
istintak hakimliğinin kararı üzerine 
ve 5 günlük mevkufiyetten sonra 

dün akşam çıktılar 

Çankayadan d5nflt 

Celal Bey 
Dün Atinaya gitti 

Yunan teklifleri ha
zırlanmış, teklif /e
rimizi bekliyorlar 

lktısat Vekili Celal Bey dün 
aabah Seyrisefain idaresinin iz. 

~--mlll!!'.'l'll--=--ı:--~-~~~=~~~~-'!'!"!==Z:-::~?O==~~~=-ı;;;:;=========;1I mir vapurile Yunanistana hareket 

etmİ§tir. Celal beyle birlikte Ha· 
riciye müste§arı Numan Rifat, ı, 
Bankası Umumi müfettişi Sami, 
Harici Ticaret Ofisi müdürü Ce· 
mal beyler de Yunanistana gitmi§
lerdir. 

Celal bey Atinada Yunan hü
kG.met adamlarile iktisadi mev· 
;1;ular üzerinde görüş•:ektir. 

İktisat vekilimiz vapurda; 
şehrimizdeki meb'uslar, vıili.yet er· 
kam, lstanbuldaki iktisadi mües-

~=~i... ... ~;.,.~_ı====..;~::.;;:=...aı seseler erkanı ve bankalar müdür· 
lerile diğer zatlar tarafından teş· 

glrenlerden bir kaç1-- Bundan sonra yirmi üç genç is-
r TafallAb 3 DncB .. yıfamu:da) tintak hakimliği dairesine getiril· 

yi edilmiştir. 

Yunanhlara göre 

ATlNA, 23 (Ilususi) - l'unan hUkOmc

tı Türkiye tktısat Vekili CelAl Beyin 1 tik

bal ve burada ikamet programını tesblt ey-

lcm.i~tır. Yunan tktısat nazın JU. Basmacı 

Oğlu Başvekil Ça.ldarlsle görU,erek Tllrk -

Yunan ticaret muahedesi mUzakeratında 

Yunan noktııl mu.arını te bit eyleml~tlr. 
Yunan hUkftmeti, Tlirk - Yunan ticaret 
muahedesinde Yugo11lav - Yunan ticaret 

........................................................................................... 
Çocukların günü 
··································-

- Demek ki bugiln bet yaıındaaın yavrum ... 
- Evet •• Ama annem dedl kl çok yemek yersem gelecek aene baJihl 

altı yqına slrecekmlflm •• 



Sayıfa: 2 

Çocuk haftası 
(Başmakaleden devam) 

her itte nasıl tasarruf yapılabile -
ceğine dair canlı bir misal de gös
termitti. 

İ§ Bankasına gelince, o da ço -
cuk bayramından istifade ederek 
herkese 11 Bankasının tasarruf 
kumbaralanm hatırlatmış, bu 
maksatla süslediği otomobilin ö -
nüne ve arkasına gayet büyük 
mikyasta iki tane kumbara yap -
tınnıf, ve bu kumbaralardan biri- j 
niq içerisine üç dört tane çocuk 
koymuf, bu suretle propaganda 
san'abnm en güzel ve zarif bir nü
muneaini göıtermiıti. 
• Sabahleyin hava açıktı. Fakat 
bir aralık turadan, buradan mey -
dana çıkan bulutlar havayı ve gü
neti kapattı Hatta bir ara
lık sokaklara ve bayram yer
lerine dökülen ve güzel es
vaplar ile süslenen Ankara ço
cuklarının yağmura tutulmasın -
dan, çocuk hafı,. başlangıcının ne 
§esi bozulmasından bile korkuldu. 
Bereket venin, bu haJ çok devam 
etmedi, hava yeniden açtı hatta 
o kadar açtı ve ısıttı ki Ankarada 

VAKiT 

VA KIT' ın Hususi Telgraf farı - - - - - - -- ~~-

Zehirli gazlara karşı 
Memleketimizde 600 bin lira sarfile 

bir maske fabrikası yapılacak 
ANKARA, 25 (Hususi) - Hi

laliahmer cemiyetinin kongresi 
dağılmadan evvel Sıhhat ve içti· 

mai Yardım Vekili Doktor Refik 
Bey söz alarak §unları söylemiş· 

tir: 

"- Umumi meclisiııiz vazifesi
ni bitirirken Cümhuriyet hükumeti 
nin cemiyetimize gene insani ga· 
yeye matuf bir vazife vermek üze
re olduğunu tebşir etmek bterim. 

Bursa kaplıcaları 

Hükumet kaplıca şirketine 
yardım edecek 

Bir çok memleketlerde olduğu gi· 
bi harp zamanlarında sivil ahaliyi 
zehirli gazlardan muhafaza için 
bir "gaz maskesi fabrikası,, tesis 
etmek üzere cemiyetimize 600 bin 
lira derecesinde bir yardım ya
pılmasına karar verilmiştir. Bu su-

retle esas vazifelerimize dahil bir 
işin daha yapılmasına başlamak 

üzere olduğumuzu sevinçle arzet
mekle mübahiyim . ., 

Esnaf bankası 
lzmirde halk paralarını 

geri alıyor 

- -
Yeni hatlar 
Kayseri-Ulukışla 

demir yolları 
ANKARA, 25 (Husuai) - Kay

seri - Ulukışla demiryolunun ta· 
mamlanmasına büyük bir faali
yetle çalıtılmaktadır. Hattın he
nüz ikmal edilmiyen kısmı on iki 
kilometredir. Bu kısımda fazla 
köprü yapılması lazım gelmekte
dir. Şimendiferin biran evvel iş

lemesini temin için köprüler şim
dilik ahşap olarak yapılacak, hat 
işletmeye açıldıktan sonra köprü
ler demirden veya beton armeden 
yapılacaktır. Hattın mayıs sonuna 
kadar tamamlanmıt o]acağı tah
min edilmel;tedir. 

Japon elçisi 

Celil Be1 
' 

Dün Atinaya gı 
ı Baş tarafı ı tnci -~ 

muahedesinin esası tuhılnıa!lın~ 
rar \'f~rmlştlr. Ml\omaflh 'fürl' 

41 
lan tarafından yapılacak tckıınet ~ 
kere f'dlle<"ektlr. ::\lliuılu•ratııt ~ 
kında burada nikbinlik bükUın 5 

Biz ve komşumuı 1 
wfı 

Yunan HükOmet Fırkaıu n j 

Katimerlnl pzetf'sf, Türk wldlltrıııl' 
~·i ziyareti nıUnasebettl~ u eatırı.t' 
tadır: 

Avrupada hemhudut devıetıeti11' 
lif anlaşmalarla gUmrUk du,•arıatıll1 

mağa gittikleri bir devirde, lk~ 
dizgini.iyen devleUcrln akıllı bir il 

tıııat .. sistemi tatbik ederek tstl~.ı 
• tU,.. 

tekabllcn sar! etmcğe gayret e f 

devirde , biz ve komşumuz 
TUrl<ıe 

sıkı ve bun bir iktıs:ı.dl anla§rııa ,.rV 
bile, lstihsalAtlarımızı karııtıklI 01 

!etmek üzere niçin bir anlaşma yaP 
Eğer konferansı iki hUknır.et 

idare edecek olanlar bu mevzuat 

dUşUnllr \'e hareket ederlerse. tıı 
ıı' memnuniyet verecek bir §ekllde 

meal haklı bir surette Umit edııeııUil'' 
:ı:aman, Türk - Yunan ticaret ııı .J 

dtl'p 
dahi\ evvel Yl\}>ılmı§ olan muatıe 1 

mamlıyara.k, belki de, her iki ıne çocuk haf tası ile beraber ya o; mev
t imi de bqlamış gibi oldu. 

Çocuk haftası çocuklar için bir 
oyun ve eğlence haftası olabilir. 
Fakat büyükler için böyle değil -
dir. Çocuk haftasıntn büyükler 
için minuı küçükleri, onların ih
tiyaçlarını, memleketin !:Or.uk ba
kımından istikbalini düşi.inmektir. 
Nitekim (Vakit,)in bugünkü nüs· 
hasında Büyük Millet Meclisi Re
isi Kazım Paşa Hazretlerinin yaz
mış oldukları bir başma'kalede bu 
hakikate pek haklı olarak ifaret 
edilmiştir. 

ANKARA, 25 (Hususi) - Bazı 

hastalıkların tedavisinde faydası 
o]duğu fennen tahakkuk eden,ayni 
zamanda memlekete iktısadi fay· 
daları olan Bursa kaplıcalarının 
en son tesisatla işletilmesini temin 
edebilmek için hükumet hazinede 
mevcut esham ve tahvilattan yüz 
elli hin liralık satarak bedelile 
Bursa kaplıcaları tirketi tahville· 
rinden satın almağa karar vermiş
tir. Bu hususla hükiimete mezuni
yet verilmesine dair bir layiha M. 
M. Meclisine sevkedilmiştir 

IZMlR, 25 (Hususi) - Es· 
naf Bankasından geri a]ınan para 
160 bin lirayı bulmuştur. Banka
nın eski idare meclisi azası hare· 
ketlerinin doğru olduğunu söyli
yerek istifa etmiyecekleriin bildir· 
mişlerdir. Bunlar gazeteler de bu 
yolda bir de beyanname neşret· 
mi§lerdir. İzmir dedikodu içinde· 
dir. Banka paralarını geri almak 
üezere müracat edenlerle doludur. 
Bu yüzden hemen hiç muameJe 
yapılamamaktadır. 

re!ahmda başlıca &mil olabilir. 

Cenaze büyük merasimle mmı·•nn•ınm•mn•uımıuuımnnmnnmmnmıııııııum•""ııı 
nakledilecek Amerikada dolar 91e 

Ki.zmı Pata Hazretleri makale
de çocuk meselesinin esasen mem 
leket için en mühim bir nüfus me· 
seleıi olduğunu gösterdikten son
ra imparatorluk devrinde bu me
selenin ehemmiyeti anlatılmamak 
yüzilnden memleketimizin gördü
ğü zararları izah ediyor ve: 

Batum konsolosluğu binası 
ANKARA, 25 (Hususi) - Tif-

lis konsolosluğunun lağvile bot 

Tevkif edilen hocalar 
IZMtR, 25 (Hususi) Torba· 

lıda üç hoca hakkında ezan mese
lesinden dolayı takibat yapıhyor-

kalan konsolosluk binasını Sovyet 
du. Bunlardan Hacı Hasan Efendi 

hükumetine vermek, buna kar§rlık 
tevkif edilerek lzmire getirildi. 

Batum konsolosluğumuzun İ!gal 
tt. w • R l •t b. 1 Muhakemesine ağır cezada bakı· 

ANKARA, 25 (Hususi) - Ve
fat eden Japon elçisi Uıida cenap· 
!arının cesedi tahnit edilmiıtir. Ai
lesi gönderdiği bir telgrafta cena
zenin Japonyaya nakledilmesi ar
zusunu izhar ettiğinden cenaze 
perşembe akıamı büyük merasim
le Ankaradan kaldırılarak trene 
konulacak ve cuma günü lstanhu· 
la getirilecektir. 

Cenaze o gün Sirkeciye götü
rülecek ve ak§am trenine konula
rak Viya~Nnlil... P .. ..:...- ,.,...._.ı-~ 

J aponyaya gönderilecektir. ., 
Cenaze Ankarada trene konu

lurken istasyonda Vekiller heyeti 
azası bulunacaklar, bu esnada bir 
manga asker havaya üç el ate§ e
dece.~tir. 

"- Efer O!lmanlı idaresi zamanında en 

afır hiı.metlt!r ve sulldaredcn mUtevellit taz

yflde.r ınünhallıran Türk ~ocuklarıııa ,.e un -

ıınnına tahmil edilmemiş olsaydı, TUrk mil -

Jeti asırlarca ı.aylatıı uğratılmamı' bulun -

uydı bogtln huduUanmız dııh!Undekl uUru • 

sumn:ı 3lmdlklnden bir kaç mi il fnila olur -

e ıgı us ara aı ınanın a ,nması l k 
hakkındaki layihayı bütçe encüme. aca tır. F k 
ni müzakere ve kabul etmittir. Diğer taraftan müezzin Salih ır a 

Adana_ Nusaybin 1 Efe~d~nin Çorum .ma~~emesin~e 
grupu 

du.,. 

Diyor!" Bundan sonra da gene 
çok haklı olarak çocuk meselesi -
nin ayni zamanda bir terbiye me· 
selesi olduğunu gösteriyor. 

Evet, bir saksı içinde bir çiçek 
yeti,tirmek nasıl insan için bir 
zevk ise hilkatin ve hayatın en gü 
zel bir çiçeği olan çocuğa bakmak 
onlardan daha yüksek bir zevktir. 
Fakat ayni zamanda bir vazife o· 
lan bu zevkli i,in içinde çok zor 
bir terbiye meselesi olduğunu da 
unutmamalıdır. Çocukları yalnız 

himaye ederek hayatlarını muha
faza etmek kafi değildir. Onların 
iyi yetitmelerine, maddi srhhatle
rine ehemmiyet verildiği kadar 
bilgili, marifetli olmalarına, ma -
nevi varlıklarımn iyi seciyeli ola -
rakteıekkülüne de çalışmalıdır. it
te çocuk haftasının en mühim bir 
gayesi de bu hakikati memleketin 
her tarafında, her sınıf halk taba
kaları içinde yaymaktır. 

Mehmet Asım 

• tevk1fıne karar verılmıştu. Salıh 
demıryolları Efendi tevkif edilerek Çoruma 

ANKARA, 25 (Hususi) - Ada- sevkedilmi§tİr. 

na-Nuıaybinn demiryollarının 27 Hususi idareler layihası 
nisanda Fransız şirketinden bizim 
idaremize geçmesi mukarrerdi. Fa 
kat §irketle henüz anlaıılamadığı 
için bu i§in biraz gecikeceği anla
şılıyor. 

ANKARA, 25 (Hususi)-Muh
telit encümen yarın toplanarak 
hususi idareler layihasının müza· 
keresine devam edecektir. 

Muğla ve civarındaki 
zelzele tahribat yaptı 

Muhtelif köylerde tek tük yaı:alılar 
ve yıkılan evler eksik değildir 

MUGLA, 25 (A.A.) - Dad
ya zelzelesi hakkında alınan taf
silata nazaran zelzele bilhassa köy 
lerde çok tahribat yapmıştır. 

Yazı köyünün evlerinin yarı -
dan fazlası, Cuma köyünün tek -
mil evleri yıkılmı9, Mesudiye kö
yünde 80 evden ellisi oturulamı
yacak bir hale gelmittir. Kara -

•
1
•

11 11 11•11•·---~'"'"'"'ııuı·nm-•ııı""'""'"-""'"0' 1 köy, Hızırtah, Kızlan köylerinde 
lzmirde Alman seyyahları de fazla tahribat olmuıtur. 

gün Muğlada da tiddetle hissedi· 
len zelzele Bodrum ve Köyceğiz· 
de de duyulmuş. Bodrumda biraz 
tahribat yapmıştır. Felakete uğ 
rıyanlara yardmıda bulunulm&k i
çin valinin reisiliğinde bir der
nek kurulmuıtur. Dernek çalışmı
ya başlamııtır. Açıkta kalanların 
yerleştirilmesi için tedbirler alın· 
mış ve bunlara derhal çadır da
ğıtıhnıştır. Bir taraftan da yara
lıların tedavisine çalışılmaktadır. 
Daha 200 çadıra ihtiyaç vardır. 

IZMIR, 25 (Hususi) - Ose - Cuma köyünde 10, Mesudiye-
ana vapurile bugün buraya 350 de 2, Yazı köyünde 5, hafif yara
Alman ıeyyahi geldi. Selçuk ha- lı vardır. Dadya hükumet konağı
rabelerini gezdiler. Gazi heykeli- da oturulamaz bir hale gelmittir. 
ne muasimle çelenk koydular. Bu Geçen seneki zelzelede de Dad 

Dadya hükumeti çadırda vazi· 
fe görmektedir. Zelzele Dadya 
ve Bodrumda aralık aralık devam 

radan Bergamaya ıidecektedir. ya mühim hasara uğramıştı. Ayni ediyor. 

Razgrat hadisesini 
görüştü 

ANKARA, 25 (A.A.) - C. H. 
Fırknsı grubu idare heyeH riyase
tinden: 

C. H. F. grubu bugün öğleden 

sonra Af yon mebusu Ali Beyin ri
yasetinde toplandı. 

1 - Hariciye vekaleti vekili ıı
fatiy le Şükrü Kaya Beyin Bulga
ristanda vukua gelen mezarlık ha
disesi ile Avrupaya seyahat eden 
Hariciye vekili Tevfik Rü§tÜ Be
yin Bulgaristanda.n geçerken bu 
mesele üzerinde yaptığı temas 
hakkında verdiği izahat dinlendi. 
Ve hükUmetin siyaset ve hareketi 
tasvip olundu. 

2 - Görülen lüzum üzerine B. 
M. Meclisi Divan riyasetine daha 
iki katibin ilavesi hakkındaki tek· 
lif tasvip edilerek yapılan intiha
bata Rize mebusu Ali Beyle Mer
sin mebusu Hamdi Beyin f ırkaca 
namzet gösterilmesi kabul olun
du. 

?-Fırka encümeninin sayım ver 
gisi kanunu üzerinde halen tadllat 
yapılması mümkün olamıyacağı 

hakkında.ki raporu okundu ve hü
kumete tevdii kararla§tırılarak 

müzakereye nihayet verildi. 

Bulgar meclisinde baş-
vekilin izahatı 

SOFY A, 25 .(A.A) - Bulgar 

albn esası 

VAŞiNGTON, 25 (A. ~ 
Kanunuesasiye göre reisi~·~. 
nın doların altın ayarını ıP 

ğe hakkı var mıdır?. ypİ_ i 
Bu suali ortaya atan M· Jıfl 

Jrr. Ve bu mesele hakkınds~ 
müddei umumi tarafından . 
kat yapılmaktadır. Bu tah. 
neticelerine göre hükumetJ~ 
lifleri yeniden tetkik olunab• 
t
. ...,, 
ır. ~7' 

Röyter muhabrnnın ıst~ .... '9 
na göre dolar ile ingiliz h,,,, F 
nisbi fiatları h'!nÜz müteb ..,~~ 

··ıı" lar tarnf m•lan tetkik ve J11i.I r 
edilmit değildir. 1ı' 

Bu husustaki mükalernel~~I ~ 
nüz ilerlemit değildir ve hal• dl 
da· istikrarın ne gibi tartlar ıJ1 ' 
· d ·· k" l "' ve etJ " sın e mum un o acagı . iJ1, 

gl!n kambiyo fiatını kabul ;y ;J 
tihııp edilmesi muvafık ol-1' Ji' ~ 
ler hakkında cereyan etnıe1't tiİ 

Gümrük tarif el erine ge ~~ 
lngiltere en ziyade maı:ha~~ ı 
saade millet maddesini ihtı ıe ' 
den hu5usi ticaret muahede 
tarafta·rlır. ~ -------- ~ 
Cihan ikhsat kanf er':ı 

LONDRA, 25 (A. A.) _..ıcol 
ciye nrzareti, cihan iktıfS.t . i tJ 
ransı te§kilat komisyonu re•~if ~ 
Con Simonun, milletler c~ d''ıl 
kHibi umumisi vasıtasile, :,l 
yondaki arkadaşalrını 9 ıı•pı.ı' 
öğleden sonra Londrada t~jıdi' · 
mıyo. çağırmıt olduğunu ,1 
mektedir. ~f 

ajansı bildiriyor: Baıvekil ~~I 
ıanof gazetecilere beyaJI ttl. 
Razgrat hadisesini Türkiye ıe f' " 
ciye vekili Tevfik Rüştü ~1-o
libe istasyonunda yaptıs:-~ I 
kattan sonra kapanmıt te ıa .1 

tiğini ıöylemiıtir. .-ı' "1"', 
Ayni hadise dün mebu ııss"'~ 

lisinde de mevzuubahtO 1,,.~ il' 
Baıvekil sosyalist ~ebU~~.1 
Paıtukhofun bir sualıııe ~~I 
cevapta hadiseyi anlat1111fdı~ 
matbuatının buna dair Y~ •. .1 
nı okumu§ ve demittir k• · ot:'") 
"Şimdi b\ı hadiee tasfiY~ll'~ 

muttur. Türk ve Bulgar dl bd ~ 
arasındaki &amimi dostl~~İ 
hadieelerle kararmaz. _.ıİ 
böyle hadiseleTe ileride ııl 
mak lazımdır. 
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~ 
Çocuk işinde 

ihtisas 
Çotuk Yir . . 

llt, 8 nuncı asrın mevzuu-
u ınevz 

tıı birçok .. uun etrafında söyle-
iu iene ıozler vardır. Fakat ço
'İYed hu aırın bize öğrettiği 

en t 
.. ~dır· lh . anım.ak zarureti de a· . hıas ! 

tzde, heki l'k . . 
Çotuk rn 1 ıstısna edilir -

b'!lnlallleıelelerile ciddi surette 
ktor F r hem.en yok gibidir. 

Uat b h ~ h ey er babaya ve 
er rn" h ' 'ıı bı'r ute assısa nasip olmı-
sev · ı 

Gürbüzler 
Dün elli çocuk ara
sından kazananlar 

Yarın öğleden evel 
hediyelerini alacaklar 
Dün çocuk haf tasının üçüncü 

gün idi. Halkevinde bu münase-

Olü doğan ~ocuk 

Bir Ebe H. 
Çocuk Haftasında dün 

memlekete bir çocuk 
kazandırdı ------ Dün Sirkeci E· 

tııdiain· gıy e Çocuk davasına 
N ' ı Yerrniştir. betle meme, ve mama ve oyun . 

bussuut cadde -
sinde şayanı dik
kat bir doğum 

hadisesi olmuş • 
tur. 

~ 

.. '! et lial'I 
lıfu, t h 1 çocuk davasının 
leh ep esine b'' "k b' ı-ağJ uyu ır a aka 

tr.
1 
anınıştır. 

