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811 güzel, ince, nezih sevda mace· 
rasını netre bir kaç güne kadar 

başlıyoruz 
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Söz Bulgaris: 
tanın dır 

Misafir Yunan nazırları 
memleketlerine gittiler 

Bulgarları 
Galatasaray 3 

yelıdik ! 
Şipçenski 2 Dan Yunan başvekili M. Çalda· 

ris ile arkadaşları lstanbuldan ay
tdddar. Ne kadar hararetli bir 
doatluk havası içinde gelmişler ise 
llleınleketimizde o kadar saınimi 
bialer bırakarak gittiler. Şimdiki 
halde Türk - Yunan dostluğunun 
girdiği bu yeni tarih sadece bir söz 

M. Çaldaris, Bulgaristan ve Roman
yanın yeni misaka girmeleri için 

karar alınmadığını söylüyor 

Bulgarlar, yaptıkları hatalar ve itirazlarla 
halk Üzerinde iyi bir tesir bırakmadılar 

Ye his ıafhasmdadır. Fakat 
bu safha her gün yeni in • 
kitaflar göstererek iki mem-
leketin mukadderatı üzerinde 
hayırlı ve ameli neticeler ve
recektir. Türk - Yunan misa
.lı:ı içinden çıkacak saadet güneşin· 
den her iki millet ayrı ayrı istifade 
edecektir. 

Bir haftadanberi memleketimi
zin misafiri bulunan Yunan başve. 
kili M. Çaldarisle iktısat nazırı M. 
Pezmazoğlu, hariciye nazırı M. 
Maksimos dün akşam Elli kruvazö 
riyle memleketlerine dönmüşler· 

dir. 

bir buçukta Y alovaya varmış, fa
kat deniz çok dalgalı olduğu için 
manevrada güçlük çekilmiş, bunun 
üzerine Y alovaya çıkmaktan vaz
geçilmiştir. 

Misafir başvekil öğle yemeğini 
yatta yemiş, Ertuğrul saat on beş 
te lstanbula dönmüştür. 

Yunan iktısat nazırı ile harici
ye nazırı Y alovaya gitmiyerek Pe
rapalas otelinde kalmışlardır. 

Bununla beraber gerek Türkler, 
Kerek Yunanlılar bu müşterek saa
det kaynağını yalnız kendilerine 
:hasretmek fikrinde değillerdir. Bil 
hassa Balkan komşularının da bu 
kaynaktan istifade edebilmelerini 
en samimi bir yürekle istemekte
dir. Ve tabii her iki dost memle. 
ketin en yakın kom§usu olan Bul· 
gariıtan en başta gelmektedir. Ve 
öyle zannediyoruz ki Başvekil İs· 
met Paıa Hazretlerinin bugün baş

lryacağı Sof ya seyahatinin bir mak 
sadı da buna imkan hazırlamaktır. 

M. Çaldaris, refakatinde hari
ciye vekaleti umumi katibi Numan 
Rifat, Atina sefiri Enis, vali mua
vini Ali Rıza, belediye reis muavi
ni Hamit Beyler, Yunanistanın An 
kara sefiri ve Elli süvarisi olduğu 
halde, dün sabah saat dokuz bu
çukta Ertuğrul yatiyle Ya)ovaya 
hareket etmişlerdir. Yat saat on 

M. Çaldaris Y alovadan dönüş
te diğer Yunan nazırları ve arka
daşlariyle birlikte Yunan konsolos 
luğuna giderek şereflerine tertip 

(Devoını 6 ıncı ııayıfada) 

Galatasarayın 

Bulgarların kral kupası şam -
yeni takımı 

dün lstanbulda ikinci maçım yap
tı ve Galatasaraya da 3-2 yenil • 

Acaba böyle bir vaziyette bul
tar komıularııııı~ .. nP .. did..ı:-::
ıGr. :ouııususta nen uz dost mem-
leketin ne düşündüğü hakkında 
kati malUınatımız yoktur. Yalnız 

Sof yadan (Tan) gazetesine çekil
miş bir telgrafa göre ortada müp· 
hem azı sözler vardır. 

Bu müphem sözler de şundan 
ibarettir: 

Misafirler, hareketlerinden evel Topane rıhtımında 

piyonu Şipçenski Sokol takımı 

Salim Bey 
Yeni Tahsil müdürü 

kalp sektesinden öldü 
Son zama -

:.aa ~dar An -
kara defter -
darlığında hu -
lunan bu de
faki maliye teş-
kilatında ls -
tanbul tahsil 
mü dürlü ğü ne 
tayin edilmiş 

olan Salim Be- Salim Bey 

di. CDcvnrru 10 uncu 11aytfadıı) ,..- - - -zwwwg swwwı ~ ZZ>'-~ 

Dün geceki güreşler ' ................................................. 

Türkgihi 
kuvvetli! 

ltalyan güreşçileri
ni bir daha yendik •. 

Dün gece Maksim salonu 
Türk çocuklarının bir galibiye. Sofyada çıkan (Zora) gazetesi 

Yazmış ki yeni imza edilen Türk -
Yun an misakı Bulgaristanr yalnız 
bırakıyormuş. Çünkü bu misak
tan sonra Türk.iye artık Yunan -
Bulgar ihtilaflarını hal için müda
hale etmezmis. Diğer taraftan ge
ne bu misakr~ imzasiyle Bulgaris· 
tanın Adalar denizinde istediği 
lllahreç işi de tehlikeye düşüyor· 
nıuş. Onun için Sofya hükumeti 
Yunan hükumetiyle doğrudan doğ· 
1"'Uya konuşmağa mecbur kalacak
?Uış .•• 

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

yin dün gece kalp sektesin -
den vefat ettiğini büyük tees -
sürle haber aldık. Salim Bey mek-

tine daha şahit oldu ve takımı
mız güreş sahasında dünya şam-

Bizim bildiğimize göre Türkiye 
Bulgaristan ile Yunanistanın ara· 
3tnı bulmak için birkaç senedenbe· 
ri elin.den geleni yapmıştır. Bal
kanların cenubunda teessüs eden 
'I'ürk - Yunan dostluğuna Bulga. 
tiatanrn da katılmasını bütün sami· 
ttıiyetiyle istemiştir. Sonra bu va· 

Mehmet Asım 

Türkçe yazı yazanlar 
·········-································································································-
Elin izden geldiği ve 

gücünüz yettiği kadar .. 
Öz dile yaklaşmağa, yabancı koral
larını kullanmamağa borçlusunuz 

c;azetemizde a~llacak bir sütunda bu eski allşkınhk· 
ıardan daha yakasını sıyırmamış olanların yazlların
dan par~alar alacağız, elimizden geldiği kadar onları 

özleştirerek düzelteceğiz 

Yazı arkadaşlarımızdan ve Türk 
Dili Tetkik cemiyeti neşriyat ko
lundan Mehmet .Nurettin Bey, ga-

c De\•.amı 2 ln<ıl enyıfoda) 1 k 
~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-=~-~== zetelerde çıkan yazılan ko l~~ara. 

kuyucularına sundukları yazıların· 
da bugünlük elden geldiği ve güç· 
ferinin yettiği kadar sade söz kul · 
lanmayı, Arap ve Acem sarfından 
dilimize girmiş ve kalmış kural OLUR MU YA? .......................................... 

G<>renlerde, İstanbul tı~·atrolarmdaıı 

bll'lnde bir hadise oldu. nı1 ltülhuııbey ' 

tı~atroya girdiler ye kadmJara. mahsus olan 

l"el'lere oturdular. Tiyatro mtidiirü, buna 

Cltt•et edrnlf'ri yet"ll'rlndı•n kaldırmıık iste • 

di. Külhanbe~·lt'r lmllrmadılar. Bunun Ü· 

:terine polis müd:ıhııle etti. iki kiilhoni 

tiyatrodan def Ptlildl . . 

Bu 111r.tıelede yalru:ı: bir nokta naw.rı 

tllkkııttmJzl celbettl. Tiyatroda "Kadmlara 

lllah!ltls yer,, ne demektir?. Hii.IA mı barem, 

~! 

gözüne çarpan çapraşık sozlerı, 
yabancı kuralları bu sütunda dü
zeltmeğe savaşacaktır. Arkadaşı· 
nuş, bu yeni sütunu hangi dilekler
le açtığımızı şu sözlerle anlatıyor: 

Açıktan açığa ve hatıra, gönü· 
le bakmıyarak söylemekten çekin· 
memeliyiz ki Türk Dili Tetkik Ce
miyetinin hemen her gün sarayda 
toplanıp uğraşmasına rağmen ga· 
zetelerde öz ve sade dil savaşı eski 
hızını kaybetmiştir. Yazıcılar, O• 

(Kaide) feri bütün bütün silkip at. 
mayı Üzerlerine gerek bir borç say
miyorlar. Beylik kapılardan ge· 

len ilanlar, ajansın dağıttığı tel ya· 
zıları da bu benimsemeyişte bizim
le birliktir. 

Her ne kadar dil cemiyeti araş· 
tırmalarım daha bitirmemiş ve ya
zı dilinde kullanacağımız bütün öz 
Ye yerli sözleri bize vermemiştir. 

