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Dalları 
Reşat Nuri Beyin nefis 
romanı haz1rlanıyor 

"" "" uncu 

Beogradski maçlarında 
yenilmedik , yendik 

nin yıl dönümii münasebetile 5 
mayısta Gazi orman çifliğinde 

merasim yapılacaktır. Merasimde 

bütün meb'uslar bulunacaktır. 

r Yarınki Sayımız 

t2 sa 
-

Telefon: (idare) 2.4370 - o· azı işleri) 2.4371 Sayısı 5 Kuruş 

r 
a ramı 

Harding şiddetle iÇerıye 
giriyor ve bağırıyor : --" Sen hangi hak ve salahiyetle Reisicilın· 
buru taı~assut altına alıyorsun ? ,, 

Hava, elektrikli idi. Büyük bir hadi- i tediğinizi söyliyebilirsiniz. Fakat 
senin vulrubulacağını hissediyordum. ben ona bir şey diyeme.m. 
içeriye girdim. Madam Harding odanın Fakat bu sözlerim madamı kafi de 
orta ında duruyordu. Yüzü asık Ye <:;a- recede tatmin etmemişti. 

rı i~i._ ':iizünd~ kat'i bir karar verdiği - Reis. sizi memuriyetinizden azlet 
bellı ıdı. Ellen yanlarına sarkm1~, n- tiremez mi? 
yakları biribirinden aYl'ı duran madam F k t b d k ks" k 1 . . • . . - •a a en c e me ız ·amam 
harp sahnesınde hır kumandan gıbı 
'd' O b k ·· ·· d ya. ı ı. nun eyaz ve kırı~ı - yuzun e .. . .. 
gözleri pmldamakta idi. Dikkat ettim. Ben hu <'umleyı hıtırmeden kapı a-

l ıs · l\l" ·t 1-I d' · · · · Madam, yumruklarını sıkıyor ''c vücu çı m :. 'c. ıs er ar ıng ıçen gırmış 
dü tiril tiril titriyordu. Bütün bu he· ve do dogru bana doğru gelerek kar
yecanına rnğmen madamın halinde ga .,ımda durmuştu. Reisin yüzü kıpkırmı· 
libane bir eda Yardı. zı idi. Heis bana bakarak şu sözleri 

Ben içeri girer girmez madam, se- söyledi: 
lam bile \ermeden çıkı,.tı: - Senin azlin için adliyeye talimat 

- Artık Harding benim her §eye vtı verdim. Sen hangi aliihiyetle cümhur 
kıf olduğumu biliyor. J{trbaç beni,m l'· reisini tarassut altında tutuyorsun? 
limde idi. Sen ondan bir mektup alacak Uc.>n sükunetimi muhafaza ettim \'C 

~an. Tabii sana çok tıiddetıi yazacak. 
- Ben ona ne yaptım? Liitf cn sayıfayı çcyirinlz 

- Sen şimdiden bana o mektubu al- ------------- -
dıktan sonraki vaziyeti anlat. Onun ta 
rafına mı ge~ecek in? yoksa benim ta 
rafımda mı kahıcaksın? j 

Ben knt"i bir ce\'ap vermek isteme-, 
dim. 

- Bunu reisin mektubunu aldıktan 
o;;onra öyliyebilirim. Yalnız ~unu ar
zetmek istc.>rim ki ben mektulıa mektuı> 
la cevap \·ermekten i"c şahsi teması 

tercih ederim. 
- Fakat hen hunu istemiyorum. 
- Bunda ne mah7.ur göriiyor:;unuz. 

Reis. bu dakikada yalnız hir in~andır. 
Onunla yüz yüze konuşmak miimkün 
olduktan !'onra mektuplar arka ıncla 
siper almağa ne hacet var? 

Madam hirdenbil'c istediği nokt:ıya 

geldi: 
- Sen bana getirdiğin vesaikın hirı 

suretine malik olduğunu ona söy1cmiyc 
c:ek misin? 

Onu hemen teskin ettim: 

.13U11iil~ 
12 Say11fa. 

Bu sayımızda : 

Spor ve Sinema 
Saylfaları 

Bir münakaşanın devamı 
(Abdullah Bat B.in makalesi) 

1 O uncu ~anfamızda-

Sosyalizm ve maarif 
- 9 uncu SB}ıfamızda-

Mısırda fec· bir kaza 

Hatıralar 
(Üstat Haiit Ziya B.in yazılar1) 

1 - 1\ladam. Benim namınıza yaptı- Hikaye - Mernkh haberler 

lğım her iş mahremdir. Siz zcrcinizc 1~,--------------.... --... ----"""A• 



meet 2 - V AKIT 2 MAYIS 1931 
eevap verdim: !talep ediyorum. Madam Harding hun 

- Reis hazretleri! Siz bana iki me )arın sende olduğunu !=:Öylüyor. 
11eleyi bir arada irat ediyor,..unuz. Bun * "' 
lann hangisine daha evvel cevap vel'e· Hu sözler beni müşkül bir \'RZİ,>clc 

S-O··N ·-
~İl"A. B ·ı: ·a ·1.·B B Çıkmadığımız günlerde 

Hariçte ] 
yim?!.. dü Urmü tü. Rei sCizlerini tekit t>l· 
Madam Hardiog, hala olduğu yerde du ti: Ali Münif Bey OJup biten hadiseler 
ruyor, evvela rcisicümhura. sonra bcına[ - Bütiin bu cşynyi hemen ıcetiı ~- ı D hlld 
bakıyordu. Reis cernp verdi: ceksin. Ztrre kadar tereddüt ettiğin Fırkaca istifasına lü- __ _.;._8~-~e~-=-~ 

- Hangisini tercih ediyourn en·c t~kdird.e. b~n de. ne .Y~P~.cağımı hi·li· ZUUI gÖrfi)medİ * RE\.J·;P BEY - Halk 1'~ırka~ı u- YE~t lSPANYO.L B~ YRA91;. 
la ona cevap ver. rım. IJıç hır polıs. reı::.ı cumhul'Un ı · mu mi katibi Recep Beyefendi bayl'anıı Rt'. mi kılkrarname ıle te~bıt edıl~ -

- Bi!n daha evvel, adliyenin yine be lerine knrı~amaı. Ankara 1 (Telefon) - Adana geçirme-k üzere ı;ehrimize gclmi~tir. tir. Yeni bayrak yukarıdan aşagl3 e 
ni azletmesine razı olnıu ,,tum. Çünl<ii - Çok doğrn ~öylüyor..;unuz. F:ı- meb'usu iken H. Fırkası tara· DERVJ.Ş PA;iiA - t~ülanc hasta· doğru olmak üzere kırmızı, :-arı ' 
buna razı olmasam. mümesı iller..-necli kat kanun reU cümhurun zevce in· fından namı.et gösterilmediği halde ne inde teda,·i nltında bulunan Milli mor renklerden ibaret olacaktır. , 
1 arkadqmız Dogetrl nlenen munh:ı· den bahsetmiyor. Ben i e Madam Mersinden müstakil olarak inti- Müdafaa miUe arı Dervi Paşa ?örü- * FRA:l'\SADA BiR CASUS - 1 .~ 

ze edecekti. Hu sayede meb'us \'udıof Hnrdingin emrine \erilmi~ lrnlunuyo· h d'I Al' M·· 'f B f k Jt>n lüzumu ı.ıhhi üzerine doktor Nazım riste hüYiveti mechul hir casu te,J\ 
k ap e ı en ı . um ey ır a · ~ . . . . • · · J • • b .. tiill 

ile meb•us Jonsonun ellerinde- ·i blitün rum. k . .. t t . b' Şakir Beyle hırlıkte Anupnya gıtmı~· ı cdilmiştir. ra~usun vazıfe:sı u . 
'esikaları a ırmnklığıma imkan hc\.;;ı) - Ben böyle lilflara ehemmi) ft mer ezme muracaa e mıf, me - tir. 1 l"ran ada bir takım vesikalar tedll 
olmuştu. Zannederim efendimize miite vermem. enden bana ait bütün mek usluğunu evinde hasta y.ııtmak· VAJ.,IDJ<;t HIDIYI - Berabel'inde ve bunları tevzi etmekti. 
allik böyle iı.ler yok değildir. tupları i tiyorum. Madam Harding ta ikt:n emri vaki halinde haber bn:r.ı pren~ lcr \'e maiyeti erkanını tc ·, HAYA lŞLERl _ Fransız tta'°' 

Benim bu ihtarım çok sertti. Pnknt bunların ende olduğunu söylüyor. , aldığını, istifaya hazır buJundu- kil eclen nltmı . kişilik bir kafile hu- işleri nazırı l\I. Dümesnil Ceısll 
kendimi kurtarmak için bn ku c;nre ~e-n bunları getireceksin. Sonra bura- ğunu bildirmiş, fırka da kendi· lunduğu halde (Ege) vapurile şehrimi- Sahrayıkchir, Sudnn ve Fasta orı bf4 

Yoktu. Reisin "'ilzUndeki kırmızılık ·ur. d•,t .Madam Hardin°·in namına vaptı· J d ıe nelml~tı'r \'apur donanmıs , .e gran 
1 

t ı·ı h • t ft' e..-ah' 
" :ı ... " sine istifaya üıum olma ığı ce· ,.. · · :. . . hin ki ome re ı' anu e ış . . . 

muş ve yUzU sarnrmıştr . .Ben devnm et- ğın bütün i. fere clair malumat 'en•· b . t' di direğin<'. Mısır bayrağı sekflmıstı. tinden dönmüc: ve Bordoda karara 111 

tim: ct'k. \'C bunlar bir zabıt ki\tihi tam- va mı ver?1ış ır. Validei Hıdı\"İ ~eyahatinin fevkaladl~ mic:lir 
- lkJncl mes'elcye gelince un.._ ar· frndan kaybedecektir. Farkaya mensup ~l~uklar.ı .hal- rahat geçtiğini, Türli vapurl~rmın ~.n;Jr.DA y KONFERANSI _ }\srt~ 

zetmek isterim ki ben cUmhur rei ini _ Bana hunları demin ~ö,,•lemiş de farka namzetlıgı harıcındc temizlik ,.e intizam cihetinden milkl'nt· d h""k. t· 
1 

t Londrada toP 
" • . a u ume ı mavı~ a 

dettlt fakat metre lnir.i ve çocuğunu· ol aydınız ize derhal itaat ederdim. intihap edilmiş olan diğer zeva- nıeliyetinl hea· yerde methetmeğı hır 
1 

k be .. ·nelmileİ hug· dav konferııll' 
l 'd 1 · 7711 'ğ' • ·· J iti 1 anaca " · d~ zun va ı es nı... · · · Pakat ben artık hükQmet memuru rle tın vaziyetleri hali hararetle mü- vecibe addcttı ını s,or em ş r: . . . sınn .Amerika hükümetini de iştirake 

tarassut ettim. ğilim bana bir kim!'e emir ''ermek k d'l' • LORT ATLOı. - lngihz kralu;c . ı· 
na aşa e ı ıyor. 1 l"et etmı ır. 

Reis bir iki adım geriledi \•e knne- me,kllnde değildir. Buna s:ıliıhiyeti- - 11inln kardeşi I..o~t ~tlon cenap nrı • BELÇtKANIN MÜD.AFAASl "" 
penin ucunu tutarak yıkılmaktan ko- niz olmadığını, zannederim ld, siz de B •. r şayı· a Pari e hareket etmıştır. . • . . . Al hlldd 
randu. Küçtik bir ma n onun ayağına takdir buvurursunu1H Lo t cenapları hareketi esna ında Milli miıdafan ah meclısı m:ın .. d' 

" r .. . . . du hornnca bir istihkam hnttı ,·uru takılmı§ ve devrilmişti. la· _ Oğlum, . en ne istedltiml anla d ğ şunları soy lem ıştır. • . . . . t' . • _ k . ,·ermiştir. 
dam Hnrding koşmuş, masayı ktıldır- m . ., Fakat doğru olnıa 1 l "Memleketinizin tabiı giızelhğını, ge il megc aıar t PE1'1 "' 
mış ,.e yerine yerle tf rnıl ti. 1 · 

1
> orsun · . . . bilyilklerinizin ,.c halkınızın mi afir- * l:sPA:.: 'YOL COMHUR '\ ; " " 

- Hardlng ! kendini teskin et. Ken 7 Ben artı~. kendimı sızc kaı ~ anlaşılıyor . pen·erliğini hiç unutmıyacağız. Gazi Adliye nazı~ı bey~na~t~ hulunınuse~r 
dini tMkfn et Harding ! 1 m.es ul. addetmıyo:um. l\tada':11. Hnı- Dünkü (Akşam) gazeteıı liyık Hazretleri gihi biiyük bir dahi tarafın lspanyol cumhurıyetının. tan:Jın u~ıl' 

F k t 1 k 1 f 1 dıng ıze hea· ~eyı hab<>r nrebılır. Bu 1 .. h k" d - . . k 1 ht· 1 k k·ınunu es·ısinin müttehıt h a a re s, ·arı~ının ıu r ca arını ~ s . ? . . devlet esas arına musama a ar dan idare olun ugunuz ıçın ço >a ı- ece • . . • · . . di' 
duymamış gibi idi. Kendisi renkten mektuplar nerede~ır ·b .s1ız 1buhn~ <th~ davranan baıı müea1eselerin hü· yursınız. Memleketinizden sn mimi iıı· metler şeklının ceh·elı. de,·let 'tekil~ 

. . . ona sorunuz Benım u ı-c ere ıc ır . 1 · · hl b' ·nden a'-·nlmasr t renge girıyordu. Nıtmyet reıs kafmıı· · . • • • k kesilece w ini ti balarla aynlıyoruz... ış erının r ırı " . • . bit 
nı kaldırmı ,.e u sözleri öylemis· alAkam kalmamıştır. kumetle ala alarmın . . g nA YRAM GÜNLERi - Şehrimiz hfr meclis olarak ~alışacak ıkfncı "'' 
ii: .Madam hep susuyordu. Söı hu rad yazıyordu. Bu haber teyıt edılme- d h .1. "'eli "' hararetli gecmiş, meclis teşkili ve zirai ı Jahat fc -" 

. A k d 1 A t e a) ı ne:. • . .. •JelP'' _ Bu sefer kat'i ~ urette a;ılonulu. deye gelınce kocasına baktı: mekte ve n ara an şu ma uma halk kırlara, mesire yerlerine gitmiş- gibi maddeleri han olacağını so) 
yorsun. Adlnamenl e;inde bulncal\· - llarding kendini teskin et. de- verilmektedir: tir. Dün bilhassa cuma olduğu için tir. fJI 

sın. di. Ankara, 1 (Telefonla) - Böy- vapurlar ~ok kalabalrk olmu~ her ta- "' SEVlLDE NOMAYIŞJ .. ER - ; 
- l\tU ·aade buyurursanız bunu ev Rei nyağa kalkarak kapıya doğru le bir rivayetin aslı yoktur. raf gezintiye çıkan halkla dolmuştur. vilde emnlyetslzlili yilzünden baıJ f 

den sorayım. Çünkü o takdirde sizin- ,·ürüdii. Reis karı ına kar): ı yumruğu D' t . l . . R fat efendi Bayramın birinci günii Darü · afnka, m:n·lı:ler cl:ıha olmuş. dükkıinlıt1' 
• k h'dd ti ıyane ış erı reısı ı • .•. f d • le dııha erbcst görüşmek mümkün o• nu rkıyordu. Bana bakara · ı e e . d k _ d k d'l k ikinci günii kadın birlıgı tara ın an pıınmıştır. ttJ 

laeaktır. 'öylendi. h.azıran 8 te ~u e se~ e _ 
1
• e~e : rozet dağıtılmıştır. f.ı lRTlFA ROKORÜ - Fransız 1' 

- Buyurun. - Bir daha bura,·a girme. Ben o· br. Rıfat Ef. nın te~a~tlligU aınm * l\IATBUA1' CEl\11YE1'I TENEZ rareci Koep iki bin kilo yük berabl_. 
., * * kAğ'ıtları ele gesireceğim. Se-nin dolayısile kanuni bır ıcaptır. ZOHQ _ Çarşamba günü yapılmış, de olduğu hnlde 72:l0 kilometre Y" 

Ben telefonu alarak evimi buldum. " 'in taharri edilecek ,.e kendin tara · Romanyada cemiyet azası Kalamış mpurile Y.al~- selerck irtifa rökorunu kırmı~tır· ı; 
Ka) ın pederim çıktı 'e bana nnlnttı: :;ut altında bulunacak ·ın. rnyıı gitmişlerdir. Yağmur. gezıntı- * 'l'ARABLUS'l'rA HIR NOMA l'l!t 

- Size AcHiye nazırı Mi ter no~et Rei odamdan <;;ıkmq;;tı. nin ne:ı'e ·ini kı men bozmnkJa beraber Tnrahlusgarpte ecnebiler aleyhine 
ridea ~k mühim hir . mektup geldi. Ben de Madamın önünde eğiterek Par)ameıılo dün giin iyi geçmiııı. Kaplıcalar gezilmiş, detli hir nümayiş yapılmıştır. :Be~ 
S~zden ~ü,·!yet YuHkanı.tı ve i areti- çıktım gittimL feshedildi Seyrisefain umum müdü.rü .. sadull~~ ki:.iden ibaret nümayişçilerin ıtı• /. 
nır.I ger• istiyorlar. * * * neyin gayret \'e himmetıl~ g~nden g~- ]arının Jtalyanlarm 'l'rablusta :r~ 

- Ala. l B · Bükreş, 1 (A. A) - Romanya ne giizelle:.en imar faalıyetı teth,k ta oldukları iddia edilen m~ ~ JJ 
T ı f b kt • 1'.f ' t ki üç hafta geçti. enı arıyan o . 

19 
Ja1' 

e e onu ıra· ıgım zaman " ıs er 1 f 1 • parlamentosu feshedilmiştir. edilmiştir. . protesto olduğu söylenıyor. H d' .. .. 'd t ran yoktu. Bir gün te e on c;a maga YRAMI 23 da 
ar ıng sozu yenı en aç ı: h 1 d Meb'usan ı'nt'ıbabatı 1 ve ayan ÇOCUK DA ı - nısan ma nğır surette yaralanmıştır. . 

S b.T. A 'k t h . 3 a ı: b·t ' f J ER Çifl J 
- en u un merı ·a a arrı me- M (' t M' ile konu mak ı'ntı'habatı 4 haziran olarak tes- başlıyan bayram ı mı:;- ır. * ÇlNDE HAD ... EL~. - . o'-

murlannın rel i muhafaza ile mü.kel- - · · ;ıa on 
1 ın- kumeti Hui Yan Pe eya_letındekı l>(l 

lef olduğunu ,.e onu tarassut edemiyc. i tiyorum. Bu bit edilmiştir. ı Gelenler gidenler 1 nist rei inin başını getıreceklerc 
ceğtni bilmiyor midin? . ·.es.~ derhal tan.n~ı~tım. ~es: Yeni namzetler _ - 1>ın doıar miikaeaı ,·adetmiştir. r-

- Bunu çok iyi biliJ orum. Ve ben reısı cumhurun sesı ıdı. Osmanlı bankası direktörü M. Asilerden (1 00) kişinin kafıı9' 
ıit:I 1arn56ut etmedim. - Benim. Ankara, 1 (Telefon) - Mün· Dö Sorbiye dlin akıam Ankara- silmiştir. ~I 

- Bir taharri memuru daima bir . - Ben reisi cü~hu~ Hardingi hi- hal meb'uıluklar için Fırka ta- ya hareket etmiıtir. ıtı nOYOK BtR ZELZELE -ıtt 1 
ıi barıla ada 1 k a bakm·ı lıyorum aramızda ıhtllaf nr. Fakat b't d'l ~ _ . f de ., 
ı': "' m n evn anun '· bütün alakadarların menfaati namı· rafından namzet tea ı e 1 me- Yeraltı araşt1rmaler1 yada Nahcirnn cümhurıye ın tt 
' ır. b" .. na bu ıihtllfıfları unutabiliriz. Öyle mittir. Fırka kitibi umumisi, Bu yıl memleketimizde gene san akşamı ~ok şiddetli bir zelı~~ 

- Ben de öyle yaear ,.e ır mu- d -·ı '? lstanbul, Samsun ve Tekı'rdag·ı 1 1 d d mu bilvük hasarata sebebiyet 
egı mı. yera tı aratbrma arı evam e e· :.• · _./ 

him işe başlamadan en·el kanunu im - Tabii Efendim. fırka idare heyetlerinin mütalea ve cektir. f ranıız. Hetiler ilimi M. tir. f''j 

rıJtırmm. - O halde sana bir i) nriyorunı. tekliflerini alacaktır. Buralardan Döliport Kırtehir yakınlarında 0 MEl{S1KA HOKOl\IElTl ;.;,. '1~ 
- O halde şimdi enden şun lan K b 1 d 'sin? d 1 k . b' l (Hasköy) de, Amerikalılar (Ali· ı>ortları nizama mu,,afrk o ~1• t<•"'' 

istiyorum: Senin tarafından elde e- a u c er mı · intihap e i ece yem me uı ar, bin Ameril\ahyı hudut hnricı ~1 
d fldlff söylenen bütUn mektupları, - •~mrinlze amadeyim. muhitlerinin arzu ve temayülle- şar)da, Almanlar (Boğaz.köy) de 

/J 1 ki d ğa karar ,·ermiştir. .,.1 muhtrralaı'I H eşyayi bana vermeni ( ltm~di) rine glSre olacaktır. ça ııaca ar ır • ~ 

.. VAKiT ın tefrikaı : 14S ci gerinmeyi §eh la bir dikkatle ıey Caize - Yangına uzaklık yakın iki vücudün ~ıkletler\ albrıt~~ 1... 
l'ettikten sonra: hk olur mu? rüzgar oradan bura· l~rı kabarıp •?en şez on-lnıt ;I 

_ Sözlerim sana sinir gcvtek· ya bir kıvılcım uçuramaz mı? lıp. te ~er !.eyı _anlat~~ korJcıl 
1. w • t' · Umrant yine yerinden kıpırda- em,tenın yureğınde ır ~ ısı ıe ırıyor. . . . . 