'lı ın· 

. çlu Çoc~kA. Malik, Türkiyede 
lııkıla,I> ' Yaradıcı küçük insan, 

a. Yolund 1 . 'aa1n a eser erıle çocuk 
a anlay1 • 'b . tn ihr ~1 ıtı arıle tama • 
ııaaı d · . liil . aıres1ne geçmi§tir. 

mı A MaJ"·" 
tık d · ıgın actığı cığır 

ava.sın b. d - -
ı.. taraf l ın ız e karanlık ka 
'liL arını d 'illi cu·· .. ay ınlatmaktadır. 
ı turn · l' Yarak 1§ 1Yen cocuktan baş-
tre ' Yaratıcı k·· .:k . 

l ilıukt d' uçu ınsanın ne-
.._,,,.. e ır olab'l ... . . . 

• J~~ r .. 1 ecegını ve nı· 
•ı · . :ı0cugu · k A 1Çın ın h· n 1n ılapçı olabilme-
'' ı· u •tini lzı,... l n nasıl hazırlanma· 

.. ,ge di '"' · 
Çocuk d gın1 anlatıyor. 

~'' İci avasının, muzaffer ol-
Ilı.... - n Çocuk . 
t'""ldau tab ışlerinin her ba • 
~laırn abette olduğu gibi ih-
" h ası lıizı ı· H ·ı . , · 'Tlalik b rngc ıyor. ı mı 

~nu Verd' unun bize ilk tomurcu-
1. 

çocukları arasında büyük bir mü
sabaka yapılmıştır. 
· Bu müsabakaya elliden fazla 
çocuk girmiştir. Üç çocuk doktoru 
tarafından çocuklar birer birer 
tartılarak sıhhatleri muayene edil
miş ve yaşlarına göre olan nisbet
leri hesaplanmıştır. 

50 güzel çocuk içinde meme ço
cuklarından, Gülümser Refik, Ah· 
met Mazhar, Osman ile mama ço· 
cuklanndan Metin Avni, Ruhi Ni· 
hat ve ikiz olan İnci Behçet ile 
Turgut Behçet ve oyun çocukla· 
rından da Nermin Memduh ve Ha
luk Kemal birinci derecede mu· 
vaffak olmuşlardır. 

Bu gürbüz yavrulara yarın og
leden sonra Halkevinde hediyeler 
verilecektir. 

Yeşil gün 
V1 ~J Sadri Etem \J k• d•• } Stik "•nnhnııııı ınmııumıuı """"""' IUllftmB ç ı uşman arının 

~·· t~ hakkında son aylardaki 
tırf e . 

ttı ı f ı· ı . h .. ı" 
t "~tile k ~r tarafından aa ıyet erı u asası 

ııt F l)arüJf~e konferanslar Yeşil Hilal cemiyeti merkez he· 
t,l~ıl Bey ~.~n müderrislerinden yeti toplanmış, bir aylık faaliyet 
li~a.ı·ay lise ~n saat 15,5 te Gala· etrafında görüşülmüştür. Buna na
~· ra~ı h'"kksınde Ergani dahili is· zaran son bir ay zarfında Mazhar 
··•ır· .. ıncı b' 
lıı <.:. Su a ır konferans ver Osman Bey taraf mdan radyoda 

!ti d>.tı~"::r:·1 .11• guehc·ede ikti3at müderris ,v. ,. •ı l Doktor Zati Bey tarafından Kule-
·' , tı Ba· ırk" ıs Etem Bey tarafın
lll" > ~tf nıe ....... oy de Halk fırkasında li askeri lisesinde içki aleyhinde 
,. ltı ~u et f konferanslar verilmi~tir. 
~ ı Veri} ra ında bir konfe· 

:ı ~-Fen faeck·~ıktir. Bunlardan baş· Ankarada muallim Nusret Bey 
d" l~· u teı' 11' I . d tarafından cemiyete yeniden 30 

Ebussuut cad -
desinde 56 nu
marada oturan 
Madam Suzan 
hamiledir. Do -

Ebe Şahin H. ğum günü yak -

}aştıkça kadıncağız fenalaşıyor ve 
alhomin kendisni tehdit ediyor. 

Evelki akşam hsataya çağırılan 

Ebe Şahin Hanım bir kaç yardım
cı ile hastaya pansimanlar yapı-

yor ve sabaha karşı çocuğu alı· 
yor. Fakat doğan bu kız çocuğu 

~imdiye kadar tesadüf edilmemiş 
bir haldedir. Çocuğun vücudü 

kar gibi beyaz ve kar gibi souk
tur. Çocuk ölü doğmuştur ve her

kes Suzanın kurtulduğuna mem
nun, çocukla alakadar bile değil. 

Fakat ebe hanım hastasından 
sonra bu garip çocukla meşgul ol· 
mağa başlıyor.. Bu meşguliyet tam 

iki buçuk s:ıat devam ediyor. lki 
buçuk saat sonra hazır bulunanlar 

çocuğun kımıldandığını ve garip 
garip sesler çıkardığını hayretle 

görüyorlar. Çocuk iki buçuk saat 
ölü kaldıktan sonra dirilmişti. 

Ebe Şahin Hanım, bize şunları 
söylemiştir: 

"- Otuz beş senelik ve birinci 
sınıf ebeyim. Mesleğimizde her 
türlü garip hadiselerle karşılaşı-

rız. Bu doğum da bir garabetti. 
Şimdiye kadar doğurttuğum ço-

cukların hiç birinin rengi böyle 
değildi. Ne ölü, ne de canlıya ben· I ~ P ıt Nafiı B ı ınua ım erın en 

t ~ ~ en fak"l ey Yarın beş buçuk- aza kaydedilmiştir. Bu ~ene hazi· ziyordu. Ve çocuk adeta iki aylık 
~11da, ikru lesi konferans salo· ranm ilk haftasında yeşil gün bay- kadar büyüktü. Kanını harekete 
~t!enıhe ııat rnüderrisi Zühtü B. ramı yapılacaktır. Bu bayramda getirmek, nefes aldırmak için ne 
> l\de S·· gecesi dokuzda Kadıkö- şehrin muhtelif yerlerine içki aley gibi fenni tedbirler alınması icap 
lf l' UreyYa . 

eo .. ' llluall' . sınemasında, coğ- hinde dıvar lavhaları yapıştırıla· etti ise hepsini tatbik etim. Netice 
ıı:ı·~a.fl'a. d 
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Sadi Bey yarın cak ve içkisiz eğlenilmek üzere bir de gayretim boşa gitmedi. Bu ted-

Yılan • • 
ışı 

ihraç mallarımız
dan biri bu olacak 

Yılandan pek fay dalı 
serumler yapılıyor! 

İstanbul Ticaret odası ihracat 

maddelerimizin miktarını arttır

mak için tetkikat yaparken yeni 
bir ihraç maddesi bulmuştur. Bu 
madde de (yılan) dır. 

Son senelerde Avrupada büyük 
ilim müesseselerinde yılandan çok 
kıymetli ve faydalı !erumlar te· 
min edildiği için yılan satışı Avru· 
pada mühim miktara çıkmıştır. 

Bundan ilk evvel istifade eden 
Yugoslavya olmuştur. Yugoslavya 
geçen sene yarım milyona yakın 
kıymetinde yılan ihraç etmiştir. 

Bu sene de Yugoslavya hükume· 
ti yılanın serum halinde sevkine 
krar vermiş, bunun için Zagrepte 
bir enistitü kurmağa teşebbüs et
miştir. 

İstanbul Ticaret odası da mem· 
leketimizde mühim miktarda yı· 
lan olduğunu düşünmüş ve bunla· 
rın ne sudetlE ihraç edileceği hak
kında tetkikata başlamıştır. 

Bir • 
mır as 

300 bin lirasını 
teberrü eden kadın 
bunamış mı idi? 

• 
Sayıfa: 3 

SOHBETLER 

Kitap 
"Yaşıyan değil, gören bilir,, sÖ· 

süzünü, bugün artık: 
Y aşıyan değil, okuyan bilir! 
Şekline sok~biliriz. Hiç şüphe 

yok, ki hayatta görmek ve görmek 
için de gezmek, dolaşmak lazım. 
dır. Fakat görgü, eğer bilgisiz o
lursa, hiç bir fayda vermez. Ancak 
bilgili görgülerdir, ki yemiş verir
ler. Bunun için de, okumak, çok 
okumak şarttır. 

Kütüphane, bugünkü medeniye· 
tin temel taşı olmuştur. Eğer, Os· 
manlı imparatorluğu za.manmda, 
taş kovuklarda örümceklenen ki -
tapları göz önüne getirirsek kitaba 
ve okumağa ancak Cümhuriyetin 
kıymet verdiğini takdir ederiz. 

itiraf edelim, ki eski devirlerde, 
maarif idareleri kitaba ve kütüp
haneye ehemmiyet vermemişler en 
kıymetli eserler Avrupaya satıl

mış, çalınmış, geri kalanlar da her 
hangi bir medrese kütüphanesin
de küflenmiştir. 

Halbuki kitap, bir neslin, son
raki nesle, duygularını, görüşleri
ni, heyecanlarını nakleden yegane 
vasıtadır. Nasıl, ki bugün, büyük 
Türk medeniyetinin mevcudiyeti
ni de bize, Orta Asyada, Sumer 
ilinde, Hitit merkezlerindeki kü
tüphane bakayaları öğretti. 

İlk defa, maarif yapısına kütüp· 
haneciliği koyan Cümhuriyetimiz, 
bu işi yalnız mektep sahasında hı· 
rakmadı, Halkevleri talimatname• 
sine de kütüphaneciliğe ehemmi
yet veren madde koydu. 

lşte, kitaba verilen ehemmiye· 
tin, ilk yemiılerini nihayet top1a
mağa başlıyoruz. Ankarada halk
evi 20,000 ciltlik kütüphanesini 
halka açtı. 

Ankara Halkevinin kütüphane· 
si, yalnız bu neslin ve gelece!< nes· 

Bir müddet evvel Manisada ka· lin irfanına hizmet etmekle kalmı 
ra Osmanzade Zahide Hanım öl· yacaktır. Bu kütüphanenin, Türk 
müş, ölmeden hazırlattığı vasiyet- irfanının ilarlemesi için çalışacak 
name ile değeri üç yüz bin lira· olan çok daha sonraki nesillere de 
dan fazla tutan servetinin bir kıs- büyük hizmeti dokunacaktır. 
mını Darüşşafaka, bir kısmını da Bu faydalı ve verimli kapıyı a-
Manisa hastanesine bırakmıştı. çan fırkamızın ve büyük reisimi-

Zahide Hanımın mirasçıları, zin önünde, bir kere daha hürmet
Manisa hukuk mahkemesinde bir le eğiliriz. 
dava açmışlar, kendisinin bu va- SelAmi izzet 
siyetnameyi hazırlattığı sırada ============== 
bunamış olduğunu, vasiyetname
nin hukuku bir kıymeti bulunmı
yacağını ileri sürmüşler, hüküm
süz sayılmasını İstemişlerdir. 

Manisa hukuk mahkemesinden 

Mektepliler andı 

ltde arulrne . . d 'k . tii rtiai 2.. saısın e, ı tısat 

to~U ıs d ~~tü Bey cumartesi 
"'tte.fya. e .. 1 •caret mektebinde, 

deniz gezintisi yapılacaktır. Yeşil birler yapılmasaydı çocuk çıktığı gelen istinabe talimatı üzerine, 
hilal bayramı programını hazırla· gibi kalacaktı.,, İstanbul birinci hukuk mahkeme-

Maarif Vekaleti bütün mektep· 
lerde her sabah bir "ant,, merasi· 
mi yapılmasına karar vermiıtir. 

Bir kaç güne kadar Maarif mü· 
dürlüklerine tebliğ edilecek olan 
bu karara göre mektepliler her 
sabah mekteplerinin münasip bir 
yerinde toplanacaklar ve şu andı 
okuyacaklardır: 

~tt lnuderr· · M 
h• eai 0 •• ıın acit Bey cu-
""'•i d ı:.llnü c "' f ~ tı e d h ogra ya darülme· 
0tıf a ili · ik era.11 l ıst raz hakkında 

sar v 
~~ ereceklerdir. 

l\<>pr·· h 
d~Un ıa.~ h aşında kavga 
b11~i- ~. köprü basında Ab-
"ll' ••• ~,. h' . 
~· l'~l ' . u ıttin ve Salim Ha

ı!le erınde 'k· .. 
h tdir 1 ı kışı kavga et· 
Qll • 

dij~ aralık S . 

mah üzere Doktor Zati, Cevat Nus. 
ret, Bahaeddin, Celal F cyyaz, F e· 

rit Beylerden mürekkep bir komi
te teşkil edilecektir. 

Bir muhasebecinin zim
metine para geçirdiği 
iddiasile muhakemesi 
İstanbul üçüncü ceza mahke

mesinde, "Vanderzey,. Felemenk 
tjlld lhittıi alım., bıçakla Ah· 
.\L ;n l'ar l boğazından ve elle· vapur kumpanyası sabık muhase· 

"<IU a anııs l l becisi Sadi Bey, 18,000 lira zim· 
~ltı] tra.hnn d · • Ya :o anmıştır. 

llıı!tır e hastaneye kal- metine geçirdiği iddiasile muha
keme edilmiştir. 

nit ka - 1 1 iddiaya göre, kendisi, 500 me-
~ !lir tlıi.id Zanın kurbanı murun bir senelik kazanç vergisi 

't ~'rt k det evvc} Berlinde bir olarak bu parayı şirketten almış, 
t,l'ırcilt..: a.ıaaı olrnu• t fakat Maliye şubesine götürmiye-
Qıt- l . •ra ii .. n ayyare 
ta.h . İ.itk h, stune düşrnüş ve genç rek, alıkoymuştur. 
~ '.11dt 'butırnı ölmüştü. Birlinde Şirketin vekili, bu vergi vaktin-
ı :tıra .. Unan "l ~ d ·ı d' w. • • • k Q\l k •tfik rnu azım Zeki e verı me ıgı ıçın şır ete aynca 
Iİııct ');' ku~~ı Sabiha Hanım olan 93,000 küsur lirada ceza kesildiği 
~*~ lat'rıb~nının .c~naze::i Ber· kaydini, iddiasına ilave etmiştir. 
ı,l',lc ~llundak; get.ırılmiş ve dün Mahke.me, meseleyi tetkik etmek 

tFrıediI . e~ınden kaldın- üzere muhakemeyi başka güne hı· 
rnııtır 

· rakmıştır. 

Doğan çocuk yaşıyor ve Şahin 
Hanım hiç bir tehlikenin mevcut 
olmadığını söylemektedir. 
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sinde bazı doktorlar bu hususta 
şahit olarak dinlenilmişlerdir. 

Bu husustaki istinabe kağıtları 
Manisaya gönderildikten sonra, 
ora hukuk mahkemesinden bu 
doktorların muayene deftelrenin 
de gözden geçirilmesi için yeni
den talimat gelmiş ve defterlerin 
mahkemece seçilen bir heyet tara
fından tetkikine başlanmıştır. 

Tetkik neticesine göre verilecek 
rapor, henüz hazırlanmaıştır. Bu 
rapor hazırlandıktan sonra, birin
ci hukuk mahkemesince Manisaya 
gönderilecektir. 

Zahide Hanımın aklı ve sıhhi 
vaziyeti hakkında şahit olarak 

1 

dinlenilen doktorlar, Mazhar Os
man, Nazım Şakir, Hulusi Behcet, 
Mehmet ve Kenan B~nlerdit". 

Dilsizler mektebi 
Dilsizler cemiyeti tarafından 

dilsizler mektebi leyli ve nahari 
olarak Saraçhane ba~ında Hayri· 
ye lisesinde açılmıştır. Dünden iti· 
haren talebe lcayit ve kabulüne 
başlanu~tır. 

" Türküm, doğruyum, çalışka
nım ~·asam küçüklerimi koru
mak, biiyükleriıni saymak, yurdu
mu, hudumımu özümden çok sev
mektir. Hlküm yükselmek, ileri 
gitmektir. Varlığım Türk varlığı
na arınagan olsun.,, 
S'llllmımıınnımwıu • mmn 11&11::ummnmmm m mnnuwmnımuuwm ı 
! = 
~ 15 Yll Evelki VAKiT ~ 
:ı nu 1111111111 mıuuıuumnmmıu mı ıırmnmo mmmınrumu•ı •ınmm a: 

26 nisan 1918 

• - Men'i lhti};fır lıeyctinden: 
,Jfuallime, memure lıan·mlara ayak
kabı r<•sikası ter:zii muamelesinin ar
kası alınmış oldu(jundan şimdi nıe· 

kfilibi aliye, t/ıliyeye müdavim olan 
/tanımlara rcsika ı-erileu!.:tir. 

Cumartesi l'e pazartesi günleri 
müracaat olunması. 

::: - Merkez kumandanlığından 

bildirildiğine göre clradın hamil bu· 
lundukları rıe iğtinam olunan eşyayi 
miriyei askeriyenin heyu furuht re 

şırası kanunen memnudur. 
Buna resaret eden kesan hakkın -

da muamelei §Cdidd kanuniyeye te
ı·cssül edilecektir. 
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Yaş meyva ticareti 
hakkındaki rapo 

Bu ticaretin arttırılması için her şeyden 
evel kooperatif bilgisinin artması 

Ticaret mıntakası kongresine rar vermit ilk faaliyet olarak, ls
müderris Hakkı Nezihi Bey tara- tanbul Ticaret odasının mıntaka 

fmdan verilen (Yaş meyva istih- ticaret odası birliği vaziyetinde ça
sali ve ticareti) hakkındaki rapo- lışmasmı muvafık bulmuştur. 
ru tetkik için seçilen encümen dün Bu suretle İstanbul mmtakasm
toplanarak çalışma!\mı bitirmiş - daki odalarla anlaşılarak İstanbul 
tir. ı Ticaret odası birlik firması altm-

Encümen çalı§ma neticesinde da çalışacaktır. 
bir rapor hazırlamış ve bunu u- Bu sene Ticaret odası bütün 
mumi heyete vermek üzere yaz- masrafları verecektir. 
mıştır. Bu bir senelik tecrübe muvafık 

Bu rapora göre, Hakkı Nezihi netice verine gelecek sene bu mın
Beyin yaş meyva istihsal ve tica- taka ticaret odaları birliği di
reti hakkındaki bütün dilekleri çok ğer mıntakalara da teşmil edile
muvafık görülmüştür. Ar.cak bu cektir. 
dileklerin tatbikatında muvaffak Bu raporda ilk umumi toplantı-
olabilmek için müstahsile kuvvet- da konuşulacaktır. 

li bir kooperatif bilgisi vermek la- Süngerciliğin 'ileri 
zım geldiğine karar vermiştir. gitmesi için 

Bilhassa komşu devletlerde müs 
tahsil arasındaki rabıtalar tetkik lktısat vekaleti mühim ihraç 
edilince Yunanistanda 3347 koo• maddelerimizden biri olan sün

peratif olduğunu, ve bunların faa
liyeti ile her türlü iş yapabilmek 
imkanı elde edildiği anlaşılmıştır. 

Memleketimizde de bilhaaıa yaf 
me.yva istihsal ve ticaretinde her 
§eyden evvel kooperatif bilgisinin 
arttırılmasının vekaletten ricası 

kararlaşmıştır. 

Bundan başka yine bu ticaretin 
inkişafı için meyva halinin biran 
evvel yapılmasını ve kurulmasını 
ve mükemmel bir idare ile çalıştı
rılmasını istemi§tir. 
Şark şimendiferlerinin de mey· 

va ticaretimize çok sekte verdiği
ni limanın yakın olduğu istsayon• 
!arda ucuz fiatle vagon verdiği 

halde iskeleye uzak yerlerden faz· 
lan fiat istediğini ve buna mani 
olunması lazım geldiğini tesbit et
miştir. 

Mıntakanın en mühim ticaret 
maddelerinden biri olan kavun 
karpuz ticaretinin inkişafı için ça
lışılması da düşünülmüştür. 
Azanın fikrine göre kavun; kar

puz ihracının fazlalaşması iç.in ev
vela hangi memleketlerin hangi 
cins kavun ve karpuz aldıklarının 
tebiti düşünülmüş ve ambalaj me
seleleri üzerinde de tetkikat icrası 
lazım geldiği anla§ılmıştır. 

Encümenin raporu bundan ma
ada bir çok meseleler hakkındaki 
tacirlerin fikirlerini toplamakta -
dır. 

Rapor ilk umumi toplantıda gö· 
rüşüleceklir. 

Ticaret odaları birliği 
kurulması 

Geçen seneki ticaret mıntaka 

kongresinde Ankarada bir (Tica
ret odaları birilği) kurulması için 
azadan bazıları tarafından bir tek 
lif yapılmıştı. 

Bu teklif üzerine bu sene mü
derris Hakkı Ne~ihi Bey bir rapor 
hazırlayarak kongreye vermiştir. 

Bu rapora göre evvela mıntaka 

birlikleri yapılması lazım geldiği 
fikri müdafaa edilmektedir. 

gerin ve süngerciliğin terakkisi i-
çin tetkikatta bulunmağa Ticaret 
odasını memur etmişti. 

Ticaret odası tetkikat şubesi 

yaptığı ettkikat neticesinde sü'n· 
gerciliğin terakkisi için bir koope
ratif şirketi kurulması lazım gel
diğine karar vermiştir. 

Balıkçılık enstitüsü de ayni fi
kirdedir. Mamafih Ticaret odası 
idare heyeti bu işin bir anonim şir
ket arafmdan yapılması fikrini i
leri sürmektedir. Henüz bu hu-
susta tam bir karar verilmemiş 

tekrar tetkikata devam olunmağa 
başlanmıştır. 

Tetkikata devam olunurken; 
süngerciliği ile meşhur olan Bod
rumdan dün İstanbul Ticaret oda
sına bir mektup gelmiştir. 