(Devamı l 1 inci sayıfadıı) 

tebi mülkiye 1320 senesi mezunla
rınClan idi. Mektepten çıktıktan 
sonra bir müddet ziraat bankasın
da bulunmuştur. Sonra maliyeye 
intisap etmiş, eski Darülmualli
min muhasebeciliğini yapmıştır. 
Ayni zamanda bu mektebin mual . 
limleri arasında bulunmuştur. 

Milli hükumetin teessüsünden 
sonra Ankaraya gitmiş, muhtelif 
vekaletlerde, bilhassa DahiJiye 
muhasebeliğinde vazife almıştır. 
Ondan sonra Ankara vilayeti def
terdarhğma geçmiş, burada dört, 
beş sene kadar çalışmıştır. 

Memuriyeti olan tahs il müdür· 
lüğüne henüz başlamış bu1unuyor
du. 

Salim Bey hakikaten çalışkan . 
lığı, dürüstlüğü ile memleketimizin 
iftihar edeceği memurlardan biri· 

idi. Şimdiye kadar hangi vazifeyi 
üzerine almış ise bütün varlığı ile 
benimsiyerek çalışmış ve hepsinde 
de muvaffak olmuştur. Yalnız te

vazuunu kusur derecesinde ileriye 
götürmüş bir zat oldueundan mu· 
hiti haricinde ismi az tanınmıştır. 

Salim Beyin cenazesi bugün 
Bayazıtta Soğanağa mahallesinde 
Mahmut Nedi.m Beyin apartıma. 
nından kaldırılacaktır. Kederli 
ailesine samimi taziyetlerimizi su· 
narız. 

piyonlarının da sırtını yere 
getirebileceğini gösterdi. 

Dün gece yapılan serbest gü. 
reşte takımımız, iki mağlubiye

te karşı tam beş galibiyet ka
zandı. 'Tnfsil:\ıı JO nıırıcu SJ) ıfada ' 

~-- --------·- -~ 
Sünnet düğününde 
·········································• 

Ev yıkıldı 
Sünnetçinin ayağı kırıldı, 

20 kişi yaralandı 
GEMLİK, (Hususi) - Buraya 

yirmi dakikalık bir yerde Bursa 
yolu üzerinde buluan ve "Yer • 
mengürcül,, adıyla anılan küçük 
biı· köyde cuma günü acıklı bir 
vak'a olmuştur. 

Mehmet Efendinin evinde sün
net düğünü yapılırken evin sofası 
çökerek elli kişi dört metre yük -
sekliğinde bir yerden yere diişmüş 
ve yil"mi kişi de yaralanmıştır. 

Vak'a şöyle olmuştur: 

Mehmet Efendi çocuklarını 
sünnet ettirmek lizere köylüden 
başka B:::-;adan, Gemlikten, 
Kumla ve Umurbey köylerinden 
akrabalarından, ahbaplarından 

( Liıtfrn ım~-ırıı.vı ('C'\"lrlnte) 
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içtimai bir tecrübe
nin iflası 

Am~ika birleşik cümhuriyetle
rinden her biri, içki yasağını kaldı 
rıp kaldırmamak hakkındaki reyi
ni ifade etmektedir. İçki yasağına 
ait kanunu esasi maddesinin tadili 
için 36 cümhuriyetin tadil lehinde 
rey verrneai lazımdır. Bu rakamın 
dolmasına bir şey kalmadığına gö· 
re, Amerika tarafından ileri sü
rülen büyük bir içtimai tecrübe if _ 
la, etmiş sayılır . 

Amerikalılar, içki yasağını 14 
sene evel tatbik ettiler. Birleşik 

cümhuriyetlerin 48 inden 46 sı ya
sak lehinde rey vermiş ve bunun 
neticesi olarak Amerika kanunu e
sasisine yeni bir madde ilave olun
muştu. 

O zaman Amerika, çok mühim 
bir içtimai tecrübeye giriştiğini de 
ğil, fakat bir işi katiyetle başardığı 
nı tahmin ediyordu. Tahmin yan
lış çıktı. Ve bu yüzden Amerika, 
sürü sürü kaçakçılık rezaletlerine 
sahne oldu. Birleşik cümhuriyet
lerden her birinin bugün içki yasa· 
ğı aleyhinde rey vermesi, hatta 
1851 den beri içki yasağını tatbik 
eden Maine ülkesinin de yasak a • 
!eyhinde bulunduğunu göstermesi, 
kaçakçılık ve bu yüzden türeyen 
haydutluk teşkilatının Amerika 
halkını ne kadar bizar ettiği görü
lür. Bunun neticesi olarak içki 
yasağı kanunu yakında ölecek, A
merika kongresi tedf İn merasimi
ni ifa edecektir. 

Esasen Amerika cümhur reisi 
Mister Rooseveltin iktısadi kalkın
ma için yaptığı program da içki ya 
sağının kalkması lehindedir. lktı 
sadi kalkınma ,..Programını tatbik 
için laZLm olan paranın mühim bir 
kısmını içki vergileri temin edecek 
tir. 

Gerçi bu yüzden Amerika içki· 
leri pahalışacaksa da Amerika hal
kı devlet memurlarını sui istimale 
alıştıran, müstehlikleri zehirliyen 
ve haydutları zenginleştiren eski 
usulün kalkması mukabilinde her 
fedakarlığa katlanmağa razı hulun 
makta ve bu suretle içtimai bir tec 
rübe iflas etmektedir. 

ö. R. 
bir çok kimseleri düğüne çağır -
mış, davetlileri tamam yüz elli 
kiıiyi bulmuitur. 

Bu yüz elli kişi eve dolmuşlar -
dır. Mevliit okunduktan sonra sı
ra çocukları sünnet etmeğe geli -
yor. 

ÇOGUkları sünnet etmek üzere 
hazırlıklar başlarken evde bir gi
diş geli! oluyor. Bu sırada evde 
bazı sallantılar, çatırdılar hissedi
liyor. Ev sahibi biraz dikkat e
dilmesini, hep bir yere toplanıl -
mamuını rica ediyorsa da kala _ 
balık bu sözlere k~lak asmıyor . 
Nihayet çocuklar büyük sofada 
hazırlığı biten sünnetçinin yanına 
getirilmeğe başlanıyor. Birinci ço· 
cuk geliyor. Meraka düşenlerin 
sünnetçinin ba!ına toplandıkları 
bir sırada aldığı ağırlığı taşıya -
mıyan bir tahta çatırdıyarak orta 
yerindea çökmiye başlıyor. 

Arkasından desteksiz olan so -
fanın bütün tahtaları da çöküyor. 
Yukarıda, sofada bulunanlar elli 
kişi birden büyük bir çığlılda a -
ağıya düşüyorlar. Bu esnada 

ekserisi hafif olmak üzere ~ irmi -
ye yakın kimse yaralanıyor. Sün~ 
netci ile calgıcılardan · kemancı . . 
ağır yaralanıyor. Sünnetçi Hafız 
Osman Efen dinin bir ayağı km -
lıyor, kemancı Şevket Efendinin 
de vücudu bir çok yerlerinden be-

~ ......... --= _.,...g,...._s_o N_;_H_A_E __ L-E~R-~ • ..,.-,~~~'~"' Söz Bulgaris
tanındır 

lJa · nıuJ..aı ı n ı ıı llel"Ofll 

ziyet Türk - Yunan misnlunın i~' 
zası ile asla değ işmi§ değildir. Nl• Cümhuriyet bayramında memleket

te çok ucuza seyahat edilebilecek 
. tekim bu defa Ankaı-ada aktedil · 
I miş olan misaka Bulcari stanın ~' 
1 imı;a koymasını a ;·zu etmekteyıı 
1 Bu itibarla yeni Türk - Yunarı 

Ankara, 17 (A.A.) Devlet \ de tarifelerde yüzde elli ve daha l le Mudanya - Buna ve Samsun ~ misakının Bulgaristanı yalnız bı· 
demiryollarının cümhuriyet hayra. uzak mesafelerde yüzde 80 tenzi- j sahil demiryollarmda mevcut tari- ( ~a~tığı şeklind~ki mütaleaya "si' 
mında tatbik edeceği tenzilatlı ta- lat yaptırılacaktır. feden yüzde 50 tenzilat yapılacak· 1 ışhrak edemeyız. . 

Mesela Haydarpa§adan Malat· t V b . 1 ~ t b d Ancak Bulgar dostlarımız hak•· rife heyeti vekilece tasvip edilmiş- ır. e u tenzı a ayramm e- d ı 
yaya ve Samsundan Haydarpaşaya katen Tiirkler ve Yunanlılarla 0 5 

tir. Tenzilat, bayramdan on gün e- vam ettiği üç gün için muteber o-
üçüncü mevki ile 11 lira, ikinci olmak istiyorlarsa çok açık konuŞ' 

maları ve istediklerini açık 5öyle 
meleri lazımdır; istedikleri şeyill 
müstakil bir memleket ve milletçe 
kabul edilip edilemiyeceğİni iyice 
hesap etmeleri şarttır. 

vel başlıyacak ve bayramdan on mevki ile de 16 liraya kadar seya- lacaktır. Ana hatlarda çocuklar 
gün sonra devam· edecektir. Bay- hat edilebilecektir. Ankara ile için daha büyük tenzilat yapılaca!< 
ram günleri de hesaba katılmak lstanbul arasında ücüncü mevki 6 tır. Tenzilatın devam ettiği gün· 
şartiyle tenzilatlı tarife 23 gün ikinci mevki 9 lira ~lacaktır. Ana~ ı ler z.a~fınd.~ birç~k vatandaşların 
sürecektir. Uzak mesafelere ait dolu ekspres posta trenine ve T 0 • tenzılatr guzel bır fırsat sayarak 
esasen mevcut olan tenzilat muha ros katarlarına tenzilat devam etti memleket dahilinde münferit ve 
faza edilmek şartiyle 800 kilomet· ği müddetçe üçüncü mevki vagon toplu seyahatler tertip edecekleri 
reye kadar olan mesafeler dahilin- 1 konmıyacaktır. Banliyö hatlariy _ tahmin olunmaktadır. 

