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Pariste seçilen ilk güzellik kra • 

liçesi Mlle Monik namında ta.m 
Parisli, saf ve masum olmaktan 
ziyade müthiş te~hir kudretine 
malik bir kızdı. intihap komite • 
si; bu kızdaki cinsi cazibenin 
fazlalığı dolayııile kraliçelik ka • 
rarını geri alarak Mile Jaklin 
Bertine vermiştir. 

Bunun üzerine Mile Monik 
hiddetlenmiş Sen mahkemesine 
baş vurarak dava. açmıştır • . 
Çünkü kraliçe seçilen kız, 
bir sene müddtele intihap 
komitesince yedirilir, içirilir, giy -
dirilir ve emri altındaki otc.mo -
bille istediği yerleri gezer. Ko • 
mite, Mile Monikdeki cinsi cazi -
beli gayri kabili mukavemet ve er
kekler için çok tehlikeli bulmuş. 
Kız diyor ki: 

- Benim cinsi cazibem niçin 
erkeklere bir felaket teşkil etsin?. 
Tarihte güzel ve cinsi cazibesi 
yüksek Helen me§hur Trua mu -

Matmazel jaklln Berten 

harebeıine sebep olmuş, diyorlar. 
Hayır! Bunun asıl müsebbibi, He -
leni kocasından kaçırandır. Ba -
na, cinsi cazibem dolayısile (Cadı 
kadın) ismini verdiler. Helen dö 
Trua ile Marlen Ditriş te böy
leymiş. Bu fikirlere gülmek ge • 
rek !. Güzellikle cinsi cazibe baş -
ka başka mıdır?. 

Mile Monik şr.mdi 100 bin 

fra.nk tazminat istemektedir. 

" ltalyayı batıran naza
riye: lkhsadi milliyet
perverlik . 
nazarıye-

sidir. ,, 

) 
Amerika· 
ya giden 

/ sabık Frnnııız 
/ btıfveklll M. 

_./ Heriyo ve in· 
glliz batveklll 
M. Makdonnld 

Amerikanın altın esasını bırak. 
ımasım dünyanın her tarfında de-
rin tesirler ve akisler uyandır

mıştır. 

lngilterenin esbak Başvekili 
Mister Lövit Corç bu münasebetle 
yazdığı bir başmakalede şu sözle· 
ri söylüyor: 

"Gelecek Haziranda Londrada 
cihan iktisat konferansı toplana • 
cak. Bu toplanma akademik bir 
içtima değildir. Hedef, malfrm o -
lan iktisadi nazariyeleri tek -

Dilimiz 
45 inci liste 

A~l{ARA 28 c ı\. A.) - T D T. Ce-
mivetinden verilmiştir: 

Korşılıkları aranacak arapç:ı ve farsça 
kelimelerin 45 numaralı listesi şudur : 

ı - Kariha 9 - Kesafet 
2 - Karine 10 - Kcşif· Keşf-
3 - Kasaba 1 l - Keşmekeş 
4 - Kast 12 - Kibar 
5 - Kasvet 13 - Kibir Kibr-
6 - Kaza 
7 - Kefalet 
8 - Kerre 

14 - Kısım 
-Kısm-

15 - Kısmet 

Vaşington'un 

meşhur kapi· 
tol binası ve 
Amerika rei· 

sicümhuru 
M. Ruzvelt 

* rar etmek olmıyacak .. Bütün dün· 
ya korkunç bir bataklık için • 
dedir. Çare bulunmazsa dünya -
nın her memleketi biraz daha fa • 
kirleşecek, işsizlik artacak, inti • 
zamsızlık ziyadeleşecek.,, 

Fakat Londra konf er anamın 
muvaff akiyeti Vaşington ıınü • 
zakerelerinin muvaff akiyetine 
bağlıdır. Londra konferansı Va -
şingtonda verilecek kararları 

[ Devamı 8 inci aayıfodn ] 

~~~~~~~~~~~~ 

Çocuk Bayramının son 
günü : Parkta 

1 

Dün Gülhane pnrkmda bir küçük 
nutuk s6ylerken .. 

Dün Gülhane parkında çocuk
lar için bir çok eğlenceler yapıl
mıştır. Tafsilfı.tr üçüncü sayfamrz
dadrr. 
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- Aman Efendim, ne gü:r.el çalıyor, adeta kendimi havalanıyorum •andım, 
- Doğruau Hanımefendi, balona da benzenloi:r. ya ... 
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Sayıfa: 2 

San'at sahasında 
Türk kabiliyeti 

[Başmakaleden devam] 

ın muhterem karilerinin de meç -
hulü değilrlir. 

Hususi bir iş için mektebin mü
düriyet odasında bulunuyorum. 
Hayri Bey ile görüşüyorum. Bir 
aralık galiba Hayri Bey bir köşe
de duran alçıdan yapılmış Gazi 
büstü üzerine gözümün İli§tiğini 

görerek: 

- (Vakıt) henüz benim heykc
Jimden bahsetmedi.,, 

Dedi. Ben Hayri Beyi bir 
gazeteci, bir edebiyatçı, ayni za
manda terbiyeci olnrak tanıdığrm 
için heykeltraşlık iJe birden bire 
alakasına intikal edemedim. Me -
ğer (Hakimiyeti Milliye) nin bah
settiği (Hayri) Bey bizim (Hay -
ri} Beymiş. Gaziye en çok ben
zediği resmi bir kararla tesbit o -
lunan büst te onun yaptığı Gazi 
büstü imiş. 

Hayri Beyin odasında onun 
yaptığı alçıdan büstün kar§ısında 
Kanonika tarafından yapılmış di
ğer bir tunç heykel duruyordu. 
Onun için beynelmilel !<)hreti o
lan bir heykeltraş eseri ile bu ese· 
re faik olan amatör eserini mu
kayese etmek pek lfolaydı ve bu 
mukayeseyi yaptıktan sonra Maa
rif Vekaletinin kararını tasdik et
memek kabil değildi. 

Bunun üzerine, doğrusu, hay
retimi gizliyemedim. Hayri Beye 
bu büstü nerede ve nasıl yaptığı
nı sordum. Kalktı. Beni mekte
bin alt katında olan bir yere gö
türdü. Burası hakikaten bir bey· 
keltraşın atölyesinden farksızdı. 
Burtıda Gazinin 1919 senesinde 
başı kalpa"klı, eli bastonlu pir'bey
keli, a üzhinde diğer bir heyke
li vardı. Sonra inkılap müzesi 

için, elinde büyük bir asa, üçün
cü bir heykeli yapılmı§tı. Gene 
bu atölye içinde zeybek heykelle
riyle muhtelif kadın heykelleri 
göze çarpıyordu. 

Maarif Vekili Reşit Galip bey 
Hayri beyin bu merakını ve atöl
yesini görmü§, eserlerinde sezdi
ği kıymeti takdir etmiş. İşte "Ga-
2iye en çok benziyen büıt,, dahi 
bu takdir ve teıvikin eseri olarak 
meydana gelmiş. Tabii yapılan 
lbüıt iptida ezberden işlenmiş ol
duğu için bazı kusurları varmış. 
Fakat Hayri Bey ıon zamanlarda 
Gazi Hazretlerinin mektepte ter~ 
tip edilen bir sergiyi ıereflendir -
melerinden istifade ederek bu ku
surları da tashih ve eserini ikmal 
etmiş ... Milli lktısat ve Tasarruf 
Cemiyeti şimdi bu büstün Gazi 
ÜmNln çiftliği dökümhanesinde 
tunçtan dökülmesine ye mümkün 
olduğu kadar ucuz fiyatla satıl· 
masına karar vermiştir. 

Hayri Bey bundan sonra bu 

an 

VAKiT 

başvekilinin lktısa 
ilimize ziyafeti 

• 
Istikraı 

sts 
Ankarada bu huS~ıdi 
bir konferans verı 
ANKARA, 28 (A.A.) ~ 

kara Hukuk fakültesi I·hık~ 
vcl profesörü Cemil beY 
hnlkevinde bir lrnnferan• "1' 

1918 istikrazının acı ~ıııl 

Ç ıd . h 1. k d d• • •• •• •• ve bu ietikrazda Düyunıı d' 
• .:» a arıs uzun ve arare 1 nut un a ıyor kı : onumuzde ye idaresinin rolünü göıl~r de 

·ıı tJ • • • fik; k J J • • d k h . . sonra Cümhuriyet idare•'
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AT1NA, 28 (A.A.) - Dün ge· 
ce Başvekil, M. Tsaldaris Celal 
beyefendi şerefine bir ziynfet ver
mittir. Ziy fette M. Tsaldaris ile 
Celal beyefendi aşağıdaki nutuk-
ları söylemitlerdir: , 

M. Çaldarls nutku 
Vekil beyefendi hazretleri, ha· 

nımlar, efendiler, Türkiye ile Yu-
nanistan arasındaki iktısnt müna· 
sebetlerini inkişaf ettirmek gibi 
yüksek bir vazifeye Türk hüku · 
meti tarafından memur edilen 
mümtaz Türk ricalinin buraya gel
melcrile bu İ§İn ehemmiyetini 
Yunan hükumetinin fevkalade 
takdir ettiğini izhar için çıkan çok 
mes'ut f ınattan dolayi duyduğum 
memnuniyeti bildirmek isterim. 

Şanlı bir mazinin mirasını ta
şiyan milletlerimizin biribirine 
yakın şarkta tam bir milliyetper -
verlik işareti altında kanlı olduğu 
kadar kahramanca mücadeleler 
içinde oynanan ve bir çok asır ıü· 
ren facianın başlıca mümesaille• 
ri gözü ile baktıkları geçmiş za· 
manlar olmuştur. 

takat diğer bir vakıa daha var
dır. Tarihin bir cilvesi milletleri
mize uzun asırlar yan yana yaşa
mak biribirini tanımak, sevmek 

· ve anlamak mukadder olmu§tur. 
Hanımlar, efendiler, kat'iyetle 

iddia ediyorum ki, hu uzun milli 
mücadeleler silsilesi esnasında 
milletleri.miz, hu isme layık bütün 
milletlerin muhasımlarmda takdir 
ettikleri milli gururu, vatan biz· 
metinde feragati nefsi ve fedakar
lık aşkını hiribirinde bulmaktan 
hiç bir zaman fariğ olmamışlar

dır. 

Bu hisler daima kalplerimizde 
mevcu~ur. Milletlerimiz biribiri
ni tanıyor. Yanyana, uzun bir me
sainin terini alınlarından silmiş· 
lerdir. Beraber feci saatler yaşa
mışlar ve fakat ayni zamanda sul
hun sevincini de tatmışlardır. 

Milletlerimizin tahakkuk ettir-
mekle mükellefiz düşüncesinde 
bulundukları yüksek mukadderat 
duyguları ile göğüsler kabarmış 
olması, aralarında bir çok müşte
rek bağların ve benzeyişlerin in -

ki§afma kat'iyyen mani olmamış- ! Size ho§ geldiniz demek ve me
tır. Cünkü bu iki millet müşterek se.imizin muvaffakıyetini bile -
bir tesir dairesi içinde yn~amışlar- mek için bardağımı kaldırarak, 
dır ve ruhları müşterek bir sema yeni Türkiyenin kendi yüksek mu· 
altında yetit.mittir. kadderatının başında tuttuğu 

Fakat dünya harbi iki milletin bani ve büyük ıefin sıhhati-
milli ve iktisadi bünyelerinin da- ne, asil Türk milletinin büyük
yandığı temelJeri bir sel gibi aar- lük ve ref hına ve mümtaz ıef
ıınca Türkiye ve Yunııniıtan ken· }erinin §erefine içiyorum . ., 
dilerini matem ve sefalet içinde Mahmut Celal Beyefendi· 
buldular. Her iki memleket hnr· nin cevabı 
bin kendilerine miras bıraktığı a
şılması çok ııüç meselelere karşı 

koymak mecburiyetinde kaldılar. 

Mazinin feci tecrübelerinden acı 

bir dera almıf ve yeni zamanın 
hakikatlerini idrak etmit bulunan 
iki millet eski ihtiraslarının üstü-
ne çıkmasını bildiler ve yeni bir 
canlılık hamlesi içinde yeni bir 
devrenin gözerimine yöneldi· 
)er. Uzun mücadelelerinden unu -
tacak bir !eyleri olmadı. Fakat 
çok ,eyler öğrendiler. Vatan uğ

runda feragati nefis ve fedakarlı
ğın asil hatırası ve kahramanlığa 
hürmet daima baki kalacaktır. 

Milletlerin tarihini unutmaları 
icap etmez. Ancak onlar kendile
rin~ yeni bir tarih yapmalıdırlar. 
Önümüzde miJletlerimizin fikir 
ve kalplere itimat ederek, ehem· 
miyeti büyük bir medeni vazife 
yapacakları ve yakın farkta sul· 
hun köklenmesi için gayretlerini 
birleştirecekleri geniş bir istikbal 
açılmaktadır. Çetin mücadeleler· 
le dolu olan mazinin tasfiyesi e
~eri, Yunan milletinin şuurlu ira
desini ve istikbalde Türkiye ile 
en samimi dostluk ve ameli faali
yet sahasında teşriki metai mü • 
nasebetleri içinde yaşamak husu • 
sundaki şiddetli arzusunu akset· 
tirmektedir. 

Bunu söylerken bütün Yu-

Başvekil hazretleri, hanımlar, 

efendiler, Yunanistanın çok misa· 
firperver topraklarında bize hoş 

geldiniz demek için Yunan hükfı · 
metinin pek mümtaz reisinin ~öy
lediği güzel ve asil sözleri hakiki 
bir heyecan ile dinledik. 

Batvekil hazretleri, Türkiye ile 
Yunanistan arasında mevcut olan 
dostluğu öyle bir kuvvet, öyle bir 
yüksek düşünce ve öyle bir duyğu 
ataleti ile tarif ettiniz ki, ben siz
den ıonra ancak, millctlerimizi bu 
gün bir araya getiren çözülmez 
bağları bizim de böyle derin ve 
samimi :oir tanda anladığımı~ aöy 
liyebilir.i.P.J. , 

Bizim için çok bol olan tarihin 
dersleri her halde daima bugüni(ü 
gibi olmamışlardır. Sefalet ve ıs· 
trrap senelerinden siz de, biz de 
ruhlarımız kuvvetlenmi§ ve bil· 
hassa gözlerimiz açılmış olarak 
çaktık. Bu güzel gözlerin altında 
fena ve iyi yılları beraber ya,amış 
olan sizler ve bizler bugün bize 
dü§en mükafatı her halde hak et
tik. Bu mükafat, cesur, civanmert 
ve samimi dostlar gibi biribiri
mize ellerimizi uzatmaklığımız

dır. 

ne hamiyet, ne urf kar ıf',; 
vatandaşın kendi evi 11e ~ 
ket işi tanıması lazım gel 
de karar kılmıştır. 

"- Büyük milletlerin ·ti 
iddiaları vardır. Büyük ~~jllf 
büyük iddialan olan v~. 1 

, rJJ. 
başaran milletlerdir. Tur1' il 

ti tarihte büyük iddialar 1~, müş ve bunları başannıŞ ~ J 
. k . 'l .re ıdl azım ve uvvetı ı e ... .. ...~ 

yirminci asır ortasında buf' )1 

şın başlığında efsane sıı!~I 
büyük i~ler gördü ve görıl1e Jd· 
Bugün başlanan yol ın3 ·d'ıf 

b•tı 
de manen de o işlerden 1 -~ 

Mu§ lada dahill istikrat '/. 
MUCLA, 28 (A.A.) - ~.~ 

demiryo)u iıtikraz tahvili~~·{. 
Muğlaya getirilen üçüncı.11' 1 
tamamile satılmıt getirilece ,1 
düncü partiye mahsuben de 
yapılmı§lır. _;,.I~ 

•. t~· 
Hisse senetlerine go• jl 

bu rağbet hala hararetini pıtJ 
za ediyor. 

Vo ve ~ar alan su b;' 
bir çocuk boğuld" fi 

TRABZON, 28 (A.A.) ......... ,,, 
ların erimesi neticesinde lı ~ 
lan sel Maçka ile Deyirırıe 'İ 
arasında yol ve tarlaları ıll ..1 

mıştır. r 
Sel bir deyirmeni yı~•: 1'_, 

ve tarlalarda büyük tahrıb• ~ 
mıştır. Bir çocuk sele k~P~ }ıf 
tır. Sürülmüş tarlaları bır 
taklık haline koymuştur. 

h''~ dum. Bu bapta Yunan ° el~ 
le görüşmek için Atinaya ~ bit 
Burada gördüğümüz kabll \jJJJ 
hiç şüphesiz mütehayyir ·~riJ'jl 
Fakat her halde temenn~bet ~ 
den üstün çıktı. Bu muha ~'~ 
vası içinde ve bir neticeye ~Jl'i b 
hususunda bu derece saın•ıeri-( 

·ı . .. ebet ı' arzu ı e, tıcaret munas },it 
lA " pel f ze yaraşan ame ı ve rnus •dir· ı 

jim bulanıama.mız kabil. JJ?1 ~e b; 
Başvekil hazretleri, 1ıı• 11r1er1 , 

zi.m yaptığımız milliyelP~lli~el 
b 1 · · b · r fil' ence se amet verıcı ı ol 

muvaffakıyetten aldığı kuvvet =-==-~============ 

nan milletine tercüman olduğu.mu 
size temin edebilirim. Samimi ar· 
zumuzu parlak bir hakikat haline 
koymak çarelerini sizinle beraber 
araıtırmakla, bizi itte bu duygu· 
larla mütehusis olarak imade bu
lacaksınız. Hepimizin baıaraca
ğmıız maddi güçlükleri tama.mile 
müdrik bulunuyoruz. Dünya buh
ranı mübadelelerde manialar ku • 
rarak mevcut güçlüklere yenileri
ni eklemittir. 

Başvekil hazretleri, dünyanın 
bugün maatteessüf gösterdiği ka
rarsızlık manzarası önünde bizim 
birleşmemizin mütekabilen faali· 
yetlerini karşılıklı anlaşılmasına 
ve halisane duygulara en iyi bir 
kaynak olmasını dilerim. Vakti
le Avrupamn en karışık bu kıs· 
mında kardeşçe kucaklaşmamızın 

yeni bir niza.m kurmuş olması mu· 
cibi ibret ve bilhassa denle dolu 
değil midir? Biz harplerden pek 
çok ıstırap çekmiş ve harplerde 
pek çok kaybetmiş olduğumuz i
çin sulhu bu derece seviyor ve dün 
yaya sulh manzarası gösteriyoruz. 

perverliktir. Bu, kayıtsı:ı ~reflı 
vatanın hizmetine konul~~1etl. 
gurur, vazifedir. Bu ıııı 1

11 
,,11 

veı:lik bizi birleştirdi. 'I e ~ısıt il~ 
mi bir dostluk içinde ıııl pe~ 
dair devresine bu rnillire~ 11 
tikle eriştik. Binaenale~ ' s'Of' i~ 
milletinin bütün ahval ~)'etl~A 
mesini bildiği yüksek nıeı ,i•":t 
önünde eğilmek suretile e~'j, 
sonra ben de bu milliyetP I>"' 

ve cesaretle ikinci bir esere da
ha başlamıştır. Hayri Beyin he
nüz çok gizli tuttuğu bu eser de 
"ismet Paşaya en ziyade benziyen 
bir büst,, olacaktır. Taslak halin
de gördüğüm bu eser bile gene 
Kanonika'nm ismet Paşa için 
yaptığı büstten daha muvaffakı
yetli görünüyor. 

Vakıa bir büst yapmak bir hey· 
kel yapmak demek değildir. Çün
kü büst sadece bir başın şeklini 
almak olduğu halde heykel baş
tan başa bütün bir vücudun, ya· 
ihut vücutler mecmuasının mana
lı ıhareketini temsil etmektir. Bu· 
hut vücutlar mecmuasının mana -
tör olmasına rağmen Gazi büstün
'de gösterdiği ımuvaffnl:ıyet 

J'iirk ısan'atkarlarının biraz teşvik 

gördükleri takdirde ne gibi eser • 
ler yapmağa muktedir olabile· 
ceklerini isbata kafi gelir. 

Ara sıra resmi daireler, bele
diye tarafından memleketin muh · 
telif yerlerinde abideler, heykel
ler yaptırılıyor. Bunlar için bir 
çok paralar veriliyor. Şimdiye 

kadar bu paralar hep ecnebi mem
leketlel'e gitmittir. Memlekette 
Türk san'atkarları bulunabileceği 
ve yetişebileceği hatırlara bile 
gelmemiştir. Bir amatör Türk 
san'atkarının eliyle yapılan ve 
Gaziye en çok benziyen büst mi -
sali snn'at sahasında dahi 
Türk kabiliyetinin müsabakalar 
la teşvike layık olduğunu göste· 
rır. 

Mehmet Asım 

iyi niyetler, her iki memleke • 
tin memnun olacağı ameli netice
ler vermekten hali kalmıyacak
tır. Bu cesaret verici bir tatbikat 
ve ayni zamanda bir kaç seneden 
beri çok mes'ut bir tarzda mevcut 
olan siyasetin ·parlak bir tezahü
rü olacaktır. 

Tarihe karşı koyarak memle· 
ketlerini yenileştiren parlak yeni 
Türkiye binasını kuran ve ayni 
zamanda Türk - Yunan dostlu
ğunun §nmpiyonu olarak yükselen 
devlet adamlarının Türkiye itle· 
rinin başında bulunması ümitleri 
sarsılmaz bir kanaat haline koy
maktadır. 

Bütün Türk milleti, ıeflerile 
iftihar edebilir. 

Dünyanın istikbali için ümidi
miz sulhtadır. Ve biz kendilerinin 
ve beşeriyetin hakiki menfaatleri
ni iyi anlıyan birer millet olarak, 
hiç te mecbur olmaksızın münha
sıran bir mefkureci sıfatile sulhu 
yapıyoruz. 

Başvekil hazretleri, 
lki memleket arasında ticaret 

mübadeleleri hususunda çıkan 
güçlükler hükumetimiz tarafın· 

dan azami derecede dostça ve müs 
pet bir tarzda tetkik edildi. 

Ben şahsen Yunan ticaretine, 
büyük dostluğumuza uygun bir 
tekilde ve müspet esaslara ve ha· 
kiki imkanlara müstenit inki§af 
çareleri vermenin bizim için fay 
dalı olacağı mütaleasında bulun-

1. w l ~ ., ld w h"rmette 
ıge ayı.t o ugu u 1"' 

nuyorurn. ., ,,IJ ' 
Yunan reisicümhurun~dd~ 

tına, dost milletin . oıu .;e ~ 
tını büyük bir Jıalahıyet et'~ı.I 
ile idare eden 11cflerin . ifil ,,~ 
ıizin ve Madam Çaldarıs '(e. ~ 
tına bardağımı kaldırıyordof&I"'. 
zülmez Türk - Yunan 
şerefine içiyorum.,, 
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Çıkarı ı. 'hr~nde, topraklarından 
t '4tl 1 l . . 
.~\l:ırında. e~er er1n1 ıaklıyan, 
1~1erirı · 1 eskı medeniyetlerinin 
1 ı rrıuh f e~etier b .a aza eden memle-
lel' \'e h u eserlerle iftihar eder· 
1-let telk~ eserler Yabancılara hür· 
)' ın ed l 
~rıiat er. tte Mısır, itte 
~ a.n. 

1 rıa.doluın 
~ \'e ~ b· uz, bu, tarihi eser· 
~ a. ıdel · 1 etııleketl erıy e iftihar eden 
dir. 8ili.k·erden hiç de geri değil· 
~dol1.1n ııhçok daha. ileridir. A-
~- un er b ~ 
j'!fllda. em l . U<:agında, adım 
er "a.rd sa •ız eserler ve abide· 

ır. 

N :t. .,,. .,,. 
1... .. e Y&zık k' 
~i•rıda. ' 1 Yurdumuzun her 
ile ~e hu '..medeniyetimizin eski· 
\bici Y'üklü.... .. 
. eler, hak Kunu göıt~r~.n bu 
~p ol •ınıızhk yuzunden 
le. c.1-~Jor. En ı_ • • 
--~ · ·1tıymettar çını· 

)or, ~~rleri çamurla 11va.nı· 
ll1lot, bı..w... lcapılar yıkılıp kapa.· 
)')r: 'd·· -~~ kubbeler çökü-

~-1\ ~ bir eti 'daha olmı· 
'l'l'ıırıfıl( ~ '1' t.lı'rip e'diliyor. Ba
,r~r.~ ,e *<>rı 2amanl8.rda ha· 
t)h :"'.fit Q .. 
d' i iL1de 0 ruran panaızlık, ta· 

1Yordıi. "e eaerlerimizi mahve· 
iki. 

)et. eııe fl\>y ı J 
l' ı, , 1 k e cra. Vekilleri He-
1~'11"' · . e ette mevcut iaarr a· o•- •yı ftluh 
t :c""tları af azası ve harap 
Qll" h rı ta.ın. . . 

e)et t '-· ır1 ıçin fevkallde 
''l' . eı.:ı] ettirmitti. 

~o •rıhi il:» 
h· ~•ia. •de ve eserlerimizi 
t lt hrotiird 'l'rıecburuz" ıerlevhalı 
"l~ 8-y·e okuduğumuz Halil 
"el' '" ırı 1· ırı kar1r1 Ya:zısmdan, bu he· 
'tı._ """- l.flıiı en bü "k .. k .. Old -raıı:zl k yu mut u· 

"tllllu a l ı ve tahıisabızhk 
F'a1c n adık. 

'tiı.. .a.t, Para ktu 
"'4llbıı1 d Yo r. diye, asarı 
l' 1.tiht ~ a.. Yok edemezdik. 

~Qı a.bıde)e . b 
~ 'aı hakk rın akımı ve ko· 
'" llllrı li'"h ında, meclise bir 
,,, t" ,,ı •ıı v 'ld' 
l 

0 .. e t 'h el'ı ı. Bu li.yiha-e. • arı • k 
~·~ ha?- . ı 1Ymeti haiz abide
~• ~-•111 Ve k 
d ~in h orunmaıı ve ta· 
L~llarllıd er .~ıl belediyeler va.ri-
"l) a.rı Yuzd b · · lr .... etirıe . e ırı Maarif ve· 
.... ~ Verılecek 
,.~etli ll'lilli _ ".e bu para ile 
~ abıdelcrimiz ko· 
4· 

de d )İhanı 
J e .. n esbabı "b . e,.· lö)Jend·~· . . mucı esın· 
b'.111 korun •gı gıbı, tarii ahide-

•• ~ l ll'laıı bel d' l l'İ(I· e iizuınl . e ıye erin ta-

Qülhane parkı dün tenlik 
icjinde idi 

Dün çocuk haftasının 6 ncı gü
nü idi. Cuma olduğu için bütün 
mektepler de tatil bulundukların· 
dan Himayei etfal cemiyeti ile ls
tanbul Halkevi tarafından talebe· 
lcre muhtelif yerlerde bir çok o· 
yunlar ve eğlenceler tertip edilmiş 
tir. 

Bu eğlencelerden en mühimle· 
ri Gülhane parkında.ki oyunlar ile 
Alay kö~künde Halkevi temsil şu· 
besi tarafından hazırlanmış olan 
müsamere idi. 

Bu müsamerede İstanbul, Be
yoğlu ile Üsküdardaki muhtelif 
ilk mektep ta:lebeleri hazır hu· 
lunmuştur. 

Halkevi temsil §Ubesi tarafın· 
dan evvela bir piyes temsil edil· 
mit sonra, eskrim oynanmı§, eh· 
ram yapılmış ve saz çalınmıştır. 

Bundan sonra da zeybek oyunları 
ile Turan rakısları yapılmıştır. 

Bu müsamere talebeler tarafın· 
dan çok alkışlanmıştır. 

Gülhane parkır.da hazırlanan 

oyunlar ve salıncaklarda da ilk 
mektep talebeleri oynamışlar, sal
lanmıtlar ve eğlenmişlerdir. Ayrı· 
ca Halkevinden bir heyet te da· 
rülacezeye giderek yetim ve öksüz 
yavrulara hediyeler dağıtmışlar 

ve bunları sevindirmi~lerdir. 

Kız muallim mektebinde 
Çocuk bayramı münasebetile 

dün Kız muallim mektebinde tat· 
bikat kısmı tarafından bir müsa· 
mere hazırlanmııtır. 

Bu müıa.mereye istiklal mar~ı 
ile başlanmış 23 nisan manzumesi 
okunmuş, bir perdelik piyes tem· 
sil edilmiş ve monoloklar söylen· 
miştir. 

Bilhassa Kartopu ve Cüceler 
ismindeki çocuk opereti çok al
kışlanmışhr. 

Etibba muhadenet cemi
yetinin dünkü toplantısı 

Etrbba muhadenet cemiyeti dün 
öğleden evvel aylık mutat toplan· 
tısını yapmıştır. 

Bu toplantıda bilhassa doktor· 
ları alakadar eden meselelerle Sıh 
hiye vekaletinin hazırlamı, olduğu 
hususi hastaneler meselesi görü· 
şülmüttür. 

Hastane sahibi olan doktorlar· 
dan bir kısmı layihanın hazırla· 

nışmı çok iyi bulmutlardır. 

Öğrendiğimize göre Sıhhiye 
vekaleti tarafından husuıi hasta· ır. u Va.zıfelerind b. a en I• nelere ait )iyiha hazırlanırken 

ltdia~r~da, Halil Et . J doktorların fikirleri alındığı için 
"a.r edllı hiz de be . em Beyın di- Millet Meclisinde müza..'lcere edi· 
lii l&ı eriz: ka.nunnımıeyerek tek- lirken doktorlar ayrıca fi!cir bil· 

l'tttdır urı aynen kabu- d' . ki d' · ırmıyece er ır. 

Selami izzet 

~iihacİ 1 -
~~· e e komisyonu 

le]"'" 
11

• 28 (A. A ) 
llu llba.delel k · - Beynelmi-

, d .. er ong . ko 
le] llrı •a.b h reıı miıyo-
~ ''rıa.)İ fe; baılıca beynelmi· 
t'ılaaa, )\iıı -. eraıyonla.rı ve bil • 

lıı:•ı •e ~=~=~k federaayonla 
t Jc,_. ıt Franıız 

t~ • -...ıte · . -
•ttir. •ıııı teımen kabul 

Polis kadrosu ve 
değiŞiklikler 

Hazirandan itibaren lstanbul· 
daki poliı kadro:ıunda bazı deği
tiklikler olacağı haber alınmış· 
tır. 

Bu değitikliklere göre, bilhas· 
ıa be tinci ıuheye fazla memur ve
rilecek ve diğer şubelere de lüzu· 
mu oldukça memur kadrosu ge· 
nişletilecektir. 

Çocuklar geçen haf ta Ankarada 

toplandılar ve koca::nan kocaman 

insanların dü!Üne.:nediği i§leri pel 

tek fakat ke:kin bir dille anlattı • 
lar. Çocuklar dediler ki: "Biz va-