Bu mektupta Bodrum süngerci
leri kendilerinin bu işle me~~ul ol
duklarını ve süngercilik hakkında 
karar verilirken kendilerinin de 
dinlenilmesini rica etmektedirler. 

Bodrumlular mektuplarında sün 
ger hakkında "süngerin her deli
ğinde şeytan yatarmış,, diye bir 
darbı mesel olduğunu ilave ederek 
kendilerinin her halde dinlenilme
sini istemektedirler. 

Yugoslavyada afyon 
Gelen haberlere göre Yugoslav

yada bu sene 4573 hektar afyon 
zer edilmiıtir. Her hektarda tabii 
vaziyette 1 O kilo mah~ul alındığı
na göre bu sene 45 bin kilo kadar 
Yugoslavya malının piyasaya çı
kacağı tahmin olunmaktadır. 

Halı antreposu meselesi 
Transit halı tacirlerinin antre

po meselesi henüz hnlletlilmemiş
tir. Halı tacirleri dün Ticaret oda
sında tekrar toplanarak Rıhtım 
şirketinin ~on teklifini tetkik et
mi~lerdir. 

Fakat Rıhtım şirketi hah tacir
lerinin istedikleri tenzilatı kabul 
etmediğinden hah tacirleri miista
kil bir antrepo tesisine kat'i suret
te karar vermi~lerdir. Bu kararları 
lktısat vekaletine bildirmek üzere 
Ticaret odası reisliğine vermişler· 
dir. 

Bu raporu tetkik için kongre ta· 
rafından seçilen encümende Hakkı 
Nezihi Beyin fikirlerine tamamen 
iştirak etmek '\'e evvela mmtaka- Türk tütünleri satışı 
larda ticaret odaları birliği yapıl- Tütün inhisar idaresi Türk tü-
maınnı temenni olarak kabul et- tünlerinin Avrupadaki satışını faz
mİ§tİr. lala~tırmak için Türk tütünlerinin 

Encümen bundan sonra derhal I iyiliğini gösteren bir broşür hazır
tatbikat sahasına geçilmesine ka- 1 lamıştır. 

Unkapanı köprUsü il' 

U k k .. ·· ·· ·· · Çarşamba perşelll un apnnı oprusunun yerme 
yapılacak olan Gazi köprüsü mü- B •• •• k } • • • ~ 6 N san 27 N 

5 

UYU e ÇlSlillll Ve- 1 Muharrem 2 .aobaııı 
nakasası ancak 934 senesinde ka- JY

1 

bil olacaktır. fatı münasebetile 
Belediye bunu düıünerek Unka

pam köprüsünü tamir etmeğe ka
rar vermi§tir. 

ANKARA, 25 (A.A.) - Ja

pon Büyük elçisinin ölümü dolayı-

Gün do~uşu 
GUn 1 atışı 
Snbnh oam.ızı 
Oğlc onmnzı 
ikindi nnnıazı 

!'ı,Go 

ttJ.(ıO 

4,15 

1 .12 
lfJ. ı ı 

Köprü sonbahara kadar muhak
kak surette tamir edilmiş olacak

aile çekilen taziyet telgraflarına Yat , namazı 2ıı. u 
Akş1m namazı 19,10 

cevap olarak Japonya imparato - imsak 3 ıı 
Yılııı ı:cçcn ı:Unlerı 11 h 

tır. ru Hazretlerinden Reiaicümhur ~alan • !150 / 

Hazretlerine ve Japon Başvekili \... __.,,,,, Terkos şebekesi 
T erkos suyu şebeke;inin geniş

letilmesi için su mütehassısı M. 
Fenz çalışmaktadır. 

"I H . . d B k"I" 1 11 \ \' \. l°""llköy ası.eri "_Al ı e arıcıye nazırın an aşve ı 1- ' • - · ., · ~ DUb-
. • • • • • • 7inden verilen malCımata ı;ore ~ 

mlze ve Ha.rıc1ye Vekaletı vek1lı- buıutıu oıarak, yağmur rasıı;ııı 

M. F enz terkos suyu hakkında 

tam malumat sahibi olmak için 
mahallinde tetkikat yapmak iste
miş dün terkos gölüne gitmiştir. 

Mütehassıs göldeki tetkikatından 

sonra gütün su yollarını ve bent
leri tefti§ ederek bir fikir elde ede
cektir. Bundan sonra çalışmağa 

devam edeceklerdir. 

mize şu telgraflar gelmi~tir: ,.am cdeccı.ıır. Jf 
1
• rıı 

Meyva ve sebze hali 
Kerestecilerde yangın yerinde 

kurulacak olan meyva ve sebze 
hali inşaatının istikrazla yapılma
sına karar verilmşitir. 

Madencilik mütehassısı 

lktısat vekô.leti madenciliğin 

terakkisi ve inkişafı için Amerika
dan bir mütehassıs getirmeğe ka
rar vermit ve bir mütehaasıs ile 
mukavele yapmııtır. 

Mütehassısın bugünlerde Jstan
bula geleceği haber alınmıştır. 

Ticaret mektebi mutlaka 
fsl3h edilecek 

lktısat vekaleti Ticaret mekte
binin ıslahına karar vermiştir. lk
tısat vekili Celal Bey bu kararın 
kat'i olduğunu, bunun için lsviçre
den bir müteha!sıs getirileceiini, 
ıslah işine ders senesi sonunda 
başlanacağını, yapılacak ıslahatın 

hedefi ihtiyaçlara daha yakın a
damlar yetiştirmek olduğunu, ec
nebi dili meselesine bilhassa ehem 
miyet verileceğini söylemiştir. 

Harici ticaretimiz İCjİn 
Harici Ticaret mümessilleri, lk

tısat vekaleti umum müdürleri ve 
Ticaret müdürlerinin iştirakile An 
karada toplanan heyet çalışması

Türkiye Rcisicüm/ıuru Gazi Jfus
tafa Kemal Hazretlerine 

Büyük Elçi Y oşida'nın ölümü 
münasebetile izhar buyurulan 

muhabbetten fevkalade mütehas • 

sis olarak zatıalilerine hararetle 

teşekkür ederim. 
Hirohito 

Başı-ekil ismet Paşa Hazretlerine 

Büyük Elçi Y oşida'mn ölümü 

münasebetile gönderilen lutufkar 
taziye telgrafından dolayi gerek 

,Şahsen gerek imparatorluk hüku· 
meti namına zatıalilerine ve Cüm

huriyet hükumetine hararetle te
şekkür ederim. Mümessilimiz için 

zatıalileri tarafından ittihaz etti-• 
rihniş olan cemilekar tedbirlerin 

bizi bilhassa mütehassis etmiş ol
duğunu ilaveye içtisar ederim. 

Başvekil 
Vikont Saito 

llariciye l'ekdleti vekili Şükrü 
Kaya Beyefendiye 

Büyük Elçi Y oşida'nın ölümü 
münasebetile gönderilen lutüfkar 
taziye telgrafından fevkalade mü
tehaui~ olarak \na ~lso<>h: muha.\r 

bet eserinden dolayi zatıalilerine ı 

hararetle teıekküre muaaraat ede

rim. Mümessilimize en iyi müte

hassıslar tarafından ibzal ettiril -

miş olan mümkün her türlü ihti -

marnlardan ve Cümhuriyet maka

matınca da yapılan lfüüfkar lm· 
}aylıklardan dolayi derin minnet-

tarlıklarr.mın kabulünü de zatıali-

!erinden rica ederim. 
Kont Uşida 

BORSA 

na devam etmektedir. Bu toplan
tılarda Türkiyenin yeni iktısadi ( 
vechesini tayin edecek olan o
tuz madde görüşülmektedir. Bu 
madeler arasında esnafın vaziyeti (Hizalarında yıldız i~areti olanlar üzer· 

terinde 24 nisand:ı mu:ımele olıınl:ırdır] 

Rakkamlar kapanı~ fiyatlan!'ı ~österir 

ve küçük ticaret, borsalar ni· 
zamnameıi, Afyon ticaretini mü
rakabe, yı:murta, elma, portakat, 
yün ve pamuğun standardize edil
mesi, üzüm, incir, tütün ve zeytin 
yağı için birer ofis teşkili, Türk 
mahsulat ve mamulatı için bir ala
meti farika kabulü vardrr. 

Şüpheli ölüm 
Pangaltıya tabi Mecidiye kö

yünde Sakız ağacında oturan Ra
ifin kızı Meliha Hanım, ölen altı 
aylık çocuğunun gömülm~si i
çin Pangaltı belediyesine müraca
atle ruhsat istemiş, fakat ölüm 
şüpheli görüldüğünden, ceset mor
ga gönderilmiştir. 

Yedi gün 
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lnrl hanım) • 18.4:> te.n 19 Jcıı~ 
1() dıın 19,20 lmdur l\lliderrlS J ııııı?' 
bey tarafından Çocuk h:ıftıısı ' o 
koııfcmnıı. 19,20 dr.n 20 Jmdar ~ 
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18,Io konser - lll,40 pllU• -

it O 1\1 A (·Hl.'.! m.) t~'/J~ 
"' ı;c•• 
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konferans• 
. ~el • ıll 

Tıp talebe cemiyetıfl de~ 
te olduğu konferan,Inr3 Jlc.'1 

dilmektedir. Bu ayın 30 ;eri
aaat 17 de Fahreddin ~ 

. '<tit· 
hır konferans verece•~ g"'.'f 
ransın mevzuu "lnkıla~i e,-i 
nin yetiıtirilmeninde ~ııJe 
dır. Konferans Halke'\'l 
ccklir. 
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" ..... 1133 ------Seııiı_ nakleden: Selimi izzet 
- Oh tatlı tatlı gülümaedi: Muhsin Beyin sesinde, müteessir 

8-deıı •ide biraz sonra gelirim. bir titreyiş vardı. Şadiye Muhsin 
_ Se •ıkılnıazıın ya? beyin teeaaürünü görünce, onu te· 

IÖrd·· nden aıkıldığımı ne zaman selli etmek istedi: 
Sun Seniha? 
eniha, ş d: 

hthtt.Q a ıyenin elini tuttu, 
_ S ıelen bir aesle: 

enden b' lene a ' ır ıaat ayrılsam, bir 
t.liııik 1rı kalnııı gibi oluyorum 

Baı,..aJıneciğim. 
1trı d;-ı ının, arkada durmuı bun· 
Ş 11&11edi ... · ' 
tdiy f gının farkında değildi. 

>iiıUıı~ arketti ve Muhsin Beyin 
.... en ·-'adı· M' 'k ·· •IQıij k -u · ını anne ıo· 
~İdi;ordıuzının ağzından ilk defa 

Yıı1c • 
Se.ı .•11 çıktılar. 

ıtltJ ıha odasına girdi. Şadiye u· 
lb.-~iı eınada, Muhıin Bey 
-..ı oldu: 
-Şad' laia.i lıe.1> ıye Hanım, çocukların 

ha •ize lelvukuları vardır. Seni· 
Siıe nı· ne tüzel bir isim vermi§ ... 

Ş ınnettarım 
•d' ... 

lıtj ıye kıpkırmızı oldu ve der· 
._ lllukabele etti: 

O)~ iE~~aK.furallah... Seniha bana 
lJbı._ Yı ıkler ediyor, kalbimi öyle 
--ını b'I' İtiı kal 1 ıyor, ki mukabeleden 

•Yorum 
._Neden? · 

... ._ O bana h ttak' k' . ı· aı hı' aya 1 ımaesız ı· 

J>tbi:. ~nutturuyor. Ben ona ne ya· 
l.. ırıın? D v S . ._. d 
UOJle b' · ogruıu enına an 
dlllb. ır muhabbet beklemiyor· 

-s· 
llıı, hu~ı her muhabbete layıkıı· 

-. 4. unınaz bir kızsınız. 
._ }{ ldanıyonunuz Muhsin bey,. 

d"'-. h l)ır, ben sizin gibi bir kıza 
' · .. ı.. ellijz tesadüf etmedim. Ben kt ... 

l'f•nı d"' .. <- ı.., ....... ı,, ... a··· ... ..1 ..... :-: .. 
du)'Jrı~ a. duyduğum hürıqeti 
denizle ~ve hiç bir kıza müsaa· 
~d ıtıraf edeyim- hayran ol-

lln. 
Şldi}'e ·ı 

~llıı 1 e bu yolda hiç konu~· 
lftı 8 'lk ~İn h · u ı aef erde de, gayet 

diye ' e}'ecansız konu§mu§tu. Şa-
ti}'ltil~n~ kızardı, fakat gayri ih· 

b , ıftıharl .. "' .. .. k b oüYiik a gogıunu a arttı. 

dllru odada, ayakta dim dik 
• Yor bi 1·1 tilldek· '. r e ı e, vazolardan bi· 
~ordu. 1 Çıçeklerin uçlariyle oyunu· 

~uh · 
lL •ınBe~ '"1 •••• 
""~raJc J•n goz enmn ıçıne 

ti tan ' hayatı anla.mı§, erkekle· 
-. 8nrıı, bir kadın vekari ile: 

teıelck.~na. gösterdiğiniz hürmete 
&• Ur ed · 
oq'lltıett erını, dedi, bu hususta 
~,111 arınızıın. Fakat hayran ol· 
) ~ seb 
~ b. ep yok. Ben hayran o· 

ela Vazife ır .kız değilim. Ben bura· 
ele, Se ... ·h nıı Yapıyorum. Her hal· 
\'' ... ı a. 'b' 'Yo,.,. gı ı sevimli bir kızı se· 

·\&nı d. 
ile lii ıye, bana hayran olmağa 

Ztun \' ? B "ııı od ar· en onu seviyor· b· , a 'be . 
ır kat d nı • onu sevdiğimden· 

aha L. • • _ 1) .. oenı sevıyor. 

~ &11\ız ~~ru, sizi çok seviyor. 
il l •ızı ıe . B . . e ueni vıyor. u ıevgıyı 
kı,L ... 111

' ne de büyük annesinin 
q••IDa.v h 

~İıi 1 d~a akkı yok. Biz kendi
hi•- ev ırenı d'k "'lledik e 1 sevdirmesini 
ş.d. . 

de ıye ce\'ap d' H h , Sen'h verme ı. er al-
ilıedi~· 1

• anın kendisini neye sev
d sını .. 1 
~ezd' löy ~ınek, anlatmak ona 

P.tllhaiıı ~ Bır fey söylemedi. 
teçenJe . Y, ıenç kızın aklından 
-. l'i anlaınıt ı•bi: 

t. Evet s 'h 
~ hL ' enı aya manevi hiç 
11 ~ :-ıtılık .. 
-.e, ben goıteremedik. Annem 
~cldt, s!:: kendi keyfimiz için ya· 
d\i,, ŞİQadiıha k~ndi kendine büyü· 
ile ~ ' aevılmeğe ve aevmeğe 
~ar ınuhtaç olduğunu anlı· 
~l'>'or 4..ada •ırada, kalbim de 
tı11 ._ tlılıa ne 

~tııd• ' yapayım, kabaha· 
llllde olduğunu biliyorum. 

- Kusurlarınızı tamir edebini· 
niz... Senihaya daha fazla alaka 
gösteriniz. Sizden biraz muhabbet 
ve §efkat görse, size derhal ısınır. 

- Anlıyorum. Bunun böyle ola· 
cağını bana siz derhal anlattınız. 

Bana iyi bir ders verdiniz. Fakat 
yazık, ki, ben kaç sene geç kal· 
dım. Ne olurdu, bir kaç sene evvel 
kartıma çıksaydınız... Hayatım 

bam başka olacaktı. 
Ne demek istiyordu? 
Şadiye, Muhsin Beyin seıının 

biraz daha fazla titremeğe başla· 
dığını, heyecanlandığını gördü. 

Yüzü ciddileşmiş, adeta bam· 
başka bir adam olmuştu. 

Şadiye, ses çıkarmıyor, yalnız 

Muhsin Beyin yüzüne bakarak, 
ne demek istediğini anlamağa ça· 
lışıyordu. 

Muhsin Bey anladı. 
-Bunları bugün size neden söyle· 
diğimi düıünüyorıunuz değil mi? 
Sizi eve alırken, Senihayı mes'ut 
edeceğimi tasavvur etmemiıtim. 

Böyle bir ıey aklımdan geçmemiş· 
ti. Şimdi Senihayı, sizin yanınız· 

da, sizinle beraberken mes'ut gör· 
dükçe düşünüyorum: Ne yapsam 
da sizi ondan artık hiç ayırmasam. 
Şadiye gülümsedi: · 
- Siz ve valideniz hanımefendi 

istedikçe, ben başka hiç bir yere 
gitmem. 

Muhsin Bey batını salladı: 
- Siz mürebbiye olarak yara· 

+.1 ....... ,,."''"'"'7-· Sizin, ömrünüz ol· 
RUlfg. \>u ~v~e mj.!rebbiy~ sıfatile 
kolmanızı temenni ebnem. 

- Neden! Sizi temin ederim, 
Senihayı bir anne gibi seviyorum. 

- Biliyorum. Bunun için de si· 
ze minnettarım. Fakat yabancı bir 
kızı, hatır için benimsiyorsunuz. 

- Hayır, onu çok sevdiğim için 
benimsiyorum.. 

Şamda pek heye
canlı günler 

HALEP, 24 (Hususi) - Vata
ni kongresi Şamda geceli gündüz· 
lü sekiz uzun celseden sonra ni • 
ha yet kat'i kararını verdi: 

Vezirler - Adliye, maarif ve • 
ziri Mazhar Arslan Pata ile Cemil 
Mürdum beyler - istifalarını ver· 
diler. 

Kongre, vahdet eımasında kat· 
iyyen fedakarlık yapmamıya ve 
her ne pahasına olursa olsun Su • 
riyenin birliğini temin edecek 
muahededen ba,ka bir muahede 
yapmamağa kat'i kararını ver • 
mittir. Bu karar Şamda ve bütün 
Suriyede bomba gibi patlamıf ve 
efkarı umumiyede çok müsait su· 
rette kartdanmııtır. 

Her taraftan yüzlerce telgraf 
çekilerek kongrenin kararı hara • 
retle teyit edilmektedir. Bu karar 
Fransız mahaf ilini büyük bir te • 
la,a dütürmüıtür. 

Şamda siyasi vaziyet çok nazik 
bir §ekil almıf ve hava elektrik -
lenmiıtir. Meclis de yarın açıla -
caktır. Vatani meb'uslar meclise 
de ittirak etmiyeceklerdir. Bu va • 
ziyet karıısında meclisin içtima 
etmiyeceği ev tekrar tecil edilece· 
ği söylenmektedir. Hasılı Şam, 
§İmdiye kadar bu derece heyecan· 
lı günler yaıamamıttır. Meclis a • 
çıldıktan ıonra vaziyet belki biraz 
aydınlanacaktır. 

• • 
D I L 1 

Yeni 14 sözün karşılığı J 

ve kullanılışları 

lst. 19 uncu m. muallimlerinin 
buldukları karıılıklar 

Efsane - Uydurma, saçma. 

Fethiye "20'' nci nı. muallimleri· 
nin buldukları karşılıklar 

İcabet - Erişmek. ihtifal -
Saygı şenliği. ihtikar - Oyunlu 
salış. İhtimal - Olabilir, belki. 
ihtisas - Bilgi, duyu§. ihtiva -
Toplama. İhtiyaç - Y okıulluk. 
ihtiyat - Yedek. ispat - Ortaya 
koyma. lttiham - Suçlulamak. 
ittihaz - Edinmek. 

1 - Feyz: Bolluk, çoğalmak, 
artmak ilerlemek. 

Bu yıl bolluk olacak. lşindc i
lerlemek için çok çalışmak lazrnı
dır. 

2 - Fiat: Değer. Bu ekmeğin 
değeri on kuruştur. 

3 - Fidye: Bac, Eskiden yol 
kes.?nler hac almadan kimseyi sağ 
bırakmazladı. 

4 - Fihrist: ? 
5 - Fikir: Düşünme, düıünce. 
Bırak şu herifi düşüncesizin bi-

ridir. lnaanlan hayvanlardan a • 
yıran düşünme gücüdür. 

6 - Filen: itle. İnsan kendini 
sözle değil işle göstermelidir. 

7 - Fili: İş. Sözleri bir tarafa 
bırakalım da i şe geçelim. 

8 - Firaset: Cin gözlülük, a· 
çık gözlülük. leh demeden leble -
biyi anlamak. 

O ne cin gözdür siz tanımaz· 
smız. Açık göz ol. Leh demeden 
leblebiyi anlıyanlar ancak yaşaya 
biliyorlar. 

9 - Fırka: Bölük, fırka (ıstı· 
lah). Bölük, böİük insanlar gelip 
geçtiler. 

1 O - F ırıat: Pundunu bulmak. 
Pundunu buldun mu düşmanı yok 
edersin. 

11 - Fitne: Bozutma, düzen· 
ıizlik. 

12 - Fuzuli: Fodul, gerekıiz. 
Hem kel, hem fodul. Bu tarla ge
reksiz başkalannm eJine geçmiş • 
tir. 

Yabancı söezlrin 
karşılı klan 

Kadıkötlü U.~ıi muallilhleriiıin 

buldukları kar,.Zıklar: 

Bahane • Uydurma. Bahar • 
ilkyaz, çiçek. Behre - Pay, bilgi. 
Bigane • Yabancı. Bmude - Bo,. 
Endam • Boy boa, Biçim. Encü· 
men • Öbek. Endişe • Dütünce, 
korku, kuşku. Esir • Tutsak, kul, 
köle, dü§kün. Esmer - Konur (K. 
T.) karayağız. E!Ja - Yük, ötebe
ri. Evham • Kuruntu. Cerbeze • 
Beceriklilik. Cesaret - Yiğitlik. 
Cev • Boıluk. Cevap • Karşılık. 
Ceza . Kötülük karşılığı. Cezim • 
Kesme. Cihet • Yön, yan, yer, ha· 
kını. Cins • Soy, türlü. Cinsiyet • 
Soydaılık. Cırnn - Büyüklük. Ci· 
ıim - Gövde. Cüret • Korkusuz
luk, korkmazlık. Cürüm • Suç. 
Cüz • Parça, bölük. 