Birkaç gün sonra Sof yada bultı' 
nacak olan Türkiye Başvekili h 
met Paşanın bu ziyareti Bulgar 
doatlarımız için en giizel bir fırsıı1 

demektir. Bu fırsıttan istifade e• 

debilirlerse pek kısa bir zamaı1 

içinde Türk - Yunan dostluğu "e 
birliği Türk - Y unnn - Bulgııf 

dostluğu ve birliği haline girebilir· 
Ve bunun için Bulgar devlet adafl1' 

!arının demagojilere düşmiyece~ 
ve imkan hudutlnrım nş:nıyacoı1' 
bir zihniyet ve samimiyet ile hartı' 
ket etmeleri kafi gelir. 

ismet Paşa Hz. Bir karar 
Bu akşam Sofyaya gitmek 

üzere hareket edecek 
Osmanlı bankası Tahlisiye 

Ankara, 17 (A.A.) - Hilaliah-
umumisin- ihtilafı sulhan halledilecek 

Hamiyetli bir hanımın 

vasiyeti 

mer cemiyeti merkezi 
Ankara, 17 - Ba•vekil lsmet d 'l' en: , 

Paşa Hazretleri ile Hariciye Yeki- 16 _ g _ 933 akşamı Aııkarada 
li Tevfik Rüıtü Bey yarın aktam Y enişehirdeki hanesinde vefat e· 
buradan İstanbul tarikiyle Sof ya- ı den İstanbul sabık defterdarhane 
ya hareket edeceklerdir. İsmet .. d .. l · d O B h B mu ur erın en sman e çet e-
Pata Hazretlerine Sofya seyahatin N"" h t H 
d 

. • yin zevcesi Hacı uz e anım 
e Fırka Kitıbi Umumisı Recep 

malik olduğu servetinin üçte birini 
ve Afyon mebusu Ali Beyler refa· 
kat edeceklerdir. Hilaliahmer, Himayei Etfal cemi-

yetleriyle fakir ve yetim çocukla-Hükumetimize tebliğ edilen 
istikbal programına göre protokol 
umum müdürü M. Stoilov ile baş· 
katip M. D. Uaumov Türk misafir· 
leri almak için hususi bir trenle ls 
tanbula gidecekler ve Sirkeci lstas 
yonunda misafirleri karıılıyacak
lardır. 

Türkiye elçisi Tevfik Kamil Be 
yin de ayni trenle har et edeceği 
zannedilmektedir. 

Afet Hanım Atinada 

rına kitap parası olarak mütesavi
yen taksimini vasiyet eylemiştir. 

Merhumenin bugün öğleden e
vel yapılan cenaze merasiminde 

cemiyetimiz idaresi namına aza -
dan Hüseyin Hüsnü ve muhasebeci 
O&man Beylerle merkezi umumi 
memur ve müsta demlerinden bir 

çoğu hazır bulunmus ve Hilaliah. 
mer parkı çiçekleriyle yaptırılan 

bir buket cemiyet namına merhu-

Atina, 17 (A.A.) _ Afet Ha _ menin mezarına koymuşlardır. 

nım Selanikten Atinaya gelmiş, 

Türkiye maslahatguzarı ve Türk 
elçiliği yüksek memurları ile hari
ciye nezaretinin mümessilleri tara
fından karşılanmıştır. 

Afet Hanım Atinada bir hafta 
kalacaktır. 

Orta tedrisat müdürü 

Spor mütehassısı 
An karada 

Ankara, 17 (Hususi) - Spor 
teşkilatını tetkik etmesi için Alw 
manyadan çağırılan doktor Dim 
bugün gelmiş, İzmir mebusu Ka· 

zım Paşa ile Erzurum mebusu Aziz 
Bey tarafından kar§ılanmıştır. 
Doktor Dim bugün işe ba§lamıttır . 

Ankara, 17 (Hususi) - Tahli
siye idaresiyle Osmanlı bankası a
rasında. Lozan muahedesinden 
sonra tahlisiyenin hükumetçe ida
resine başlanılalıdanberi, bankada 
mevcut esham ve tahvilatın geri 
alınması yüzünden çıkan ihtilafın 
sulhan halli takarrür etmiş, karar 
tahlisiye idaresine bild irilmiştir. 

İşte ~imdi söz Bulgnristanındır 
Bakalım, beklediğimizi görebile• 
cekmiyiz? 

~ehmet Asım 

Amerika milli kalkınma Reisicümhur Hazretleri 
teşkilatı 1 Reisicümhur Hazı-etleri bugüll 

N k 17 (H .) B Boğaziçinde Sakarya motöriyl• 

d ·ıı· k lk t k"l· . 1. hır ge~ıntı yap:nılardır. 
evyor , ususı - ura- ı . . . 

a, mı ı a ınma eş ı atı mıs ı __ ,._ __ 

görülmemiş tezahüratta bulundu. Selô.nik belediyesinin 
s~~t 13,30 dan itibaren 254.475 Gaziye hediyesi 
kıtı yollaT'cla reami aeÇH ,...,,u. Mil 

ı k. · b · "d" Atina, 16 (Hususi) - SeliııifV yon arça ışı u reımı geçı ı sey· 
retti. ten buraya gelen haberlere göre! 

1 

!:>elanııi ucı.,;uıpaı .-. •••• _ ··ı ~ 

. .Bu .geçide eli~~~lik .k~maş san.a lemelerinin vardığı mesut neticelet 
yıcılerı 50.000 kışı ıle ıştırak ettı- münasebetiyle Türk milletine bit 
ler. Perakende dükkancılardan dostluk eseri göstermek için Gaıİ 
17.000 kiti vardı. Bir bira mües- Hazretlerinin Selanikte oturduğd 
sesesi 6.000 amele göndermişti. 

Resmi geçide sivil ve askeri 200 
bando iştirak etmiştir. 

2.000 polis intizamı muhafaza
ya gayret ediyordu. Bütün mağa· 
zalar kapanmıştı. 

Alayın başında milli kalkınma 

teşekkülünün reisi binbaşı Nolan 
yürüyordu. 

Tezahürat esnasında 76 tayyare 

evi satın almağa ve iki millet aTa· 
sındaki dostluk ve anlaımanm bit 
nişanesi olmak üzere Gazi Hazret• 
lerine hediye etmeğe karar vermi~· 
tir. 

Dit ışieri 
İstanbul, 17 (A.A.) - Tür1' 

Dili Tetkik Cemiyeti urr.umi katip
liğinden: Ankara, 17 (Hususı) - Orta 

tedrisat umum müdürü Fuat Bey 
bu akşamki trenle İstanbula hare -
ket etmİ!tir. 

T. D. T. C. umu':lli merkez he• 
yeti bugün biri saat on bir, ötekisi 

Adliye tayinleri Yunanistanzn lstanbul 14,30 da Riyaseticümhur umurni 

Ankara, 17 (Hususi) - Adliye konsolosluğunda katibi Hil,met Beyefendinin reisli· 
Resmi ıstılahlar 

Ankara, 17 (Hususi) - Resmi 
istılahların Türkçe kar!ılıklarını 

bulmakla meşgul olan komisyon 
çalışmalarına devam etmektedir. 
Ko.misyon bu ay nihayetinde bütün 
vekaletlerde kullanılacak istılahla 
rın Türkçelerini tesbit etmiş ola
caktır. 

•umnttm111111111ııım11ııntttımı11mıımnnıuıııuıı ımıı ıuntrıu11mı11m,1wııın"ınmrmw11 

releniyor. Vak'a sırasında ani acı 
çığlık kadınların olduğu taraftan 
kopuyor. Ve "aman çocuğum git
ti, kocam gitti, mahvolduk!,, 
sesleri bütün köyü sarıyor, hadise 
telefonla Gemliğe bildirilince, 
derhal müddeiumumi ile hükumet 
doktoru sıhhiye heyetiyle birlikte 
vak'a yerine gelerek, müddei um:u 
mi tahkikatına ve hükumet dok· 
toru da sıhhi tedbirlerine başla -
mışlardır. 

Y alovadan Bursa ya gidenler bu 
köyü iyice tanırlar. Gemlikten 
Bursaya doğru gidilirken biraz ö
tede .~ol tarafta ilk fabrikası gö • 
rülen köydür • 

Kiraz oğlu Ali 

intihap encümeni mesaisine devam Atina, 17 (Hususi) - İstanbul ği altında Dolmabahçe sarayınd• 
etmektedir. Eylulün yirmi beşine I konsolosu M. Kapsalis hariciye ne- toplanarak kar!ılıklar klavuzu içif1 
kadar adliyede yapılacak tayin ve zareti müdürlüğüne tayin edilmiş · ankete gelen cevaplar üzerinde tet 
becayişler teshil edilerek yüksek ' tir. Konsolosluk baş katibi Mösyö j kikatına devnm etmiştir. Umurnl 
tasdika arzolunacaktır. Romanos Londra konsolosluğu baş merkez heyeti yarın gene toplana• 

Yeni İran kabinesi 
Tahran, 17 (A.A.) - Frugi ka

binesi mebusan meclisine giderek 

hükumet beyannamesini okumuş

tur. Meclis yeni hükumetin siyasi 
programını tasvip etmi~tir. 