~~~~~~-·--~~~~~- rız, bizi düşünün,, Çocuktan gelen 
bu ses, bize eski bir ata sözür.ü ha· 

tırlath. Eski z:ımand:ı doğru !Öz 

Naş yakılmak üzere buradan ya Viya-
naya yahut Marsily~ya gö_t~rülecek __ için "Al haberi çocuktan,, derler • 

di, ve sanırım ki en doğru hal=cr 
lJ' de çocuğun bize söylediğidir. 
' Çocuk kendini ıaydırmıık, ken· 

dine baktırmak istiyor. Çocukla · 
. rın istedikleri arasm:la hemen hiç 
' 1 fantezi soyundan olanı yek. Hele 
! bir tanesi var ki, bütün diklekler 
adeta bu temelin etrafında topla
nıyor: Aç çocuğun doyurulması. 

i Çocuklar mekteplerde fakir ço· 
' cuklar için bedava tabldot yapıl· 
masını istiyorlar. 

Gerçi bu dava senelerdenbcri 

duyulmuş, edebiyatı yapılmış, et -
rafında ah ve vah edilmiı, hatta 
bir miktar da üzerine göz yaşı dö
külmüştür. 

Dün Japon - sefirinin cenazesi slrkedden nakledilirken. 
Fakat bütün bunlara rağmen, 

bugün hala, öğlenleri ye.mek yemi· 
yen, ,ıcak yemek demiyorum, bir Bir kaç gün evvel ölen Japon· 

ya Büyük Elçisi Y oshida lzaburo 
Cenaplarının cenazesi dün Anka· 
radan lstanbula getirilmiş ve rne· 
rasimle Sirkeciye götürülmüştür. 

Cenazeyi getiren tren saat on 
buçukta Haydarpaşaya gelmiş, 
cenaze burada trenden indirilerek 
Haydarpaşa rıhtımına yanaşmış 
bulunan Halep vapuruna nakledil
miştir. Bu sırada bir polis müf -
rezesi tarafından selam resmi ifa 
edilmi!tir. Üçüncü Kolordu ku · 
mandam Şükrü Naili Paşa ile vali 
muavini Ali Rıza, Emniyet müdü· 
rü Fehmi beyler cenazeyi Haydar· 
paşada karşılamı§lar, Halep vapu
rile Sirkeciye beraber geç.mişler· 

dir. 
Vapur saat 11,30 da Sirkeciye 

varmış, cenaze burada vapurdan 
çıkarılarak bir top arabasına ko -
nulmuş, askeri kıt'a ve rıhtımda 
bekliyen Japon sefareti erkanının 
refikaları, konsoloslar tarafından 
selamlanmıştır. 

Bundan sonra alay; en önde 
müteveffanın nişanını siyah kadi
feden bir yastık üzerinde taşıyan 
Japon sefareti ataşemiliteri, arka
da cenaze martı çalan müzika ve 
bir polis müfrezesi, cenaze ara -
bası ve Japon sefareti erkim, en 
arkada da vali muavini Ali Rıza, 
~ehir namına belediye reisi mua • 
vini Hamit beyler, ecnebi konso · 
loslar ve ecnebi diplomatlar ve iki 
tarafta da askerler olduğu halde 
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Sirkeci istasyonuna gitmiştir. Ce • 
naze ve Ankarada muhtelif zatla· 
rın gönderdikleri, burada da şehir 
namına verilen çelenklerle birlik
te bir furgona konulmuş, orada 
bulunanlar Japon maslahatgüzarı 
M. Murakamiye beyanı taziyet et· 
mi§ler, cenaze son bir defa selam 
!anarak merasime nihayet veril· 
mittir. 

Müteveffa Japon elçisinin ce· 
nazesinin lstanbuldan ne zaman 
nakledileceği henüz malum değil· 
dir. Cenazenin Viyanada yakıl· 

dıktan sonra küllerinin Japonya· 
ya götürülmesi mukarrerdir. fa· 
kat yakılma işinin Viyanada ya· 
pılması bazı muamelelere ihti· 
yaç göstermekte, cenazenin Avus
turyaya girebilmesi için mütevef • 
fanın ölümünü intaç eden hasla· 
lığın sari olup olmadığının tevsiki 
icap etmektedir. Bu muamele· 
ler uzadığı takdirde cenaze Mar • 
silyaya götürülerek orada yakıla· 
cak, külleri Japonyaya götürüle· 
cek ve asıl cenaze merasimi orada 
yapılacaktır. 

Cenaze ile birlikte gelen Hari· 
ciye vekaletinden Tevfik Amir 
bey bir kaç gün burada kalacak • 
tır. TeŞrifat müdürlüğünden Fu • 
at Etem bey cenaze ile birlikte 
Türk hududuna kadar gidecektir. 

MUteveffa sefirin hayati 
Müteveffa sefir 1878 de japonya 

da Kyoto şehrinde doğmuştur. 
Tokyo hukuk fakültesini 1903 se· 
nesinde bitirerek 1904 te Hong 
Kong konsolosluğunda vazife al -
mış, bundan sonra Vaşington se· 
fareli ücüncü katipliği, Londra 
sefareti ~ikinci ve bilahara birinci 
katipliğinde, Pekin, Londra, A· 
merika sefaretleri müsteşarlığın .. 
da bulunmuş, 1917 de İsviçre orta 
elçiliğine tayin edilmiştir. 

1930 senesindenberi de Büyük 
elçi ve fevkalade murahhas i.ınva· 
nile Ankara sefiri bulunuyordu. 
Muhtelif beynelmilel konferanslar 
da Japonyayi temsil etmiş, geçen 
sene Mançuride Lytton tahkikat 
komisyonunda Japon murahhası 
olarak bulunmuştur. Kendisi Ja· 
ponya imparatorluğu nişanının 
birinci kordonunu, Çin, Habeşis· 
tan hükumetleri nişanlarının bü
yük kordonunu ve lngilterenin 
Compagnon Of Victoria nişanını 

hamildi. Kendisi bekardı. Japon
yada da bir kız kardeşi ve mane· 
vi evladi vardı. 

dilim ekmekle iki tane zeytin bu· 
lamıyan ne kadar çoktur?. 

1lkmekteplerde, öğlenleri ye • 
mek yiyen arkadaşlarını görüp c!e 
içlenmesin diye bahçede şarkı 
söyletilen, kaydırak oynatılan ço • 

cuklar hali binlercedir. Biz ne der
sek diyelim, sözlerimiz bir lokma 
ekmek yerini tutmuyor. Çocukla • 
rın dedikleri gibi içtimai yardımın 
c:. ı: .mühim davası olan talebe tabl

dotları meselesinin bir an evvel 
filen halledilmesini dileriz. 

Sadri Etem 

Fenerde papaslar 
arasında ihtilaf 
Fener patrikhanesinde evvelki 

gün papaslar arasında garip bir 
hadise olmuştur. 

Saint Sinod meclisi içtima ha· 
linde iken beş piskopoı, Sinod $a• 
lonuna girerek içtimaa iıtirak et· 
mek isteimtler ve patrikhane ni· 
:zamnamesinde bu maddelerin de· 
ğiştirilmcsini aöylemitlerdir. 

Patrik efendi bu hadiıe üzeri· 
ne içtimaı tatil etmiı, Mertepolit· 
ler ile piskoposlar arasında da şid
detli münakaşalar başlamıştır. Bu 
münakaşslar nihayet ağız kavga· 
sına kadar ilerlemiştir. 

Patrik efendi hidiıeyi kapamak 
için çok uğra,mış ise de bir tür· 
lu muvaffAk olamamı§tır. Nihayet 
beş piskaposun kilisede iyin yap· 
malarını menetmittir. 

PiskoPoslar patriğin emrine ri· 
ayet etmek istememe!c.tedirler. 
Öğrendiğimize göre Saint Sinod 
meclisi bu haf ta içinde fevk .. lacle 
bir to?lantı yaparak bu paı:adarın 
cezasını müz;ıkere edecel.tir. 
Ettnt 1111 11ntmnıuunınuıımnmı1111ıruımı1ttmım111nnnmm11 unnn11 ı ı • 
s i 
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29 Nisan 1918 

* - Almanyadan bildirildiğine gÖ· 
re Avusturya ı•c Almanyada /:J/;an
taların sofra örtüsü ve hat'lusu kul• 
lanması mcnedilmiıtir. Bundan mak
sat sabun ııe kuma1 tasarrufudur. 

Kola fiyatları yük3~ldiğinden ko
lalı gömlekle gezmenin de mcnedilc • 
ccği kuı·ı·etle tahmin edilmektedir. 

ıı< - Kararglihı umumiyeden teb
liğ olunmuıtur: 

Sina ccpheıinde uf ak taarruz ha· 
reketlerl olmuştur. Şark ııe Make
donya cephelerine bir ıabit balora 
düşürülmü~ başkaca ehemmiyetli bir 
vak·a olmamıştır. 
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Avusturya veliahtı, sulh 1ı,nııııı11mnumıııııu11unııı"ııııı1~"111"ıııırıııııuııııııt"'"1J' leri tetkike geldik 
Hava depoları 

1• çı· n ug"" raşıyordu lstanbuldaki soğuk hava depo. .J ı .ı 
•• ıarının fiyatları çok yüksektir. " Biz iki milleti birbirine bag 1ı 

Fakat bu yolda el alhndan bir başmakale yazdıran 
ve neşrettiren Arşidükün Saraybosnada öldürülmesi 

büyük harbe başlangıç oldu ! 

Ticaret Odası da yaptığı tahki- } uı ~ 
katta bu fiyatları çok pahalı bul - bağları bu kadar derin an ıyor . 

"Noyes Viner Jurnal,, isminde· 
ki Avusturya gazetesi, büyük 
harp ilan edilmeden Saray Bosna· 
da karısile birlikte öldürülen A
vusturya Veliahtı Fransova Fer· 
dinandm harbin önüne geçmek i
çin yaptığı bir te§ebbüse dair bir 
yazı ne§retmiştir. 

Bu yazının muharriri Emil Ze • 
liger, öldürülen Velia.htın pek ya • 
kından tanıştığı eski ve tanınmış 
bir gazetecidir. 

Valiahtın, bütün dünyayı ıaran 
ve sarsan büyük harbin öni.!ne 
geçmek için arzu ve gayret göı • 
terdiğini kaydederek, onun ken -
disine yaptığı bir teklifi, bu tek • 
lifin tarafından kabul edilip ye -
rine getirilmesini anlatan bu zat, 
aradan seneler geçtiği halde, ge -
çen haftaya kadar bunu gizli tut -
muştur. Gizli tutmasının • sebebi 
de, Veliahtm, kendisi tarafın -
dan böyle bir teklifte bulunuldu -
ğunun kimseye söylenilmemesini 
istemesidir. Fakat nihayet, a -
radan bir çok sene geçtiğini dü -
fÜnen gazeteci, tarihi bir hakika -
tin meçhul kalmamasını tercih et -
Mİ!İİr. 

Emil Zeliger, bu hatırasını söy -
le anlatıyor: 

Hususi davet 

"1913 senesi Kanunuevvelinin 
batındaydı. Arşidük ve karısı, 

bir kaç hafta süren İngiltere se -
yahatinden Viyanaya yeni dön • 
müşlerdi. Ada devletinin mat -
buatı, hangi fırkaya mensup o -
lursa olsun bütün gazeteler, A • 
vusturya imparatorluğunun Veli -
abtına kartı sonsuz simpati gös • 
termişlerdi. 

İngiltere seyahatinden dönüşü 
müteakip, bir gün telefon çal • 
dı ve Veliahtın beni akşama 
doğru Belveder sarayında hususi 
surette görmek istediği bildirildi. 

Gittim, bir uşak, beni cigara 
salonuna götürdü. Tanı salona a -
dıın atmıştım, ki yan kapıların bi -

risinden de Veliaht içeri girdi. 
Kendisini hiç o günkü kadar ne -
şeli görmemiştim. Şen bir halde, 
candan gülerek, benimle konuş • 

mıya başladı, kaim bir Havana 
cigarasını her halde içmekliğim i • 
çin adeta israr etti. Britanya sa -

rayı muhitinde gösterilen misafir 
perverlikten, bilhassa zevcesı 

Hohenberge karşı alınan samimi 

vaziyetten pek memnun kaldığı a
çıkça anlaşılıyordu. 

Gizli teklif 

Biraz sonra, bana hararetle şu 
sözleri söylemiye başladı: 

- Dikkat ediniz, Zeliger, siz, 
belki de kaleminizle fevkalade 
bir iş baıarabilirsiniz. 

Bu başlangıç üzerine, cigaranu 
ağzımdan alarak, tam manasile 
dikkat kesildim. 

Veliaht, devam etti: 

İngiltere arasında günden güne 
şiddetlenen gerginliği gevşetmek 

için, her şeyi tecrübe etmek, bi • 
zim en mühim vazifelerimizden 
biridir. Tabii resmen yapılacak 

bir şey yoktur. Biz, karada ve 
denizde Berlinin hareketine uy -
gunluk göstermek mecburiyetin • 
deyiz. Fakat, dikkat ediniz, eğer 
gazetelerde mümkün olduğu ka .. 
dar kuvvetle, yüksek sesle, in • 
giltere ve Avusturya arasında hiç 
bir zıddiyet mevcut olmadığını, 
bu itibarla, İngilizlerin Okyanus 
hakimiyetile Alman rekabetini bir 
anla,mıya bağhyarak güzellikle 
halletmt::k yolunda çalışmak, bi -
zim en muka<les vazifemiz oldu • 
ğunu i!~ri sürerek, ihtimal bu son 
derecey~ varan gerginlik gevşer 
ve iş itten gcçmt.'<len, Kayzer Vil -
helmle Kral Jorj arasında bir an -
laşma köprüsü kurmak imkanı 
bulunur. 

Aksi takdirde 

Ben, bu bahis üzerinde Londra 
sefiri.miz Mensdorfla konuştum. 

O, düşünceli bir adamdır. Ken • 

muş ucuzlatmak için teşebbüsata 

giri~mittir .. 

B ir küCjük köprü 
Gülhane parkından Saray bur· 

nuna geçilecek kısımdaki köprü 
en asri vasıtalardan istifade edile-
rek tamir edilmiştir. 

Kırtasiyeciliğe karşı 

Hükfunet kırtuiyeciliğin önü· 
ne geçebilmek için bazı meselele
rin telefonla halledilmesini düşün
mektedir. 

Seyyar terbiye sergisi 
Maarif Vekaletinin tertip ettiği 

Seyyar terbiye sergisi Kırıkkale

den Keskine hareket etmiştir. 
Sergi Kırıkkalede iken mual

limlere bir kaç konferans verilmiş 
ve terbiye filmi Kırıkkale sine
masında gösterilmiştir. 

Hususi hastaneler 

Hususi hastanelere ait layiha 
Srhhiye vekaleti tarafından hazır· 
lanarak Millet Meclisine verilmit· 
tir. 

Eml:lk tahrir işi 

lstanbulun muhtelif tarafların· 
da.ki emlak tahrir işi kısmen bit
miştir. Öğrendiğimize' göre tah-

disi de, olsa olsa ara yerde bizim rir komisyonlarının koydukları 
bir anlaşma vaziyeti ortaya ikoya _ ' kıymetlere itiraz eden emlak sa· 
bileceğimiz fikrine iştirak etti. hiplerinin müracaatları da tetkik 
Aksi takdirde, harp, her §eyden edilerek kat'i karar verilmiştir. 
daha ziyade en kat'i olan şeydir. Bu yeni şekildeki kıymetlere 

Tasavvur ediniz hele, eğer bir 
anlaşmıya yol açabile~ek olursak, 
bu, A,·usturyanın mevkiini ne 

derecede yükseltecektir!. Tabii 
Berlini incilmiyccek mahiyette bir 

kaç g::zel h'lşmakaleyle, rncsc'e • 
nin anlaşma suretile halline pek 
ala yol açılabilir ...... 