Dalalet • Azma, yolunu sapıt· 
ma. Desise • Oyun, dolap, dek. 
Deva - Uaç, dermen, ot, em. De. 
vam. Sürme, kesilmeme. Devlet -
Ülke. Dikkat - İnce arattırma. iyi 
görme. Din • Tapı, yol. Dirayet -
Anlayıtlılrk. Dua • Y alvanna. Du· 
çar • Ulatmıf, çatmıf, dütkün, uğ· 
rama. Duhuliye - Girme baçı, gi
rimlik. Dünya • Yer. Dost - Sevgi
li, arkada§. Dütman • Yağı, yav. 

lstanbul 13 üncü mektep hocala
rının buldukları karşılıklar 

icabet - Uymak. ihtifal - A
ğırlamak. ihtikar - Çok almak. 
ihtimal - Belki. ihtisas - Du • 
yuk. İhtiva - Bulunmak. ihtiyaç 
Gereklilik. ihtiyat - Yedek. Is -
pat - Ortaya koymak. lttiham -
Suçlu tutmak. ittihaz - Edinmek. 

lstanbul 15 inci m. muallimleri
nin buldukları karşılıklar 

Abes - Uygunsuz. Abus -
Çatık. Aca.ip - Baıka türlü. Ace· 
le - Tez. Acemi - Toy. Aciz -
Beceriksizlik. Adet - Türe. Adi 
- Bayağı. Afiyet - Sağlamlık. 

Ehil - Uıta. Elbet - Öyle. Elim 
- Acı. Emanet - l ğreti. Ema · 
re - Uç, i:~. Emel - İstek. Emin 
- inanmak, kanmak. 

lstanbul 53 üncü mektep hocala
,.ının buldukları karşılıklar 

Efsane - Uydurma, bot söz. 
Ehemmiyet .- Ehil - Değersiz · 
lik, becerik. Elbet - ister istemez. 
Elim - Acıklı. Emanet .- Ema • 1 

re - iz. Emel - Dilek, istek. E
min - Doğru, inan. Emniyet .-

lstanbul 12 inci mektep lıocaları
nın buldukları karşılıklar 

Efsane - Saçma sapan söz, ma 
sal. Ehemmiyet - DeğerJilik. E · 
hil ( ehl) - Becerikli, işeri. El • 
bet - Gerçek. Elim - Ağırtan, 

acıtan. Emanet - Saklamak için 
vermek. Emare - Belirti, iz. E -
mel - istek. Emin - Korkusuz, 
güvenilen. Emniyet - Korkusuz -
luk, güvenme. 

/stanbul 42 inci mektep hocaları
nın bulduk/an karfılıklar 

Efsane - Masal. Ehemmiyet
Aldırmak. Ehil - vasıta. Elbet -
Öyle. Elim - Acıklı. Emanet.
Emare - lz. Emel - İstek. Emin 
Doğru. Emniyet.-

/stanbul 35 - i.rıci mektep ho
calannın buldukları karıılıklar 

Bahil - Cimri. Bahiı - An· 
mak. Bahusus - Hele. Baht .
Baiı - Baki - Artan. Bakire -
Balij-Yetitmif. Batıl- Uydur· 
ma. Becayi9 - Trampa. Bedbin .• 
Bedel - Yerine. Beden.- Beden -
Bedevi - Çalımlı. Bedi - Bedi • 
hi - belli. Beis.-

Adap -Türe. Afet - Uyuptu. 
Aferin - Y &f&· Agah - SeziJ. A
henk - Düzen. liyif - Göaterif. 
Alet - Avadanlık. Amade - Bek 
liyen. Aman - Bağıtlama. Amir
Buyuran. Aaayiı - Dirlik. Asude
Kaygusuz. Ati - Gelecek. Ayin 
- Şenlik. Ayna - Göz. Azade -
Ayrılmıf, kurtulmuş. 

/at, 35 ve 57 t'i mektep hocalarının 
buldukları karıılıklar 

Kabahat - Suç. Kabiliyet -
Baıarabilmek. Kabul - Almak. 
Kabir, kabr - Kurgan. Kader -
Olacak, olağan. Kader, kadır -
Değer. Kafile - Sürü, öbe. Kafi· 
ye - Uygu. Ki.inat -Varlıklar. 
Kamus - Söz kılavuzu. Kanun -
Yasa. 

lstanbul 16 ıncı mektep hocaları
nın buldukları karıılıklar 

Kahir - Ezici. Kail - Söyli • 
yen, inanan. Karar - Dinlenme, 
son söz. Karz - ödünçleme. Kast 
Kurma. Kasavet - İç sıkıntısı. 
Kubbe - Yuvarlak tavan. Kudret 
- Güçlülük. Kudıiyet - Kutlu • 
luk. Kurban - Suçsuz ölen. Kura 
-Çöp çekme. 

lstanbul on yedinri mektep hocala 
rının buldukları karşılıklar 

Kahir - Üstün gelen, ezici. 
Ezici. Kail - Uyan, inanan. Ka • 
rar - Söz kesme, durma, sürekli
lik. Karz - Ödünç. Kast - Kur
ma, istek, düşünce. Kasvet - Sı • 
kınlı, tasa. Kubbe - Kümbet. 
Kudret - Güçlülük, varlık, daya· 
nıkhlrk. Kudıiyet - Ululuk. Kur· 
ban - Adak, yoketmek. Kura. 

/stanbul 27 inci mektep hocala
nnın buldukları karşılıklar 

lstanbul on yedinci ilkmektep ho

calarının buldukları karşılıklar 

h:.abet - Uymak, erişmek. lh • 
t!fal - Ağırlamak, saygı toplan • 
tısı. Jhtikar - Değeraıırı satma. 
ihtimal - Yapılabilme, belki. ih
tisas - Duygulanma, duyuf. lhti· 
va - içine alma, toplama. ihtiyaç 
- Yokluk, eksiklik. ihtiyat - Ye· 
dek, tetik bulunma. İspat - Açı • 
ğa vurma, sağlamlaştırma. ltham
Suçlular.dırmak. ittihaz - Edin • 
me, sayma. 

lstanbul Kırkıncı ilkmektep ho

calarının buldukları karşılıklar--

icabet - Benimsemek. ihtifal-
Saygı toplantısı. ihtikar - Değer 
a§ırı satma. istimal - Belki. ihti
sas - Duygulanma. İhtiva - Bu
lundurmak. ihtiyaç - Gerek. lh • 
tiyat - Yedek. ispat - Açığa vur 
mak. itham - Suçlulandırma. İt
tihaz - Kurma. 

lstanbul 5 inci mektep lıocaları

rnn buldukları karşılıklar 

Mephut - Şa,km. Meblağ -
Akça. Meıeli. - Netekim. Metbu 
- Bağlı, uyak. Metin - Misal -
Örnek. Mübrem .- Mücadele -
Döğüşme, savaşma, boğuşma. Müp 
hem - Silik. Müsmir - Yararlı. 
Mütecasir - Atılgan. 

lstanhul: Eyüp ('36) ıncı mektep 
muallimlerinin buldukları karfı

lıklar 

Metbu - Şatkın, sersem. Meb • 
lağ - Para. Meseli. - Söz gelifi. 
Metbu - Kendisine uyulan. Me • 

tin (metn) -Yazı kökü. Misal -
Örnek. Mübrem - Çok gerekli. 
Mücadele - Çarpıfma, döjüf. 
Müphem - Belli belirsiz. Müsmir 
- Yemiş veren. Mütecasir - Kor
kusuz. 

lstanbul 23 üncü mektep hocala

rının buldukları karşılıklar 

Mephut - Başırmlf. Meblağ -
Para. Mesela - Söz geliti. Met • 
bu - Uyulan, uyulmuı. Mieal -
Örnek. Mübrem - lşe yarıyan. 
Mücadele - Çarpıtma. Müphem • 

Belirsiz. Müsmir .- Mütecasir -
Yılmıyan, ele ba§ı, korkmayan. 

l st. .13 ncü ilkmektep hocalarının 
bulduğu karşılıklar 

Mebhut - ŞatmıJ. Meblağ -
Para, paranın tutarı. Meaeli. -
Böyle ki, örnek olarak. Metbu -

Kendisine uyulan. Metin - Yazı 
kökü. Misal - Örnek. Mübrem -
Çok gerekli. Mücadele - Uğr&f • 
mak, çarpışma, döğüş. Müphe~ -
Belirsiz. Müsmir - Verimli, mey• 
veli. Mütecasir -Yürekli, atılgan. 

lst. 2 ci ilk mektep hocalarının 

buldukları karşılıklar 

Haber - Duyuk. Hadise - O· 
luverme. Hafıza - Saklayıcı. Ha

kim - Buyrukçu. Hakimiyet -
Buyrukluk. Halis - Katkısız. Ha• 
rika - Görenekten üstün. Huı • 
lat - Verimler, almalar. Haas&1. 

Özür - Takıntı. Ufuk - Kı. 
ram. Uhde - Üst. Ukde - Dü. 
ğüm. Ulvi - Yüce. Umde - T e
mel. Unıur - Öz. Unvan - San. 
Örfi.. Uzuv - Parça. Ücret - E
mek. Ülfet - Yarenlik. Üstat -
Usta. Uzlet - Yalnızlık. 

Derin duyan. Hatır - Saygı. Ha • 
tıra - Anak, iz. Hal - Oluı. 
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23 G t b t b k ıd Türkiye ile Arnavutluk münasebatı en ç e ser es ıra ı ı ..... ~ ............................................................................ ;···· . 
• " . .., . . .~ . YenıArnavutluk elçısıııe 

Istıntak .. h3:~ımlıgının ~ararı uzerıne göre iki memleket 
Ve 5 gunluk mevkufıyetten SOnra "Evelce bırakbğım Osma~lı hükiimetile bugün gİf 

dün akşam çıktılar düğüm genç, .?i?.ç, modern hükiımet arasında 
buyuk farklar var ,, 

(Bat tarafı 1 lncl aayıfada) 

leyen arkadaşlan ve aileleri ile 
birlikte saat on yedide Adliye dai
resinden çıkmışlardır. 

23 gencin isimleri 
Dün serbest bırakılanlar, Te'I· 

file Celal, Şükrü Kaya, Adnan Ca· 
hit, Şevki lbrahim, Abidin Nesimi, 
Hüdai Şakir, Bedri Hakkı, Abdul
lah, Hikmet Abdülcelil, Adnan 
Cemil, Muhlis Mehdi, Aziz Ziya, 
Tarık Halit, Cemal, Ahmet Muh· 

tar, llhan Hüseyin Avni, Şevket 

Necip, Necati Nusret, Burhan Hü· 
seyin Baki, İsmail Hakkı, Abdul
lah Cevdet, Enver Yus~f, Selim 
Fuat Hulusi ve Galip Ahmet Bey· 
}erdir. 

G~nçlerden bir kısmı dün Ak· 
şam matbaamıza gelmişler, bütün 
gazeteler arasında "Vakıt,,m hak
larındaki neşriyattan çok müte· 
hassis olduklarını, Baş muharriri· 
miz Mehmat Asım ve muharirle-

rimizden Sadri Etem Beylere te· 
şekkür ettiklerini bild irmişlerdir. 
Ayrıca T cvkifhane müdürü Avni 
Beyle bütün tevkifhane memurla· 
rının gösterdikleri nezaketten do· 
layı, kendilerine teşekkürlerinin 

yazılmasını da istemişlerdir. 
Hadise etrafındaki tahkikata 

istintak dairesi devam edecek, 
ba,ka dinlenilmesi icap edenleri 
dinleyecek ve neticeye göre, kara· 
rını yazacahtır. 

I· 

l 

lstanbula geldiğini yazdığımız 

yeni Arnavutluk Elçisi Cavit Bey 
bir kaç güne kadar Reisicümhur 
Hazretlerine itimatnamesini tak- ı 

dim etmek üzere Ankaraya gide· 
cektir. Cavit Bey dün bir muhar
ririmize T okatliyan otelinde şu 
beyanatta bulunmuştur: 

Arkadaşlarının tahliyesinden evvel ... 

"- Türkiyeye geldiğimden do· 
layı çok memnunum. Türkiye hak
kında muhabbet, hürmet ve takdir 
hisleri beslemekteyim. Türkiyede 
tahsil ve bir zamanlar Türk ordu
sunda hizmet etmiş benim gibi bir 
adamın hayatının bir kısmını ge
çirdiği ve kıymetli hatıralar sakla
dığı Türkiye için derin bir muhab
beti olacağı tabiidir. 

...............................................................................................................• 

Milli Türk Talebe birliğinin dün 
sabahki hararetli toplanışında Yeni elçi Cavit B. ı..f 

Daha mektep sıralarında başlı· 11'"" 
yarak orduda da devam eden sa- Türk ve Arnavut milletleri••.; 
mimi bir dostlukla bağlı bulundu· ca beraber yaşamış ve arslsl' ~ 
ğum arkadaşlara kavuşmak sure· bu suretle kardeşlik o ka~at ~ 
tile bahtiyarlığım bir kat daha ço- vetlenmiştir ki bunu hiç bı~ k1J ;I 
~alıyor. Bu arkadaşların büyük bir izale edemez. işte böyle bır ;;ti 

"Nümayişi Razgrat hadisesinden müteessir gençler yap
mışlardır. Birliğin a~~k~sı yoktur.,, D~~~~~!~-

Dünkü toplantıda ...,.-....,_ 
kısmı bugün genç Türkiyenin yük· istinat eden Türk-ArnaYllt ~plı" 
sek mevkilerini işgal etmiş kıymet. sebatının samimi olacağı 

Millii T. T. Birliğinin umumi he
yetini teşkil eden Darülfünun yük
sek mektepler murahhasları dün 
ubah Halkevinde bir toplantı yap 
mışlardır. Kongre reisliğine Zeki, 
ikinci reisliğe eczacıdan Rahmi 
ve katiplilclere de Orhan ve Ce
mal Beyler seçilmişlerdir. 

Zeki Bey celseyi açınca söz aöy· 
lemek istiyenler olup olma:dığını 
sormuş, aöz istiyenlerin isimleri 
sırasile kaydedilmiştir. llk sözü 
tıptan Nafiz Bey almış ve demiş

tir ki: 
- Bulgaristanda Türk mezarlı

ğına karşı yapılan hadiseden he
pimiz müteessir olduk. Bu hareke
ti protesto için gayet nezih bir şe
kilde konsoloshane önünde toplan 
dık. Sonra mezarlığa gittik ve bu
ralarda icap eden sözleri söyledik. 
Bilhassa Bulgaristandaki hareke
te bir mukabele olmak üzere me
zarlığa bir de çelenk koyduk. Fa -
kat bu sebeple bazı h5.diseler ol
du. Gazeteler gençliğin hareketini 
bildirecekleri yerde Milli Türk ta
lebe birliğinin bu işte rehberlik 
yaptığım yazdılar biz, gençliğin 

bu hareketi birliğinden direktif 
almadan yaptığını ve hadisenin 
nezahetini bildirmeliyiz. 

Sonra hukuktan Namık Bey söz 
alarak demiştir ki: 

- Ben birliğe karşı yapılan it
hamları reddetmek isterim. Tale
be nümayişi ile birliğin hiç bir ala 
kası yoktur. Bundan başka birliğin 
seddedilmediği de bugünkü top
lanmamızla sabittir. Gençliğin yap 
trğr hareket hakkında Türk adli
yesi kararını verecektir. Biz bu ka
ran beklemeliyiz!. 

Bundan sonra Yüksek lktısat 
mektebinden Ekrem Bey söz al· 
mış, nümayiş hareketinin gazete
lerin yazdığı gibi birlikçe te..~vik 

edilmediğini, nümayişin Razgrat 
hadisesinden müteessir olan genç· 
lerin heyecanlarını izhardan başka 
bir ıey olmadığını söylemiştir. Ta
leberen Fahri Bey demiştir ki: 

- Üç dört gün evvel Türk genç
liği dünya gençliğinin yaptığı bir 
-nezaketi gösterdi ve şunu da söy
lemek isterim ki; buradaki Bulgar 
mezarlığına kimse dokunmamış-

li şahsiyetlerdir. Evvelce bıraktı· den uzaktır. ,1, 
ğım Osmanlı hükumetile bugün Türkiye ile Arnavutluk sr d~ 
gördüğüm genç, dinç, müterakki da bir ticaret mukavelesi a1't~ 
ve modem Türkiye Cümhuriyeti mesi de tetkik edilecek bir ıııeJ' 
arasında büyük farklar vardır. dur. Bilirsiniz ki son zauı~ııl ~ 
Türkiye yenilik hareketlerini ve bir çok hükumetler iktisadı /.' 
inkılapları yakından görüp tetkik ran karşısında ihtilatı tahdit İ 
etmek bana daha şimdiden büyük mek maksadile birçok tedbirl~~.11~ 
bir zevk veriyor. Dünyanı hayret mışlar ve kontenjantman uııl.,.~JI 

c uııu11ı ı~ınae oıraxan ve ı urK Kaouı eı:mı~ıcı uu. .nuıG•u•' ~~ 

milletini bütün dünya nazarında şimdiye kadar bu usulle ysP•1'lıır· 

DUnkU Millt Talebe blrli§i toplanışında 

layık olduğu yüksek bir mevkie çı· hiç bir ticaret mukavelesi Y0 titJ' 
karmış olan bu inkılabı vücude Bunun için son zamanlarda ·ılı'' 
getiren bir çok mühim simaları ret mukavelesi yaptığımız b• 1 
tanımak şerefile mübahiyim. Tür· sa mücavir hükumetlerle rıı~ 
kiye halaskarı Gazi Hazretleri a· mukavelelerin feshedilerek ~4' 
sırların pek ender yetiştirdiği bü· jantman usulile mukavele ./ 
yük tarihi simalardandır. Gerek teklif ettik. Buna evvela Y ll~ ~ 
müşarünileyh Mz. nin gerek onu tan muvafakat cevabı verdı, ..,., 
takip eden rüfekai muhtereımesi • kikler yapmak üzere kouıi•1° rtl 
nin Türkiyeyi kurtarmak için ikti- teskil edildi. Ankarada ititıı' ~{ 
ham etmiş oldukları büyük fede- m~mi takdim ettikten sonra bıJ Jııl 
karlıklar bütün takdirlerin fevkin· susta Türk hükumeti le teıtı••t' ,1 

trr. Bize nümayiş esnasında müna
sebetsiz hareketlerde bulunduğu

muz söylendi ne yaptık? Yapılan 
işte kat'iyen fesat yoktur. Nüma
yişi birlik değil, gençlik yapmıştır. 

Bu sözlerden sonra diğer azalar 
da kürsüye çıkarak hadise etrafın
da fikirlerini söylemek istemişler· 
se de müzakere kafi görülmüş ve 
idare heyetinden mevkuf arkadaş
ların vazifelerini yapmak üzere ye. 
niden intihap yapılması teklif e

dilmiştir. 

Çünkü o sırada henüz mefkuflar 
tahliye edilmemi~ti. Görüşme neti· 
cesinde idare heyetinin mevkuf ol
mıyan arkadaşlara selahiyet veril-

kmıın Sofyaya gitmemesinin ve 
Bulgarlarla maç yapılmamasının 

temini istenilmektedir. 

Bir talebenin izahı 

Kongrede söz söyleyen talebe: 
den Edebiyat fakültesi tarih züın
resinden Ahmet Cemal Bey gaze· 
temize gönderdiği mektupta bazı 
sözler yanlı§ anlaşıldığı cihetle 
kongrede hücuma uğradığını bil
dirmektedir. 

Cemal Beyin yazdığına göre 
kendisi kongrede 23 nisan hayra· 
mı münasebetile tezahürat yapıl

mak üzere vilayetten müsade is
tendiğni söylemiş, bu sözleri birli-

ğin nümayiş için müracaat ettiği 

l f · ri ' · dedir. lunacağım. ki tara ın taca ·ıelıi' 
Türkiye ve Türk milleti hakkın· yeti ve mütekabilen ihraç edı~ 

da duyduğum his:;iyatimı hu suret· lecek emtea' hakkında görli9 ti ..• ıııe 
le ifade ettikten sonra Türkiye· istiyorum. Ancak bu görUs- ..,JI 
Arnavutluk münasebetinde,µ hah· den sonra iki hükumet ara9:ııt' 
setmek isterim. iki hükumet ara· bir ticaret mukavelesi yapıltıı~ ,; 
sındaki münasebat dostana ve hat- lüzum ve imkan olup olıtıaclıg• 
ta samimanedir. Bildiğiniz giıbi; }aşılacaktır. ,,,,.ı' 

•••• "4' 

mesi ve bunların mevkuf arkadaş· 
şeklinde anlaşılmıştır. Cemal Bey 

larm vazifelerini yapmaları karar-
talebe birliğinin nümayişle alaka

laşmıştır. Bu işte bittikten sonra 

····A~k~~;· .. ~~;gy~r .. bi~·~·· ...... MÜ~i;···F;~;ri>~: .. ·~ı.ıı•J' 
müsabakası neticelendi 'ı teşekkürlerı ....... 

dar olmadığını, bunun hiç bir tah· 
Başvekil ismet Paşa Hazretlerile, 

rik ve teşvikin tesiri olmadan ken· 

JJ&lYv: 
ANKARA, 25 (A.A.) - Anka- ANKARA, 25 (A.A.) --: fe4~ 

rada yapılacak sergi binası için 1ı Erkanı Harbiye Reisi Mütır ıııill1 

açılan müsabakaya gönderilen 16 Paşa Hazretleri 23 nisan 93~,I 
projeden hiç biri milli iktısat ve 1 bayram ve çocuk haftası ııı ·ııJ'
tasarruf cemiyetinin arzularını betiyle memleketin her köte•• e J( 

Marif Vekili Reşit Galip, Halk · 
F k .. kA 'b' R B diliğinden ileri geldiğini ilave et· 
ır ası umumı atı ı ecep ey- kt d' 

me e ır. 

lere nümayiş hadi!esi etrafında Tahliye edilenler Foto Etem 
yazılan mektuplar okunmuştur. atölyesinde 
Mektupların gönderilmesi mütte· 
filcan kabul edilmiştir. Me.1<tup· 
larda, nümayiş hadi!:esinin birlik 

· ı · le ~ "' tamamen tatmin edebilecek mahi- çocuk heyetlerı nam arıY te 11 

tt .. ·· 1 · t' Y 1 "B' gw er makamattan gönderile~, ·1~ 

teşvikile olmadığı, bilakis yüksek 
tahsil gençliğinin kalbinden ko· 
pan heyecanın izharından başka 

bir şey olmadığı bildiriliyordu. 