Tapu tayinleri 
Ankara, 17 (Hususi) - Niğde 

tapu müdürü Şükrü Bey İçel tapu 
müdürlüğüne, Cebelibereket tapu 
müdürü Mustafa Bey Niğde tap~ 

müdürlüğüne, Tokat tapu müdürü 
Recep Bey Elaziz tapu müdürlüğü· 
ne, Zonguldak tapu müdürü Salih 
Bey Tokat tapu müdürlüğüne, İçel 
tapu müdürü Salih Bey Zonguldak 
tapu müdürlüğüne, Aksarap tapu 
müdürü Niyazi Bey Erzincan tapu 
müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. 

katipliğine tayin olunmuştur. cakhr. 

Yunanistanda zabitlerini lng~ltere ve Yunani~!a~. 
maaşları artl1rzlacak Atına, 17 (A.A.) - tngılız hıı· 
Atina 17 (Hususi) _ M. Kon· kiimeti, Yunan hükumetine bir tek· 

dilis matbuata vuku bulan beyana lif yapr.uştır. Bu teklife göre İn
tında, maliye nazırını, zabitan ma
a~ lnrını arttırmağa ikna edeceğini 
söylemiştir. 

Dolar düşüyor 
Nevyork, 17 (A.A.) - Dolar 

giltere - İngiliz piyasasının başlı· 
ca müşterisi bulunduğu - Korent 
kuru üzümü ve diğer Yunan mah· 
sulleri mukabilinde Yunanistan• 
İngiliz maden kömürü verecektir. 

fiatı yeniden düşmüştür. Fransız Yugoslavya ve Italya 
frangına 5,82 sent fiat tayin edil- Belgrat, 17 (Hususi) - Hüku• 
miş, İngiliz lirası da hissedilir dere met, Avusturyanın vaziyetini dik 
cede yükselmiştir. 1 katle tetkik etmektedir. ltalyanıll 

Esham ve tahvilatın dün uğra- 1 Tiryeste ile Fiyomede Avustur' 
dıklan hafif düşkünlük, bugün te- yaya açık mıntaka vereceği Jııı• 
laH edilmiştir. Bununla beraber, berlerine ehemmiyet verilmemekt' 
Nevyork borsası mahfilleri pek ya dir. Bütün .~ ;.:nyada deniz ticareti 
kında enflasyon yapmağa matuf buhranı varken, Avusturya veY• 
tedbirler alınmasına pek az ihtimal Mr.ca ı·: r~ıına tica:-ct filoı;u ver.-:n~1' 
vermektedirler. gülünç olur kanaati mevcuttur. 
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Doğru 
lürk edebiyatı beynelmilel e -

•erleri ne zaman verecek?. 
Bir Gorki, bir lbanez gibi Türk 

tnuharrirleri ne zaman beynelmi · 
Şark tütünleri konferansı dün 

Almanyada yeni biı eser neşre· 
dildi. Bu eserin tezi şudur: 

Her Almanın vazifesi harbe 
hazırlanmaktır. Bu eser Alman 
çocuklarına ve Alman gençliğine 

hitap ediyor. Her mektepte okulu 
luyor. 

l
le} edebiyat piyasalarında kendi· 
e . 
tıne yer tutacaklar?. 

gene toplandı 
Buna verilecek çok cevap var -

dıl·. 

Fakat biz kestirme konuşalım : 
b' Türk edebiyatının dünya ede -

Şark tütünleri kon~~rans~ _dün J fında şark. tütünleri afi.si lstan- 1 Ticaret odaıı tarafından kon . 
öğleden evvel Türk mumess1h h - hulda faalıyete geçecektır. Hazır • feransına iştirak eden Türk Bul • 

Gringoir gazetesi, bu 
bir parça tercüme et.mi,. 
naklediyorum: 

eserden 
Aynen 

tanbul Ticaret odası reisi Mitat lık faaliyeti İstanbul Ticaret oda - gar ve Yun hh l ' . · - · . . . an mura as an şere. 
•Yat piyasalarında yer tutması a

§ağı, yukarı Türk eşyasının dün
Ya pazarlarında yer tutması gibi 
<>lııcaktır. San'at eserlerini fazlaca 
ideal dekoru içinde görenlerin bu· 
tıa biraz canları sıkılacak ama , 

tle Yapalım?. Her şeyi yerli yerin
d.e tanımak, hakikati hulyaya ter· 

Beyin resılıgı altında toplanaıak I sı tarafından yapılacak ve ofısın fine Tokatl" t 1. d b. .. v1 . . . . .. ıyan o e ın e ır og e 
Çalışmasına devam etmıştır. ıdares1 Turk, Bulgar ve Yunan - · · f . . . . Versay muahedesinden • 01ka· yet . . yemegı zıya eh verılmıstır z -ı 

Evvela lstan~u-~da :eşk~l. edı~e-

1 
mur~hhasları_ndan üç zat tarafın · . • · etmek hiç bir şeye yaramaz; olsa 

Cek olan Şark tutun1erı ofısı m • dan tda1·e edılecektir. Bu zıyafette İstanbulun ileri ge- olsa b' · ··1 ·· d K d · · ızı gu unç e er. a erımı-

zamnamesi tetkik edilerek kabul 1 Bunlar için seçilecek üç mu • len memurları ile C. H. Fırkası 1 ze hakim olmak için dört elle çalı. 
edilmiştir. ı rahhas da müdür sıfatiyle faali - idare heyeti azaları bulunmuşlar - ı şıp, bütün gayretimizle yeni lecrü· 

Buna göre en kısa zaman zar · yelte bulunacaklardır. lardn·. belere hazırlanmalıyız. 

c1h etrnek boynumuzu borcudur. San' at aleminde: ......................................... 
Dünya pazarlarında Türk mal · 

ları nicin müsteri buluyor?· "D Grubu 
" 

Beş ressam birlikte 
çahfacaklar 

Bıldırcın 
Dün sabah iJk trenle 

500 kilo getirildi . 

Tıp Fakültesinde ........................................ 
Her birimiz, ayrı ayrı, samimi 

surette şuna kani olmalıyız, ki va• 
zifemizi yapabilmemizin, arzuJarr-

Asistan Hanımlar mızı tatmin etmemizin, ihtiyaçları· 
mızı temin yolunun yegane amili 

Erkek hekimler şikayetçi harptir. 
lüı•k maJJa;ı orijinal olduğu için 

&.hcı buluyor. Türk tütünü oriji -
tıa.ldir. Türk inciri orijinaldir. O -
llun için Türk tütünü dünya piya· 
1a.larında emaslsix bir sevgi ile 
kar!ılanır. 

Türk inciri, Türk üzümü bunun 
İçin srrf orijinal vasıfları taş1dık
la1·1 icin kendilerine yer bulurlar. 

• ~ :f. ~ 

Bir Gorki, bir lbanez'in de bey 
rıelmilel kuvvetleri, şöhretleri 
bundan ileri geliyor. Gorki, 
•tep'in, ve bu stepteki insan kü· 
llleıinin ruhunu orijinal bir alem 
Qlarak edebiyat dünyasına verdi . 
Eksik kalan bir köşeyi tamam · 

la.dı . 

1 
Son günlerde İstanbul civarın-

Genç san'atkarlarımızdan beş da avcılar büyük bir faaliyet gös. 
ressam ve bir heykeltıraş arala • termişlerdir. Dün Çekmeceden İs
rında bir san'at grupu teşkil et · tanbula hareket eden ilk sabah tre 
mişlerdir. Bu grup, yeni bir san- ni ile beş yüz kilo bıldırcın gelmiş
at prensibi ve zengin bir faaliyet tir. Bir tek bıldırcın yüz gram 
proğramı ile ·çalışacak, memleke · olduğu hesap edilirse bir postada 
timizde bir plastik san'at cereyanı beş bin bıldırcın gönderi1mif de-

Maarif Vekili Refik Bey dün 
sabah üniversiteye gelerek meş -
gul olmuştur. Tıp fakültesinin 
nakli ay nihayetine kadar bite -
cektir. Fakültenin Haydarpaşada· 
ki binasına Kadıköy erkek lisesi· 
nin geçmesi kararla§tırılmış, mek 
tep idaresine tebliğat yapılmıştır. 
Fakülte binasının karşısmdaki 
pavyonlarla binada Sıhhat Veka-

Fakat harp bugün şen ve tak· 
rak, muzikalı, nişanlı, sancaklı 

bir sefer değildir; kanlı hogazla§• 
malar, cihazlı mücadelelerdir. Ze· 
hirli gaz, kimya, tank ve tayyare 
faciası, sefalet, açlık, enerji ıarf ı 
ve fedakarhktrr. · 

Bunlara ancak, genç yaştan iti· 
baren hayatının, bütün ruhu ile 
bütün varhğiy]e devletin ,milliyeti· 
nin, dilinin, kültürünün muhafı. 
zı devlet olduğuna kanaat ge· 
tiren bir milJet dayanabilir. 

açacaktır. mektir. 