Emil Zeliger büyük harbin ö -
nüne geçmek için Veliahtm yap • 
tığı teklif ve teşebbüsten bir saat 

sonra bazı dostlarile buluşmuş, 

Veliahttan mülhe.m olduğunu hiç 

sezdirmeden onun teklifini orta
ya atmış ve bütün dostları bu hu
susta bir başmakale yazmasını 

çok doğru bulmuşlardır.. Yazdı • 
ğı •başmakale, "Noyer Viner 
T agblat,, gazetesinin 7 Kanunu • 
evvel 1913 pazar tarihli sayısında 
"Bir İngiliz - Avusturya - Ma • 
caristan filoları mukavelesi için,, 
serlevhası altında çılonıştır. 

Başmakale ~ıkınca 

Bu ba§makalenin neşrolunması 
üzerine Almanlar kıyameti ko -
parmı~, ret.mi mahf eller altüst ol -
mu§, ertesi sabah muharir, mü • 
dürü tarafından şu sözlerle kar -
şılanmıştır: 

göre 1934 senesinden itibaren 
vergi alınacaktır. 

Kambiyo borsasında 

Kambiyo borsasında son gün
lerde lsterlin, Mark, Frank uni
fiye üzerine hararetli muamele 
ler olmamaktadır. 

tu, açık göz ve hüsnü niyet 
sahibi gazeteci ketüm davranmış, 

derece derece biribirinden yüksek 
muhtelif Avusturya makamları -

nın da sıkı sıkı araştırmalarına 

rağmen, boşboğazlık etmemiştir. 

Kendisi, "Hiç kimse bu makale • 
nin Veliahttan mülhem olduğunu 
zerre kadar sezemedi!,, diyor. Ta

bii Veliaht, onun işgüzarlığı 

kadar ketümiyetin-den de mem
nun kalmış, kendisine karşı iti • 
madı ve dostluğu bir kat daha art
mıştır. 

Tesadüfün oyunu 

Burada şunu da kaydedelim, 
ki - buna tesadüfün feci oyunu 

demek lazım - büyük harbin ö • 
nüne geçmek için bu kadar arzu 

ATINA, 28 (A. A.) - Türkiye ,·~ina müzakeratı esn.a~ınd~rt"' 
iktısat vekili Mahmut Celal Beyle lüp görüşülmiyeceğını 
hariciye müsteşarı Numan Rifat üzerine Numan Rifat SeYr 
Bey, Türkiyenin Atina elçisi Enis cak müzakerelerin iki. ~i 
bey de hazır olduğu halde Türk arasındaki iktısadi ve ~1~1,J 
sefarethanesinde gazetecileri ka - sebetlerin hepsine şaınıl 0 

bul etmiılerdir. vahım vermiştir. .. al, 
Numan Rifat Bey, şu beyanatta Dün aksam Yunan huk 

bulunmuştur: rafından Türk misafirler 1" 
"Büyük dost memleketin misa • verilen ziyafetin sonunde. ,P 

fir sever toprakalrında bulunmak- Ier kaldırıldığı sırada yuıı r 
la bahtiyarız. Bu suretle vakit va- vekili M. Çaldaris bilha.tJ' 
kit yapılan temaslar, Yunanistan demiştir: 

ile Türkiye arasında mevcut olan "- Çetin bir takıın ıııUfi 
kardeşçesine münasebetleri daha · t-' lerle dolu olan mazinın. · .~ 
ziyade kuvvetlendirecek mahiyet ııJ'l'' 

serinin Yunan milletinın ıı'f 
tedir. Türk - Yunan dostluğu bi • desini ve istikbalde 'fiit.: 
zim için tamamile milli bir siya • ··nar en samimi dostluk nıu 
settir. Zira harici siyasetimizin t ,-

idame ve ameli faal iye !te, 
esaslı unsurlarından biridir ve da - teşriki mesai etmek suret; 
ima öyle olacaktır. mak hususundaki şiddetlı 1 

"Atinaya Yunan hükumetile en nu aksettirmekte olduğuOO ~ 
yüksek bir hüsnü niyetle ve tama- ... y _.11 

diğım zaman bütün uıı--. 
men müspet bir zihniyetle ticari tine terceman olduğuına 1iı1 

mübadeleler meselesini tetkik et- edebilirim. 
miye geldik. Ben şahsen bütün te- ,.p 
maslarımıza hakim olan samimi Türk iktısat vekili ce" 
dostluk havası içinde ticari müna- rek şöyle demiıtir: 

iiJl'tJI 
sebetler meselesini matlup süku - Yunanistanın çok nı 'J, 
net içincie ve azami randımanı el· vekili Türk • Yunan dostl d' 
de etmek suretile tetkik edeceği - kadar kuvvetle, o kadar 
mize kaniim. yüksekliği ve o derece hi•,t 

''Yunan toprağına ayak basar· ile ifade etti ki, ben ond,ıl ~ 
ken, dost ve necip milletten kar • ancak tunu diyebilirim: it:. 
deşçesine selamlarımızı hakiki milleti bugün biribirine _....., 
bir heyecan içinde gönderiyoruz.,, ve çözülmesi kabil olnılY;Jı 

Gazeteciler, Türkiyedeki Yu - ları bu kadar derin ve bu 
nanh san'at erbabı meselesinin A-

' TAKVİM 
Cumartesi Pazar 

29 Nisan 30 Nisan 
4 Muharrem 5 Muharrem 

Gün doğuşu .S.02 5,00 
Gün l•a tı şı ICJ,fl.! 19,04 
Sabah namazı 4,1 5 4,15 
oıııc n anıu.ı l f,12 12, 11 
ikindi namazı 16,·12 16,02 
Akşam n3mazı 19,0'2 19.N 
Yatsı namazı 20,43 20,4• 
imsak 3,09 3,0.) 

Yılın geçen günle rı 119 120 
kalan .. 247 N6 

\.... 
HA\',\ - Ycşllkl>y nsl:;erl rasat merke

z.inden ve rilen maHımata ı;öre ; bugün hn\"n 

kısmrn bulutlu Ye sakin ol:ıcaI;tır. 

DilnkU sıcnklıl.: en fnzlo. 1 ı , en az 7 de· 

rece, hava tazyiki 76:> nıillmetro leli. 

Tıp Talebe Cemiyeti 
konferansı 

Tıp talebe cemiyetinden: Ce

miyetimizin tertip ettiği konfe

rans seri-sinden altıocısı yarın 

Halkevinde 18 de müderris mua

vini doktor F ah rettin Kerim Bey 

tarafından verilecektir. 

Mevzu inkılap çocuğunun ye

ti~tirilmesinde ruhi esaslardır. 

KADIKÖY 

HAV AGAZI ŞlRKETl 

BugUn 

1 S TA N B U L : Ilı 
18 den 18,15 ltndar S!ı7. (l\lil,er1'1,.ı' 

18,45 t~n 19.SO kadar Orkestrıı·~ 

20 klldar Frnn8ıua ders (ntilPt 

sus). 20 den 20,SO l:;ad:ır osnıaı' ,.,1 
20,30 d.ıın 21,SO kada r Hafız ~ 

:?J,SO dun 22,SO l.:ndnr Ork('strıl• 

ııa hnb!'rlerl ,.e l'llU\t aynrı. 

AN K Ait A (155S m.) ~ 

12,so - ıs,so Ankarapş 

18,tO RlyBS<'tkUmhur filarmoni" ~ 
1 ııe· Bcctho,·en ~ymphnnle Fro Q v/ 

"0 tO 111,10 .\lnturkn sıız. 11.1,40 - ,. ' J1 
l ,ıı 

ı;lklsl. 20, 1 O - Ajans h:ıbcrler 

p~ru. 

V t Y A N A (518,1 nı.) j6).S 

12,SO Konsl'r - 14,45 Clik - f.'/ 
kı - 17,40 Iioro hrJetl - 18146 

20,20 J>iynno - 23,15 nnns. 
t 

L E 1 I' Z 1 O (38U,6 01.) .,,,, J' 
7,15 Jlmıı:ıstik - 7,35 ıton5Cr ,,,. ~ 

ser - 17 Mmılld - 17,SO ıton§t'I 
kCBtrn. 

n Ü K it E ş (S9-l.2 ın.) o~ 
12 l'l!ık - IS,16 l'llilt - 1'1 .,1 tıl _ ... 

18,15 Orltc trn - 20 J'iynno 

R O )l A (Hl,2 m.) IS / .,, ı 

11 Spor - 21 l'llU:; - " ' 

21,45 Ope ret. ) 
5 ııı··J 

U U DA l' EŞTE (5:;0, ı""'.J 
10,11'> l'l!ık - JS,05 l\JU'llJ<I : 5 of'~ ~ı. rl 

car şnrkılan - 20,41> l'IAk - (.~ 
.,, 15 

23,SO Çigan orkc trnsı - " ' / 

V A H Ş O V A (141lt rıı·> j'iJI' / 
}8 

ıs,ıo I'l!ık - 11 rıtık -. 1'0,.,e' 
Jionser - 21 l\lu iki - zg,O;ı 
Dans. 

) 1 
M o s K o v A < ı soı rıı· ,. 

ıııı!IC 
16 dan - 28,05 e tmd:ıt , - İngilizler, dünyanın en mü -

kemınel insanlarıdır. Fa'kat, ben 
İngilterede şu kanaati edindim, ki 
eğer, denizde silahlaıuna va • 
ziyeti böyle devam edecek olursa, 
gürültü kopması muhakkaktır. 

Hem de en yakın zamanda! 

- Ne yaptın, AJlah aşkına, Ze -
liger ! Nereden aklına esti de böy -
le bir makale yazdın! Makalenin 
etrafta nasıl bir tesir uyandırdı • 
ğım biliyor musun? Daha sabah -
leyin erkenden beni Alman sefa -
retanesinden aradılar. Bunun ne 
demek olduğunu sordular. Ataşe 
navalı Baron Frayberg, beni 
ziyaretle, mafevk makamdan 
vaki istizah dolayısile, bu husus • 
ta izahat istedi. Almanyayla 
"Anca beraber, kanca beraber!,, 
Karada ve denizde müttefik bu -
lunduğumuzu, Berlinin böyle abes 
bir şeyi pek tabii olarak biç te hoş 
görmiyeceğini söyledi. 

ve gayret gösteren Veliaht Arşi -
dük Fransova Ferdinand, çok 

geçmeden Saraybosnada Prinçip 
ismindeki Sırplının kurşunlarile, 
karısile birlikte otomobil ıçerı -
sinde vuruldu ve ölümü, büyük 

harbin başla.masına vesile sayıldı. 
Almanyayla İngilterenin arasını 
bulabileceğini, dünya sulhünün 

devamını temin edeceğini tahay • 
yül ettiği Avusturya, bilakis bu 
suikast hadisesi üzerine Sırbista • 
na harp ilan etmekle, harbi ilk i • 
lan eden oldu. Almanya, lngil • 
tere .... Aşağı yukarı hepsi malfun, 
muhtelif devletler bu başlangıç -
tan sonra kan ve ateş, İçerisinde 

biri birlerine girdiler. Dolayısile 
büyük harbin ilk kurbanı da, onu 
istemiyen Avusturya Veliahtıdır. 

l Mayıs Pazartesi günü saat 
l S te Kadıköyünde Süreyya Pa· 

şa Sineması salonunda verilecek 
olan ameli yemek ve pasta pi· 
şirme dersine bütün hanımefen

dileri davet eder. Teşrif edecek 
hanımefendilere yeni neşro!unan 

Tavcılık ·() ~~ 
fial• 'J 

Ortaköyde otura~ acB>'t f, 

Dikkat ediniz, Almanyayla Fakat, Veliahtın mütemet dos • 
yemek ve pasta risale tevzi edi-
lecektir. (2592) 

mm dün zabıtaya ınur l ısı:;' 
miş; kendisine tav.~ı~~k di>'' ı1' 
bir yüzüğü altın yuzu1' te 1"1" 

'k"yel .. t Sayit hakkında şı a ıt"'' 
muşlur. Sayit yaka)aııOI 
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KİMSESİZ 
29 

hisan 1833 ------- ttakleden: Selimi izzet 

Şa5diye, yavaş sesle dedi ki: - Ağar mı?. 
- enb · k d &İn S . enım zcv iın, saadetim - Zannederim. Maamafih se · 

rııl 1~nıha •.• Ben de hayatta yal - yeye koyduğumuz zaman kendine 
' ıttı.mse · d' 

JD)İL Mil 
llınmooıııı~ 1~ ııı ıım)~mnıil!!llı ~~111111~11 'ıınıını ı ım ııımıınıııııırııwımnıumnııııım~~ıi 11]!1 ~~ lliilıml ııfhiillu~tl muı ııı,"'"ı ıı ıı ,. ı 

Yabancı söezlrin 
karşılıkları 

Jstanbul 10 cu 111<·ki<•p hocaları
rının buldukları karşılıklar 

1 
Jstanbul 11 inci mektep hocala- / lst. 33 üncü mektep muallimleri-

rının buldukları karşılıklar nin buldukları /..:ar§ılıklar 

Adap: iyi iş, işleme - Aferin~ 
Beğenmek - Af et: Ateş - Agah: 

Adap: Türe - Aferin: Yaşa -
Afet: Uyuntu, yıkıcı - Agah: Se
ziş - Ahenk: Düzen - Alayiş: }'l} sız ım ... fakat artık ne gelmişti. 

nızırn ne d ,,_. . . B' K ld ? Çoc..u.. ' e roımsesızım. ır - aza ne zaman o u •• 
ltk gunı, bir kızım var artık. Ar· - Yarım saat evvel. 

Osen va:rsın. - Hanımefendiye haber verdi· 
danın 1 k .. . 

)etı' sız aranlrgında Saclı· niz mi?. 
Çftıfı~ sesi. öyle samimi bir ah;nkle - Karım haber verdi .. Ben oğ· 
\irp~: kı Seniha iliklerine kadar lunu bu kadar sevdiğini zannetmez 

Bakaya: Arda kalan - Basi • 
ret: Uyanıklık - Basit: Düz -
Sazan: Ara.sıra - Bela: Büyült 
tnıa - Bel5.het: Kafasızlık - be 
rııet: Suçtan arınma - Berat: 

Bilen -Ahenk: Düzen, eğlence -

Alayiş: Gösteriş-Alet: Takım

Arna<le: Açık - Aman: Yardım 

isteme - Amir: Buyurucu - A
sayiş: Düzeliş - Asude: Dinlenti 

-Ati: Gelecek-Ayin: Alay
Ayna: Cam gözgü - Azade: Kay· 
gusuz. 

Gösteriş - Alet: Avadanlık -
Amade: Bekliyen - Aman: Bağış 
lama, yalvarma - Amir: Buyuru· 
cu - Asayiş: Dirlik - Asude: 
Kaygusuz - Ati: Gelecek, ileri -
Ayin: Şenlik - Ayna: Gözgü -
Azade: Sıyrılmış, kurtulmuş. e,\ll. . l 

b&Jtı ' sevınç e titredi.. Ruhunu dim. Deli gibi bir halde. Ondan ha 
§larrna ak·~· k ş d' . k s· IAtf d h )Ül" <>euırere a ryenın yır yo • ız u en o asını azır· 

une baktı: tasanız. 
-n k y eıne beni sahiden sevi - - Seniha gitti, ben de şimdi oraun? 

· · gidip bakarım. 
:. ~bette seviyorum Seniha. Bir korkulu rüya görüyor.muş 

l'ol'\nıı. emek seni mes'ut edebili - gibi merdivenleri çıktı. Bu kabus
tan bir an evvel uyanmak istiyor -

ge~ı~diyorsun Seniha.,. Beni kim· du. 
d\Un, 

1 
ten kurtardığın için mes'u - Odaya girdi. Seniha her yerı 

düzeltmiş, yatağı açmıftı. 
Oda art '- B' b t ~ a l:>rşard l'tt tama.mile karanlıktı. mu sonra, u ya aga, sap 
B· a gece olmuştu. sağlam dolaşan Muhsin Beyin ya -

1 •rden ba.hred l .... 1 .. talı, bitgin vücudunu yatrracaklar-
er d l :r e ıes er, guru tu-

l 
u:yu du. dı. 
kisi d k Ve belki de, o sapasağlam ada • 

- rvı· e ulak kabarttılar. mın bu yataktan ölüsü çıkacaktı. 
_ J.Jısafir mi geliyor?. 

Ş ,.,e oluyor? Bu düşünceyle öyle irkildi, ki 
adiye . · • masaya çarptı.. Yere bir kaç kağıt 

Yaktı. Pe Yerınden fırladı. Mumu 
dııarra ncereye yaklaştı. Fakat düştü. lğilip aldı ve duraladı. 

r l:Öriil .. d K nl k Bu kağıtların arasında bir de 'Y•ıı b' ınuyor u. ara ı , 
l~!an ır 8'ece içinde, yalnız yak- resim varôı. Bu resim onun resmi 

Bu 'Yak &esleri işitiliyordu. idi. Bu resmi Seniha çekmiş, son-
hiri oj:dr~Iık odaya hizmetçilerden ra kaybetmitti. Hatta kaybetmede 

~ l. evvel resmin üzerine de "Benim 
; Ne var?. Şadiyem,, diye yazmııtı .• 

d1.ırai):d Senihanın yüzüne bakarak Senihanın günlerce aradığı ve 
e. 1• bulamadığı bu resim, nasıl oluyor· 

Şadi 
Ye lel~rar etti: du da, Muhsin beyin masasının ü-

~ Ne Yi\r1. zerinde, kô.ğıtlarının arasında bu • 
1rrld:lndı: lunuyordu?. 

......._ S· Neden resmin kendisinde oldu-
~llla •ta~ aşağı iner misiniz?.. ... . ld ... k .. ı 
j • l'alnı · . . • gunu, resmı a ıgını ızına soy e-
stıy0 1 z sız ınınız, yalnız sizi . . ? 

r ar memı•tı .. a· . 3' 
1rdcrc-b' Neden resmi gizli almrı ve sak· 

'eıj , - ıre, Senihanm emreden 
t4ul'Uldu: lamııtı?. 

...... B· (Devamı var) 
hlfrnll. ~~felaket mi var? ... Birinin ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~ 
lle o)d ,•r kaza mı geldi?.. Söyle 

u •. 
liiıın t • 
...._ e Çı !kekeledi: 

.ı. Beyef d' 
ı.ıı ~li h en ı yaralanmış .. Şim-
hfend· e.y geldi, haber verdi. Be -

1Yı de · · Senih getırıyorlarmış. 
Ş<ltliye da sarardı. Şadiyeye bnktı. 
llletçj;..,. e snrarnıııtı. Sanki hiz • 
"""' 'ın sôyled', • . . :'''f, du •ı::·~r:n~ uıanma • 
ls~~l'hi\l Ynıanıış, duymak :inanmak 

...... Borınuş bibi h'~ar ı :- ·du~ 
eyefend' ...._ E\r 1 Yaralanmı§ mı? •• 

l'ıu bibn· et efendim. Nasıl olduğu· 
ken du" •Yorunı ... Bir hendek atlar

§nt•·ş ·ıA h 
~a .... ' 81 a ı pntlal•.•rs .. 

q Yrııhtiy • S · 
ı Ve :ı arı, t!nihayı kucakla , ordu: 

...._ lia.nını f d' 

...._Od e en ı nerede?. 
ll'llşuYor asındaydı, Ali Beyle ko -

...._Doktor ... I ...._ C ... çagrı dı ımı?. 

...._ p ng~ılclı efendim. 
L:t ekı S\i.,._d. . . 
llı' <>..... , • 4U ı ınıyorum h -.,ıet · · 

a •ordu: çı odadan ~ıkınca Seni • 

...... A.caba 
...._ l Yarası ağır mı? 

de~ ki n§allah değildir. He~ ma • 
ot eve g ti . 

aa gerek. e rıyorlar, yara hafif 

...._ l<orkuyo . . 
\) ...._ l<orlon ruın nunık anne .. 
l> aballın 'Yat a Ynvrum. Sen gidip 
eıı afali • ağ~nı düzelt, hazırla, 
Ş al ıney·ctd' ~ ... 

bah •Yenin nıak d 
t' aırnı b' d sa ı, Senihaya 
t. S ır enbire .. 

eniha il b go!terme."llek 
~ ~·tti, Şad~ <Uının odasına doğ-
~l'i ıye aş " · · l rı en s . agı ındı. Muhsin 
e İtal'§ıla..~mımt arkadaıı Ali Bey-

-y r. 
-. Ne l 
...._ S o du beyefend"ı? 

ornı · · 
ayınız, yaralandı. 

Komşular arasında 
Fenerde Haydar caddesinde bir 

ev vardır ki, burada bir kaç aile 
bir arada oturur. 

Bunların içinde Abdülah is • 
minde bir vardır. Şükrü, Ekrem 
isminde iki çocuk bulunmakta -
dır. Bundan başka Mustafa is • 
minde biri de ayni evde oturmak • 
tadır. 

Bunlardan Mustafa pek haşa -
ridir. 

Evelki gün Şükrü ile Elcremin 
ayakkaplarıru, Abtullahın da dir -
hemlerini sırtlıyarak götürmek iı · 
terken yakalanmıştır. 

Yeni doğmuş çocuk 
Evc1ki gece saat 2 de Samatyada 

Kürkçübaşı mahallesinin Külhan 
sokağında yeni doğmuş bir çocuk 
bulunmu§tur. ('oc:,k ceza reısı 

Vasıf Beyin evinin \.~nünde görül • 
.mü~tiir. 

Falcı çingeneler 
Kaıımpatada Kipti Fatma ile 

arkada§ı Hadice dükkanları do • 
laşarak el aynasile fal bakarlar • 
ken yakalanmı§lardır. 

Elle sarkınhlık 
Tütün amelesinden Edirneka -

pıda oturan Hatice Hanıma Un -
kapanında elile sarkıntılık eden 
Yusuf yakalanını§hr. Yusufun ü • 
zerinde bir de kama bulunmut • 
tur •. 

Buyrultu - Berbat: Kötü - Be • 
reket: Bolluk - Beşaıet: Güler 
yüzlülük - Beşeriyet: Kişilik -
Bezil: Eıirgememek. 

lıtanbul B. M. mektebine mülhak 
Tatbikat mektebi lıocalarının bul

dukları kartıılıklar 

Bakaya: Geri kalan, arta ıka • 
lan - Basiret: Derin görüş - Ba 

sit: Kolay - Bazan: Arasrra -
Belahat: Aptallık - Beraet: Te
mize çıkmak - Berat: Buyrultu -

Berbat: bozuk, bitgin - Bereket: 
Bolluk, çokluk - Betaıet: Güler 
yüzlülük: Bezil: Bol verim. 

Jstanbul birinci mektep hocala
rının buldrıkları karşılıklar 

Bakaya: Artıkalr, kalıntılar -
Basiret: Uzağı görü, - Baait: Ko 
lay - Bazan: Arasıra - Bela: 
Usanç, engel, sıkıntı - Belahet : 

Bönlük - Berat: Kaçan, iş gör • 
me koçanı - Berbat: Fena, pis, 
kirli - Beraet: llitikıizlik - Be· 
reket: Bolluk, gürlük, çokluk -
Betaşct: Güler yüzlülük - Beşe • 
riyet: Kişilik, kimsesizlik - Be -
zil: Bol hol vermek. 

lıtanbul 16 ıncı mektep muallim
lerinin buldukları karşılıklar 

Abus: Somurtmak, çatık surat 
- Acayip: Şa§ılacak şey - Ace
le: Çabuk - Acemi: Bilgiisz, gör· 
güsüz - Aciz: Güçsüz, beceriksiz 

-Adalet: Doğruluk-Adet: Tü· 
re-Adeta: Düpedüz-Adi: Ba
yağı -Afiyet: Sağlık. 