_ Sözlerin mukavvi değil miı· madı. Çünkü lclilın odaıına gıdıp dı... . hc\I 
nevvim de onun için.. te elim bir müvaceheye maruz kal· Maahaza hır suç.~u .. 111;er",Jı" 

_ Ben sana nini söylemiyorum. mak istemiyordu •• Aldığı puselerin ti sükunetinde gorurı b"' 
_ Karım olacağına annem. ol· rütubeti henüz mat~k~ıınn;ı. yü~ün çin pencereden yangına I 

_. .. _....... • ~ saydın da ke~ki ninni söyleseydın. de kurumamıftı. İclal ıle yuz yuze rak: • 111 d 
Yazan : HUseyın Rahmı 1.!'. =-~ _ Annen olsaydım seni bu ka· geldikleri esnadaki tavırlarından - Adam sız de yanS ı 

. . dar hotbin ve terbiyesiz büyütmez iki kardet bin türlü mana çıkara· ğiniz bu mudur? . . ., bİI' 
karııile göz göz~ geldiler. ~a~ını~ı !a benziyorsun. Ha~~ nefeslerını bo dim. caklardı. _ _Filhakika bellı belh~~, ~ 
~~tında. erkeiı~ ru~ derınhklerı z~k alı>:oraun... Boy le heyecanlı O ara oda kapısının önünde U- Evet Caizenin. de. ~aks~dı_ bu ı· l~vm orta:oın.~an re~~'~rıUto"'~ 
nı ııkandıl etmege ugraşan gazup!ruyalar ınsanı yorar ve hatta terle· w A e peyda olarak telaşla: di. Çelebi, hemııreaının fıkrınden hır duman sulunu gor ·ıeJ1 Ji. 
aletli bir dikkat vardı. Umrani b~ tir bile .. Allah hayırlar versin... gur_ y{ an ın var .. Haberiniz yok haberdar olmıyarak 0 da ayni me· Caize - Yangın deİ~te 
nazann altında manyetize olur gı· Caize kocaımın öbür odada le· mu? g raka dütmüştü. iki mücrimi karşı l başka türlü nasıl olur? , ·~ 
bir bir ha~. geç.irdi. y .. lal ile g~ç~~~iği ~it ~.st .o~~aıma Caize _ Nerede? karşıy8: get~ri_P ~~ze ~§lenmiş güna-

1
vc du~an.. . . da.)'1' ıe'''f' 

Tıpkı otekı odada oldugu gabı faslını gozu ıle gormuş itbı ıman· Ayte _ Ahan şuracıkta komşu hın tesırlennı yuzlerınde okumak.. lclal Umramnın o 1.tı· f 
perde açılınca aktör asıl suratını sız, ihamsız hemen apaçık kelime- da .. Celebi Beyin odasından gözü Çelebi bu niyetle kız kardeşi-1me~ine içinden çok ~ı~~2'tde ~ 
rol mukesile na~rl değiştirirse Um lerl~y.anlatıyordu. ~~~d-~rm!mek _is· güyo;... . nin odaan~a koşarak: d.ave~teki ınaksı:.d~ ı!1t; dor'1'' 
rani de yapma bar çehre almaya tedıgı halde teessurunu gızlemıye Caize yangına bakmak ıçin kalk - Ena4te gelsene yangın var .. cıkmıycrek o da sukut 'f'~ 
ufraııyordu .• Kitapları bıraktı bir bir türlü muvaffak olamıyordu.. lt. Umrani hiç yerinden kımılda- Bizim odadan gözüküyor.. ıçın: teıelı 
denbire yapacak bir §ey de bulama Umrani bu serzeniılerden bık· madı. Umrani bu defa çarnaçar git · - Sahra ortasınd~ ~e~İ 
dr. Ka~ısına ~artı koll~rını kaldı· mıftı: "Evet evet şimdi İdil ile Caize - Bey niye l•alkmıyor- ~ek ıstıra~ında .k8:1~rak d~rman~ızl lıyor gibi bir şer .. • tı ~~~,ı, 
rıp genne rerıne eınedıktcn sonra yattım kalktım ne yapacaksın baka eun? bır hasta ıeteksızlıgıle agır agır Yangın tı:.hlnkil-ın tı1' ' bili' 
rehavetli uzun bir telaffuzla: lım?,, nispetile ~ağırmaktan ken: Umrani - Kalkıp ta ne yapa- yürüdü. . . . A . , len Hurşit ağa o a~eıere I 

- ':Jyumuıum... dini zor zaptettı. İsnadı redde us- cağım? . O~a~a gırdıklerı zaman İclalı derek bahçeden penc .,,-~-_.-
Dedı.. raısa mes'ele uzıyacak.. Karısına Caize - Sen bu cvın adamı de- çenesım avucuna dayamış yangını dı: . b'~i JP'" 
Caize bütün istihzasını dudak· kar§ı ne tavır almalı?. Sükutu mu· ğil misin? Köşk~ yakın yar.grn o- seyre dalmış bi~. v~ziyette buldu~ -. Müst:şar Beyı~! "e" f' 

larma toplayıp gülerek: vafık buldu.. Bütün o kinayelere lur da insan yerınden kımıldamaz lar. Arkasına donup te gelenlerm harıç mutfagı tutuşn'l .,ı" 
- Bir korkulu rüya görmüş olma cevap olarak çatır çatır bir daha mı? !yüzlerine bile bakmadı.. dine yandı tıönüyor .• yılG'-" 

lrıın.. gerindikten ıonra hafif bir güliim Uma·ani - Köskün bu kadar ' Oh Umremi ötekilerin müvacc- Umrani - Oh o. tİ;) 
- Neden anladın? ıseyişl~ tatlı tatlı esnedi. . . vi~i arazisi var y~n~~n b~ meaafe-,heıinde ilk naz:s-r. t~lakisinden 1 ıu imiş.. (9;tı1' 
- Bir umacıdan ürkerek kotmu Caıze boynunu çarpıtıp bu ıkın lera atlayıp ta gelebılır mı? kuı·tulmuştu.. Lakın bır az evel 
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Balkan haftası Poı;. Haberıen Çocuk Bayramı bitti Türk-Mısı 
t Aska ihaHet 
&lehe ve murahhas- Bayram memleketin her tarafında çok 

gtlzel ve eğlenceli geçmiştir lar nıemleketlerine 
döndüler 

~ R~lcan haftası perşembe gü
ti~·bıtaıiş bu münasebetle ,eh
~e ııe. gelen balkanlı talebeler 
k turızm murahhasları memle-
l!~erine dönmüşlerdir. 
~ •ilcan Turizm fedarasyonu 
~ııgresi bayramın birınci günü 
&t il celıesini yapmıt aynı gün 
~t 17,5 da tepe başı tiyatro

~ ~· misafir talebe ve murah
d tı •r Şerefine belediye tarafın-
~;n bir müsamere verilmittir. 
~•rnere de halk dansları oy
b lf, Cemal Retit bey yeni 
~elerini piyanoda çalmıştır. 

1-t Yrınıan ikinci günü milli Türk 
ı.ı'~e birliği tarafından balkanlı 
Çt e e ferefine Maksim de bir 
~ ıiy~feti •erilmiştir. 

d, ~ zıyafette misafir talebeler, 
t,;

1 
lftınunlularımız, yüksek mek

~Üder . mümessiJleri darülfünun 
ili Mtrrısleri •e darülfünun emi
~ııırı Uanımer Raşit B. hazır bu-z· Uftur. 
11, 'Y•fetten sonra Türk ve Yu-
bi: . darUlfünunlularıoın iıtirakile 

ıç~~titna yapılmıştır. 
b-.

1 
•nıada Yunan talebe murah

•iııı:tı Balkan anlaşması için 
'1iy 1Ye kadar gösterdikleri fa
b~ ;t ~akkında izahat vermişler, 
~'k aalıyetin dahili ve harici ol
~!lıiılijlere ikiye ayrıldığını söy
)'P l erdir. Yunanistan dahiJinde 
~to 1 

•n faaliyet talebe arasında 
~ı111Paganda yapmaktan ibaret 
ttQı~'·· bu da iki şekilde cereyan 
~ tlır: 
~ - Devlet ricali ve müder
ftt,~~arafından talebelere kon-

8 •r verilmiştir. 
ftta~ l' alebeler tarafından kon· 
ftt•tı 

1 
l" tertip edilmiş, bu k'ln

ty: ar münakaşalı bir surette 
li,t?. etmittir. 

t!lip Çı. vazifelerde seyahatler 
lıti., ~dıtrnek ıuretile ifa edil
İç\~ 

tlct ~~da Balkan haftasına ev-
~"•ll} •rarlaştıfı halde Türk ve 
'rılı t '1•tdan başka diğer Bal
ti de •!ebelerin iştirak etmeme
S6yl ltıevıuu bahs olmuştur. 

,
11 
'11diğine göre Y oguslav, 

. · •i)' ~ulgar darülfünun geoç
itıd,ll '-ı ~ir mahiyet atfedilme· 
'Qıi.1 ç~lunerek istanbula gt"l-

., trd' d,ll P.1 ır. Yunan murahhasla-
'1- d • Kolokotronis bu hu

B~lbittir ki: 
lle~\tııinı vazifem iz Balkan 
'Ilı :rlerinin biribirlerile te· 

}ttiıı/l1ıin etmektir. Bizim fa. 
d,t d11 

Balkan baritasile ali-
tı e'" 'ld ~llıtı İfi~~ ir. O devlet adam-
"lllld it. )) 
L llrı 
~tıııd •onra talebe murah-
ll.iıy0 •n llllirekkep bir ihzari 
&'tlar 

11 ~eşekkUl etmiş ve bazı 
~ k a. •nrnıştır. 
b•dtı:'~rlar arasında talebe 
d,ll 11 de vardır, memleketi
dtl'jJ Atina dHrülfünununa 
ııı tc:ek 
'!.itti b azami beş gencin 

t tettı• u darUlfnnun tarafm· 
11u 111 cd'J 

iıt, b 1 ccek, buna mu-
t ten:· ula gelecek beş Yu-
~ ~in 1~ darUlfünunda tah
tttiı:ı· o unacaktır 
~ ıe\'el k . 
ttlebcı, . ongresine kadar 

hl'd rı Balkan 'anlaıma-c L llll j ' • 
1ı :ıı:ıetd' Çın bır broşür neş
lll'ıırtı ır. 

~ ltlebhı~rabbasları geldiği 
ı '\ Csı J • 
~ Ottıen ge rnıyen Yugos-
tın, ı.. ~e Bulgar darülfü-

~b 1 uırer k 
\ı dak· rne tup yazılarak 

~b~ikı,,. 1• teıahürata İftİrak 
Uq· ı ıı;ın d 

ltiltc: ._ uyulan leessür-
e~t1r. 

Eski nişanhsını başka bir 
kadınla gören Nezahat H. 

ölmek istedi 
Taksimde oturan Neıahat is

minde bır genç kız dUn Topha· 
nede gezuken eski nişanlısını 
batka bir hanımla görmüt Te 
bundan son derece müteesir 
olarak eline geçirdiği bir fİfe 
tentürdiyotu içmiştir. 

Hadise zabıtaya haber veril
miş, genç kıç hastaneye götürü· 
lerek hayatı kurlarılmııtır. 

Dostunu yaraladı 
Kasımpaşada bahriye cadde· 

sine e oturan Süleyman ile dos
tu Zehra kavga etmişler, Süley
man tabanca ile dostunu yarala
mış ve kaçmıştır. 

Bir de nı,anhsinı yaraladı 
Karagümrilkte oturan terlikçi 

Ahmet, bir kıskançlık mesele· 
sinden kııgın bulunduğu kundu
racı kalfası ile n;tanhsı Sıdılca 
hanımı ağır surette yaralamııtır. 
Bir çocuk pencereden dU,tU 

Sultanahmette oturan kahveci 
Mehmet efendinin çocuiu 8 ya
şındaki Mustafa, dört metre 
irtifaındaki pençereden kazaen 
dUtmüş ve ölmöştür. 

Bir tehdit iddiası 
Eyup isminde birisi peliıe mll
racaat ederek Raif isminde bir 
ıahı~ tarafından tabanca ile teh
dit olunduğunu iddia etmiştir. 

On kuruşa bir göz! 
Büyükadada Nizamda balıkçı 

Riıa oğlu ismailin Çanğırlı Meh
met çavuşa bayramın üçüncü 
günü iımailden alacağını istemiş 
verilmemesinden mütecasir ola· 
rak attığı bir taşla iımailin gö
zünü kör etmittir. 

Bir katli tutuldu 
iki sene evvel kurban bayra

mının üçüncü günü Balıkesirde 
Ayşe ismindeki karısını öldüre· 
rek firara muvaffak olan Şevket 
isminde bir katil şehrimizde ya
kalanr.ııtbr. 

Katil cinayetini itiraf etmit 
ve namusunu temizlemek için 
karısını öldürdüğünü ı6lemiştir. 

Demir yollar 
mecmuası 

74 aydır her ay ba~ı çıkan Demir· 
yollar mecmua.c;ından belki herkesin 
haberi yoktur. Fakat her ay dolgun 
mündericatla çıkan bu mecmuayı ilk 
~ayısından itiabren takip ediyorum. 

74 aylık mesaiden çıkardığım neti
ce şudur: 

Demiryollar mecmuası tab itibaril~ 
diğer mecmualara rekabet edecek bir 
haldedir. Hatta şunu da ilave etmek 
lfıztmdır ki, öbür mermualardan talı 

itibarile kat kat güzeldir. 
K~ğıt güzel, ba!!kı güzel, kap gü· 

zel ! mürekkep güzel! 
Mündericat itibarile Demiryollal' 

mecmuasını bir kaç kısma ayırmak la 
zımdır. 

Tspırtadı Ortı mektepte verilen bir trm~ll : (Jruda r,atttll ut mektcb;n 
Terbiyeıbcdeniye muallimı Adnan Reydir 

23 Nisanda başlıyan çocuk dolmuştu. Buna kolordu muıika-
bayramı memleketin her tarafın- sı da iıtirak etmişti. 
da çok güzel geçmiştir. Hemen Ibrahim Tali ve vali Faiz Bey-
bütUn mekteplerde müsamereler Ier resmigeçit yapan çocukları 
verilmiş, hitabeler söylenmiştir. seyrettiler ve nutuk söyliyen kız 
Muhabirlerimizden aldığımız mek- ve erkek talebeleri dinlediler. 

tuplardan bir kısmını hülasaten Bunu müteakip belediye reisi 
yazıyoruz: Dr. Gafur Nüzhet Bey bir nu-

lspartada tuk söyledi. ibrahim Tali Bey: 
Isparta - Bayram Ortamek- "Çocuklar mini mini yavrularım 

tep bahçesinde tesidedildi. Ce- ıiıi tebrik ederim gUle güle ge-
miyet milmessi:leri tarafından bu zin eğlenin, dedi. Belediye önün-
günün çocuklarına kıymetli hita- den ayrılan çocuklar güzel t•r-
belerle saadet ve muvaffakıyet kılar s6yliyerek bütün çarşıyı 
temenni edildi. Ortamektep ta- dolaştılar ve belediye tarafından 
)ebelerinden bir gurup bu temen- tutulan otomobillerle gezdirildi· 
niyi (Kırmızı vahşiler) rondunun ler. Himayei Etfalin yavrular ıe-
temsilile yaptı. Yapılan bu tem- refine verdiği baloya Ibrahim 
sil çok güzel ve çok canlı oldu. Tali vali Faiz Beyler kolordu 
Memleketin gürbüz çocuğu ıe- K. Kenan, müfettiılik aakeri mU
çıldi ve yliı gürbüz çocuğa Hi- şaviri Kadri Paşalar, Maarif emi-
mayeietfal tarafından mükafat ni Celil, belediye reisi Gafur 
verildi. Cuma akşamı Ortamek- Nüzhet Beylerle bir çok zabitan 
tep talcbalerinin muvaffakiyetle ve memurin ailclerile ~elmişler-
neticelenen müsameresile iyi bir di. Mıntaka spor caz heyeti gU-
gece geçirildi. Cuma günü bir zel parçalar çalmıştır. KUçilk 
çocuk balosu tertip edildi bu .ı ektepli hanım kızlar ve erkek 
balo çok neş'eli geçti. Memleke- yavrular tarafından nutuklar s&y-
tin bu yeşil köşesinde ahlan lendi, Monoloğfar yapıldı ve on-
muvaffakıyetli adımlan takdirle lara danslar yaptırıldı. Terakki 
karıılarıı. yolundaki bu vaziyet hakikaten 

Diyarıbekir 23 Nisan 931 - görUlmeğe mahsus müstesna bir 
Bugün milletin mukadderatına manzara teşkil ediyordu. Balo 
hakim olduğu bir gün olması ve saat 20 de daiıldı. Gayet neıe-
çocuk bayramına tesadüf etmesi li bir gece geçirmit olduk. 
Di)arıbekirde çok müstesna bir 
gün teş ki! ediyordu. Ta sabah
tan itibaren bütün memleket 
donatılmıştı. Birinci umumi mü
fettiş lbrabim Tali, vali Faiz B.
ler saat sekizde belediye daire
sine geldiler. O esnada bir ta
raftan da en öndeki bayrakla
rında gayet müzeyyen çerçeveler 
içerisinde Gizi Hı. nin fotagra
filerini taşıyarak ilk mektep ta
lebeleri geliyorlardı. Çocuklar 
gayet muntazam ve yeknasak 
elbiseleri allı yeşilli bayraklarıle 

çok güzel bir manzara tetkil 
ediyorlard.i Bütün ilk mektep 
talebelerile halk belediye önüne 
geldiler. Her taraf hıncahınç 

Küçük Haberler f 
* ADLiYEDE YENi BlR KALE:\f 

- Adliye işlerinin daha muntazam n 

seri bir şekilde cereyanını temin için 
müddeiumumilikte yeni bir .kalem teş· 
kil edilmi:-jtir. Bu kalem Adliye veka-
letile müddeiumumilik, hapisane, ve 
tcvkifane arasında muhaberat işlerile 
meşgul olacaktır. 

"' AMERlKADAKt TÜRKLER -
Bir remiyet kurmuşlardır. Cemiyetin 
aclı (Amerikada tahsil eden türkelr) 
dir. Cemiyetin gayesi türk talebesi a
rasındaki te~anüdü temin ,.e tahsile 
gelecek gençlere mümkün olan yardım
da bulunmaktır. Birliğin adresi :jU· 

dur: 
Demin·ollar mecmuası bir meslek lfl• ... u••&nnuuıummttı""""'".,." .... "''"' Onion of 'l'ürkish Studentin Ameri-

mecmuas; olarak, bütün demiryol meslek ve teknik faaliyet sahasında ca Room l:?, We~t 44 te Street New 
mensuplarını, memurlarını. iş~ilerini kalmamıştır. Demiryolu müeesse·e~i York, U. S. A. 
me leki malt\matla besliyen bir hazi· 1'ürkiyenin en ~ok faal olan lıir iktı· * TERKOSA Vf;RILEN MÜHLET 
ne halindedir. sat müeessese ·idir. Binaenalevh o.-. ll't . t' tk· · b. t t .. . . 1 ~. . • - ı mış ır. ·ıncı ır pro es oyu mu 

Uzak, ıssız yollarda ıstas)on arc-. miryollar mecmuası ela bu iktısadi m~i . .. . , . . 
· ·· emurlar kin Demiryo11ar . _ teakıp uç a.> zarfında tesısat ı~lah ~e 
ı~ goren m • es esenın tasıdrgı hamdan dışarı rıka· . · 
mermuasr yeni bilgiler ta ·ryan katar :ı · tev!"ı edılmezse şirketin imtiyazı fe-.. 

. b'l . mazdı. 1 d'I kt' gibi geliyor. Her ay onlara yenı ı ~· . _. . . . . . . . ,• 1e ı ece ır. 
yeni bir zihin faaliyeti verir. . . Nasıl_ kı şımendıfercıhk .bıı me~~t:n *TASARRUF SERGlSl B1NA$1 

Şimendiferciler için bütün dünya ışı oldugu kadar m!?mleketın "e dun- - Tasarruf cemiyeti Ankaradn ergi· 
şimendiferciliği hakkında ciddi, n• .. tn yanın iktıı;adi hareketlerine lıağlıdır. nin gördüğü rağbet üzerine bir ergi bi 

yeni malümatı orada . bulmak mum· Demiryollar mecmua ında da dünya nası , ·aptırman tasa\'vur etmektedir. 
kiindür. Teknik i ·Jer, ıdari meseleler iktı~adi hareketlerini, iktısadi cere· _. ---·-------
hakkında başka memleketlerde neler yanlarını ciddiyetle takip eden. cid· "Aörıdag,, memnu m1ntaka 
dü ünülüyor. Meslek işleri . h~kkın~la di etütlere te~adüf edersiniz. olarak llAn edildi 
dünya mütehassı, larınm fakrı nedır. . . 
Bunları en uzak istasyonda oturen bir Mesela (Rasyonnlı!'Ozasyon), lstandar 
meslek adamının bu mecmua va~ıta .. i· dizasyon) hakkındai neşriyata diğer ik 
'" takip etme!'ine imkan ''ardır. tısadi mecmualarımızda te adüf etme-

diğimizi .... öy1ersek 
Demir> ollar mecmua&, ıadect ~'"· 

hata etmiş olnıa·j 

Varlık refikimizin verdiği bir 
hıtbere göre Ağrıdağı Heyeti 
nkile kararile birinci memnu 
mıntaka olarak kabul ve ilan ~ 
edil mi§ tir, 

Ticaret muahede 
yakında akdedflec 

Mısırın Ankara sefiri Ap 
malik Hamza bey Türk - Mı 
ticaret muahedesi hakkında 
beyanatta bulunmuştur: 

« - iki kardeş memleket 
nasebatının çok dostane bir s 
hada bulunduğunu söylemek 
dar tabii bir şey olmaz. Bugü 
kadar yapılan mukavelelerle a 
da hallolunmamış hiçbir mese 
kalmamıştır. 

Çoktanberi akti dütünül 
Türk - Mısır ticaret mukavele 
nin müzakeratına da bugünler 
Ankarada batlc.nacaktır. Hükf 
metimden aldığım direktif llıc 
rine Türk hOkumetile bu hususi 
vaki olan temaslarımda Mııırt 
noktai !lazarına izah edeceği 
Maamafih iki tarafın hilsnü niye 
sayesinde meselenin pek az z 
man zarfında halledileceği ünı 
dindevim. 

Türk - Mısır ticaret muka•ele 
her iki memleket iktısadiyat y 

ihracatı için çok faideli olaca~ 
br. Mısırın Türkiyeden en ço 
aldığı tütün bu mukavelede 
sonra memleketimize daha ko-ı 
)aylıkla Te binaenaleyh daha çoJ. 
miktarda girebileceçtir. 

Yeni ticaret mukavelesinin ak~ 
tile Türk - Mısır doıtluğunun iıı 
kişafına doğru yeni ve feyizli bir 
adım daha atılmıt olacaktır.• 

Mttbeccel Namık H. 
HastahGına dair çıkarılan ha• 
berler asalsız olduQu anlaşddt 

Geçenlerde bir akıam gaze
tesi, gUzellik kıralçesi Mübeccel 
Namık hanımın hastalandığı ve 
bu hastalığa cihan güzellik 
müsabakasına ittirlk için zayıfla· 
masınıç sebep olduğunu yaz· 
mışh. Bizde bu naklen l<uaca bir 
iki satırla bahsetmiıtik. DOn 
Mübeccel hanımın pederinden 
aldığımız bir mektupta bu has· 
talık katiyen aıılııı olduiu 
ve kızına bundan bir sene evvel 

üç ay böyle jimnastik yaptır· 
mak lütfundll bulunan Selim Sır
n beyin kerimeleri Selma ve 
Azade H. lara ilelebet medyunu 
şükran bulundu&u ve kııının bu 
hanımlann himmetleri net:ceıi 
çok çevik bir hale geldiğini 'Ye 
hergün gösterdikleri yolda id
manlarına devam eden kızının 
sıhhatinin çok güzel olduğunu 

bildirmektedir. 

Ticaret odasında 

Rus dampingi 
Odanın tetkikine göre Rusla

rın hariçte memleketimiz aley· 
binde damping yaptıkları tahak
kuk etmiştir. 

Bu cilmleden olarak Almanya· 
ya gönderdiğimiz yüz binlerce 
liralık tütün tamamile kalmış •e 
müşterilerimize müracaat eden, 
dört misli noksanına mal arze
den Rusların tütünleri aatılmıştır. 

