmak, 

sapıtmak. Doğıu yoldan sapanlar. 
Azgınlık etme. 

2 - Desise: Den, oyun. Bana 
oyun etme, ben onu yutmam. Din
le adam aldatmak iyi değildir. 

3 - Deva: Ot (Meraşta ilaç 
yerine kullanılır.) Otacıya gittim 
göziime ot koydurdum . 

4 - Devam: Sürüp gibne, bir 
düziye, bir teviye, gitmek. Kaleme 
gidiyor. Bir teviye söyliyor. 

5 - Devlet: Devlet (ıstılah) , 
kazanç, varlık, 

6 - Dikkat: İnceden inceye, 
bakış inceliği. Bu ]şlere inceden 
incey~ bakmak lazım. Nice işler 
vardır ki bakanda bakış inceliği 

yoksa yanlışları göremez. 
7-Din: Tapkı. 
8- Dirayet: Kavrayışlıhk, bil

meklik, işinin adamı. Kavrayışl1 

bir adamdır. Bilgisi çoktur. lşinin 
adamıdır. 

9-Dua: Yum. 
10 - Duçar: Çatma, tutulma, 

uğrama. Hastalığa tutuldu, öldü. 
Kötülükler de hep bana gelir ça
tar. 

11 - Duhuliye: Girimlik, Bu 
sinemanın girimliği 50 kuruştur. 

12 -Dünya: Acun, (Divanı lu 
gatuttürk - Türk milleti acun dur 
dukça duracaktır. 

13 - Dost: Bilişik. Söylediği -
niz adamla tanışık, bilişikliğimiz 
yoktur. 
14-Düşman: Yağın, Yav (Ka

musu Osmani: Mehmet Salahi sa
hife 395) . Obayı vahlar bastı. 

Iskenderiyede . ................................ . 
Büyük Iskenderin 
mezarı aranıyor 

Mıaırda Tutankamenin meza· 
rmı bulan Mete Howard Carter, 
son yaptığı araştırmalara göre Bü
yük lskenderin de lahtinin ls
kenderiyede olduğu kanaatinde
dir. 60,000 lngiliz lirasına ihtiyaç 
gösterecek olan bu hafriyat, pa
ra temin edildiği dakikadan iti
baren batlıyacaktır. 

Haf riyalı idare edecek olan 
Mister Carter; bu mezar keşfedi
lirse, Mısırda yapılan arkeolojik 
araştırmaların en büyüğü olaca
ğını da söylemiştir. 

Büyük lskenderin mezarı, Tu
tankameninkinde olduğu gibi bir 
çok kıymetli eşyalar değil, belki 
sadece basit madeni ziynetleri 
ihtiva edecektir. 

Büyük lskenderin mezarının, 

ayni zamanda deniz altında kal· 
mış olması ihtimali de ileri sürül
mektedir. 

Hafriyati idare edenler, lahti 
"sondaj,, dedikleri daldırma veya 
toprağa borular sokmak suretile 
çıkaracaklardır. 

Musakkafat tahriri 
Bugünden itibaren Kadıköyü 

ve Üıküdar semtlerinde de mü
sakkafatın yeniden tahriri işine 
başlanacaktır . 

Bir kız kuyuda boğuldu 
Ramide iki ya!mda Hacer is

minde bir kız kuyuya düşerek bo
ğulmu!tur. Facianın bir kaza ne
ticesi olduğu tahmin edilmekte -
dir.. Zavallı çocuğun cesedi ku
yudan çıkarılmıştır. 

o 

Il 

lstarıbul 35 - 57 inci mektep ho· 
calarmın buldukları 1.-arşrlıl:lar 

ibda - Yaratma, daretme. lb· 
ra - Tem ize çıkarma. lcmal -
Derlemek, toparlamak. İcra -
Y apma.k. lçtihat - Özge geliş, öz 
ge buluş. idare - Çevirme, başar
ma. İddia - Ayak direme, ileri 
sürme. idman - Güçlüğe alışma. 
Ah§tırma. ldra.k - Kavrayış. 1 -
hale - Ötekine bırakma. lhdas -
Çıkarma. ihraz - Kazanma. 

lst, 33 ncü ilknıektep hocalarının 
bulduğu karşılıklar 

Kahir - Ezici. Kail - Söyli -
yen, inanan. Karar - Durmak, 
söz kesmek. Karz - Borç, ödünç. 
Kast - Tasarlamak, kurma, dü -
şünce. Kasavet - Kaygı, sıkıntı. 
Kubbe - Yarım toparlak, tüm -
sek. Kudret - Güçlülük. Kudsi -
yet - Kutluluk. Kurban - Adak. 
Kur'a - Çeriçağı. 

lstanbul 38 inci mektep hocala
rının buldukları karşılıklar 

Mephut - Şaıma. Meblağ -
Akça. Mesela - Netekim. Metbu 
- Uyuluf. Metin - Kütük. Mi -
sal- Örnek. Mübrem - llle. Mü
cadele - Sava§. Müphem - Si -
lik. Müsmir - Yararlı. Müteca -
sir - Atılgan. 

/ı;tanbul 27 inci mektep hocala
rının buldukları karşılıklar 

Nağme - Güzel ses. Naış -
Ölü. Nasip - Pay. Nefaset - Gü
zellik. Nefer - Bir - tek - adam -
kişi. Nifak - lki yüzlülük, bozu -
şukluk. Nimet - iyilik, hoşdirlik. 
Nizam - Dizmek, Dizi, düzen. 
Nüsha -Yazılı şey. Nutuk- Söz 
lakırdı. 

lstanbul 42 inci mektep lıocala
rının buldukları karşılıklar 

Sayıfa: 5 

lstan/Jul krrkıncı mektep lıocala· 
rının buldukları kar§llıklar 

Defi - Savmak. Defa - Bir 
arada. Delalet - Kılavuzluk. De
lil - Yol gösteren. Derç - Top
lama. Derkenar - Yan yazı. Der· 
man - Güç. Ders - Öğretme. 
Dert - Acı. Deruhte - Omuzla
ma, üstüne alma. 

(Bu ağır işi omuzlama becere
mezsin.) 

Tatbikat !tJ ektebi lıo<"alarının 
buldukları karşılıklar 

Defi - Savmak. Defa - Kez, 
bir daha. Delalet - Kılavuzluk. De· 
lil - Kılavuz. Derç -Toplamak. 
Derece - Basamak. Derkenar -
Kıyı yazı. Derman - Güç. Ders
Öğrenme. Dert - Kaygı. Deruhte 
- Üstüne alma. 

lstanbul on yedinci mektep lıocala 

rının buldukları karşılıklar 

Tabi - Uyan, bağlanan. Ta· 
but - Ölü sandığı. Tabi - Son· 
raki. Tarih - Geçmiş bilgisi. Te-

cil - Gediye bırakmak. Tedip -
Uslandırma. Teemmül - Düşün -

me. Teenni - Ölçülü düşünme. 
Teessüf- Üzülme. Teessür- lç
lenme. Teessüs - Kurulma. T e -

hir - Geciktirme. Telif - Ara 
bulma, yakıştırma. Temin - 1 -
nandırmak, elde etmek. Tesir -

Dokunmak, iz bırakmak. Tekit -
Perçinlemek. 

lstanbııl 2 inci mclı:tcp hocaları

nın buldukları karşılıklar 

Özür - Eksiklik bildiren. U • 
fok - Tan yeri, bakım bitimi, göz 
bitimi. Uhte - Üzerine, üstüne. 

Ukte - Düğüm, yürek düğümü. 

Ulvi - Yüce, ulu. Umde - Bel 

• 

Mebhut _ Şaşkın. Meblağ _ bağlanan nesne. Umum - Tüm, 
Para sayısı. Misal - Benzeyiş. - hep birden. Unsur - Ana, kök. 
Mübrem - Savulmaz. Mücadele Unvan - At, san. Eyreti buyruk, 
- Çarpı§mak. Müphem _ Yarı geçici buyruk. Uzun - Y a§ayan 

kapalı. Mütecasir - Atılgan. 

Jstanbul 13 üncü mektep hocala
rının buldukları karşılıklar 

Nağme - Ezgili :.es. Naış -
Ölü. Nasip - Pay. Nefaset- Gü
zellik. Nefer - Kişi. Nifak - Boz 
gunculuk. Nimet - İyilik. Nisap
Pay. Nizam - Uygunluk, sıra. 
Nüsha - Sayı, yazı. Nutuk - Söz 
söyleme. 

lstanbul 12 i11ci mektep lıocaları
nın buld11kları /;arşılıklar 

Kahir - Ezici. Kail - Söyli • 
yen. Karar - Durmak, durgu. 
Kap: - Ödünç. Kast - Saldırma, 

kurma. Kasvet - Sıkıntı. Kubbe • 
Toparlak tavan. Kudret - Güç 
yetme. Kudıiyet - Kutluğluk. 
Kurban - Bir uğurda ölen. Kur'a 

Dütme. 

lstanbul Sd üncü mektep hoca/a. 
rmırı buldukları karşılıl:lar 

Mephut.- Meblağ - Akça. Me· 
sela - Sözün gelişi. Meşbu .
Misal - Örnek, benzer. Mübrem 
- Sağlam. Mücadele - Çekiş -
me, savaş. Müphem - Belirsiz. 
Müsmir - Y emit veren, son ve -
ren. Mütecasir - Kabadayı. 

lstanbul 38 inci mektep /ıocala
rının buldukları karşılıklar 

Facia - Ağlatıcı. Fahiş - Pek 
zİy:lde. Fahri - Bedava. Faide -
Kar, işe yarama. Fail - Yapan, 
i~liyen. Faiz - !tlemi§ para. Fa -
ni - Devamsız, geçici. Fatih -

parça. Ücret - Emek karşılığı. 

Ülfet - Alışma, kaynaşma. Üs -

tat - Bilgiç başı, öğretici başı. 

Üzlet - Yalnızlığa çekilme. 

lstanbul birinci mcldep muallim· 
/erinin buldukları karşılıklar 

Adap - Uygunluk. Aferin -
Ya§a, varol. Afet - Uğursuzluk, 

güzel azgın. Agah - iyi bilen, 
Tanık, uyanık. Ahenk - Düzen, 
eğlence. Alayiş - Baş gösteriş, 

kelek. Alet - Avadanlık, takım. 

Amade - Kurulu, yerli yerinde. 
Aman - Yardım isteme. Amir -

Buyrukçu. Asayi~ - Uz yaşayış. 
Asude - Durgun, kendi halinde. 
Ati - Gelecek. Ayin - Gidiş, 

düzen. Ayna - Gözgü. Azade -
Yalnız kendi başına. 

lstanbul 42 inci mektep hocaları
nm buldu!Lları karşılıklar 

Özür - Ufuk - Tan. Ukde -
Düğüm. Ulvi - Yüksek. Umum· 

Bütün. Unsur - Parça. Unvan .
Örfi - Zoraki. Uzuv - Parça. 

Ücret - Deyer. Ülfet - Kayna§• 
mak Üstat - Okutucu. 

lstanbul 56 ıncı mektep hocaları
nın bulduktan karşılıklar 

Zait - Zaman .- Zat - Ken-
di. Zebun - Düşkün. Zebunker

Zerre - Parça. Zeval - Bitim. 
Zindan - Karanlık yer. Ziyan 

- Yok olma, boşa gitme. Zümre
Parça. 
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Sayıfa: 6 
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L.-- Kaçakçılığı 
i 

..-ııı.ıı nınııııuıcınmııuın .. Hekimler Erzincanlı İzmir de 
Bergama harabelerinde 
tetkikatta bulundular 

A k C IA ıtıııd• 

Istanbulda iş 
-6-

gören Grasyo artık 
Şl ema 1 Bir çoban tren a 

• kaldı ~ı 

. Almanyaya gidiyor 
lzmir Etibba odasının tertip et

tiği Bergama seyahati çok eğlence. 
li bir şekilde geçmiştir. Seyahat 
kafilesi; doktor, eczacı ve diş ta
bipleri ile refikaları ve çocukların
dan mürekkep (150) kişiydi. 

gezıyor lzmirde Kemer istasyoıı" ıııı' 
ALUCRA, (Yakıt) - Aşık rında feci bir tren kazası 0 

Hüseyin Cemali, altı aylık seya- tu. fi°' 
hatine uğrak olan kasabamızda Saat 12 kırkta Kemer ista• j Maksadı, Mişilerle muamele e

denlerin gözünü açmak ve onun 
ticaretine kesat vermekti. 

Onun lstanbulda konuştugu 
adamların en başlıcalarından bi -
ri Kostantin Blokas namında bi -
riydi. Bu adam da onun şerikle -
rind!.!ndi. 

Kostantin Blokas, Mişilerin sah 
tekarlığmı şurada burada mevzuu 
bahseder, dedikodular yapar ve 
Grasyonun istediği morfin ve 
saireyi kolaylıkla bulması için o· 
na yeni bir adres verir. Bu adres 
Sayamusun adresiydi. Grasyo Al· 
manyada mal siparişine lüzum gö 
rürse bu Sayamusaya m~racaat e
decek, istediğini ona ısmarhya • 
cak, o da, onun her siparişini te • 
min edecekti. 

Grasyo ile Blokas uyuştukları 

için Blokas ona bir tavsiye mek -
tubu yazıp verir ve Sayamusanın 
Grasyoya hizmet etmesini, ona 
hizmette kusur göstermemesini 
söyler. 

Blokaı, bu mektubunda, Mişi • 
lerin Grasyoya yaptıklarını da ya· 
na yakıla anlatıyordu. 

Grasyonun lstanbulda kalması
na lüzum kalmamıştı. O da Al · 
manyaya hareket edeceği zaman, 
Blokas Sayamusa, bir telgraf da 
çekerek Grasyonun hareketini bil
dirmiş, Sayamus da bu yeni ve kel
li felli müşteriyi beklemişti. 

Grasyo lstanbuldan giderken 
yanma bir meşhur kaçakçıyı da -
ha almıştı. "Ebu ishak,, namını 
ta!ıyan bu adam, Mişilerin arka -
daşıydı. 

Bunların ikisi de Almanyaya 
vardıktan sonra Almanya hükfıme 
ti hallerinden şüphe etmiş, ve 1931 
teşrinisanisinde ikisini de tevkif 
etmişti. 

Grasyonun üzeri aranınca Sa • 
yamusanın adresi bulunmuş, Sa • 
yamusa.nın da evvelce Fransa hü· 
kumetinin ruhsatını haiz uyuşturu· 
cu maddeler komisyoncusu olduğu 
anlaşılmıştı. 

Zaten alman zabıtası ve Saya
musanın bir taraftan lstanbuldaki 
Blokasın, diğer taraftan Paristeki 
lliyapulosun şeriki olduğunu bili
yordu. 
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Mitilerin evvelce, Pariste bir 

müessese idare ettiğini anlatmış • 
tık. Fransa hükfımeti uyuşturucu 
maddeler imalini sıkıfıkı kontrol 
etmiye batladıktan sonra onun e
lindeki ruhsatnameyi de geri al • 
mıf, o da açıkta kalmıştı. Bunun 
üzerine Mişiler, kendine yeni bir 
faaliyet merkezi aramakla meş • 
ıul oldu ve kontroldan uzak l(al
nak, beynelmilel uyuşturucu mad 
leler heyetinin gözünden kaçmak 
ıçin Kuzguncukta küçük bir fabri
k:a tesis etmiıti. 