Ahma:k: Budala, alık - Aile: 
Çoluk çocuk - Akihet: Son, bi -
tim - Alim: Bilen, bilgiç - Ar: 

Utanma - Arız: Sonradan gelen 
yamak - Arıza: Bozukluk - Ari· 
za: Mektup - Arz: Göstermek, 

bildirmek - Asıl: Kök - Azap: 
Sıkıntı -Azil: Yeniz etme: Azim 
Yılmamak -Aziz: Kutlu. 

Jstanbul on yedinci ilkmel.iep 
muallim/P.rinin buldukları karşı

lıklar 

Ahmak: Bön, budala - Aile: 
Horande - Akrbet: Son, bitim -
Alim: Bilen, bilgili - Ar: Utan • 
ma - Arız: Gelip yapışan - Ari· 
za: Bitik - Arıza: Düz günsüz· 

ilk tedrisat müfettişlerinden Tev· lük, bozanlık - Arz: Gösterme -
fi/..: Beyin bulduğu karşılıklar Asıl: Temel, kök_ Azap: Sıkıntı 

Abes: Boş-Abus: Asık, çatık güçlük - Azil: Çıkarma -Azim 
- Acele: Çabuk - Acaba: Öyle Yılmamazlık - Aziz: Yüce, kut· 
mi - Acemi: Toy, tor, beceriksiz lu .. 
- Acz: Beceriksizlik - Adalet: 18 inci mektep muallimlerinin 

Doğruluk - Adet: Türe - Adi: buldukları kar§ılıklar 

Bayağı - Afiyet: Sağlamlık. Adap: Ululuk _ Aferin: Va-

Brkek muallim mektebine mülhak rol - Afet: Dert - Agah: Bilen 
Tatbikat mektebi muallimlerinin - Ahenk: Uygunluk - Alayiş: 

bulduk/an karşılıklar Gösteriş - Alet: Düzelti - Ama· 

Ahmak: Beyinsiz - Aile: Ço- de: Hazır -Aman: Pes -Amir: 
luk çocuk-Akibet: Son - Alim Buyurucu - Asayiş: - Dirlik -

Bilgiç - Ar: Utanma - Arıza: 
Bozukluk - Arz - etmek: Bildir -

mek - Asıl - aıl: Öz - Azap: 
Sıkıntı - Azil - azl: İşten çıkarıl· 
mak - Azim . azm: 

lstqnbul üçüncü mektep hocala
rının buldukları karşılıklar 

Abes: Moş iı, yakışıksız - A
bus: Asık, suratlı - Acayip: Şa-

şılacak - Acele: Çabuk, tez -

Acemi: Toy - Aciz - acz: Yapa· 
mamak - Adet: Türe - Adeta: 

Orta - Adi: Bayağı - Afiyet 
Sağlık. 

lstanbul' üncü mektep muallim
lerinin buldukları karşılıklar 

Abes: Boş - Abus: Çatık -
Acayip: Şaşılacak şey - Acaba: 

Değil mi - Acele: Tez - Acemi: 
Çırak - Aciz: Beceriksiz - A • 

dalet: Doğruluk - Adet: Göre • 
nek-Adeta: Oldukça-Adi
Bayağı - Afiyet: Sağlık. 

10 uncu Ukmektep muallimleri
nin b11ldukları karşılıklar 

Adap: Yol, yöntem - Aferin: 
Varol, yaşa - Afet: Kıyak - A • 

gah: Ermek - Ahenk: Uygunluk, 
düzen - Alayiş: Çalım, gösteriş 

-Alet: Ayğıt, avadan-Amade: 
Tetik - Amir: Buyruk, buyurucu 

-Asayiş: Dirlik, düzenlik-Ati: 
ilerisi, yarın - Ayna: Gözgü -
Azade: ilişiksiz, salık. 

Asude: Sesiszlik - Ati: Gelecek 
Ayin: Görenek-Ayna: Gözgü
Azade: Kurtulmll!. 

Jstanbul 19 uncu mektep hocala
rırun buldul:ları kar§ılıklar 

Abes: Fena, çirkin - Abus: 
Suratsız - Acayip: Şaşılacak -
Acele: Çabuk, tez-Adalet: Doğ. 
ruluk-Adet: Görenek-Adeta: 
Eti, benzeri - Adi: Bayağı -
Afiyet: Sağlık, iyilik. 

Ahmak: Kalın kafalı - Aile: 
Kan oca.ğı - Afiyet: Eağlık - A
lim: Çok okumu§ - Arz: Bildir· 
mek - Azap: Yürek acısı - Azil: 
itten çıkarma - Aziz: Ünlü-

Jstanbul 20 inci mektep muallim· 
lerinin buldul.:ları karşılıklar 

Ahmak: Budala- Aile: Haran 
da - Akibet: Bitim - Alim: Bil· 
giç- Ar: Utanma - Arız: Olan, 
gelen - Arıza: Engel - Arzet -
mek: Göstermek - Asıl: Kök -
Azap: Sıkıntı -Azil: Koğmak -
Azim: Durma - Aziz: Kutlu. 

/stanbul 27 inci mektep lıoc.ala
rmın buldukları karşılıklar 

Adap: Türe-Aferin: Yaşa
Afet: Afat - Agah: Bilgiç - A· 
henk: Düzenlik - Alayiş: Şatafat 

- Alet: Düzen, ayğrt - Amade: 
Tetik - Aman: Türkçedir - A· 
mir: Başbuğ - Asayiş: Çıtsız -
Ati: ileri - Ayin: Şenlik - Ay • 
na: Türkçedir - Azade: Boydak. 

lstanbul 33 üncii mef,«Jp lıocala
nnın buldukları karşılıklar 

Adap: Saygılar - Aferin: Ya
şa - Afet: Uyuntu - Agah: Se· 
ziş - Ahenk: Düzen - Alayiş: 
Gösteriş - Amade: Bekliyen -
Aman: Yalvarma - Amir: Buyu
ran - Asayiş: Dirlik - Asude : 
Kaygusuz - Ati: Heri - Ayin: 
Şenlik - Ayna: Kılıklık - Aza -
de: Kurtulmuş. 

lstanbul 39 uncu mektep hoca/a. 
nnın b11ldukları kar§ılıklar 

Adap: Türe - Aferin: Yaşa
Afet: Uyuntu, yıkıcı - Agah: Se· 
ziş - Ahenk: Düzen - Alayiş: 
Gösteriş -Alet: Avadanlık- A· 
made: Bekliyen - Aman: Bağış -
lama, yalvarma - Amir: Buyu • 
ran - Asayiş: Dirlik - Asude: 
Kaygusuz - Ati: Gelecek, ileri 
- Ayin: Şenlik - Ayna: Gözgü 
- Azade: Sıyrılın~, kurtulmuş. 

lstanbul kırkıncı mektep muallim· 
lerinin buldukları karşılıkla1' 

Ahmak: Salak, kaim kafa -
Aile: Haranta - Akibet: Son -
Alim: Bilgiç, bilgin - Ar: Utanç 
- Arız: Bulaşan, takılan - Ari • 
za: Pürüz - Arz (etmek): Bildir 
me - Asıl: Kendi, özü - Azap: 
Üzüntü - Azil: indirme, düşür • 
rne - Azim (azm): Yılmamak, 

bıkmamak - Aziz: Sevgili. 

lstanbul kırk birind ilkmcktep 
muallimlerinin buldukları karşı· 

/ıklar 

Abus: Ekşi yüzlü, çatık - A • 
bes: Bo~, saçma - Acayip: Şaşı· 
lacak - Acele: Çabuk, ividi -

Acemi: Yabancı, toy, çırak - A
ciz: Beceriksiz, eksileli - Adalet: 
Tanıklık, doğruluk - Adet: Gö -
renek-Adeta: Orta -Adi: Ba
yağı, aJağı - Akibet: Son, art. 

lstanbul 47 inci mektep muallim
lerinin bulduı·ları karşılıklar 

Aferin: Alkış -Afet: Güzel
Agah: Bilen - Ahenk: Birlik -

Alayiş: Gösteriş - Alet: Avadan· 
lık - Amade: Bekliyen Aman: 

Sakın - Amir: Buyruk- Asayiş: 
Düzen - Asude: Rahat - Ati: 

Ön - Ayin: Toplantı - Ayna:: 
gözbü - Azade: Kurtulmuş. 

lst. Sirkeci 4 inci ilkmektep mual· 
limlerinin buldu/dan karşılıklar 

Abes: Saçma, boş-Abus: Ça
tık - Acayip: Şaşırtıcı - Acaba: 

Öyle mi, böyle mi - Acele: Ev -
mek, çabuk - Acemi: Toy, göre· 

neksiz - Aciz: Pısırıklık - Ada· 
let: Doğruluk-Adet: Görenek -

Adeta: Enikonu - Adi: Bayağı -
Afiyet: Sağlık. 

Jstanbul 49 uncu ilkmektep mual
limlerinin buldu/darı karşılı/dar 

Ahmak: Bön -Akile: Bilgiç
Alim: Bilgili - Ar: Utanma -A· 
rızu: Duraklık - Azr - etmek: 
G!.istetmek - Aıil - asl: Öz - A· 
zap: Sıkıntı - Azil - azl: Kav -
mak - Azim - azm: Durmak -
Aziz: Yüksek. 



Sayıfa: 6 

Bizde ve düngatla ................................................ 

L.-- Kaçakçılığı - .. -.J 
-9-

Silah kaçakçılığı yapan Nafiin büyük 
kazanÇları ve harp seneleri 

VAKiT 

Kanadada Vakıt . .......................................... . 
Dolar: "Yaşasın 

Türk 1. ' ırası . ,, 
"Yakıt,, ın bir yazısından 

bahseden Kanada gazetesi 
Amerika bankaları için mora· 

toryum ilan edildiği ve bir müd-

det için Amerikadan dışarı mem • 
leketlerde "Dolar" ın kıymeti tah-

Bu sırada Türkiye - ltalya har· 
bi devam ediyordu. En mühim ve 
en karlı iş silah kaçakçılığı idi. 
Nafi, dakika fevtetmeden bu işe a· 
tıldı. Anlatıldığına göre kendisi bu 
ıırada büyük bir servet kazanınıya 
muvaffak olmuş, hudut memurla • 
rını kah iğfal ederek, kah bunlara 
rüşvet vererek, kah tanıdığı yük -
sek fahsiyetlerden istifade ederek 
ıilah kaçakçılığı işini başarmış 

ve bu aırada Mısırın bilhassa bü • 
yük adamlarından birinin itimadı
nı kazanarak faaliyetini ilerletmiş 
tir. 

vapurları ile kaçakçılık işini da· min edilememesi yüzünden Ame
ha muvaffakıyetle idare etmek, rikalı seyyahların bir hayli tered
zabıta kuvvetlerini daha çok yor· 
mak, şaşırtmak ve işini yürübnek 
ti. 

"Nafi,, in bu işte kazandığı mu· 
vaffakıyeti, dikkatle takip eden 
mahafilin biri, İngilterenin Mısır· 
daki fevkalade komiserliğiydi. İn
giliz fevkalade komiserliği, Nafii 
kara listeye sokmuştu. Çünkü silah 
kaçırıyordu. Silah kaçırmak ise, 
İngilizlerin Mısırdaki vaziyetini 
müşkülleştirecek işti. 

Nafi, gerçi bu sırada başkaları 
heıabına ıilah kaçırıyordu, fakat 
yarın Mııırlılar hesabına, Mısır 

milliyetperverleri hesabına silah 
kaçıracak olursa vaziyet büsbütün 
değişir, Nafi İngiltere imparator • 
luğunun menafiini tehdit eden bir 
tahıiyet olurdu. 

Onun için, "Nafi,, İngilizlerin 

kara listesine girmiş, ve İngilizler 
onun hareketlerini sıkı fıkı bir su 
rette takibe baılamışlardır. 

Bu takibat, umumi harp başla
dığı zaman semeresini verdi. 

Umumi harp başlar başlamaz 

Mısırda İngiliz makamatı, Nafii 
hemen yakalamış, ve Maltaya 
göndermişti. Onun umumi harbi, 
Mısırlılar lehine istismar etmesi 
bekleniyordu. 

Nafi, bütün harp senelerini 
Maltada geçirdi. Harp bittikten 
ıonra da bırakılmadı. Başkaları 

tahliye olunduğu halde Nafi tahli
ye olunmuyordu. Başkaları 1918 

Bilhassa onun adını taşıyan va· 
pur, en çok şüphe edilen vapurdu. 

Nafi bu işte de muvaffak ol -
muş ve kaçakçılık işini, Mısırın 

içinde de, dışında da tanzim et
mişti. 

Vapurları ona hariçten muhtaç 
olduğu her şeyi getiriyor, memle· 
ket içindeki şebekesi, vapurların 
getirdiği her malı kolaylıkla dn • 
ğıtıyordu. 

Nafi 1928 senesine kadar tam 
bir kaçakçılar kralı idi. Zabıta bir 
kere bile onu pençesine düşüreme 
mişti. Mısırın zabıta kuvvetleri o· 
nu takip ettiği halde, onun bir izi

ni bulmak, yahut onun kaçırdığı 
gayri meşru maddelerden bir şey 
senesine kadar tam bir kaçakçı -
lar kıralıydı. Zabıta bir kere bile 
onu pençesine düşürememişti. Mı · 

sırın zabıta kuvvetleri onu takip 
ttiği halde, onun bir izini bulmak, 
yahut onun kaçırdığı gayrimeşru 
maddelerden bir şey yakalamak 
mümkün olmamıştı. 

Bu sırada Mısırda vaziyet de • 
ğişmişti. Umumi harpten sonra Mı
sırda, esrar tiryakiliğinden başka 
kokain eroin tiryakiliği de baş 

göstermiş, bu yeni keyifğ Mısırın 

her sınıfını bir salgın gibi istilaya 
başlamıştı. 

Nafi, bu fırsatı da kaçırmamış 
yüz binlerce müşteri bulan bu yeni 

işi, gene meharetle idare etmişti. 
Vaziyet 1928 de Mısır hühume· 

ti yeni bir kanun neşrederek keyif 
verici zehirler kaçakçılarını şiddet 
le takibe başladı. 

1928 kanununun çıkmasına rağ· 
men eskisi gibi kaçakçılığa de • 
vam eden ve ele geçmiyen Nafi, 

de serbest bırakıldığı halde Nafi ancak geçen senenin şubatında cid 
ancak 1920 de serbest bırakıldı. diyetle takip olundu. 

Nafi 1920 de serbest bırakılma- Mısır zabıta.sının aldığı malu -
ıı üzerine yeniden ite başladı ve mat Nafiin Kahireden biraz uzak 
hususi birkaç klüp açtı. olan Matariye sayfiyesinde bir 

Huıusi klüpler, birer kumarha
neydi. Nafiin bütün müşterileri bu 
rada toplanıyor, hem keyif sürü • 
yor, hem de kumar oynanıyor ken· 
disi de bu yüzden pek mühim meb
lağlar kazanıyordu. 

Fakat Nafiin zaafı, kendisinin 
de kumara müptela olmasıydı. Ka· 
çakçılıktan kazandığı büyük ser • 
vetleri, kumar mütemadiyen erili· 
yordu. 

N1-fiin bu hususi klüpleri, ya -
but 1'umarhaneleri uzun bir müd -
det idareye muvaffak olması, za· 
bıta tarafından görülemediğine, 

yahut zabıtanın faaliyetine göz 
yumduğuna delalet eder. 

köşkü vardı. Kendisi ,keyif verici 

zehirleri bu köşkte saklıyordu. 

Bu kötkü bulmak lazr:mdı. 

Zabıta ancak uzun taharriler -
den sonra bu köşkü bulmuş, köş -

kün çöle çok yakın olduğunu, ka • 
çakçılık için son derece elverişli 

bulunduğu anlaşılmıştı. 

Köşk bulunduktan sonra taras
sut altına alımnış, ondan sonra 
köşkün basılması takarrür etmiş • 
ti. 

Karar icra olunmuş köşkün her 
tarafı taharri edilmiş, fakat keyif 
verici zehirlerden bir ıey buluna· 
mamıştı. 

Köşkün kaçak bir çok eşyayı 
Demek ki Nafiin servetini eri • muhtevi olduğu muhakkak olmak

ten menbaların biri de bu idi. Nafi la beraber içinde bir şey buluna • 
bir taraftan bu klüpleri işleterek maması akıllara hayret verecek bir 
para kazanıyorken bir taraftan da şeydi. 

Mısır Seyrisef ain şirketi namında Nafiin kendisi evinde hiç bir 
bir şirket de vücuda getirerek va· şey bulumnadığını söylüyor, yapı • 
purlar satın almış, bu vapurlar • lan taharriyat da onun sözünü te
dan 5000 tonluk birinin adını da ı yit ediyordu. 
"Nafi,, koymuştu. Maksadı kendi (Devamı var) 

düde düştüğü zamanlarda gazete
miz muharriri Sadri Etem Bey, 

Amerikalı seyyahların "ceplerin
deki tomarla dolara rağmen pa-

rasız bir vaziyette kaldığını" an
latan bir fantezi yazı yazmıştı. 11 

Bu yazı, bilhassa Kanada gazete· 

!erinin dikkatini uyandırmıştır. 

Bunlar arasında son postayla ge· 
len "The V ancouver Sun" gazete

si, gazetemiz muharriri Sadri E
tem Bey ve onun yazısının ingi· 

lizceye nakline delalet eden yine 
bu Kanada gazetesinde çalışır bir 

Türk yurtdaşmıız Mehmet Sala
hattin Beyden bahsederek şöyle 
diyor: 

"Bu beklenilmeyen hadise u· 
zak memleketlerde muhtelif cep
helerden bir hayli alaka uyandır~ 

mış ve bilhassa İstanbul, bunun 
adeta bir edebiyatım ynpmıttır. 

"The Van=ouver Sun" tevzi daire
sinin canlı telsizi Mehmet Sala-

hattin Bey lstanbulda çıkan "Ya
kıt" gazetesi muharrirlerinden 
Sadri Etem Beyin bu vadide gü
zel bir yazısını nakletmiştir. 

Bu yazı ile, cebi; o ande sar· 
f edilemeyen para ile dolu müte· 
keobir Amerikalı &eyyahın uyan· 
d:rrdığı tesiri anlatıyor ... " 

Gazete, bundan sönra gazete
mizin yazısını nakletmekte ve 
bilhassa şu satırlarını siyah harf
lerle tesbit etmektedir: 

"Yaşasın Türk lirası! Haşmet· 
lu Dolar hazretlerinin bir günlük 
paniği Amerikalı seyyaha en aşa
ğı iki Türk kelimesi öğretmiştir: 
(T .. ı ı· ') ,, ur t ırası .... 

Amerika ve 
borçluları 

Londra, 28 (A. A.) - Reuter 

ajansı, M. Ruzvelt'in Fransa, 15 

birinci Kanun 1932 taksitini tedi • 

ye etmiye muvafakat eylediği tak . 

dirde 15 Haziran 1933 taksitleri 

için bir moratoryom ilan etmek 

salihiyetini bah~etmesini kongre • 

den talep edeceği haberini teyit e -

decek vaziyette bulunmaktadır. 

Beyaz sarayda M. Ruzveltin 15 

Haziran taksitlerinin tehiri ıçın, 

hiç bir itilaf yapmamış ve borçlar 

meselesinin umumi surette halline 

müteallik hiç bir plan tevdi etme . 

miş olduğu beyan edilmektedir. 

Yalnız umumi hal suretinin cihan 

iktisat konferansının sonlarında 

münakaşa edilebileceği ihsas edil

miş ve bu borçlularla yapılacak 

yeni mükalemelerden sonra 15 

Haziran taksitlerinde bazı tadilat 

vücuda getirilebileceği ilave olun· 

muştur. 

Mümessiller meclisi reisi, borç • 

lar için moratoryom ilanına şah • 

san muhalif of duğunu, fakat M. 

Ruzveltin her türlü teklifini kabul 

edeceğini söylemiştir. 

Mükemmel bir bayıltma ilacı 
······· ................................................................................... 1 t 

Ameliyatta bayıltma)\ 
için yeni bir usul 

• 
Bayıltılanları rahatsız etmiyor, iki 

dakikada uyutuyor; 45 dakika sürÜY 
• '11 ti 

Bükreş Darülfünunu Tıp fakül- ı tında hastayı uyutmak ıçı .. dil 
tesi reisi ve kadın hastalıkları bir ilaç kullandıklarını gor~ 

profe::;örü M. Yor Bu ilacın ismi Evipandır. '1'İ dl 
giyefin Tıp fa- veride zerkedilmektedir 91e ~ 
kültesini ziyare- kika zarfında hastayi uY~ u; 
ti esnasında kıy- tadır. Seyahatten dön°~1' r 
metli doktorla- fakülte seririyatında tatbt 
rımızdan Tıp fa- tim. Çek iyi neticeler aldf~dJI 
kültesi kadın - Diğer uyutucu ilaç' 
hastalıkları do- farkı nedir? ~ 
ğum profesörü - Hasta ameliyattan . ~ ~,r~ 
Kenan T ~vfik morfin ve buna benzer ıl'\ır' 
beyin, Avrupa- hazırlanmıyor, hatta aç bile ııJ 
da yeni keşfedi - kılmıyor. Sonra gayet ç' I 
len yeni bir uyut- uyunuyor. Hasta ameliyatt~ f 
ma ilacının tec- vel ve sonra kusmuyor, aY~1,I 

rübclcrini yaptığım yazmış ve Ke- manda kalp ve teneffüs cıb l 
nan Tevfik beyin ilacı tatbik v~ muzır hic bir tesiri olmadığı~ 
ameliyatı muvaffakıyetle yapına - diye kaiar yapılan tecrübe~e ' 
smdan dolayı profesör Yorgiyef anlaşılmıştır. Hasta uyudoğıld~ 
tarafından tebrik edildiğini bil- man ağırlık ta duymama~~fıtl 
dirmiştik. Bu bir çok serıf1 tJt 

Bir arkadaşımız Kenan Tevfik 1200 vak'a üzerinde ·I. 
beyi Fakültede ziyaret ~tmiş, ye- bik edilmiş ve çok iyi net• J 
ni bulunan uyutma ilacı hakkında alınmıştır. Narkozin devan1~1 
malümat istemiştir. Kenan Tevfik deti vasati olarak 40 - 45 P 
bt!y bu hususta demiştir ki: kadır ve bu müddet zarfıııd', 

"Fakültenin sömestr tatili esna. istenen ameliyat yapılabilir·# 
sında Avusturya, Almanya ve İ· ilaç ağrısız doğum yap111a~/. 
taylanın fakültelerini ve muhte- de kullanılır. Son za111a11 ti~ 
lif seririyatlarmı gezd:ım. Avus· 250 doğum vak'a.sı üzerinde 
turyada lnsburg cerrahi seririya· bik edilmiştir.,, / 

•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şamda sükundan eser yok .................................................................................. 