Blasko ayni şekilde İspanyanın 

"D,, grupu gayri resmt ve 
müstakil olacaktır. Dünkülük, bu
günkülük gibi iddialan yoktur. 
Yegane teşekkül maksadı, altı 

genç ıan'atkardan mürekkep olan 
azasının devamlı mesaisini halka 
ibraz etmek, onu yeni san'atla da· 
imi bir temas halinde bulundur • orijinalitesini buldu, onu söyledi. 

Daha evvel Şekspir doğan yeni maktır. 
bir a lemin karakterlerini kuvvet . D grupu netriyatta bulunacak , 

le verdiğ i için orijinal oldu. Mol- sergiler açacak, konferanslar ve

terde batan bir devrin karakter . recektir. P.ek yakında açacağı ilk 
leı-ini gene oriiinal -h1r .aı....... - 1- ----· ~ _ ......... uan \Ueaen) Ieri 
tak goruyoruz. ihtiva edecektir . 

Beynelrnilel aleme girecek Grup aenede bir kaç sergi yap • 
'fürk eseri de ancak bu şekilde o- mak taıavvurundadır. (D) grupu
labilir. nu teşkil eden san'atkirlar, res -

Y almz bir nokta, dünya pi ya - sam Cemal Sait, Zeki Faik, Elif 
aalarına ucuz mal da sürülebilir, Naci, Abidin Dino, Nurullah Ce -
Fakat 0 bambaşka bir şeydir. Ay- mal ve heykeltıraş Zühtü Beyler -
ni tekniği kullanan insanlar a· dir. Muvaffakıyetler temenni ede

tasmda daha ucuzu basit ihtiyaç- rız. 
la.r için piyasalarda rekabet eder. Konservatuvarda 
Fakat tekniği geri bir memleket- ; Konservatuvara talebe kaydi 
te böyle bir şey mümkün değil - i hararetle devam etmektedir. Bir 
dir. hafta da 100 zü mütecaviz talebe 

Bu çeşit düşüncelerimizle ede· kayit için müracaat etmiştir. Ha · 
biyat eserlerimizi sadece teknik nımlar ekseriyeti teşkil etmekte
iayretiyle, mücerret ve orijinali - dir. Y a~ı 45 şi geçmiş bir iki 
leden uzak bir halde beynelmilel zat da talebe olmak için müraca • 
Piyasaya sevketmemize imkan at etmişlerse de kabul edilmemiş-
~·oktur. Bu kabahat bizim değil, b lerdir. 
izi hazırlıyan şartların icapla · 1 Teşrini evvelde kayitleri yapı 

t·ındadır. Teknigvi geri me'mle • k lan talebenin imtihanları yapıla · 
etJer edebiyatının muvaffakıye - l r cak, musikiye istidat kabiliyet eri-
t, zaferi ancak kütlenin orijina ~ 1 1 ki d ı · ne göre şube ere ayrı aca ar ır. 
lalesini verdiği zaman mümkün 
eılabilecektir. 1 Buğday kongresi 

Sadri Etem 

Seyrüsefer işlerini 
tetkik için 

k' Seyrüs~f er işleri hakkı~da tet· 
1katta bulunmak üzere Vıyanaya 

tönderilme.;ine evelce karar veri· 
~l\ altıncı şube müdürü Faik Beye 
b~tcırahr verilmiştir. Faik Bey 

1l" haftaya kadar gidecektir. 

1 
Paris büyük elçiliği ticaret ata-

'eliğinden ticaret odasına gelen 
bir raporda buğday mahsulü hak-

1 

kında şu malumat verilmektedir: j 
Londra buğday konferansına , 

istirak eden ithalatçı ve ihracatçı , 
r:ıemleketler aralarında bir anlaş-
ma parafe etmişlerdir. 1 

Bu anlaşmıya göre, dünya ih· 1 

tiyacı için kabul edilen istihlakat 
560.000.000 bo§e]dir. 1 

İhracatçı memleketler bu mik
tarı nazarı dikkate alacaklardır. 1 

Anlaşmanın tesirleri görülmeğe ı 
başlanmıştır. Liverpol piyasası düş j 
mekte iken hafta sonu tereffü ile j 
kapanmıştır. 

·Şükrü Kaya Bey leti tarafından bir hastahane a -
Tedavi ve istirahat için Kar- çılmasma karar verilmi§tir. 

lsbada gitmiş olan Dahiliye Diğer taraftan Tıp fakültesinin 
vekili Şükrü Kaya Bey dün asistan kadrosunda ekseriyeti ha-
şehrimize dönmüştür. nımlar teşkil ediyordu. 

Şükrü Kaya Bey Reisicümhur Tıp fakültesinden mezun erkek 
Hazretleri tarafından kabul buyu- lere nazaran hanımların yüzde 
rulmuştur. beş nisbetinde bulunmasına rağ -

J lk ki [ men asistanlık vazifesinde hanım 
me ep er ve ların yarı yarıya bir fazlalık ·gös • 

mual/jm kadro/arı~,~ , ~,ter~eleri Anadoludaki mecburi 
Jstanbuldaki ilk mekteplerin staJh\Trnr bitirip l•tanbuJa dönen 

ay başından itibaren tedrisat ve gençlerin 'ikayetini mucip olmu§ 
bugünden itibaren kayıt mua· bu gençler yeni üniversite kadro -
melesine başlanması Maarıf mü- sunda bunun ehemmiyetle nazarı 
düriyeti tarafından Istanbul mek· dikkate alınmasının Maarif Veka 
teplerine bildirilmiştir. letinden ricasına karar vermişler-

Istanbuldaki ilk mektep kacl· dir. 
ro '.arının Ankarada hazırlandığı· Genç doktorlar Maarif Vekale
nı ve lstaobul Maarif müdürü tine Tıp fakültesi reisliği vasıta -
Haydar Bey tarafından Istaobu· siyle miir;-r.il.a t t'!decelclerdir. 
la getirildiğini yazmıştık. 

Maarif Vekaleti ilk tedrisat 
idaresi tarafından hazırlanmış 
olan kadrol~r, tasdik için dün 
lstanbulda bulunan Maarif Ye· 
kaleti Vekili doktor Refik Beye 
verilmiştir. 

Vekil Beyin tasdikinden sonra 
kadrolar derhal mekteplere teb
lig edilecektir. 

lstanbula naklini istiyen 
muallimler 

Anadolunun muhtelif tarafla -
rından lstanbula nakletmek isle -
yen 70 muallimin yeni kadroda 
merkezde yer olmadığı için İstan
bul civarmdak köylere yerleşti • 
l'ilmesi kararlaştırılmıştır . 

,.. 
VAKiT' 

Maamafih bu köylerdeki mu · 
allimHği kabul etmiyenler taşra -
daki eski vazifelerine dönebilecek 
lerdir. 

Uı.lndellk, !:3ıyası Gazete 
lstanbul Anka ra Caddesi. VAK:ı;r yurdu 

Telefon Numaraları: 
Yazı işl eri teletoou : 2i37ll 
ida re telcfoou : ~437e 

J'elgra l adresı. l ıstantıt. I - ·ıAKn 

Posta k utusu No. •6 

Abone debelleri · 
- • l'ur kıye - ~cnebı 

Seneli': u oo lü. :aoo Kr. 
ti aylık 7[ıO 1150 
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J aylık 400 _ ıoıoo • 

ı aylık ı :;o .. 30-0 

Maarif müdürlüğünde 
1 İstanbul maarif teşkilatında ba

ı j zı yenilikler yapılmaktadır. Bu 
meyanda İstanbul maarif müdürü 

it Haydar Beyin maaşı 8500 kuruşa 
, çıkarılmış ve 4500 kuruş maaslı 

iki muavinlik ihdas edilmiştir .. 
/ Öğrendiği~ize göre 4500 kuruş 

1 
maaşlı maarıf müdür muavinliği· 

1 
ne şimdiki muavin HıhJrrahman 

Doğru değil mi?... Filva1<i AJ. 
manyanm harbe hazırlanmaST, sul· 
hu idame içi!. değildir . O, açıktan 
açığa harbe hazırlanıyor. 

Fakat bugünkü harbin kısa. ta· 
rifi doğrudur ve elzem olduğu za. 
man, mezalime ve meşakkate da
yanabilmek için gösterilen yol yan 
lıf değiJdir. 

Sellmi izzet 

Londra büyük elçimiz 
vahim bir hastalzk geçirdi 

Deyli Ekspres yazıyor: Londra 
büyük elçisi Mehmet Münir Bey 
Putneyde hususi bir ııhhat yur
dunda hasta yatıyor. Son zaman· 
]arda ahvali iyiliğe doğru ilerile
mektedir. 

Türk büyük elçisi, Londra kon
feransı toplanmazdan ev el hasta. 
lanmış idi. Doktorunun tavsiyesi 
hilaf rna olarak konferansa iıtirak 
etmiş ve nutuklar söylemi~tir. 

Fak at konferans kapandığı za
man Münir Bey büsbütün hastalan 
mış ve Postland - placedeki Türk 
sefarethanesinde yatağa düımüştµ. 
Bir za.man sefirin ahvali sıhhiyeıi 
gayet ciddi endişelere ıebep ol
muştu. 