Nerede bulunduğunun keşfolun 
duğunu anlıyan Mişiler derhal ye
rini değiştirdi ve fabrikasını baş· 
ka bir yere nakletti. 

Bu yeni fabrika gene İstanbul 
hududu dahilinde idi ve Eyüpte 
idi. 

Mişiler bu yeni fabrikayı Ne • 
sim T arantonun yardım ile tesis et
miş ve bu fabrikaya "Etikim,, fab
rikası namı verilmişti. Fabrikanın 

imalatını sevketmek gibi işleri de 
Eskinazi isminde biri taahhüt et· 
mişti. 

Eskinazi, fabrikanın mahsulü -
nü ihraç ve sevketmek mukabilin· 
de her kilo baıına iki altın alıyor 
ve kendisine yardım edenlerin üc· 
retini bu paradan veriyordu. O • 
nun başlıca yardımcılarından biri 
"Ebu ishak,, namındaki kaçakçı 
ile Lorenzo namında bir diğeri i
di. 

Bunlarla beraber teşriki mesai 

Doktorlar otomobil ve otobüs
lerle giderek Bergamaya varmış

lar, grup halinde Bergamadaki 
asarıatikanın hafriyatma gidilmiş
tir. llk olarak yeni hafriyatta mey
dana çıkarılan ve dünyanın kıy· 
metli eserlerinden sayılan Esku
lapyon harabesi gezilmiştir 

Eskulapın darüuifası ve yanın
daki mabet görülmüş ve müze me· 
muru Osman Tekin Bey tarafın

dan verilen izahat dinlenmiştir. 

Eskülapın tedavi usulleri (Su ile 
terletme ve güneşle tedavi) şekil

lerini tatbik ettiği yerler gezil
miş ondan sonra İmparator Adri
venin heykeli, Bergama krallığının 
eskiden meydana çıkarılan ma
betleri, hamamları ve sairesi tetkik 
edilm:~tir. 

d fe 
bir haftadanberi kahve ve gazino· dan Bucaya hareket e en idi 
larda halkı eğlendirmektedir. kinist Ali Efendinin sevk ve ,ti 

Kendisile görüşiük; şunları söy ettiği 70 numaralı katar~ d•., 
ledi: ilededikten sonra hat üzerı~pf 

- Aslan Erzincanlıyım. Evli- ı lunan bir ineği koğalaınak '.-~ 
yim. Çocukluğumdan beri her sev-

1 
çoban Hamdi Efendiye çatP, 

dama seyyahilik ve aşık olmak ınumaHeyhi 93 metre kadar 
fikri hakimdi. Nihayet ona hen· lemiştir. 'İ- ı 
zer bir şey oldum. Hayatım ve I Hadiseyi gören ateşçi Ne~ 
sermayei makalim hep hüznümü ı fendi derhal makinisti h• (Dil 

ifade eder... ederek trenin durduruluı•• 
Koyluhisarda mektep bocala • min etmiş ve Hamdi Efendi~ 

rının günlerce kendisini dinledik- motifin iskarası altından çı 
lerini ve bundan mütehassis ol· mıştır. . L•~ 
duğunu memnuniyetle söyliyor. Vücudunün muhtelıf ~( 
Bir zaman aşık seyyahı ile buluş- rinden ağır surette yara~aıı ~ 
tuklarını ona galip geldiğim lan Hamdi Efendi tedavı ed l 
tatlı bir gururla ih!as ediyor. üzere memleket hastanesine 1' 

Ölü dirilir mi ? 
rılmıştır. . "' 

Hadise hakkında müddeı 
milikçe tahkikata ba~lanınıtll'' 

eden bir sürü adamlarla işçiler, Balzkesirde Güzel 
nakliyat §irketleri memurları bu • 
lunuyordu. 

Buldanda Tarakçı Nuri oğlu 
Şükı Ü Efendi isimli bir genç dü· 
ğün meydanında oynarken bir· 
denbire düşmüş ve ölmüştür. O· 
rada hazır bulunan doktor Şükrü 
Bey bu genci muayene ederek ve
fatın~ tesbit etmiş ve defnine ruh
sat vermiştir. Cenazenin defnin
den 24 sat sonra şehirde bir ,ayia 
çıkmış ve Şükrü Efendinin meza
rından istimd~t sesle9. ı~hliği SÖ}· 

lenmiştir. Bunun üzerine ~mezara 
halk yığılmış ve mezar kazılarak 
•cnaze tekrar muayene edilmiştir. 
NP.t cede istimdat seslerinin uy
durma olduğu ve zavallı gencin 
daha o zaman öldüğü bir daha 
tesbit edilmiştir. 

Bergamada bit 
cinayet . c:/ 

san' atlar sergisi Bergamada Yeni köyde bır 

Şebeke faaliyete geçtikten son- Balıkesirde mayıs nihayetinde 
ra yeni bir kazanç kapısı daha Halkevinin güzel sanatlar şubesi 
bulmakta gecikmedi. tarafından açılacak sergiye resim, 

yet olmuştur. ~ 
Recep isminde bir del ~ 

Kortiş oğlu Süleymanm kızı~ 
çırmak istemiş, muyaff ak o f 
ymca kızın babası Süley~1 f 
b!lnca ile öldürmüştür. Ka~)ı' 
kalanmıf, Adliyeye teıl~ .~ 

Şebeke, uyuşturucu maddeleri , tezyini resim, hanım isleri mahalli 
yapıyor, hazırlıyor, sevkediyor. sanat eserleri, mim~ri eserleri, 
Parasını alıyor, ondan sonra hü - heykel, seramik yani vazo, desti, 
kumetlere ihbaratta bulunarak ve çini, bibli, çanak, çay takımı, top
filan yere morfin sevkolunduğunu rak işleri, möble, hah, (1llüstars
yahut filan yerde morfin bulundu- yon) matbaa resimleri, afış, kısım
ğunu haber vererek bunu ihbarat· !arına ait eser kabul edilecektir. 

1

;,erzif onda 4çocJ. 
yaralandı ~., ta bulunanlara vadolunan nakti 

mükafatları da çekiyordu. 
Şebeke bu iş için de ayrıca mor· 

fin ve saire yaparak şuraya bura
ya gönderiyordu. 

Şebekeye bu vadide en mühim 
yardımı temin eden biri, Pariste 
hu iş için bir yazıhane açan "lste
mats lstras,, tır. Bu adam, (Kar • 
bon) lakabile maruf olan, gayet 
kötü şöhret sahiplerinden Pol Ven 
torayı yanına almış ve ikisi dolan· 
dırıcılığm, sahtekarlığın hu çeşi • 
dile meşgul olmuşlardı. 

Bunların bu vadideki çalışma· 
ları yüzünden uyuşturucu madde
lerle mücadele için, tahsis olunan 
paraları da kaçakçıların eline ge
çiyordu. işlerin bu mahiyeti al • 
ması ,kaçakçılık aleminde anarşi· 
nin hükümf erma olduğunu göste
riyor ve işleri bozuyordu. 

Bundan en fazla mü~teki olan 
zat, Mişilerdi. Fakat onun en çok 
kızdığı, en çok kin duyduğu a • 
damlar lstanbuldaki Lorenzo ile 
Paristeki lstrastı. Bunlar ikide bir· 
de fabrikayı iz'aç ediyor, ifşa e -
dilmiyecek şeyleri ifşa ediyor ve 
bu suretle işleri altüst ediyorlardı. 
Bunlardan kurtulmak için nakli -
yat ve sevkiyat işini onların elin • 
den almak lazımdı. Mişiler de, 
öyle yapmış, ve bunlara sezdirme· 
den "Enter kontinar.tal,, nakil şir
ketile anlaşmıştı. 

Eserin her yerde görülen alelade 
bir şey olmaması ve (Orijinal) ol
ması ve hiç bir yerden kopya edil· 
memiş olması şarttır. Her kısım
daki en muvaffak eserlere müka
fat verilecektir. Ayrıca teşvik için 
satın alınmasının teminine çalışı· 

lacaktır. 

Tellal bağırtan 
doktor 

Bartında geçen hafta garip bir 
vak'a olmuştur. Bir dellal, yedi 
yıllık sıtmayı söken; her hastalığı 
iyi eden bir doktor geldiğini ilan 
etmiştir. Fakat yapılan tahkikat 

Merzifon Karamanlar ın•htJI" 
sinde oturan Timurcu ve 1'"1. 
oğullarının çocukları ar~•;; 

Kız kaçıranlar kavga çıkmış, büyükler de ~ 
F oçanm Gerenköyünde bir kız etmiş, neticere 4 kişi yara~~}' ~( 

k 
tır. Tim urcu oğullarından ı d( 

kaı;u·ma hadisesi olmuş, failleri ı· ıeP' 
sa bir müddet zarfında jandarma- zanın yarası ağırdır. Hayati ıı/ 

K kede olan Ali Riza Amasya • MI 
mız tarafından yakalanmıştır. a- h' 
çmlan kız, 16 yaşında bir gençtir. ta.nesine kaldırılmış, vak'a 

da tahkikata başlanılmı!tır· Kaçıranlar da Langazah çoban 

Bayramla arkadaşı Langazalı ço- Şiddetli kış. 1tİ 
ban Süleymandır. Asıl fail Bay· ALUCRA, (Yakıt) - S~r 1' ~ 
ramdı, ve 38 yaşındadır. Bunlar tadan beri havalar çok oğ\J 1~ 
kızı cebren kaçırmışlardır: Şimdi karlı gitmektedir. Dün gece ti' 
her ikisi de Adliyeye teslim edil· santim kadar kal' yağmış, bet ,., 
miş bulunyorlar. f k k 1 •tır .,. neticesinde dellah bağırtan ve ra ı apamış ve ap amı-s . ·et",r 

kendisinin doktor o~duğunu ilan Kalp 25 /ik yapanlar yüz.den m~halli zir~a~ ~er~e1' ii' 
eden adamın aklınaan hasta bir 1 tedır. Ekım mevsı.mı geç t' 
genç olduğu anlaşılmıştır. lzmirde kalp yiı·mi beş kuruş zere olduğu halde tarlası~ f,r 

Bu gencin saçma bazı ilaçlarla yapmak ve sürmekle maznun Is- hum atmıyan çok köylü111Llı 
bazı safdilleri aldatması ihtimali mail Azmi ve Şerifin muhakeme· dır. / 
d d l Sı'ne ag~ırceza mah'~emesı'nde ha~- ıııııınıııımııımııııı••ıo••"'""''"""'''"''"'"""""'"""'''"nıı.-. e üşünülerek eşyası aranı mış, - - H h• tçı 
fakat bir parça ekmekle peynir- lanmıştır. Maznunlar bir dişçi ile ırsız ızme jııl~~ 
d~n başka bir şey çıkmamıştır! kalp yirmi beş kuruşluk yapmak Fındıklıda mezarlık ~~1'~et~İ~ 

Kendisine, bu işi niçin yaptığı suçundan muhakeme edilmişler ve oturan Hacer Hanımın ıı ııJıe 
sorulduğu zaman: suçlarını biribirlerine atfetmişler· Hatice dün hanımı evde Y~,e il' 

dir. Şahitler de dinlendikten sonra sandıkları açmış, üç kat elbl At• 
- Rüyamda bana, kazançlı mes· yJ.f"_ ~ 

muhakeme başka güne bırakılmış- bir gelin duvağını bohça ,,~,... 
leğin doktorluk olduğunu söyledi- tır. tır. Hatice tam kapıdan çı~ d3~ 
ler, ben de dellal bağırttım! de· kt n -~ 

Hacer Hanım misafirli e ·ııf"" 
miştir. Akıl hastası olan bu zavallı Boluda Yunus Emre müş, işin farkına varara1' h• 
genç, Safranboludan gelen baba· ur· 

l·çı·n fo,nlanlı çisini polise yakalattırın•t sına teslim edilmiştir. r 

Mi,eler Kuzguncukta yerleştik· 
(Devamı var) 

ten sonra kendini selamete ermiş =-- ----=:-,,..-:===-:~:----= 
sandı. Ve burada, kimsenin gözü- Sivil tayyarecilik 

Maç yapmıya gider
lerken 

Bolu Halkevi tarih ve edebiyat 
şubesi büyük Türk şairi Yunus 
Emreye mahsus olmak üzere bir 
anma gecesi tertip etmiştir. Top· 
lantı Halkevi salonunda yapılmış, 
komite reisi Enver Behiç, yüzbaşı 
Hasan Mukdim, muallim Mazhar 
Şadi, başmuallim Şevket Beyler 
tarafından Yunus Emrenin hayat 
ve eserlerine dair konferanslar ve· 
rilmittir. 

Bir depoda yan!l 1~,.tl' 
Tepe başında Şahkulu J11j\te1'" • 

sinde Yunan tebaasından ıe' 

ne batmadan, kimsenin nazarı 
dikkatini celbetmeden çalıJmaya 
Claldı. 

Halbuki böyle olmadı. Beynel· 
aıilel takip heyeti, Mişilerin peşi -
ni bırakmamıftı ve onun nereye 
yerleıtiğini kolaylıkla keıf etmişti. 

Yenişehir idman yurdu gençleri 
Sivil tayyarecilik mektebi mü- bir maç yapmak üzere lnegöle gi

essisi Vecihi bey tarafından vücu· derlerken otomobilin tekerleği kı
de getirilen tayyareler üçe baliğ rılmış, şoför Hamdi Ef. gogsun· 
olmuştur. Mayıs başından itiba .

1 

den, başka bir genç te yüzünden 
ren bunlardan birisi talime diğer· yaralanmışlardrr. Yaralılar Bursa· 
leri gezinti uçuşlarına ayrılacak- j da Ahmet V efikpafa hastanesine 
trr. kaldırılmıılardır. 

goı • 
ya ait kaplama ve maran .~ . 
zr.mı satan mağazanın de";7,fı t' 
dan yangın çıkmış; fakat ~t tiit°' . 

d .. d .. uıuıııt J"d'-rayet etme en son ur .,..•,. 
§ Tahta kalede Muiz Efe ~ 

kırtasiyeci dükanındarı .1;ı~ 
b k Yetıt çıkmış; fakat ça u 

ıöndürülmüıtür. 



~ 2S tf!laıı 1933 . s·· -
ut çocuğuna neden ve ne 
Zanıan meme vermeliyiz 
Y.,ın. L 

·· •t 11&frna iUtıden h geçecekleri bu-
"etli ola. er cihetçe sağlam, kuv· 
llıeıuliy ~~ h~zırlamak büyük ve 
1'iirku11 ehil ~ır ittir. Bunda her 
~r r hııseai vardır. Çocuk 
rı( Ve konun b . . 

illa. v aaı, u ıtm bata· 
dtıı bi ~ıtalarının en .. h. l . 
le . ttdir. Za.te ukmu ım enn· 

rırıin k n çoc bakım ev-
)ll'r\ı,,... Uruhnaıındaki maksat 
t.. ~ .. , do.. d 
~ıtıdan &uın an evvel, ana 
ile k d hatlıya.rak b .. l A .. d . 
t ' a.r h k. u ug evn-
1>ulundu e ım kontrolu altında 
f. tınak 
' 1defi b · h ' onu cemiyete daha 
ltıeaeıed ır a.lde hazırlamaktır. Bu 
c :ı. e en m··h· 
llgunun b u ım nokta süt ço-

llırı •ad keslenıne tarzıdır. Gıda-
o)llı e arın d 

ldığ1 °Yllrma vasıtası 
)erı b· malumdur Çoc k b'' .. 