MecliSin açılması üzerİJ1~ 
şiddetli protestolar 

Ermeniler bile dükkanl~rını kapamışlar. Şa111d' 
damlardan taşlar atılarak polislerin başı yarıh111f 

~t' 
HALEP, 24 - Suriye meclisi· ları yarılmıştır. Bı.!ra çar,11~ 

nin açılışı münasebetile cumarte· kinci gün hemen kam ilen a ııl. 
si günü bütün şehirlerde dükkan· lardır. Fakat öğleye doğru ~ 
lar kapanmış, hc:lk tarafından nü· him Hananu Beyin Şamda. 
mayişler yapılarak meclisin fes- duğu şeklinde çıkarılan yalşJl1~ 
hi istemiştir. Burada dükkanların haber fikirleri bulandırrıııf ,I_ 
kapanması şimdiye kadar görül- bir kısım dükkanların kapaııtl'~ 
memiş bir şe~dl almı~i:ır. Bugür.e nı intaç etmi9se de yalan ~tJ 
kadar Arapların hi~ bir harelteti· anlaşılmış ve halk sükunet 
ne iştirak etmemiş olan Ermeni- muştur. e·if 
ler bile dükkanlarını kapatmışlar· Alhan kışlası denilen ııı (İ 
dır. Kahvehaneler, hamamlar, fı· den kaleye yerleştirilen .,c\ı>"~ 
rınb.r, lokantabr elha:nl taım ma- Cezair süvarileri bugün bir ·rıd01' 
nasile bir protesto hareketi yapı- yiş resmigeçidiyle caddele~:,.ı,ar 
labilmiştir. Bittabi bu vaziyet kar- şarak eski mevkilerine do 
şısında Fransızlar da tedbir al- lerdir. tJ I 

kt k l 1 d M• v A v ' ı • • ı•falıJ .ti' ma an geri a mamış ar ır. ığ· atanı ezır erm ıs ı ,-
ferli polis kollarından maada Fran rafında bir çok dedikodul~I' 1l sız jandarmaları da sokaklarda pılmakta ise de henüz kat ;~1· 
dolaşmış, bilaistisna bugün soka· bir hüküm vermek doğ~. 0 ıe!"°~ 
ğa çıkan her askerin müsellah ol- Meclis perşembe günu de . 
duğu görülmüştür. Polisler cadde- içtima edecektir. tik celse dlif 
le:·i dolduran halkın toplanması- meb'us içtimaa iştirak etıı1;e t 
na mani olmak üzere en küçiik ha- Bittabi Vataniler de bu ad 
reketi bile hemen bestırıyor ve da- hildirler. .~· si1.-' 
ğıtıyordu. Bir aralık 4 adet zırhlı Hükumet, takip ettı~ı 1',tf" 
otomobil caddelerde dolaşarak bir tin, Vatanilerin uyanıklıgı dlaı' 
nii,mayiş yapmış, Cemiliyede ba. sın da iflas etmesinden ço1' 
zı evlerin damlarına makineli tii-

1 

essir görünüyorlar. . ~b~ 
fek yerleştirilmiştir. Bütün Suri- Mü&tafi Vezirler, yenı jfJI 
ye şehirleri aras.nda telefon mu· teşkil edilinceye kadar ~:ı ~~·ı 

1 pJI'• p. 
haberatı da kesilmiştir. başından ayrılmıyacak ar ,~ 

Bununla beraber gün tamamen ahaza aradan bir hafta ··dl~ 
vukuatsız geçmİ! ve protesto hare· halde bu istifaların reisic" / 
keti medeni bir seviye arzetmiştir. tarafından kabul edildiğiıled~il. 

"ldle 
Şamda, Hamada, Humusla ufak henüz hiç ;,(r işaret göru bİ 
tefek çarpışmalar olmuşsa da şa· den Vezirlerin tekrar )<aetlİ / 
yanı kayıt değildir. Yalnız Şamda kalmaları ihtimali de ku~ 
halkın attığı tatlar!a 3 polisin baş· rülmektedir. 
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t.~~.~!!.~!!.~~~~..f'!.~?..?.lcuları n~ıl yetiştiriliyor ? M • 1 }" l k Dünkü Futbol Maçları ...................................................................... 
~•ıeşhur 0y~-~~~j";; .. ··bi;~~ ı ı a ım 

~ model oldular ! Nasıl kurulmalı? 
dl lr Milli takımın dünkü taliın ma· 

Milli takım, Vefaya 
az kalsın yeniliyordu ! 

I 

e 

I 

,. 

'lUg N çını da gördükten sonra bir hafta 

Oh ayze), artık hiç bir şeyi tesadüfe sonra Sofyada yapacağımız maçın Istanbulspor Beylerbeyini mühim 
bir farkla yel_!di 

} k k neticesi üzerinde duyduğumuz en· 
ra ma istemiyoruz, diyor dişe, doğrusunu söylemek lazım 

. ~r~ tliaı go Mayzel 
'dfı~ ı Jlvr '"'-"""-
~töra b uPWll,. taıııninqff utbol 
r.ı11..._ qer 8 
• ..... r Jııtnaz UIJO Mayzelin "Noyea 
~Oer 1.. " da dikkat ve ı~ r. 
d' oır llazıa a UAaya 
'1'l edly

0
,,,_ ını OÖrdük, aynen tak· 

A. -: 
iatiJcb~a. fu ~ . a}de d h .. tbolculuğunun 
~~lıtıi, ha~ Uıünkü hakim va· 
it ide rn h da.ha. kudretli bir 

abit· u afaza. etm ... 
lil'?Q 1Yetleri 1• • esı ıçın, genç 

eğe aydtıle inkiıı.af et· 
""er· ' &on d 'J' 
h. 'Yot'\t.,, oy. erecede ehemmiyet 
'''lr\ ... ıab·· h 
..... 1tı ~er· h ıı, u yolda.ki çalış· 
""te}'d ı, Ugij d v. 
tı " an~ k n e gıl, yarın 

\trt b' çı acakt H 'İ .
1 

ltİtıd ır. erkes, gü-
tı e b e aenel . e'- . ' Uo" 1 •• erın geçmesi te• 
~tl· ı:.Un.ı<u k k l 11\ce l uvvetli oyuncular 
' 'll , on arın 

t- ı . "-Yaca... d yerlerinin boş 
"ıt•d ıın an . lt\ en emın olmalıdır. tk. , genç 0 ~eb· ~fi, Pek Yllncuları yetiştir-

1lı d' o kadar "h' ~e t ı. Büy" mu ımsenmi-
laı-llsler, futh ulk harpten evvel,. 

•tıı 0 sah d · 'ah lernin . asın a ınki!af. 
RU a buluyoriçn, daha çok müsait 

tı, b ardı H lb k' b aı~k u kola l l . a u ı, u· 
lll llclarlarıny ı t Yoktur. Mut laka 
•a ~!ful <>im l OYUnlarla yakından 

ıt, .. t narı k d 'l. 
)~ ~rıa.Ja .' en ı erıne mü· 

~'llld r teınıni · · 
lu.. ıt, Bi A ıçın çalışmaları 

gunu z, vust f 
tık h" n rnüstak ~rya utholcu-
dı ıç bir s bel ınkişaf ını, ar-

ı . lllına b Utetle tesad .. f .. 
~ı. ıtak _1 u un yar-

tttg 1 tn..u· . t . }' 1 , ll:at'· ~ ıs cınıyoruz. B · -
o Utı ı surette . ı 

bilir· \l arıyor tem1n etmek 
~tın:~· ki !İın~· Şunu müjdeliye
~e l)e eaası tanı elli futbol ta-
ı llcJe d 1 olarak w 

ttlttıl~ r en teıı. Ll ugraşıyoruz. 
ar :ı-elU(ül d 

.ı..t .. Ilı-asında e en bu ta-
~'k &<>ıter ' fevkalade · t' .. ı.ı U • en •e . . . ıs ı-
d... lllıtler ıstıkhal ıçin bü-
·~. l>..ı \'eren f b 
~ --~ Yakında .~t olcular var-

ı ıle u~ hoyle yüz futbol 
a.raıntak 

' hu takımlar-

da çalışan gençleri sistem dahilin· 
de yetiştirmek imkanını bulacağı
mız, şüphesizdir. Gençleri çalıştır
ma ve yetiştirme planımızı tat· 
bikte karşılaştığımız başlıca güç· 
lük, yersizliktir, antreneman için 
sa.ha kifayetsizliğidir. Çünkü, bü· 
yük harpten evvel bom boş duran 
Viyana civarındaki bir çok müsait 
sahalar, şimdi binalarla kaplıdır. 
Fakat, bu güçlük te, bizi çaresi 
bulunamıyacak bir vaziyet karşı· 
sında daha uzun müddet bıraka· 
maz. Devamlı olarak yer arıyor ve 
bir taraftan hükumetin de yardı· 
mile, buluyoruz. 

Genç takımlarımızı, maç esna· 
ıında görenler, şaşıp kalıyor. Bun· 
ların arasında, mesela bir küçük 
futbolcu, tıpkı tıpkısına meşhur 
Şindeların oyun tekniğini tatbik e· 
diyor. Eğer Şindeları bir takvime 
benzetirsek, bu çocuğu da, bir cep 
takvimine benzetmek, pek yerin
Cle bir benzetiştir. Biri büyük, di· 
ğeri küçük mikyasta, biribirinin 
örneği iki oyu~u ! 

Sonra, başka bir genç te meş· 
lıur kalecimiz Hideni tam bir mu· 

of 

vaffakıytele taklit ediyor. Bütün 
~~er gençler de, yüksek kıymet· 
li oyuncularrmızdan birini, kendi
erine örnek olarak seçmişlerdir. 

Bunlar, bir maçı o kadar ciddi bir 
kavrayışla, arkı bir oynayışlaı ya· 
pıyorlar, ki görenler, büyüklerin 
bir maçını seyrediyorlarmış gibi 
heyecanlanıyorlar! 

gelirse, biraz daha arttı. 

Milli tnlmna. alınmac;ı mevzuu bahta 
gC'nçleı'in s.nkatlunmn ı.tan çekinerek biraz 
teldngt•ıı davrıındıldarım tam bir kablll

~ etıe OJnamııdıklarıııı nihayet dilnkü kadro

nun eksile olduğunu dü,ünsek ve bunlan 

kabul r l!!ek bile umumi görllnilş ve ba gö

rüııe inzimam eden ho<ıusi l'azlyetıer biç t.e 

ümidi arttıracak l 'O hoşa gidecek §Cyln dl'· 

ğlldl. 

Takımın muhacim hattı (N.
yazi, Hakkı, Zeki, Şeref, Fikret) 
ten mürekkep olarak kurulmuştu 
ve bu kuruluş hiç şüphe yok ki ek
seriyetin reyini toplaya.bilecek bir 
~ekildi de .. Bununla beraber kat'
iyyen iyi işliyemediği, işliyemiye
ceği görüldü. Bunun sebebini, fut. 
bolü iyi anlamış olanların tamami· 
le kavrayabilmiş olmamalarına 
imkan yoktur. Niyazi ile Hakkı ve 
Zeki, diğer taraftan Şerefle Fik· 
ret bir arada oynadıkları koca 
( 45) dakika içinde iki kere bile 
adam akıllı anlaşmış gÖrünmedi· 
ler. Zavallı Fikretin koca devre 
içinde zannediyoruz ki ayağına üç 
defa top geçti. 

Bu itibarla bütUn hmıut11Iyf'tlı>rl ve ne pa

h:ısıııa olıırı;a olsun Jen<.'ınl'diğlmiz ıtıyat

lıın, hisleri giiz önUndo tutarak yıldızlar

dan mlireltkep bir muhu<'im hattı ~·l'rine bi

r lbirlle nnlnşma ı daha kolay bir hat kur

mıyn mecbur olduı:;'1Jmu:z:u bir kl're da.ha tek

rarlama~ 1 bir l'llzlfe biliyoruz. Eğer sol 

içte Şl•rd oymyaeaksıı sol a~ık, Fikretten 

iyi ohnıımasına r:ığmen, E,ref olmalıdır. Bu 

5Urctle Boldıı teşcld•Ul ede<'ek Feyzi, Şeref, 

r.:,ref müs<•llcı;I dah~ faydalı olacaktır. 

Aksi tnltdlrde Flltretln yanma Ş<>rrften 

bıı:ııka bir oyıınl'Ul'U mPs<!'IA 1\fuzafrerl ikame 

ctnıC'k daha akıllıra bir ı, olur. 

Sağ tarafa gelince bu kısmın an 
laşma cihetinden sol taraf kadar 
talihi olamıyacaktır zannmdayız. 

Çünkü bu kısmın müessirliği de 
ancak sağ haf ta Cevat oynamak 
şartile Niyazi ve Muzafferin yan 
yana getirilmeleri suretile müm· 
kün olabileceği anlaşılıyor. Halbu
ki Cevadm Sofyaya gidemiyeceği 
ileri sürülüyor, diğer taraftan Mu
zaffer de son Milli takım maçla
rında oynamamış bulunuyor. Ce
vat hakikaten gidemiyecekse sağ 
hafta muhakkak Süleyman mevki 
almalıdır. 

Haf hattının yukarıki vaziyete 
göre kurulması yani ya Cevat, Ni-

hat, F eyziden yahut Süleyman, Ni· 

hat, F eyziden mürekkep olması la· 
zımdır. 

DUn dil<kate ~de§er bir varhk gösteren Vefa takımı 
Dün Kadıköy stadında bir çok ı almıştı. Yalnız onların da yeni 

maçlar yapıldı ve nihayet M~lli t~- merkez muavinleri Hüsnü yoktu. 
knn, Vefa-Kumkapı takunıle bır Kemal Halim Beyin hakemli-
hazırlık maçı yaptı. ğile haşlayan maçın birinci devre· 

Milli takım kadrosu birinci dev- si çok güzel oynayan Vefalılann 
' .le şöyle kurulmuştu: hakimiyeti altında başladı ve bit· 

Avni - Hüsnü, Füruzan - Ce ti. Milli takımın bu devrede.ki var 
vat, Rasim, Feyzi, - Niyazi, Hak- ziyetini ancak bir "bocalama" keli 
kı, Zeki, Şeref, Fikret. meıile ifade edebileceğiz. 

Nihadin mazereti dolayısile ge· Daha ilk dakikalarda merkez 
lememesi üzerine merkez muavin· 
liğine Fener bahçeden Rasim Be· 
yin ikamesine zaruret hasıl olmuş· 
tu. 

Buna mukabil Vefa takmıı lik 
maçlarında göremediğimiz kuv· 
vetli bir kadroyla yer alıyordu. Es· 
ki müdafileri Halil Bey lsviçreden 
dönmüş ve takımında eski yerini 

muavin oynayan gencin Nihadin 
işini görebilmekten çek uzak oldu· 
ğu anlaşılıverdi. Fakat henüz for
munu bulmadığı işaret edilen bu 
genç, eksiklerine rağmen canla 
başla oynamak hususunda arka· 
daşlarına güzel bir misal vermek· 
ten de geri kalmadı. Haf hattında 

(Devamı 9 uncu aayf ada) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Parisatmüsabakalarında 
Dünya yüksek atlama rekoru 

iki santim farkla kırıldı . ·-

Genç oyuncuları yetiştirmek 

için uğraştığımız şu zamanda, 
memleketimizin hakkile iftihar e
debileceği beynelmilel kıymet ve 
şöhreti haiz oyuncularımızın bu
lunması, bizim yetiştirme işimizi 

kolaylaştıraıyor. Yalnız bir takım 
nazariyeleri tatbik ettirmekle, ye
tiştirme gayesine istenildiği gibi 
eriştirmek, imkansız bir şey değil· 
se bile, h~yli güçtür. Halbuki göz 
önünde en iyi oyuncu tipleri bu· 
lunması, bunların harikulade oy
nayışını gençlerin yakından gör
m esi, ha.,kadır. Gençlerin kuvevt· 
li bir el tarafından idare edilme
lerinin faydası inkar edilemez. 
Ayni zamanda, nazariyelerin en 
yüksek oyuncular tarafından tat· 
bikini görmek ise, iki kat fay dalı
dır. Hususile, bir zaman yüksek 
faaliyet gösteren ve artık futbol 
sahasında topa vurmaktan vaz· 
geçen oyuncuların, şimdi bu genç· 
leri kendileri ve henüz faaliyet 
gösteren kıyr.ıetli futbolcu arka· 
daşları gibi yetiştirmekle meşgul 

olmaları, istikbaldeki vaziyetimi· 
zi emniyetle tahmin için, kuvvetli 
diğer bir esastır. 

Müdafaa hattına gelince; İzmir ' 
den gelmesi beklenen Lutfi Beyin 1 

son vaziyetini görmüş değiliz. Gör 
düklerimiz bize bu hatta Samih 

,_, 

ve Hüsnüye yer verilmesinin en 
muvafık şekil olacağını anlatıyor. 

Kaleye gelince; buraya Avninin 

Hulaaa, Avusturya futbolculu- geçmesi lazrındır. Çünkü hu genç 
ğu, istikbalde de her tarafta hay· fedakarlığ ile eksiklerini muvaffa· 
ranlık uyandıracaktır. Bu kanaati kıyetle kapayabiliyor. 

ileri sürmekle mübalağalı tahmin·) Bu bahse ikinci yazımızda tek· 
lere kapılmadığımı~ muhak1-ı:aktır.) rar dönmek istiyoruz. 
Bugünün faaliyeti, yarının hakika L A S 
tini gösteriyor!." • ırrt 

Ne kadar mU!!talt olursa. olsun, bir atr, 1 mek mev:z:uu bııhsolursa. .. ,.ol ao ''t>nt ltı· 

~ :il•sek atlamap alıştırmak ~ok {ÜÇ, çok mini ta:ııynn bir ağır siklet Fransız "a,·cı,, 

ince bir iştir. Ah bu ı, l~ in ~alıştırıp hazır- atı, (',omte de ('astrles'ııln blnlşlle, tam 2 

lark!'n tesadll! olunan gü~lüklerin sayıın m etre 88 santimetrelik bir yUksekllğl aşa -

yoktur. Bunları birer, birt'r yenerek, dün,,·a rııl< bö~ lo bir r elrnr te Is etmeğe mm·uHak 
JÜk!W'kllk blrinrlliğlnl kazanmak, hn at-

eınııı, her binicinin k!lrl değildir . 

Zaten buna çahşnnlar arıuıınılıı. muvaf -

fak olanlar yüzde bir nispetindedir. Bilha<t • 

sa bu ıırferkl Pıırls at müs:ıbakıılarıııda ol -

duğu gibi, nl.ıllar.ı h:ı~ ret , ·erici bir yifüsek

llk aşarak )·eni bir ıliln,)'a rekoru teı.i• et • 

olmuştur. BI km l'C l\tontjolc lll. isminde 

iki Fransız atına ait olan c ki relcor ı 

metre 86 snntimctrc idi ve senclndcnberl 

lurılumıyordu. Bu itıb:ırla gere!.; h.l~ \llnın, gt': 

rck'>I' blnlclslnlıı lrn-'andıl.ları mUsteıma bir 

nıu\af!al•ıycttır. 
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Suat acı acı cevap verdi: 
- Bana karşı tedbir aldığınızı 

neden açıkça söylemiyorsunuz? Bi 
ze itimadınız yok değil mi? Haksız 
sınız. Hem size bizim itimadımızı 
göstermek ıçın, tabanca sizde 
kalsın diyeceğim. Olur ki takip e· 
dilmi§izdir, siz iyi bir ni§ancııınız, 

• ric'at hattımızı kesersiniz.. Hem 
artık bir iki kişi daha faz ladan öl· 
dürseniz bile bunun ehemmiyeti de 
yok. Şimdfüi halde, inelim .. 

Şoför indi. Fakat her ihtimale 
karşı, Suadin çıktığı kapının kar • 
§rsında:ki kapıdan inmişti. 

Matmazel Luiz de inmişti. Şim· 
di artık kendine gelmişti. Suatla 
bir §eyler fısıldaştılar, sonra eve 
doğru ko§arak gitti. 

Suat yerinden kıpırdamıyot, ga 

yet lakayt bir hnlde ıslık çalıyor • 
du. Şoför, endişe içinde etrafı 
bakmıyordu. 

Bu aralık, ilerdeki evin kapısı 
aralandı ve bir ışık göründü. M t· 
mazel Luiz: 

- Çabuk, diyordu, geliniz .. 

Suat derhal ilerledi, eve girdi. 
Arkasından, şoför, sağ eli cebin -
deki tabancada, ihtiyatlı adımlar· 
tedbirli hareketlerle yürüyordu. 
Fakat t~ kapıdan gireceği sıradn, 
kapı, birdenbire üzerine kapandı, 
ve vücudunun yarısını $ıkrştırdı. 

Şoför, kapana tutulmuş bir kutt 
gibi sıkışmış kalmı§h. Kapı kapa
nırken gayri ihtiyari yaptığı bir 
hareketle başını geriye atmış ol -
duğu için, içersini göremiyordu. 
Bqnunla l:>eraber, her ihtimale kar
şı ve insixakiJ>ir hareketle, cebin
de:ı doğru ateş etti. Lakin demir 
bir pençe bileklerinden yakalamış, 
sıkmış, tabancasını almıştı. 

O aralık ıoför, sağ kolunun 
gömleğinin açıldığını, nazik kadtn' 
parmaklarının - §Üphesiz matma
zel Luizin - kolunu sıkarak bir 
iğne batırdığını ve bir teY şırınga 

ettiğini hissetti. Derhal koluna, 
bir ağırlık yayılmıştı. inme iner gi• 
bi bir his. Biraz sonra pantalonu • 
nun kalça tarafında soğuk bir cis· 
min gezindiğini duydu. Bu da 
şüphesiz bir makastı. Daha sonra 
sağ bacağının kalçasına da bit şı· 
rınga yaptılar ve ayni ağırlık his· 
Si. 

Bir dakika sonra Cla kapı açıl· 
mııtı. Sağ kolu ve sağ ayağı don· 
muş olan şoför, tutunamadığı içih 
yüzü koyun yere kapanacaktı ... 
Fakat Suat onu kucakladı ve he
mencecik sağlam bir iple elini ko· 
lunu bağladı, yüzü koyun yere ya
tırdı. ZaYallı şoför bağırmak isti -
yordu ama, yapılan ilaç yüzüne ve 
diline kadar tesir etmİ§, her tara • 
fmı dondurmll§tu. 

Matmazel Luiz, şoförün üzeri· 
ne iğildi. Elindeki makas, bu se
fer, şoförün sırtındaki ceket ve 
gömleği kesmeğe başladı, çıplak 
vücut meydana çıkınca, bir an or· 
tadan kaybolmuş olan Suat, elinde 
bir takım aletlerle geldi, ve: 

-Klorform ... 
Dedi. Matmazel Luiz hemen 

klorform maskesini alarak, korku· 
dan gözleri fırlamış olan şoförün 

yüzüne yapı§brdı. Suat: 
- Çabuk, diyordu, vaktimiz 

yok.. 
Bu sözler, şoförün duyabildiği 

son sözler oldu .. Bayıldı. 

iKiNCi KISIM 

Geniş bir pencerenin önünde 
olurmuş bir ihtiyar. Pencereden, 

deniz ... sonsuz bir deniz gözükü
yor •. İhtiyar, üzerinde "Şeytanla 
kadınların münasebetleri,, yazan 
on altıncı asra ait büyük bir kita -
hm sayı falarını karıştırıyor. 