Otomobiller muayene 
ediliyor 

Hususi ve taksi otomobillerinin 
senelik muayeneleri yapılmakta. 
dır. Muayenenin sonu 27 eyliilde 
almacaktrr. Fenni muayenelerin· 
de bozuklukları görülen otomobil
lere yeniden ruhsat verilmemekte· 
dir. 

ilan Ucretlerı 
l'i<'nrl llilrılarm lhl n <cUlıllPlnlıııJı: ~aııtl-

ınl 110 ımrıı-:ttııı ıı:ı,ıar , ilk oıahllı•de ııso 

linrı.ı,a lutıl:ıı ~·ıh:u . 

Bll~ük , tıı:ı:la , <il'rnmlı llArı H'rt•nlt>re s.ıı 

uJrı ırn". llA t \'ll rdır . 

Raşit ve 4000 kuruş maaşlı müdür 
, muavinliğine de maarif müfettiş · 
]erinden olup ecnebi mektepler işi· 
ne bakan Muharrem Bey tayin e· 

1 dilmiştir. 

Diğer taraftan yeni plakalar da 
hazırlanmaktadır. Sene başından 
itibaren bütün nakil vasıtalarının 
plakaları değişecektir. 

ıte;.nıl ll!lııl:ırın bir ~:ırırı 10 kuruştur 

Küçük ilanlar 
uır ttcıa:ıı ~o ıkı deta:ı ı ~o U•,; oerası .. :, 

dört ı ,efa.qı 7~ \'e on ılefaıu 100 k urıı§l tır 

Uç aylık uııo \·erenlerin b l T detıuı nıecca

nend!r. Oort Mtırı ı:e c:erı ll!lnla rın rutıı 

M.Malş memleketine gitti 
Darülfünun ıslahat müşaviri 

profesör Malş, kısa bir mezuniyet
le İsviçreye gitmiştir. 

M. Malş on beş gün sonra döne· 

Belediye kooperatifi 

~oınanya mektep gemisi 
. içinde bahriye mektep talebe
~ bulunan " Köstence,, ismindeki 

1. 
0 1llen mektep gemisi dün sabah 

u:anırnıza gelmiş ve top endahtı 
~. tehri ıelamlıyarak limanda de· 

1
• •rleıniştir. Gemi bir iki gün bu · 
~&.da kaldıktan sonra Akdenize gi-
tcektir. 

Şikagoda son haftalarda buğ
day fialları 3,5 scnl yükselmiştir. 

satırlan beş kuruştan hesap edilir 

.. •••••••••••••• cek, buradaki vazifeıine devam e· 
l decektir. 

Belediye kooperatifi yaz mev
siminde hissedarlarına ucuz odun 
ve kömür veriyordu. Eylulden iti. 
baren kömür vermekten vazgeç· 
miştir. Yalnız odun 280 kuru§tan 
tevzi edilecektir. 
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ıro·~;I~i····~~ Meclis TAKVİM 

·edebiyat münekkidi
1 

- Gene muhakkak, bu kitabın 1 

methedecek, beğenecek bir tarafı- ı 
nı bulmuştur. A tanrının kulu, ne 

1 
olur, bir gün bir kitabı, bir maka· 
leyi, bir muharriri, bir şairi beğen

Bir 
Fransa hükumetinden Palm aka 

demik nitanı almış olan aksaçlı, 
fakat gavuruna genç ruhlu münev
verimiz Kazım Nami, bir ankete 
verdiği cevapta: "Bu memlekette 
münekkit yoktur.,, diyordu. Ka -
zım Ne.minin bu sözü doğru ise, 

Sa!ı 
t 9 Eylül 

Pazatlt>Sİ 
18 EyHiı 

't.7 Cema.evel 28 Ccma cvel 
C:un do!uşu ~.:ıs 'i,4\J 
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il \.'-. ................ , 2 c:.·.·.·.·:::::::::::::::::::) Muharriri : Celil Nuri c::::: ~ ............... . 

"lktitaf,, muharriri ve "Hammcr,, 
mütercimi merhum Ata Beyin oğ · 
lu Nurullah Ata Bey de münekkit 
değildir. Şimdiye kadar Son pos
taya, Milliyete, falan mecmua· 
sına, filan risalesine yazdığı len· 
kit makalelerinde, Ahmet Haşim 
için hazırlıkıız, İrticalen verdiği 
konferansta, Beyazıt kahvesinde 
on sekizinci tavla partisini oynar
ken savurduğu nüktelerde edebi 
kıymet yoktur. O, tenkit için de
ğil, hücum iç.in yazı yazar ve çok 
defa bir makaleyi ada vapurunda 
saçak tütünden iri bir sigara sarar· 
ken bulduğu güzel bir nükteyi yer
lettinnek iç.in kaleme alır. 
Kazım Naminin dediği doğru 

olmasaydı da, Nurullah Ata, kendi 
halinde, insaf ıahibi, bitaraf bir 
münekkit olsaydı ... 

Genç üstadı o halde tasavvur e
diniz: Ağzı var, fakat, lüzumıuz 
bahisler üzerinde hakıız saldırı! -
Iar, merhametsiz hücumlar etrafın 
da dili yok. Haklı söz söylediği 
zaman bülbül gibi, fakat sakin ve 
mutedil konuşan bu münekkit, hak 
sız bir tek cümle söylemeğe kal -
kıısa, hemen dili tutulur gibi olu
yor, kekeliyor; dudaklar; garip 
bir surette yanağının bir tarafrına 
toplanıp buruşuyor. 

Bir baıkası, onun yanında ah -
haplarından her hangi birisine §Öy 

le hafifçe dokunur imalı, telmihli 
bir sbz sarf etse hemen burnu kı-
2ar1yorJ avurdu şişiyor, Hitler gibi 
alnının üzerine düten ıaçları di -
ken diken oluyor. 

Hatta, kendisinin bu kadar mah 
cup ve çekingen olduğunu gören 
zamane nüktedanlarından bir ta • 
neıi, ona ta yanı başında: 

- Monter, senin kafan, dostla
rını müdafaa etmek }yazım gelince 
bir kirpi gibi oluyor!. Diyerek a· 
lay ediyor da o, burnuna paslan -
mıı bir kıskaçla tutturulan, moda· 
aı geçmit gözlüklerinin arkasından 
koN<ak korkak gülüyor. 

Ne olur ,o da töyle bir kükrese, 
kızsa, ağzından köpük teklinde 
tükrük saçarak birine bir küfür, 
birine bir tariz savursa, bir tek a
damı tefe koysa da hakkından 
gelse ... 

O kadar halim, selim, o kadar 
tanıdıklarını, ve tanımadıklarını 
methetmeğe mütemayil bir genç . 
tir ki sormayın., 

Onun bu halini görüp sinirlenen 
edebiyat muallimi Hamdi bir gün: 

- Of monşer.... Diye sızlandı 
ne olurdu bu çocuk İktitaf muhar~ 
ririnin gençliğinde dünyaya gelse 
idi... Bütün hallerinde, oturma • 
smda, kalkmasında; yatağında ya 
tarak maliye nazırlığı yapan bir 
ihtiyar tavrı var. 

Tarih muallimi llhan Şevket, bu 
sözü Nurullaha y~tiştiriyor... Fa
kat hazret, gene sükun içindedir. 

- Ya, diye cevap veriyor, de· 
mek ki Hamdi, peder merhumu 
yakından tanıyor... Memnun el · 
dum ... 

Münekkit Nurullah Beyin bu hl\ 
Jini bilen okuyucular, onun bütün 
ilmine, bütün vukufuna rağmen 
onun tenkit makalelerini okuma · 
dan evvel bir az dudak bükerler: 

me de bıı.tır ... 
Perler, fakat gene okurlar .. Çün 

kü o kadar yeni malcmat doludur 
ve üstadın ilim dağarcığı o kadar 
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daş onu okumaksızın edemez. 

RADYO 

"urnllah Ata Bey 
Bir yazısında Filorinalı Nazım 

Beyi bile methetti. O makalenin 
fu satırları hala hatırımızdadır: 

"Büyük Acem hakim ve şairi 
Şeyh Sadi, Gülistanda güzel bir 
hikaye anlatır: Bir gün hamamda 
bir tamdık kendisine güzel koku
lu bir kil verir. O zaman şair bu 
kil lülesine sorar: 

- Sen nesin böyleki, senin gö
nüllere asılan kokundan mest olu
yorum. Sen misk misin, yoksa 
anber miain?. 

Onun üzerin kil cevap verir, 
der ki: 

- Ben adi bir toprak parçasın· 
dan ba§ka bir şey değilim; fakat 
uzun zaman güllerle beraber otur
dum. Onların kemali bana da te
sir ettiği için güzel kokarım .. 

Filorinalı Nazım Beyi muhtelif 
muharrirler, batırdılar, harap etti
ler.. Halbuki onun yeni çıkan ki
tabında ne güzel mısralara tesa -
düf ettik. Kelimelerinde kulağa 
çarpan ahenk, büsbütün yeni bir 
hava vücude getiriyor .. 