ır uz . · u uyu· 
tnaın.ı "•Yettir. Onu b .... t k J· arın d uyu ece 
•lıııtdır l . a ona göre seçilmesi 
c " • Yı b. b llgurı 'a.l ır eıleme yolu ço-
~'rtıa.l b nlrkz ti§ınan olmasına ya· 
" 'e ib • '-lalıkı u sayede yavrunun 
\tr ara. kar k • liay tı mu avemeti ar· 
)'bilir a.(tS Yilklerini daha iyi ta•ı-
)'· . a. ~ l . 3' 

tıcııtta. b 
1 

g aın dımağ sağlam 
,. u unur) ·· ·· 'rOcuk b sozu methurdur. 

'naJ, akımında en b .. ..k . 
llın kra diiter Bı' T'" k huyu tf 

end' · r ur· anımı-
cellı· ıne aad b' h 'f 1Yete b. e ır alef değil, 
1 tih,r ed ır .. ~udret yetiştirmekle 
llıt k Ccegı • .. h . . 
f 

elldinı· . ,-up esızdır. Val-
en, ızı tam l . . tesirle . anten anane erm 

llıııi iddi rınden kurtarabildiği-
CaJt a. edeın · I 
t • Yerde d eyız. lme aığma-

Mamafih zaif, hastalıklı ana sütü 
emen çocuklarda da vitaminsizlik 
(avitaminose) hastalıkları görül
müştür. Şu halde çocuğunu emzi
ren annenin sağlam olması ve vi
tamini bol, besleyici yemekleri 
fazla. yemesi lazıbdır. 

Hayvan sütlerinde ise, muhafa· 
za ve takım usulleri tesirile vita
minler çok azalırlar. Bunlarla bes· 
lenen çocuklarda bir müddet son
ra, ihtiyat bitince vitamin ihtiyacı 
başlar; verilmezse hastalık hazır· 
dır. 

T abiatin tetkiki de sütten başka 
gıdaların lüzumunu anlatır. Süt 
dişlerinin görünmesi, yani artık ha
zım guddelerinde batlıyan deği

tikler, çocuğun daima emmek de
ğil, belki bundan sonra çiynemek 
te istediğinin bir nitanesi değilmi
dir. Çocuğa noksanlarını tamam· 
layıcı mamaları mümkün olduğu 

kadar erken vermek onu bir an ev
vel yokluktan kurtarır. Fakat bun
da da ifratlar görülüyor. 

Sütünün azlığından bahsederek 
yavrusuna, daha ilk haftalarda, a
rorot yediren annelerimiz yok de
ğildir. Çok titman çocuğun mu· 
hakkak çok sağlam olması icap 
etmediğini bilmek lazımdır. Böyle 
ilk günlerde hazmedemiyeceği gı· 
daları alan çocukların mide ve 
baraakları hozulur. Kay ve ishaller 
görülür. Bu haller de entanlara yol ... ~trleriJe h a.ha fazla muhitinin 

aunu, bel' .areket edenlere, çocu- açar. Kemik hastalığının tekevvü-
llıu •I g,,,. • f d b -- ı. b kJ ki f b 1\ Itt\idd "_.gı azl .:~:ından; nün e ar&AA ozu u arı ve az· 
, ea\eltteld et sırf kendi sütü ile !a yedirmenin de hissesi vardır. 
·~.ra, "e""' ebs.ıaka, kanıız bırakan- Şu halde mecbur olmadıkça beşin-
lor'·ı Jv. ıl~k. d ilk u el\ sUtsu a. •• ıı çok annelerde ci ay an evvel mamalara başlanıl· 

htfta} d ıluk kayğusile, daha mamalıdır. 
t "e'- ar ah . 
, ' J{ Yt\t ançten mama ve- Mama seçerken uzviyetin ihti-
•:\ra 1'!sunu ·d · . rilst l n mı eıını bozan- yaçlarını düşünmek mecburiyetin-
•un .. b ae nıiyo d .. ·1· y d · B l .. -. esi r egı ız. avru- eyız. azı anne erin yaptığı gibi 
'çın eme Y 11 lttunt 0 arını öğrenmek bir çeşitli gıda, mesela sade nişas· 
annelerin a~~an müracaat eden ta; vermek iyiliği nispetinde fe
l>ek Yi.iks ... Ykudzde nisbeti, maalesef; na.lık ta verebilir. Gıda tayininde 
ta. "' e"'ld 
1 ~tvk· gı ir. Çocuklarımı· yalnız sarfiyatı ve muayyen mad· 
ou ı \terd' ... . 
t uı\ln b h . tgıınız bugünlerde delerin kartılıklı nisbetlerini dü-
errı a. sın b· ·k '• etın k ır ı i noktasına ,ünmek kafi değildir. Çeşitli bir 

ilk y e istiyoruz mamanın hem çocuğu bıktırma· 
it •.. 8.f laki r .. ' 

~"Phesj :rOCugun en iyi gıda- mak, hem de muhtelif gıda mad· 
ltle,.. l z a.na. s"t··d d l d -..ıe İnin .. u u ür. Zaten her e erinden mahrumiyet ihtimalle-
.. ah, İyj b sul tij kendi yavrusunu rini azaltmak gibi faideleri vardır. 
•a.r ·ı es er H i . l e c0c ... · er hangi bir ıstı- llk yaş mamaları unlu bulamaçlar, 
Sırı h • ugunu . . b l 
!elt) &Y\ra.n (in eınz~remıyenler çor a ar, sebze ezmeleri, et suyu, 
)ti •i.itieri .:~' .keçı, koyun, e- yumurta sarısı gibi gıdaların muh
k ~ı bu çılır. ilk aylarda telif şekilde hazırlanmasından te-
ll u nunla. b l kk 1 d Ilı" tun nı··dd es enecektir. Fa· fe ü e er. Vitaminler için de; 
Ut..ı • U et b 1 1 . l l\ı. ~'"'tin de ... 

1 
. u suret e devam iızumuna göre, imon portakal, ta-

'4t&t b gı dır E" . .. .. d fl.rt \l y • ger ısrar olu· ze uzum, omates, tereyağ, yumur-
~ llıtı olu a"ruların kiloları artık ta sarısı ve balık yağından istifa· 
as- r. Renkl . . . d d V ~ r, Cİitler· erı, ıştıhaları e e eriz. ereceğir.ıiz ilk mama· 

) ~ ne§y" 1 gevter "e pöraür. A· nın katı ve çok koyu olmaması la-
erd unem-. .1 ha.ı 'Reriledikl ~ ı eri gidecek zımdır. iyi bir tarzda hazırlanma-

lrd' llorllıa} bii ~n farkolunur. Bu yan gıdayı çocuk alamaz, tükürür, 
d,tlllıın kaf Yume için yalnız bu yerse de hazımsızlık gösterir. 

'la b ı olınad v ())d aı1 ıgını ve buna Mamaların miktarında, ilk gün-
Ul !eylerin ·ı- . -

tıitı ,\ltıll g·· . ı avesı lazım lede, ihtiyatlı davranmak, severek 
{ ' ıc.. osterır B . 
de '4!\ıızlı " ' u genleme- alınsa bile fazla verilmiyerck ted-

leı-: lltir \te f gıfn sebebi ınadenlerin ricen alıttırmak muvafıktır. Zira 
'1!\ 0 • atlar ) . . •Ut" lloksa.n} .. ın ve vıtamın· yabancı şeylere hassas olan çocuk 
~lld ıgıdır A . 

l>e~ e uzv· d : nne ve ınek uzviyetinde bir aksülamel husule 
•Ut) aıdır. ı:k emır mürekkebatı gelebilir. Birdenbire verilecek faz
~İi(·'k~slendj"~yhlarda çocuk sırf la sellülozlu gıdalar da barsakla-

l D'' gı alde b' · l()"'I ~ori.ilnı ır gayrı ta- rı bozar, bu sebepten daha sonra-
.. 'ld .. emesi an k •i ... .ı 1tı ihr a amında ya bırakmalıdır. Sebze (fasulye, 

1 -"tet..ı· 
1Yatrnda d 

ar
1 

"4\ltr, Sa. .. 1 n a ekleme- bezelye, nohut .... ) unları azot ve 
ı:- llda b g anı an l . "alt .... u 'h . ne erın yavru maadinden zengindirler. Bunlara 
Ço'k. 't ne ol~rtıyat daha fazladır. (nebati etler) denebilir. Fazla mu· 
ler, a.ı,lnıııtı:a.. ol~un be,inci ayda gaddi olmalarına rağmen ilk yaş-
~ arıçten Yardım is- taki çocuklara iyi gelmez, hazım-

lı~) llğun bü .. ları güçtür. 
nı ~. ~1 rrı:~ınesini ve hasta- Mamaların tatl veya tuzlu veril-
i,.. ~ırı edi · h aveınetli olması- meıinde r~cug" un zevkine hizmet 

., "••·- cı ay t. T" 
b...ı -ıtlİrtler· a 1 maddeler o- olunabilir. Mamafih tuzlular, yav-
~t d•L ı ana ıüt .. ·1 be 1 -._ k l u 1 e ı e· ruyu tabii gıdaya çabuk hazırla-

0 ay tedarik ederler. yacağı cihetle, tercih olunmalıdır. 

VAKiT 

F rans;a ve Sulh 
Bütün milletlere elini 

uzatmak istiyorlar 
P ARiS, 24 (A. A.) - Havas 

ajansından: M. Daladye, dün O -
range' da söylemi§ olduğu bir nut
kun başlangıcında bütün cümhuri· 
yetçilerin ve bütün içtimai ıslahat 
taraf tarlarının falaiyet ve icraat 
gunu azimkarane birletmeleri 
lüzumunda şiddetle ısrar etmiştir. 

Mumaileyh, nutkunun sonunda 
hu davetini tekrar etmiş ve demiş 
tir ki: 

Fransa için buhran, dahili pi -
yasasının oldukça mahsus olan 
darlatmasından ziyade ihracatı
nın eksilmesinden ileri gelmekte -
dir. Memleket, milletlerin beraber
ce çalışmalarının kıymetini daha 
iyi ölçmektedir. Fakat, parlamen
to dağılmadan evvel muhtelif iç -
timai kanunlar projelerini kabul 
etmek icap eder. 

M. Daladye, bu projeleri say • 
mıştır. Mumaileyh, tasarrufun hi
mayesini temine azmetmiş oldu -
ğunu ilave eylemiştir. 

Şurası kayde şayandır ki M. 
Blum, bir salonda söylemi§ oldu -
ğu bir nutukta radikalizm hakiki 
vazifesine sadık kalarak içtimai 
ıslahat yaptığı takdirde demokra
sinin bütün canlı kuvvetlerini be
raberinde sürükliyeceğini ve sos -
yalistlerin de müzaheretten gerı 
durmıyacaklarını söylemiştir. 

M. Dal ad ye, Oranj' da ikinci bir 
hitabe söylemiştir. Mumaileyh, bu 
hitabesinde Fransanm sulbü iste -
mekte ve siyasi rejimleri ne olur -
sa olsun bütün milletlere halisane 
elini uzatınakta olduğu.nu, fakat 
hiçbir zaman cebir ve şiddet kar· 
şısında boyun eğmiyeceğini, sen -
yörlerle esirler arasında değil mü
savi milletler arasında tesis edile
cek sulhü arzu etmekte bulundu -
ğunu sövlemi:::tir. 

iki kadın öldüren bir 
kadının deliliği 

FENtKS, (Arizona) 24 (A. A.) 
Dostlarından iki kadını öldürmüş 
olan ve idam edilmesine karar ve· 
rilmiş bulunan Madam Ruth Jud· 
dua deli olduğu akliye mütehassı
sı doktorlar tarafından beyan e -
dilmiştir. Kendisi bir şifa.haneye 
kapatılacaktır. 

Verilecek her mama, alışıldık-

. tan sonra bir meme veya emzik 
yerine geçecektir. Bu suretle ted· 
ricen çocuk, daha beşinci aydan 
itibaren, memeden kesilmeğe baş
lar. On, on ikinci ayda da tama
men ayrılır. Yaşına gelmit çocu· 
ğun dişleri çoğalmıt ve hazım fili 
daha ilerlemiş olduğundan, mama 
ları daha tenevvü ettirilebilir. 

Mama seçerken parlak isimlere 
aldanılmamalıdır. Yerli unları

mı:!dan da P.ek ala istifade edebi
liriz. Avrupa unlarının büyük bir 
rüchanlığı yoktur. 

1lk ya~taki çocuk beslenmesi 
şüphe~iz kolay bir iş değildir. Biz 
burada yalnız mama verilmesinde
ki bir iki esasa temas etmek iste
dik. Bunların hepsinin bir makale
ye sığamayacağı aşikardır. Zaten 
gıdanın ilave veya azaltılmasında 
çocuğun sıhhi vaziyeti hakim ola
caktır. Yavrusunu seven anneler 
muhitinin sözlerinden ziyade ço· 
cuk bakım evlerinin, veya hasta
neler çocuk polikliniklerinin tav -
siyelerine itimat ederek noksan
larını tamamlarlar. Bu aynı za
manda bir memleket işi ve vazife
sidir. Çünkü bilerek attığımız a
dımlarla çocuk ölümünü azalta
cak ve zafere kavuşacağız. 

Dr. Sezal Bedreddin 

r- Sayıf a.:_!_ 

Aşk neler yaptırmaz ! ...................................................................... 

Kayserin torunu avam-
dan bir kızla evleniyor 
Hakkından da vazgeçiyor. Hüküm
darlık taraftarları ne derlerse desinler .. 

Sabık Kayserin ailesine men
sup olmak dolayısile 63,000,000 
Almanın başına geçmesi muhte
mel olan bir Alman prensi, bütün 
haklarından feragat e'-miş bulu
nuyor. Onun bu feragatinde tari· 
hi bir mahiyet vardır. 

Sebep, aşktır. 
Hadisenin kahramanı Prusyalı 

prens Vilhemdir. Kendisi sabık 
Kayserin en çok sevdiği torunu
dur. Prensin sevdiği kız, Froplo· 
yen Dorothea' dır. 

Bir kaç gün evvel bu iki genç 
birbirlerini sevdiklerini ilan et
mişler ve Kayserin muvafaketini 
de almadan yakında evlenecekle
rini söylemişlerdir. 