Diğer taraftan Rusların bizden 
aldıkları malları da kendi mem
leketlerinde değil, ecnebi piya
salarda Rus firması altında sat· 
tıkları iddia edilmektedir. 

DUn işçiler kırgezintlleri yaptı 
Dün Mayısın birinci günü idi. 

Bugün bütün dünyada amele 
ba\'ramı olarak tanınmışlar. Bu 
münaıebetle dün ecnebi memle
ketlerin birçoğunda sükônetin 
muhafazası ıçin bazı tedbirler 
alınmıştı. Dün şehrimiıde de a• 
mele gezintiler yapmış, gtınDn 

bayrama ve cumaya tesadüf et
mesi dolayısile bu gezintiler neı·· 
eli oJmu§tur. 
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Bayrama ve tenez
zilhUmllze dair 

O da geçti... Bizim bayramlar 
içinde en uzun olan kurban 

bayramını da artık tarihe mal 
etmif buluouyoruı. 

ilk günU beş, on ziyaret yap· 
mak mümkün oldu. · 

Ben, her kurban bayramı, zi· 
yaretlere gittiğim zaman: 

- Hele şükür ki Şeker bay· 
ramında değiliı ! diye hamdedi· 
yorum, çOnkü her uğradığımız 

evde zorla, israrla bir badem 
ezmeai, bir lokum, bir ıekerJeme 
yemeğe mecbur oluyorsunuz. 

O iti bar He mideniz sellmet· 
tedir. Ya Allah g6ıtermeain, bu 
bayramda da her evde birer 
köfte, yahut birkaç parça kebap 
yemek ldet olaaydı, halimiz nice 
olurdu ••• 

Hatıralar·· Arasında · 
muhabirimize beyanatta .. - - -· ••• - - - -

...... .ı.. ...- - --... _!_ ... --· ---- -- - --· - --.,.---_' 
_. Zonguldak b:~:=b~~~den: Şehri· Devletli nazır beft' 

Bilyilk lnklsarlardan sonra küçük bir inşirah mizdekt ameteıer içinden ıntlhap ecti fendi bu kadarıııt 
len meb'us Esat Sa anlar 

Bir makale bir altına - Matbuat dUnyaaının iki rakip dık n Hasan ça· oJı 
rUknU - Türk matbaacılığı ve kitapçılığı - Abdili· ,·uştarta görUttüm. Eski hariciye nazırı, os~' S. 
halim Memduh - Sarafim kıraathaneai - Ebünlya Eıat Sadık çavuov meclisi meb'usam reisi Halıl d 

Y il 1. z · Kozlu nahiyesindt izmirden müstakil meb'us ol ıJ. 
- 35 - azan : a ll ıya Kozlu kömür hav· Amma ( 20) rey almış ne çık~' 

Bir vakitler "Tcodor Kasap .. ın 1 bir şamar gibi yapı> an yahut bir kam zatunda buldum. B' I meb 111 
malı olan "İstikbal., ceridesi çr gibi yaran nUktelerle, clnMlarla ta Sadık çavuı bu ır tane rey 8 58 gene 
Türk matbuatı arurnda nasıl ardı. Daha pek genç iken - Galila havzada doğnılu· olacaktı. Kanun böyle. de' 
bir ehemmi) eti haiz idi e mektepten sonra devairden birine ğu, ciddiyeti ve ..., Halil B. daha ilk güoUfl J' 
bu tarihte de Fillp Efendinin ''Yakıl,. mUIAzemeten devam ediyordu. - hic vimlilltf ile tanın· bnknmetçı gazetelere çatııı• . 
ceridesi o derece mühimdi, bu ehem· veyede kU\'Veti her sakat şeyi tehzil mış 35 yaılannda başladı. Daha eline intihap ısı~ 
mlyet en ziyade ceridenin başmakale . eden fıtratında kaynar bir ateş men· genç ve kıymetli batasını almadan ateş püskO 
Jerini ''icmali ahval,, sernamesile ya. b:u gihidl ki sonraları mebzutiyetle bir ocak batÇavu· yor. Ve eski osmanlı imperatot' 
zan Kemal Pap zade Saf t Beyden taştı. şudur. Kendisile Jug" an un Babil kulesine aııl~ 
intikal ederdi. O zaman ait Beyin Babıali ceddesinin kö!'="slnı r11gale (\rakıt) fçı·n görücı Esat Sadık .ttır 

r li' ) - kocaman riyaset kampanası •. bir makale için bir adet ~:m altın ik- çalı . an ~alih Ef. nin bu (Yıldız) kır:ı mek i!'tedtğimi ve ~aYUf 
reti tahririye alı~ına bütün Babıali tane indf'n sonra fikir alemi yokuşu bir fotofrafını ls~dtfimi blldirdlfim ötllyor. lııııf 
cadde~i. matbuat aleminde vusulü ta· tırmanrr çağnloğlunda dh·an yolunda zaman heni büyük bir tahMıösle ve Osmanlı Babil kulesine aıı ~ 
hayyül edilebilecek olan mertebeleı in salınarak nihayet gider ta Makasçıla- mrmnunlyetle karşıladı. Biı kendisite olan bu çan asıldıfı çivinin;.-, 
en yükseği olmak üzere hayran olarak rın Beyazıt meydanına çıkacak nokta görüşürken yanımızdan geçen birçok mini bir ipçik olduğunu batı : ııJ 
ve için için hatta bazen taşkın taşkın sına yakın hir yerde ~arrafım Efen· amele kendisini tebrik ediyorlardı. O iyi olur. Hiç olmana münte~ 
haset duyarak bakardı. eli kratane incle nihayet bulurdu. çok seYimli tavrı ,.e çok tatlı lisanite sanilerlne g6re söz söylese 1rJ. 

• O zaman bir san altını, paranın Ren ötedenherf hu ismi işıtır ,.e o hem te§ekkUr ediyor hem de dürüst· setinin tonunu yüzde yirmi k•'i' 
• i~tira kuvvetine bakılacak olursa bugiı nu hayalimin teıyin iptılAJarılP. sfi · lilkten hem çalışmanın kıymetinden S k _ıı. 

1 • özDmU anun namına "' ık inci gOnO iazeteci erın ge· ntin on lirasından fazla demek oldu· lerdim. Aıim hir bfna tahmin edel'- hahıwderek kendilerine nasihat veriyor " 
z.intisi vardı.. ğundan belki bu hayret ve haset du)· dim ki geniı; salonları lebalep kitap- du. Bu miiklleme ef!naınnda bütün &· miyorum çünkü bu muaz.ıalO t!I 

Şaır 'lef'i gibi katlarını çat· gulannda o kadar büyük bir yanlı:.· larla dolu idi. Bir. miitalea yeri var- melenin kendisine çok derin bir merbuı nın ömrn de hep kanun bari 
ıruş, yağız bir bava içinde kal- hk yoktu. Vakıa Saft Bey bu nevi )a· dı ki ) üzlerce tetehbü Ye mütalea er· tiyetle baih oldukları ve kendisini se\' de ötmekle geçmitti. Be°..,, 

Y 
. d. ıılar için yekta bir menşe idi. Türk<'<' habını uzun ma~aların başrnda kitap dikleri aşiklrdı. timdi onun dilile konufuyorr, 

kırn vapur bizi alovaya getır ı· sinin o zaman §fve ve uslübüne göre yığınları karşuıında <'emederdi. ifaya- Sadık !;avuş amele meh'u~luğuna ıııe· Zannederim bukadarını • 
"'i zaman bulutların bardakları j ı · u x pek temiz olmurndan başka müte- limin hu muhteşem kırafanes n gol'· çildiğinden dolayı çok memnun ve m · devletli nazır beyefendi t 
bo~andı. addit ıarp liaanlarına ve hassaten Al mek için kendi kendime vadetmiştim. tehassistir. Cilmhurlyet hlikflmetiml· hl t 

A!labın, garip bir hikmeti, ga- mancaya vukufu onu daima bir bira- Fakat orada toplanclrkları rivayet edi zin amele ıonıfı araıııınd!ln fki başçavu· irfana zme " 
zetelerio b u kadar kuru mOnde· hanenin masasında bir yandan kadeh· len irfan n edep müntesiplerinin ara şun ıseçilerek meclise iştirak ettirtlmt>· Evkaf idaresi Darülfünun•~ 
ricat ile çıktığı bir henglmede lerinf bo§altırken bir yandan makalt'· sıdan geçebilmek için ayaklarımın do lerfnin büyiik bir kadirşinaslık olduiv receği yüz bin lirayi b• 

iki senedir Yalova teneııtihl\ !'tini fikirlerle doldurmağa ve kendi li laşmıyacağına emniyet edemiyerek bu nu söyJUyor ve kendi!'lnin amele arka· mektebine vermeğe karar .,e Jt 
sanına tam temellükil de yaztlarını vadi incazdn daima teehhür ederdim. daştanna mürit olabilmek, vazifesini Bu para ile ağ, sandal, 1ı~ 

ahmete mazhar oluyor. çeşit çeşit lisan san'atlarfle, nükteleri Bir gün Abdülhalim Memduh ba· hakkfle başarabilmek yegane rayesi ol kllreği, ıskarmoz, çapa aibi r' 
Vapurda olup bitenler okadar le, şahıslarla doldurma.ta n~ endi lisa şından ensesine doğru kayan gür duğunu da ilave ediyor. a· 

enteresan değildi. Kemalettin nına tam temellükü de yazılarını sü . kumral saçlarını asabi parmak1arile Hasan çavuş Zonguldağın Bağlık ler alınacakm~ı ~ * 
Şükrü, tenezzüh giinlerinin bu ol- lemeğe ikdar ederdi. tarıyarak içinden göldüğüne şehad.-t köyündendir. Kendiııılni köyde buldum. Af k f I lk d f d 

d H ~ f Ef k' erin ev a a i e a . ğun muharriri bu sene de el Salt Bt>yden yazı alemin e yılmıyan eden bir seste: - a, ._ara ım ~ en· BütUn muhitte iyiliğile tanınmış es ı. 
yazııile bir gaıete çıkardı. bir Ahmet Mltat Efendi vardı. ve e- di kratanesi öyle mi? Gel de onu sana herkese ve bilhassa amelelere kendisi· bir it yaptı. Kağıt, kalelPı 

M h H fı N · f d ' fer rivayet edilen şeylere, ezcümle da göstereyim, dedi. ni sevdirmiş bfr ihtiyar başçavu§tur. gibi esasen ite yaramıyall 
eş ur • a ı . ecıp. e en. 

1 
ha eonra hAdis olan bir müsademe Oraya kadar gittik daracık bir ka· Matru , r;açlan bembeyaz. iri yapılı '\'e lere masraf edip de paraları•~ 

Hı:. teberrüken halılelerıle bır· tafsilltına itimat caiz i&e hil'akis ~ait pı, üt beş ha~amakh daracık bir mer· din<'tir. Ha.-;an ı;arnş da Sadık çavuş JıkJara dökmektense, balı 
likte bu alemde bulundular ve Be!' Ahmet Mi tat Efendiden yılaı. divenin iki tarafında sokağa nazır gibt halkçı fırkanın BUyiik millet mec· 

denizden toplamak için IO sefinemiıin her türlü «afata ıe· dı. daracık iki pencereden başlıyarak dr- !binde Türk amelesini temsil etmek üı 
maviye ve arziyeden• masun ve Türk matbaacılığı taş basmalarına Yam eden yine daracık birer o:edir. rr kendisini meb'us seçmesinden çok yapıyor. irfana hizmet diyeı 
mahfuz: olmasına dua ettiler. inhisar ederek meselA Beyazıt camii nu darlıkların içinden geçtik. Şura miitehassis görünmektedir. iştirak ede na derler doğrusu f ıt/ 

Seyrisefainin reımi kiğıtlanna kÖft8indekine müşabih mahze11lerde ki da hıırnda çaylarını içen, tütünlerinin <'eli ) üksek mecliste amelenin huku· Sadri~ 
müstehcen hicviyeler yazarak tapçılığı sahhaflar ça~ı ının yıkılmak dum:ır.• nı ' 'akitlerinin hoşluğuna sa\IJ kunu müdafaa ctmiye bütün kuvvetini Bulgar buhranı Jr 

zamanının vüruduna mütevekkilane rarnk masaların üstüne dinıeklt!rini sarf edeceğini söylüyor. 
&tekine, berikine göndermek intizaren hiri birinin üstüne dayaM· dayamış dü ünen, yahut dalgın gö1,. .Uehnıet Emin Safhada? 
itiyad1nda bulunan göılilklU Ye rak muvazenelerini ancak temin ede· terle bir <'eridrnin sütununda başka 1111n111111""" ... """'""m .. u•raetuıun*"'•' Tan gazetesi Bulgaristı 
pipolu zayıf bir meclisi idare bilen harap dükkblar yine :';inip inki· -.:eylerle meşgul zihnini dolaştıran tek nesil mesafesi olmakla beraber yaş .. k li b b t bıiı e 

k 1 d d t f d kik tal .. h 1 kt .. ·1 d "' ·ı .d b" ··kı . . k d'l . d vu e u ranına a j azası, amarot ara este es e fil a asını nn zu ura ge me c Hik muşterı er var r. ~onra ı erı fo, uyu erının en ı erın en sonra ge- b' b kal d d' k·· t' 
çirozlar •ererek kavurtuyor Te geciken lfltfuna taalluk ederken hiı· orta yerde uzun hir masa. bunun Uze len gençleri nurl teşvik eden, cesaret ır •tTak . e e d'lıy?r 1

i,it -j 
misafirlerine meze hazırlatıyordu. yandan Ermeniler bir yandan da \'ııl rinde ve altında yığın yığın eskilik1('· veren, kendi vekartannı terketmemek· •- 8 ~ıye e 1 mıt iY'ı 

de hanında lraniler memleketin bütün ri rnnlıklanndan belli ceride kümeleı i le herahel' onların izzeti nefsine nasıl ve memleke. tın. efklrı umuııı1,,.y', Emektar meslekdaıımıı Vartan t t b k d par okuma ihtiyacına tekabül edecek bir Val'dl. bir verei tediyesi lüzumunu anJıyan &mamen in 1 ~ .e e~. ae 
Ef. de bu defa tenezzühe gelen- faaliyet gösteriyorlardı. Sararım Ef rndi kıratanesinin haş· bir hüsnü kahul ki ya!:' farklarından taj ye meşrutı bır reJIDI o"'• 
ler araaında idi. · Bir arahk mü· Kıra tane ismi de müşterilerine çay Jıça öhretini hu e~kf yeni cerıde yr- müteveJlit fasılaya riayetkar olmakla seneden beri yapı!an tect ·eır, 
taleaaını sordum: dan, kahveden başka ancak masala· ğrnlan te kil ederdi. Ve galiha teteh beraber o fasılayı ıerafetin muktezey:ı hlllha itibarile müsait oet'~ 

- Mensubini matbuat "Mino· rın. U~eri~e üç ~eş ~erid~ ile bir iki bü erbabı merakları~ı tatmin etmek tile mawhtut bir imkln nispetinde kı vermitlerdir. Maama~h b~ 
rite»yi t'tkil etmektedir diyordu. esloml§ kırl_enmış rı111al.e1 ı:ne~·kut~ için bundan başka bır sermaye bula· saltmaga gayret ede~.. . . .. . baıınn hal ve ıeviyeıı ol":J 

,. sererek yenı tanıdıkları ı~me ıstıhknk mazlardı. Onun şah11 da, gıyını§ı de, 5oyteyı 
6 

il il Bu 111~ 
Y d k k keJ11betmeğe bilenler bir kaç yere mün Hulyatarımın bu inkisar acılarıııı ~i de. cadbedar idi. Geniş bir alnı, bii Bgllçl g tr n yord. bı·ı·ı .,e P' J 
ağmur an açara ıçıne d b' ta . d h h' t 1. h 1 k u garıs anın a ~ hasırdı. Bunlar an ır ntftı a a te.skin edecek yalnz ır es ıyet u · yük~e bir başı, 7.arif ve uzunca seyre . k . nd•" . 

sığındığımız bOytık otelde Seyri· 1 i . y Jd . "t .. T ·f'k B · tb . . d sıyaset no taı oaıarı ıt~:J sonn arı 11mı ı ız sara~ ının mu <' dum. Ebuzzlya e~ ı eyın ma a.ı· hır sakalı var ı. . k t' "h ·ııfl daP ,:.ı 
ıefainin kıymetli mUdllrü Sadul- vehhim sl)·asetine endişe verir müta- sı. mathaasr l'e l{endisi.. Derhal onunla. pek !ôieVdiğim ve res etmlf 8 1 1 tı ~·r 111nc:1~) lah 8., bize zllmrilt Yalova Jeasile gayretkeş memurların tav iye· Namık Kemal ile ,.e onun ilemlle mini mükerreren mugv,·er riaaleler· hrkaJann arasınd~d 1 ecl~ 
hakkında çok kıymetli izahat sil.e ''Yaldız,, şekli.n~ . ~ünkal!P. olan uzun müddet temas ve mücaviretin· de görerek beyend~~im meşhur tema~ den. ve fırkaları .1 are dit· .~':'i 
verdi (1 ıtdıı) kıratan~ı ıdı kı Babıalı caef· den alınmış feyzi. halkının san'ata nevlıı Edu$r Payyoron arar;;ında bır tahsı rekabetlermde~ JIJ1'jf'"; 

Müdür beyin anlattıklar& içinde de11ile Salkım Süğüte giden caddenin nefaise Cartı temayülile mezcedt·n müşabehet buldum. met fırkalannm v~~ .,e ~ 
enteresan taraf, bu ıeue Yalova kö~ftlinl teşkil etmek ve Salih Efendi Ehüızlya Tevfik Uey bizde mathancı· nana fazla hir itimat ile (KiitUpa· temerküzü icabettı.iJ 'd rıJJ ~ 

isminde müt~r~terine .. is~~l.~rile hıtnp lığı emsali gö.~ii.~me~iş, h~lki daha nei Ebli~~ya) i~in tekl~fte . bulundu. b~. suret~e ~aka~ı ıktl ;1,,ı 1 
da parası bol olmıyanlara açılan ed_e ede hep~ının gon_lunu ~aıanaıı cpice zaman gorulmıyecrk hır merteh~ yazılmış kıtap~aı ırı~dan ı~t~dı. ~undan bılız:e edılebılecegı ve. de~.
ucuz paviyonlar hakkındaki aöz· mifteferrl& bır 1.atın ıdaresı altında ye çıkarmakla iktifa etmiyerek zam:ı- pek hoşlanan ızzetı nefsımın bır ham· itrat görüleceği kanaatııı .,ı J 
lerdi. bulunmak itlh:-rile ~~n_ıen ?.ü!ün o tn nın en milhlm, en güzel, belki hala le ile ona i~i tasan,urumdan b~hsct· hem olarak, Kral Bor!• .1,Ôe'; 

Zllğürtlilkten başka her der· raf halkı~a hır mev ıdı mulakat tes· ondan .onra gelen ı.amanlar i~in en tim. Beni hal~. cezbetmekt~n. ~~h kal · binenin teşkili vaıife~ıPI 
1 

te 
de deva olan Yalova, artık bu kit ederdı. zengin ve mükemmel bir mecmuHını mıyan fenni kıtaplardan ıkısını o l..a ti . . M uah"of 

B d b J h ·k · · . k' beli... ra arın reıaı . ıu ~ ucuz: paviyonlarla o derde de en e u stan ul ı ·ametı e na- ne rederdi: Mecmuai Bhiizıiya.. dar merak ıle 1>kumuştum ı ı tf oı ;; 
deva olacaktı. smda beraber bulunmaktlln hazzet· Mündericatının müntehcebiyyeti ,e sonra bunlara dair birer risale yaı· e 

10 I' f b' teıııerlı fı5 
,. diğim '\'e her husuc;ta del;\letinden. tab'ının nefaseti ile hihakkin bir müm· mak ümidile icmal bile etmişt~~: .Bu~ . M . . Ma ıv~ . ır alıtll•. t', 

Biz Yalovadan dönerken gU- Nmimfyetinden müstefit ohıduğum taziyeti mahsusa gösteren bu risale· Jardan biri (Taklidi c;ari) dıgerı Sı· bınes! ~etkılın~ . ç 111e5'' ~)ı ~ 
bedbaht pir Ahd~~halim .. )fem.du~a de kendi yazıları da türkçe. inin güıd nirlerin vazifesi,, idi. w . . ~endı~~rılc teşrıkı ıaıile ilı;f. 

Def dört bir tarafsndaki bulut- burada bulu§mak uıere soz ,·endrım. liği ile ayrı hir <'azihe ft>şkil ederdi. Hih bir zaman yazmadıgım n hıçhır ıstedıgı fırka rUe Ok fllOf ~ 
lara kadifeden ve ipekten renk· Onunla nasıl butuı1tuk. bilmiyorum. Ru risaleden başka onun "KUHipa· zaman mevzularına temas etmediğim maslarında pek bUY ,,,Iı !,.1 1 

le.r vererek batıyordu. ~akat d~rhal .~vl~~i~. Onda kendi- nei Ehüniya.. ernamei umumisile in· için kendimde k\l\·nt bul~m.adığım dilçar olacağını ~n 1'fiu~Odl~e~ 
Celil Sahir B., bu teneııühte eıne temız ve ıyı gorunen şeylere dN· tlşar eden küçük kıfada, pek güzel hu iki tasanurdan bahsetmıştım. llrr besini kısa k~ıtı. ·ıi l 

olsa ve bu güzel manzarayı g6r· hal teslim ~tan bi~ ~al~. i.~tiyım ,·ar- ha ılmış, bir külliyat silqilesi vardı ki hal onlar i~in bend~n. vadalındı. Re~- vakıt müstafi 111e~;,cı't ı~ 
seydi, mutlaka kendini tutamaz dr. Fakat pıs ve kotU gor~nen ş~ylen• Namık Kemalin "Tahribi harabat .. ,.e ki bu sadece bir ıltıfattan lbaretlı. reisi M. Liyapçefe rP pllrt ,'.' 

de affetmiyen, aman vermıyen bır hu· (Takip) tenkitleri, Şinasinin şiirleri Fakat seneler geçtikten sonra o he· Od l mento i."'c1eıt (.t' 
ve: sumeti vardı ki keskin taarruzlar)!\ Seyh Galibin (Hüı::nü Aşk) hecliası men her tesadüfte isimlerin. i unutma· . k 

8 
kpa.r 

8 
zar teatiııtı IJ°' . 