Son olarak Anadoludaki gençler
den ve mekteplerden gelen telg
raflar okun.."lluş, kongreye niha· 

yet evrilmiştir. Kendilerine selahi· 
yet verilen birlik azaları dün ba
roya resmen müracat ederek zan 
altında bulunan arkadaşlarının 

müdafaa edilmelerini istemişler· 
dir. Diğer taraftan federasyona da 
resmen müracaat edilerek milli ta 

D.. tahl' d'l 23 ge t l ye e goru memış ır. a nız ır ~ 
un 1Ye e 1 en nç a e- 1 • b' .. · b' "A k riklere ayrı ayrı cevap verıııle r., .. ~ 

b t k 'fh d k' 1 .1 d w zaıt ır musavı ır,, ve n ara,, e ,. e ev ı ane e ·ı eşya arı ı e og· . . kA l d d kkiit ti' 
C w l wl ku d f t Et rumuzlu proJeler en zıyade mak- anı oma ığın an te~e cJ')eri 

ru a ga og u yo şun a 0 0 em d ve ileride memleketin ken 1 .... 11· 
t .. l · 't · b' h t sallara uygun görüldüğün en ve ,, .. a o yesıne gı mı~ ve ır a ıra o· • d · l' y• ı)' . aralarında müsavat vaziyeti hasıl ayanacağı sevım ı vatan ı9 

larak kalacak olan grup halınde ld w d .... h t' d l rının saadetlerini ve hayatt• 1 1ıı~· • • • 1 • • l d' o ugun an Jurı eye ı va o unan 
0 

p 

resımlerını ccxtırrnı" er ır. 'k' b' b .. l' 1 k ··kAf t vaffakıyetlerini dilemekte ·-"I - - ı ı ın eş yuz ıra ı mu a a ı }.J"'-

1 
bunlar arasında mütezaviyen tak· larını bildirr.ıeğe Anadolu 

Cenaze evinde hırsız b l d sim etmeğe ittifakla karar vermiş- m tavsit uyurmuş ar ır. JI 
Cağaloğlunda berber Rar'lazan tir. Dahili istikraz hakkı~ ,_,ı 

Eefendinin evinde birisi ölmüş. KONYA, 25 (A.A.) - !; ~· 
Teesi.ir neticesinde evde husule ge- Konya mebusu Haydar Bankası müdürü Müınta:ı ~i'-' 
len karşılıklığı fırsat bilen Gümül- Bey öldü rafından Halkevinde dahih -1et1 
ceneli Ayşe isminde bir kadın, İ· KONYA, 25 (A.A.) - Konya raz hakkında bir konfersıı~ 
çeriye girmiş, konsolun çekmece- mebusu Haydar Bey kalp sekte- miştir. Tahvillerin satışı a rti ı/ 
sini araştırmağa. koyulmuş, fakat sinden vefat etmiş, cenazesi bu tadır. Yakında ikinci bir pa 
görülmüş, yakalanmıştır. ~abah kaldırılmıştır. vil istenecektir. 



Mersinliler gene· galip 

~da nanı -
li11a11a· n en kıdemli klUbU idmanyurdu' birinci takımı 

ııtor: 1 
Adana muhabirimiz ya f üzere çok gayretli oynuyordu. ve 

~Çen h az daha açıldılar, buna mukabil 
krrıpi:Yon ~ta .burada Çukurova netekim ilk sayıyı kaydedince ibr 
it Seyh u ersın idman yurdu i- Mersinin atlet muhacim hattı, bü· 
L° an •Por ak tr llla t ımları hususi yük bir enerijyle oynamasına rağ· 
~açlar;n~?~lar. Bu iki takım lik men ilk haftaymda sayı çıkarama· 
Sın a]·k erabere kaldıkları i· dı. ikinci devre daha heyecanlı 
...._ a adarl 
-.. vkedecek b ~rını fazla heyecana başladı. Ve oyun sonuna kadar 
}'Otlard ır karşılaşma yapı • ayni hızı mu haf aza etti. Bu sefer r. 

lier iki t k Mersin idman yurdu iki sayı ya -
'-haya çıkt ~ nn alkışlar arasında parak oyunu galibiyetle bitirdi. 
bı111 .... u"t 1 ar. Kalelerin intiha • Mersinden gelen yüzlerce seyirci -S .. , eak· 
eyhan k ıp oyuna başlandı. nin alkışları arasında sahayı ter • 

UYvetl' h --.... ı asmını ye>ımel' ketti. 

/\. Yunan atletleri 
ka~nada yapılan beynelmilel müsaba

arda mühim neticeler elde ettiler 
Urnıı. " 

. ~ı tasnifte birin~------~~ 
ci/ıği aldılar ....-J1 

.. . 

tlııa"ıaı .. _-.---.-..._... ____ _. 
atı 1 atlamalarda ve yUksek atlamada Avrupa 