Londra gazetelerinin muharrir
lerinden biri hadiseyi tahkik için 
her ikisi le konuşmuş, prens şu 

sözleri söylem iş tir: 
"Al manyadaki Krallık taraftar· 

larınm, avmadan bir kadınla ev
lenmemden müteessir olduklarını 
haber aldım. Fakat bu teessür üze
rimde tesir icra etmedi.,, 

Diğer taraftan Dorothea Frob· 
loyen şu sözleri söylemiştir: 

" Prensle nişanlanmış bulunu
yoruz. Benim bütün bildiğim bun
dan ibarettir. İkimiz de birbirimi· 
zi sevmekteyiz!,, 

Gazete muharriri ile Dorolhea 
Frobloyen arasında telefonla şu 

muhvaere geçmiştir: 

- Prens size ne vakit talip ol· 
du?. 

Frobloyen güldü. 
Tekrar sordum: 
- Maksadım bilfiil size ne va

kit talip olduğunu anlamaktır. 
- Maksadınızı anladım. Fakat 

biz nişanlandığımızı nihayet ilan 
etmiş bulunyoruz. Hakikatte bir· 
birimizi çoktan tanıyoruz ve yedi 
seneden beri birbirimizi seviyoruz. 
Prens Bonn şehrine talebe olarak 
gelmişti. O zamandan beri tanışı
yoruz. Kendisi evimize gelir, bizi 
sık sık ziyaret ederdi. Dostluğu

muz bu suretle başlıyarak inkişaf 
etmiş, nihayet birbirimizi sevdiği
mizi anlamıştık. 

- Nişanlandığınızı nasıl ilan 
ettiniz?. 

- Herkes gigi biz de bunu ken· 
d imiz ilan ettik. 

- Kayser Vilhemin müsaadesi-
ni istediniz mi? 

- Bilmiyorum ve Kayser hak· 
kında hiç bir şeyden haberim yok
tur. Esas itibarile harpten sonra 
her şey değişmiş gibidir. Onun i
çin biz kimsenin müsaadesini al
madan evlenebiliriz. Siz Hitlerin 
beyannamesini okumadınız mı? 

- Okudum. 
- O halde biz de ancak yeni, 

genç Almanyanın mefkureleri için 
çalışmak istiyoruz. Biz Almanlar 
hep akrabayız. Hep birbirimizi
niz. Almanyanın bütün gençleri 
bizim evlenmemizi sevinçle karşı· 
layacaklardır. 

- Almanyanın tekrar krallığa 
dönmesi ihtimalini düşünmediniz 
mi? Düşündünüzse neye karar ver 
diniz?. 

- Bu meseleyi kat'iyen düşün
medik. Biz yalnız Almanyayı dü
şünüyoruz. Yapacağımız i~, el ele 

vererek Almanya için çalışmak· 
tır. 

- Fakat kralık döndüğü tak
dirde imparatoriçe olmayı hiç mi 
aklınızdan geçirmediniz? 

- Bunun aklıma gelip gelme
mesile nişanlandığımızı ilan etme
miz arasında hiç bir münasebet 
yok ki. Bundan başka biz bu sıra
da, bu mesle ile pek te alakadar 
olmıyoruz?. 

Dorothea Frobloyen'den sonra 
Prens Vilhem telefon başına gel
miş, onunla gazete muharriri ara
sında şu muhavere geçmiştir: 

- Monarşistler nişanlanmanızı 
nasıl telakki ettiler? 

- Monarşistlerin bu hadiseyi 
nasıl telakki ettiklerini bilmiyo· 
rum. Fakat genç dostlarımızın ve 
arkadaşlarımızın hepsi sevindiler. 

- Pederiniz burada değil. Ro· 
madadır. Kendisine yazdım, fakat 
henüz cevap almadım. 

- Ne diyeceğini tahmin edi
yorsunuz? 

- Bilmem. 

-- Büyük babanız sabık Kayser 
h~diseyi acaba nasıl karşılaya• 
cak? 

- Onuda bilmiyorum .. 

- Şayet müsaade etmezse? .. 

- Müsaade etse de, etmese de 
evlenE!ceğim ! 

- Ne zaman? 
- Bir kaç hafta sonra .. 
- Nerede oturacaksınız? 
- Çiftliğimde. 

Prennte gülmüştü. 

Yeni Almanyanın asılzadeleri 
hiç şüphesiz eskileri gibi değil. 
Onlarda değiştiler. Fakat eski ka
falı Almanlara dünyanın değişti
ğini anlatmak her halde kolay ol
mıyacaktır. 

Yumurta ucuzluğu 
Yumurta piyasası gün geçtikçe 

düşmektedir. İhracatın azalması, 
Anadoludan fazla yumurta gelme
si bu ucuzluğun belli başlı aebep
lerindendir. 

Randevu evleri 
Polis tarafından yeniden ran· 

devu evleri ittihaz edilen dokuz 
evle üç otel kapatıl.mıştır. Bu ev· 
lerde bulunan kadınlardan çoğu 
muayeneye gönderilmişlerdir. 

Avrupa trenleri 
Mayıstan itibaren Avrupa ekı· 

presinin geliş ve gidiş saatleri de 
ğişecektir. Ekspres sabahleyin 
7,45 te gelecek, akşam 9,5 ta ha
reket edecektir. 

Zimmetine 700 bin lira 
geçiren veznedar 

Düyunu umumiycde eski para· 
!ardan 726,137 lira zimmetine ge
çiren ve muhakemesi Ankarada 
yapılmakta olan veznedar T eo-

donneri için dün ağır cezada Mor
liyan, Loriyon, Yani isminde eski 

üç knsadarın istinabeleri yapıl· 

mıştrr. 

İstinabe evrakı Ankaraya gön
derile-;ektir. 
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Kadınlara Bikl• 
Meyhaneci doğruldu, ve ciddi 

bir sesle: 
- Hayır, dedi, saklıyamam. 

Hem saat on bire geliyor, kapama 
saati geldi. 

Sonra masadan kalkarak, bah· 
çedekilere: 

- Kapanıyor ... dükkan kapa· 
nryor .. Ay başı geldi, hesap göre -
lim .. 

Diyerek dışardaki sandalye ve 
masaları içeriye taşıdı. Masaııına 

abanmış, yalvaran gözlerle bakan 
şoföre dönerek: 

- Haydi, dedi , kır bakalım. 
- Ne olursun yahu .. Şuracık • 

ta beni saklayıversene .. 
- Haydi, diyorum, yoksa .. 

.. Meyhaneci iri ellerini açarak, 
şoförün ensesinden yakasını tu -
tup ayağa kaldırdı. Şoför, herifin 
ızbandut gibi bir kuvvete sahip 
olduğunu anlayınca, boyun eğ -
mekten başka çare görememişti. 

Kalktı, arkasından kendisini iten 
meyhaneciye, kapıya gelince: 

-Ama adamsın?. Bir gün bel
ki senin de işin düşer .. O zaman 
görürsün .. 

Diyerek bahçeden caddeye doğ 
ru yürüdü. 

Meyhaneci, içerdeki elektriği 

de söndürerek kapıya geldi, ora • 
da, etrafa kulak kabartarak öyle
ce bir müddet durdu. Sonra, ka • 
pıyı kapatarak (hususi loca) ya • 
zılı odaya yürüdü: 

Orada üç heykel buldu. Spor 
elbiseli delikanlı sordu: 

-Ey?! .. 
- Kaç kişi olduğu belli değil 

ama, her halde on on beş kişi var. 
Matmazel Luiz: 
-Yarabbim .. 
Diye mırıldanıyordu. İhtiyar 

kadın, titriyordu. 
- Suat otomobili nerede bf • 

raktın?. 

İsminin Suat olduğu anlaşılan 
npor elbiseli genç cevap verdi: 

- Her zamanki gibi biraz iler· 
de .. 

Meyhaneci omuzlarını silkti: 
- Peki ama, bizim için oldu • 

ğu ne malum, belki başka bir iJ 
için gelmişlerdir. 

- Sahi .. 
Bir sükut oldu. Fakat Suat: 
- Ne olacağını beklemek doğ· 

ru değil, dedi, hemen kaçmalıyız. 
Luiz heyecanlı bir sesle sordu: 
- Geceyi burada geçirsek da -

ha iyi etmiş olmaz mıyız?. 
Bu aralık, pencerenin kepenk • 

\eri vuruldu. Dördü birden olduk
• arı yerden sıçradılar. Suat: 

- Vay canına, dedi, dışardan 
duydufarsa mahvolduk .. 

Meyhaneci, pencereye sokula -
rak sordu: 

- Kim o? .. 
- Açınız ... bir şey söyliyece • 

ğim .. 
Meyhaneci, şoförün sesini ta -

nımı,tı. Hiddetli bir sesle: 
- Bana bak, dedi, eğer dışarı 

çıkarsam kemiklerini kırarım .. 
Haydi defol.. 

Dışardan ses cevap verdi: 
- Canım, aç diyorum, herifler 

burada olan genç bir kadın için 
gelmişler .. Bunu haber vermiye 
geldim. 

Meyhaneci, :kapıya giderek ça· 
ğırdı: 

- Gel bakalım, fakat eğer bizi 
mantara bastırdıysan yandın .• 

Şoför, içeri girdi. 
- işte, dedi, dışarı çıkınca, 

rtakleden • fa. -
kenarda hendekten iğilerek yürü • 
mğe başladım. Sen lambaları sön 
<!ürdün. O zaman her taraf ka • 
ranhk oldu. Biraz ilerledim, iler -
de yapılan yapının temellerine 
cloğru geldim. Ayaklarım çamur -
landı. Bak.. 

Adam ayaklarım 
du. Hakikaten çamur 
Devam etti .. 

gösteriyor • 
içindeydi. 

- Sonra, binanın duvarların -
dan birini siper ederek geceyi ge
çirmek için bir yer aradım. O ara· 
lık, memurların birisinin sesini 
duydum, bir arkada,ına "hendek· 
lere dikkat et, diyordu, bir tara • 
fın kırılmasın,, sonra, kendisi ga -
liba bir çukura batmış olacak ki: 
"Bir piliç için, diye homurdandı, 

bu kadar da tedbire ne lüzum var· 
dı yahu!,, 

Matmazel Luiz sapsarı kesil • 
mişti. Hemen sandalyeye çökü • 
verdi. Şoför, onun heyecan mı gö • 
rerek sordu?. 

- Siz misiniz küçük hanım?. 
Suat, meseleyi kısa kesmek i · 

çın: 

- Hepsi bu kadar 
sordu. 

mı?. diye 

- Evet .. Bu kadar. Bunları 

duyunca hemen gidip size haber 
vermek ictedim ... Belki buna mu· 
kabil, beni mahzende bir köıeye 

saklarlar dedim .. 
Suat, meyhaneciyi bir köşeye 

çekmiş, yava§ yavaş konuşuyordu. 
Nihayet: 

- Evet, dedi, bir pantalon, bir 
baştan geçme fanile.. giydirirsek 
kimse tanımaz ... 

- Var .. var .. şimdi getiririm .. 
Meyhaneci dışarr doğru çıkar· 

ken, dükkanın kapısı vuruldu, ve 
dışardan bir ses: 

- Açınız! 

Diye emretti. 
Hepsi birden dona kalmışlardı. 

Suat, gözüyle bir işaret edince 
meyhaneci sordu: 

- Kim o?. 
Sesin sahibi cevap verdi: 
- Polis. 
Şoför: 

- Yandık. 

Diye fısıldamıştı. Matmazel Lu· 
iz bitmişti. Meyhaneci vakit ka • 
zanmak için: 

Şiımdi, dedi, giyineyim de geli-
yorum ... 

<Devamı var) 

Bir günde U~ kaza 
Şehirde cvelki gün üç kaza ol· 

du. 
1 - Aksarayda Tevekkül istas· 

yonunda 58 numaralı tramvaya 
binmek istiyen bir çocuk birden • 
bire müvazenesini kaybetti. Tram 
vaym altına düşerek yaralandı. 
Kazaya uğrayan çocuğun ismi 
Mehmettir. Kendisi 11 yaşında • 
dır. 

2 - Andon isminde biri 16 nu· 
maralı motosikletle Taksimden 
Harbiyeye giderken tam Belvu 
bahçesi önünde hüviyeti meçhul 
bir kadına çarptı. Kadının yarası 
çok ağırdır. ifade veremiyecek 
bir halde bulunduğundan kendbi 
Fransız hastanesine kaldırıldı. 

Suçlu Andon yakalandı; hakkın· 
da takibata başlandı. 

3- Samatyada Süleyman Meh
met isminde biri dıvar üzerinden 
atlarken dıvar yıkıldı; Süleyman 
Mehmet düşerek ayağı kırıldı. 
Kendisi tedavi altına alındı. Her 
üç kaza hakkında da zabrta taki
bata başlamıştır. 

VAKiT 

Fransa ve devletler ................................................ 

iki blok 
Bu bloklara mani 

16000 metreye çıkıncJ 
neler öğreniliyor ? 

Profes&r Pikar'ın konferanlJUldan nakleden .:.!;/t 
-6-olmak için 

gayretler ilk yükselişte nerede olduğumuztl 
sENT ENYAN eşer) -24 cA. miyorduk; bu defa güçlük çekmiyo 

A.) - intihabat dairesinde bir nu 1 
tuk söyliyen M. Pol Bonkur, Fran· Böylece pencereden her baka· rafından Angadini geçti1'·1' 
sanın birçok fedakarlıklarına hiç bildikçe bol bol istifade ettim. rafrmızı alarak cevap f 

de tekabül etmiyen cebir ve şidde- Kendisi durmadan ölçtü. Yalnız "imkanı yok yanılıyor. 1' 
te müstenit mücadelelerin bais ol· b~r. d~fa telsiz ile vazi.ye~imizi ~il~ görüyoruz. Nasıl olur da}. tiJ 
muş olduğu heyecanın hiçbir su • dırırken etrafa bakabıldı. Bemm de bulunur?,, Az sonra 

vaziyetim daha müsait idi. Çünkü graf daha gönderdik: ''G,rt 
retle telaşa düşmeği muhik göster· 
memekte olduğunu söylemiştir. 

Memleketin nefsine itimat et • 
meğe ve emniyete ihtiyacı vardır. 

Memleket, bunları bütün zaruri 
çarelere baş vurarak ve sulhü ten· 
sike ait bütün fırsatlardan istifa • 

de ederek ve beynelmilel muadil 
emniyetler elde etmedikçe kendi 
emniyetinden zerre kadar feda • 

karlıkta bulunmıyarak istihsal et· 
miye çalışacaktır. 

Cenevrede henüz her şey kay • 
bolmuş değildir. Çünkü devletle • 
rin ekserisi Fransız planını kabul 

etmiş, hatta İngiltere de bu planın 
başlıca prensiplerine kısmen mu • 
vaf akat etmi§tir. 