Seı--oUim, bak, ufukta yangın var; "''"'',_,,_, ....... nmMt-11ttHı.11111111111111111 -.. • d . t'sar etmi ti dı;:.ı bu tki O'ayri mevcut kıtaptan hah ıl no taı na bur o~ f' ~ 
}'anıyor bir cihanı pür esrar! • Ef H "'b d' ogurt o me)an 8 ın 1:. :. • 1§ "' 'f · t ke rnec !M 111. 

ctp • z. 1 •anı ıne,. Y Gidip 0 matbaayı ,.e bu 1.atı ziya- seder, bana gülerek: "Haniya? •. ,. der vazı eyı .. er t etl':f OJdl;,.t, 
derdi... dağıttı... . ret etmekte ne kadar isabet etmiştim. di. lın UçUncu m~racaac,11" ~~ 

Gece ıis oldu, vapur Boğaıda Fakat hır takım rüfeka bu Gala tanın e ki bir taş hanında hiç Bu da belki dostane bir ataydı. llfr eski başvekıl M. odil il• fıtj eİ 
cevelin yapamadı, cemiyet reiıi hadi11elerden ha~erdar .ola~adı· terden miirekkep - fakat ne güzel halde Ebüzziya ~athaasına bu ıiya· t~r. Bu ıat te~e~~fflerk!t.bi'"' 
mutat ihtiyatkirhjı icabı olarak lar. Gene taf sıl etmıyelım de _ hir ~an'at yuva~ı yapmıştı. ret hende mane,·ıyatıma kunet ,-eren bınaenileyh bır ff k 
Betiktaşa çıktı. iıi kazasız, be- haberleri olma11n. Beni medl'ni hir adamın kibarane bir inşirnh hasıl etti. • 1 teşkiline .. "1~.';a • 
JAsız atlattıiımız için Hafa& N.- ~ :J4M- edaaile kabul etti. Aramızda koca bir Halit Zi11a U11ak~ Zade j pek meşkuktur. 



Mecli in ·ne 
celsesinde 

(lJsı tarafı 1 inci ayıfada 
turunda açılarak tasnif olunacnktır. 
h Reylerin milstakillerinkiler de dn
~l olduğu halde Gazi Hazretleri üze

l'irıde ittifakJan muhakkaktır. 
Tasnif neticesi meclf dağılmıyacak 

;e l"eisicümhur, reislik makamını i ga
e Çağınlacaktır. Reisicümhur )emin 

tdecek \'e nutkunu söyliyecektir. Bu
nu ntUtealdp celse tatil olunacak 'e <'n 
~Utııen intihapları yapılabilmek Uzere 
~Çtlına cumartesi gUnUne bırakılacak-
ır. 

d" Cumartesi gününe kadar üç veya 
t'ort gUn frrkn kongr i de,·am edecek 
it. 

Har i Cİ Haberler 

s 
Bir 

orku ç za 
tiren tutuştu, 46 kişi öldü, 

41 kişi yara 1

andı 
Manzara çok ko wkunçtu,lıalk sür'atle giden 
· tirenden kendini kaldırıp atıyordu 

Kahire, 29 ( A.A) - Tenez- gidenlerin kaç kişiden ibaret 
zUh maksadile iskenderiyeden olduğunu kat'i surette anlnmağı 
Kahireye gitmekte olan yolcula- güçleştirmektedir. Makinist, ka-
rı götüren bir trende üçUncii sı- zadan güçhal ile haberdar edil-

nıf vagonlanndan birinin teker· diği zaman iş işten geçmiş 
BUyUk kongr )eklere yağ vermeğe mahsus bulunuyordu. Tutuşan 3 vagon 

bij ~nkara, 1 (Vakıt) - C. H. Fırknsı tertibatının fazla ısınması yüzün- diğerlerinden ayrılmıştır. Bu va-
ııı Ylik kongresi !i mayı sah günü, u- den bir yangın çıkmıştır. Maki- gonlar yanmakta devam ederek 
c ıınıt rei Gazi Hz. tarafından açıla- nist ile muhabere vasıtası olma- enkaz halinde gelmiştir. Kaza 
aktır. 

l\ dığından kendisinin nazarı dik- yerine sür'atle imdat kuvvetleri 
i 

1 
ongrcnin cumaya kadar 3 - 4 gün 

~.?de rnUznkere ini neticelendirmesi katini celbetmek için sarfedilen gönderilmiştir. Yaralılar Kahire 
Umkündür. bütün gayretler uzun müddet hastanelerine kaldmlmışlardır. 

k Program ,.e nizamname müzaker~i, semeresiz kalmıştır. Trenin sür- Bunlardan ekserisinin sıhhi vazi-
tı:~&'tenin çalı mnsını kolaylaştıracak- etle yol almakta olmasından do· yeti ciddi endişeler uyandırma-

1 layı alevler çarçabuk 3 vagonu maktadır. Makinist tevkif edil-
ft'I t ve K zım P .larla Re· daha sarmııtır. Birdenbire sey- miştir. Kaza hakkında tahkikat 

p c P B. dUn glttller yar bir cehennem içine düıtük- yapılmağa başlanmıştir. 
'ta.L. ~uı.rte i gilnü ehrimize gelen Ba 
~7Uımız t met Paşa ile l\f ecli Rei i- lerinin farkına varan yolcular Facianın neticesi 
le z l\Jtzım Paşa dün nk~amki ekspre korkudan yarı çıldırmış bir hal· Kahire, 30 (A.A) - Dün vu-

Ankaraya hareket etmi lerdir. de kendilerini tutuşan vagonlar- kubulan şimendifer kazası ne-
fı ~smet 'e KCLzrm Paşalarla birJikte dan dışarıya atmıılardır. ticesinde 40 kişi ölmüş, 41 kişi 
~: a umumt katibi Recep Bey de An- Demiryolu hattı boyurlca vü- de yaralanmıştır. Yardım kolları 

tlaya hareket etmiştir. cutlarının yarısı kömfir haJine ve kaladan sağ olarak kurtulan-
b ı· srnct Paşa Hazretleri motörle Hey gelmiş erkek, kadın ve çocuk lar çok acıklı ve yürek sızlabcı 

Avrupa 
5 - VAKiT 2 MAYIS 1931 

Birliği konfer nsında 

.. ki e, us a e ı a 
Bir itaıyan gazetesi vaziyeti t 

ve tenki ediyor 
lil 

Roma da ;nti r eden La\ ora Fa i~· "Türkiye ile • o\ yet Ru yanın ken-
ta gnzete i Tiirkiye ile .. ·o,-ret Ru ya- dilerine yapılan bu da,·eti kabul etmc
nııı Avrupa birli rj tetkik komi yonu- lcri hu iki memleketi fili Awupa tet
na da' etleri hakkında ne rettiği bır mn kil{ mesaısine muarız olnrnk gö terdiği 
kalede unları )azmnl\tadır: li tihdnf _e~en ne ri)a~ı en sarih bir su 

"Türkiye ile , O\'yct Hu ) anın A,. rette tek zıp ctmekt dır . 
rupa lıil'liği komlt~fnln gelecek içtimıı 'J'iirkiye ile So\;>et Hu ) n kendileri· 
ınn d=ıvetleri munhnsırnn ruznnmenin ne )apılun munmelcden muğber olmak 
üc-üncü fıkrasında te bl teclllmi olup ta tamamen haklıdırlar. Çünkii bu mu 
ik.tısadi mc elelerin müzakere ine i ·amele iki memleketi ba i Avrupa 
tirak etmelerine dair kendilerine gön- zümı c i içinde gayet arih olaı ak dun 
derilen dtnete ,·erdikleri ca,·np e,a iti bir me\•kicle bırnkt)OI', Türkiye ile 
badle aynidir. Her iki hükumet de tıu So,)et Hus)a umumi fnnll:>etten hariç 
me aive i tirnld kabul etmekle beraber tutulu)orlnr. Kendilerinin vazife i 

1 kfınu~u ani içtimaındn ''eı·llen knrnr tahdit olunu) or. 
ile imdi yapılan ve evelce Cenenede Lavorn l<'aşista gazct i, Briand 

1 

takarrür etml bulunan hukuk mli~a- \e Avrupa ittihadı komitesinin bilhas 
va tını tamamen ihUıl edici bu da\ etın sa mahf)etleri itibaıile artık 

1 

mücddnsı arasındaki tezada tee süf snrh olmaktan çıktıklarını ehemmiyet 
eylemektedir. le ka.> dederek Itah anın Bl'iand proje-

Mezkur gazete, bu cevnplann ger(')< ine iştirak için 4 temmuz 1930 
e.«as, gerek muhte\'n ,.e gerekse mel- tarihli muhtıra rndn ba:.1ıca dermiyaıı 
huz neticeleri itibarile hniz olduğu fe\' ettiği Al rupa tetkiki mesai inde ,·alı
kalitde ehemmiyeti kaydettikten onra det \'e umumi) et nı tını hatırlatıyor 
diyor ki: \·e ltnlynnın A uupa projesi mesele i:ıl 

==============:===ıyeniden tetkik etmek mecburiyetinde 
vada taayyün edeceğini hemmi· kalacağını öyliyerek: 
yetle kaydetmiş ve yakında Fllhakikn, bütün Avrupa devletleri 
700 tayyare tarafından bir ma- arasında tesnnUt tesi edilmeden bir 
navra yapılacağını h ber ver- Avrupn tesanüdü tahakkuk edebilir 

mi? Bu as nokta üzerinde ~"~-.sit ı. 
miştir. 

talyn daima ı rar ctmi tir. Binaena-400 ölü 1. •den liaydarpa ayn gelml. ler, i · şeyler anlatmaktadırlar. Yarı çıl-
'<l Yo el cesetleri, can çekişen veya inil-
teı· n a bir müfreze poli tarafından gın bir hale gelmiş bazı anne- Mo kova, 30 ( A.A) - Knf· 

amıanttuslnrdır. tiler içinde kıvranan yaralılar 

leyh Tiirki)c ile Sol'yet Ru yn milsavl 
hukukla kabul edilmeyip i tiraklerlne 
JQtfcn müsaade olunan 'e arzu edilmi
yen misafirler olnrnk telil.kki edilirler
se ltalynnın me~kur projeye i tirak için 

l görülmektedı'r. Cesetlerı'n biribi- lerin vagon pencerelerinden fır- kasyada Ermenilerle meskun bu-
l> 8~et ve Kazım Paşalan Haydnr-itşa ı tsa rinden az rok uzak bir masafe- latıp attıkları bir çok çocuk ce· lunan Zangzur havalisinde vu-
lııUa·· yonunda ''ali Muhittin, poli ~ setlerine te adüf - olunmaktadır. 
~t uru Ali Rıza, Marn meb'u u neh· de bulunması bu kazaya kurban kubulan zelzelede 400 kişinin 
lf~ Ve fit.at ne) ler, Gir on meb'usu Bu kazaya kurban gidenlerin ölmüş ve 1000 kadar kimsenin 
lf ~kr Tank, liman irketi müdürü mal He~ bugün c\.nkaraya hareket €'de hemen hepsi Mısırlıdır ve fakir- yaralanmıt olduğu bildirilmekte-
l~llldi, Seyriı;;cfain müdürü Saclul ct'ktir. , tabakasına mensuptur. Bunların d' 
lı._' Edip Sern't, Ordu mch'ıı:su Ahmet Hareket eden mebuslar arasında bulunan Anditi isminde Gıra. ndlnı·n Protestosu 
~~ıısa.11, Abdullah ne~ lcr kolordu erk:ı -1 l\lccli. in açılma ı mtinas~hetile b.ü-

teşy etmişlerdi r. Hin m<'b u. lar Ankaraya gıtmektedır- bir İspanyol kadını trenden at· Bombay, 30 (A.A.) - Gendi, 
Ateclis reisimiz Kazım Pusa Hazret- for. lhhe olunrın rngonlımı rağmen lıyarak bacağını kırmıştır. .t d'·. b" k 
ı gazetelere gön~er ıgı ır me -

bir muharririmızin muhtelif ual- ~ nt.tklı ' tıgôtf1ardn bütiin ye ı ler tutul Yapılan ilk tahkikat ateşin k h k 
t\ıı. .. " f ı d b' - tupta, Delhi misa mm ü umet ~ u ce,·aplnrı , ermiştir: mu tur. uçuncü sını vagon ar an ırın• 

!IU' ''eni mecli ı nrn) ı pazartesi gd Diln ) eni meb'uslardan sn bık Bey- den çıktığını göstermektedir. tarafından ihlal edilmiş• olmasını 
'ttırıı:Sılacak, enelit reis , e ri) n et dh a oğlu beledi~(' idaresi e\'lenme memur~ Yangın 0 kadar şiddetli ol- prcıtesto etmiştir. 
ıııu1 )~ni azaları ecilecektir. Hunu Ube) dulhıh. Uyunı.,. me~~uası ~a~lb~ muştur ki .. demiryolu boyunca Gandi bu mUddeasını teyit 
h,bıectkıp mera imle rei icumhur inti-I Ah':'et Ih an, .. ahbık mu.:r.eler mu.du~u uzanıp giden telgraf telleri alev· etmek üue gösterdiği sebepler 
~ tapılacaktır Halıl B. lel' dun nk<:amkı po ta tıemle 1 · t · 'l · · K h' arasında bilhassa müsader edil-

~, .. tnı ıncclls en.cümcnleri ilk irfima- \nknrayn harel\et etmişlerdir. ·ıerınt lestrfı e yahmpb erıJ?tbş,_ a ıre 
•ı I\..._ • ~ ı e e gra mu a eresı ır saate . miş olan arazinin sahiplerine he-

tr. ~~ gUn ~onra intihap olunecak- lçtlmaa davet k b' "dd · k • d 
dallı t\•kaJade içtimnın ne kadar de- Türkiye Büyük Millet meclisi riya- ya :n ır mu et ın ıtaa ugr • nüz iade edilme iğini, azledilen 
~Urı ;deceğini .. imdiden kestirmek müm setinden tebliğ olunmustur: mİış ır. köy muhtarlarmm memuriyetleri 
t~~~ğildtr. Bunu mecli hinnt tayin intihabatı hitam bulan dördiincU Spanyada Vaziyet batına dönüp gelemediklerini, 

t: ~lr. ı Büyilk Mil1et Meclisini, te,. klfıtı esasi- Madrit, 30 (A.A) - Hükumet mevkufların hala salıverilmedi· 

vazettiği csa lardn.n biri sakit olur. 
ÇUnkü bu suretle ispat edilmiş olur ki 
fiJhnkika Anupa Htihaclı iki devlete 
karşı yckdiğerine bağlanan bir de\•let
ler bloku olacaktır 'e ) ine ispat edil
miş olur ki JJrianclın ismi Türkiye ve 

Sovyet Ru~yanın aleyhinde ve munha
"ıran Pari in menfaatini ve Piırls si
)a etinin mali ,.c a kcri snhn1arda ida 

re ettiği bir de\'letlcr zümre i menfna 
tinin ,·ikaye ini istihdaf eden bir ter
tipten ibarettir. Binaenaleyh, temen
ni olunandan ba .. ka bir hal alan bö:r
lc teşekküllerden ltalya için ancak 
çıkmnğa lrnrar nrmek kalır. 

Avrupa birliği komisyonunu terket 
menin Ttalya için hiç bir mahzuru yok· 
tur. Bilfıki hüyle hir karar çok man-

tıkidir. l\feikilr gazete makalesine şu 
suretle nihayet veriyol": Ilı! ı, ncu mecJi encümenlerine 'eril ye kanununun 19 'e 2;) inci maddeleri bir mayısın umumi istirahat gını, zulüm ve itisafta, tenkil 

lıııı t tan mali, idari knnun Hh ihalaıı- ahkflmıııa te\ fikan ı mayıs 1931 tnri- " U 1 k lt 1 tedbı'rlerı'nde h~ıa~ devam ve ısrar "Bugün ~nevre içtimaının arefe• 
Ilı kike t k'l dil k · · u ı · d r k ır. d ı k · t• d · t gun ° masmı nrar 3 ına 8 - u sinde bulunu"·oruz. Bu mesele'-i açtk-eııı eş ·ı e ece yem ene · ıın c ev ·a .ı e o nrn · ıç ımaa :ne J .; 

l:ıa er tarafındnn demm edilecektir. ,.e ıu.ayı kiramın vevmi meıldirdn An· mıştır. olunduğunu zikretmektedir. ça matbuatta ortaya atmak ' 'e müna.o 
ıııultt~andan evel bütçen)n ~ıkanlma ı karndn. bulunmal~rım rica ederim E· Naznlar meclisi Kalatr~':.a, M. &riyanın bir muhbre ı kaşa etmek ,.e keza komisyonda ileti 
lluııQ l\ olmıyncağını zannediyorum. fendim. Alknntara, Nontes ve Santiago Paris, 30 (A.A) _ M. Briyan sürmek lazımdır. Kanunusanide I-

llt a~1~n ~azl'an 'e b~lki .. de tem- Türkiye/~.~/. "!celisi da~i askeri teşkilat ve sınıfların nazırlar meclisinde tasvip edilen tal yanın tarafını iltizam eden Alman· 
~lt len 1 içm muvakkat hır butçe) ap Rcısı Ka:zım dagıtılmasına karar vermiştir. bir muhtırasında Avrupa vazi- yanın vaziyeti ne olacaktır. Almanya. 
ı..,, lltt 1 J> edecektir. Bir mU takil namzet daha Eybar ve Yaka ebirlerine d siyaseti Avrupa ittihadı me elesinde 
~ edıı§lerden sonra encümenlerde tct Fatihte belediyenin itfaiye garajın- 11 .. b ld ş .

1 
yetinin dGzeltilmesine ve yeni en 

'J,. mı· 1 • b" . d . . 11 F.,f d' f .. .. numune e e unvanı verı - 1 "t t kl'fl · • ı'zah önceleri pek muhteriz dn\'.randr. Dil• ·• ta , o an umumı utc.e rneclı- a tesvıyecı ısan , en ı are e gunu . . " can anmasına aı e ı ermı 
\lbi t ahare ltaJyanm takip ettiği hattı ha .. 

')..U ne arzolunacaktır. l'İlc1'-·cte br i tida. ,·ererek lstanbul meb mış ır. etmiştı'r. Bu tekliflerden biri zi-
ltı "t t ki J h reketin isabeti tavazzuh etti. Fakat 
t.t~~i ~ l namzetlerin intihau edil- u Ju•u için müstakillen namzetliğini 8\T8Ill0 ehemmiyeti rai mahsullerin satım ve sUrü· 
:~n r.·?eı·Ierde fnkanm nnmzct gö - koyduğunu bildirmi:.:tir. ltnlya Avrupa birliği komisyonunu 
~lır;ust rıniyeceği hakkında bir şey Yali Muhittin Bey isüdanın altına Ro~a, ~O (~.A). ~ M .. Balbo müne ait en iyi usullerin bulun· terkeder e Ilerlin hükumeti de ayni u 

tn ın. ,, intihabatın bittiği. tnmamlanmns1 hava ışlerı butçesının milıake- masına, ikincisi sanayi mahreç- retle harekete mütemnyH mjdfr. Av 
. llay 4d1iyc Vekilimiz için emir gelirse yaniden müracaat ede resi münasebetile söylediği mü- leri hakkında ameli ve faydalı rupanın dünkü vaziyeti, iyasetinin 
~i~e tam tatilini geçirmek üzere şeh rek namzetlil:rni koyabileceğini melain him bir nutukta ilerde vuku tetkikat icrasına ait bulunmak- daima millhem olduğu dürüsti ile Fa-

gelen Adliye vekili Yusuf Ke- de br cevap vermiştir. bul cak harplerin akibetinin ha- tadır. şizm tarnfından tenvir edilmi~tfr.,, 

~,~ ~11 frika numarası: 119 pıyor, bir hareket )apamıyorum. Bir nüyordu. Bu menhus zehirli kandan ıükmemiş miydi? ::\lanzarn gittikçe tc- yükseliyor. Bunlal' a),n hale ine isabet 
~f'fL c:!P cephesinde .... müellfii söz öyliyemiyorum .. Birdenbire I..ud- \Ücudünü kurtarmak j ti)ordu. HSSÜ edi)ordu. Ormanlar puslandı. ettikce kızıllnşıyorlar. Uzakta knvnk-

f'{ .c~ario. Remargue \'igle yalnızım ona bakıyorum. Odasını on derece vüzuh ile gördü. Giimüş gibi nehirler adalar gözüktii. far gözükü) orlar. Adeta bir htıtıra gl-
Sonra bir elin beni uzaklaştırdığı Her kitap, her çivi, taş kollek İ)onunun Yine kül rengi kanatlar gittikçe yük e bi müphem. 

nr bir takım adamların geldiğini farke her in'ikı1 ı gözlerinde yer etti. Oh! o lerek uçuyorlardı. Vfuk berraklanch Ey gençliğimizin kavakları .. Siz baş 
diyorum. Ludvigi alacaklar .. llk yak- dası. O hendi 1 ile za)ıflı)arak YÜcudü bir deniz peyda oldu. ka bir hayatın mevcutlarısmız.. Yol 
la anı itiyorum: ona ldm e dokunma ne hulUl ediyordu. Sonra tekrar uznk- rnkat birdenbire boğazından acıl\- kararsız 'c beyaz, kırı ke erek uzanı
mnJı ... Fakat biı'denhire yüzü bana ~o laştı. Uelir~izle:;;ti. Gençliğinin hatıra- 1ı bir sa) ha çıktı. Son bir düşünce hal ) or. Na ıl oluyor da cihan bu kadar 
ğuk, deği ik, yabancı göziiküyor. Ar- lan bir sinema ~eridi gibi gözü öniin- siz kalan şuul'Unda peyda oldu. Korku snkin \C zi)alı? .. 
tık onu tanımıyorum, en deli) erek dı den geçmeğe başladı. Ormanların ar- gelmi:.f i .. Kurtulmak istiyordu. Dnmar Lfıd,·ig ! Ren de ... artık istemiyo-
,. arı cıkıyorum... kn ında dikenli teller, şrapnel bulutla- lannr bağlamak istedi. Doğrulmnğa nım .. Bana dıı bu hayat kafi .. Artık 

* • * rı, ağır obü infih\kları.. elini knldırmağa ga) ret etti. Yücuclü hiçbh imizin hu hayatla alfıkasr yok 
~n~ en ?n gören l\:n.rı. o~m·u"':~· ~'akat hiçbir. havf icini knplamndı. titredi. Artık çok :r .. aif kalmıştı .. E.lrn- ki .. ) a5'ayıp ela ne olacak? .• 

Lud' ıg akın udeta "en ıdı. Knı 1 .,, ı- Çanlar l\afasında uluyorılu. O kadar fında her ... ey ınunzznm bir de' ır ıcrn .. 1 LA d .· · . 1 'tt' ? . _ . • • • ... · ıı.1... tı \lg nı)e )aınrz gı m. 
dınce Lud,ıg muhtchf i . Ierını "e l' - kun·etle ki. kafası çatlıJacak gibi olu- etti. Sonra hep::si bitti. Gece kanatlı • . 