Kapı vuruluyor. ihtiyar uzun ve 
bembeyaz saçlarından önüne düş· 
müş bir tutamı kaldırarak: 

- Giriniz. 
Diyor. Geniş kütüphanenin ka • 

pısı nçlıyor1 ve içeriye Suatla mat
mazel Luiz giriyorlar. ihtiyar, ma· 
sa!imdan kalkarak: 

- Nihayet, diyor, gelebildiniz. 
Suatla müzakereci krz, gayet 

hürmetkA r bir vaziyette ilerliyor • 
Jnr. İhtiyarın kendilerine gösterdi· 
ği ıandalyelere ilitiyorlar. 

ihtiyar müzakereci kıza, fevka· 
iade bir ate le yanan gözlerle ba • 
kar k: 

- Tebrik ederim Luiz, diyor .. 
Tebrik ederim. Artist şayanı dile • 
katti... Fakat bakire.. Bakire bir 
şaheser .. anlıyor musun Luiz bir 
şnheser ... 

ihtiyar gözlerini kapıyor. Fil 
dişi gibi beyaz yüzilnde hafif bir 
pembelik peyda oluyor, derin de • 
rin içini çekerek tekrar ediyor: 

- Müthiş bir şaheser ... 
Luiz başını iğerek: 
- Kont hazretleri, diyor, emri

nize ... 
Ve büyük bir heyeca dan titri· 

yen bir sesle ilave ediyor: 
- .. ve mahdumunuıun emir • 

lerine amadeyim .. 
İhtiyar gözlerini kapamıştır. 

Sanki orada parlıyan haris ateş u
zun müddet kendinden saklamak 
ister gibi, susuyor. Geniş kütüpha· 
nede derin bir sessi:ıJik var. Dıtar
dan denizin muttarit nefes alııı .. 

Bu sessizliği Suadın sesi bozu· 
yor: 

- Kont hazretleri, zatı alinize, 
bir müddet için artık Türkiyede 
çalışamıyacağımızı bildirmek mec 
buriyetindeyim. 

İhtiyar hayretle soruyor: 
-Neden?. 
- Polis izimizi buldu. 
ihtiyarın rengi tekrar beyazla

şıyor, mırıldanıyor: 

- Bu o kadar mühim .. mühim .. 
çok .. çok mühim bir şey mi dersin? 

- Evet kont hazretleri. 
< DCTamı var) 

HarpmalOllerine ikramiye 
lstanbtil Harpmalulleri Cemi • 

yeti Umumi Merkezinden: 
930, 931ve932 senelerinde Tü· 

tün ikramiyelerini almayan ıehit 

yetimleri ve Harpmalullerinin 
- 1 O seneliklerini alanlar da da • 
hildir - mezklir senelere ait ik -
ramiyelerinin 933 Haziran tevzi -
atile beraber verilmesi için Milll 
Müdafaa Vekaleti Celileıinden 12 
Mart 933 tarih ve 459 nümero ile 
bütün Kolordular Yasıtaıile As • 
kerlik Şubelerine tebligat yapıl • 
mııtır. Bu gibi meslekdaıları. 
mızın ve ıehit yetimlerinin 1 O 
Mayıs 933 tarihine kadar behe -
mehal As.kerlik Şubelerine müra • 
caat etmeleri lazımdır. 

Pariste grevciler 
Paris, 28 (A .A.) - Sekiz ka • 

dar grevci, dün öğleden sonra 
Javel'in bir mahallesindeki bir 
Sitroen fabrikasına girerek ame -
leyi ayartmak istemi!ler ve cam -
ları kırmıılardır. Bu esnada bir ki· 
şi yaralanmıştır. 

Müdiriyet, Javel fabrikasını 
kapatacağını bildinni§tir. 

VAKrr 

Loit Corç'un mü
him bir makalesi 

(B.Jf tarafı 1 lncl .. yfada) 

tasdik ederek muvaffak olacak .. 
tır. 

Bu kararlar Vaşingtonda ve • 

rilmezse Londrada bir karar ve · 
rilmesi şüpheye düşer. 

Mütehassıslardan müteşekkil 

ihzari komisyon her konf e • 
rans için bir rüzname ihazırlan -
mış ve bir takım teklifleri ileri 
aürmü§tür. Anlaşmak ve itilaf et -
mek iti konferansın açılması -
na bırakılırsa, vakit kaybet-

mekten baıka bir şey yapılmıya • 
cak, konferans kıl yarmakla meş -
gul olacakbr. 

Onun için Amerika Cümhur 
Reisinin 11 devlet murahhaslarını 
davet etmesinde isabet vardır. 

Vaşington konferansı ha· 
kikatlerle kar§ılaşırsa ve hakiki 
bir iş görmiye çalışırsa belki de 
muvaffak olur. Ve o zaman ge • 

lecek Haziranda Londrada top -
la nacak konferansın da muvaffak 
olması beklenir. 

İki hafta evvel beynelmilel ti -
caret odası toplanmıt ve Londra 
konferansına takdim olunmak ü • 

zere bir muhtıra hazırlamıştır. Bu 
muhttr& 47 memleketin vaziyeti 
nasıl gördüğü ve buhrandan kur -

tulmak için ne gibi çareler dü · 
tündüğünü göıteriyordu . Bu 

proğramda yeni bir şey yoktur. 
Çünkü altı sene evvel Cenevrede 

toplanan beynelmilel iktisat kon • 
feransı da aşağı yukarı ayni tek-

lifleri dermeyan etmişti. O za -
mandanberi vaziyet değişti. Güm -
rük serhatları yükseldikçe, yük .. 

sekte ticaret tahdit edildi. Pa· 
ralar istikrazsız hır hale geldi. 

Umumi ticaret kazazede oldu. 
Dünya buhran bataklıklarına bi • 
raz daha battı. 

Bütün bunun sebebi iktisadi 
milliyetperverliktir, deniliyor. lk .. 
tiaadi milliyetperverlik, her mem -

leketin, f edikirlıklara katlan -
mak pahaıma, mümkün mertebe 

komtularmdan uzakla~ması, her 
işte kendine güvenmesidir. Bu 

nazariye batildir. Ve bu siyaset 
mağarada yaşıyatı İptidai ada • 
mın siyuetidir. Karadan, 

denizden, havadan en seri vası • 
talarla bağlı olan, radyo ile ko • 

nuşan bugünkü dünya böyle bir 
siyasette yürüyemez. 

Bu nazariye geçen bir kaç sene 
zarfında tecrübe edilmit, herkes -

ten fazla bu nazariyeyi Amerika 
mal etmiştir. fakat bütün servetile 
sanayiile, tabii menbalarınm zen .. 

ginliliğile mefhur olan Ame • 
rika hile bu nazariyeyi muvaf
f akiyetle tatbik edememiş, her .. 

kesten fazla Amerika bu nazari • 
yeden mustarip olmuştur. 

Amerika iyanmdan ve nazır • 
larından Corden Hull'in dediği 

gibi bu gümrük yarışından en çok 

mes'ul olan, onun yüzünden en 
çok mustarip olan devlet Ameri • 
kadır. 

Ayni nazıra göre, Vaşington kon 
feransının hedefi dünyanın ikti .. 
sadi milliyetperverlikten kurtar · 
maktır. 

Bu sözler ümit vericidir.11 

ltalya Kralı Bingazide 
Deme, 28 A.A) - Kral, Sa

vo' a yata ile Vivaldi ve Mo5to 
kruvazörlerinin top'arı tarafın· 

dan selamlanarak Tobruk'tco 
hareket etmlttir. 

Osmanlı borçları 
itilaf namesi 

hl 
Sabık Osmanlı imparatorluğunun ~ 4 

sim edilmiş düyunu umumiye 
meclisinin tebliği 

Hükumetmizle dayinler arasın· 
da Osmanlı borçlarına dair Pariı
te imzalanan itilıifnamenin hula· 
sasını ve esaslarım neşrettik. Dü
yunu umumiye meclisi tarafından 
verilen aşağıdaki tebliğ bu ~as· 

ların kat'i jf ad esini teıli:il etmek· 
tedir: 

TEBLIG 

22 Nisan 1933 

1 - Düyunu umumiyei O.sma· 
niyenin Türkiyeye isabet eden 
hisseden tekrar tecliyata ha~lanıl· 
mak üzere mart 1932 den beri 
Pariste devam eden müzakerat 
kat'i bir neticeye iktiran ederek 

yeni bir itilafname akit ve Paris· ı 
teki Türkiye hükumeti mümessi-

ı 

li ile dayinlcrin muhtelif memle· 'ı 
ketleredki teşekkül ve cen1iyetlerİ· 
nin murahhasları tarafından 22 
nisan 1933 tarihinde Pariste Tür· 
kiye sefarethııne5inde imza ediJ
miştir. 

2 - ı,hu itilaf 952.636.000 
Fransız franklık itibari bir serma
ye için yeni "Türk düyunu tahvi· 
lalı" ihdas etmektedir. Bunu 940 
milyon 193.000 frangı Osmanlı 

düyunu umumiyesine Türk hisse
sini ve 22.443.000 frp.nsı Tyr'.kiye.; 
den olan diğer alacaklıların tesvi
yesi içindir. .~ .... 

Yeni tahvilat her biri 500 frank· 
hk o/o 7,5 senevi faizli olup bu fa· 
iz her ahı ayda bir kabili tediye 
bulunacaktır. 18,75 franktan iba
ret bulunan ilk kuponun vadesi 
25-11-1933 tür. Tahviller hamil
lerine muharrer olacak ve on sene· 
zarfında tahvil edilmeyecek ve 
Fransız frangı üzerinden tesviye 
edilecektir. Meclis tarafından mü· 
nasip görüldüğü vakit serbestçe 
tayin edilecek diğer ikinci bir pa· 
ra ile tediye edilebilecektir. 

Yeni emisyon satın alma ve ya
hut keşide suretile azami 50 sene· 

leri vardır. Şimd:ki O!ıı1laıı!; ~ 
'}l . . k l . "' t kli~I vı enmn a ce erı mu e 

metlerde eh;mmiyetli faJ'1'il' 
kua gelirse cetveldeki rak~dl t 

d "I~ 
diğer taraftan bazı tebed ll 

kua gelebilir. 

l~ski istıhrnıl:nı.n c•:ımi i 

)Jü~unuınu,:ıhhnde 

F rr. 
ı r? 
132 Ocmanivc 1890 

31 
, 

Tömbct.i 1 O~ 
40 000,000 ı ·r:ınk (~ark ~imen · 1 
di(cı lcri t:ıh' il:itı) 
(1 5 18) 1 

Gümrü der JQOl 
1' 4 190~ ·:ndinıahi 

B:ığdar . crı 1 
1
' 4 190-ı 

11 
n 4 1901- lQff) 

Tcch:zatı .\ kcı İ) e 
lla{!"dat sc.ri il 
l\:ıj!;dat FCI İ Jll 
11

0 4 H.lOS 
0 rı 4 lQOQ 
Soına-lkır.dırma 
I liıdcyd:ı • an·a 
Gümriı lcı 1911 
0

0 5 1914 
0 

0 5 1928 1 J:ızirıc 
konsolide cııh' illeri 

lıonol:ırı 

l\Hıtedah 1 mat1ubat bonoları 
• crı .'\. 
;\ liıtedahil matlubat bonol:ın 

l ; 
J ; 
1 5 
1 ~ 

1 
1 \ 

1 
ı71 

seri B 
i\1Liıcdaliil madub:ıt hon< )Jrı l o' 
scıi C 
ı .ot Tücl> 

4 - Yeni imzalanan jtil;f ; 

bu içtima devresinde Türıcif / 
yük M. M. tarafmdan taAdi~; 
lecektir. MüteaJuben hAıı' , 

kabulüne tevdi olunaca~ 
kabul timdiki Oımanlı .f 
dan _beheri için takriben ~ fi 
franklık istisnai bir te-vıı 

muı suretile tet!>it edile~ 
5 - Gerek 1931 -32 seı;t'"".' .• 

meclis tarafından tanzitll i
ve pek yakında neıredi1eC 
nelik raporda gerek itilaf 
tasdikini müteakıp ha~i!1~r.1 
pacağı tebliğde yeni ıtıl/ 
nin tafsilatı münderiç bul _______ / de itfa edilecektir. Tesv~ye tam 

itfaya kadar senevi 700,000 altın 
Türk lirası sabit taksitlerle yapıla- tır. 
caktır. Bu taksitler lıtanbul, Ga· 
lata, Haydarpa,a gümrüklerinin Gayrimübadillet 
gayrisafi varidatı karşılık göste· cemiyetinde . 
rilmek suretile tekeffül edilmiştir. -.ıetJ _J 
Türkiye tak3ite l-6·1933 tarihinde Gayrimühadiller cerııı dff' 
başlayacaktır. toplantısında Ankar~d~tı ~"',; 

3 - Şimdiki bütün Osmanlı es· gayrimübadiller heyetınıJl 
hamı Türkiyeye isabet eden ala: izahatı dinlemi§tir. • ~ 
cak hisseleri i;in yeni tahvilat ile Heyet rei5i Müştak se:;i1'J 
mübadele edilecektr. Hiımillerin rada BaıYekH Pata ile rd tf' 
diğer borçlu de,•letlere terettüp e· kili Bey nezdindeki faıtl1f' .J 
den hisselerden mütevellit hakla· bahsetıniştir. .. ,Jc~t 
rı mahfuz kalm.aktadır. 1 Bu izahat çok ınutı _,.. ~ 

Mübadele, Lozan muahede- sebebiyet vermi§tİr ve 1 ter'' f 
n~meı~nin 49 u~cu maddesi le der· ye vekaleti nezdinde .. te2 /; 
pış edılen komıte tarafından M. şebbüsatta bulunulnıaS3'. • . .,, /.1 
Germain Martin'in ha.kem müta· no tevzii ve diğer g:lYr~: _,,ı 
leası üzerine her istikraz tıp' inin 1 · ı ı · t kip ~ 'I", ere aıt mese e erı a ~et' .J 
hususiyetleri esas tutularak yapı· göıı ,. 
lacaktır. karaya yeniden heyet . de'> J 

1 

sine, 3 - An.karaya gı -'9 ~ 
1·1·1933 te tedavülde bulunan . "d h · t rfıtıd -t~ yetm ı are eyetı a _.dJV 

tahvillerin mi!<eları esası üzerine 

1 

. 4 T kd"ri )ııy--~ 
h O ı .. . h .1 . b mesıne, - a ı • 

er sman ı unıter ta vı e ısa et . A katılf 

d ... b .. b mısyonluğunun n · e en yenı ıtı arı sermaye erayı . . M 
1
. !! 1 • e tlJ 

1,.. u d k" ld .. ıçın a ıye vekwetın ,.1 ma umat aşagı a ı cetve e goste· f"ı. 

rilmektedir. Sark devletlerinin ca· karar verilmiştir. ld" ,;J 
~ ı b ··ıı t~ r ri amortismanlar yüzünden bazı dare heyeti ugu ;JJ 

tahviller için işbu raka.mların az• lanarak Anka.raya gide' 
bir mikdar zam görmeğe temayül· heyeti seçecektir. 



VAKiT 

Razgrat hidisesinin Dünkü Futbol 
• b• fh Maçları yenı ır sa ası (Spor sayıfamızd- devam] 

l a-. tar r dünkü maçta ancak Cevat vazife· 
llla. a ı 1 inci •ayıf ada ] J I . . . ~. ederek ld 

1
,_ ~ arının ıhtıva ettıgı usuller daire- sini yapıyor ve Feyzi de nedense 

'tQ ~llannı: du~a. agır bir li- sinde istimlak olunabilirdi. Gene diğer maçlarda olduğu kadar mu-
M J• 11 ır. k A l 1 1 ff k l h· l um oldu~ .. anunı vasıta ara be ediyece va a o arnıyordu. Esasen iştiha-

Balkan konferansı deniz 
işleri konferansın da 

. Yunan başvekili ile murahhasımız 
Hasan Beyin nutukları 3~ •diaeaini B ~u u_zere (Razgrat) ~ehrin parkına ilave olunabilirdi. sız ve rabıtasız görünen muhacim 

~tbuatına ~ gar~ıta.ndan Türk Buna kimse bir şey diyemezdi. Bu hattı ise evvela muavin hattının 
hJlnııdrr. A ~ aetttren Anadolu işin Bulgar kanunları ile yapılma- bu iyi işliyememesinden sonra Ve- AT1NA, 28 (A.A.) - Yunan / Ben bunda Yuna.nistanm olgun ve 
ı:ı,lk Jansa da bu h b · b kl · · · f d f h"'kA · t f d B Ik k an ınuh b' . a erı sın1 e emeyıp te gayrımes'ul hır a mü a aasımn kuvveti ve canlı- u umetı ara ın an a an on- isabetli siyasetine şeref veren bir 
~~ittir. (;li 1~ (~li Naci) Bey takrm kimselerin ellerindeki kaz- lığı karşısında bütün bütün silik feransı deniz işleri komitesi aza- nokta \'C a~il, yiiksck an'ane\'l id-

dıaeıini h.ld· .acı) Bey Razgrat ma ve küreklerle yapılmı~ olma- kalıyordu. sı şerefine bir ziyafet verilmiştir. rakinin parlak bir delilini görüyo-
ql'I " 1 ırırken T" k Z f '- l M T l d tı 1" •ıına tec .. ur me- sındaki manadır ki hadiseye elim Hakkının pasları ekseriyetle Ni- iya ette BaşvC'Ki · sa a ris mm. Bu seferde yine Atinacla teş-

il r tın ölüleri ~vuz eden Bulgarla- bir manzara vermiştir. yaziyi bulamıyor, Şeref ise aldığı söylediği nutukta murahhaslara riki mesaimizin yeni bir safhası-
_, ti '!!ıııtı. Bulı:ıl ardıklarmı da yaz- kindi ni dsrYine c leg mf cmf pasları lüzumunda Fikrete verece- hoş geldiniz demiş ve Balkan ya- nı açıyoruz. Balkan devletleri a-
~ ... r ar rnez d ··1.. d 1 l f d I ~ !eldi d . ar an o u çı- Bu münasebetle bir iki nokta- ği yerde nedense hemen daima or- rıma ası mi let eri tara m an ya- rasmda hir deniz şubesinin tesisi 

~ldığını b n e hır hareket ol- ya daha ili,mek istiyoruz: Bulgar talamayı tercih ediyor, gevşek ve pılan gayretlerin tahakkuk saha- ıııemlcketlcrimizin hayati bir ehem 

ı~t' ~~ ' u noktada (Al' N ·) B k h · · k ld ~ .. k · t' · 'f d ~ "'n Verd·~· h ı acı a,ve ili Mr. Muşanof Sobranya- işte asız görünüyordu. sına gırme te o ugunu gorme - ınıyc mı ı a e eder. Burada tcm-
t'lırıu iddiaı~~· aberin asılıız oldu- da mezarlık hadisesinden bahse- Asıl dikkate değer kısım Ve- ten mütevellit memnuniyetini bil- f\İl edilen her altı dc\'lct tc tabia
~ Bulgar B ıyorlar. derken lıtanbuldaki talebe nüma- fa muhacimlerile miHi takım mü- dirmiştir. M. Tsaldaris sözlerine tın bu hiiyük armağanının nimet-
l f'un Sob a!vekili Mr. Muşa- yişine temas etmiş: "ltittiğiniz gi- daafaası arasındaki mücadele idi. devam ederek demiştir ki: leıinden istifade etmektedirler. Bu 
tre töre ;a.nyada söylediği söz- bi böyle bir hadise Türkiyede de Vefa muhacimleri çok güzel bir Uzun muharebelerden ve son armağan öteden beri, feviz1i fikir
ht.ti (Ali N ul!ar hükumeti bu ci· olmu~tur. Fakat Türk hükumeti anla~ma ile bu mücadeleyi kazan- zamanlarda iktısat buhranı netice- lcri olduğu kadar toprak mahsul-

l~Jlnıa ve d~~~) .Beye bildirmif. derhal tedbir almıştır." demiştir. dılar ve sol içleri Enverin evvela }erinden J)Ck çok sıkıntı c;ekmiş o- lerini ve ticaret emteasmı nak1e-
lg r ıgı rn I" - d L. l oldu~ a urna.tta muba- Bu telakki de çok yanlıştır. Türk kafası sonra ayağile iki gol çıkar- lan milletlerimiz aıiık karşılıklı en bir birlik unsuru ve medeni-
lltb Kunu b 1 1 v - .. b' etme · .. ' u Yan ış ıgı tas· taiebeıi Bulgar mezarlığına girdi· dılar. itimat iç.inde daha iyi günleri ve yet amili olmuştur. Yunanistan es-
1lllt (R1 ıç.ın (Ali Naci) Beyin ği zaman ne ta§ kırmış, ne kulübe İkinci devreye 0-2 mağlup va- çalışmasının senelreini rrörmek ü- ki denizcilik ve ticaret an'aneleri-

hr azırat) 'd · - .... k .. 1 tnahaıı· d a gı erek vazi- yakmıfbr. Bilakis Bulgar mezarla- ziyette t:a§layan ·Milli takrm bu midini besleyebileceğine kaniim. ne uyara yeni müessesenin ha-
'<>ylemi. B ın e tetkik etmesini rı üzerine çelenkler koymuc.tur. , defa Avninin yerine Sadriyi, Fü- B k 1 zırlanmasma müessir "'ardımda }' d J'• ulg B '$ a§ve i in fikrine cevap veren " 
• 'bun h' ar •tvekili Sobran· Binaenaleyh lııtanbulda olan hi.- rozanın yerine Fazılı,Niyazinin ye H B bulunmuştur. Memleketimizi c:oğ-41.ı .. u ıkay t 'kt asan ey, Balkan birliği fikri- f 

'ö:deri ·ı· e e tı en sonra diıe ile Razgrat hadisesini biribi- rine de Eşrefi almış, Cevadı orta ra ya sahasında birleştiren bu de-
1 ave edı·yor·. b k l d l h f . . . nin her hangi fırkadan ve her han- · · .. te k . f rine enı:etme as a oğru o a- a a geçırmıştı. Eşrefin hayatında nızın muş re - nıesaı ve aaliyct 

..... $a11et gi siyasi akideden olursa olsun bi- · · CIİd· Ali Na · 
8 

maz belki ilk defa sağ açık oynamasına netıccsınde iktısat ve siyaset sa-

h 
ıp !leldı''·t· cı ey Razgrata · rı'b' · · t k' de b""t"' Y an ı ı el 
b 

11: .. n B d b k M M f ragymen bu c.ekı·ı ı·lk c.ekı'lden daha ırını a ıp e n u un un 1a arın a da hirleşmesı·nı· teınen-
o eti taa'-ı'lı •onra ı-erdiği yarıl~ un an a! a r. uşano x 7" _ 

"ie11 rı ctnıe ı söyledig~ i sözlerle Razgrat hadise· mües~ir oldu. Bilhassa Ec.ref devre hükumetleri nezdinde gördüğü fev ni ederim. 
'>ıutt zse ıakkında icap 1' 

F 
llTdt tatbik edilecc'·tı'r sinden bir takım Bulgar vatanper· sonuna doğru sol içe Şeref te sağ kalade iyi kabulü kaydederek de· Hasan Bey nutkunun sonunda 

ilha.kik " ... ver le§kilitının mes'ul olduğunu açığa geçtikten sonra... Bununla miştir ki: Yunan Reisicümhuru ile diğer Bal 
hr hiik" a (Ali Naci) Bey Bul- d · · f b b V f ·1 B f d b'lh · · k d 1 1 · · 1 · f b (~ uınetin· a ıtıra etmi§tir. Sosyalist meb'- era er e a ık on dakikayı ge· u se er e ı assa aynı samı- an eve erı reıs erı şere ine ar· 