Hatip, Mösyö Heryonun Va • 
şingtona muvasalatını selamla -
dıktan sonra dört devlet arasında 

bir itilaf yapılması tekliflerinden 
bahsederek geçenlerde avam ka • 
marasında yapılan müzakere ve 

kılavuzdum. Nerede olduğumuzu nü görüyoruz. Adriyatiğe , 
bilmek vazifemdi. Bereket versin varmamak için yakında 1 

mevkiimizi tayine yarıyacak bir ğiz.,, Arkadaşlar gene sorılditl 
takım göller vardı. insan bir gölü dı: "Nasıl olur canrm kell . 
görünce mevkiini tayinde zahmet rada.,, Neden sonra anlıY-" 
çelaniyor. Zürih ve Valense gölle- ki gördükleri teY Zühre 
ri boyunca gittik. Grizonlara var· imiş. Bize erişmek için yol' 
dık orada biraz sağa <.enuhu şar • lar, fakat geciktikleri için 
k d 

~ 
iye dön ük. Ve bütün Kanton'u ge::e geç vakit Desenzano 1 

() 

baştanbaşa geçtik bu yükselmemiz rabildiler. \\ 
teferruat itibarile ilk yükselmemi· 
zin tamamen zıttına oldu. tik de • 
fasında balonumuzun bir yıldıza 

benzetildiğini söylemiştim. Dost • 
larımız balonumuzu Zühre zanne
derek bu Zührenin bu yeni seyri· 
ni takibe dalmışlardı. ilk defasın· 
da çok ısın.mıştık. Bu defa çok ı -
sınmamak için kamarayı tama -
me.:ı beyaza boyamak istemiştim. 
Mösyö Koznis demişti ki: 

- Tamamen beyaza boyam na 
üşürüz. Ben üşümek istemem. 

Ona dedim ki: 

J{. J{. JJ. ' 

Ö 
d• '-ti 

ğle vaktine kadar ora .r :J d 
B d .. h l . . b•~' ' u sıra a muşa e erımız ~ \e 
Biraz fazla üşüyorduk. Bu~~ t. 
zerine inmiye başladık. ln1~. 
sıl olacag" ını cok merak e . - eb• dum. Süpap faaliyete geÇ 

Bu defa süpabın ipini o ı.rİ 

tanzim etmiştim ki, U t'J 
bir borudan kamaraya g~ 
yordu. Boru cıva ile dolu;f ! 
rometreye benziyordu. D il_ 11 

yik cıvayı bir taraftan iııdr .J ~, 
Cıva diğer taraftan yükıelif" :l 

- Anlaşılan şimdiye kadar ko· 
münakaşaları hatırlatmış ve bun • b' ·· .. k k d · h t ca ır gunu ır ereceı araret t-

ı . 'nd . rd• e p cıvanın ıçı en geçıyo .. 

Tayin ettiğimiz bir ancı. ~ 1~ 
tarak aüpapı çelaniye ~1 ki 
Ne kadar müddet çekmek 1: ki 

ların Frnsanm bu meselede almış 1 · d" · 1__ h" l .. l · geçırme ınız, yoıqa oy e aoy e -
olduğu vaziyeti muhik göstermek me d"n· B d b · ... z ı ız. en geçen sene en en 
oldugunu söylemiştir. Fransanın hAIA •• d - ... d a a vucu umu sogutama ım. 
almış olduğu vaziyet şudur: (Kahkahalar) . 

Avrupanın yekdiğerine rakip i· 
ki blok haline gelmesine mani ol • 

mak için zuhur eden son fırsattan 
istifade ederek bunun için de Av· 
rupayı hercümerce düşürmek v~ 

müşkül ahval için muslihane usul· 
ler bulup kullanmak suretile kur • 
tanlması ve kuvvetlendirilmesi 

matlup olan sulbü haleldar etme· 
r.1ek, harici siyaset sahasında a -
ra.tarmda yrılık bulunmıyan İtalya 

ile Fransayı biribirine yaklaştır -
mak ve bu iki memleket arasında· 
ki müşterek hatıra ve menfaatler· 
den hiçbirini ihlal etmemek. 

M. Pol Bonkur, netice olarak, 
böyle bir şeyin müşkül olduğunu, 
fakat imkansız olmadığım söyle . 

mi§ ve ahiren milli müdafaa tah • 
sisalmın ittifakla kabul edilmesi • 
nirı Fransanın sulh arzusunu onun 
zaaf ma hamledenlere karşı en iyi 
bir cevap teşkil etmekte olduğunu 
söylemiştir. 

Kamaranın bembeyaz olmasına 
karar vermiştim. Hareket etliği -
miz zaman hava soğuktu. Serian 
yükseldik. Soğukluk devam cdi -
yordu. Meslekta§ıma dedim ki: 

- Göreceksiniz gÜn<!Ş yükselir 
yükselmez ısınacağız .. 

Güneş birdenbire doğdu. Ka • 
maramızın içi billur gibi pırılda -
mıya başladı. Civarları kırağı ile 
örtüldü. Manzara çok güzeldi. Fa 
kat hararet derecesi yükselmiyor • 
du. Bilakis düşüyordu. Kamara· 
nın yukarı tarafında tahtessıfır 

sıfır ila bir iki a,ağıda tahtessıfır 
8 ili 12 derece idi. Bereket versin 
iyi gitmiştik. Böylece bir mesele
yi halletmiş oluyorduk. Beyaz bo
ya fazla üşütüyor. Siyah boya faz· 
la ısıtıyordu. Şu halde kamarayı 
gri renge boyamalı idi. Bundan 
sonra yaptıracağımız kamarayı si 
yah ve beyaz çizgilerle boyıyaca· 
ğız böylece güneş daima hem si • 
yah hem beyaz satha isabet ede -

deceğini bilmiyorduk. ~ de 
kadar çektikten sonra 1İ \it 
baktık bir tebeddül yoktıl· "J 't 
rar çekmiye başladık. Pelı ~ t~ 
ramız olduğundan çok ç I~ 
lüzum yoktu. Mümkün ° fff ~ 
kadar yukarı çıkmak için ~l 'İll 
mızı yükselirken atmıştık· fi~ t\l 
dakika müddetle çektik bu de~ 
lon inmiye başladı. Sonr• t ,14. 
yükseldi. Henüz hararet ıııii" 
nesini bulmamıştı. Günet 11 ~ 
ta devam ediyordu. Yii1'•~ ~ 
büyük bir meyil gösteriyor ::, 

pabı dakikalarca çekıniye dil td 
bur olduk bu bizi adeta en le\ 
düşürüyordu. J 

Saniyede dört, beş nih•~:ı 
metre süratle iniyorduk. (IJl.ı, tıl 
her kapayıfmıızda balon daJ aıl" ~ d 
du. Tekrar aüpabı çekiy~rd~ l, 
hayet muntazaman inınıYe ~ 
dık ayni zamanda cenub•.. d• İ 
gidiyorduk. O vakit önü~~· /'. 
dukça garip şekilde bir gol. ~· 
d.'k B "l "G "lii id•· ' 

Rusyadan çıkanlar cektir. 
llk yükseli§te nerede olduğu -

u . u go art,, go i1ot 
ritalarrm fazlasını göste~~ 
du. İsviçre için büyük JJll dl_ 

muzu bilmiyorduk. Bu defa veçhe 
lngiliz mühendisler mem- tayininde müşkülat çekmiyorduk. 

leketlerine vardılar Grizonların üzerinden geçtiğimiz 

LONDRA, 24 (A. A.) _ lngi· l sırada müşahedelerimi kay~~d~ . 

1
. "h d' I . d.. k L yordum. Fakat veçhe tayını ıle 
ız mu en ıse rı un a şam on • , 

d lcl ·ı meşgul olma< •. Ara sıra orta 
raya ge ı er. A lplar, ve Gle. nt görülüyordu. 

Kendilerini getiren tren ista.s • 
yona geldiği zaman halk alkış ko· 
parmıştır. Kadınlar, çiçek buket -

leri vermi§lcrdir. Milli marş çalın • 
mıştır. Mühendislerin ailelerine ka 
vu~maları müessir sahnelere vü • 

cut vermiştir. Hepsi de memleket· 
lerine avdet etmiş olduklarından 

dolayı bahtiyar olduklarını, yal -
nız iki arkadaşlarını arkada bı • 

rakmış oldukları cihetle mütees -
sir bulunduklarını söylemişlerdir. 

Nerede olduğumuzu takribi bir su· 

rette biliyordum. Öğleye doğru 
Mösyö Koyns' e dedim ki: 

- Şimdi belki Angadin üzerin
de bulunuyoruz. 

Baktım. Epeycedir bakmamış -
trm. Gözlerimin önünde bir harita 
üzerinde imiş gibi, Angadin, Sen 
Moriç, Maloya, göllerini velhasıl 

alpçılarm iyi tanıdığı bu kıt'ayı ta. 
nıyordum. Bu sırada dostlarımıza 
telgraf verdik: Sa.maden'in alt ta-

haritalarım clduğu hstde 'f.İlt/ 
memleketlerin haritaları 

mikyasta idi. .~' j 
llllUIDnlıınumılll1'tlltl1llllıllWlllllRINIDllllUlllRNfONrfllll~ 

Vaşington toplan ) ı 
iJEVYORK, 24 (A· :.·~ı 

Dün sabah buraya gelen it~ 
yo, biraz sonra Vatington• ıceıtl'. 
ket etmi,tir. Mumaileyh, ~· \l 

ile mülakat yapmağa gelefl i~, 
tecilere Amerikanın altın ıt' ~ 

. gto" 1 
sı~ı terketmesinin Vaşın Je' ,J 
kalemeleri üzerinde haııl ,_J-'~ 
akisler hakkındaki ınüı-1 r' '1" 

·· 1 k k" · y·altJJ ıoy eme ten çe ınmı§, ~~ 
Ruzveltin hu kararının il' ddY 
t d ..,. . · ol 
ın esasını egışhrmtf 

kabul eylemittir. 
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VAKiT 

~~rit Kralının Aşkı : 2 /f l ............................. -.................................... . 
1 e kursaydı, ahliki 

Birprotesto üzerine 
Koca Almanya bir F ransızı 
salıvermiye mecbur oldu 

TÜRKÇENİN YAPISI 
üzerine düşünceler 

Zaaftan kurtulacaktı! 
Ona h"k· ·----
atın K .. •rn t~k kadın olan lngeborg, başka kadın-
" .. toygenn sevgisini paylaşmalarına fırsat verdi 

lcu sayıd ------ -
1\rö an devam ve son dis Ebertle evlendi. 1917 senesin· 

Yier, sevd· .. . 
kaldığı b ıgı kndınla ba§ de artık kibrit kralının sevgilisi, 

r Uysal b· u zamanlarda o ka- mühendis Ebertin karısı olarak ta· 
11tthorg ~r vaziyet alıyordu ki 

, ege · ' 
ttt kend' . r ısteseydi, onu res

ısıne b .. 1 "4taki h' .. ag ar, aşıkı, bu 
r tttirın dır soıünü bir daha tek-

914 e en Yn d 
Ya.zınd .. Par 1· Esasen 

ec ~ta kibrit~ gonderdiği bir mek
tRtr bu h rah sevdiği kadına 
t1t ra. ıta.ın b Ya. çık ız, azı neticeler 
tr a.rırsa A ik . ''"len· . , nıer ·aya gl -ftt ırız d' d 
. il hesaplı '' ıyor u. lngeborg, 
tıkha.li- · davranınt! olsaydım 
' ... , teın· d ' 

.. 'olurduın dın e er, lvarın ka-
.ı.~ 'Öyle- " . enıekle, esassız bir 
.. ı . ·••eın t' 
.. kı erkeg .. 'ı k 1! ır. Fakat, o, sev • 
'Orl end' ·ı \)· ~a.'k •.. l ısı e evlenmek için 
ır 'r Toy e d 
~· ıtt ih ursun, ona böyle 

d ıt, hilak· sabsından bile çekin-
l\t ıs u b h" 

~tll ~~•f, bö le a . ıste gayet ağır 
\t dılıginde Y hır §ey olacaksa, 
~fın di.. n oluvermesini bir 

hltlind Ker tarafı "E l 'ı· ı 
' e bir t k . v ene ım .,, 

•rtıı terc·h e lıfle karşılaştırma· 
• 

1 etmiştir. 
i' Çoc:1.1k .. 

tntebo dogsaydı •• 
~ ~iu d'~gun kibrit kralından bir 
f !trirı aleyuhn.Ya.ya. gelnıenıesi Kröy-

"lld ıne l ' .. arı bir r 0 nıuştur. Kadının .. ,ç 1_ ~ocu .. 
\> ttendiliğ· gu doğsaydı, izdi -

nındı ! 

BERLIN, 24 (A.A.) - Fransa 
tebaasından M. De Smirnoff'un 
tevkifi dolayısile Fransa tarafın

dan yapılan protesto hakkında 

Wolff ajansının aldığı malumata 
göre Treves'deki lokantalardan 
birinde yemek yemekte olan M. 
de Smirnoff keyf halile diğer müş· 
ter il ere karşı dil uzatmağa haşla· 
mıştır. Bunun üzerine polis mer
kezine götürülmüş ve biraz son
ra salıverilmiştir. Fakat bu sefer 
de sokaktan gelip geçenlere söğüp 
saymağa başlıyan ve şüphe uyan· 
dırdırıcı bir takım sözler söyliyen 
M. de Smirnoff'un yeniden tevki
fine mecburiyet görülmüştür. 

Mevkuf ertesi güne kadar po· 
Iis merkezinde alıkonmuştur . 

Fransız protestosu üzerine ma
halli Alman memurları tahliye ya· 
pılması için lazını gelenlere emir 
vermişlerdir. 

Yakınımızda şid
detli zelzele ve 

ölümler 
ROMA, 24 (A.A.) - Adalar 

denizinde İtalyaya ait 12 adada 
vukubulan ve 30 saniye devam e· 
den şiddetli bir zelzele bir takım 
kimselerin ölnıesine ve bazı ha· 
sarlara sebebiyet vermiştir. 

Zelzele merkezinin Anadoluda 
olduğu tahmin ediliyor. 

414 kaz - Bildiğimiz hayva
nın adı. Gagasından dolayi bu a· 
dı aldığı anlaşılıyor. Kazmak ile 
kazımak arasındaki münasebet 
bellidir. Kazanmak, kazanç, ka
zık, kazak, kazan, kazma.· 

La grupu yoktur. Ma grupun· 
daki köklerle bunlardan yapılan 
sözlerin çoğu kaybolmuştur; fakat 
tekrar arayıp bulmamız lazım· 
dır. 

415 mab- Kullanmıyoruz. 

416 map - Mapa, ip bağlana
cak halka de.mektir. 

417 mac - 418 mac, 419 mad, 
420 mat, 421 mag - Bunları leh
çemizde kullanmıyoruz. 

422 mağ - Mağara sözü bun
dan yapılmıştır; mağaza da öyle 
olmalıdır. 

423 mak - Makara bundan • 
dır. 

424 mal - Mala, malak, ma· 
laka, malarya gibi sözler bundan· 
dır. 

425 marn - Kullanılmıyor. · 
426 man - Yerine göre insan 

ve hayvan manalarını söyler. Al
man, toraman, mandıra (doğrusu 
mandura) , mankafa, manga, 
mangal, mangır, manav, mano. 

427 mar - Marsık, marti, mar 
ka, mart, mars, marmara, maraş .. 

428 mas -Masa masat (bıçak 
bilenen çelik) , masal (bu söz A
rapça meselden değildir) • 

429 maş - Maşa. 