O •I . t · tti· ı· ··cıdet ' ' a"ı . d .. .. .. f'f, t d ·b 1 .1 A) aga 1,alf.ı)orum: cllcrım ateş l •' aı ını anzım e , Hr mu -" 1
• yordu. Ayıu zaman a zulmet buvudu. muazzam kus. ha ı nana aı e erı e . _ .. . 

cı • d . k it w • k .. .. . ... ] . ı çınde •roılerım kıvılcımlar sarıyor 'ti· )az ı. • onı n o ugunu pencerenın e· Sonra eslt•r sondu 'egece ııencere<len yanına yakla tı n~ kanat arı "e "17.ce "' _ • • :o : 
~lı.ır tUrı·· . narın:ı çekerek ) anma ma anın iizcri- girerek odayı kapladı, Dul utlar giı·c- onu i tila etti.. ".ıtmam .oldu.gu~~ hısscdıyorum: Dü-
~ "' · u ıhat d . 1 · . 1 . d 1 . k ı . ı . * * ilncelerım bırbırıne knrı ıyor. Ne vap 11ıtu ı kad a e emıyorum. Otel ne m engeı o usu sıca 9U O)< u. rek aynhl:u ı altında dalgalanmnga * . . . . · .. 
,~ııı 0ltıj·or:n orada, Karı orada .. gii- Kapı~ ı .s~rmele~i. Ko~tuğa oturdu. ve başladılar. Lud' ig müddeti ömründe Başım boş, J\ollarım taknt iz .. San- tıgımı artık b.ılm~.yorum. Mınldandıgı: 
~ arı1ıy Bana. kalmamı söyledik- suyun ıçınde bıleklerınln damarlarını penbe flaman kusları görmek i terdi. dal yenin iki tarafına sarkıyor. Balko- mm farkındn:) ım · 
r,tlllı, ~~um. Gidip biri ini arı)n kesti. Şimdi etrafında hep bu kuşlardnn gö nun parmaklığı önünde yayılan ça- - Beni ele ntınız .. Beni de rnnmı· 

0ltu a d~~~.a kabul i!=:aıeti Hri ı\cı hafifti. Kanın akma mı seyret- riiyordu. Acaba vaktile gördilğii bir yırları ve ufukta dağların ma\'İ hattını z:ı alınız .. 
\1 U)orum ... l\apılar ç:u ti. O, bu manzara)ı çok defalar dü~ii- sürü ;>aban kazı kızıl l>ir U.) içinde gö görüyorum. Daha arkada bulutlar t Bitmcdi). 
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Greta Garbo 

ten korkak olan bu zabite aldırmıyor 
ve onunla alay ediyordu. 

Greta 
Garbo'nun 
Sesi 

Dir hücum esnasında Jerry de ar 
adaşlanna ce.sur olduğunu göster
mek için hir mitralyöz bölüğüne hU

'.' An.~~- Chris.~i~:· hize ~!i~ a:ırboyu cum ediyor ,.e onları esir ediyor, fa
se ı, ) uzu ,.e. but.u~n . hunyetıle en kat kendisi de tehlikeli surette yarala 
fazla ve~·en b.ı:. fı.lımdır. . . .. nıyor, öleceğini his ediyor, (Blak) e 

tık dınledıgımız ses belkı ılk once cesurane öldüğünü ail~ine bildirıne-
b~r~ok kimseleri hislerinde yanıltır sini rica ediyor. 
gıbı oluyor. Fakat ~akikalar ge~tik~c Harp lıitmi:;,;ti, Blak binbaşı ola
<> ince, hususi ve ıçten gelen canlı rak memleketine a\"det ederken tren
ve kalınca ses,. ilk yadırgamayı sili· de eski çete arkadaşlarından (Dogey) 
~~r. insanı bog.uk ve esrarlı bir haz e rast geliyor. Ve çete faaliyeti hak
ıc;.ınde brrakmaga başlıyor. Hep ko- kında malUmat alıyor. Trenden indi· 
nuş.s~n ve susmasın. diye bekliyoruz. ği zaman halk, harpte büyük yarar· 

. ~fıs G~rbo~un ses_ı ? se: J~rdendir tık göstermiş olan binbaşıya fevkala
k~ )& ~ar_ılrnl,lde telakkı edılır yahut de tezahüratta bulunuyor, ve ölen za· 
lııç begenılmez. bit Jerry nin ailesi kendisini evleri • 

B~nun. ~çindlr .~u fi~m . 1..on~~a- ne davet ediyorlar. Orada Blak, 

Bayram haftası 
Konuşan iki yıldız 
Bayram haftası, şimdiye kadar 

seslerini duymadığımız iki büyük ar· 
tistin, seslerini duyurdu: Greta Gar
bo ile George:s Ilancroftun. 

!\felek, Marie Bell'in "Çılgın mace
ra,, sını gö~terdi, Artistik ve Opera 
Charlo'nun herkese ve her şeye rağ

men sözsüz filmini ayni zamanda 
oynuyor. 

Gloryanın'da bu günden itibaren 
Don Jose l\fojica ile bir yeni Fox rö
vüsü göstereceğini söylersek, bu haf
tanın, bütün mevsim i~inde en zengin 
· ·inema haftası olduğunu söylemi;; olu 
ruz. 

• • * 
Majik'in kapımnda şöyle bir !lahne 

oldu. Halkın n sinemacıların haleti 
ruhiyelerini gösetrmek itibarile hoş ve 
karakteristik: 

Greta Garbonun sözlü filmi oy-
nanması itibarile kalabalık. Bir adam 
sinema kapısınde duran müdür Mös
yö Ezra'ya - Ezrail .. okumayınız -
sokulup BOruyor: 

- Ne var? 
- Greta Garbo konuşacak! 
- Ne konuşacak? 

Müdür şaşmyor. E..-et, nasıl olur 
da bir adam bu kadar anlamamazlık· 

tan gelir? Elini ağzına götürüyor \'e 
tekrar: 

- Konuşacak, 

Diyor. Müşteri yine soruyor: 

- Anladrk, canım ne konuşacak! ... 

- Efendim, K~nu-şa-cak!" 

Marle Bell 

üst oluyor. Otelden Fretle firar edenledfyor. Ve istedikleri saadete ka 
kadın tam hududu geçecekleri esna- mak fçin artık arada hiç bir 
da pasaportu olmadığını söylüyor bu kalmıyor. 
nun üzerine hududu geçmek hakkında 
ki teşebbüsleri akim kalınca Lüser 
ne avdete mecbur kalıyorlar. Büyiik 
merak içer ·inde kalan Glob idarehane 

Geniş 
Perde 

si Fredi buldurmak için Jübrni tana Paristeki Paramunt sineması 
resile Ceneve gönderiyor fakat bir C· kendisinin inhisarı altında 
seri tesadüf olarak Jübin de Lüsern bir usül ile, oynadrğı filmlerin 
de inmek mecburiyetinde kalıyor. heyecanlı sahnelerini perdesinde 
Otomobilde bulundukları esnada ken- yütebilmektedir. 
dilerine ait bir posta tayyaresinin Vaziyet şudur: Makine dai 
her gün Lüserne uğradığmr Nelli na- bulunan operatör heyecanlı sah 
mrm taşıyan genç kadın Fretten işit- gelince hususi biT tertibatla 
miş olduğundan otelde tesadüf ettiği iki misline genişletmekte ve ad 
bir vaziyet dolayisile Nelli telffat· fi de gene husust bir tertibatla f 
rara kalkarak tayyare karargahına buyültmekte ' 'e heyecanı art 
gidiyor '\'e orada tayyareden inmekte dır. 
olan Jübine Fredin ismini ' ·ererek Sonra, perde gene tabii 
Parisin yolunu tutuyor. Lüsern de iki indirilerek filme devam edil 
yar kadın buluşuyorlar. Ve bara gir- Ilu usül, halk tarafından f 
dikleri zaman Fredin Cenenede dir- de heğeni1miştir. Yalnız, 

sek yediği delikanlı ile tanısıyorlarsa genisletebilmcsi içinsahnede 
d~ g?8~rılırk~n. ~un~kkıtlerın nıçın .Jerry'nin kız knrde~inin güzeHiğine 
bır bı~ne zrt ıkı fıkrı ortaya attıkları meclup oluyor. Şehir halkı belediye . 
pek. guzel anlaşılıy?r: . • murahhasları vasıtasile, kendisinin po 

da Fret ilk evvel kendisi~e nerede Geniş perde usulünün, b 
rast geldiğini bir türlii tıatırma geti- zim sinemalarda kalıil olaca'9 

~ız ?a.rbonun sesını, ~arıkulade hu lis müdürü olmasını ,.e şehri stiJa eden 
su.<ayetinı tamamlıyan bır şey olarak havdutlardan kurtarmasını rica edi 
buld~~ ve l\lis Gar?oyu, bize. -~" .fazla yo~lar. Hlalc. J erry'nin kız kardeşinin 
verdıgınf yukarda ışaret ettıgımız hu masum nn7.nrl:lrr karsısında bu tekli· 
filmi. ?ördükten . onra o:. eş izdir, , .e fi kalıul ediyor. Şchr( pek iyi tanrdrğı 
kimbılır belkı de oyle kala- şcdrlerden kurtanyor. 
caktır diyoruz. }'ilmde bütiin 

d 
. Blak kızın na1.arında kazandığı 

68.hneler güzel, enı7. harikul- t "h 1 · d k d" k ·ı· 
d 

e\'eccu e 11r en ·en ı a~ ınr ı ave 
Adedlr. Oynıynnlar arasın a baba t . . . d" k d:.o be . . ..k e m~ını rıca e ıyor. ız a ceva n 
rolUnU yapan ihti1c·ar gemıcı mu em 

" · elini ve dudaklarını uzatıyor. 
mel bir· tiptir. 

remiyor. Gazetenin tayyaresile Pa rise zemiyorsa da, Paramuntun 
varan Ne11i Jübinin verdiği talimat rnası lazımdır. 

· ~ veçhile gazeteye mensup Elizabct taı·a· mümessili olan Fahir lpek~l 
frndan karşılanarak kendi e\·inc <la- yakrnda, şirketlerine intikal ed 
vet ediliyor. Fakat Nelli kadınlığın lan hir sin.emada bunu yapa 
bahşettiği kur'!azhk sayesinde Jföza- muhtemeldır. 
betin ve Fredin adresini öğrenrneğc mu 

1
., _________ s_.,,,,. __ 

vaffak olarak bu sefer tekrar orta
dan kayboluyor. Jübin Frctle Parisc ) 
avdetinde hemen Nelliyi bulmak iizc-
re Elizabetin e\"ine koşuyorsa da ka- .. ____________ _ 

dının gittiğini öğreniyor ve mütees~ir . 
1 

dall 
Çıl "' Fran ız romancı arın g lD oluyor. Zira onun kanaatince bu kn· B , ( 'k l) · · mıı· ellıt. . . cnua mn l'l. se ısı Yılmaz 
Macera dın bankerın katlınde methaldardır. 1. 1 ) 1 hası il• flllll ... ....,., . 

Elh . . . ım o uyorum ser e,· · • 
- antrada - Gazetesıne karı-ı ıhmalmden dolayı kt F"I . uu cud~· 

n JI ı kt b" "dd .. ~ 1. kk" d' naca · ır. •ı mın mevz :.- t nlake Grison (Georges Bankroft) - · e e · e - ır mu et ıçın mezun te a · · ı e ı - • h .. d . 1 bir 
(s · · ı) · · h . Cathe ine Maylan . . 11o.• • • • mı arı> ıçın e esır o an .. ..ar. tarkey) ısmınde bir haydut çetesin(' arısın me;:; ur gazetelennden Gloh r len Fret evıne nvdetınde ... ,ellıyı evın- k .· il 

1 
• • Al kızına ıar-

"d h . d b .. "k b. ( . .. - d b 1 d b r k c1 · . . eıı, us lll man .......... "c-
mensuptu. Har~i umumide askere )a· ı are ane ın Ge 

1 
ub:·u ~~h' aa~ıyet. go- hıçkmk sesi duyuyor. Hemen sesin gel e .u uy~~sa a . u. se er ·en ı s ı~u Bu rolli Varner Bakster oyll __ ,. ~ 

zılmış ve _evk ılmiihaberini almıstı ze ~arpı yor... • o un mu ım ışlennde d" •. d 1 k 1 t • f Berlıne gondermek ıeın vanına cagı- '-'•""- l . 
F k . • . :. · k d" . .. d. . hb" F ıgı yere a ıyor ve, arşı aş ıgı ev .. .. .. • : , • . . Fmnsız filmleri yava§" '"' 

a at mühım hır bankayı soymak ii- en ı:sıne guven ıg mu ır red Stu- k l"d d'lbe b" k d k d" . . k ran mudurunden avdetinde Nelhyı 1 l'-'• .a ~ 
h . . .d h . a a e ı r ır ·a rn en ısının ur . . ka piyesasrnda yer a nt • ..,..- ili ~ zere olduklarından rnı:ife:sine gitmek ert, Parıstelo ı are anesınde yarı . . yıne evden kaçmış buluyor. Berlmcle ' • 1 ttı.11.,. ... P' 

istemiyordu, fakat a."keri polisin israrı vefatları Jübin'e havadis yetiştiryor .. ~rılmusın~. rı.c~ ve. ~ubap~akı es.babı pamuk kıra Jile müHikata memur edi- Ncv.rorkta, g: çen _sen~ 5 erd~ ~ 
karşısında itaate mecbur oldu. Tam hu esnada bulunduğu otelde işi bılahare soylıyeceğını beyan edıyor, len Fret Pamuk kıralı lrvinin yanın- namış olan Krkahçenın. g ;;..-~ ~ 
• Blake şimdi Fransız harp cephe- tilen bir silah se i üzerine Fred, ,.a IKa~rnı~ mu~aYemet imkanı olmıya~ da Nelliyc tesadüf ediyor. Ve bu e- mi oynandı. li'akat bu fıl·J11ı'.,ıı ~ ' 

ernde bulunuyor. Fe\·lrnliide cesaretile ziyeti anlamağa koşuyor ve tekrar te caz~hes~ ~arşısrnda Fre~ ~azetedekı fer hakiki hü\iyctini anlıyor. Yaui murnffnkıyet kazanntı)a ~~" 
za.bitlerinin teveccühünü ka1..anmış, J,ü lefona a,·detinde zengin banker Spil v~zıfesını unut~rak ke~.d1? 1• _çılgmca Nelli l\ladnm lrvinden başkası değil- i~i hafta göstcri!~iş, ~nu~J~ lfY : ~ 
yük ynıarlıklar gö.stermişti. (Jerry terin katledildiğini bildiriyor. Fred ak bır maceraya kapıp koy,erı}oı. dir. Bunu takip eden hfıdisat Frefc rı Deln (Gece bızımdır) ! _J 
Paterson) isminde bir genç zabit onu şam otele avdetinde acele giden biri Fret tarafından gazeteye \·erilmeğe Cenevre cinayetinin hakil\i failinin mıya başlmıştır. 1J ~ 
takdir etmekle bç::a~r. nslının hir si tarafından bir dirsek darbesi yi başlanılan Spiller gibi mühim bir §ah Nelli trvin olduğunu öğretiyorsa d.ıı * Ncvyorkta 200,0~0 Yu11:;',t.' 
hrrsız .o.lma~ı dolayı ıle o~dan n~f- yor . • ~akat aldırmıyor. Tfori.d?rda il~r sın katli .h~,·adisini~ m~temmim maliı ' k~dına karşı olan muhabbc~i kcndic; i. ~~ d~şünen bi~ . fır~a ~;,.-
ret edı.) ordu, fakat lllake ıse tabıa·jıedıgı esnada odalardan bırınden bır matı ıecıkınce l'arısteki yazıhane aııl m son defa da kurtarmaga mccburp ımlı rnmca bır fılm ) ap 



Günün mevzuu 

Futbo daAvrupaveBiz 
!\.Vrupa futboldakf durgunluğunönüne 

geçmek için ecnebi temaslarını 
intizama sokuyor .. 

Balkan kupası maçları kAtlbi umumisi 
~. Andiryeviç böyle muvaffakıyetli 
futbol oynadıktan sonra Balkan kupası 
~açlarına girmememize hayret ediyor 

alt ll~r za~anlar Avrupanm futbol ladığı zaman ~tinık etmememiz i~in şe 
lııa ltıınde uç sene zarfında yaptığı 200 bepler mevcut idi. Şimdi bu sebeplc
(S ~rn hiç birinde maglUp olmıyan rin hemen hepsi zail oldu. Bundı:n 
:ıarta) takımı denmiyor. Ayni akibe- sonra ciddi bir BaJkan şampiyonasının 

Sııa~ntdur. Artık Sp~rtaya ~eşh~u· ı te~ti_l_li için ö.n~~·a_k olmamız futhoHi· 
te l a) takımı denmıyor. Aynı akıbel muzun terakkısı ıçın pek liizımdır. Ba
~lo Panyanın en kuvvetli (F. C. Dar- zı tarihlerde yapılacak bu müsabaka-

na) da duçar olmuştur. lar sönmek üzere bulunan futbol ocn-
lıoıli'i!~~akj son seneler zarfında fut- ğımızı körükliyecek bir teş,·ik demek
l'etı·kluplerinin en meşhurları, en kuv- tir. 
~şlıleri eski şöhretlerini kaybetmeğe Balkan şampiyonası tertip edilirse 
~)·e:Yorlar. Mesela hfıJen kuvYetJi Ya1 spor temasları diğer temasları da ihzar 
~lld te bulunan A\•usturya takımla- edebilir. Balkan memleketleri arasın
~lt an Rapit yahut Viyennn e ki Ra- da seyahatler komşu memlcketıeri da
lııll·:'Ya Viyennanm gölgesi bile ola- ha iyi tanımamızı temin edecek gü7.el 

r, bir fırsattır. 

deııAvrupada şimdi aıtı tane kuwetıi Balkan memJeketlerinde futboJ iın 
lta ~Cek takım var: SHl\'ya, Sparta terakkisi için bu temaslnrdan iyi ça
~tll~t, Admirn, Hungarya, F. T. C. fa reler yoktur. 
Q~1 .. Unlar da hiç Avrupada diğcrJeri Halbuki biz şimdiye kadar bu te-
tde inde mutlak bir faikiyet temin mastnn mütemadiyen cekindik. U&ıl· 

Cek vaziyette değil. kan federasyonlarının • ayrı ayrı ve 
lta~4tin memleketlerinde de me.c;elf1 müttehiden yaptıkları davetleri tabiri 
~Yada Yuventus, Ambrosiana, Bo- ma rufile hep atlatıyoruz. 
t\\

11
:· Roma gibi sayılı takımlar rneY.I Şehrimizde bulunan Ileograrlski tn

Ade ~kt bunların hiç bir.ine (fevkal- 1 kımı reisi ,.e Ralkan ma~ları komitesi 
lı takım) demek kabıl olmuyor. umumi katibi l\t. Andirye\'iÇ buraya 

boıu11
11 • \·aziyet karşısında Avrupa fut- gelh· gelmez bizim Ballrnn lrnııasma 

lıa~ Uıı terakki veya tedenni ettiği iştirakimiz hakkında temaslar ynpaca 
kuıd .. llda beyanı mütalea etmek müş- ğını ve federa~yonla görüşeceğini söy
llıtiJı ~ kanaatinde~ iz. İngiliz futbol lem iştir. l\t. Andirye,·iç Beşiktaş 
diıı) l kitleri Arsennlın (lludersfiel- maçından .sonra bu hususta bir gazc· 
"artakn~ııtere şampiyonasındaki mu- teci arkadaşımıza demiştir ki: 
11Uy0r?etlerine rağmen bedbin görü- "Balkan kupası maçlarına i,. tirak 
~k~İd ar .. İngiliz futbolünün de te- etmemenize şimdi büshiitün ha) ret c
tl(i11i ~n ziyade tedenniye doğru git· diyorum. Dün lstanbulun üçüncü ü o· 

tlo iddia ediyorlar. lan Beşikta~ takımının bize kar~ı gÖs· 

lıtııer!t~ unu söylemek lflzım gelirse terdiği oyun ve aldığı netice Türkiyc
c\\>tııp aı cenubide Urug\'ayda bile de futbolün esaslı bir kuv\'et olduğu
(~ıı.ci aya dehşet saçan, (Nasyonal) nu izhar etti. Bu kuv\'etinizle hile Bal 
!!. lctaonat) takımının mnlüm şöhreti- kan karşılaşmalarında pek iyi neticc
'4dfr.ltıe edecek bir takım mevcut de- ler alabilirsiniz. 

lı'u1ı._ Bu samimi tavsiye ve ikazdan son-
~lt ltabuul buhranının umumi olduğu- ra Balkan şampiyonasına iştirakimiizn. 
~~ditı tıl e.dersek futbolün terakki et- lüzumunu hatırlatırken komşu şehir 

bıı. d ltetıcesine \'armak lfızım gelir takım n muhtelitlerile temaslar yap
>t~ bit a bir hakikattir. :Futbol muay- mak için de. çalış.malıyız. Şura. ı mu
tliates dereceye ''asıl olmuş \'e artık hakkattır kı kenclı aramııda ne kadar 
•Qı iyt~a hususiyetler göstermediği çalışsak ecnebi temaslar olmaksızın 
l lşi 'Şerniyor. derecemizi anlıyamayız. Futbolün iler 
1latı ~en nazik ciheti futbol merak- lemesi için birçok ecnebi takımlarile 
~!adı~ artık yaa,•ş ya\'aŞ yorulmağa ~arpışmak mecburiyetindeyiz. lyi ha
~ll ar. Bilhassa bu hal merkezilzırlanmak şartı e asidir.Fakat ecnebi 
1S~da Çok şayanı dikkat bir şekil takımlarile temas futbol lmbiliyetimiıi 
11ıt;de~ Senrci kütlesinin nl:ikasını ziyadeleştirir. Memleket dahilinde 
etı t e~, \'e ona zevkle \'akit ge~ir- ,.ehirliler ara~ ındnld temasları arttır-

4U • l.1 11:ının edecek bir yenilik elzem mak hile futholüm üzü ilerleme i için 
"? tın Çare ini bulmak giiç mü- çok faydalı olur. 
~ ~~ 

tıı. e büt" 
l't l\".tup~n bu meselel~.ri tetkik e- Atletizm mUsabakalar1 
tııOlat'ak b futbol. mutehassısları Jımir, 30 (A.A.) _ Bugiin .Alsancal\ 

fta ll.ııtaıarne:rnelmılel temasların da spor sahasında Altrnordu kliibü ilt> ~(·h 
tdırı şekle sokulmasına ta- . . . . .ı .. .. t" ar. rımtzde bulunan Ilalıkesır ıuman gucu 

' ~"ela bir A atletleri ara ında muhtelif atletizm 1 
ı._ tı:ıpi . vrupa sonra bir dün- .. , .. 
"&)>\.._ ~onas1 tert' t k l"k musabakalan yapılmı tır. hu muım-

~dırauetnıeğe baslı~·Pa efmteb 1~ a ası· bakalarda Altmordu atletleri 52 ye kar 
ııa~- cak .. ,, n u o u can- _ . . 
~ "'&t l son çarelerdir. Futbol mii· şı 7.1 punınla Balıke~rlılerc galıp gel 
l ltıese~tı. beynelmilel federa , onun mişlerdir. 
td· e ıle ~. 

1 
. . 

1torı rneşgul olmasını temen· zmır, spor B. takımıle Altınordu n. 
ı\"tuıı al', takımı arasında yapılan futbol maçm-

l~lııt{~~aki futbol vaziyetini kısa- da sıfffa karşı birle Altınordu galip 
ıu kadan sonra merkezi A\'rupa gelmiştir. 

fu ar rn"' Ilı lbotun uterakki olmıyan hi· Edirnede maçlar 
tı i fayd c~nlanrna ı için teşebbiis Edirne, 29 (A.A.) - Ilugiin Edirne 
l}~lıın: a 

1 
olacak hareketleri n· Paşaeli takımı ile ]{ırklareli Halk spo-

fit kail futı run Kırklarelinde yptıkları maç, çok 
llıellliştiklol ampiyonasına i~ti - he~ ecanlı olmus ve neHcede P:.ısaeli ~·· 

· Bu .. ampiyonanm baş 1 fıra kar~ı 3 sa)ı ile galip gclmi~tir. 1 

Avıupada 

Son m·ı i maçta 
İspanya ile Irlanda 
berabere kaldılar 
Barselon, 27 (A.A) - ispanya 

ve lrlandayı temsil eden takım· 
Jar arasında Monjüik stadyo· 

munda yapılan ve bir bire bera· 
berlikle neticelenen futbol ma· 
çında 50,000 seyirci hazır bu
lunmuştur. ispanya cümhuriyeti 

muvakkat hükumeti reisi M. 
Alkala Zamora ile Katalonya 

hükumeti reisi miralay Maçiya do 
oyunu görmeğe gelmişler, şid· 
detle alkışlanmışlar ve halkı 
mendillerini çıkararak sallamak 
suretile selAmlamı§lardır. 