'tirat) 1~ arzusu veçhile uslar Bulgar Batvekilinin bu itira- ne hakim oynadı ve bir kaç sayı mi havayı görmekle bahtiyarız. dağını kaldırmıştır. 
~aha.Hinde & .• gıtrniştir. Vaziyeti fını ehemmiyetle kaydederek gay- fırsatını da kaçırdı. Fakat devre • 
hr hiikunıe~0ı:rnü~tür. Fakat Bul- rimeı'ul le§ekkülleri idare eden- ortasına doğru Zekinin çıkardığı Selanik ve Italya ı Iran ve lngı·ıtere 
>'lı>rn tının · l d'w• h'h' 1 h kk d d h l b' l b l al'rtışt ıs e ıgı tas ı ı er a ın a le bir alınmasını Ü· güze ır go irdenbire Vefa mü· 
d'nd,n lıt~r.b Doğruca Bulgaris- kumetten istedikleri gibi bazıları dafaasmı bir kaç dakika s.üren bit Atiaa, 28 (A.A) - Proia ga· TAHRAN, 28 (A.A.) - İran 
han da (A ~ula gelrniş, latanbul- da' bu te§ekküllerin ba~ında sa- sarsıntıya uğratıverdi. Bunun neti- zetesi, Pelit Parisieo gazetesi hükumetile Anglo - Persian • Oil • 
lce.lde CAii ~ar~) ya gitmİ§lİr. Şu bık Bulgar Ba~vekili Gospodin cesi Milli takırn iki dakika sonra. başmuharririnin bir telgrafını Company arasında prensip itiba -
Gnı~İni . acı) Bey Bulgar hü- Çankof'un bulunduğunu söylemiş- bir sayı daha çıkararak vaziyeti peşrelmektedir. Mumaileyh, bu rile bir itilaf hasıl olmuı olduğu 

l't~ d .. : ı:;kte.diği lashihı' yapma- )erdir! müsavileştirdi. Bunu on dakika 1 f d M M ı· . b haber alınmıştır. Bu itilaf ahka-'"-u _ te gra ın a . usso ınınin me - l 
8,, ,_ e lır. sonra Fikretin pasından istifade mına göre ran hüklımeti, ıimdi " ~kd· us~ardan M. Dupuy'e ltalyanın a ırde B" 1 d H kk b. .. .. ] almakta olduğu yüzde on altı te· 

b • ulgar h.. ~e olacak? ır ayı çocug"" un ko unu e en a ınm ır uçuncü go ü Selanik üzerindeki emellerinden ~" b uk- k" · N'h t M'llA k rnettü yerine çıkarılan petrolun 
,,ı ir d h urneti (Ali Naci) kopardı ta ıp ettı. ı aye ı ı ta ım, va- b h l ' d 1 ttrıı· a a. B 1 . k b'l . . M a setmiş o cuğuaa air o an beher tonu ba,ına dört altın şilin 

~·ı •)'ecek . u garistana kabul zıyetini urlara ı mı!tı. aç aynı haberleri kat'i surette tekz'p et-
1 inin .,h ~ıdir? Bulgar Başve- Bertin, 28 (A.A) - Bir çocuk şekilde bitti. mektedir. alacaktır . 

t.~ 1 l.l\'Kında. · Bertin hayvanat bahçesinde ayı- '*' Ku.mpanya senede en a~ağı beş 
d 

e e ta.tb:.- ıcap eden mu- P t't P 'sien baş ba ı' i 'l t t l k k b 
el'\ ll\ 'k ~ oluna. k " d . !ara mahsus kafesin parmaklık- Vefa takımını dün çok iyi bul- e ı arı mu rr r , mı yon on pe ro çı araca ve u k' a. &adı ned' ~a . emesın· larına tırmanarak ayılara ekmek duk. Bilhassa Gazi, Halil, Muhte- M. Mussolininin ismi geçen meb· suretle Iran senede en c~ağı bir 

• tini.. B ır · Bulgar hü· L k b'I be n tt b 'un 'l it 1 ·1· l' · "Ctı .. b· ·• ul~a · vermek üzere ko 'unu uzattıg-1 sı· E k ffak ı· usa ı:;U a 1 ya a a uı • mı yon a ın ngı ız ırası temın e-

l 
:· ı o .. ,. ıı:ıo nsta.nda oturan !em, nver ço muva ıyet ı ldug-unu ı·ıa-ve t ' te d c kt' ıılind ıı:ıo .. ~ete Ve a · rada ayılardan biri ekmeği ka- idiler. Vefa, kuvvetlenen kadrosile mamış 0 

e meK • e e ır. 
İttettı ~rı diiriiat ha:eaknst muhlabir· payım derken çocuğun elini lik maçlarında henüz kar~ılaşma· dir. Kumpanya, ayni zamanda İran 

t1ttek' h e etme erini 1' - h"'k"' t' · l'b t k l k 
0'1la. h ı a.kkı kt F kapmış ve kolunu kopat m•şhr. dığı rakiplerini düşündürecek bir u ume ının mata ı a ma arşı 1 

~ .. tı;· akkında t tb~kçr ır. akat Çocuk tehlikeli bir vaıiyette vaziyete girmiş bulunuyor. Yalnız Yolcu tarifeleri olmak üzere iki milyon İngiliz li-

1 
1 bir a 1 edilecek her h t k ı • t t rası ile talep edilen resimlerden 

ltıd, rnuanıelenin "B 
1 

. as aneye a oırı mış ır. maçı sonuna kadar ayni hızla de- Londra, 28 (A. A.) _ Nord -
lctı h'· ltıevcudiy f d u garıs· vam ettirecek kadar nefes kabili- Atlantique konferansının içtimaı mütedahil kalmış olanları da tedi· 
lı.ı.. ~l'ı-iyet'' e ın en bahsedi- Bartında bı·r tevkı"f 1 1 d 1 ye etmeği kabul eylemektedir. ••1'bılnıe . d rnefhurnu ile telif o- yet erini arttırma arı a azımdır. hitamında neşrolunan yeni bir teb-

b ' 1 l • BARTt D""" l 1 "d ~ oı.ırıtın\ e azımdır. ııN, 22 (Hususi) - Be - ıger maç ar iğ, yolcu te.rifelerinin yenı en 
t ~İ) b •. beraber biz d (Al" lediye meclisi ve daimi encümen Dün bu sahada karşılaşan F e- tanzimi hakkında etraflı müzake • 
rıakJc oeyın e ı T k b,

1
, ... •tıd&.ki tel rneza.rlrk meselesi azasından ura zade Seyit Ali nerbahçe - Beşiktaş gençler ma- rat yapılmıt ve bu sahada hayli 

{.\lihh hula!raflarını çok mu- bey müddeiumumilikçe tevkif e- çı üçe karşı dört sayile Fenerliler terakki edilmiş olduğunu bildir • 
"'. Naci) B Mr. Muşanof'un dilmiştir. tarafından kazanılmıştır. ikinci mektedir. 

~•l'eti nı bey. hakkında. aldığı Seyit Ali hey hakkında mühim küme B takımları maçından son- İçtima yarına tehir edilmiştir. 
h· tter 8 u alağalı buluyoruz bir meselellen dolayi takibata baş. ra l&tanbulspor - Beylerbeyi şilt Konferansça kabul edilebilmiş 
'di ulgar B · lamnış ve serbest kalması muva- l t b ı buı 'cıi iiz . aşvekili Razgrat maçı yapı mı§ ve stan u spor gü- olan tarifelere ait her türlü tadi • 

'ıt h erıne T·· k' fık görülmedığinden hakkında l hA k' b' t B ~ıı.· eyec.. ur ıyede vuku zc ' a ım ır maç an sonra ey-. lat, son bahardan evvel tatbik e • 
"'\:I) ... n v tevkif kararı verilmitlir. Müddei l b · · b. k l ·ı i, Beyin e teessürü (Ali er eyını ıre arşı a h sayı ı e yen dilmiyecektir. 
olttı Yazılarında rn··b lA umumilikçe tahkikata deva.m o- miştir. 

'l t lı1nd u a a- l kt d hı llı.t an çıkın unma a ır. S . f • 1· 
4'l~ ' Çok Ya I 1.f z.annediyor- eyrıse aın g a ıp 
atuı!;;tt~ki T:~t hır tel.~kidir. Pariste 15 komünist Dün Seyrisefain ile Heybeliada 
o}h.. il çıkarıl mezar ıgrndan talnmları Heybeli sahasında kar-
i •Q'l'lb'ı· maıı haberi d v Paris, 28 (A.Al - Polis tah-
c bir • ır. Fakat i,i .. d ogru kikatınıCg5re .15 ko:nünist tab- şılaşmışlar ve Seyrisefain takımı, 
~,,, )'anlıtlrk 1 n ıçın e böy- rikltçıst arabaların ge,.tı·gv ,· ka· eksik olmasına rağmen maçı sıfı-
ı· tndak· o maıı had· . \ 
lt !ni ? ı çirkinliği izale ı~e~~ pıda!l Citroen fabrikasına gire· ra karşı iki sayı ile kazanmıştır. 
k ~a~aratt , e e ı- rek 400 kadar ameleyi greve Halkalı leylek 
ll' t 'k altı T·· k teşYik etmişler ve bütün amele 

~~l\d~ '~ ltliifrit ı;ul m~zarlığına. Enlernasyonah söyliy!rck fabri
;~eıarı.~ Ucum harelce:~r alr tara· kadan çıkmışlardır. Bu esnada 
~ b· i•n l• l ı o rnuttur. ..d.. . f b .k l k l' ı~ ~]··L ! a.rı kırılrnı* . . d mu urıyet a rı a arın apaoma-
1 8\1) Uuc Yakı} :rt ıçın e- sun emretmiştir. Fakat bir nü-

l'or 1 tar biiktı lllı!tır. Bu cihe· mayişçi makinelerden birini kır-
~ırı' !te li.ir'-~ti de kabul edi~ ' terek l(IYede gerek hal mak istediğinden makinist bu 
~ '-til> <>1,rı. ltla.tbuatın tees~ü .. .~ nümayiıçiyi yaralamıştır. Dışarda 
lı:trtt '-dece runu nümayişçilerle polis!t:r arasırıd il 

llıeları.~ B bu noktadır. kavga çtkmış ve on nümayişçi 
rı ulgar kanun- t k.f d ev ı e ilmiştir. 

CEYHAN, 22 - Nisanın on 
sekizinci günü Ceyh.ınm küçük 
Burhaniye köyünde hastalanarak 
kalan bir leylek köylü tarafından 
yakalanımş ve ayağında alomin
yom madeni üzerinde fransızca 
"Kral müzesini haberdar ediniz. 
Bulgar ya Sof ya,, ibaresi okun· 
muştur. Halkanın numarası 

5280 dir. 

Mersinde verem mücadele 
paviyonu yapılıyor 

MERSiN, 24 (Hususi) - Ve
rem mücadele cemiyetinin yaptı-

racağı pavyonun temel atma me
rasimi yapılmı§tır. 

Vere.m mücadele cemiyeti reisi 
doktor Şükrü bey bir nutuk söy
lemi§ ve: 

- Her ser.c içimizden on bin
lerce vatanda~1 göz ya~ları arasın

da kara toprakların. sinei nisyanı 
ebediyetine gömen binlerce aile 
yuvasını tarümar ederek matem-

ler içinde bırakan bu sinsi tehli
kenin ve bu kara yılanın milli bün. 
yemizde açtığı yara her gün bir 

iş konferansı 

Cenevre, 28 (A. A.) - Beynel· 
milel mesai bürosu, Avrupa ha
ricinde bir takım memleketlerin 
arzusuna tevfikan aşağıdaki me -
seleleri muvakkaten müzakere 
rüznamesine çekerek 1933 te ak -
tedilecek it konferansının rüzna • 
mesine koymağa karar vermitlir. 

Sendikaların serbestisi, tatil 
günlerine ait ücretlerin tediyesini 
istemiştir. 

Gençlerin devamlı i§sizlikleri • 
nin hususi neticeleri. 

Yerli amelenin ne gibi şerait 

altında alınacağı. 
Amelenin ikamet ve yatması. 
Mağazaların açılmasına ve ka -

panmasına aii. r.izamat vücuda ge· 
tiri lmi~tir. 

Çocukların !inenlalnrda istih • 

parça daha sızlamakta ve bir par• 
ça daha kanamaktadır. 

Dedikten sonra görülen yar• 
dımları işaret ederek: 

- işte o yardımlar neticesi bu 
arsa satın alındı ve veremliler 
pavyonu kuruluyor, demiştir.,, 
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Mart Bilmecesinde Kazananlar 

Mart ayı içinde neşrettiği.miz 
dört bilmeceyi doğru. halledenler 
arasında Beyoğlu İtalyan mekte -
bi talebesinden Mustafa Necdet 
beye birinci mükafatımız olarak 
bir çocuk mimar oyuncağı hedi
ye edeceğiz. 

da Damat zade katibi Ramiz bey, 
19 - Kadıköy Osman ağa mahal
lesi Halit ağa sokağı 7 numarada 
Mualla Rasim hanım, 20 - Gala
tasaray lisesi 1561 Cüneyt bey. 

Adana ı. Lh~;;;;~;i:d~•mUh:d:ğd 
45 lik sünnet çocukları Dünkü tetkik 

Mustafa Necdet beyin perşem
be günü öğleden sonra idarehane
mize gelerek hediyesini almasını 
rica ederiz. 

Birerkut.~ bisküvi kazan.anlar Ağrı mevkuflarından 19 dan 45 yaşına 
1 - Usküdar Muhtelıt orta k 15 k• • •• d•Jd• 

zintisinde 

mektebi 438 Adnan bey, 2 - Kı-.~ adar ışı SUDnet e I 1 
dıköy Kurbağalı dere birinci so-

Seyyahların yanl 
bulunduracakları şe 

irer kitap kazananlar 

- - Kadıköy Senjozef mek · 
tehi talebesinden Turgut Ramiz 
bey, 2 - Bursada Kapan çarşı
sında limoncu Ömer bey, 3 - Ga
zi Osman paşa orta mektebi 391 
Mehmet bey, 4 - 42 inci ilk.mek-
tep Kamuran bey, 5 - İs-

tanbul birinci ilk mek· 

23 Nısan çocuk bayram gunu 
Adana bapisanesinde bulunan 

Agrıdağı mevkuflarından yaşları 
19 ile .;S arasında o!an on beş 

kişi lıükfı net doktoru Hamit ve 
serbest doktorlardan Babri B. 

tarafandan sünnet edilmişlerdir. 

Sünnetleri yapılan bu mahpus· 

lara belediye tarafından bir tep· 
si baklava ile kafi miktarda 

portakal, Cümhuıiyet müdde:u-

mum;si Münür B. tarafından bi-

rer paket serkildoryan sigarası 
gönderildiği gibi bunlara üç gün 
müddet!e sıcak y~mek verilmesi 
de emredilmiştir. 

Sünnet edilenlere temiz ça
maşır ve gömlekler giydirilmiş 

ve hap:sane revirinde karyolala
ra yıalırılarak istirahatleri temin 
edılmiştir. 

Bu münasebetle sabahtan al<-
şama kadar davul zurna çalciı
rılmış ve mahpuslar <o~< eğlen
celi bir ~ün geçirmiş erd"r. 

Etırsa, 27 - 28-4· 933 rı 
1 günü Halkcvi Dağ sporl• 

bü tarafrndan Uludaid• ~· 
maksadile bir yürüyüş "e 
tecrübeleri yapılacaktır: ~ 

Bu dağ seyahatine iştır• 
ceklere bugünküperşe;~~~ 
akşamı, Halkev.rıde te • 

1 
len askeri postallar eıJI 
verilecektir. bit 

(Ayağa bir· ince v~ ttO 

çorap giyilmeli, iht1YJ1,.ı yedek çorap bu'unmalı ~ 

. tep 5 inci sınıftan 460 Yunus Na
di bey, 6 - Kasımpaşada Eşref 
paşa &0kağmda 13 numarada Ce · 
mal bey, 7 - Beyoğlu dördüncü 
ilkmektep 158 numaralı Muaz
zez hanon, 8 - Mardin erkek ya
tı mektebi 5 inci sınıf talebesin
den Saracettin Kaya bey, 9 - Ma 
latya Çarşı ilkmektep 3 üncü sınıf 
talebesinden Sabahat hanını. 10 
- Kandilli kız lisesi 498 Settare 
hanım, 11 - Yedikule Hacı Ham
za mahallesinde 93 numarada Me · 

liha llhan hanım, 12 - İstanbul 
erkek lisesi 4 üncü sınıf ikinci şu
beden 376 Besim Müfit bey, 13 -
Bursa Muradiye Cümhuriyet ilk 
mektebi 5 inci sınıf 108 nwnaralı 
Nimet hanım, 14 - İzmir Eski 
mahkemede r.usırcı Tosun bey oğ
lu Cahit bey, 15 - Kütahya pos -
ta kutusu 3 Cahide Gıyas hanım, 
16 - fzm:t Yavuz gemisi makine 
muallimi talebelerinden 2046 Zi -
ya Fevzi bey, l 7 - Kasımpaşa 
Karanlık çeşmesi peynirci sokak 
Ali bey, 18-Bursada kapan-çar· 
şısında otomobil tamircisi Yusuf 
bey mahdumu İbrahim bey, 19 -
11 inci ilkmektep 5 inci sınıf 7 nu
maralı Salahattin hey, 20- Bey
lerbeyi İsmail Paşa yalısında Mir 
al han•m. 

kak 98 numarada Makbule ha
nım, 3 - Senbenoa Fransız kız 
mek!ebi talebesinden Azade Rıza 
hanım, 4 - Vefa orta mektebi 
talebesinden 667 Selami bey, 5 -
İstanbul erkek lisesi 757 Faruk 
bey, 6 - Kabataş lisesi 4 üncü sı
nıf C şubesinden 511 Suzi bey, 
7 - Üsküdar 24 üncü ilkmektep 
ikin:i sınıf 50 numaralı Ali bey, 
8 - B~bek Haşim paşa yalısı Ce
i~le Rıza hanım, 9 - Devlet 
matbaasında Cemil bey vasıtasi
le Serifc hanım, 10 - Kadıköy 
kız İtalyan mektebinden Hay
rünnisa Talat hanrm, 13 - Ka
dıköy Süğütlü ceşme caddesi 3 
numarada Vasfiye hanım, 14-
Kadıköy Cevizlik 7 inci ilkmektep 
3 üncü sınıftan 25 nume.ralı Cavit 
Mustafa bey, 15 - Marbiye Fen 
tatbikat mektebi kumandanı el'I 
kanı harp miralayı Zekayi hey 
oğlu Bülent Raha bey, 16 - Eren 
köy kız lisesi müdürü Mahir bey 
kızı Güner hanım, 17 - Üsküdar 
19 uncu mektep 3 üncü sınıf 392 
Hikmet hanım, 18 - Şehzade ba
şı 1 O uncu rueldep l 35 Fuat Naci 
bey, 19 - Şehzadebaşı 10 uncu 
mektep 399 Nihat bey, 20 - Dum
lupınar mektebi beçinci sınıftan 

Bir heyelan .\Köy kanunu 
Bu seyahat dağın ka~~ll 

na kadar otomobille on ~ 
ra vaziyete göre otele 

Yııı yaya yapılı:cak ve a 

Birer paket ~ikolata 
lcazananlar 

1 - Gazi Osman paşa orta 
mektebi Osman Halil bey, 2 -
Sofya Türkiye elçisi Tevfik Ka
mil beyin kızı Necla hanım, 3 -
Gedikpaşa Emin Sinan mahallesi 
mektep sokak 16 numarada Ka -
müran Halil bey, 4 - Pertevniyal 
lisesi 3 üncü sınıf 262 Celalettin 
bey, 5 - Eıref paşa yokuşu 15 
numarada F ehime hanım, 6 - ls.. 
tanbul erkek lisesi 503 İhsan bey, 
7 - Kadıköy Zamba oğlu Mel
tem sokak 6 numarada Nurayir, 
8 - Adana Tarsus kapısında 
kebapçı Süphan çavuş yanında 
Ahmet Nafiz bey, 9 - Ankara 
Taşhan palas otelinde Ali bey, 10 

- Kadıköy Mühürdar caddesi 
Hüsam sokak Lem'i Fahri bey, 
11 - Bursada İnhisarlar yaprak 
tütün şubesinde katip Fazıl Berki 
bey, 12 - Yenişehir Mimar Ke
malettin mektebi 4 üncü sınıf tale
besinden 256 Natık bey, 13 -
Kayseri Hacı Mansur ilkmektebi 
beşinci sınıf 93 numaralı İffet 
Tevfik bey, 14 - İstanbul 37 inci 
mektep 193 Nurettin B. 15 -
Üsküdar Paşa limanında 46 F e· 
riha Arif hanım, 16 - Gazi Os
man paşa orta mektebi 391 Meh
met bey 17 - Kayseri erkek li
sesi 2 inci sınıf A şubesinde 6 nu
maralı Kemal bey, 18 - Polatlı-

akşama dönülecektir. . ~ 

S h - .. .. dekı eya atte onumuz ı 
Balıkısık-Karabük 120 Köy muhtarı-
hattınıı1 açılması nın toplanması U.udağda geniş mikyas~, 

lacak Kış sı:orları h8 ~1 

4 numaralı Hilmi bey. 

Kartpostal kazananlar 

150 inciye kadar kart postal 
kazanan okuyucularımızın hedi
yeleri bugünkü posta ile gönderil· . '. 
mışı.ır. 

Hediyeler nasıl ahnacak? 

Hediye kazananların perşembe 
günü öğleden sonra idarehanemi
ze gelerek hediyeleri almalarını 
rica ederiz. 

Buz şemsiyesi! 
Nevyork mütefenninleri ara

sında tayyare pervanelerinin don
maktan, huzlamaktan korunması 
için bir alet icat edilmiştir. 

Bu aletin adı "Buz şemsiyesi" 
dir. Bl!z şemsiyesi, pervane.,in ön 
kısmında toplanan buz tabakası-

na mani olmak içindir. Buz, esa
sen pervanenin ön kısmı için de· 

ğil, uçuş esnasında, dönen perva· 
nenin kendisine de s~çılması sure-

tile tehli.'<e teşkil ediyordu. "Buz 
şemsiyesi" pervanenin merkez 
kısmı büyüklükte ve bir mantar 
cesametindedir. 

Silahları bırakma konf e
r ansın da Fransa ve 

Lehistan 
Cenevre, 28 (A. A.) - Silah -

lan bırakma konferansının ordu 
mevcutları komitesi, zabıta kuv -

vetlerine ait müzakeratta bulun -
muş ve Fransa ile Lehistan mü -

Filyos - Irmak hattının 29 
ilk teşrinde 96 ıncı Km. deki Ka
rabük durağına varan ray döşen· 
mesi, 7 - 1 - 933 tarihinde 123 ün
cü km. deki Hanköy durağına u-
!aşmıştır. 

Bu noktadaki demir köprünün 
kurulmasını bekliyen ray döşeme 
işlerine 20 - 3 - 933 tarihinde 
- bu köprü bitirildikten sonra -
yeniden başlamı§lır. Ray döıe

mesi 7 nisanda Eskipazar durağı· 
na girmiştir. Bu suretle bu yıl, 
Balıkısıktan başlıyan döşeme işi, 

68 kım. uzunluğunda olarak tama
men bitirilmiştir. 

Üçüncü şubenin mühendisi 
Tevfik Beyin verdiği maluma
ta göre, Safranboluyu Zongulda
ğa bağlıyan hatla çabuk bağla

mak için Balıkısık - Kar~bük 
arasını işletmeğe açılarak hafta· 
da iki tren işletilmesi pek yakın -
dır. 

Eskipazara kadar olan mınta
kanın işletmeğe açılması her hal
de yeni yıl bütçesinden sonra ola
caktır. 