ili~ etlerinin dikkate de§er atlayış şekilleri 
~~~:!etizmde henüz ciddi viçreli) ; ikinci Sporides (Mısırlı), 
l\~~de y a. ha.ıla.madığ~ız bu üçüncü Tskoukalas (Yunanlı). 
),..~ ilet b· Ulla.nlılar Atinad bey- Cirit abna: Birinci Papageorgi-
.. ,ıtJ ır m·· b 
t~ er ~e M uaa aka terti~ et. ou {Yunanlı, 60,50 ikinci Jund (Is 

t etlicir b •ırrla laviçrenin işti - viçreli - üçüncü Mihalapoulos e (f 'Dı u .. b 
d eter d nıuaa akaları dikka- (Yunanlı). 

1
"· erecelerle kazanmıılar· Manialı 400 metre: Birinci Ha-

İlk 'rlltıan l cıgrigoryu (Yunanlı), ikinci Kat· 
~ Riitıi.incı:t e~leri müsaba)qlların ıis (Yunanlı) , üçüncü Muskuris. 
l etre ltıan· Yuz metreyi 11,3, 110 Bayrak yarışı 4X200 metre: 
~l...: •alıyı 15 8 yük' k t B" . ak ll Jl I 86 , , ıe a • ırınci Yunan t ımı. 

~ 43,5 ~.' 4Xıoo bayrak yarııı- Bayrak yarışı 4X400 metre: 
d~tlard1, M:.e ve dakikada kazan· Birinci Yunan takımı. 

'Y11.. uaabakala ·· ·· M 1 l M f ti ""'8.tıl 1 . . rın son gunu araton yarışını ıviçre i or 

t.'t'. 8\l -··
1 

ar ıçın talihli geçmiş • kazanmı•tır. 
•c:eı ""'U•aha.k l ~ 

erle b· .. a ar da şöyle ne - Umumi puantaj: Atina takımı, 
2n... ltnıııtır: 

( 'b "" ıtı t Lozan takımını 115 sayıya kar"ı ( ll e re: s· . . :r 
O .. 11'1llı) lk· . •rmcı Frangoudis 143 puanla yenmiştir. Yunan mil· 

ç~llc:U ?•akıncı Vogel (lsviçreli) li takımı, Mısır takımını 69 sayıya 
SOQ ~~ak~s. (Mısırlı). karşı 109 s!.yıyla yenmiştir. Halk 

· Bırınci Martin (la- galipleri alkışlamıştır. Maarif na • 

Avrupa futbolü mühim bir maç arefesinde 
······························································································ ............................... . 

lngiltere ile ltalya karşılaşıyorlar 
Maç 13 mayısta Romada yapılacak, tespit edilen lngiliz 

takımı gazeteler tarafından tenkit ediliyor 
Avrupa futbol alemi yeni ve\ 

mühim bir maç arifesindedir. Bu 

maç lngiltereyle halya milli ta • 

kımları arasında 13 mayısta Ro • 

mada yapılacaktır. Bu itibarla bü
tün futbolcü ve idarecilerin gözle

ri şimdiden Londra ile Romaya 
bağlanmış gibidir. 

Malfim olduğu üzere lngiltere 
futbolü daimi bir gurur içindedir. 
Milli temasları evinde yapmayı 
tercih edegelmiştir. Harice gide -
rek maç yapmayı "Zahmete değ -

mez !,, intibamı veren bir İstih -
fafla reddeder. 

Fakat son hadiselerin bu guru

ru epeyce sarstığı bugün iyiden i· 

yiye anlamış gibidir. Avusturya 
milli takımının Londrada yaptığı 
son maçın sarsıntısı henüz durul -

madan lngiliz milli takımının Is • 
koçlara yenilivermesi, "Yenilmez 

kuvvet,, telakkisini birdenbire za
yıflatıvermiştir. 

Bu itibarla İngiliz futbolü, eski 

kredisini bulmak için 13 mayısta 
Romada dikkat ve alakayı değer 

kat'i bir netice almıya mecburdur. 
Bunu pek iyi hisseden İngiliz ida· 
recileri, milli takım için _sok dik • 
kat ve itina göstermiye batlamış • 
lar ve son haberlere göre Romada 

oynıyacak milli takım kadrosunu 
şöyle tesbit etmişlerdir: 

Kalede: Hibbs, 
Müdafaada: Goodall - Hap· 

good, 
Hafta: Strange, Hart, Copping. 
Muhacimde: Geldard, Richard· 

ıon, Hunt, F erness, Bartin. 
ihtiyat: Cooper, D'dovd, Milis, 

Brook. 
İngiliz idarecilerinin bu itina-

6u hafta yapılacak maçlar 
Milli takımın toplu idmanı do· 

layısile bu cuma günü lik maçları 

yapılmıyacaktır. Kadıköy stadın· 

da sırasile şu maçlar yapılacaktır: 
Hilal • Altınordu B takımları, 

rleylerbeyi - T opkapı B takımları, 

Beşiktaş • F enerbahçe genç ta -
kımlar, Vefa • lstanbul ·apor genç 

takımları, lstanbul spor . Beyler· 
beyi (şilt) maçı. 

Taksim de ise yalnız Kasşmpaşa 
ile Anadolu B takımları karşıla· 
caklar ve bu sahada milli takım 

toplu idmanlarına devam edecek. 
tir. 

Nişantaş idman yurdu 
1STANBUL, 25 (A.A.) - T. 

l. C. 1. lstanbul mıntakası riyase
tinden: lttifakımızda mukayyet 

mıntakamızca müseccel bulunan 
Nişantaş idman yurdu nizami ev

saf ve şeraiti zayi eylediğinden 

ittifakan kaydının terkinine mm· 

taka merkez heyetince karar veril
miştir. Keyfiyet tebliğ olunur. 

NIUllDllnll:SUIUDUUAIUhlllllUnltllllllllllUlllmmıtnmllHnllltlllnlllllllllllltlllllRtmtUlllD 

zırı mükafatları dağıtmıştır ve mü 
sabakalarda 30 bin seyirci hazır 

bulunmuştur. 

Avu•turya kalec:l•lnln miikemmel bir kurtantı, k6tedekl re•lmler lngilb 
muhacimlerbılıı gol çıkarmak için aldıldan vazlyeUerl gösteriyor 

sına rağmen seçilen bu takım mat yer almaları muhakkak lazımge -

buatın tenkidine uğramıştır. ls - lenler bulunduğunu işaret ediyor-

koçlara fena tertip yüzünden ye • lar. 
nildiğini iddia eden gazetelerin İngiliz milli takımı ltalyadan 

spor muharrirleri bu kadronun lsviçreye geçecek ve 20 mayısta 

kuvvetli olmadığını ve ihtiyat o • da İsviçre milli takımile karşıla • 

larak seçilenler arasında takımda şacaktır. 

Numaralı takımlar ! 
Futbol tarihinde misli görülme

miş yeni bir forma 
Futbolde muhtelif şekilde, renk 12 - 21 numaralarını kullanacak· 

te formalar kullanılır. Fakat şim· tır. 
diye kadar numaralı forma kulla· Takımlardan birisinin fanilesi 
nıldığı hiç görülmemi§ti. lngilte - beyaz, rakamları siyah. 
reden gelen haberlere göre bu ga- Diğerinin fanilası kırmızı, nu • 
rip şekil ilk defa (ve belki son de- maral arı beyaz olacaktır. 
fa) lngilterede tatbik edilecektir.! Yapılan bir hesaba göre uğur· 

Numaralı oyuncuların karşıla • 
şacakları maç Evertonla Mançister 

City klüpleri arasında yapılacak 
kupa final maçıdır. 

Everton takımı kalecisinden 

başlıyarak sol açığa kadar 1 - 11 

numara taşıyacak, diğer takım da 

suz sayılan (13) rakamını taşı • 
mak Jimmy Mullan isminde gen· 
ce düşmektedir. Bu nokta hayli 
dedikoduya sebep olmuştur. Bu 
numar~nın 12 A şekline kalbedi • 
lerek zavallı gencin uğursuzluk • 
tan ( ! ) kurtarılması da muhte • 
melmiş!. 

F. Bahçe avcılık şubesi 
F enerbahçe klübümüzde, bir de \ 2 - Teknik atış tarzını bu spor 

avcılık şubesi kurulduğunu ve ilk subesine hakim kılmak, 

hamlede yetmi~e yakın tanınmış 3 - Atış sporlarını güçleştiren 

avcının yazıldığını evvelce haber manile;i ortadan kaldırmıya ça 0 

vermiştik. Bu şube iki gün evvel lışmak. 

resmen teşekkül etmiştir. Şubenin Bu şube ilk iş olmak üzere bü· 

çalışma hedefleri şunlar olacak · yük bir domuz avı tertip etmiştir. 

tır: Bu av için önümüzdeki cuma gü· 

1 - Gençler arasında atış id - nü ( 30) kişilik bir kafile Y nluva

manlarını teşvik ve himaye etmek, ya gidecektir. 
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Suat, Şl·(örün kolunu tuttu, 
şiddetle sıktı .. 

- Dinle, dedi, 
biliyor musun?. 

- Nasıl bilmem .. 

sen bu civarı 

Evin arka tarafında ne var? 
- Bir sürü bostan var .. Eğer o

radan kaçmak istiyorsanız yolu 
biliyorum .• Yalnız memurlar var -
sa karıımam.. . 

- Baıka çıkar yol yok. . 

Suat Mabnazel Luize bir şey -
ler söyledi ve pencerenin kepenk· 
lerini itti, bahçeye atladı, genç 
kızı ·dııarı aldı. Şoför pencereden 
çıkarken sonnuıtu: 

- Silahınız var mı?. 
- Hayır otomobilde kaldı .. 
- Demek otomobiliniz var?. 
- Buradan iki yüz metre ka -

dar ilerde ... 
Şoför sevincinden adeta Sua -

dm boynuna atılacaktı: 

- O halde, dedi .. Kurtulduk .. 
Haydi arkamdan geliniz. 

Oç gölge kotmağa batladılar •. 
Tam bir bostana girecekleri sıra -
da, biraz ileriden, bir çalılık ara· 
aından bir tabanca patladı ve bir 
ses bağırdı: 

- Durunuz... Yakarım .. 
Bu ses, Liitfinin sesiydi. Fakat 

toför: 

- Sakın duımayınız, koşalım •. 

Diye fısıldayarak ileri atıldı .. 
Fakat Luiz bitmiıti: 

- Ko .. fa ... miyorum... Bit -
tim .. Düıeceğim~ ... 

Suat onu hemen kollarına al· 
dı. Her halde çok kuvvetli bir a -
damdı ki, ne de olsa ağır olan bu 
yükle gene koıabiliyordu.. Şoför 
önden koıuyor ve "Dikkat, çukur 
var,,, yahut "Bu taraftan,. diye 
yol gösteriyordu .. 

Fakat Lutfi peılerine düımüş, 
onları yakından takip ediyordu .. 
Onun geldiğini kaçanlar da du -
yuyordu ... Lakin birbirlerini gör -
miyorlardı, gece çok karanlıktı. 

Lutfi her halde sadece görmedi -
ğinden değil, onları diri diri ya
kalamak için artık ate! ehniyor • 
du, yalnız, öteki arkadaşlarına 

da haber vermek için mütemadi • 
yen düdük çalıyordu. 

Suadın kolunda Luiz şimdi ba
yılmıştı .. Belki de ilk atılan kur -
şunla yaralanmıştı.. Suat, onu 
kollarında tutuyor ve koıuyordu .. 
Amma, nihayet o da bir insandı, 
artık son gayretini sarfettiği bel
liydi. 

l'takleden - ta. -
na bir gölge çıktı ve kuvvetli bir 
ses: 

- Eller yukarı ! . 
Diye bağırdı .. Şoför de durmuş. 

tu. Bununla beraber okkalı bir 
küfür savurarak cebinden taban
casını çıkarmıf, gölgenin üzerine 
doğru yürüyerek: 

- Açıl, yakarım .. 
Diye bağırmıştı .. Gölge açılaca

ğı yerde o da onun üzerine doğru 
yürüyünce, §oför, üstüste üç el 
silah attı .. Gölge önce durdu, son
ra, sallanarak yere yıkıldı .• 

Şoför, hırçın bir sevinçle hay -
kırdı: 

- Haydi ileri ahbap.. Herifi 
tamamladım .. 

Silah seslerine arkadan silah 
sesleriyle cevap vermiılerdi. Şim
di orası adeta bir meydan muha -
rebeıi halini almı§tı .• Her taraftan 
tabanca atılıyor, düdük çalınıyor· 
du .. 

Suat tekrar dirilmiıti. Şoförün 
yanında koıuyordu.. Nihayet, iki 
bostan arasından dar bir yola 
çıktılar .. Biraz ileride, otoonobilin 
gölgesi görünüyordu. Şoför: 

- Kurtulduk!.. 
Diye haykırarak otomobile 

doğru ko§tu. Fakat bir gölge, o -
tomobilin gölgesinden sıyrılarak: 

- Hayır, dedi, yakalandınız. 
Şoför, tereddüt ehnedi. Derhal 

silahını onun üzerine çevirerek 
iki defa alet etti. Adam inliyerek 
yere yıkılmııtı .. 

Suat, bütün bu olan biteni ar -
tık bulanmış bir beyinle görüyor
du .. Sarfettiği gayret neredeyse 
~n~ d~ bayıltacaktı .. 

Kapıyı aç!" 
Dedi .. Soför otomobilin kapısı

nı açtı .. içeriye genç kızı yerlet -
tirdiler .. O zaman Suat geniş bir 
nef eıs aldı, ve basamakta duran 
şoför kıyafetli delikanlıyı, son 
kuvvetiyle iterek yere yuvarladı . 
Gaza basarak ,ok gibi gitmeğe 
batladı .. 

Suat, yolun düz olduğunu bil -
diği için fenerleri yalonadan gidi
yordu.. Böylece biraz gittikten 
sonra, ikinci geniş bir nefes daha 
aldı ve kendinden memnun bir 
halde güldü. Fakat tehdit edici 
bir ses, kulağının dibinden: 

- Eğer beni de beraber otomo
bille götürmemekte inat edersen 
vallahi yakarım. 

Deyince, birdenbire tatırmıı, ve 
batını çevirince de sağ takağınm 
dibinde bir namlu görmü§tü. 

ı Devamı var) 
Hatta bir defasında düştü, fa -

kat büyük bir gayret sarfederek l==s=u=n=.y=e==k=a=ç=a=k=ç=ı=l=--ar=ı:-=..=--=
kalktı ... Zira karanlıktan sesler 
geliyordu: 

- Bu taraftan çocuklar .. Biraz 
sağa doğru geliniz, neredeyse ön· 
liyeceğiz.. Kaçmakta devam e -
derlerse, ateş ediniz .. 

Suat aklından: 
- Mahvolduk: 
Diye .düşündü .. Şoför sordu: 
- Nerede otomobil?. 
- Daha elli metre ötede .. 
- Ha gayret .. 
Böylece bir yinJli metre kadar 

daha koştular. Şimdi, artık dü -
dük sesleri azalıyordu. Galiba iz
lerini kaybebnişlerdi. Şoför, sevi
n~rek: 

- Biraz gayret daha .• Geliyo· 
ruz .. 

Diye arkadaşına ces&ret verdi. 
Suadın doğrusu bir adım atacak 
hali kalmamıştı.. İki adım sonra 
durdu .. Tam hu aralık, karşıları -

Hudutlarımıza kaçak eşya sok
mak istiyen Suriyeli Ali Edip oğ· 
lu Süleyman, Hanru§ oğlu Selim 
ve Şaban oğlu Hanla kendilerine 
yardımda bulunan iki kişi Dörtyol 
yakınlarında kayıklariyle yaka· 
lanmı§lar ve şehrimize getirilerek 
ihtisas mahkemesince tevkif edil-
mişlerdir. 

Kayıkta bulunan iki mavzer, üç 
ka.ma ve muhtelif eıya, kayıkla bir 
likte tutulup ellerinden alınmı§· 

tır. 

Otomobil kazası 
Galata.da Emekyemez mahalle

sinde oturan Osman, Galatada 
Okçu ~fasa caddesinden geçer
ken, şoför Muhdclinin otomobili 
çarpmış, yaralanmıştır. Soför ya
kalanmış, Osmanm tedavisine 
başlanmıştır. 

16000 metreye çıkınca Zelzele 
neler öğreniliyor ? 

• Profeear PJkar'ın konferaıuıından nakleden ı &1. Gayur 

12 adada müthİ~ 
tahribat yaptı ,i 

7 - t.,· 
ATINA, 25 (Husuıi) -

Elde edilen fenni neticeler hakkında ki gün on iki adada du~ 
. zele bilhassa Nisiros ye h 

profösörün verdiği malumat adalarında büyük tahrib•~"' 
biyet vermittir. Radoıtan 1 ı;. 

Şu halde nerede olduğumuzu 
biliyorduk. Muntazaman inmiye 
devam ediyorduk. Glasyeli ve kar
lı bir dağ kitlesi üzerinden geç • 
tik. Bu defa önümüzde Lombar • 
diya vardı. lnmekliğimiz Adriya
tiğe kadar sürüklemnemeımiz la -
zımdı. Sekiz bin ili. yedi bin met
reye indiğimiz sırada bir uğultu 

duyuldu. Baktık altımızda bir tay• 
yare daireler çizerek dönüyor bi
zi kartılamıya hazırlanıyordu. Bu 
sırada kamaramızın dahili tazyi · 
kini azaltmak için bir musluk aç • 
tık. Yüksekte iken kamarayı aç -
mak istiyorduk. Sonra bunun için 
dahili ve harici tazyiki müsavi 
kılmak lazımdı. Tazyik farkı a -
zaLmıya başladı. Dahili tazyik 
düşüyor. Harici tazyik fazlalaşı -
yordu. Dahili ve harici tazyikleri 
gösteren hususi barometre gittik· 
çe azalan kıymet farklarını göste
riyordu. Cıva sütunu bir taraftan 
iniyor, öte taraftan çıkıyordu. 

Nihayet bir sıra geldi hemen 
hemen fark kalmadı. Artık kama
ra tamamen açılsa bir tehlikeye 
maruz kalmıyacaktık. iki sütunun 
ayni seviyede olduğunu görünce 
hariçle münasebeti temin için bir 
mantar açtım kamaranın pencere· 
lerini tamamen açtık. bağımızı çı
karıyor. ltalyamn latif hararetini 
duyuyorduk. 3900 ~etre irtifada 

ve güneş içinde bulunuyorduk. Al 
hmızda İtalya ovasının manzara· 
sı yayılıyordu. 

Tekrar bir tayyare bize doğru 
geldi.Bu tayyare pilotunun Desen 
zans deniz tayyaresi üssü hahrisi 
şefi miralay Beranskoin olduğunu 
sonradan öğrendik. Tayyare etra· 
f ımızda dönüyordu. T ayyaredeki
lerle selamlaımıya muvaffak ol -
duk. Nereye ineceğimizi farket -
mek için takip ediyor. Bunun telsiz 
le üssüne bildirmiş ve lüzmnu 
varsa imdadımıza koşulmasını bil 
dirmiıti. Miralay üssülharekesine 
döndü. Yavq yavaı sahasfmın 
yakınına geldik. Uzun halatı ko -
yuverdik. Sahadaki adamlar ko • 
fUfuyorlardı. Bereket versin he • 
men hemen rüzgarı yoktu. Gördü· 
ğümüz bir küçük göl gayet sakin
di. Ağaçlar gölceğize aksediyor -
du. Şu halde rüzgar yoktu. lnmi -
ye devam ettik. İtalyanları gör • 
düm. İtalyanca bilmem yalnız şu 
kadarını söyliyebiliyorum. 

- Prego tenere la corda . 

insan Fransızca bildi mi İtalya
da da derdini anlatır. Meğer böy
le İtalyanca söylemiye lüzum yok· 
muş. tık gelen bir Alman İsviçreli 
idi. Lisanımıza vakıf biri yanımı· 
za geldi. Ve emirlerimizi köylü· 
lere tebliğ için tercümanlığa bat
ladı. Bir sıra biraz fazla inmi' 
belki de faz laca safta atmıt olaca
ğız ki balon yükseldi. Tekrar sü • 
pa.bı çekmiye mecbur olduk. Ni • 

hayet çarpmadan yere vardık. Ka
mara yere yattı. Balon inmiye de· 
vam ediyordu. Etraf rmızda akas
yalar ve hiç te bota gitmiyen di -
kenli otlar vardı. O vakit sepeti 
başka bir tarlaya naklettirdim. 
Balonun botalması için kapak a · 

çıldı. Çıktık. Balon bir çayır üze
rine yatırıldı. Hem gayet iyi yere 

imnit hem de f evkalide hüsnü ka 

bule mazhar olmuıtuk. 

Size ba§ka taf sili.t venniyece -
ğim. Y alruz elde edilen fenni ne
ticeler hakkında bazı tafsilat ver· 
mek isterim. Biz seyahatimizde 
Kozmik itlfiaı görüp takmı kavis 
elde ederek büyük bir vüzuhla 

unizasyonu ölçebildik. Suudumuz
dan bir kaç gün evvel Alman pro
f esörü Regener kaydedeceği bira
leti olan bir sonda balonu 28000 
ınetre irtif aa kadar kullanmıya 

muvaffak olmuştu. Vaktile buna 
müfabih tecrübeler yapılmış fa · 
kat netice elde edilmemitti. işin 
mümkün olmadığı kanaatinde i -
dim. Profesör Regener muvaffak 
oldu. Şüphesiz ki iki neticeyi mu

kayese için elde bulundurmakta 
büyük bir fayda vardır. lttisa nok 
tai nazarından iki netice 16000 
metreye kadar birbirine muntabık 
tir. İptidasında küçük bir fark 

vardı. Fakat evvelki gün Alman 
profesöründen bir mektup aldım. 
Bu mektupta, bütün tashihatı yap-, 
tıklan sonra bizim elde ettiğimiz 

neticelere vardığını bildiriyor. Şu 
ile 28000 metre arasında kaydetti 
çüler de doğrudur. 

Bu tevafuk Regener'in 16000 
ie 28000 metre aruında, kaydetti· 
ği neticeleri tevsik eden bilva11ta 
bir delildir. Şu suretle 28000 met
re irtifaa kadar kozmik ıuaların 

derecei kes af etini vüzuh ile tanıt
mıya yardım etmi9 olduk. (Alkıı
lar). Nihayet diğer aletler kulla -
nabildik, bunlar alaka verici fakat 

garip neticeler verdiler. Geyger 
tüpleri her ferdi kozmik ıuaı bil -
diren aletlerdir. Tüpün içine her 
§ua girdikçe bir büyültücü alet 

vasıtasile kuru bir sada duyulu • 
yor. Şuarn adedi bile teıbit oluna
bilir. Eğer tüp yerde ufki konacak 
olursa takuli konduğu zamandan 
fazla ıua alır. Yükselince bu fark 
mütahede edilmiyor. Böyle evve -

lfo. amudi sonra ufki ölçül~r aldık. 
Her iki vaziyette alınan fuaların 

miktarı ayni idi. Bu hadisenin se· 
hebini henüz ispat edemedk. Şfüp
hesiz kozmik §Uaların nazariyesi 
tamam olmak için hu cihet te izah 
edilmelidir. Bunun içi~ Mösyö 

Koznis tekrar yükselmemizi isti -
yor. Eğer yeni bir.suut icin lazım .. 
olan kredileri elde edebilirse tek· 
rar ve daha doğru ölçüler alaca -

ğız bu ölçüler hem şuaların isti -
kametini hem de her biri tarafın -
dan husule getrilen şualara taal · 
luk eder. 

Diğer cihetten bilinmesi arzu 
edilen bir nokta da kozmik §ua -

ları içinde kano 9ualarınm hulu· 
nup bulur:.madığıdır. Kanov fUa -
hırı yere kadar gelmez şu halde 
bunları yüksek abnosf er dahilin
de ölçmek icap ediyor. Fakat Ka
nov şualarının istikameti timal 

miknatisi grupu tarafından inhi -
raf ettirilmektedir. Onlart gidip 
Kanadada şimal miknatisi grupu 
yanında aramak lazım gelmekte· 

dir. Bazı kimselerin mütemmim 
noktai nazarından bu tnharriyat 
ile alakadar olarak Kanadamn şi· 

len telgrlara göre se 
den en çok hasarata uirt: 
tanköy sonra Niıiroı ac:I 
Diğer adalaradaki hasar-' 
azdır. Adalar ahalisi, ıel 
tekerrürü korkusile kırlard• 
leri geçirmektedir. 

Radosta bulunan ltalY'° 
gemileri, zelzelenin en çok 
bat yaptığı ~darala gitınitle 

Zelzele neticeainde b 
Nisiros adalarında 32 kiti 
300 kişi de yaralanmı§tll'• 

lSTANKOY, (On iki 
da) 25 (A.A.) - Evvelki 
olan zelzele tehrin eıkİ 
yıkmış, harap etmiıtir. ~Jil, 
kadar enkaz altından 74 ° 
yaralı çıkarılmıştır. ŞehrİI' 
mahallelerinde zarar ve h 
hemmiyetsizdir. 

Yaralılar Rodos hastane 
gönderilmişlerdir. 
__________________ ,,,,,,..,,,,, 

Gayrimübadilleriıı 
fatihkaklan 

Gayri mübadiller namı~ k 
büslerde bulunmak üzere }. ~ 
ya giden heyet reisinin '1-~ 
malumata göre, mevcut bO""ı,I 1 
imza edilmedikçe yenideıı b 
teczii mevzuu bahis olmıY'; f 1 
ltf a itinin eylüle kadar dt~f' ) 
deceği zannolunuyor. Malı~!ıA 
kale ti eldeki bonolar itfa "{tt 
ten sonra da bono veri~ ,_J )' 
rinde değildir. Vekaletin ~( l 
asma göre gayri mübadiJle1'" 1 d 
kalan istihkakları bono ile "~ I d 
malların satılarak bedellerİ11;t' ~ 
kit vakit dağıtılma11 daho ~ 

fıktır. ~· 

malinde 17000 metre yük f' f ) 
memiz için lazım gelen Pa':'fı' 
min edeceklerini ümit edı d 
(Alkıılar) • ~ 1 

Bundan sonra profesör 1 
seyahati esnasında alılJlll1l~ ~ 
fotograflan sinema perdetı d 
de göstermiıtir ve aonuod• 

tir ki: ' ·ı-'' 
- Madamlar Mösyöler 1 

-' 

harriyatın faydasına ioanrod,ı 
lar bu seferimizin neye ya~ 
nı belki soruıtururlar. Bu ff 
ransı uzabnak iıtemiyorıJll'• 
kat ümidimi3 tayyarelerin ~ 
meseleleri hal için yakınd.• d 
tos ferden istifade etnıelerıll ıc" 
Tayyareler 16000 metreye~ 
larsa hem daha emin olar• 
de üç defa fazla süratle 
tardır. Bu suretle sa 
Paristen kalkan biri akta.Pi 
yorkta bulunabilecektir. t 

henüz yapılmamış olma•• ·~ 
sebeplerden ziyade psik0!~~ 
hepler içindir. Benim ~ııı.11e ~ 
dur ki yaptığım yükseht 1 bit 
seklerde ölüm şuaı denilefl t 
aın mevcut olmadığını i•P•' ~.tf . )c,..:, 
ve bir adamın kapalı hır ·Jdif 
d ab1 ~ ' a 16000 metrede yaf'! d,ıJ J 
meydana koymu~ oldug\JO ee'rJ 
in~aatçılara c~saret ~er '/, 1

1 

Böylece hava seferlerine •e 4 ) 
tosf ere olan umumi alak•ff .i 
dınnak ümidini besliY0~ f~ ı 
Bundan bir kaç ıseneye le•. lj 
t f d h01 • d b" "k ı.•t r l os er a iaın e uyu •-' 
yapıldığına tahit olacaı
niim. (Uzun alkıılar) · 

soN. 
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• } alakadar oluyor 
,ı ışçi ik ettiler PARIS, 25 (A.A.) - Bir ta-

Ellerind .. .: k. l e ors ve orse çe ıç e vuran 
demirci çocuklar tablosu 

= 

C Gemlikte 23 rtisan bayramı 
~ tMLt1< 
' illet M 1 23 (Hususi) - Büyük tazıları gayet hoştu. Küçük mek-
"~ ecliain' 'lk b k b' . . ·ı .. S<><:ukı ın ı açılma günü teplilerin üyü ır ıntızam ı e yu-

1 QUnu bu ar bayranıı olan 23 nisan rüyüşleri herkese yarın için sonsuz 
r· ta, •ene 1 . d 

!J h't\ daha ol geçen seneye naza· ümit er verıyor u. 

' it tekilde k gun ve daha çoşkun 23 nisan günü toplanma ve kut-
ll utlulandı. lulama gününde buraya lstanbul-

L u 'en 
~.. e, 23 n'ısa .. ·· uk dan misafirler gelmi•ti. Vefa mek-b .. l'tıaka n gunu çoc • 'S' 

1 a!ılık Ve ~l~~· amirlikler değil it tehi izciler gümesinden bir bölük 
( "'4. llleyda §Çd ılık verildi. Bu itibar· izci Gemliğe misafir olmuştu. Ve-

.1<>kt 1\ a a · l'k · fanın şen ve çevik izcileri de bü-
,. .• '1, A.nc"k .. nur ı , memurıyet 

1~ "Ilı'- "' rr.,. yük yÜrÜyÜ•e ve toplanmaya gir· 
" t fl' l'ard .ı:."'Ze görünen bir ye- ':t 

{ ı "' ... 11 kı d mişlet', söyledikleri güzel, milli 1 
.. ,Yad h 0 a çocuklara da- -

1 Yerd e ayatt b l ki •arkılarla herkesin alkı•ını topla· l" e rast n ve u undu arı ':I' 'S' 

f ~•ları "etiJ e:ıe~ekleri işlerden ha- mışlardır. izcileri Gemlik namına 
·ti lb .. ''k lllıştı """ l" .. l agvırhyan muallimler birliği kıy-d ~ o ·· · "'oy uyu can an· 
1 e Ötıe u~ Cl.rabası, Örs ve ellerin- metli gençlerimizi çok memnun 

~~lar t~~l İçle vuran demirci ço- etmİ§tir. izciler bura muallimle-
al.ıl 0ıu ze,,...· l rinden Nedim Beyin yol gösterme· ~~ lık \' : J ~ın a rm satımı, 

) olo dah e ~ıhayet çok güzel bir sile Gemlik ve etrafında bir yürü-
' " a, Çırekl 1 k h yüş ve arastırma yapmışlardır. .1ilz1Ia • ;J' er e ara ta ta- • 

ıqı.. n. İa 'h· k ~ ~nın Ö}" rı ın dönüm günü, M. Kemal Pa~a, merkez me tep-
J tı dikkat~rn günü 23 nisan yazı- leri ana ve babalara gündüz ve ge-
\ltl\ h 1 cefb d" l ı~, a!ka. liiı~ ~ ıyordu. Bunlar- ce birer müsamere vermiş er, tem· 

~ ha.ata b k alıahnıer canlı tab- siller de muvaffak olmuşlaı·dır. 
a ıcılar ve yanlarında Kiraz Ali oğlu 

---------------------------------~~ 

( 

2 
llrsada ve köylerinde 
3 Nisan bayram günü 

, .. ,. - -
lllJ~S-' adaıc.ı 23 l'tisan gÜnDnün dört muhtelif resmi 

''I\ 1b "'' 24 (V . de il'fraın1 b akıt) - 23 ni- I geçit resmi yapılmış oluyordu. Çok 
te~ d~ha gUı lu Yıl her senekin- alkışlanan ve beklenilen geçit res
lerd;tın hep ~dolınuştur. llk mek· mi bir saata yakın sürdü. 
l ır. Ji sı e b . . . 
a i~ C> er llıekte a~ranıa gırmış- 23 nısan bayramı bu yıl Halk-
'h~ u~hur· P bırer canlı tab- Fırka ve Halkevi namına bir 
'tabet, liittıa~Y~t, Halkevi, Hilali- evinin teşebbüsile ilk defa olarak 

-l'ı-uf Jeıetfal T 
l'ordlı bıe.._,z 1 • nyyare ve heyet Kestel, Aksu ve Susurluk 

b • \l arını tems'ıl d' k" l"l · ·d k k" I" k Qll e ı· oy u erme gı ere oy u çocu -

raftan Mac Donald - Roosvelt ve 
Herriot konuşmaları yapılırken 

diğer taraftan küçük itilafın Le
histanm Vaşington mümessilleri 
aralarında noktai nazar teatisinde 
bulunmaktadırlar. Salahiyettar 
makamdan alınan haberlere göre, 
Lehistan sefiri geçenlerde Bükreş 
te kurulan ziraat blokunun pro
gramını gösteren bir muhtırayi 
Amerikan Hariciye nezaretine 
vermeğe memur edilmiştir. 

Muhtıranın içi daha belli de -
ğildir. Fakat Ziraat blokunun 
terviç ettiği rüçhanlı anlaşmala -
rın istenildiğine dair kanaat var
dır. Şimdiye kadar küçük itilaf 
ve Lehistan noktai nazarlarım bil
dirmeğe davet edilmemişlerdir. 
Maamafih M. Herriot'nun ayrıl • 
masile M. Yung'un Vaşingtona 
dönmesi arasında geçecek günler 
zarf mda Amerika Hariciye nazı· 
rının Lehistan, Romanya, Yugos· 
lavya ve Çekoslovakyanın noktai 
nazarlarını tef errüatile öğren· 
mek hususunda istifade ebnesi 
çok mühtemeldir. 

Genç bir Türk 
musiki san'atkarı 

Dört seneden 
beri Berlinde Ma· 
arif vekal~ti he
sabına musiki 
terbiyesi ve te· 
ganni sanati tah· 
sil eden Nurul· 
lah Şevket Bey 
dünyanın en ma
ruf musiki mü· 

Nurullah s. esseselerinden bi 
ri olan Berlin Ştern konservatu
varını bitirmiş ve birde liyakat 
madalyası kazanmıştır. Nurullah 
Bey Berlindc tahsili esnasında en 
büyük sanatkarların konser verdi
ği Bethofen salonunda müteaddit 
konserler vermiş ve muvaffakıyet 
kazanmıştır. 

Son konserlerinden birinde Vag-
nerin en zor bir parçasını teganni 
etmiş çok takdir edilmiş ve alkış· 
lanmştır. Türkün musiki sahasın· 
da da kabiliyetini gösteren Nurul· 

j lah Beyi tebrik ederiz. 

Bir ceset bulundu 
Kocaeli müddei umumiliğinden 

gelen malumata göre, Deri nce is
tasyonuna yakın Şene deresi etra· 
fındaki çalılıklar arasında 28 ya
şında tahmin edilen bir gençin ce
sedi bulunmuştur. 

Tatara benzeyen bu gencin üze
rinde hüviyeti isbata yarayan bir 
vesika çıkmamıştır. Yalnız cebin
de 26-3-933 tarihli Kartaldan alın 