Bu maçın daha birinci haf
taymm nihayetinde bittiği iddia 
edilebilir. Çünkü, iki haftayimda 

her iki takımın oyunu pek sö
nük olmuştur. 

irlanda takımı çok sut oyna
t . ıştır. Bu takımın oyununda ne 

iskoçya ekiplerini temayüz etti· 
ren incelik ve zerafet, ne de 
İngiliz takımlarının oyrınlarındaki 
kavrayış ve meharet görülemi
yordu. 

İrlandalıların müdafaa hattı 
bilhassa kalecisi nazarı dikkati 
pek ziyade celbetmişlerdir. Fa
kat, muhacim hattının hücuin 

ve taarruzları muavinlerin yardım 
hususundaki kusurlarından do· 

layı tes ırsiz kalmıştır. Muhacim

lerden Moore İrlandalılar hesa
bına ilk sayıyı kaydetmiştir. 

İspanyol takımında en ziyade 
muavinler di~ kati celbetmekte 

idi. Muhaciınler ve bilhassa mü· 
dafiler pekaı memnuniyeti mucip 
bir surette oynamışlardır. 

Birinci haftayımın başlanğıcın- · 

da İspanyollar intizam ve tesa
nüt dairesinde çalışmışlar, rüz

gara karşı oynıyan hasımlarına 
nazaran bir müddet hakim bir 

vaziyet bile temin etmişlerdir. 
Fa kat İrlandalılar kendilerini 

toplamakta geçikmemişler ve 
kendi oyunlarını hakim kılmış· 
lardır. Bununla beraber muvaf
fakıyetli :şütler çekmemişlerdir. 
İspanyollar birinci haftayımda 
iyi şütler çekmişlerdir. Fakat 
tali kendilerine yar olmamıştır. 

Bundan başka İrlanda kaleci· 
sinin ciddi ve mahirane muka· 
vemeti ile karşılaşmışlardır. 

Maça başlamadan evet M. Za
mora ile miralay Maç' a i~gal 

ettikleri tribünden ayrılarak sa
haya inmişler ve oyuncuları se
Jamlamışlardır. 

Haftaymi takip eden istirahat 

devresinde kısa birer nutuk söy
liyerek ispanya ile Katalonya 
arasındaki samimi biılikten ha
raretli bir 1 sanla bahsetmiş'er, 

Madrit ve Barsölon hükumetleri 
arnsında cereyan etmekte olan 

müzakerelerin neticesine emni
yetle intizar <:tmelerini seyirci

lerden ve ahaliden rica etmiş
lerdir. 

İspanyol takımından go'u ya
pan Raroşa olmuştur. 

Hakem intihap edilen Porte
kizli Romanhino vazifesini dira
yet ve metanetle ifa etm'ştir. 

Maamafih, ikinci haftayimde İs · 
panyol takımından Goburunun 

yaptığı bir golün hükümsüz ad
dedilmesi şiddetli itirazlarla 
karşılanmıştır. Hakem bu golü 
ofsayt addetmiştir. 
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Beogradski i e ap 
mız maça e 

medik, yend·k .... 
Bayramda yapılan maçların neticesi şu : 

Beşiktaş : 1 - Beogradski : 1 
Galatasaray : S - Beogradski : 2 
Fenerbahçe : 1 - Beogradski : 1 

Sırp takımlle yapllan maçlardan 

tlemen ekseriyetle olduğu gibi, l)U yaptı. Bunları sırasile yazalım: 
kurban bayramını da bir ecnebi takı· Beogradski bayramın ilk günü eşik 

mm maçlarını seyrederek ge~irdik. Yu taş tnkımile kar~ılastı, Stadyom olduk 
gosla\'yanın en kuvvetli takımı Ileogra ça kalabalık idi. Fcnerbahçe ile Kur-

d k. J'k ı d 'Jk .. . 1 1 tuluş arasında yapılan YC neticede Fe-s ı ı · mac arın a ı uç ~ırayı ı-:. ga . . . . 
d G 1 t • F 1 h 1, nerın 2-0 galebesıle hıten talım müsa-e en ıa a asaray, ener la çe, Ye .>C· 
. .. bakasından sonra takımlar alkışlar a-

şıktaş takımlarımızla a .. ~· rı a) rı uç maç rasmda saha) a cıkhlar. Yugosla 

takımı Jfıch ert ve mavi renklerden 
Bayramda yapılan ki çizgili fanilalar giyiyorlar. Orta 

da ba.} rak merasimi yapıldıktan sonra 
boks maçları takımlar sıralandılar. Bcşiktaşın eski 

Bayramın ikinci günü Mulen- k~~ecisi O manı _kal.eye Ye Hüsniiyü 
"d b k 1 I t mudafnaya geçırmışler \'C lstanJrnl 

ruJ a o s maç an yapı mış ır. d 11 · k" .. . . ~por an asanı orta muavın mev ·une 
Amatorler arasında yapılan ıkı koymuşlar. J<;ski iiciincü takım O) un· 
üç müsabaka istisna edilirse bu cularından Hakkıya da sağ iç me' kiin-
maçların en mühimmi Saranga ile de yer vermişlerdi. Takım şu tertiple 

bahriyeli Kemal ve Angelidis ile oynıyordu: 
Miladoviç arasındaki karşılaşma· 
lar idi. 

Bahriyeli Kemal ile Saranga 

maçı oldukça heyecanlı olmuştur. 
ilk devrelerde Kemal, hasmına 

faik bir vaziyet almışken son 
ravuntlara doğru nefesi tükenmiş 

ve Saranga bundan istifade ede· 

rek sıkı darbalar vurmağa baş
lamıştır. Kemal dokuzuncu ra

Yudlarda nakduvan olarak do· 
kuza kadar yerde kalmış ve 

nihayet Saranga sayı hesabile 

galip gelmiştir. 

Angelidis Miladoviç maçı zevk

siz olmuştur. Angelidis, Milado
viçten on kilo zayıf olduju hal
de maçı kabul etmiş ve on beş 

ravunt üzerine tertip edilen 
oyunda mütemadiyen kaçak bir 

s istem takip eylemiştir. Mılad:)\<ç 

dokuzuncu devreye kadar has· 

mına isabetli bir darba indire

memiştir. Bu devrede Angelidis 

arkasına memnu bir darba ye· 

diğini iddia ederek ringi terk 

etmiştir. Zaten iki profesyonelin 
sadece bir lcaç para koparmak 

için yaptıkları bu müsabakadan 

başka türlü bir netice beklemek 
de doğru değildi. Evvelce her 

iki boksörün sonuna kadar dö
ğüşmeleri için yapılan kontrata, 

taahhütlere rağmen maalesef 
sporcudan evvel profesiyonel olan 
boksörler maçı neticelendireme

mişler ve Angelidis döğüşü terk 
eylemiştir. 

Osman 
Hüsnii Adnan 

lbralıinı IIasan Falıri 

/Jayati Hakkı Şiikrii Eşref Kemal 

Oyun Sedat Uıza Beyin hakemliğile 
başaclı. Beşiktaş daha ilk dnkikalar
da çok canlı bir oyunla hücuma geçti. 
Yugoslavlar henüz sahnnm yabancı

lığını bertaraf edemedikleri i~in dera· 
kap lle§İktasm hnkimiyeti altına düş
tüler. Siyah beyazlılarımız bundan 
cidden gü1.el i tifade ederek Beogra
dski kalesini sıkıştırıyorlardı. De\'re
nin beşinci dakikasında sol açık Ke
malden E"ref ondan dn. Şü1ckrüşe ge
çen top ncfi bir şutle ilk olarak Yu
goslav kale ine girdi. Stadyom bu go
Jii pel\ çok alkıslach. Fakat sayı ayni 
zamanda mi ... afirlcrimizi de gayretlen
clirmiı;;ti. Cidden eri 'e işlek bir O) un 
in Held~tn" miidafnasını mii kül \a· 
zivetlere ~oku) orlardı. Fakat takmu· 
m~z Lıugün canla basla oynıyor, bütün 
bu ı,orlrnlu hiicuml.nı fedakfırlıkla at 
luttıl\tan sonra ahenktar hücumlarla 
gol ) apacak ' aziyetlere de geçiyordu. 
Birinci devre hu mütekabil akınlar 
için de (1 - O) Beşiktaşm galebcsile 
bit ti. 

11\inci cle\'rede o) un seri \'e canlı 
cera~ anını takip ediyor. Deşif,tas bir 
.sa~ ılıl\ t ef cn·ulüınu takYiye etmek Yu
go la\ lar da bcraheı li~i temin etmek 
icin adeta canlarını dislerine tak.arak 

j O) nıyorlar. Nihayet bu mücad~le~:i 
nrograclski kazandı. Bu devrenın U• 

<:Üncü dakik:ı;;.ında ol içleri beraber
lik a~ ısını attı. rat\at bu sayı O) U• 

na hfüsbiitün hareket ve heyecan ver
misti. Her iki taraf da emsalsiz bir 
gayretle bir tek sa) ının peşinde çırpı
nl'\ orlar. r aknt hücumlar, ~utlar her 

1 . fi.öden sayıfay çc~iriniz] 
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defasında sa,>ının u1,.ağrna diişüyor \·e'yan etti. yirminci dal.ika misafirlerin 
beraberlik de\'am edip gidiyordu. Ni kalecimize kar~ı )aptıl,Jarı ağır bir ta- Memleket Haberleri 
hayet Yugoslav tal.mı denenin cır- anu.1. futbol ı:.~hasını bir an için hiı· f zınlrde bir facıa 
ıtalanna. dofru faikiyetini t·le aldı. bof.;s ringi haline ~oktu. Fakat ha· 
Fakat Sırpların bilhassa sağ cenah- di::.e yatı tı , ·e oyun tekrar başladı. lzınirde 1:3aamananede oturan 
tan ve bilha sa mükemmel bir oyunnı l~te Galatasaray sanki Sırplarm lıu Farisi ism ı nde bir arabacı Meh· 
olan sağ açığının güıel oyunile irıki-::af manaı,;11: hm;ınhklarına mukabele et- cure isminde bir kızın yolunu 
eden hiicumlarr Be~ikta::;. miidafaa:'ı· mel, ldt;in topu muvaffı:ıkıyetle uçura· keserek yüzünü ustura ile kes· 
nın bilha!sa kaleci Osmanın, Ilüsnü rak :l iincü galibiyet golünü Kemal Fa· miştir. Sebebi kızcağaım kendi
ve Adnanın gayreti karşısında akim nıkinin ayağile atıyor. Bundan sonı:ı s ine verilmemesi ve başkasına 
kalıyordu . .Kaleci Osman Bandırma da den('nin sonuna kadar hftkim hir o nışanlanmasıdır. Zavallı klZ ha· 
vapurundaki vazifesi başına gitmek i- ~unla galihiyetini takviye <.>decek vazi. diseden çok müteessir bulun-
çin müsabakayı terke mecbur kaldı.~ı vetlerd<.> calı,;;tı. Yalnız 40 ıncı dakil\a l 

· · • makta, yara arın güzelliğini bo-için devrenin sonlarına doğru onun )e- da Sırplar firikikten ikinci ~ayılarını 
Tine kaleci Sadri geçti: Hü nü Beogradski üçüncü maçını dün FE'· zacağından korkmaktadır. 
hücumların pek kaleye kadar dayan- nerhah{·e ile ornadı ve ikinci defa ola· Ankarada eski ~bir saray 
masına meydan bırakmadığı için ara- rak ı ..:_ ı he;ahere kaldılar. Fen('r- Ankaranın Çangırı kapısında 
da sırada aşan serpintileri de Sadri bahcc ek eıfretle rakibinin nısıf saha- açılmakta olan cadde ilzetinde 
muvaffakıyetle pi.ifkürttü. Tiu :.-;un•t- ısı iÇinde çal;ştıı:tı halde rakibini yene- asarıatikadan büyük bir mabet 
le Beşiktaş takımı neticede Heogor:uf,;. nıedi. nu netice futbolda şansın ha) li ve saray harabesi çıkmıştır. 
ki ile 1 - 1 berabere kaldı . miiessir olduğunu bize yeniden göster- GörUlmez kaza 

Beograd:ski takımı bayramın iiçiin· tli. Çiinkü hu seferki ademi muvaf- Orduda geçen cuma günü bir 
cü perşembe giinü de Galatasarnyla oy fakryet Leı·~ki maçındaki gibi beçerik kişinin ölümü ile neticelenen 
nadı ve hırcın bir oyun sistemi takip !öiizlikten, g11rip hir tutuklukhı fırsat- çok feci bir cinayet olmuştur. 
etmesine rağmen Galataı;arayın çok lan kornlıyamamış olmaktan mütev<.>1- Türkocağı salonunda gençler der
candan oyunu karı:ısında 2 - 3 mağ- Jit değildi. Ft-nerbahçe bu defa gir- neği azasmdan Kemal B. içtima 
lup olmaktan kurtulamadı. ~in, sayı fırsatlarını ~onuna kadar esnasında tabancasını karıştınr-

Stadyom ilk güniinden daha fa~la koYalıyacak miismir bir oyun göster· ken silah ateş almış ve kahve 
kalabalıktı. llk maçın ,·erdiği bem- miştir. Fakat bilhassa sadece raki· getirmekte olan kahveci Ali 
bertik neticesi hiç şüphesiı. hu ınüsa- binin nısıf sahasında oynanan birinci 
baka. ve bunu takip edecek olna Fener de\'rede sıkı, tutulmaz darbelerle ka- Efendiyi lcalbinden yaralıyarak 
m~ı l~in daha büyük bir alaka uyan· leye te,·eccüh eden top, hazan kaleıl~ öldürmü~tür. Hadise hakkında 
dıracak mahiyette idi. Bu münaseb~t· kaleci de olmadığr halde kale çerçeve- müddeiumumi tahkikata vaziyet 
le her iki tribün ve sahanın etrafı i~i· -nin iki üç ·antim yanındna ağ üs- etmiştir. 
yaptılar. Ve oyun bu utice ile v~ tünden gitmiş. içeri girmemiş, Feneri Erzlncanda vahşiyane 
3 - 2 Galatasarayın galebesile !bitti. sayısız bırakm1~tır. Bu rakibinin bir cinayet 
ne dolmuştu. Maç mutat merasimden muvaffakıyetinden zyade Fenerin ta- Erzincana bir saat mesafe-
Mnra başladı. Beogradski eski kadro lisizliğinin neticesidir. ' de büyü Köşlinkir karyesinde 
sile Gala tasa ray ise şu tertiibile çıktı: Oyun saat on yediye beş kadar hn· vahşiyane bir cinayet işlenmiş, 

Avni kem Şeref Beyin idaı-esinde ha~ladı. 5 nüfustan ibaret bir aile halkı 
Burhan Vahi Saha ilk iki maçtakinden pek ziyade baltalarla öldürülmüştür. Cani-

Suphi Nilıat Milat kalabalıktı. Tribünlerde ve ı;ıahanm et ler köy muhtarı Mehmet ça· 
Ctlril Erciiment Mehmet Lcitif Rebii rafında oturacak ayakta duracak yer vuıun evde bulunmamasından 

Fakat bu kadro Galatasarayın Re- kalmanu~tı. Mutat merasimden soı•- istifade ederek bir gece pence-
ogradskiye oynıyan asıl takımı değil- rn oyun başladı. Beogradski ayni ta-

1 
reden içeri girmişler muhtann 

dir. Oyun on dakika kadar devam et- kımla oynıyor. Penerbah<;e kaleye \'e I 
- Saadet isminde karısile, on a tı, tikten sonra geç kalan Kemal .Faruki fanın e!lki kalecisi Natıkı, müdafaa. 

yedi. dört ve üç yatındaki çosaha:ra çıkıp yerini aldığı zaman Ce- ya da Peradan yeni Fenere giren Yas-
lal çıktı ve takımın muhacim hattı .• n tarislc. <:aıata'4araylı Mitadı alarak cuklarının kafalarını ezmişlerdir. 
şekli aldı: müdafasını takviye etmişti. Takıın Yapılan tahkikattan vak 'anın 
Mtlınıet Kemal Ercüment Latif Rdıii şöyle: karyedeki ikilikten ve Mehmet 

Ve oyunun sonuna kadar böylece oy Natık çavuşun muhtar intihap edilme-
nadı. Görülüyor ki Galatruıaray Yu- Vastaris .mtat sinden doğduğu anlaşılmış, vak-
goslav takrmınrn kaq~ısına mevcut o- Cl•vat Sadi Rqat tile Giresunda çetecilik yapan 
yuncularına nazaran en kuYHtli hll- Nigazi Ali Z<•ki Muzaffer Fikret Yaşar ve Salih ismindeki iki şe-
h~W>'maı~uı ,.c mantıki kadr(lsHe Birinci devre Fenerin hücumilc baş ririn köydeki bazı adamlar ta-
çık~tıır. ladı. Ye ilk dakikasından :-on ~ani-

rafmdan para ile kandırılarak l\füsabakııyr Refik Oı-;man B. idare yesine kadar Fenerin hiicumları içinde 
ediyor. cereyan etti. .\rkaclan giizel pa~tar bu cinayeti işledikleri tespit 

ilk akmı onlar yaptılar. Ye mlite· alan Fener mu harim hattı çok iyi an· edilmiştir. Şerirler iki saat için
kabll hücumlarımızla oyun derakap he ıasan akınlarla ölcülü ve derin paslar de yakalanmış, lincetmek istiyen 
yecanh br mecraya girdi. Ilugi.ın la· rakip kalesine tniyordu. Takımın binlerce ahalinin elinden mütkü
(ialatasaray da çok g-ayretli Ye hatta kaptan, bel kemiği Zeki dün iki taraf- )atla alınarak hapisaneye götü
f edakar bir oyunla Beogradskinin hıi.- taki iderin birnı za)ıf oynamaİarına rülmüşlerdir. 
kim bir oyun oynamak huşu~undal\i rağmen rok canlı ve müessir bir oyun- Hapisanede mahkumlarda ka
azmlne ,set çekiyordu. Hatta seı·i, tıı- la temadi edip giden hakimiyetin ade- tiHeri kabul etmek istemedikle
tu1maz hiicunılarla rakibinin en za- ta yegi'rne :lmili idi. Bu atılgan şuurlu rinden Yaşar ve Salih ayrı hüc-
yıf _tarafı. olan müd~faa hattını ~i~·hi:: oyunc~ .her fırsa!ı sayı yapac:_ak vaziye r I d 
{)ehp geçıyorclu. .Nıhayet .sekızıncı te getırıyor. Rakıp kaleye sagdan, sol eye ah mışlar ır. 
dakikada. Nihadın uzun bir pasını mu dan :;;ut yağdınyordu. Fakat işte bu Erzurumda bir telgr~f memuru 
,·affakıyetle süren Rehii önündeki lıc- nef<.>~ aldırmamacasına devam ed('n intihar ettı 
ki atlattıktan sonra top~ ortaladı. J\a Mkimint denenin bitmesine bir daki Erzurum tel~raf muhabere 
leci topu yumruklıı defetmek isterken ka kal;ncıya kadar beklenen sayıyı \'er memurlarınd~n. Fazlı Ef. intihar 
Mehmet nefis biı· şutle topa ağlara tak medi. NihaH~t 44 üncü dakikada Ze- kasdıle kendını Sarıkamış ·Erzu
tı. ki firikikteı; tutulmaz bir şutta topu rum treni altına atmı' parçalan-

Beogradski hemen dört dakika son- iceri attı. Fener uzun çalışmadan son- mıftır. Fazlı Ef. nin sarhoşlukla 
ra bu sayıya ol kin giizel bir rnnı~ile ra devreyi bitirirken Hiç olmazsa bir intihar ettiği tahmin edildiği gi
mukabele etti. ı;;ayılık bir faikiyet temin etmi~ti. bi bir pusuya düşürülmüş olması 

Oyun ilerledik~c sert hir c;arpı:;mıa İkinci devrede Beogradski takınır da muhtemel addedildiğinden 
haJini alıyordu. Misafirlerimiz pek zaten bil'inci de\'rede tatbike başladığı tahkikata ba,lanmıştır. 
~ok çalıştıkları halde :sayı yapamadık• kırıcı oyuna bilhassa bu devrede ger• "11111 .. lllllfOlllHlllHHllHHUllnlHlllHlllOmlnUUHHUhHIORUIHMIUHUlllOUUll!VllllllllllllflO 

~a asabileşiyorlar Ye kendilerinden mi \'el'dileı·. Ayalarrndan topu kaptı- mi~ olmamak ve bernbere kalmak Yu 
lıeklenmiyen kıncı bir oyunla Galata- rınca yahut karşılayamayınca kendile- gosla\' takımı hesabına çok lehte lıir 
saray haflarmı yıldırmak ister gibi ha rini meharetle muvaffakıyetsiz brra. O('tİCe olarak kabul edilmelidir. 
reket ediyorlardı. Hakemin devanıh kan oyuncumuza tekme atıyorlar. onu Çünkü sahada oyun ve futbolde 
müdahalelerine rağmen oyun yaya~ ya- el ile tutup muvaffakıyet yolunda a· muvaffak olma nokta ... ınclan he:;; defa 
vaş fena bir ham içine giriyordu. Ye lakoymağa çalışyorlardı. Yani aynen yenildiği halde neticeden lıeraherliJ,I~ 
tabii bundan ilk müteessir olan da fut (}alatasaraya tatbik ettikleri çirkin u- rıkmrş oldu. 
holün bizzat kendisi oldu. Çiinkü mii· sut. lşte Fenerbahçe hu h:ikim oyunu Fenerhahce dün çok mu,·afık. cok 
sabaka zevksiz bir mücadele haline in temadi ettirirken bir de bunların ka· hakim, hemen hemen doksan dakikalıh 
kılip etmişti. ~arlanmı~ profe yonel takımlarm h- müddetin fi:i daldkasmı hazım nı:-rf 

Bunu bilhassa lkinci den-ede gör- le yapmal\tan çekindikleri çok kaba ha sahasında oynıyacak kadar faik bir •>
dük. Birinci devrede ekilen münazna rcketlerini de aşmak. atlatmak \azi- yu ngösterdi. 
tohumları fena :semerelerini wrmi) e rctinde kalıyordu. Şunu hilhas..;a k:ıydedelim: Beog
başladı, \·e maaıc. .... ef futbol mat;ım 11,inci dene .Fenerin ilk daldkalar- ı-aclskiJ·e kar~ı Fenerin bu ümitbah::. 
vakit vakit patlak veren bir arbede şek claJ,i hücumundan kurtulduktan sonra \ ' C gnlibane oyununu hir ıt·ün en•I Ga
line soktku. mütekabil hiicumlar içinde geçti. Dev Jatasaray, ,.e üç giin evci Beşiktaş da 

ikinci devre haşlar başlamaz Gala- renin on birinci dakikasında Yugos- oynamıştı. Adeta takımlarımız Levski 
tuaray güzel bir akınla indi. l\:em:ıl lav sağ içi bir akkında beraberlik sa· takımına yok yere, pisipisine Yenil
Faruki ikinci golü yaptı. 1~te oyunun yısını yaptı. 1\lütenkiben bir müddet mi;; olmanın YCl'diği lıir aksiilameJ ile 
yukarıda işaret ettiğimiz fena Cl•reya- oyunların hücurnlarmı seyrettik. De,·- Heogradskiy<.> tiirk futboliinün en nıu
nı bundan sonra kendini gösterdi. Re- n·niıı .;onlarına doğru da Fener yeııi- \'afık oyunlannr gö<ıtcrcliler. 
ogradSki ~ok sert bir oyun tatbik e<li· den faik Yaıdyete geı;erek Deo~rad,.;ld Bu itiharln ii~ maı;rn yekununu toı, 
Jor. kalesini tazyike baladı. Zekinin i.;;a. !arsak hugiin elimizde iki•dndc b<"rnhr. 