430 mav - Kullanmıyoruz. •r, bir a·ı inden oluverecek 1 -
-.e ÇQc ı e Yuv , 
lt uk, 0 aaı kuracak, zevce 

ı~ ..._C:akJar rıuhahJaki zaaf tan kur-

Bu izdivaç, mes'ut bir izdivaç 
olmadı. lngeborgun Danimarkalı 
mühendisten bir kız çocuğu doğ -
masma rağmen, çocuk on dört ay

lıkken kocasından ayrıldı, Stok • 
holr .• e gitti. Ve heklenilmiyen bir 
~ey oldu. Kibrit kralı, gene eski 
s.-vgilisine kollarını açtı. Buluştu -
lar, barıştılar, birleftiler, beraber 
yaşamıya devam ettiler. Kröyger, 
sevgilisinin kocasından boşanma 

işinin bir an evvel halli için yar • 
dım etti. Bu muamele, tamamlan· 
dı. Ama, bu boşanmayı ikisinin 
evlenmesi takip etmedi. Gerçi, 
lngeborg, gene onun sevgilisi ve 
ilk sevgilisiydi .. Bu vaziyet değiş
memisti. Lakin, değişen bir şey 
vardı: Kibrit kralı eskiden yalnız 
ona alaka duyarken, şimdi bir • 
çok kadınla alakadardı. Bir çok 
kadın, kendisini ele geçirmişti, 

hiçbiri bırakmak niyetinde değildi 
ve kibrit kralının iradesi, ahlakile 
bE"raber zaafa uğramıştı. lngehorg 
bun\~an sonra onun tek sevgilisi 
vaziyetinde bulunmuyordu. Ona 
hakim olan tek kadın, rakiplerine 
meydanı boş bırakarak, kibrit 
kralının sevgisini paylaşma fırsa· 
tı vermişti ! 

Bu bir suikastçı mı 
0

idi? · 431 may - Maya, mayo, ımay· 

"!l'h-k ' sa t k-e k· ~ tarı 11_ e arlık itlerine bu· 
ı 2, a ıtt 

• k• lf ın1 a 0Yacaklardı. Ahla -
ı o.. rttıra 

dt ••Un hiı· a.·ı n §ey, muhakkak 
~· ltıeınesid' 1 e esasma istinat e· 
lrçolc ır. Se 

't ~Y y rvet, tahakküm, 
,, t.

11delerne,· aprnıya imkan buluş, 
ıı " d .. ırıe 1- .. h 

ı... 0 tl"l.l ke ... d'. .au ali hareketle -
"'ta' •• ısı · k i _1ne aeb nı ap1p koyuver· 
~dı" ep ol 
•İııj ~tırı kerıdiJ~~ttur. lngeborg, 
~ kleın gınden oluverme-

IQl°l.l,.d eınc}j bun . ... . 
atı, •• an b. ' u ıstemeg1 
t~ıltıa.Jı, ''Ç ıraz eksiltmek say • 

tıı l' Otuk J 
Ilı. e ırn? d 0 sun, olmasın, 
,.il .. ,, enı ı· d' 

1~ 'iır da e 1Y ı. Kröger, o-
ltıaJ vra.n111 .. 

~·- etıni " uzerine, bu i§i 
"il\ !)'' §, M:ad k' k 
~· ,arınu enı 1 adın lü-

•n'> I! Yor, erk k .. 
tdtn ·h· u llıqtlak e nıçın ısrar 
lth ır fe . a Yapılması icap 

'ıı:kiıile · Y. llıı? Bir formalite ı 
1 fı ol .,, 

~ • uruna hırakmıttır. 
a\l .. "gı istih 1 . 

lıJıı_ı •tır d a esı ! 
1( ı .. avranı' 'h dt .,. tnuhi- 'S' ve ı mal kar· 
11\tj) •11serne · . la k Ygi'i Yış, netıcede sa-

t-a., •lıtıa.an1rı aleyhine olmak-
t~ ... ~ \lğra ..... f, İngeborg da za • 

' "'" -OQf§tır o 
te " 

0
rt :ta!ı d. zanıan 0 

· t ç,.A n a olan k ~ · tı !)' ~uk er egı, zev-
lt ,ıtgid ' ıslah edebT d' S 
\l~ e a 

1 
ı ır ı. ev-

ıe-. .ttlend· za ır, onu hesliyen 
t tı .:ı ıren ·1 ' 
ııa, '"'t\ta l aı edir. Serbest 
dir ~; liJ, ,ın ı sevgi olnıası için ni· 

• c:. evg· · h tü il d " ısı aline gelnıeli • 
l?ıJed 0&n.ı tarif ı· 

tir eki old ga ıba bu son 
..,,:. \l}>tl.lrı hu! Halbuki, bu ta • 
'L 

1>'et'> areket d 1ııarı • ••• kib . e ilnıeyince 
et •tt' rıt kralı ·1· . •da " ı. Zen . ' sevgı ısıne 

la. Ilı ... Pe·· gın ve yakıııklı bir 
-,ı}'0 Tltıde b · 

dtıı r . .\hlak ır çok kadın do-
\'e "-rtarı ad ı zaafı gün gün-
. l\lh k arn b b. 

''ili k adarı ' u ırçok güzel 
\lıı\ltt 'Ybetti. a;;a~rnda nıuvazene· 

l.l. agrur ·1· .. 
sevgı ısını 

il . İhan t 
\re h l.l ıh~rıet et e karşı 

'"- , ngeb 
~erı le 1 :t'erind orgu en derin 
e.,ltrı "-rarrn1 \'e ~~ vurnıuştu. He

~kti. Da r. 1
' Başka birisile 

nuna.rkalı nıühen • 

MUNlH, 24 (A.A.) - Rus ko· danoz, mayıs. 
432 maz - Mazı (bir ağacın 

münist fırkası azasından bulunan lngeborgu tercih 
Bununla beraber, Kröygerin et· 

rafını alan başka kadınlarla ala· 
kası, daima kısa fasılalarla alev • 
lenip sönüyor, hangi kadınla meş· 
gul olursa olsun, günün birinde 
tekrar ilk sevgilisine dönüyordu. 
Beraber, 1925 senesi yazında Pa
ris sergisini ziyaret ettiler. Bu ara· 
da İngeborgun lvarı. muhtelif ka· 

ve İtalyan bayrağı çekilmi§ bir o· 

tomobil içinde Munihe gitmekte 
olan bir Hintli Rimseting hudu· 
dundaki istasyonlardan birinde 

yakalanmıştır. Bu Hintlinin Mu
nihte Başvekil M. Hitlere karşı bir 
suikast yapmağı düşünmekte ol
duğu söylenmektedir. 

dmlara temayül duyarak onlarla Kralı, vasiyetnamesinde onun 1s -
tanışıyor, sevişiyor, bu hallerine takbalini temin gayesile mühim 
lngeborg üzülüyor, üzülmesine rağ bir para tahsis ettiği halde, hu dü
men, bunları mesele yapmıyordu. §Ünüşün, kadına faydası dokun • 

Ağır ve sakin tavrile, zaaftan madı. Hem hiç ... İvar Kröygerin 
zaafa kapılan, kadından kadına vasiyetnamesi, hükümsüz sayıldı. 

yuvarlanan zengin ve yakışıklı a- Bilhassa hayatının son zamanla • 
damı, yan gözle süzüyor, sonra ı-ında katıştığı sahtekarlık işleri, 
heı· z;ıman olduğu gibi kendisine bulaştığı meşru olmıyan hareket -
çekiyordu. Hanıisi hangisine da -

1 
!erden dolayı ... Ne kadar parası 

ha ziyade hakim oldu?. Bunu varsa, ölümünden sonra, hep ala -
tahmin etmek bir hayli güçtür!. caklıları arasında taksim edildi. 

Aradaki fark 
Kröyger, hala "Sen, hakikatte 

benim için yalnız sen varsın!,, di
yordu. Niçin?. çünkü, bütün öteki 
kadınların kendisini parasını çek

mek maksadile oyaladıklarını, ln
geborgun böyle bir mak~at takip 
etmeyip sahiden sevdiğini biliyor· 

du. Bu kadın da, kibrit kralından 
para ve mücevherat alırdı, fakat 
o verdikçe .. Başka kadınlar gibi 
para çekmek prensipini takip et· 
mez, müstağni dururdu. Diğer ka· 

dınlarla mukayese edilirse, lnge • 
burg, kibrit kralından en az para 
ve mücevher alan kadındır. Karısı 
olmak mümkün olduğu zamanlar 

da onunla bir an evlenmek yolu -
nu araştırmaması da, buna dela • 
let eder. Tedbir ve ihtiyat yerine 

gurur ve sevgi ... işte bu güzel ka -
dının hususiyeti! 

Kadının talihsizli§i 
lngeborgun çok talihsiz bir ka· 

dın olduğu, muhakkaktır. Kibrit 

Borçları tamamile ödenemedi. Ma 
lı, mülkü, nesi varsa, müzayedeye 
kondu, satıldı. Bunların getirdiği 
para da borçlarını kapamıya ye • 
tişmedi. Hayatının son zamanla -
rında sonsuz israflarda bulunmu§· 
tu. Çoğu da, hep lngeborga ihanet 
ederek beraber vakit geçirdiği ka
dınların yüzünden ! 

Hallra ve müdafaa 
Şimdi, yapyalnız yaşıyan lnge· 

borga meşhur kibrit kralından ka· 

lan şey, sadece bir hatıra .. Yarı 
acı bir hatıra demek, daha doğru 

olur! Ölümünden sonra. herkes 
onun aleyhinde bulundu. Aley -

hinde bulunmıyan, hatta kısmen 

müdafaa eden yalnız bu kadındır: 

İngeborg ... resmen onun adım bi
le taşımıyan kadın!,, 

İşte, metrukatı arasında yeni 
bazı aşk mektupları meydana çı -
kınca, kibrit kralı ve ilk sevdiği 

kadın hakkında Emil Şering tara -
f ından yazılanların bir hulasası !.. 

mahsulü) , mazgal. 
Ne ve Ra grupları yoktur. Sa 

grupu kuvvetlidir: 
433 sah - Sabun. 
434 sap - bıçağın sapı. Sap· 

mak, doğrudan ayrılmak. Sapa, 
ayrılmış ve ıssız kalmış, sapık. Sa· 
pan. Saplamak. 

435 sac - Kullanılmıyor. 
435 saç - Manalarını biliyo

ruz. Saçmaktan saçı, düğün hedi· 
yesi ve başa serpilen para. 

437 sad - Kullanılmıyor. 
438 sat - Satmak, satışmak, 

sataşmak hu kökün manalarını 
gösteriyor. 

439 sag - Kullanılmıyor. 

440 sağ - Yaşayan, sol kar
şılığı. Fakat sağmak, sağır, sağ· 
nak, sağrı, sağdıç gibi sözler bu 
kökün diğer manalarını gösterir. 

441 sak - Saka, sako (kısa ce· 
ket), saksı, sakal, !akar, sakla-
mak, sakınmak. 

442 sal - Salmak, so.lı, salla
mak, salınmak, saldırmak, salaş, 
salata, salta (uzun ceket) , sala -

purya. 
443 sam - Saman. 
444 san - Şöhret: Adı sanı 

belli. Sağak, zannetmek. Sansar, 

sandal. 
445 sar - Sarmak, sara (bir 

türlü hastalık) , sarı, sarık, sarkal 
(Don ırmağı kıyısında bir Türk 
şehri) , sarı1.mak, sarınmak, sark· 
mak. Sardalya, sardunya, sarmal, 

saray. 
446 sas - Kullanılmıyor. 
447 saş - Kullanılmıyor. 
448 sav - Savmak, yaranın iyi 

leşmesi. Savaşmak, harp etmek. 
Savuşmak, dönüp gitmek. Savur· 
mak, savak, sava, savcı (hekim. 
cerrah). 

449 say - Saymak, hürmet, 
tadat. Saya (posta müvezzii) , 
sayin, sayi, saygı, sayvan. 

Yazan ı Ali Haydar Emir 
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450 saz - Telli çalğı , bir tür· 

lü ot. Sazan, bu otların arasında 
yaşayan halık. 

Sa grupu yoktur. Va grupun· 
dan yalnız var kökü ya§ıyor. Ya 
grupu zengindir: 

451 yab - Yaba, harman sa· 
vuran dört pamnaklı catal. Yaban - ' 
yabancı. 

452 yap -Yapmak, yapışmak, 
yapı, yapağı, yaprak, yapıldak. 

453 yac, 454 yaç - Kullanıl
mıyor. 

455 yad - Yadırgamak. 
456 yat - Yatmak. Yatak, ya· 

talak, yatağan, yatık, yatkın, yatı, 
yatsı (sivri karşılığı, yassı) , yat
sık ( yastık sözünün doğrusu) , 
yatsı ezanı (yatma zamanındaki 
ezan) , yatsı ağaç (yastağaç sözü
nün doğrusu, hamur tahtası de
mektir) . 

457 yag - Kullanılmıyor. 
458 yağ - Bu kökün çok nıa

nası vardır. Zeytin yağı, yağmur, 

yağı (düşman demektir) , yağrın 
(sırt demektir) , yağız, yağaş 
(yaş sözünün doğrusu, kurunun 
karşılığı) , yağlık {.mendil demek
tir) , yağma (Türkçedir) . 

459 yak - Yakmak, yaka, ya· 
kak, yakı, yakın, yakalamak, ya· 
kışmak. 

460 yal - Bu kökün birinci 
manası şu sözlerden çıkıyor: Ya -
im, yalınız, yalı. Yalamak - Ya· 
lak. Yalan, yalvaç, yalçın. 

461 yam - Yama, yaman, ya· 
mak, yamık, yamaç, yamçı (ço
ban kaputu) , yamyam. 

462 yan - Yanmak, yanak, 
yanık, yangın. Yanı1mak. Yanaş· 

mak. Yansımak, yansılamak {tak
lit etmek) . Yanık kara (bir tür
lü cıban, şarbon). 

463 yar - Akyar, sarıyar. Yar· 
mak. Yarık. Yara, yaralamak, ya· 
ramak, yarar, yaramaz. Yaraş· 

mak, yaraşık. Yarasa. 

464 yas - Matem. Yasa, ka· 
nun. Yasak, yasakcı. 

465 yaş - Sin. Kurunun kar· 
şılığı. Yaşamak birinci manadan· 
dır . Yaşmak, başörtüsü. 

466 yav - Yavaş. Yavuk (ni
şan) , yavuklu (nişanlı) . 

467 yay - Okun yayı. Yay-
mak, yaya, yayan, yaygı, yaygı~ 
yayık (tereyağı yapılan alet). 

468 yaz - Ukyaz. Akyazı. Yaz 
mak, yazık, yazık ay (yizekey ha· 
tır) • 

(B1Tl\1ED1) 

Boyunaeroin ci yakalanıyor 
Eroin yapıp satan şebeke hak

kındaki tahkikata dün altıncı is· 
tintak dairesince devam edilmiş, 
bir kaç şahit dinlenilmiştir. 

Sorguya bugün de devam olu· 
nacaktır. 

Diğer taraftan zabıta yeniden 
Aram isminde eroin satan bir ada· 

mı yakalamıştır. Buda adliyeye 
\'erilecektir. 