mış üçüncü bir mevki bir tren bile
ti bulunmuştur. Orta boylu olan 
gencin belinde kırmızı lastik ke
mer vardır. Şapkası ve ayakkapı
sı meydanda yoktur. Kocaeli zabı· 
tası, meçhul gencin resmini ve eş
kalini İstanbul zabıtasına bildir-
miştir. 

8
\ltetie büy"k ların bayramını tebrik etmiştir. 

u ve manalı bir Bilhassa Aksu köyündeki bayram 

bir kasaba bayramı gibi kutlulan
mış, köy çocuklarının nutukları 

büyükler üzerinde derin tesirler 
bırakmıştır. Kestelde köylüler Hi
mayeietfal cemiyetine bir kuzu he
diye etmişlerdir. Kuzu müzayede
ye çıkarılmış ve 26 lira beı kuruş 
hasılat temin etmiştir. 

Bu sene Vurstburgda toplana· 
cak olan Alman emrazı akliye 
kongresine iştirak etmek üzere ha· 
zırlanırken yeni Almanyada göre· 
ceğim yenilikler de ayrıca mera -
kımı kamçılıyordu. Fakat daha ilk 
adımda karşılaştığım tatsız bir en 
gel bütün neşemi kaçırdı: İstan -
buldaki Alman konsoloshanesi be
nim pasaportumu vize etmiyormuş 
çünkü .. pasaportta kaşım, gözüm, 
ağzım, burnum, boyum, bosum 
hakkında kafi malumat yokmuş ... 
İstanbul polis müdürünün verdiği 
ve diğer hükumetlerin derhal vize 
ettikleri bir pasaporta, bilhassa 
Alman kongresine giden bir heki

min pasaportuna karşı çıkardığı 
müşkülat yeni Almanya hakkın • 
daki hislerimi sarstı. Bu fena bir 
başlangıçtı ... Bereket bu soğuk ve 
dar düşünceli hareketin tevlit etti
ği hoşnutsuzluk çok sürmedi: 
Geneve' deki Alman konsülü mes • 
lektaşmı büyük bir mahcubiyete 
düşürecek nezaket ve kolaylıkla 

pasaportumu vize ediverdi. 
lsviçrede kısa duruşumda Avru 

panın ortasında fakat onun bütün 
ihtiras f ırtmalarından uzak yaşı -
yan hu ülkedeki güzelliğin süku
nun bir kere daha hayranı oldum. 
Gezdiğim tıbbi müesseselerdeki 
intizam, mükemmellik cidden şa
yanı takdirdi. 

Yolum Lozan, Zürih, Münih ü
zerinden geçiyordu. İsviçre hudu
dunu geçer geçmez aşikar bir de
ğişiklik derhal gözüme çarptı: Ko
ca şehirler durgun, büyük dük • 
dünlar tenha, insanlar dalgın .. Bel
li ki artık tekrarından bıkkınlık 

gelen şu mahut buhran Almanları 
fazla sarsmış... Alman halkının 

kısmı azamının yüzünü güldüren 
bir şey var: Kolları çapraz kanca· 
lı Hitlerciler .. Hele onların şarkı • 
larını söyliyerek geçmeleri hemen 
hepsini coşturuyor. Belli ki bütün 
ümitleri onlarda ... Filhakika as -

keri disiplinin timsali olan Al -
manlara tam manasile bir parle • 
mentarizm hiç yaraşmıyordu. A -

deta iğreti duruyordu. Nihayet ga. 
yelerine kavuştular .. 

Emrazı akliye kongresinin top· 
}andığı Vursburg şehri bütün 
manasile bir darülfünun ~ehri .. 
Darülfünundan soma da en meş
hur şeyleri şarapları ... O kadar ki 
emrazı akliyecileri bile her topla

nışlarında bol bol içtiler ve Vurs· 
burg şarabına methiyeler oku
dular ... Bizim meslektaşlarımızın 

pür telaş içki mücadelesine mu
kabil Alman emrazı akliyecileri
nin bu samimi hareketleri doğru
su hoşuma gitmedi dersem yalan 
olur ... 

Kongre harbin son senelerine 
doğru inşa edilmiş olan Luitpold 
hastanesinde toplandı. Bu has
tane bütün yenilikleri ve mükem
meliyeti nefsinde toplamış bir 
müetsese. Yalnız emrazı akliye 
servisi hala eski binada.. Buna 
rağmen cidden mükemmel çalışı -
hyor ... Müdür profesör Reicherd 
ve şef Grünthal'in h=ımmetlerile 

müessese bütün asri ihtiyaçlara 
tekabül etmekte ... Hocam profe
sör Spielmcyer'in yanında bera

ber çalıştığımız profesör Grünthal 
güzel bir de laboratuvar tesis et
mış .. 

Kongreye 150 kadar emrazı 
akliye mütehassısı iştirak etmiş -
ti. içlerinde Almanyanın ve bütün 

dünyanın meşhur hekimleri olan 
Bumke, Spiölmeyer, Bem Hofer, 
llberg gibi mümtaz şahsiyetler 
vardı. tık rapor Mani ve melan
kolinin uzvi tegayyürlerine dairdi. 
Bilhassa şayanı dikkat olarak ra· 
portör Berlinin me§hur simala
rından Zundek'in melankoli te-
davisi için keşfettiğini iddia ve 
yevmi gazetelerle ilan ettiği ili -
cının tamamen faydasız ve basit 
bir brom mahlulünden ibaret ol-
duğunu ispat etmesi idi. Zunclekin 
bu hareketi şiddetle tenkit edil· 
eli, ayıplandı. Ve yevmi gazeteler
de (filan ilacı keşfettim) gibi a
sılsız havadis neşretmesinin aley
hinde bir hayli söylenildi. ikinci 
rapor Breslav hocası Lange'nin 
umumi hatanelerde mütehassıs 

bir takım idaresine emrazı akliye 
ve asabiye servisleri açılmasının 

lüzumundan bnhis temasına ait
ti. Eski bimarhane müdürlerini 
ve dahiliye mütehassıslarını kuş • 
kuHandıran bu noktai nazar genç· 
ler tarafından memnuniyetle kar -
şılandı. 

Bu mühim bahis etraf mda a• 
çılan münakaşaya ben de iştirak 
etti.m ve Sıhhiye Vekaletinin him
metile memleketimizde çoktan
beri böyle servislerin açıldığını, 

cidden f aide bahş olduğunu göğ
sümü gere gere söylemekliğim bir 
hayli alkışlandı. Sırf memleketi· 
me teveccüh eden bu alkı~lardan 
cidden mütehassis oldum. 

Üç gün süren kongrede emra· 
zı akliyenin biyoloji usullerile 
teşhislerine, dimağ foksinoyla
rına ve daha buna benzer bir sü
rü kıymetli mevzulara dair 32 
rapor okundu. Kongre heyeti ida· 
resi haber vermek hususunda 
geç kaldığım halde benim rapo· 
rumu da kabul ve ruznameye it
hal nezaketini göstermitti. 
Memleketimizde felci umum mm 
sıtma ile tedavisinin gösterdiği 

hususiyetlere ait olan tebliğimi 

üçüncü günü okudum ve mikrofo· 
toğrafiler gösterdim. 

Kongrenin tertip ettiği son ak
şam yemeğinde zarif hitabeler i
rat edildi. Bilhassa emrazı ak
liye hekimlerinin zevcelerinin ta
hammül etmiye mecbur kaldıkla • 
rı müşkül hayatı tasvir eden söz
ler pek alkışlandı ... 

Kongreye nispeten az Alman 
hekimi gelmişti. Bunun sebebi 
son zamanlarda Hitlercilerin Ya
ht•c.H hekim erP yol vermesi idi. 
Milliyetperverlerin idari me:muri· 
yetlerde sırf Almanları kullan
mak arzularına diyecek yok.. Fa
kat ilmi makamlarda din farkı 
aramaları tClmamen manasız.. ll -
min dini olamaz, ilim her yerde 
ve her zaman ilimdir. Her halde 
Hitlerciler ilk günlerin telaşı ile 
düştükleri hu hataları ta.mir ede
ceklerdir. 

Dr. Ihsan Şükrü 
'"'ır.tmnummııuınmunmen••nnrmnını•nımmnnnnmmmnımn.ıınnnmınmınnı• 

Çeşme dibinde bulunan 
4 günlük çocuk 

Şehremininde Kireçhane soka
ğında Çeşme dibinde beyaz hir 
kundak içinde kırk günlük bir ı..,z 
çocuğu bulunmuştur. 

Çocuğun üzerinde "ismi Müyes
serdir. Kimsesi yoktur.,, yazılı bir 
kftğıt ele geçmiş, ayni mahallede 
oturan Fatma Hanım, evlfıt edin
mek istediğinden, çocuk kendisi
ne ,·erilmi~tir. 
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Hil.ôlialımerin Umumi Meclisinde ... ---------· .. ·---·-·-····-·••lltl•·····-... ··--···-···· .. ·-············ 
Gençlik, Hililiahiner teşkilib 

iki teşekkülün mahiyeti 
ve 

Hilaliahmer isminin Türkçeleştirilmesi için Türk dili 
Tetkik Cemiyeti ile temasa girişilecek 

Fransada 
Mübadeleler kon

gresi toplandı 
PARIS, 25 (A. A.) - Havas 

ajaıLsından: Fransız sanayi birliği 
tarafından tertip edilmit olan bey· 
nelmilel birir.ci mübadeleler kon • 
gresinin açılı~ resmini yapan tic~-

ANKARA, 25 (A.A.) - Hila· ı Bu yeni tarife ıöre bakıma göre yürümek olduğunu bir defa deha ret nazıt,, hiikümetin beyuelrnilt! 
liahmer Cemiyeti 1933 umumi ilt?bas hafifleyebilir. Fakat ne de tekrar etmekle haz duyarım. mi.ihadelc 1§lP:·me bigane kalrıl\:ı · 
meclisi buıün ıaat 10,30 da Hili.· olıa ıençlik teıkilitı tabiri ıene ls~m meselesi hiç bir kıymeti sının mümkün dmadığını b~ ı ~.ı 
liahmer umumi merkezi binasın bu kantıklıiı yapacaktır. Şu hal- o1mıyan bir şeydir. Bu deiittirile· etı'li;: .. ir. f ranıanın ithalat ve ih • 
da toplamnııtır. de Hililiahmerin Türk ger.ı;leri bilir .. ,, racab 1927 ile 1929 arasında 105 

Koncreyi lıtanbul mebusu ve aruında şefkat ve karıılık yar· Umumi meclis ve 108 milyar arasında tahavvül 

ve 
Eeşiktaş 

resinden: Beıiktaşta 
43 No. hane ile 1 l 
kinıo bilmiizayede icarı 
tı mUddet.e temd t ed 
talip o'anhmn 26 · N 
çarşamba günü saat ol 

dar mahalli meıbQrdı 
rada mütc velli dairı 
yev.ni mezkurda ııat 
ten on beşe kadat 
Evkaf MOdiriyetinde 
ctımeoioe milracaat et 

Sıhhat ve içtim&t muavenet vekili dmı makaadını güden bu teıkili· B nd umi mecliı etmitken, 1931 de 72.500.000.000 
H'l"liah C · · · · D l M k 1 d H·ı ~ ı· 1 u an sonra um d'' ·· t"" U uml ül" 927 ve ı a mer emıyetı reısı r. bna mese i: · e tep er e 1 ~ ı- tk' k k . .. merkez e uımut ur. m tenezz ---------
. . le ı omııyonu umumı h Be ı 3 .. .. sulll 

Ref ık bey açmıt ve yoklamayı a!1mer teıkilitı • ı:hi bir iıım ver· . 1 kab 1 olunmuı ve tari inden 1932 tarihine kadar yoi u uncu 
.. k' . .k. . . l'kl ıcraat rapor arı u .. d 48 . . d 1 tu Hakimliğinden. 1 -mute~ ıp reıı ve ı ıncı reıı ı er mesi daha muvafık olur müta· .. k '·b l stur. yuz • n11petın e o mut r. • f 

'-~ . l ·ım· . a· B umumı mer ez ı ra o unmu~ ltbala"t, bu de-e emaımda wiiz niok i.le Madam Azni iSI Aatıp er ~ı . ~ıtır. ıy~ete · leasındayım. Bunu H"li.liahımerin 1933. 34 bütçesi taıdik veni· .... ,,_ ı·ıf olduktan (2244) I~ 
M. Meclııı re:sı ve Balıkes;-r me- yeni teakilatı neri dönmek müt· . . .. • ...... umi de 43,8 nispetinde tenakus etmif, rut L-etı· muh--.. . . . ~ • zamnameı eaaaıye gore.... h .a7ııu -
busu Kazım pata hazretlerı, ık·n· ı kül olacak kadar ilerlemeden u. k al ~ d k zevatın i racat ise 55 milyardan 20 milya· yu"'nde Baruthane cad . . . I mer ez a3 ıgın an çı an d 
cı reıılıklere de aanbul murahha- mumi mecliı huzurunda düzeltme· tk'k k . al ki nın ra üterek yüzde 49 nispetinde numara ile mür&kk-. . . . .... ve te ı omıayonu az ı arı k l kir · 
ıı Alı pafa ıle Tekirdaıı mebuıu yi lüzumlu ve faydalı bulurum 1 . id k' -il e ıi mittir. lup haricen " sır ye 

ahh C ·ı b ki . l·•- : . yer erme yen en eı ı aza --s • F b" 1 keti d fapbanenin tamamı ve mur u em. ey, t .p 1•· Sözlerime mevzu tuttuğum ıkı . . Um .. ke azalıjın ranaa, ecne ı meme er en 
1 d Z ldak eb mıtlır. wnı mer z • akta ld .... "b tah zimminda arık arttı ere e oııgu m usu ve mu· teıekkülün mahiyetleri üzerinde. d kıd ·ı kar lan ve yapm o ugu mu ayaab • -s 
_ L .. . an em sırası e çı ı · · tahd d dilerek birinci al'ltrrı_."": 

ranhas Celal Sahır ve murahhas ki eau farkı da kısaca söyleye- kr .1 t onlardır· dit etmııtır. Ancak bu i at d k 
1 . . te ar ıeçı en zeva ı • k d h l ak d bin lira ka ar çı an 
ardan Nakı Cevat beyler seçıl • yim: E b Hakk Şina· en i ma reç erinin ten usu e- talip zuhur etmemit 

. . K" b l . . rzurum me uıu ı . d '"h' lm b" . mııtır azım J>&f& azret en rı nl · ahm receaın e mu ım o ı-n ır nıa· ·k· · · .-• • Hj.laliahımer yeni yetite erı· si Paıa, Sivas mebuıu R i ,,_ ı ıncı arttırma ıcraa..-
yaaet ma~.~ seçmiı ve müza· mizi kendi ruhunun yumutakJığı Bey, Eakifehir mebusu Emin Bey, pet dahilinde yapılmqtır. rilmittir. ikinci art -_41 
kerata geçılmıttır. içinde ince insanlık hialerile bes· tüccardan Hanif zade Ahmet bey, Fransa ihracat ıanayi birliği, 933 tarihine müsadif pr.-.ı 

Sıhhat ve lctinnai Muavenet b' kendisine •aye olarak maliyet fi- saat 15 ten 16 ya kadat .
1 

- . lemek istiyor. Bu çok iyi ır ıey- Sıhhat ve içtimai muavenet veki· • 
vekı i doktor Refık bey umumi · ... · · atlarının indirilmesini ve güuırük Sulh mahkemesinde ief! 

dir. Bizim tasavvur ettıgunız letı' sıhhat umum müdürü doktor · 
merkez icraat raporunu kısaca i· · manialarının alr•ltılmaımı kabul ve en çok artbranın il•. 

. ıençlik tetkili.tında en ince ıman· Aımı lımail bey. -s- kılacaktır. 2 - Tarih 

H~liel.tmhıt ve :;;ılieyantrafıda ndgençbalik lık hislerinden kültür ruhundan Tetkik komisyonunda ipka e • etmiıtir. darki vergi ve Vakıf ' 
ı ıa mert . t~ e a • batka canlı, hararetli disiplinli dilen zevat tunlardır: Beynelmilel mübadelelerin ted· Belediye rusı·.'!llu ve tel 

zı malUnıat vermıftır. Müteaki • ve icabında vatan müdafaası, mil· Kocaeli mebusu Salahaddin rici surette inhitat etmesine bir aedarlara aittir. 3 - • 
ben Kütahya mebusu ve C. H. fır· 1. ..mh . et -e ·ınkıla" P i b F .k G' nihayet vermek için, mes'ut mu • ittirak edecekler Myıne&l .. . . ıyet ve cu urry ... • Niğde me uıu aı , ıreıun me • b 
kuı umumi katibi u-.L murab 1 k kaddemeıi Vaıington mükaleme • menenı"n yu""zde yedi 
L-- R be .. -•~ L_ • çin dövütmek fikrini bet iyen uv· busu Kazım beyler. 
wı ecep Y ~z ......, ve fU ve- vetli ve vat•n&umül makıatlar b leri olan cihan iktısat konferan • tinde teminat akçesi ve --tt- teklifte bul .... _,. Cemiyetin 933 • 34 senesi üt· sına büyük ümitler bağlamalıyız. bankanın teminat JD 
yana a ve unm~ur: vardır.. Bizim tefkilitımız mek· çesi selir olarak 814,001, muraf tirmeleri prttır. 4-""' 

Gençtik tefklllb tepli mekten&İz her çağda ıenç· olarak 652,261 lı·ra '--·bul edı0'--ı0 1· 1 bedeli tarihi ihaleden bl!fi:'.9..1 
••--La~- 1-- be ' r- aa 1111 ıtanbul Altmcı Noterliiinden: --1uuıacn:ım merıu:a yeti reisi leri kucaklıyac.aktır. fında mahkeme kaili 

·-1·ı·ıiahmeı- • leriiıakkmdaki · tir. 675 altı yüz yetmif beı Türk li- d'I k. Ak . kd" 
~ ı a lf • . ~7.A· Buaünkü dünyanın itleri büyij.. r ___ nı·zmnnameniıı 28 inci ruındankalan 176 yüz yetmiı bet e 1 ece ttr. 11 ta lW ar..mda --lik Hillliah- ~ d feaih •e farkı fiyat 

-1..:1=---~ ·-7_JI &.!J s· müt, tumülletmittir. Millet fert· maddesine fU fıkra ilive edifmit· 1tramn ödenmemeıin en dolayı yan faiz bili. hüküm ili. 
~er t..,....auuuan U11-aelt.11er.. ır 1 · • küç""k tan bqlıya aranacak zarar Vf! zivan ve saire ., 
ay ıadar enel bir mazeretle An· rakenmn e~ t' ut Yb~t · altmd~ tir: için (ADAPAZARI TÜRK TICA· tahıtl edilecektir.~ 
kar_..1 _____ ,_ L_ı ___ .ı ... cemıye m er ıyeaı Hililiahmere ait bir kıymeti RET BANKASI) 1 b ld menkul mezkür üzerilJU 

MHlll ~le_.ı_ ~qum za.· o1-·-1-·•-lması zaruri olmuıtur. z~'mmetı'ne 1,.,._1·-..l!ıı· tebevwiin - nın stan u a sahibi alacaklılar ile sazet.e ""' uuuı aıJuaa~• • --s ıuı "" - ~- Yat iskelesinde Y a~cr ıokafmda 7.. bö le b" -~~w:~.cemkuı· Banclan 20 aene evvel 25 yqmda den kimseler merkez ve idare he- (5) numarada Ali Beye iletihe- sicilile sabit o'.mayan •d 
1 1 ... ır ~u ~u ~ • delikanlı cemiyet içinde çocuk ıa· b 1 1 ıini iıtedi'i proteıto',.,,rdan biri ve her hangi bir hak 1 

lllUftum. Din- ., ___ La. __ b f yelleri arasında u unamaz ar. ler evraki müabiteleriled' ..... ~•n•n ız ır· h d Bu ·· n ceaıiyeti on sekiz st"öaterilen bu adreate Ali Bey bu· 
•-- -- :ı...,~. da ··--•:~ lan b. Jl r ı. ıu Yapılan teklif üzerine fu zeva· 1&bf memuruna mür• 
.._.. 'U\RUD JUi' ~o ır d b. · tk · lunmadıiı ve her ne kadar arat • ~ 
gençlik tetki)ib vücuda ıetirmek Y~8!_.a ır gftaençtenfkayetı e~ ptaıt· ta merkez umumi fahri azalıiı hrılmıı iıe de nerede olduğu an· l~r1.i1 akaib~akd1irde ~ r ~ 
;_.;_ kın, vll' tara n .... t ve öte - tevcı'h edilmı'..tı·r·. 1 1 d ~ . . k d. .1 cı ı c sa 1t o mıyan a - ... ,,.oruz. 'S'- • • '--f ~ •!r ~.m" ı"ı ıcuı en ıne verı e • 1• • la d n 

. . . raftan karakter, sınır ve a.a a ahm __ L 'b. medi. Ve iti Bankaca tırösterilen ının pay pnasın a 
Bilinmız ki ~üyük harplerden kuvveti ve nihayet ıuurlu bir di. Denizli Hilali er mU11&1ı ı istek üzerinedh· ki Vak:\ paze- lırlar. 6 - Şartname • 

evvel turada burada kültür vwırt- eqacı Hüınü, Utak Hililiahmer divanhan-in°ın herkeısıO " - · ı· · · B. · b teıine ~öl"-lerilen iııbu ilin He ve .... ları olmakla L--L-r dun·· va mem aıp ın •tıyor. ıznn u mevzu· reiıi olup halen idare heyeti aza· leceei yere asılm111trr. D 
UCTaue " dak --ı ---• b' · ilan yo!u ile yapılıdı. (2498) ~ 

leket.lerinde umumiletmit gençlik i !14"1~armuzın il' aene ı • ıından bulunan Yılancı ojlu Is· mek ve fazla tafıilit 
tetkilitı yok gibi idi. çinde tekilleneceğini tahmin ede- mail izzet, Çatalca Hilalia.bmer Fatih SuHı 3 üncü hukuk hi· tivenler 932 • 8 nunıat• 

H d · • 1 b riz. tubeıi reisi Osman beyer. k:ftllliğinden: Fevziye han!lr.\ın ko· oğlu Sulh mahkemesi ol 
arplODU evrmin ıcap an ir 1 ka tine müracaatları j)i11 

rAk memleketlerde ıenrliıvi kuv· Arzettiğim ıibi bu zararlı ilti· Keza umumi merkez azasından cuı Si ivri puda Hava Ana 
~ --s L-- mah l '--'- k · · h sokaöında 10 numaralı ha~de 
Vetlı• o-anı'z••vonlar - ı.. __ .ıa L.ı·r • uaaa a &aJlll&ma ıçın mu • olup halen Ankarada bulunan· -• • -,, anma v mukim Salim efendi aleyhine aç· 
leıtirmeği lüzumlu kıldı. Biz bu terem (Kırmızı ay) cemiyetimi • yan tüccar Nafiz bey merkezi u • hiı ıulb teıebbüaü davuınm ca• 
mevzu üzerindeki çalqmamıza zin batladıiı yolda fazla ilerleme· muminin tekHfi üzerine mü.tafi ri muhakemesinde de Salim efen· 
yardım olmak İçin batlıca ~em· den yeni teıekkülün admı değiı. addedilmit ve yerine Tekirdajı dinin ikametgahının m~hul ol-
leketlerin ıençlik letkilatlarmı tirmesini rica ederim. mebuıu Cemil bey ıeçilm.ir. dutu anlaııldrtmda 20 ıün miid· 

Vekll Refik Be,ln -ır-ıerı detle ilanen teblitırata karar veril· 
mahallinde tetkik ettirdik. ~ Murahhasların teklifi arasında ,. 

B · ·· 1 s hh mit olmakla muhakeme llriinii o-
Roparlar topladık. unun üzenne aoz a an 1 at baıhca ıunlar vardı: lan 22 • S • 933 saat 10 da ';.;hke-
Bu raparlardan yalnız bir ırAk ve içtimai muavenet vekili Dr. Re· hm · · · T ....1. mede buır bulunmadı.ır.. takdır' de 

-s- fik bey demittir ki: 1 - Hililia er ısmının ü"'· •• 
tipleri bir arada mütalea etmek i- çeleımeıi ve ismin tayin ve teıbiti 117a1bmda mubak .. eye devam e-
. · t'f d d -ı:.· B b. "Recep beyefendi arkadqımı · d·ı ı· ·ı~ 1 (2487) çın• ı a e e ec .... ız. u ecne ı için umumi merkezin Türk dili tet ı ece ı ıaan o uaur. 

·• eki · · h ıb· 'b" 1 zm mütalealannı eier iyi anlıya- ,._ __ 11!!!!!!!!!!1!!!!!!1!! _______ !!! 
orn erını azır e ııe ı• ı a ıp kik cemiyeti ile tema.sa gelmesi, ,. 
kab 1 d k d ... ·1· H · · · bildimıe netice ıu oluyor: Hilali· raldarın Hillliahmer sanat evinde 

yapbnlması. 
u e ece eıı rz. er ıtımız· 2 -Sakarya zaferinin yıldönü· 

le böyle yapanz. Bu meselede de ahmer ıençlik de;-neği letkilatının 
memleketimizin ve halkımızın ih· maksadı talimatnamesinde görül· mü ıünü baılayacak bir Hililiah· 

mer haftası yapılması, 
tiyaç ve vasıflarına uyacak kendi· düiü veçhile Hili.liahmer mefhu · 
mize mahıuı bir tip tespit edece• munun ihtiva ettiği !efkat ve yar· 3 - Yaz ve kıt mevıimlerinin 
iiz. Bu iı üzerinde emeklerimizi dnn hislerini yedi yatından 18 yaıı hatlarında olmak üzere ıenede iki 
kullanıyoruz. na kadar mektepli genç kız ve günün ·Boğça günü- yapılmaaı ve 

Şimdi Hililiabmerin tasavvur erkek çocuklarmuzda inki!af et - bugünbrde Hili.liahmere verilecek 

7 - Merkezi umı.miye ve bü· 
tün tuabab idareye tetekldlr edil· 
meıi. 

Bu tekliflerin umumi merkeze 
leYdii küul edildikten aonra: 

Reiıicümhur Hasretlerine kon· 
· · bi'-!- · k ı · ·kb ld b' kulla:ndmıı elbise ve ralftaıırlar etlığı ve tat ·.üne hatladığı mah· tırme ve on an ıstı a e ırer ~ ırenin tazimatını arzetmek üze-

dut maksatlar üzerinde çalıtacak Hilil'ahmer azası olarak hazırla· temizlettirildikten aonra elveritli re bir heyet ıeçilmeai ve B. M. 
ıençlik tetkilib ile fırkanın yapa· mak ve ayni zamanda kendilerini olanların fukaralara meccanen da· Meclisi reiıi Kazım ve Bqvekil 
caiı umumi gençlik tetkilib a• içtimai 'Ve hıfzı11ıha kaidelerine ğrtılması. 'I lemet ve Büyük Erkim Harbiye 
ruında her iki makıat için zarar uygun yqamak yollarında yük· 4 - Fatih kazasınca tatbik edil- reiıi F e'7zİ patalar hazerabna 
verecek bir ikibuı bir karqılddc rüteuk fikirler vermektir. nıe!de olan l<ul tevzi usulünün bü kongrenin tazimlerinin bildirilme-
olacaktır. Gerçi benim havadis o- Bu hususta Recep beyefendi ile tün Türkiyede tatbik edilmesi. ıi kabul edilmit ve reiıi Kazım 
larak okuduğum fey • Hili.liah· eıaa itibarile aramızda her ban· 5 - Verem ve frenıinin yaptığı P&fll hazretlerinin , alman çok 
m~r ıençlik ~~kil~b • i.di. ~imd~ ı ı .. i ~ir ihti~if ıö~edi.ğ"~ gibi .Hi ~arlar.ı ıöıteren bir film tertip fayd~h 1cıt:rarların yeni merkez 
reıa beyefendınm ıoyledıklerı • Hı libahmenn takıp ettıiı ve da:ma edılmesı. heyetınce ıyi tatbik ediLmai hak· 
llliahmer ıençlik tetkilah delil edeceii hattı hare!:ette C. H. Fır-1 8 - Sanat erbabının kazan- !undaki temenniaini müteakip top 
ıençlik Hililiahmer tqkilib. dır. I kasının bize g&terdiği yollardan cına zarar vermemek tutile bay· l lantıya nihayet verilmi!liT. 

Kiralık Kagir f'I.,,. 
Dükkan ki' 

Betiktaı Akarab 'I• 
resinden: ~ 

Be,Hdıt'ta Akaret 
No. h Hane Oç 41, 7Sif 
haneler birer ıeoe 

DOklciıı iki 39 No. ~tt~ 
bir ıene mOddetle k• 
leceğinden tebri b~I•• 
PHtembe rOoOnde• • 
ıtın miıd :letle mDı•Y 
edilm"ttir, Talip otıD~ 
ha ziyade m• amıt 
yenlerin Mıvıs'ın 13 J • 
martui gDniı aaıt 1 C 
mahalli mez'.ıOrda s.., 
m!ıtevelli d11resin• d~
mezkôrun saat 13 o•, 
kadar htaot.ul Evk• .

0 
tinde idare enciidl.,.. { 
caat etmeleri. 

Zayi - lıtanbul ~ 
rüiünden aldıjıJD 

8 
,, 

439 numara ve 1 • 
38 lira 29 ku.rutluk 
ettim. Yenisini çı 
eskisinin hükmü ol 
lunur •. G. Minaa,..O" 



VAKiT 

lfiıca1e Haham başının felsefesi nakıedn: fa. SEYRiSEF AiN 
Merkezi idares i Galata köprü ı aşı D 26!3 

' Şube A, Slrbcl Mühurdar zade Hın 22640 

""-ıa 11 Efendi, arbk ha - kar, iki gün sonra da gel beni TRABZOn POSTASI 
~ Lıknuttı. Hangi iti tutsa be- gör Z 
la Dal.~~· hangi ite .girse bir tür· İki gün sonra, Salomon efendi, KARAD ENİ 
lti-~ıyordu. Evde karısı, hahambatma oldukça memnun bir 26 NiSAN ÇARŞAMBA 18 
~h, aç ve sefil bir halde yüzle dönmüttü: de Galata rıhtımından kalkar. 
,~,kuru elanek bile bu· - Eh ... sayenizde biraz rahat DanUıte Tirebolu'ya da uğra· 

S..ı~ --· zamanlar oluyordu. ettik .•• Çocukların yatajma yer a· nıhr. (1821) 
~ efendi, namuslu ve çıldı. Hiç olmazsa nhat rahat ya· ----------
"- oıaa •damdı. Bir ıün, alla - tıyoruz. Vakıa gene keçinin ko • IZMIR • MERSln Poataaı 
~ llauhalckak surette yardım kusundan ve bağırmasından uyu· K Q N Y A 
~i hildiği için, her akf&Dl, yamıyoruz ama, çanak çömlek de 
~ d Yatarken, aileıini topla· kınlmıyor artık.. 28 NiSAN CUMA 10 DA 
!lıt. F .._ etınekten ıeri kalmıyor • _ Peki, timdi ıit, keçiyi de ev· idare rıhhm111dan Çanakkale, 
O.. L.~ nihayet takati bitmişti. den çıkar ve iki gün sonra gene lımir, Çeıme, Kuşadası, Kiillilk 
Jt... ~-Iİİlıdür ipiz, paruızdı. ıel.. Bodrum, Marmaris, Dalyan, 
h.L '14' toiuktu. Çoluk rocuk tı"t· b f Fethiye, Kalkan, Ka,, Finike, 
. .,.., L ~ Salamon efendi, u ae er, ta-
lı, ~or...-dı. Salomon efendı", kalk 1. b' h ı ..ı Antalya, Alanya, Mersine kal· mamile mes'ut ve neşe ı ır atue 
h..1-.. - batına aitti, derdini göz 1 kacak, Danüıte mezk(ir iske· 
.. ,......_ ı__ ıe mitti: lelerle birlikte Ta•ucu, Ana· 

..... l\4llarak anlattı: - Size nasıl tefekkür edeceii· 'I' 

Artık b" b" mora uğrıyacakhr. (1820) 
hlt, ıç ır yerde ümidim mi bilemiyorum hahambaıı .. Ge • ------------• )'1~ olursa senden olur •. Bize Jiniz de bir gün, acı bir kahvemi· •

111
- ....... ; ........................ = ................... .. DiJ et! zi içiniz.. Bakınız evimiz ıül gibi ii .................................................... İi 

~ e ,nlvardı. Hahambqı sa • oldu. Her taraf tertemiz .. Her tef !! !! 
L_. - eline alarak d"' ·· ~ 1.-. • k 1 °11 ~ Gö utunmege ~ yerli yerinde, ne keçinin pıı o - .: 
~ b .zlerini kapamıttı. Sanki kusu ile ciğerlerimiz zehirleniyor, i! 
~ .::.. •ect haline gelmitti. Ni· ne de bağınnaıile kafamız tutu • ı" KARADENiZ POST ASI ı=,· 

..... Sa.Jo rıu kaklttdı. yor... 1 
~ · lllon Efendi dedi sizin Çoluk çocuk bep sana duacı· s fi 
~iniz Var delil ~i?. , yız .. Unutmayınız, aakm, beldiyo- g amsun u 

: il 

2 

Yeni 

Asri R i N Paketleri 
bulabilirsiniz. 

Cepte ta,ımak için hem daha 

kolay, hem daha temizdir. 
Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol· 

mayan bafka mamulAt almaktan 

ffi 
korur. 

Asp 1R1 N 20 ve 2 tabletlik amballjlar içinde 
___ _ her yerde bulunur. 

(1351) 

Tahlisiye Umum 
on hayretle taıdik etti: ruz •• muhakkak bekliyoruz. P. il 

..... Evet. Salomon efendi, bıyık altından ğ 29 v~:!: . perşembe 1 
'~eve almız. Bir hafta ,Wen hahambatmm elini öperek !t ü n k s· k .,d h ii Kumqı idaremiz tarafından psterilecek fabrikadan alınmak 

s.ı a ıelip beni görünüz. geri geri dıtarı çıkmıttı. h gk 
0

1 
a (ıazmı ırdekcı ~n ba~e- İl ıartile mOıtabdemin için 225 ila 250 takım yazlık elbise kapah 

Müdürlü~ünden : 

"-~ OIQon Efendi dütüne dütü • ============= iİ et e ongul a ' ıne 0 u, • zarf uıulile mOnakasaya konulmuttur. 
'fit • ıeldi. Ev dediii ~' bir Oıküdar Hukuk Hikimliiin- b Samsun, Ordu, Giresun, Trab· 1 1 • Mayıı-933 tarihine mOıadif pazartesi güne saat 14 te iba· 
~aclaıı ibaretti. Bir kötede, den: !: zon, Sllrnıene ve Rize ) ye 111 lesi icra kılmacağ1ndan taliplerin bu baptaki şartnameyi görmek 
lede, ile kend· • -•-- öt-L! k" Hakim: irfan Be•, · h · t d d kt" 1 G ı d R ht dd • d k" ld · k · O 111 ı--ıor, ııı:&1 o- üdd • O kü"d rdJ fnkıl" 5: azıme ve av et e ece ır. • Uzere a ata a ı ım ca e11a e ı areı mer ezıyeye m ra• SOcWcJ d O M eı: ı a a ap :! 11 ta~ ar yatıyorlar ı. çün- mahalleıinde Bulgurlumesçitcad- il Erzurum ii caatları. (1556) 
~~~m~,~~-d~ea~~~e~~H H------------------------
ı.._. 1