"Mihrabı harahmm önünde 
Km·'an okuyor lisanı halim!., 
Beytini yazabilen bu şair, her 

halde Hamitlerle, Naziflerle, Ce • 
naplar ve Fikretlerle beraber bu -
lunmanın, onlara can ve gönülden 
hizmet etmenin mükafatını yük • 
seltici bir tesir halinde görmüştür. 
Onu kil veya adi toprak adde · 
denlere haber verelim ki Nazım 

Bugün 
l ı\ !\ u u ı. -: 

il! d~ıı 18.30 a l\ud:ır Granınfon - JM.SO 

ılnn ili a kndar Fra11M1.ca drr. ( lJcrl l' nıl~ 11• 

Lrnhıru mahc;ıı <; ) - l!) ilan ıu. ı.:; e kuıbr 

lfil<ıııl' t Hrı.a Hnııım - l 9. 1.) tfon 20.30 n l<ıı· 

clar Sı · \ im Uı.uıını - 20.:rn d.rn 21.30 ~llinlr 

Xurl'ttlıı ''' :ırlt;.:da5ları - 21 .30 dıuı 22 )'6 

!.:ular Or:ınıoforı - 2'.? ltlb;ırı·ıı ,\Jıuııt ' e 
hors:ı hahrrh·rl saat a~arı 

\ l\'ı\!\',\ ı ~111 . ~ m. -

12.so ııllikla ı,iıy ha\ ahırı - ıs l.oıı-;ı•r -

ı ı.ıo - l .~ dc\'amı. 16.5~ Aııton lh11nıkııı 

be lnd !Wnfoıılııl. (\'rııi Dlın~ 1.ı) darı • 1'1!11•· 

ta. - 111.2u koıısC'r - 20 (\"ari~R!!yon) lar. 

\'i.l aıuı S<'nfoııik orkc<ıtmsıııııı kun~rl -

21 .30 Bruııo Grorıi~tcttl'nin ('nrorıil. orkı•strn· 

~ı - 23.t;; pl!\kl:t ilan'! mu"likl!ıl. 

UEl.GR,\ll: 4Sl m. -

12 ııtAk - 13.0:'1 l•on5t>r - 17 konıııer -

UI ,\lıııaıırn drr"I - 20.SO plı\k - 21.~0 

(Bı•lı;rad) oııı•rft'ltıdrut rıaldı·ıı bir oıı~rıı. 

UOKHEŞ : 394.2 M. -

l ı ııllilda orkı•-.tra - 18 rııd~ o orkc'ltrn • 

111 - 19. ı:; rnd~·o orkcMruı -21 (Urup) kon 

eri - 2'?.o.; kınnrtı•t - :?3 dnn!I muııllil'IJ • 

\'ARŞO\'A: 1412 m. -

16.:>0 plAk - 17 plAk - 18 Franııız<·n 

ohbrt - Jll.15 oda rıııııılklsl - 19.3S Kate • 

lfoıuıcr - 21 ırrftnb J;l'harın (Frldrrlkt!) ope 

rctl . 

JtO\lA 4t 1,2 m. -
20.20 muhtelif Jiı;anlardıı. hıtlX'rlPr -

:?l hahcrlı-r - 21.30 habelrrr - 21 • .ı.; n111htC'
ıır eltl.-ndlrl<'I .,.,yı .. r - :ıtll.4:i halM'rit>r, 

HUD. PE~TE: 550.:S m. -
l ı.so !':igan havaları - 17 l•ndın ııti -

11!.SO Jlllık - 19.15 Alm:ınc:t konu,mıı derı;I. 

19.4:> piyano konsrrl - 21 ı.ıtlon Mk~ tr:ı.<ır -

22.30 opem orkc"itm!llının kon eri - !! ı <~& • 

band. 

PARIS: :ıı8.2 m. -

20 plfıklıL Rnhııı bcıtelerl - 20.1~ halwr· 

Jrr, raz. Junaları - 21 Bi:ı:rnln beııtrlf'rl -

2UIO y:ırım ıant mi:ı:ah - ıı.10 plAk. 
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ıx drn 18.SO a kadar Gr:ımofon - 111.SO 

ilan ı U a li:tldar Frarı<ıt7.ca dı>r"I ( llrrlPnıl~ 

111:lrılarıı m;ıh,ıı'I) - Hl dan Hl.&.> l' kadnr 

,'1ııhnııırı• ilandan Hanını - 19.-&.'i tl'n 

20.S!I a k11ılıır I"a7.ilı•t Hanım - 20.:ıo dıtn 

21.30 n kadar EftalJa Hanım Sadi Rı•J H 

arkndıı 11\rt - 21.30 dan 22 J·c kadar Urn· 

nıofoıı - 2':? dPn itibaren Ajanıı, Ror8ll lııı· 

brrlr.rl, ~nat OJ arı • 

\ 'IY.\!lı'A: ~18.l nı. -

ız.so plfıl;.la m r .,hur bcfitrJ,fırlıırm ı·scrle· 

rl - 13 lrnnı-.rr - 11.10 - J.> dr\·amı -

19. ı:; ı.omıcr - ~ı.so ırnıı P.r - 23.o:; kı• • 

ıııaıı, 'lyol<'ıı..,.I. ı;irtc pi~ 11110 ile kon!lc r a~ • 
Beyin, yeni eserinden misk ve an- nl z J1111:111cta .. , •• 

her kokusu duymaktadır. ıHJI>.\l'EŞTE: 11.:;o .. ., 111. -

Böyle hisli mısralar ve beyitler ı~.o:; ruıt~o krnııC'rl - ı ı.ııo 'rnrorılk 

Türkiyenin İnkılap hükumeti, on 
bu kadar senedenberi, hiç bir ide
ologie'ye gitmediğinden her ne ta· 
savvur etmiş ise onu tatbik edebil 
mis ve her tatbik edilen inkılap • ı 

kanunu takarri.ir etmiştir. 

lşle Gazinin fikirlerindeki isa .. 
beti burada görüyoruz. Fransız 

inkılabı, Rus inkılabı... Bu iki 
harekette daimi ilerlemeler ve ge
rilmeler kaydolunmakladrr. Bir 
tarih kitabı yazmadığımızdan, ma
atteessüf, milddeamımızı misaller 
ile teyit edemiyeceğiz. O diyar -
!arda cezrümetler oldu. Bir çok 
ileri hareketlerden sonra soldan 
geri hareketlerine de tesadüf edil. 
di. Lakin Gazi Mustafa Kemalin 
tasavvur ve tatbik cttiei inkılap · 
lardan hangisi geri alındı?. 

Cümhuriyetimizden evvelki hii 
kumetler, bilhassa Abdülhamit 
hükumeti ise idealden büıbütün 
uzak ve aykırı bir yoldan gitmit -
lerdi. İdeolojinin mahzurları ne. 
kadar berbat ise empirisme deni· 
len bu tecrübi usulün kötülükleri 
de o mertebe öldürücüdür. Empi -
riıme ancak tekle zahire, mevcu
da müstakarra ehemmiyet verir .. • 
Zamanın geçtiJ-ini, ilerl«-diğini ka· 
le almaz. 

Empirismc, bir devleti biıderı· 
bire yıkmaz. 

İtte bunun içindir ki Osmanlı 
devleti, bir çok yıkılmak, çökmek, 
münderis olmak avamilini haiz ol
duğu halde ancak pek uzun za -

manda mahvolmuştur. Bu itibarla 
Empirisme içten içe verem mikro
buna, demire arız olan iiaa ~e kü -

fe, dü~emeleri yiyen küçük kurt · 
lara benzer ... 

Evet! Bütün iğtişaşlara, harp 

lere, tazyiklere, sürekli zaruretlere 
raimen Osmanlı saltanatı sürükle· 

niyordu. (Hasta adam) daima 
can çeki!iyor, fakat ölmüyor .. Ve

rem mikrobu; bu mikrop vücudu 
zaif düşürmüştü. Adalete sataş -

mıştı. İşte bunun içindir ki empi· 
risme'i vereme, müzmin bir hasta

lığa, ideo!ojiyi ise hummalara ben 
zetmek kabildir. 

Eğer devlet empiriklerin elinde 
kalsaydı hususiyle umumi harpten 
ıonra bir ucubeye benziyecektik .. 

Cümhuriyet, inkılap Hükumeti 
ve bu inkilaba, bu hükumete riya· 

set eden yükıek zat, mazi ile hal, 
hal ile, istikbal arasındaki rabıta· 

laları gördüler. Milletin seviyesi
ni yokladılar. Kabiliyetini ara,tır· 

dılar. Nereye vardığımızı anla -
dıla1·. 113.sılı ideal ile şeenn'yi a -
yırdılar. ibda edebilen bir şairi üstün körü konwr - 17 nıa'l:ıl - ':?I rad,\o 1.on,rri -

baltalamak kelimenin bütün mana 2:?.ı; ı.onsf'r - ".! ı. ı .; kon~rr • Eğer böyle olmasaydı, biz, hala 
sile haksızlıktır.,, HOKnt:~- ımı .2 nı . - ya Abdülhamit devrinde yerimiz. 

Bu uysa), haluk, sakin ve mute· ı ı ıılll kl:ı ımm mıı'lil> i - 18 ı,on srr - de sayacaktık, yahut neticesi be · 
dil münekkit, bu güzel huyunun rn. ı.; .ıernnıı - 21 ııcs koıı«c-rl - :!l.'.!O cır • ı lirsiz bin bir tec~übeye giri~ec~k-

k K. k e!ltr.l knıı'<nrJ - 2'? . ı;; r:\tl,,o nrkrstrn~ı. ı t•lk. Ba!'; .. ka bir kıtab .. ımda d .. edı .• rnü ıifatını da görüyor.. ıme on 

dan bahsetseniz, müsterihane gü- \' ,rnşm .\: ıtı ·! 111 
- _ 1 ğim ~ibi aziz olan vucutlar uzerın 

ler ancak betere lüzuh\u olm•Y 
vücutlar üzerinde yapılır. 