Gürbüzlük müsabakası 
İstanbul Halkevi reisliğinden: 
Bugün saat (15) de Evimizde 

meme ve mama çocukları arasında 

birer gürbüzlük musabakası yapı· 
lacak ve kazananlara hediyeler ve
rilecektir. 

Müsabakaya çocuklarım kay• 
dett irenlerin ve kaydettirmek İs• 

teyenlerin (14,5) da Halkevi mer
kezinde bulunmaları rica olunur. 
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Galatasaray ve Islan bul 
liselerinnin spor günü 

Galatasaray üçüncü ve ikinci, lstanbul 
lisesi birinci takımları kazandılar_ 

O.tte Galatasaray • f.tanbal lbelerl lldnd ta.kımlan 
Altta Galatasaray - İstanbul liseleri b '.rlnct takımları 

Galatasaray ve İstanbul liseleri bir iniş yapıyor, kaleye 30 metı o 
arasında tertip olunan ve her sene mesafede sol açık düşürülüyor. 

nisanın yirmi dördünde bu iki ir· Hakem firikik veriyor ve bu ceza 
fan yurdumuzun sporcu gençliğini vuruşunu tutan kaleci topu elinden 
karşılaştırması mukarrer olan spor k~ırarak Galatasaray muhacim· 
günlerinden birincisi dün Taksim ]erine beraberlik sayısını kazandı
stadyomunda yapılmıştır. Havanın rıyorciu. 

geç vakte kadar yağışlı devam et- ikinci devrede iki takım da ayni 
mesine rağmen tribünler, en mü- ~zimle ve hemen hemen ayni tesir· 
hirr. maçlara yakın bir kalabalıkla siz muvaffakıyetle oynadılar. F~
dolmuştu. kat İstanbul lisesi, iki firikik vu· 

Müsabakalara yağmur dolayısi· nı'iundan iki gol kazanarak sahayı 
le ancak saat 15 e doğru başlana- 3-1 galip vaziyette terketti. 
bilmiştir. Pist çamurlu olduğun- İki lise arasında tertip olunan bu 
dan atletizm müsabakalarının te- spor gününün umumi neticesi şu· 

hirine karar verilmiştir. dur: 

Üc;üncü takımlar İkinci ve üçüncü takımlarda Ga
latasaray, birinci takımlarda Is

ilk müsabaka iki mektebin ü-
taıı bul lisesi galip. 

çüncü takımları arasında yapılmış 
ve Galatasaray takımı birinci dev
reyi 2-0 galip vaziyette bitirmiş

tir. 
ikinci devrede Sarı-Siyahlılar 

bir gol kazanmışlar, fakat Galata· 
saray gcılibiyeti gene elinden hı· 
rakmıyarak sahayı 2-1 muzaffer 
tcrketır.iştir. 

İkinci takımlar 

lkinci takımlar maçında birinci 
devre 0-0 beraberlikte bitirmiş, i
kinci devrede Galatasaray hakim 
bir vaziyete geçmiştir. Bu faikiyet· 
ten istifade ederek bir gol çıkaran 
Sarı-Kırmızılılar maçı 1-0 kazan
mışlardır. 

Birinci takımlar 
Sonuncu maçı lisen~n birinci ta· 

lmnları yapmışlardır. İstanbul li
sesi takımı şöyle kurulmuştur: 

Hikmet - Nadir, Vefi - Tahsin, 
Samih, Zeki-Tevfik, Orhan, Muh· 
tar, Selahaddin, Nihat. 

Buna mukabil Galatasaray takı
mı da şöyle idi: 

Adnan - Faruk, Nami - Rıza, 
Fethi, Turgut - Necdet, Fazıl, E
nis Selahaddin, Danyal. 

Maçı Sami Bey idare ediyordu. 
Oyunun ilk dakikaları mütevazin 
oldu. 

17 inci dakikada İstanbul lisesi 
soldan bir hucum yaptı. Ceza sa
hası dahiline giren sol açık, Gala
tasaraylı müdafi tarafından bir çel 
me ile düşürüldü ve hakem bunu 
penaltı ile cezalandırdı. Samih bu 
pena!tıyı gole tahvil etti. Fakat bir 
dakika sonra Galatasaray soldan 

Ispanyol ar futbol
da Fransızlara 

yenildiler ! 
PARIS, 24 (A.A.) - Pare Des 

Princes'de Fransızlaı·la lspanyol
lar arasında yapılan maçla hazır 

bulunan ve oldukça kalabalık olan 
i- ransız nalkı, Fransız takımının 

akibeti hakkında endişe hisset
mekteydi. Zira 1929 senesinde Sa· 
ragousse'da Fransız takımı ile ls
panyol takımı arasında yapılmış 

olan son maçın neticesi Fransızlar 
için ezici bir mağlubiyet olmuştu. 

Birinci haftayımda lspanyollar1 

şiddetli hücumlarda bulunmu~lar· 
dır. Mamafih 25 inci dal..'1kada 
Fransızlar, zaferlerini temin ede· 
cek olan ilk golu kaydettiler. 

Bu maçın yegane golunu kayde· 
den oyuncu, Nicolns'dir. 

lspanyollar, hucumlarını arttır

dılar. Lehlerine bir çok korneler 
verildi. Fakat bu kornelcrin hcpti 
de yakalandı, bir netice vermedi. 

İkinci hnftayımda hucum kabi
liyeti Fransızlara geçti, fakat 
Fransızların müteaddit akınları. 

İspanyol kalecisi Zamora'nm mu
vaffakıyetli kurtarışları karşısın· 

da kırıldı ve her defasında Zamo· 
ra uzun uzadıya alkışlandı. 

Fram;ızlar, çok seri bir oyun oy· 
namağa devam ettiler, fakat dai
ma karşılarında Zamora'yı buldu· 
lar. Bu suretle oyunun nihayetine 
kadar hücumlar birbirini tnkip et· 
ti ve fakat netice defiişmedi. 

VAKlT 

Fransa ile Almanya ara
sında söz harpleri ! 

BERLİN, 24 (A.A.) - Fran
sız Başvekili M. Daladier tarafın· 
dan dün Ogange, da söylemiş olan 
nutuk, Almanyada Alman Başve-
kilinin 21 martta Repchtag' da 
söylemiş olduğu nutkun cevabı 
sayılmaktaydı. 

M. Hitler, bu nutkunda bütün 
Alman milletinin sulh arzusundan 
bahseylemişti. 

. Fransız Ba~v.ekilinin beyanatı, 
bütün Alman efkarı umumiyesi
ni heyecana düşürecek surette 
Fransan~n son 14 sene zarfında 
Fransa tarafından takip edilmit 
olan siyasetin muhtelif safhalarını 
tenvir etmekte, bu safhalar hak· 
kında malumat vermektedir. Bu 
14 senelik devre esnasında Fran
sa, Versailles' da elde etmiş oldu
ğu imtiyazlardan hiç birini feda 
etmiş değildir. Anlaşılan Fransa 
bu prensipleri Avrupaya ve bil
hassa en hayati menfaatlerinden 
mahrum olmuş olan Almanyaya 
karşı mu haf aza etmek arzusunda
dır. 

Nispet ve ha.'< yolunu bulmak 
için Avruparun 14 senedenberi 
sarfetmiş olduğu gayretleri Fran· 
sa, asla nazarı itibare almamıştır. 

M. Daladier'nin söylemiş oldu 
ğu nutkun bilhassa bütün millet
lerin hürriyetine ait teminata mü· 
teallik fıkrası doğrudan doğru

ya tahrikamizdir. 

Filvaki diğer bir çok milletler 
gibi Almanya da Versailles'da 
her türlü adalet prensiplerinin 
hilafına olarak gaspetmekte 
olan hürriyetini elde etmek için 
mücadele etmekten başka bir şey 
yapmamaktadır. 

Fransız Başvekilinin Fransız 

hudutlarının öbür tarafı da bir 
takım tethiş hazırlıkları yapılmak

ta olduğu suretindeki telmihi, 
Fransanın diğer milletler:"!! hakkı· 
nı teslim etmek arzutunda bulun
duğu hususunda Avrupayi aldat 
mıyacaktır. 

Diğer devletlerden kal,ı nazaı· 
Almanya için bu sözler, son de
rece hayrete şayandır. Çünkü 
Rhur toprağının işgali esnasında 
Alraan ahaliye karşı asla unutul· 
mıyacak olan pek haşin ve dü
rüst muameleler yapılmıştır. 

M. Dabdier'nin Fransanın 

mali siyasetine ait olan beyanatı, 
Fransanın buhran ~iddetlendiği 
takdirde kendi ana vatan ve müs· 
temlekat hudutları içine çekile
ceğini söylemek suretile bir kere 
daha Avrupa zihniyetini ihmal et
mek istemekte olduğunu ihsas 
eylemektedir. 

Muhtelif memleketler murah -
has heyetleri bu beyanatı pek ya
kında Cenevrede yapılacak olan 
müzakereler için çizilmiş esaslar 
telakki · edeceklerinden Fransız 
Başvekilinin - 14 senedenberi 
arzusunu Avrupaya dikte eden -
Fransanın menfaatlerinden hiç bi. 
rinden vazgeçmiyeceği suretin· 
deki sözleri, Cenevre konferan • 
sının neticesi ve bu itibarla Av· 
rupanın rahatı ve müsalemeti nok
tasından F ransaya büyük bir 
mes'uliyet yüklemektedir. 

BERLİN, 24 (A.A.) - Baş· 
vekil M. Hitler tarafından Münih
te Nasyonal Sosyalist fırkası kon· 
gresinde söylenilen ve Fransız Baı 
vekilinin Orange' da irat etmit 
olduğu nutuk ile ayni güne tesa· 
düf eden nutuk, Almanyanın sulh 
siyasetine itimadını izhar etmeği 
ne derecede istemekte olduğunu 
göstermektedir. 

Başvekil M. Hitler, Almanya
nın yalnız "müsavi unsur,, ola· 
rak tanınmak ıartile, cihan sulhu
nun muhafazası arzusunda bulun 
duğunu bir kere daha ilan etmiş· 
tir. 

M. Hitler, ayni zamanda Al
manyanın bu harici siyaseti mun
hasıran hariçte nüfuz kazanmak· 
tan ibaret alelade bir kaygu 
saika.tile değil, belki dahili bir ta
kım ahval ve şeraitin neticesi o· 
lan tamamile muayyen bir arzu • 
nun sevki ile takip etmekte oldu
ğunu beyan eylediğinden dola
yi bu beyanat çok kıymetlidir. 

Başvekil, §Öyle demiştir: 
Biz harici siyasetimizin nü-

fuz kazanmagı için değil, tarihin 
hakkımızda vereceği hükü.-:n için 
çalışıyoruz. 

Ba§vekilin nutkunun Marksiz· 
me karşı mücadeleden bahis olan 
fırkası da hususi bir ehemmiyeti 
haizdir. Zira Almanyanın bu mü
cadelenin cihanda haiz olduğu 
ehheıniyeti müdrik olduğunu teb
yine müsait bulunmaktadır. 

ransız borsasıııda mü
im hareketler görülüyor 
PARlS, 24 (A.A.) - Geçen 

perşembe celseainden evvel Paris 
borsaliı, \Vashington hadiselerin

den henüz ameli neticeler çıkara· 
rnadığı sıralarda borsanın siması 
tereddüt ve kararsızlık gödermek
te idi. 

Salı günü işler biraz durgun 
olmuşsa da fiyatlcırda oldukça 
sağ.am!ık görülmüştür. Bu da 
F ran~ız es hamının memnuniyete 
şayan bir surette tutunmuş olma-

sı, avam kamarasındaki müzake
ı·eler ve nihayet geçen 15 gün 
nihayetindeki tasfiyede devir mu
amelelerine ait faiz nispetinin 
1,50 iken 0,875 olması ile izah 
olur.maktadır. 

Ertesi günü, cndi~e haşlamış 

tır. Evvelce 25,25 franga kadar 
çıkmış olan dolar, 24,55 e düş· 
müştür. 

Doların ağırlığı, Fransız istik-

razmın ikinci parçasına ;it tah

villerin de çıkarılacağına dair o

larak deveran eden müphem şayi· 

aları istiYm:ır etmek istiyen Fran

sız esham satıcılarının şiddetli 

hücumları karşmnda artmıştır. 

Bunde.n büyük bir intizamsız· 

lık meydana gelmiştir. Fakat er
te&i günü dolar buhranının orta
ya çıkması, spekülasyon için yeni 
bir unsur olmuş bütün kompar -
tımanlarda tereffü husulüne sebe

biyet vemıişlir. 

M. Bonnet'nin altm mikyası · 

nın muhafaza edileceğine dair 
cumarteıi günU vaki beyanatı, sü· 
kUnet husulüne yardım etm!ş ve 

Fransız rantları, hafta içerisinde 
kaybettiklerini tamamen geri al -

mamakla beraber, nikbinliğe yol 
a-çacak surette haf ta sonunu bul

muştur. 
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Şube A, Sirkeci Milh ürdar zade Han 22640 

'-rak koeaımı uyandırmıttı: 
•111ı:;- Kalk .. kalk.. duymuyor mu-

-Sende de?. TRABZON POSTASI 

.. -A ... bu albn.. KARADENiZ 
Derin b' w l . Filhakika, ince bir altın tozu 

ili.. .. ır ugu tu, kadının ıesı· idi bu. Hepsinin yüzlerindeki bu • 26 NiSAN ÇARŞAMBA 18 
Ortuyordu. d G l h d k Jk ruşuklarda ç.amatırlarının arala • e a ata rı tımm an a ar. 
M ~alk .. kalk .. korkuyorum. rında bu tozdan vardı. Oi>nüıte Tirebolu'ya da uğra· 

1-rak ~tar, doğruldu. Yorganı a • - Altın .. altın.. nılır. (1821) 
,._ b' lktı. Lambayı yaktı. Öyle- Bu harikulade tozdan bir ikin· •------------·--
- ır dal(ka IZMiR • MERSi" Postası 1&1arı 1 durdular. Sonra, eı· ci rüzgar daha eıti. Artık, hepıi 
1'1\iate ~h kıpırdamadığını görerek inanmıtlardı. Rüzgar, altın tozlar K Q N Y A 
IİJdi rı oldu. Fakat pantalonunu dağıtarak kuytu köfede toplanan 
....ı_ d' kaıketini de batma geçire - altın tozlarına hücum ettiler. 28 NiSAN CUMA 10 DA 
·çg ı•· f 1 idare rıhtımından Çanakl<ale, ~rı ır adı. Muhtar, bo§ yere bağırıyordu. 

Dıta d b lzmir, Çefme, Kuşadası, Küllük darı r a İr sürü kalabalık, ev· - Deli mi oldunuz? .. Gebere-
,. ey Bodrum, Marmaris, Dalyan, l•r .. e seğirtiyordu. Muhtar on • ceksiniz be ... Yanardağ ıimdi pat-
.. ı g0 ..:: Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, 

N
. "nce haykırdı: lıyacak ... 

- l Antalya, Alanya, Mersine kal-
..... ..._ e 0 uyorsunuz yahu .. Kork- Bir ıilah ıeıi duyuldu ve muh· k D 
..... ,,•Qı b' kaca , önilşte mezkur iske· z.. ır şey yok.. tar boylu boyunca yere uzandı. 