Ye rnütemndiyen fo\'l yapıyordu. hetli anıtleri. Niyazinin tutulmaz !':iirfr~ re kalıp hirinde galip ~el mi,.;~ ani) enil 
Galatasarayın galibiyet sayısına adeta leı-i hep a\'Utlar, ornerle kesilerel\ .;;a. nıemi;; bulunmaktan ,.e daima ela fail, 
hiddetlenmiş gibi idiler. Halbul~i hu yı vermedi ve ma~ beraberlikle bitti. oyunlar oynamış olmaktan müteYellit 
meşhur takım böyle telime ,.e yumı uk Netice itibarle ~unu söyliyelim ki !•e mucihi memnuniyet bir netice var ele· 
la delil ustaca bir oyunla galilıi)t·ti l'alıere kalış Beogradski için bir g·alibi mektir. 
gt'ndi tarafına pek ~la ~eke1ihircli. Biz yet kadar kıymetlidir. Fenerin dün gös BeogTadsld ) arın son maçım mu!ı
jcendilerinden lıuııu bekli) ord uk. tenliği oyun kn hi1iyetine Ye temadi e- telit tal,rmımızla oynıyacaktlr. Yenil· 

Müsabaka bu fena ha\'a Jçinde cere- dip &iden hakimiyetine ı·ağmen yenil- men1zin imkanı yoktur. 

Hikaye Yabancı Yazan : 

Selma, Yalancı adamla göz 

göze gelince büyük bir çarprnh 
duyuyordu Kocası, sakin yeme

ğini yiyordu. 
Yabancınm tavrında hürmet 

.eren bir ağırlık vardı. Saçları 
şakaklarından hafif ağarmağa 

batlamıştı. Yemekten kalktılar: 
- Size nasıl tt>tekkür edece

ğimi bilmiyorum, eğer lütufkar
hğınız olmasa!·dı, bu geceyi, 

atımla koyun koyuna, bir dağ 
başında geçirecektim. 

Halim güldü, Selmaya dönerek: 
- Beyfendiyi, dedi bize l<arşı 

borçlu bırakmamak için kendi

sinden, bize kim olduğunu söy

lemesini rica edeceğim. 

- Bey, niçin ısrar ediyorsun 
vakıa, kendisi ile tanışmak şere

finden mahrumuz amma ... Kim 
bilir.. Belki bunu söylememekte 

haklıdır. 
Yabancı Selma'ya ve kocası· 

na uzun uzun baktı, dudakları 
acı bir bükUleşte gerildi: 

- En yakın köye ancak altı 
saatte gidebileceğimi biliyordum, 

Aktam olmuştu çifliğinizde bu 

geceyi geçirmek İç!n rica etti· 
gım ve hanımfendinin derhal 

kabul ettiği zaman, en iptidai 

nezaket kaidesi olarak kendimi 

tanıtmam liztmdı. Fakat... 

Yabancı ayağa kalktı. Pen

çereye doğru yaklaştı, dışanya 
baktı, döndü: 

- Affedersiniz, dedi, atımı 

çok severim, onun bir eksiği 
olup olmadığını kendim görmez

sen rahat edemem,' müsaade 

eder misiniz gidip bir bakayım .. 
Selma ile kocası bakıştılar. Halim: 

- Uşaklar şimdi yatmışlardır, 

size ahın göstereyim, buyrunuz. 

- Rica ederim efendim, ra

hatsız olmayınız, ben gidip ba

karım. 
- Fakat yolu .. 
Yabancı şaşırdı, derhal ken· 

dini toplıyarak: 
- Beis yok, dedi, Ceylan ıslık 

çaldığımı işitirse hemen kişniye

rek cevap verir, yolu bulurum .. 
Peki, nasıl isterseniz. 

• • • 
Selma, bu yabancıyı misa-

fir ettiğimize iyi etmedik gıbi ... 
pek garip adam, adeta şüphe
leniyorum .• 

- Evet .. Bilmem ama .• Tavrı 
kibar bir adama benziyor.. Elle· 

rine yemek yerken dikkat ettim 

adeta kadın eli gibi ince.. Hiç 

çalışmamış ell~r.. Sonra yemek 

yiyiıi fılan •. 
- Evet amma .. 

- Gece yarısı Allnhın kırın-
da yalnız bırakamazdık ya .. 

- Peki amma, Ahmet ağa. 

Fikret Adll 

elinden alı alırken niçin sakla· 

nır gibi ylizünli çevirdi, sanki 

kendini herkese tanıtmak ... 
Halim sözünü bitirmemişti; çif

lik avlusundan köpek sesleri 

duyuldu. ikisi birden: 
- Aman, Kurtla Kapla111 

unuttuktu. Ahmet yatmadan kO" 
yuvermiştir, diye pencereye atıl· 
dılar. 

Filhakika, iki köpek yabancl" 

nın üzerine koşuyorlardı. Viraır' 
Jar çifHğinin köpekleri Düzcede 

meşhur.in. Kaç defa attan adarıı 
almışlardı. iki sene evvel bir 
korucuyu parçalamışlar. Halilill 
başını da belaya sokmuşlarda. 
Selma: 

- Bitti mahvoldu. 
Diye yüzünü kapadı. HaJidlı 

ıeslenmek üzere pencereyi açar 
ken, hayretten dona kaldı, 
karısma: 

- Bak dedi. 
Köpekler yanına gelince, yr 

hancı onları sevmiye okıanııY• 
başlamıştı. Kurtla Kaplan d• 
etrafında sıçrıyarak elimi yüziloil 
yalıyorlardı. Biraz apıştıktıll 
sonra sükunet buldular, ııb~ 
sesi bir kitneme duyuldu, Y" 
banca emin adımlarla ah.ra yit' 
rüdü, girdi. 

!Sonu yann] 

Trablusga~pta 
neler oluyor? 

Trablusgarp • Bingazi hent.,
rilerimden bir telgraf 

Dün Adan adan ''sabıka BiO' 
gazide Vatan gazetesi sahi~ 
Ebülhayle zade Fuat,. imzalı bit 
telgraf aldık. Telgrafta Trabl"' 
garpte ve Bingazi de kafao" 
üzerine dikkati <.elbeder şey~ 
söylemektedir. 

Kahire, 29 (A.A) - Trabl~ 
ıarpte ecnebiler aleyhinde fi 
detli bir nümayiş yapılrmştır. ~ 

5000 kişiden ibaret olan . J' 
mayişcilerin makıatlarmın, .J~• 
yanların Trablusta olduklara ı 1J 
olunan mezalimi protesto etıo,_, 
olduğu söyleniyor. 19 jand•r ,. 
yaralanmışlar. Ekserisinin yar• 
ağırdır. -· - -

TeşekkUr ~ 
Yeğenim Perıhanm teda Je' 

de büyük himmeti görO tt' 
Haydarpaşa etıbbas1ndan dokdİ 
Necmettin Beyle asistan H•Y; \ 
Beye ve hemşire Firdevs tf~ 
aleni teşekkörlerinin ibli ,..- ~ 
ailesi efradından bulundu 

"Vakt,, ı tanit ediyorum. G•Yf. ~ 
Yakıt tahrir ailesinden rvtehm~ 

Şehzadehışı 

~1illct tiyatrosund9 bil' 
7 :\Ta~ı~ per~cmbe günü a~şa~~fl~ 

) tik 'e •rın gala müs:tmcre:.ı. , ....,,,. 
d
. d ı: ,,rr 

tl'm~it bir p;ecedc, kome ı. an.• 
c:ınb:tz, hain. 

Müsabaka ilanı 
Balkan Bırliği cemiyetinden: 1ef 

Balkan konferansının Selinikte içtima eden üçüncil ~~., 
mukaueratı cllmlesinden olmak lizere, Balkan memleke 

0 
tJf' 

ikhsadi münasebetlerile bu münasebetlerin inkişafrna aity:ııllf''' 
gun tedbirler ne gibi şeyler olduğu hakkında bir kitap 
Si İçin bir müsabaka açılmıtlır. p.,J~"' 

Altı Balkan memleketinde, yımi Türkiye, Arnavutluk. bd ıolf' 
ristan, Romaya,Yugoslavya ve Yunanistanda açılmış oları 
sabakanm şartları şunlardır: jli~1 

1 - Yazı~acak eserler, Balkan konferansı katibi uıtl~~cektİ'' 
1932 yılının mayisi sonuna kadar yedi nüsha olarak -verı • '}" 

2 - Eser, Fransızca yazılmış olacaktır. d ti ı•~ 
3 - Gclt:n eserler, her biri al tı milli grup tarafın ·~ilJ' ,,-

miş altı mütahassıstan mürekkep bir jüri heyetinin tetkı O" 
edılecektir. uçoo' 

4 - Briinci1iği kazanan esere ( 400) , ikinciye (200) ' -' 
ye (100) dolar mükafat verilecektir. etıı'1 

Bu mükafat Karneji mücssf'sesin:n lJa\kan konferans• 
leberrü etmiş olduğu paradan verilecektir. 
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Devamı 1 Bir Münaka .. nın ______ ____.. 

" l\1ünevverıerimizin fikirleri ,, 
münasebetile --. 

Tür.k diline dair htt kitıtp hakkında 'I fa W;tat Necip A:.ım Bey yapnıı:;.tır. 'ı 
ya:ıı~:ın iki tenkit mAkaıe.-.inde, pE'k ) :ı Hu Lat Ddh·anı Lıigatittürk) tE'n (dar· 
kın mai': iye rtİt hacti~rJrrin \"C hug~nl\li htm<'Sel) manasına gelE'n (~a\) kelime 
faktumların yanlış tetl\'İI' ttdildlğinl l sini nlrnı~ ve (e!'lki s~n lnp) i~milc hir 
~ö 1<'rerek (VA KIT) ta y:11.dığım ) ~w e!lleJ' ne~retmiştir. Niçin hunn ( tn
lıa dôlay1 llP muhtelif gazeteltrdt. ha- ı tarca) denilmiyor da. ötekİ!llİ lçln deni 
zı genç muhatrirler tarafından şimal ll)•or? iki~i de ayni membadan nlınmı;:. 
ve cenup Türk lehçeluinin mUna ebet değil midir? ızın (tatarca) addettiği 
terine ve biri· birine mütekabil te irler niı türk (arkaizm) !erinden N. A ım 
ne dair maka! 'e fıkralar yaııldı. Btı Be~· in bugünkü edebi türk dilini nlın
muharrirl rin bu hu u~taki fikir H! rna•ını teklif ettiği kelimeler yalnız 

müt.alealnrı (.ı\KŞ 1\1) gaze1e inin 1:1 bundan ibaret değildir. E ki türkçe· 
ni an tarihli nüshasında (Müne,•n~rl~· den özler alıp yazılarında kullanan 
rimizin fikirleri) ·crnamcsi altında trl . ba~ka birçok Türkiyeli zevat ta ntr· 
hi edil mi tir. "Oolayı~ile.. diyorunı. 1 dıl', Raif Jo"uat, Ahmet Hikmet gilıi ze 
Çünkü benim ):ıııhırrmdıt onların ,)· ,·atı do (tl\tar) !ardan sayacak cleğil:;İ· 
mıtlllilcre Lnat etmek İ!ltt'dikleri iddia niz ya! Ş. Sami Bey de (Kamusu 'I'ür
ları \·e onlnn kızdıracak "istila tenııt· ki) inde bir yığın türk al'kaiznılerinin 1 

; yülUnii,, :ınrhr:ıt':tk hi~biı• ., e~· bulunma ihya edilerek kuJJanılm~sını tl'klif et· 
dığı gibi, hele TUrki)·edc yazı dilinin mlştır (1). "Bu adam anası! Arnavut· 
muknddemtın11. dair tek bir t'Umle hl· tur., diyerek. onun özlerini de cerhet 
le yoktur. Benim biıinci makaleme ku meğe kalkr~acağınııı hlhmin edemiyo 

ı yazı yazan muharriı• o ttıaka1tdc h.• rum. 
mu ettiğim mes'elelere a in ili meyip, (1) K. T. ~ (kara) (kızıl) (akj 
i 1 ah iyatn dökerek \'f (Tatar) lann (k6ıglJ) (ıayru) (yel) ve S. gibi mad 
1'ürkl)edeki mnhum hani istflAsı d"'"'" bokılıın. 

Daktilo Hanımlar ! ---t 
.'iıe mü abakamıza iyice 

hazırlanabilmeniz İçin şimtfİ· 
lik iki makine acente inin 
der anelerinl temin ettik. l\1ü-
sabakamıza: 

UnderwooP ve ideal 

ı'\lakinelerle girecek eniz 
hu makine Rcentelerinin der· 
cıanclel'İnf' müracaat ediniz. 
• ize ho;; 7.amanlnnnızda çalış 
mnk imkanı temin edilecek· 
tir. 

Underwood için 
Galatada kağıtçılık \'e mıtt· 

hancılık şirketine. ideal 
için Galatada Haıaren 1mk:ı· 
ğındA :Nnumann makineleri 
şirketine ''e Oc:küdardR i~ke· 
le yakınında ·aumann ma· 
ğazaı:rna müı·acant 

kafidir. 
etm<!niı 

Defterdarhk hlnlare 

l\lRALIK ARSA 
Silahtarağada Kemildi 
dere paçavra nıağazası 
arsası kira ya veri fecek
tir. Senelik kirası 26l ı 
lira. K iralanıak açık art
tırnıa 17 ~layıs 931 pa
zar 15 Defterdarlıkta. 

( M-140) 

tehlikcajni ileri sürerek. ortalığı nlve GörillUror ki, e ki tUııkçe özleri 
leye vermek istemiştir. Bu. elbette doğ diriltmek yolunda hem na.zart, hem ı&· 
ru bir münakaşa metodu olmadıjı ıihi mell olarak ilk adımlar buralı tUrk A· 
bir kU\'"••et eseri de değildir. Ondan !imleri tarafından atılmı tır. Orhun ki 
sonra makale \C fıkralar yazan muhar tabelerlnl, Katılr türkçesile yazılan 
rirler de, maale ef, hep onun izinden (Aybetül haka:rik) ı neşreden zat da 
yürümUşlerdir. Doğ'rusu. benim hu iki N. A11m Bey olduğu gibi, (D. ı.. T.) 
makalemde ~"flptığnn tashihler §imdilik n (lbnü Mühenna lu~atı) gibi (tatar· 
kimse tarafından cerhedllmlş de~lldtr. ca) (doirusu e."'1<i türkç•) klasik eser· 

Hatalarını tıuıhih fyledf~~m Y. o. ": inle buralı türk ilimlerinin te9ehhüc; Ticaret ve Sanayi 
u ııllUce ric'at etmiş ve dığer ttınklt~ı ,.e azimleri neticesinde neşrolun muşlar • • •• 
i~ ... . ha~n .. cc.phtden tnarru1.n geçerek l dır. Tabii, onlar bu kabil (tatarca) e- ı Buyuk Salname 
bızır.1 gozumil7.U yıldırmak fcıteml~tlr. serlerden bugünkü edebi tül'lk dili için, .. 
Bugiinlük u ) eni taarruz cephe.c;ini hlr fafde ummuş olacaklardır. . S~l?am~mızın altmcı sene 1931 
bahi me,ıuu edeceğim. Genç muharrir B"tU b 1 kt k t cıldının ıhzarına başlanmıştır. 
ltrin dil hakkındaki kı kançlıklan tak T"....ı.~ nt .. ukn a~ı . yazmak. dadn mta ·sa • Senelerden beri illnımız veçbıle 

. uı~ıye ur çesının mu ·a era ı me· . • . 
dıre. :.ayandı~. fakat. or!aya :ıt.!ıkları •elesine karışmak olmayıp, eski türkçc Saln~m~mızın gerek lı~,?ret o~ası 
meseleye daıı· l:c:ldıknle hasb~ı~alde (ıize göre tatarca) sözleri ihya ede· netrıyatıl~ ve gere~ dıger müea· 
bulunmal\. z~nı1cdersem, onlar ı~ın dt rek şimdiki edebi dile kU\'Vet Yermek ıesatla bır. guna alakası ol?1~yıp 
faided~n halı olmırnc~ktır. . .. yolundaki ilk teşebbfüılerfn başlıt·a hakkı .. telıf ,kanunu mucıbınc<" 

(Al\ŞA1\f) ın kitahıyatçı&ı hır (ot- buralı yani asıl Türkiyeli c\limler ta· müellıfı meı ulü Mahmut Beyin 
k~nç) kelimı:dni diline dolamı' ikide rafından yapılmış olduğunu göstermrk eseridir. Bu hususta ( Yaran ıa· 
hı~de onıı.~la nlay ediyor. Onun fikrine tir. zetesinin) 18 EylUl 1930 nUıha· 
g'.1rc hu, tatarca,, bir kelime imiş ,.e "Dokuı atkUn ) müellifi de bu ese· ıında ve resmi vi!Ayet gazetesi· 
bınaaenaleyh TU~çede mRkuliyete ge· ç . · 22 .. 9 O · d 

1 B k ] ilk 1 (1, rfnl (tatarca) olıı;u11 dly~rek 1•e biri nın Eylul 1 3 ntisbasın a 
çemeY.m ~· ana n ırsa , e\'l'f a· . u d · ·ı ı 
t ) k 1• 1 1 dlQl'' t 1 .;a·ı (tatar) sıfatfle yazmış değildır. Ru m n erıç ı Anımız ıu ıuret e 
Ar e ımcs n n me U ay n Cul me· . . . . 1 t · t k 'b' t k 

lld . ç·· kU b t . dil d ~ me:nlekette dıl yenıleme Ye dıl dUzelt l ıcare anunu mucı ınce ~ • 
ır. un u ayın e me en mu· .. .. 1 
k 1 k" kt' Eğ (T ... ) me cerevanı başladığı gunlerde dil mu rar o unur. na a ayn m ıın yo ur. ~ er a.-.r • • . .. . 

dan maksat Kazan Türkleri l!!c onlar tehası;.ıs! bir TUrkıyelı Turk . ıfatıle. --------------

d d (h"k" ) 1 bir tecrılbe olmak ilzre bu eserınl mey TeşkilAtını Sarre bavıasında tevsı a a ece ı ·uye mana!!ınn ge en . . 
(otk.. ) d ~ıı ı. kild u dana atmı~tır. E8erlnde sızc garıp ve etmek arzusunda bulunan bir unç ejt, , umumen uu c e ınr t h f .. .. k 1• • · h 
k ı . b'I kt D - ··• 1 u a ıorunen e ıme ve tabırlerın e Toptancı tUtUn ticarethanesi e ıme ı e yo · Ul'. ogrusu ogrenmc \ . . • 
· t ·ı· ı. k 1. T'" k d ' I' . il !men hlçbırı Kazan lehcesinden alınmış Meslekten olmak şartlle 

enı ırse ıuu e ıme ur ı ının y ce • . . 
ve kıymettar abidelerinden olan (Div.l olmayıp, ya Anadolud.ak.~ muhte~ıf. leh Umumi acentalık 

I • t ' tt - k) t 1 t (S ··t çelerden yahut da eskı turkçe klasık e· 
nı .uga ı ur en a ınmı~ ır. o · 
k.. ) d ·ı h.k. 1 serlerden ahnmı!}trr. unç a ı ı e ı aye er mecmuası neıre 
den zat da Türkiyeye pek küçük yaşın ~akale~i bit~r.meden şunu da &Öyli 
da gelen 1i e tahsilini Türkiyede Türk yeyım kf, turk dılı \·e onun mukaddera 
mektebinde gören .,·e lisaniyatın met-O· tr haklnnda söz söylemek. mes'eleyi 
doloji ini 1\lacari tanda öirenen \'e bu kavrıyan her Türkün hakkı i~e de, (Ak 
glin de dil encüm~ni azaııından olan sak Timur ahfadının harsi istilasın
bf r gençtir. Bu genç Türkiye Türk har dan) kuşkulanma~a meydanda hiçbir 
sı medeniyetinin yetiştirdiği bir Türle se~p y~tur .. Benım ~anaatime ~öre: 
çocuğudur. Şu halde onu, "buralı delil bura Tüııklerı ~ofru fıkri ve hakıkatı 
sin .. diye yadırgamaya kimsenin hak· (hariçten gelmış) diye kabul eylemek· 
kı yoktur, zannederim. ten imtina etmeğ~ müstait bi.r cemiye~ I 

"Ötkünç,, kelimesine gelince onun o1madıfı gibi, harıçten gelen üç. heş kı 
türkçc bir kelime olmasında §il~he yok şlnin te8iri altına pek ç~abu.k düşecek 
tur, yalnız, bence, onun "hikaye,, mana· gevşek hfr cemiyet te degfldır. 
sına gelmesi biraz şüphtlldir. (D. L. T.) (Tehlike var), (dil elden gidiyor) di 
ün fihri tini yazan (C. Brocıkcelmann) ye batırmak, ya bu cemiyet hiçe say
(ötkünç) ün karşısındaki arapça (El'hf maktır yahut kıymetsiz bir demagoji u
kayetU) sözüne bakarak onu (Geş- sulüdür, başka hiçbir şey değildir. 

· chicte) (hikaye) diye tercüme etmiş i· APTULLAH BAT 
se de, M. Kaşgari kitabının başka bir [ Bu ·azının ne~ri mündericatımı1ın 
yerinde (1. 241) (Ötkünç) ün menşei o· çoklu~ndan ıı;eci kmiştlr ı 

Arıyor. Komisyonla alınacak 
bir depo için ıeraitini bildiren 
tekliflerin zirdeki adrcıe gön
derilmesi: 

No. 4225 Aıence Havas 
Strasbourg. 