' hem baalet oc:1uı ftZi- kuru çaylı Süle,man kızı Fatma ı il Posta Telgraf T. Levazım ı •ören iizwinde bir primüa h ı p • ·· 
~ ı.ı.. -......ıa ela bir Je.. M.· aleyh: AJDi hanede ..ı.m L t~:;~. azartesı I! Mu·· du·· rlu·· guv •• nden •• 
~llh . . ibrik bir ayalı kırık ol .. ..,~ >W~ 1.~~ ~M· 9ğqflla • 9 gllnll Karaclenize hareket ede· i~ 

~.,. lrateye uatalikfa v,.;...I--'- nndan Ba~ oiıu u.ta a e· 1 kt" ' i! 
.,~-,- ~endi. ce ır. .: 1 - Poıta, TeJ11nal, Telefon fabrikası mDnhal atelye şefJiği ....... •anlı. Dördüncü ,., "! ıı •. 

e • Davanın hülüuı: M. aleyh ko- !i Fazla tafıillt için Sirkeci :İ için bilmDubaka mllnasibi alınacaktır. 
"'-dıhı ile, bir IUldık Yardı. Bu caaı olup kendia~ da~ haka·ı I yelkenci Hanındaki acentaı.- b 2 _ Kayıt ve mliubaka duhul feraiti yeni postane ikinci kat 
lai, Ötwn ~tüne ıündüz, filteleri- ret ettiii ve telıdit ve bır çok de- !! b 
S:.~ Jerlettiriyorlarclı. falar da dCS•düiü ve bu yüzden 1 ğına müracaat. Tel: 21515 li mUbayaat tubeliaden her daim alma ilir. 

tı.-~ıa efendi, bnamm iti. Oıküdar Müdcleiumumiliiince ta· !:.-:::::::-.. == (2415) ::=::-.r.::.-:::::i 3 - Taıradan müracaat edeceklere posta ile gönderilebilir. 
~ ~ kibat icra edildiii ve artık beyin- ._ .. _ •• _ •• _ .. _ ... _·---------- 4 - 8 - Ma111 - 933 tarih.inden sonraki müracaatlar makbul 

...._ tlbet : !erinde tahaddüs eclen tiddetli Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk değildir. (1801) 
dıt, bunda bir hikmet var- seçimziılik huebile aile birliği· Hakimliğinden: lıtanbul Defter· 

l>j nin devamına imkin kUınadığı darlığına izafeten avukat Cemil 
8 ·,.e İlleti ocla toktu Fab cihetle botanm•lanna ve masari· Beyin Galatada Arap Camii ma • 

d İl-~ ya • t.. fi muhakemenin M. aleyh uhdesi· ballesinde Demir çıkmaz sokaim· 
~-~ IODra, Salomon Efen- ne tahmiline karar itası talebin- da ıabık polıiı memurlarından Ya
-'1111)orclQ: lrartıamda yalvarıp den ibarettir. kup Şahabeddin efendi aleyhine 

......., 8it6:__ Karar: M. aleyhin iıkametgi.hı ikame eylediği davanın cari mu• 
'· Ji-... hahambqı •• Mahvol· nm meçbuliyeti haaebile dava ar· hakemeainde ikametgahı meçhul 
~~._· ··~ a&n İneiin piıliiini te- ziihali ıureti •e davetiye ve gıyap olduiu anlatılmıt ve vesika ibraz 
t~....., ÇOiuk çocuk bıktık karan ıazete ile ilin ve mahke- ve inkarı halinde tatbikat ve iı· 
~hıa.a aaUar ··· me divanhaneıine talik ıurtile tiktap talep ve ıabit olmazsa ye• 
.,_ · .Odact., ken, ..ten dara • teblii edilcliii halde mahkemevr min teklif kılınclıiından bahala 
-~İr hu. Ç&nak çömlefi kırıyor.. gelmemesi ve bir itirazda dahi ııyap kararının ili.nen tebliğine 

lfaı._~ '! allahnu aevenen.. bulumnamuma binaen gıyabında karar verilerek emri muhakeme 
._. ~ı bir el hareketile o- icra kılınan muhakıemei aleniye 18 • S • 933 tarih ıaat 1 O na talik 
~ "te rdu. Gene dütünmeğe bq- ~eticesind~ n:ıüddeiye taraf~an kıbmnıt okluğundan S gün zar-

IOııra aordu. ikame ve ııtıma kılınan tahitler fında itiraz ve yevmi mezkurda 
k!ı ........ Siai11 b · • M. aleyhin karııma kartı el f~ı bizzat veya vekili hazır bulun-
uı ~?. ır de keçini.z var de - müst;hce~. ı!'rf etm~k .. s~r~tıle madığı takdirde muhakemenin 

~ı..- tahkır ettıgıru ve dovdu~u~ '!e intaç edileceği tebliğ makamına 
di?,, ;.';:'on .~fendi "Nasıl da bil • ötedenberi aralarında geçı~ızlik ka?ım olmak üzere ilin olunur. 
'iti. ;re aozlerini açarak taıdik mevcut olduğunu beyan ve ıfade (2465) 

eylemelerine ve ahvali meırude ------
1
-LA-N _____ _ 

"le . 
....._ eçıyi de eve alını ·· ·· 
~ 1...... z, uç gun 
s_ı vaıp heni ıöriinüz. 
~-~il efendi itiraz edecek 
,_ lll habaınbqı, müthit bir 
LL oıaa IUaturdu. 
LL~n ef-..1! ~ü. .. 
~~ '"'UVI, ~ fUD IODra 

ise kanunu medeninin 130 ve 134 
üncü maddeleri mucibince bo- Büyük pedernniz merhum Mua-

taf a efendiden irsen bize intikal tamna sebebi tetkil eylemesine k 
binaen kanunu mezkUrun 138 in· eden emvali ıayri menkulenin İ· 
ci maddesi hükmüne tevfikan ta· raya verilebileceğine dair g-Uya 
rafeynin bopnmalarına ve maıa- (Bulgurluda Libadide Prens Ali 
rifi muhakeme olan kuru· bey köşkü ittisalinde 8 No. lu ha· 

nede mukim merhum Hakkı bey ıun M. aleyh uhdeaine tahmiline h 1 
temyizi kabil ohnak üzere 15. 4. damadı Haıan Ta ıin beyi) ta-

1 933 tarihinde karar verilerek a- raf mıızdan bu hususta vekil tayin I 
lelusul tefhim kılındL (2463) ettiğimiz hakkındaki iddia yan· 

:...... ~.: _ : ı~ldiii zaman cid • 
~ ~ bir haldeydi. Bir 
~ ~i•ünü JUmrukluyor, 

...... Co anlatı,.ordu: --ls_ta_n_b_u_l_O_ç_u_·n_c_ü_l_c_ra_M_e_m_u_r_· 

~ ;1' ÇOcuk bir yatakta ya· luğundan: Satılmasına karar ve· 
'-1?. ır:_. aka~ UJWDak da kabil rilen oda te.knnı, yemek odası ta· 
e....,.S;1--.~ •titenıadiyen L.-.::r.-.or, lamı, halılar, çini ıobalar ve sair 
k.. ~ v..ae d uatJnr ev eıyuı 1 • 5 - 933 pazartesi gü-

lıttır. Alakadaranın işbu bu ka· ı 
bil ziıhaba kapılmamalarını ve hiç 
bir veçhile mumaileyhi tevkil et• 
mediğimizi alenen t evsik ederiz. 1 

ıı e pie k-'-- k" 
Maçkada Müradiye bayırında 

42 No. da Macide ve Mesrure. 
(2466) ~L"' ·W.- hal? -"yor ı... nü saat 10 ili 11 de Boyacıköyün· 

~ ? ·• Artık allab da mı de 6 numaralı Mazh;r Pata za• ------------ -11..a ı ... 
~~ de Veliyettin beyin kötkünde bi- Zayi - Tophane fabrikaları 

-....;, batı lene ıiSzlerini ~. rinci açık arttırma ıuretile sahla- temini istikbal sandıjmdan pede-
...._ L caiından talip olanlarm muay • rim Nazmi Bekir ustaya verilen 

' 11-:_1"~.dedi_ ·, eii .... bkir olacak- yen olan vakıtta mahallinde ha • . K 
~~ •-- zır bulunacak memuruna müra· tekaüt berati •Jİ edilmittır. e· ı 1 ııt, odadan İneii çı • caatları ilan olunur. .(2460) rimeai Emine Hatice. .(2470) 

Aksaray Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Akıaray ·Arapsun. Neytebir yolunun 0+682 -16 + 256 ki
lometreleri arasında int• o!un•cak muhtelif açıkbklarda beton 
arme tabliyeli 32 adet (25939) lira (14) kurut bedeli kefifli men
fez inıaatı 18. 4. 933 tarihinde baıhyarak 7 • 5 - 933 tarihinde 
saat 14 te ihale edilmek Uzere yirmi gDn müddetle kapalı zarf• 
la mllnakaHya konalmuıbu. Talipler ve mal(i~at almak iıteyen• 
)er Nafia BaımUbendiıliğine ve ihale gilnD de encümeni daimi-
ye mOracaatları. (18:i6) 

1 ıstanbul Belediyesi llllnları 1 
latanbul Belediyeıinden: icra edilmekte olan kanalizasyon 

ameliyatı dolayııi le 1 • 5 • 933 tarihinden itibaren Aksarayda Sil· 
IUklO ve Simitçi caddeleri arauna mOsadif Sofular caddesi kıs
manın bilcUmle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilan olunur. 

(1848) 

111 ~il 1 1 1 
Selinik Bankası 

Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezı : 181 AN BUL 

TOrklyedekl Şubeleri: 
lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 

Samsun • Mersin . Adana 
Vunanlstandakl Şubeleri : 

SelAnlk • Kavıtla • A tlna. Pire 
Bilfimum Banka muameleleri. Kre~i mektuplan. Cari heup

ları klltadı. Esham we Tahvillt. Kasalar icarı. 
·ı· .. , 1 ı, , ı· 1 'I ı ı ı , ı ··ı ıı !ı'I 

I' 1 ı11lı 1' 111• il 111 1 ıl ! j I' 11!1' 11 11 111 1' 1 1 
' ' ! 'I 'ı• ' ' ı ı ' ' ' ' ' 1 1'' 



Çocuk Baltası, iş Kumbarası Baltası 

, 
~1 

içi neşe ile dolu 
Birer kumbaramız var ! 11 

Biz aşarız her yolu 
Çünkü kumbaramız var ! l lı l Bayram ne kadar tatlı 

Kollarımız kanatlı 11 
Neşemiz iki katlı 

Çünkü kumbaramız var! 

T\:J Q K iYE 

llRAAT 
BA KA51 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RAı-IAT ... b D~Q 

DOKTOR GÖZ HEK1Ml DOKTOR 

Hafız Cemal Süleyman Şükrü 
Dahili hastalıkları mütehassısı Birinci sınıf mütehassıs 

Divan)J<>lu N. 118 Telefon: 22398 Babıali (Ankara caddesi No. 60) 

SAHİBİ : MEHMET ASIM 

Umumi Neşriyat M UdUr ll: FİKRET ADtl 

YAKIT MATBAASJ - lSTANBlJL 

Bursadaki fabrikalardan h6r 
gün yeni yeni çeşitler geliyor 

"Bu iş te iP E Ki Ş' indir,, (fi~ 

( 471) 