Heyelandan merasim 
bir Hazirana kaıdı 

Balhkısık - Karabük hattının 
açılma merasiminin 23 nisanda 

yapılacağı kararla§tırılmıştı. Fa

kat, öğrendiğimize göre: Ballıkı

sık ile Bolkuş arasında, kilometre 

77-78 de son hafta içinde yağan 

yağmurlardan dolayı büyük bir 
heyelan olmuş, 350 metrelik bir 

demiryolu tamamen kapanmıştır. 

Bu kısmın yüz amele ile ancak iki 
ayda a~ılabileceği tahmin edildi

ğine göre, bitirilen hattın açılma 
merasiminin ancak 1 haziranda 

yapılması mümkün olduğu söylen

mektedir. O zaman, yalnız Ballı

kısık - Karabük arasının değil, 

Ballıkısık - Eskipazar hattının a-

messillerinin fikirlerini kabul el • çılma merasimi yapılacak demek-

miştir. Bu mümessiller, Al - tir. 
manya, bizzat kendi polis kuv • 
vetlerini birleştirmiş olduğundan Zonguldakta dahili istıkraz 
Alman hükumetlerinin polis kuv - ZONGULDAK, 28 (A.A.) -
vetlerinin ayrı ayrı tetkik edil - Zonguldakta dahili istikraza işti
mesi suretindeki Alman talebinin l rak yekunu 215 bin lirayı bulmut· 
doğru olmadığını söylemişlerdir. tur. 

EREYLt, 19 - Kaymakam E· 
min bey, köy kanunundan bekle

nilen faydaların tama.men elde 

edilmesini temin için büyük bir 
gayretle çalışmaktadır. 

Evvelki gün, Ereyliye bağlı 

120 köyün muhtarı kaymakamlık 
makamında toplannıış, köy ~anu

nundan beklenilen işlerle bu ka
nun karşısıI)$la ~uh~arların vazi

fe ve sa.Ial1iyetleri, kaymakam E · 
min bey tarafından etraflıca tafsil 
ve izah edilmiştir. E.min beyin 

3 saat süren konferansından çok 

istifade eden köy muhtarları, her 

ayın on beşinde köy işleri hakkın
da kendilerinin tenvir ve irşat 

edilmesini rica etmişlerdir. 

Ucuzluk pazarı 

Bergamanın pazarı birçok 
yerlerin imrenebileceği 

yerdir 
Bergama Bergamada pa· 

. . .,e 
esas olan imdat evınıo .

0
j 

işaret direklerinin yeri~; 
bit edecek olan he} et 
nacaktır. b' 

Otobüsler saat (3,30 5~ıı" 
hülnimet meydanında blJdi 
ve tam beşte hareket e 

tir. lef 
Seyahate iştirak edeıı f" 

yecek olarak yanlarında 'dr 
yazılı mevaddı alacaklıı~e'' 

10 • 20 tane kesme şe ıııO~ 
gram çukulata veya lfİ f 
miktar taban pekmez, e e~ 
tereyağı, kafi mıktarB~ o' 
elli eirhem yağlı peynır, 

1 
tane kuru kaysı, erik "~1 
bir uf ak lrnru marına~ 

ıe 
Akşehirde zeJıe 

/ 
KONYA, 28 (A.A.) ti'~ 

Akşehirde şiddetli bir ıe 
1 muştur. Hasar ve zayiat 

Konyada mezb3~1ı 
KONYA, 28 (A.A.) ~ 

yapılacaik olan mezbahaJl 
li merasimle atılmıgtır. 

Aydın civarında bıt~ 
AYDIN, 28 (A.A.) - 8' 

Umurlu köyü civarında 
1 5ııı' bataklığının kurulu ına 

başlanacaktır,. ~ 

lzmir Etibba od 1 
/ 

AYDIN, 28 (A.A.) d ,ı 
ikinci mıntaka etıbba 0 " 11 
gresi 5 mayısta Aydında 
caktır. ~ 

zar, pazartesi günleri kurulur. 
Kaza hall<ı bir haftalık ihtiyaç· 
Jarını bu pazardan tedarik eder
ler. Pazarda en a 1a tereyağı 40 
50 kuruşa, l<uıu eti 25 kuruşa, 
dana eti 12,5 kuruşa, yoğurt ıv 
kuruşa, taze peynir l 5 kuruşa, 
yumurtanın 25 tanesi 20 kuruşı 
sah'maktadır. Belediyede pazar
dan mühim bir varidat temin 
etmektedir. Memleket çocukları 
pazar yerinin varidatı ile kendi· 
!erine bir çocuk parkı yapılma
sını ist<'mekte ve her sene ken· 
dilerine tahsis edi 'en hafta zar· 
fında ellerinde "isteriz., diye 
it vhalarla sokaklarda dolaşarak 
nümayiş yapmaktadırlar. 

ÇanakkBJ~ 
1 ~ ııo' Defterdar ığı , 

hSOe f 
Çana!<l<alede Hasta. iO 

Sporcularda bir spor sabası 
yc:pılm&sı için be!ediye nezdinde 
teşebbilaatta bu'unmaktadır. 

desinde ka:n mağaza ıÇ ,,ııf. 
cut natamam istimpot 'b'ıe 

T . 1 ;11 ı ·~ çıkıuı lmıştır. alıp er tı'' 
nü olan 1 Mayıs 933 
müracaatları. (1~0) 

lstanbul Posta T. T. , 
Başmüdiriyetinde~· ~, 

Vesaiti nakliyede kullanılaıak üzere 8000 iıi 1 ~9d ~ benzin aleni münakasaya çıkarılmıştır. Münakasa 20/5 te~ 
hinde icra kılınacağından taliplerin % 7,5 nisbetiodB 5,o~ muvakkate'erini hamilen mezkur tarihte saat 14 le '(t8''' 
yette müteşekkil komisyona müracaat eylemeleri. 
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..... 29 Niıan 1933 -
Hikaye Sıgara dumanı nakledn: - fa. 

İzzet ıal k 
indi y ' . 1 çalarak otomobilden 

• enı v ı·· olrrııra. e uzumsuz çıkıntıları 
dakik n apartıma.nın önünde bir 

a durdu 'Ve d·· .. d ·· _ l , uşun u: 

lrlana ~:~n da tıpkı bu apartı • 
l>ürndiiz ~ıy~r. Sade 'Ve aydınlık. 
lan çızgılerğ ancak lazım o . 

'!Yalar, o kada Bu r ... 
nunıa b b 1 Yaları ak. era er, zzet eıki et· 

hiıı ı/ e 1 evleri, geniş sofaları 
h~Lı ır gizli kötelerile o b .... k k ~ 
·~IQarı uyu o 
tem· severdi. Onun için bu ter. 

ız Ve dü d.. , 
diıeler· m uz apartımanda, en 

ı artıyor k tarı 3Ö 1 • ' genç adına çok • 
trliite: :~eyı düşündüğü sözleri, 

A a 1Yen tehir ediyor. 
ıansör h 

tı kata k' onu op ! ... diye yuka· 
!rİhi Pari~ ardı.. Şi?1di, bir çelik 
!•ıınde_ d ' cevız hır kapının kar· 

y ı. 

Asansör 
tı Çık ' onu ne de çabuk yuka· 

arınıf tı A " d 
tını un · şagı a tasarladıkla 
<>laayd Ubnuttu bile. Eski evlerde 

ı, nıerd' l . 
ıun u ıven erı çıkarken u • 

ıun dü .... 
ıırlar §Unur, cümlelerini ha • 
h ' hıırılda b ... . ~aı nır, egenmezse hır 
di ... M~nı hazırlardı. Halbuki tim • 
liu gibi ~afih, fena da olcıamıttı. 
a·· ıozlerin İ t ld" . 'b' oyJen · ç en ge ığı g• ı 

l'Verın . d h tniydi, esı a a doğru değil 

- Misafirin mi vardı?. 
Leman şaıırdı. Bu suali her hal

de beklemiyor olacaktı ki, bir an 
durdu, sonra ceTap verdi: 

- Hayır .. kimse gelmedi. Seni 
bekliyordum. 

Bununla beraber, sigara kokusu 
vardı. izzet aldanmıyordu. Birden· 
bire, kalbi burkuldu. Bu ıİiara ko· 
kuıu ... muhakkak birisi gelmitti .. 
Halbuki Leman inkar ediyordu .. 

- Leman, dedi izzet boğuk bir 
aeıle, sana bugün.. veda ctmiye 
gelmi§tİm ... Uzun bir seyahate çı • 
kıyorum da .. zaten ... bir gün ... Na· 
sıl olsa ... 

Sözünü tamamlıyamadı. Ayağa 
kalktı. Leman sesini çıkarmadan, 

boynu bükük onu dinliyordu, ve 
giderken, onu tutmadı, alıkoyma· 
dı. 

Fakat kapı kapanıp da, bo, o· 
dadan geçip, ağlamak üzere yata· 
ğına kapanmağa giderken, bir ök· 
sürük sesile durdu, döndü, mutfak 
kapısını açtı ve: 

- Emine, dedi, eğer bir daha 
evin içinde sigara içtiiini ı:öriir· 

sem, seni koğarım. 
Sonra, sallanarak, odasına gir· 

cH. 
h İıı~t •ea 
aatr. ı,..- çıkarmıyan bir zile ============== 

"e hiz~apı. 8 Yni sessizlikle açıldı Fatih 
bekıenıe etçı, onu, bo§ görünen bir Malmüdürlüğünden: 
'•n odasına aldı. Odada, süs Vergi borcundan dolayı mü-.. a, aad . ·ı 
IJ.~erinde ~ çrzgı i bir masanın zayedeye vazolonan Eylip'te Ab· 
ıo "'rd &'enış ve camdan bir va· dülvedut maballeıinin Yalı cad· 
'>'hı g .. ıd. Vazoda, izzetin sabahle· desinde 5 ve 6 No. la fabrikada 

on erd'"· · 
.. lızet ıgı .çıçekler... mevcut bulunan tıbbi pamuklara 

lhıze\ 1/ hu çıçeklerin, bu kadar mahsus allt ve edevata talipleri 
ttlerııitt'ır •üs olabileceğini dütün· tarafından verilen bedelin haddi 
bir Çer ı. Vazonun yanında, donuk layikı bulmamış o'dugv undan do· 

Seve·· d 
tni de ıçın e Lemanm bir res· layı müzayedesi 15 gün müddet· 
d~d·· "ardı. Odanm chtvarlan le temdit edilmiıtir. 
bı· ... 1-,. Uz \re bir renkte boyamnııı.tı. G k · · E H l' ·tt~ s- örme ıçm yup ma ıye ŞU · 
e\'Jerdç ~ndalyeden baıka, o eski besine müracaat edilmesi ve 
'tt- 1e k ulunan cicili bicili ıüslü yevmi ihale olan 3-~·933 tari· 
lıp dil ~ tu. Ho,, izzet, kapı açı· hinde çarşamba gilnll saat 14ten 
için ond inan görününce, bura.aı 16 ya kadar mahallinde buluna· 
l'llıy" .. - ... an daha güzel bir süs ola· cak olan sabş komisyonuna mü· 
t ""-(\gına b · d 
ı. ır efa daha inanmıt· racaatları. (1892) 

VAKiT 

T~QKiVE 

llRAAT 
BANKASI 

DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T--~D~R. 

leına.n ı· . 
-... İzı ' e ını uzatarak ilerledi: 

)'oraun ~' doğrusu beni tımarlı· 
l'irrı. o; Çıçeklere teşekkür ede

s ur._na! ... 

lstanbul Evkaf MUdürlU§ü IUlnları 1 ı 1 Devlet Demir yolları ilanları 1 ______ _. ._ _______ _ 
a.dete .. . 

lllek b· 1_ muteallık şeyleri söyle· , ır ıta h 
tiistUr. 1 ra aber vermek kadar 
lrtü ızet bunu k Al" d.. ·· 
J !tli ama ıı.i-d· bı>_e a ~ uıun· 
eme,,. ' :ı''UI ) ır kelmıe JÖy• 
• .TIJlce [d k 

ı1Yette k j 0 
u ça müşkül bir va· 

~n ko a ını,tı. Bereket verain Le 
~İ)'en 8~ui~ıya hatlamış, mütema. 
erden : uyor, en lüzumsuz fey • 

lie]k· ahsediyordu K' b'I" ? 
ı de 1 . · ım ı ır . 

teklerin· zzetın halinden söyliye • 
barıe , .. 1 

al nlanııttı da onun için 
la, b oy eyip d 
t er-be . uruyordu. Bunun· 
~ıet artı~' bır an aeldi ki ıustu. 

İırıi anı sıranın kendisine geldi· 
)lp.. aınıttı. lemanın t kl'f' . 
t .. r Ya , e ı ını 
ttl)iJ Pınaz, her zamanki d.. .. t 
l'ı e ona . urus 

ı, ~end' : nıazıaini hatırlatacağı • 
Sit-.:ı ıaıni tan d h· 'tİğj ha ıma an evvel ge· 
ılib Yattan hahsedec x· · d 

~ "Ordu B etsını e 
er !ey• d. .. ~nun)a beraber izzet 

~...... ı Ufunın" b f ' --.qand b Uf, u ikri uzun 
ltı'· ır eılen · ı h 

tltaleatar .. .. mışt e ve aleyhte 
lll'ıta k Yurutmüş, nihayet le • 
)e~ artı olan k h 

l~iine ka at ı~ın. er §eyi 
. ikin b·· naat getırnııttir. 
ı11,... oy)e zaın l d . . 

"nın d'kk . an ar a, nıçın 
l'etıi~ bi 

1 atı küçük ve ehemmi· 
l~z~t, Odr §eye takılır kalır.. işte 
~iittU. 1-1:~; bir ıigara duınam gör 
~' kokıad ı çe burnu ile de hava. 
.u. lfaı1>:· .E'Vet, sigara kokuyor • 

~ılin da k~ ortalıkta tütün tablası 
ıç~e~d· Y[)o tu. Leman da ıigara 
te 1

• emek b' · · aetnıiır '> ' ırısı onu ziyare· 
·~et d~·. Belki bir arkadafı .. 

Yanaınadı, sordu: 

Mahalle ve Mevkii 

Sütlüce Mahmutağa 

" " 
Kasımpaşa EyyühHm Ah· 
met efendi 

Nişantaşı Muradiye 

" " 
Balat Karabaş 
K. Mustafa P. Mollabüsrev 
Kasımpaşa Camiikebir 

" " 
" " Kızıltoprak Zühtü P. 
,, Tuğlacı Mustafaağa 

" " Zühtlipaşa 

" " 

So'<ağı 

Bademalh 
,, 

Ufak köprü 

Cami ittiHlinde 
Galipdede 
V apuriskelesi 

Şerefiye 
Türabibaba 
o 
TOrabibaba 
Bağdat 
Camiiterif 

" Bağdat 

" ,, ,, " 
Üsküdar Gerede Cami avlusunda 

,, Ten bel HacıMehmet Atlamatafı 
,, Selimiye Dıvardibi 

Kaıımpaşa Camiikebir O 
Hasköy KiremitçiAbmetçelebi Cami 
Ayvansaray Korucu Meb· Eyüp caddesi 
metçelebi 

No. ıı Cinsi 

51·33 Hane 
51-33 

" 27-~3 " 

33-39 Dükkan 
35 41 

" 15 ,, 
36 ,, 
5 fi 

9 
" 15· 11 
" 18 32 
" 21 " 

25 
" 

34 ,, 
43 

" 45 
" 92 Mağaza 

o Oda ve kulübe 
1 Arsa 
7 Ahır 

2 50 Kayı:Cane 

23 Arsa 

Yukarıda mevkilerile cinsleri yazılı vakıf emlak 934 senesi 
Mayıs nihayetine kadar kiraya verilmf'k üzere müzayedeye 1 o ı· 
muştur. ihaleleri Mayısın on beşinci Pazartesi günü saat on beş· 
te yapılacaktır. Tutmak isteyenler Çenbeılitaşta Evl<af Müdüri· 
yetinde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (1775) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz ihtiyecı için pazarlıkla 11450,, kilo saf "Anbydride 

Sulfureux,, satın almacaktır. Taliplerin şartnameyi gördükten 
sonra pazarlığa iştirak etmek üzere % 7,5 teminat akçelerini 
hamilen 3· 5.933 çarşamba günü saat 0 15,, Galatad.t alım, satım 
komisyonuna müracaatları. "T., (1740) 

Bir Mayıs 1933 tarihinden itibaren mer'ı olmak üzere deniz 
yo!u ile Haydarpaıa limanına gelip pinomatik teçhizatla siloya 
ithal edilecek zahirelerden ithal ameliyesi ücreti olarak (120) ku
ruş alınacağına dair J003 numaralı tarifeye bir zeyil yapılmışhr. 

fazla malümat almak istiyenlerin Haydarpaşa Liman Başmü· 
fettişliğine müracaatları rica olunur. (l 881) 

1· 5. 933 tarihinden itibaren şeker fabrikalarında toplanan ve 
hayvanlar için çok nafi bir gıda teşkil eden pancar küspeleri
nin nakliyatına mabs:ıs tarifeden ton başına asgari 400 kuruş 
alınmak şartıle ayrıca % 30 tenzilat yapılacaktır. Bu tenzilata 

nazaran Uşaktan Aokaraya bir ton küspe 520 kuruşa nakledi-
lecektir. (1880) 

200 ton reıidü yağıom kapalı zarfla münakasası 25 • Mayıs -
933 perşembe günü saat ıS te idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilit Ankara ve Haydarpaş:l veznelerinde beşer liraya sa-
tılan tartnamelerde yazılıdır. (1816) 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden : 

Anbar ve mua;•ene mahaHerine ba1can l<or.dor kenarlarına 
yapı lacak tel kafes inşası 30·4·933 pazar günü saat 15 te mü· 
düriyetimizde pazarlık suretile ihale edilecektir. Pazarlığa iştirak 
etmek isteyenler 69 lira 42 kuruş teminatlarile yukarda yazılı 
gün ve saatte gelmeleri. 

işe ait keş f ve şartnameyi 
müracaat edebilirler. 

görmek isteyenler başkatipliğe 
(1889) 

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Osmaniye Telsiz istasyonu binasına pazarlıkla grobeton yap· 
tırılacaktır. Pazarlığa ıştirik etmek isteyenlerin teminat akçaları· 
nı hamilen 1.5.933 Pazar ertesi günfi Başmüdüriyette müteşekkil 
komisyona gelmeleri. ( 1894) 



r 

Çocuk Baltası, iş Kumbarası Baltası 

, 
~·1 

içi neşe ile dolu 
Birer kumbaramız var! l !I 

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

Kollarımız kanatlı il Neşemiz iki katlı 

Çünkü kumbaramız var! · 

o·. . . " -
NE ŞİRİN ÇOCUK!. 

Bu güzel çoçuk 

i PEK i Ş ' te g i y in d i 

Gördüğünüz çok 

basit fakat o nis

pette zarif elbise 
ipekiş'in eseridir .. 

Bu elbisenin pan

talon ve yeleği 

ipel<iş yünlülerin

den, buluzu da 
ipekiş ipeklerin

den yapılmıştır. 

Model ipekiş mo

da bürosu tarafın. 

dan hazırlanmış 

ve elbise ipe kiş 

atelyesinde dikil

miştir. Hülasa : 

• <<Bu iş'te lpekiş'in dir ! l) 
(2404) 

Ziraat Vekaletinden: 
Yüksek Ziraat ve Baytar Mektepleri c ıvarında inşa edilmek

te bulunan yeni binalarm kalorifer tesisatının 26-4 933 tarihinde 
yapılacağı evvelce i an o!unan münakasaya iştirak için müracaat 

eden müteahhitlerin adedi az görülmüş o lduğundan işbu münaka
saom 6 Mayıs 933 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 

Evvelce münakasa ~artnamesinde taliplerin miinakasaya işti
rak edebilmesi için "Seksen bin lirahk,, bir kalörifer tesisatı 
yapmış olmalara şart koşulmuş ise de bilahar~ bu miktar 65000 
liraya indirilmiştir. Diğer şerait tamamen eskisinin aynıdır. 

Taliplerin teklif edecekleri fiatın yüzde 7,5 nisbetinde mu
Yakkat teminatları ve münakasa şartnamesinde 7.ikredilen vesa
ikle birlikte yukarda yazılı tarihte saat 15 te Vekalette müte
tekkil inşaat komisyonuna müracaat etmeleri iJin o!unur. (1885) 

. .,,,. .. '·~.. ~ ' · ... . _ .. · .. · .. ~~ 

SEYRiSEF AiN J~ 
----------------------·' 1 Liralık Sergi l\leı kezi ldares 1 Galata köprü ı aşı 13 2b23 

Şube A, Sirkeci Mlihürdar zade Han 22640 

İzmir • Pire • lskenderiye 
Postası 

ANKARA 
2 MAYIS SALI 11 de Ga

lata rıhtımından kalkar. (1900) 

···························································· ::·························································· 

ISJifM 
.. ı~.: [;;:;~;;] 

vapuru p tes· 
~~ 1 Mayıs azar l .. .. 
~i günü akşamı Sirkeci' den hare- ii 
g ketle (Zonguldak, İnebolu, A· ii 
H yancık, Samsun, Ordu, Giresun, H 
ii Trabzon, Sürmene ve Rize}ye H 
ii azimet ve avdet edecektir. ii 
H Fazla tafsilat için Sirkeci ~i .. .. 
i~ Yelkenci Hanındaki acentalı- H 
~j ğına müracaat. Tel: 21515 ~~ 
:: •.••..••.••.•.....•.•..• (~573) •••••••..•....•.•... :: ........................... . .................... . 
Sadık Zade Biraderler 

VAPURLARI 
Haftalık • • sürat 

muntazam ızmır postası 
Lül<s kamarala rı havi 

o •• •• 

ınonu 
vapuru c rl • 

29 Nısan Uma eSI 
sa:ıt 14 de Ca'ata nhtımından doğru 

(Izmiı) e harel.etle pazar günü lzrnır 'e 
mu\'asalat ve pazartesi günü 17.rn i ı '-
den h ıı ekcılc ~alı günü 1stanbula 
a\'dct edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altın da Hen· 
talığına müracaat. TeJ. 22134 

(2547) 

Dr. ll:s:ıa S3m etwıe 

Gonokolı aşısı 
llel soğukl uğu ve: ihti11'ıtları na karşı 

pek tesirli ve t:ızl! aşıdır Di\':ınyolu 

Sultan l\l:ıhmut türbesi No. 189 
(1390) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 

1 

Ticarethanemiz 

Pek Yakında Kapanacağında~ 
BU SON FIRSATI 

KAÇIRMAYINIZ .. · 
Sultanhamamında 

B A L C 1 L ~79~ ,J_ 
' . 

,. ~ , ..... : ... · ... ~- .;.. .. '......., ... ·... .,.._"'-"'~·. ' . 

A • gane mercı ... 

Dünyanın her tarafında intişar eden gazete ve ,,.r' 
mualar 5~in de ilan kabul ve her nevi 

reklam neşriyatı yapıhr. 

idare merkezi : Ankara caddesi - Kahramanış~e 
Hanı Birinci ve ikinci katlar 

oo"Teıeton numaraları: 20095 • 2 111 
Posta kutusu : lstanbı.21 postanesi 

1 
sAH!Bt: MEHMET ,.s1;r I 

Umumi Neşriyat MUdürU: F'tl{~ r:S~ 
VAKIT MATBAASI - 151'/. 