Bun ı lelerle birlikte Taşucu, Ana· 
da un a beraber, yerin dibin - Demirci: ı 182 ) 

"il gelen .. 1 . 'k mura uğrıyacaktır. ( O 
du 8. ugu tu gıttı çe artıyor - - Bu herif, diye sili.hını beline lil••••••••••••• 
., .. • ~ Y .. az gecesiydi. Yalnız, ha· sokuyordu, başımıza bela kesildi, 
l•~ Peb' agırdı. Gökyüzünde yıldız· haydi çocuklar, zengin olacağız. "C, ır t"l 
l>ırd u perde arkasından lu - :t- :Jt. :Jt. 

liin ·~~rlarını§ gibi adamakıllı gö- Kasabadan jandarmalar erteai 
llıuyorlardı. gün kazma küreklerle yetiıtikleri 
kalabalı" · • d b' · · k' 'f 'b' 1 - k l'ıld gın ıçın en ırııı mı • va ıt, zı t gı ı xaynıyan ızgın ç.a· 
andı: murların, lavların altından vücut· 

ı..-- BüYiik zelzele de böyle bat· ları yaldızlı ölüler çıkardılar. 
lftı. ============= 
Muhtar, kızdı: 

3UncU Kolordu Satınalma 
Komisyonu lllnları 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Kom. 
dan: 

~ _ _...,,_ ~ 

Bu bir harika değil midir? 
Bir kaç beyaz tabletçik ve bunların içinde isti

rahat ve uykunun bütün sırrı! 
Kim sinirli, heyecanlı. yorgun ise bu tabletçik· 

ter, ,,~" Adalin tabletleri sayesinde ertesi sabah i~
sanın yataktan keylfli ve neş'eli ~larak kalkmasını temın 
eden bir istirahata ve uykuya naıl olur 

~dal in 
tabletleri. 

ECZANELERDEN REÇETE iLE ALINABILIR. 

(1352) 

lstanbul Belediyesi ll6nları 1 ~ S~~. aptal ... Büyük zelzelede 
la .. l'ürultü bqlamadan evvel 
~ evlerinin yarııı yere yıkıl • 
dır .. Bak.. Şimdi, bet dakika -
le) R~rültü var ama, daha hiçbir 

~ıi~~dı. Hem .. artık uğultu da 
ı .. 

Fiffıak·ı __ 
lilft'h...... 1~, birdenbire uğultu ke 

Kıt'alar hayvanatı ihtiyacı için 
278,600 kilo arpa kapalı zarfla 
mllnakaaaya konmu,tur. ihalesi 
13/Mayıs/933 cumartesi gllnü 
saat IS tedir • iatekliJerin ıart· 
namesini görmek Ozere her gün 
ve münakasaya iştirak için tayin 
edilen vakitten evvel teminat ve 
teklif mektuplarını makbuz mu- . 
kabilinde lımir'de kışlada satın· 
alma komisyonuna vermeleri. 

(3046) (1728) . .,,. ~ 

Beher metro murabbaına iki buçuk lira kıymet konulan Ak
sar.ıy yangın yerinde Şeh Ferhat mahallesinde 15,20 metro mu· 
rabbaı Belediye malı arsa safalmak üzere açık müzayedeye ko· 
nulmuıtur. Talip olanlar şeraitini anlamak üzere Levazım müdür
Jüğüne, mDzayedeye girmek için de 3 1iralık teminat makbuz 
Teya mektubu ile 15 · 5. 933 pazartesi günü saat on beşe kadar 

~"''1• Muhtar ilive etti: 
l'tı-':°. En İyiıi gidip rahat rahat u• 
·~ır, 

~ ~t çetmeye yaılanmıı, muh· 

leııd~1nliyen demİı'c:i Mehmet ıea-
(1M2) 

-. Suya bakın .. ıuya bakın.. ı inci iilAs memurluğundan : 
-. Ne olmut ıuya?. .l\1ahmutpaşada 98 No. lu dükkanda i;' kaYnıyor, daha ne olacak.. haflaflıkla meşgul bulunmakta olan l\leh-

L ~ uhtar çeımeye gitti, elini ya· met Akif ef. mas etmiş \'e iflıl.sı 24-4-
... , ktu 933 tarihinde açılıp tasfiyenin adi ~ekil· 

IO ve birdenbire çekti: de yapılmasına karar verilmiş olduğundan: 
~ÖSa~i, .. kaynıyor.. ı- i\lüflisten alacağı olanların ve is-

tı. L.Jluy.u y
0

eniden korku aarmıt- tihka'< iddiasında bulunanların alacakla-
Qe nnı ve istihkaklarını ilıl.ndan bir ay için· 

'1t11ıtarP•.1 • tıtremiye batlamıftı. de 1 inci iflas dairesine gelerek kaydet
' lfı takaya dökmek için: tirmeleri ve deliller ini ( sene~ ve defter 

lliıı -d ~llahın büyüklüğüne sevi· hulasaları ve saire ) asıl veva musaddak 
' edı 1 · 1 · surelerini tevdi eylemeleri. 2 - 1 lil:lfına b....._ · ' Ya nız zengın enn apar· 

:."4Qlllıl1, d hareket ceıar mesuliveti müstelzim ol
"' 1riz1?11 

a ııcak ıu olmaz ya... mak üzere müflisin ·borçlularının aynı 
)tr ' llll de ıularımız ııcak akı· müddet içinde kendilerini ve borçlaı ını 

•• bildirmeleri. 3- r\lüflisin mallarını her 
8u11unl b be 1 d ne sırada olursa olsun ellerinde bulun· 

aı._ . a era r, üzumıuz a duranların o mallar üzerindeki haklan 

M. M. V. Sa. Al. Kom. dan. 
Hava ihtiyacı için kapalı zarfla 
iki silindir alanacakbr. ihalesi 

27 • Mayıs • 933 Cumartesi gtinü 
saat 14 tedir. Taliplerin şartna· 
mesini görmek üzere her gün 
K. O. Sa. Al. Kom. nuna ve 
miinakasaya iştirak için o gün 
ve vaktinden e•vel M. M. V. 
Sa. Al. Kom. nuna müracaat· 
Jarı. (3039) (1301) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları müteha1111ı 

Divanvolu N. 118 Telefon: 22398 

GÖZ HEKiMi DOKTOR 

Süleyman Şükrü 
Birinci ıınıf mütehauıı 

Babıali (Ankara caddeıi No. 60) 

Daimi Encümene müracaat etmelidirJer. (1826) 

lci ' 1~~tiyaten, muhtar odaımda • mahfuz kalmak şartile bunlan aynı müd· 
tlıq tulumbayı getirtmitti. det içinde daire emrine tevdi etmeleri 

8 
• • • ve etmezlerse makbul mazeretleri bu- Türkiye Cümhuriyet .Merkez Bankası 

~ b·u lakin vadideki köyün, böy· Junmadıkça cezai mesuliyete uğrayacak· 
ır t hl lan ve ruçhan haklanndan mahrum ka-

20/4/ 1933 vaziyeti 
llcl e ike geçireceği kimaenin lacaklan. 4- 4 Mayıs 933 tarihine mü-
ofı.ı llıdau aeçmezdi. Pek yüksek sadif perşembe günü saat 14 te alacak- AKTiF 

IJan da" b' d w l lıların ilk içtimaa gelmeleri ve müms ile Kasa : 
~ 'h · gın, ır yanar ag 

0 
• müşterek borçlu olanlar ''e kefillerinin Altın : safi kilo~m 12. 099-533 r L. 17.01 Q.009 .10 l>e.-_~ bınaJi yok gibiydi. Bununla ve borcunu tekeffül eden sair kimscle- Banknot ........... ............................ ,, 16.107 180. -

~itıı r'. :~nelerdenberi, atet bu rin toplanmada bulunmağa haliları oldu· Ufaklık ....................................... ,, 629.383.55 
rL.. - " R?11eğinde için için yanıyor· ğu ililn olunur. (2427") 
.. .., Ye ı te ------------- Dahildeki Muhabirler: 
ta.t-. ~ . tehlike, birdenbire bat lstanbul 7 inci icra memurluğundan: 

1 
7
88 02 

, 2 515 003 70 
t~·ı -..,.llll 1•tı M h 'h · h G Altın : ~:ıfi "g ......... . · 4 1 • . . • le ı_ ~ • u tar, ı tiyar eye • ulam Ali efendi hini Babı; Ali Selma- ıı 
it •.• l[Ollıut kta Türk lirası ............... . . ., l.225.232 .71 
~ ı.:!. u n sonra, köyde ne sın Abdürrahim ağa bin l\khrnet zim-
~ -.ıtı ve araba 'Y&raa, hep • metinde alacağı olan 750 liranın temini Hariçteki Muhabirler : 
L_- ~eydana toplattırmıf, köyü istifası için Abdürrahim ağanın Knmkapı Alem SaU kilogram t.541-044 ~ 2.167.ôOb.94 

Lira 

33.755.57265 

3. 7 40.230.41 

2671.096 42 

PASiF 

~ ...... , . ......................................................... . 
il lhtirac a J; çe~i ....................................................... .. 

TedavUldekl Banknotlar: 

Deruhte edilen emıkı naktiye L 158.7 48.563.-
1\anunun 6 ve 8 inci madde-
lerine tevfikan va ki ı e<liqıı 

Deruhte edilen e\ rakı nak ıiye 
bakıyesi 

K:ı.r şılı~ı tamamen al tın olarak 

" 4.933.563.-

153.815.000. -

Lira 

15.000.000.
.349.110.26 

~lılıı nişanca atik Mehmetpaşa mahallesinin Ahına tahvili kabil Serbest dö,·i;ı;ler I .503.489.48 
"-'hı Ya ve vadiden çıkarak, mabeyinci çeşmesi sokağında eski 21-
\'h...... olan ovaya gitmiye karar yeni 24 ~ ·o. Ju bir bap hanesine vaze- Hazine Tehwlllerl : 

teda,•üle \-:t:;:edilen ............ . 1. 8.688.000. - 162503.000.-
-....... tı'. 
Ş-. ~ dilen ve bu kere ke hi muacccliyet eden Deruhte edil en enakı naktiye 

kfaL faJc ~öküyordu. Kırmızı bir ipotek bedeli Gul:ı.m ı\li efendinin Set· karşı!ıp;ı 
L._ ~ Jt - tar efendiye borcu için haciz edilmiş \"e Kanunun 6 \ 'e 8 inci mad· 
~ele agnılar, feci gıcırtılarla erb:ıbı 'ukuf tarafından mezkur gayri delerine ce' fi kan vaki tediyat 
~~~:le &elınitlerdi. Kadınlar, er menkulün t:ımamına 552 lira ~ıymet 
1-.. a YaYan yürüyorlardı. Çocuk· takdir edilmiş \e i~bıı ipocek bedelinin 
• , ""IY l lcli. a arla beraber arabalarda para) a çe\ rilmrsine karar nrilmiş \ 'C 

29-4-933 tarihine müsadif Cumartesi 

" 'ati_ S deııbire müthit bir rüzgar ;;!~~ü~~t :~kı~c~3~12 ~~ru~!~a 1~:~::~ 

CUzdan: 
Sencdaı . . . . . 
EshnmH) l)cıuhtc edilen evrakı 
tahdlı\ı J n:ıktlye karşılı~ (iti· 

bari kıymetle) . . . . . ............. -
Esham ve Tah,•ilAt ................. . 

1 

L.158.748.563.-

., 4.933.56'3. - 153.815000. -

L. J .483 538 .49 

" 27.125.825. -
., 1.205.694 .15 29.815 057.64 '11"i):bı .. ye}i ıibi bir ıey. Herkes esham 'e tah\'llAt borsası salonunda açık 

1-t. 1'· Yuzlerini gözlerini kapadı· artırması yapılacağından taliplerin mez· 
s_ır :~ika sonra rüzgar dur • kör gün ve vakitten e\•vcl t.ıpodan cel
~ ~Jlüler, gözlerini kırpıf. bediJen merhun gayrı menkul kaydını 
...... ~ •.'çtrla.r, ve biribirlerine ha· görerek daha fazla malOmat almak üz-

Alhn ve döviz Uzerlne avans .. -.. ······· 10.998.31 1 

4.500.000.-
8.616.474.27 l Hisse darlar ............................................ _ ..... -

Muhtelif 

~ re 932-2710 No. fu dosya ile dairemize 236.924.435.70 
YekOn 

Mevduat: 
Türk lirası ...................... . 
Do\"i ı 

Muhtelif ......... . 

ıt 1 l6SS 778. 30 
5.2Q4 751 .Ql 

YekOn 

18.983.530.30 

.-.. "'-~ ve satış günü de vakit YC saatinde ma-
l, et, 0 ne, ıuratmda ne hatlinde bulunacak memurumuza müra- Iskonto haddi 11~ S 112 - Altın üzerine avans ~o 4 1/l 

caatları ilAn olunur. \2423) 



Çocuk Baltası, iş Kumbarası Baltası 

içi neşe ile dolu 
Birer kumbaramız var ! 1

11 Biz aşarız her yolu 
Çünkü kumbaramız var ! 11 

Bayram ne kadar tatlı 
Kollarımız kanatlı l :. ı Neşemiz iki katlı 

Çünkü kumbaramız var! 

• ' • ·l ,. .. ' ' • ı . : "·. • ~· • • • • • .• ' • • . ı ""'. • ~ ;• ' ; J·a: • .. 
Şüt 

Veren 
Annelere Fosfatlı ark Malt Hulasası Kullanınız. Sütünüı:e

arthnr. Çocukların iti' 
miklerini kuvvetlend 

·~ - -- $" 

... 

Tl:JQ.KiVE 

llRAAT 
BANKA51 

I CT 

A • gane mercı ... 

Dünyanın her tarafnİda intişar eden gazete ve rtte"' 
mualar i~in de ilin kabul ve her nevi 

rekllm neşriyat. yapıhr. 

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

Telefon rtumaralar1 : 20095 • 2~ 
Posta kutusu : lstanbul postanesi 1 

~~~ı~ı ıı~ınrımııııııııııııı~~ıııımıı~~ııı 
Bankası 

Tesis tarihi: 1888 

§ Sermayesi: 30. 000. 000 Fran1' 

D 
;;;;:;:; 
iii fdare merkezi : ISI AN BUL 

· • 'A Q A il Türklyedekl Şubeleri : 

B'ı R 
1
. K T 

1
• QE N lstanbul ( Galata ve Istaobul ) lzoılt 

Samsun • Mersin . Adana 
..-.ıA ı ı A-r 'D'Q Yunanistaodaki Şubeleri: 
l<Ji-I\~ 1 .,, t: t:: =--= Selanik • Kav1tla • A tiga. Pire 

SAHiBi' J.IEHJlET ASIM ~ Bi!Gmum .~anka muameleleri. Kredi mektupları. Cari bedP" 
u mumt Neşriyat MUdUrtı: FİKRET AolL _-~~ lan kuşadı. E~ham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 

YAKIT MATBAASI - 1STANBUL -~ııı~wıımınııı ~nıır@~l~llillll" 