!LAN 
Adanı vlltyednin Kara isalu kıusındı 

Karıkuz morca taş ormanında Eenede 
1000 on senede 10000 metre mikap 
çam e~çarını bil müzayede tılip çıkma 

dığından şeraiti sabıka dairesinde \'e pa· 
ıarlık suretile f 1 - 5- 931 tarihine kı· 
dar yeniden müzayedeye çıkarılmı~tır 

Almak \'t' şeraitini öğrenmek isı ıyen 
lerin t\nlmada Orman Müdüriyeti umu· 
miyesile mahıllt orman idaresi ve 
lstanbul Orman müdürlüğüne ve yevmi.ı 
ihalede Adına orman müdüriyetinde mü· 
teşekııil ı.omi5 ·ona mürat'utları ilAn 
olunur. 1529) 

lan (Ötkünmek) filinin yalnıı (benze
mek) manasında olduğu yazılıdır: 

(Karğa kaığa ötkünse butu sınır) (Kar 
ga kaza benzemek isterse budu kınhr). 
Arapçada (El'hikayetü) nün ben:ııen1ek 
manasına da geldiği erbabına malilnı· 
dur. Münakaşa me\'Zuu, işte yalnız bu 

Büyük Tayyare Piyangosu 

nokta olabilir. 1 
Hulasa, (Ötkünç), ne manaya gelir-

e ı:elsin, hir Türk arkaizmi (unutul· ' 
muş sözü) dür. Şimdi burada yeni e
debi türk diline arkaizm] erin ihya e· 1 
dilerek alınma ı caiz midir, değil mi
dir? mes'elesi ortaya çıkıyor. Eskiden 1 

de buna dair münakaşalar olmamış de
ğildir , .e neticede (kurultay) (ya.sa) 
\'e s. gibi birçok unutulmuş türkçe keli 
meler bugünkü edebi lisana geçerek va 
tanda§lrk hald\ını kazanmışlardır. 1 

Zaten eski türkçeden kelime ala· 
rak kitap iemi yarın ilk adam da (9 
itkiinç) müellifi değildir. Bunu ilk de 

4 iincü Keşide ti Mayıs 1931 dedir 

Büyük ikramiye 45,000 liradır 
AYRICA: 
15.000, 12.000, 10.000, 8.000 

Liralık ikramiyeler 
Ve: 35.000 Liralık bir 

mükafat 

Seyrisefain 
;\ lerkez ıcentısı Galata l\ciprü başı 

1\ ~~62 ~·ube ıcentı~ı Sirkecide 

~lühürd•r ıade hını 2 2740 

Pire · ıs~en~eri~e oostası 
{f fi f) Va~~~. 5 S 8f1 tÔd~ 
G"alatadan hareketle izmir 

Pireye uğrıyarak cumar· 

leti 1ababı iıkenderiye• 

ye varacaktır. iskenderiye· 

den pazartesi 15 te kalkacak 

çartamba Pireye de uğnyarak 

perşembe gelecektir. 

izmir sor'at oustnsı 
~GOLCEMAL} Vapuru 3 

Mayıs pazar 14,30 da 

Galata rıhtımından kalkarak 

lzmire iidecek ve Çarpmba 

sabahı gelecektir. 

~ozcaa~a Posbsı 
( E R E C L t ) vapuru 3 

Mayıı pazar 17 de idare 

nhtımından Gelibolu, Llpseki, 

Çanakkale, lmroz, Bozcaadaya 

kalkacaktır. 

Otuz metre mlk'abı dart 

kalın kereste mtistacelen pa· 

ıarhk ıuretile mubayaa edile

ceğinden Yetmek iıtiyenleria 

2 mayıs 931 tarihinde ıaat 

16 da le•azım mfinakaaa he

yetine gelmeleri. 

2600 kilo karpit ile idare· 

nin bir senelik ihtiyacı olan 

miktar ve eıamiıi ıarhaame

sinde muharrer eczayi tıbbıye 

mubayaa edilecek. Mllnaka 

11 mayıı 931 tarihlıide icra 

kılınacağından talip olanlar 

timdiden prtnameyi görrmek 

üıere ve milnakase gQnllnde 
0o 10 niıbetinde teminat ak

çelerile levazım mtinakasa 

komiıyonnna müracatlar. 

Satılık Han 
ve 

Dükkan Hissele · 
Şehzade baıı caddesinde 26 

bap dükkinnın dörtte bir hiı
ıeleriyle Mahmutpaıada Mab

mutpafa caddesindeki yanm 

hanın yUz kırk dartte altmıı 

üç hisselerinin müzayede mUd· 

deti ıörülen lüzum üzerine 4 
Mayıı - 931 pazartesi gününe 

temdit edilmiıtir. Taliplerin o 

glin 1eyriıefain levazım muza· 

yede komiayonuna mUracaat· 

ları. 

1 
Kiralık Dükkan 

Büyükada iskelesi meth•lin-

3 numaralı dOlckln 1-l sene 

rnOddetle kiraya verilecektir. 

Kat'i ihalesi 7- Mayıı -931 ta· 

rihinde yapılacağından kirala· 

mak istiyenlerin saat 16 ya 

kadar levazım mUzayede ko

mUracaatları. 

noı.toı 

Hatız. Cemal 
O.bili hasta ıklar tedavihanesi 
cumadan maada her gün öğlcdtn son · 
ra saaı 2 den 4 de kadar eı kek, ka· 
dın ,.e çocuklann dahiliye hastalıkla -

rını Dl\'lrıyolunda 1l8 numaralı hu
• nbinesinde teda\• İ edrr Ttldoıı 

bıanbul 239~ 

~ 

v AKIT' ID takvinıİ /ı 
Cumarte~ı 

2 Mavu 931 

Zilhicce 

1349 
Kurban Bayramı Bu geceki~ 

Güneşin doğuou : 4,58-Bacışı : !:! 
Namaz vakitleri 

Ub.t.'ı Oile lktcıd ' •ll .. M Y aı... 

3.tl U,11 16.03 t0,06 !0.49 

o Bulmaca' 

Bug6nk'iJ bulma~ 
Soldan aafa u ytıkandan ~ı 
1 - Bugün (6), rumca bU~ 
Z - Mağrip (1), ıadaka (4) 
3 - Hllcum et (1), Skatıtl 

hükılmetlerlnden birinin payı ıi 
4 - Senelik (6), üzüm ağaeıı 
6 - Nemli (1), zaman (!} 
6 - Yuvarlak değnek (6), ~ 
1 - GDzel koku (3), uıertr 
8 - Meşgul (8) 
9 - lngUiz meyva tozu <'> 

kalnuı (SJ _J 
10 - Fran.uca aaalet i~ 

Alman - Franıız meıhur mJ!ll" 
bl (4) 

11 - Vdld Nurettin (4), ob-' 
.:nn.ıımnam::am JI 

Sadık Zade biradeJ' 
vapurları 

Karadeniı 
Muntazam ve Lüks pOS 

SAKARY~ 

1 r:~:~· rıbb!~~~D ~ 
lı le ( Zonguldak, lnebolll: 
• d Gı 1 yancık,Samsun, Or u, ') f 
ı Trabzon, Rize ve Map•~. 
1 azimet ve avdet edec.e :J. 
i TafsilAt için Sırlıl: 
lı Meymenet hanı albod• e"ıl 
!I tetiğe müracaat. 

1 

IJ ~~!:~! ... ~.~:!.~=····:·.::::::S• H ........................... . 
ZA YiLER ı~ıı' 

Fatih ile Tophane arasırı~rtl•~ 
liralık Noter senedi ıl.e ~d,dir' 
bir (tnet. 940 liralık I· ati~ buıu11.ıt,ıı 
firmalı bir makbuz defıerı !Jtll f' 
danımı k:ızaen zayi cttl~~cecltl ~ 
Fatihte Retadiye oteli ~ıerl "~ 
Reye li.ıtfen teslim e~tı h•ıde,, ı\ 
memnun edilcce~ aksı Ht.;S 
olmadı~ı ilı\n olunur 

- - ··-- ' 
1 IDğoum ve .'-adın bll 
! mütehas5'9~ JI 

Dol<t~ fJ• 
H.. · rcıl~ 
useyı~ . tııııet ~ 

Tilrbe eski Hılalıa 1. ~ 
No. 

1

1 O Tel. Jstaob\J • 



[ Devlet De miryol ları ilanları 

Devlet demiryolları u1nu111f idaresinden: 
Devlet Demiryollarının hangar bulunmıyan istasyonlarında id· 

dibar edilen zohirelerin muhafazası maksadile mal sahiplerine be· 
her muşamba Te beher hafta için 150 kuruş bedel mukabliinde 
nıuşamba icanna dair D. D. - 24 numaralı yeni bir tarife ihdas 
edilmiştir. 

Fazla malumat için istasyonlarımıza mfiracaat edilmelidir· 

11 - VAKiT 2 MAYIS 1931 -

·-.. VA K T ıın • 
Küçül{ ilanları 1 Sam n n 

~:::::aıım11ı> Per elin n•f'olunur ~IDll:ımlılıll 
Para - l lis c iz cll'lı\kc '<'\ ııhuı 

bedeli ıcara muk:ıb 1 ipotekle p:ıra 'eri· 
lir Saat 9 12 ara ında mUracııat. 

l tıınbul dbrduncu \ nkıfhıın 
l'~IO KOi.. 

endis iğ·n e • 
• 

\fyon Nafia Başmühendisliğinden: 
Emlakinizi satmak yahut kira .. 

lamak - , iimcndufcre ,,kele\ e, tram· . . 
,·a..-11 ~akın olanlnr mureccııhıır. ~ııaı9· l 2 
ara~ınd.ı müracaat. 

1 - Çarşamba kasabasından geçen Yeşil ırmak üzerindeki 
beton arme köprüsünün baslarına yapılacak imla ve kaldırım 

ameliyatı 13281 lira 56 kuruşla münakasa ve ihale kanununa 
tevfikan şehri Nisamn 21 inden itıbaren eyyamı tatiliyeden 
madut Kurban bc.yramı olan 4 gün müstesna olmak şartile 931 
senesi mayısının 13 üncü Çarşamba günü saat 15 te ihale edil
mek üzere ve 20 gün müddetle Jrnpalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. Kapalı zarf usulile milnaka aya konulduğu evvelce ilan edilen 

\fyon - Şuhut yolunun 22557 lira bedeli keşifli 24+14U.30+000 
ilometreleri arası tamiratı için yapılan teklifler haddi layık gö-
ülmediğinden münakasa müddeti 5-5-931 tarihine kadar temdit 
dilmiştir. 
1 - Ehliyet vesikası almak ve kayıt ettirmek için mllnakasa 

eraiti umumiyeıinin 1 inci ve 2 inci maddelerinde yazılı vesi-
.anın münakasa gününden Jaakal 8 gün evvel vilayet Batmü-
1endisliğine tevdii. 

2 - Münakasa tafsilatile şartnameler sureti muıaddakalarının 
"riayet Nafia Baımühendisliğinden alınabileceği. 

3 - Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale kanunu 
ıle şartnameler ve teferrüatı dairesinde hazırlıyacakları teklif 
~ektuplarını 5-5-931 tarihinde saat 14 ten evvel vilayet encümen 
rıyasetine vermeleri. 

4 - Müteahhidin fen memuru iş hususunda müteahhit dere-
cesinde ·mes'ul olacağından mukavelenameye müteahhitle bera
ber imza etmesi lazım geldiği ilan olunur. 

E ektrik tesis tı 
Bede i keşif ~eri cem'an 7 5 O O 

liradan ibaret. 
Edirne kız ve erkek Şehiryatı 

nıektepleri elektrik tesisatı işbu 
nıekteplerde mahfuz plan ve 
Şartnameleri mucibince müna · 
kasaya konulmuştur. E kek ya
tı me tabinin tesisatı 11 mayıs 

3 v z ya ını ayıs 
931 d Edirne maarif eminli
ğinde toplanan mübay aa ko-
ll'lisyonu vasıtasile kat'i ihalest 
Yap laca ,tır. Taliplerin proje, 
Şartnaıııe ve keş· namelerini 
görmek üzere Edirnede mez· 
kor me tep müdürlüğüne mü-
~aat etmeleri il&n olunur. 

Çanakkale başrnühendisli-
~inden: 
ı.._~70 ~in lira bedeli muhammenli Ezine - Bayramıç yolunun •t . 00 ıla25-300kilometreleri arasındaki kısmın tesviyei türabiye 
._rt'rtı~latı sınaiye ve ıoseıi 18 mayıs 1931 tarihine müsadif pa
hİıldesı ~~nü saat 15 te ihale edilmek üzere 28 Nisan 931 tari-

. •ah e~ ıtıbaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münaka· 
l' ~nulmuştur. 

15 t alıplerin 18 Mayıs 931 tarihine miisadif pazartesi günü saat 
"'ake~ ~ve) Encilmeni vildyete müracaatları ve fazla tafsilat al
taca ıatıyenlerin Çanakkale ve İstanbul başmühendisliklerine mü-

aUarı ilan olunu;;. (622) 

iktısat veka er den: 
lir, ~~karada teşcir sahasındaki büyük havuı:a ait ( 44967} 
hede)· kku~uş kırk dört bin dokuz yüz altmıf yedi lira elli kuruş 
tıtı1 pı eşıfli (tulumba, motör, boru, ve motör binası) tesisa· 
İlin a~arlık suretile yapmak üı:ere bir talibe ihale edilecektir. 
dar trn ddeti görülen lüzum üzerine 9 mayıs 931 tarihine ka· 
İteain~rndit edilmiştir. Mukavelename, şartname, proje vesa
l~ti or "ermek ve izahat almak füere şimdiden iktisat veka· 
de Yc.,,rtl~n. itleri umum mUdütlüğüne ve pazarlığa iştirak için 
Rtltıil 

1 
nıı ıha} olan 9 mayı 931 tarihine mlisadif cumartesi 

ltı\!•ak~at 15 te bedeli keşif üzerinden ° 7-5 hesabile teminatı 
~l~litıdc 8ı!~ akçelerile birlikte iktisatvekafeti müsteşarlığı riya

lı olu.. tcş..,~kil inşaat komisyonuna müracaat eylemeleri .. ur 

lctanhul dorduncü \'akıfhıın 
0:\:10~1\0L 

Satılık apartıman - 1 lıırbh c 
mektebi karşısında 1 ~ oda, 4 kat, 90 lırR 
kirıı ı;eriıir, nezaretiı hir npnrrımıın tıOOO 
liradır, caat 9· 12 arasında mi.ıracı:ıt. 

fsııınhul dordllncü \'ııkıfhan 
LNIO~Kor. 

Kapıcı Odacı ----.. 
gibi ışlc:r için kefaletli, doğru bir 
Rdıım i ·th enler ga7.etemize mür:ıcaaı ı 

etsinler. 

Satılık Han - Galuadıı rram
''a~· yolund3 S mağazayı ve 16 oda)ı ha· 
vldir, ayda 230 lira kira ğctirmcktcdir 
Pazarlıksız on seldz bin liradır. 

Istanbul dordüncu Yakıfhan 
l'nionkol 

Ordu ihtiyacı ıçin yerli fabrikalar 
mamulfttındaıı on bin ader kilim kapalı 
zarnR münııkasııya konmuştur. Jh~le!İ 
4 · 5 · 931 Pazarıe~i g~nu anı J 5 tc 
Ankıırıııiıı i\Jerkez. ~:ııın alma komisyo· 
nunda \apıl.ıcakıır. l'aliplrrin şarınıme 
almak \ c tcklincrlnı , ermek Uzerc temi· 
neılarılc mcr.kı'.ır mUracaaı 

2 - Münakasaya iktidarı malisine ve hüsnü haline itimat 
edilenler kabul ve talip olanların yüzde 7,5 hesabile depozito 
akçesi ita veya banka teminatı olarak teklif mektubunu verecektir. 

3 - Şeraiti münakasa ve teferruatını görmek ve fazla 
tafsilat almak istiyenlerin Samsun Nafia dairesinde müteşekkil 
komisyonu mahsusuna müracaatJarı. 

Tarsus ziraat bankasından : 
Tarsusun Mersin caddesi üzerinde Kancıkkapı civarında Ha

vaca Debbas evlatlarınd n metrük Çırçır ve Buz fabrikaları ve 
müıtemilahnın 1·6-931 tarihinden 31-5-933 tarihine kadar iki 
senelik icarı 20·4-931 tarihinden föbaren bir ay müddetle kapalı 
ı:arf usulile müzayedeye çıkanlmıştır. 

Bedeli milzayede haddi layikını bulduğu takdirde badelisti
zan ihale edilecektir. Taliplerin Tarsus ziraat bankasına müra
caat ederek şartnameyi görmeleri ve müzayedenin hitamı olan 
20-5-931 tarihine mUsadif Çarşamba günfi saat onalbya kadar 
(2000) liralık teminatı muvakkatelerile birlikte teklifnameJerini 
Bankamıza tevdi eylemeleri ilan olunur. 

Gazi terbiye 

dürlüğünden: 
enstitüsü •• mu-

Gazi Muallim Mektebinde in şa edilecek lağım tesisatına ait ay .. 
rıtma ve arıltma çukuru inşaatı 21 4 931 tarihinden 11 5 931 tarihi .. 
ne kadar 20 gün müddetle ve kapa lı zatf usulile münakasaya kon
muıtur. 

işin mahiyeti mahsusası itiba rile münakasaya ancak diplomalı 
mühendis veya mimarlar veyahut diplomalı bir mühendis veya mi• 
mardan bidayetinden nihayetine k adar işin mes'uliyeti fenniyesini a· 
lacağınn dair katibi adillikçe mu a ddak taahhütname getiren müteah· 

* "' * bitler it.irak' edel>ılecelderdir. Proje ve ş rtnameler Maarif Vekaleti 
E •.. . . İn§aat dairesinden tedarik edilir. l hale 11 mayıs pazartesi günü saat 

im {3S2J 

".) up - Defterdarda Ye Sırkccıdc 15 te Maarif Vekaletinde toplanacak inşaat komisyonu tarafından ic· 
~emır h~~ıqn S:ıraçane n~barında le- ra edileceğinden talipler ayni gün ve saatte kanunu mahsusuna göre 
'azım dıkım evinde tahınınen mevcut tanzim edecekleri teklif mektuplar mı komisyon riyasetine tevdi etme• 

1 3~,000 ili\ 3:i,000 kilo yün kum:ış n leri lazımdır. 
2..>.000 İlfl 30.000 kilo hnki ve beynz bez 
krrpıntılarilc rnoyı 931 nihayetine kn· [ b 1 } I A •• J .. b 
dar birikecek ayni cins kırpıntıınr kn· stan uı Sl l 11 nıuessese er 111ll ayaat 
palı zarfla ve- a} ri ayri artnamelerle • . . • 

,münalrn ayakonmustur.lhaleferi:{mn koınısyo11u l"l)rasetınden: 
.} ıs 931 paznr günü ant 14 \C ı:; te • 
11''ındıklıda heyetimizde yapılacaktır. 438360 Kilo Ekmek 37000 Kilo Mangal kömürü 
Taliplerin kırpıntıları m zkr mahaller 151372 ,, Et 818 Ton Kok kömrü 
~e .''e şartnamesini he.} etimizde görme· 49717 ,, Pirinç 935 ,, Kriple maden kömürü 
erı ve ihal~ saatinden evel teminntfa. 24350 Makarna 2850 Çeki Odun 

ze vermelerı. " 
* "' • 22423 ,, Sadeyağı 79500 Kilo Arpa 

Ankara ve lstanbun kimYahnneJeri 18168 ,, Kuru sovan 91000 ,, Saman 
için lüzumu olan altmış yed( kalem mu 35900 S 82600 K 

1• t d t k ,, Ut ,, uru ot :ıyene a a \'e e m·a ı apah znrfla mü 
naka ayn konmuştur. ihale i 4 5'931 pa 18400 Kase Yoğurt 15000 ,, Kepek 
znrtesi glinü saat 14 te Fındıklıda heve 31200 Kilo Şeker 4500 ,, Yulaf 
timizde yapılacaktır taliplerin şartn"a- 12265 ,, Sabun 2000 ,, Mı ır kırması 
mesini heyetimizde görmeleri ve ihale 
saatinden enel teminatlarile birlikte 26700 ,, Patates Muhtelif cins taze sebze 
tcklifnamelcrini*he!et~mize \'ermeleri. 22300 ,, Kuru fasulya 5315 Kilo Beyaz peynir 

1000 adet posot bujisi No lJ 7600 ,, ·Nohut 11100 ,, Zeytinyağı 
2000 metre murabbaı kanat bezi 149300 Adet Yumurta 1000 ,, Barbunya fasulya 
2000 metre huji knpslilü i l\f J Sıhhi müesseselere 1 haziran 1931 tarihinden 31 mayıs 1932 

10000 metre keten kanat şeridi 7 1 tarihine kadar bir sene için lüzumu olan ve yukarda iıim ve 
arzında miktarı yazılan ihtiyacat tanzim edilen olbaptaki şartnameleri 

aoo adet knnat hezi dikmeğe nrnh· veçhile ve kapalı zarf üsulile ihale edilmek iizere münakasaya 
u keten rnakar.ı 

25 metre murnhbaında kaplama t:ıh konulmuştur. 
tası 151\f M Bunlardan, et, ekmek, süt, yoğurt 19 mayıs 1931 salı günü 

Kıtaat ihtiyacı için ayrı RJ- rı ola- aat 15 te ve sade yağı ıle alelümum erzak ve mekfılatı hayva· 
nık heneçhi hnlR altı kalem mnlze· niye 26 mayıs 1931 s"lı günü saat 15 te vealelümum mahrukat 
me pazıırlık uretile miib:ıyao oluna· ile muhtelif cins sebze!er 2 haziran 1931 nh günü saat 15 te 
caktır. Taliplerin şeraiti anlamalt 'c Hatlar haddi layık görüldüğü takdirde ihale edilecektir. Bu 
pazarlığa iştirak etmek iizere 4 mnyıs 
931 tarihine mü 3 dif pnzarte 1 günii baptaki şartnameleri görmek ve fozln izahat almak istiyenlerin 
:ıat on birde tcminntlnrife birlikte mezkur komisyona müracaatları ilan olunur. 

Ankarada Merkez atın alma 1 omi. yo 
nuna mUrncnatlnrı. 340 

. ... • * 
3. K. O. SA. /,,, KOltJ/SJ'Ol\ u~·. 

DA.\': 
Gümü "UYU ha ... tane i ihtiyarı için 

(20000) kilo Ut aleni rnünnknsa ur<'· 
til<' satın alınncal\tır. 

İhale i 17 mnrı" 931 pazar cunu 

Pazarlıkla tahta mübayaası 
Pendik Bakteriyolojihanesine muktazi miktar ve eb'adı aşağıda 

gösterilen tahtalar pazarlıkla mübayaa edileceğinden talip olan
ların 13 mayıs 931 çarş:ımba günü saat 15 te lstanbulda Defter• 
darlık binası dahilinde müessesah iktisadıye mübayaat komisyo-
nuna müracaat 

l
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250 
Adet 

rin şartname ini görmelt için her gün 
öğleden eq•l H münaka ayn istirak et 500 

etmeleri. 
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Köhnar tahtası 
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Mes'ul Müdür Refik Ahmet 



-----=-

• 

- Hayret 1 bu odamın ıırtmdold ne ? 
- Ne olacolf ! bir dal 1 
- 1- ?U 
- Hem de ıo.ooo ton sıklctlndel 

?U 
akat dikkat et! nereye tiaııyorl 

- vetl för~iim: 
ZIRAA T B~~NKASI 
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- Öyle lıeı doho bunun d>i iki yiik laıır ve 

Sırtı Yere U,lmez! 