Tahdir etmeliyi!! ki biz de h 
tecrübelere giritilmedi. Adrrnl. 
büyük düşüncelerden ve iıkandı 
lerden sonra atıldı. Devlet, m . 
tiki ve tarihi bir suretle teki.., 
ve tekemmül ediyor. 

İmdi ~u bir kac sene içinde b' 'l • 

çok inkılaplara sahne olan nte 

leketimizde terakkisi en ziya 
tebarüz eden müessese, devlet Dl 
essesesidir. 

Beşeriyetle devlet, millet 
milletle devlet mefhumla 

insan, ferdiyetçi olmakla be 
ber içtimai bir mahluktur. (h• 
vandır) dedik. Acaba bütün i 
sanlar bir "cemiyet,, mi teşkil ~. 
yorlar, yoksa beşerin böyle b 
vahdeti yok mudur?. 

Daha sarih tabir ile: Bettri1 
bir tek cemiyet midir?. Yoksa b' 
den ziyade cemiyet midir?. 

Eğer beteriyet bir tek cemİ1 
ise (Devlet) in de bir olması liı 
gelirdi. Umumi, cihani, ke1' 
devlet!. 

Meşhur Arislo: 
iktısazı, siyasi bir hayvandır.,, 
miç.. Siyasiden maksat, içtimai 
dir. insan kelinıeıini feylesof m 
lak bir surette kullamyor. 

Bugünkü günde be,erin bö 
bir vahdeti yoktur. 

Beşer devleti, beşer cümhuri 
titi !. Bu hayalden hala uzakız. 

Evet! şu bulunduğumuz asırl 
da, bir çok tarihi ve tecrübi det'. 
lerden gedikten sonra, insaııl• 
ancak millet merhalesine gelefiil 
diler. İnıanlar, hep ayni in .. ıı\ 
oldukları halde, umumı 1Jt:u.ı.1t 

noktalarından ziyade, hususi bel 
zeyiş noktaları üzerinde toplan 
lardır. 

Demek ki bu hususi benze 
noktaları, umumi benzeyi§ nokll 
larından daha mühimdir. Bugüll 
kü şeniyet budur. 

işte bunun içindir ki de~ 
letler, millidir, henüz · be'' 
ri değildir. Bir gün 
lip le devletlerin millilikten çık 
beşeri olacaklarını dü~ünmek bİ 
vakitsizdir. 

fakat mnzidc oduğu aibi, 
ele de devletin biisbütün genit 
ı;aha i~gal etmesi fikri ile ameli 
nazari bir surette uğraıanlar ol 
muştur. 

İnsanlar, bu devirde, ancak r:I 
li bir vicdana sahip olabiliyorl•' 
Beşeri vicdan, henüz bu derece t 
bellür edemem iştir. Milliyet fi 
ri, daima be~eriyet fikrine ıraliP 
tr. insanların, tabir c:ıizsc, bef 
riyeti mütemadiyen sağa, sola k' 
yıyor. Beşeriyetin henüz teşkili 
yokt-:.ır. Milletlerin ise teşkilatlı 
çok ilerlemiştir. 

Milli bir iraclet mevcuttur. S 
şeri bir iradct ise henüz yoktııt lürnser: ı ,:; .;ı;s fll llk - 17 kon,r r - 18.1.ı ~oto 1 de ne olacağı meçhul tıbbi tecrü· 

lwitil' r - l!}.S.i ş:ı rı,. - '2(1.o;; p'ı'\f{ - :!l ur- b l .. ·ı ez Bo"yle tec "be - O k'ım b ı D c ere f' rı~ cn1 · ru -seye enzemez .. er. 1""''•:ı 1, 1111,.Prl -'!:'l k:ırrl;'ln-ır r. ı " -ı: 
Hatta şimdiye kadar hayatını, ..... a- 1 - ------------------- --

... ı:ı : ı.{;1(,\1): <l:JI nı. - 1 G l ki 1 ' . 
zidelci büyük adamların hay<lİJOI l !l.Oi l•"ll"'r - 17 armonil.lı• - 17.30 ,I______ Üze musiki n1era } arına teoşır: 
t tk

.k h d ı ı "0·11 ı · ı 1 su··yu·· k 4"::..aı-..'at t ... ,.a' rın-..1'7 e l a asre en müverrih Mi.ik - nın l111 1il ·r (lh\I• - '!O 'ar,, ar. - ~ .. (l ·' ' ~ • ~ 1 '1C-J 

remin Bey Nurullah Atayı uzunu '!I lırsl l' l r r - :!ı .:ıo (Iİ~ :l ll'I - 2'.! knıı,;rr - M u·· n ·, r N u ret t-i n B ey 
zun methettiktcn sonra: 2:ı. 1:; ıı~ ıı 'I pl!ıl,tarı. 1 

- Şayet torunum da benim gi· ıal\t ' · ııı .2 rıı . - ' 

b• h d 1 l .. • h l 2fl h:ı:,nıl(' r - :!I h;ıh.-r'rr \r r.ııı<ıl l.:I -ı rnes ur a am ıuın ercumeı a . 
• 21 . li (T"r0'lı lor) 1 imli opr rrt, rdl"bl~at, ~lir 

!erile uğraşacak olur~a ilk yaznca 1 ''" hııhrr'rr. 1 

ğı eserlerden birisi Nurullah Ata- • ı• 'ı:ıs : ıı·!:-1.2 m - ı 
}'il dnir olacaktır!. ! ~o pl'\l\h t"'ranl!I Şnbertln hn'fl p~nrlrrf. 

müstuna bir yenilik olarak b r kaç defoya m ı!:ısus o'ma'< 
üure Çarşamba akşamından it baren 

MELEK Sinemasında 
D l %0.13 it tK-rler, !\lııın:ıdm !'::trlot Oo,.·ynnın e~ . ~ 

Toplu iğne kon!IM"rt - '!t .•n .... ,(r'ltrn kon•rt. , ~.,..._ ____ _ 

Prn;,?ı .ıma ilıh eren : l l.ı z ı H ·ni \'l' ~u t.d Turk\'C ıaıı~olar ,,odcu:.-ck ve kcndisirıt 
,\IE~L'T U~ \111, • ~ı :clr Y \l(l P Bcdnin oıke c"ı-ı refabt cJcl·d ı r 

Sınema fiatları değı,mıyecektır. ti1Ai 1748l1 
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~akıt'ın edebi tefrikası: 43 ııı111111111uıııırııııı~ııırııırıııırıııııııııırırıııırıııı111ırıııııı" < Kısa Haberler "" • 
i "' Zıraat odası idare heyeti dün 
~u1111rıııııı111111111 1ııı ıııı111 11mıuıımııııı11111 ııııııııııııııınııııııııııııı 1111 Selami izzet 111111111111111111 1 t~planmış, _ıs~anbuı ziraat sergisi . 

Günayın elini tutmuş okşuyor·! - BiJrniyorum Alp. nm 19 teşrınıevel perşe.m~e gün~ 
du. Günay, hastanede, Kayanın e- Günay çiçekleri kokladı. Kok· ı a~.ılmasına karar vermıştır. Sergı \ \._, _____ ...,. H u~· K u,. M D A R ~=~-~-" 
lini okşadığını hatırladı. Gene ağ- tarken, gözleri yeni bir ümitle par- d~rt gün açık duracaktır. Bu sene- ~ ) 
larnıya başladı: tadı. Alp bunu farketti. k_ı sergi diğer senelerden daha va- -59- Yazan: Niyazi Ahmet 

- Bırak beni Alp... 1 - 29 - sı olacak, bağcılık, bahçecilik, kü-

- Hayır, bırakmıyacağım .. ı Mehmet, küçük kütüphaneyi o- mes hayvanatı, meyvacıhk kısım . 
Derdini anlamak istiyorum, bunu danın bir köşesine koydu. Cafer )arını dn ihLiva edecektir . 

anl<.!mak hakkını haizim. Ali bey, Günaya döndü: Sümer barı kasında 
Günay elini şiddetle çekti: - İyi oldu değil mi?. S 
- Ne hakkı? .. hangi hak?. Günay: 

ümerbankm yeni teşkilatında iş 

Al ı _ Hayır dedi pek karanlrkta bankasının kıymetli elemanların -
p, biraz titriyen bir ses e: ' ' d · f 

B kaldı ... Şu geridonu kapının ya . an ısti ade olunması kararlaşmış 
- Beni dinle Günay, dedi. en l f b 

senin sadece arkadasınırn. Arka . nmdan kaldırıp kütüphaneyi ora -1 ~e ş ankasr iştirakler servisin . 
~ ı ya koyalım.. e.n. Nu. rettin Kamil, ikinci sınıf 

daşın kalacağım. Sen çok güze f t S - Sahi, daha iyi olacak. m.u .. e. lış ait Ali, Milas şubesi mü· 
bir kızım, akıllısın, beni sevmene d H · k k b' - Egw er bu köşede durursa, ki- _uru al.il Namık beyler bu teşki· 
ım an yoktur. Beni anca ır ar- ı-

k d F k t b taplar go .. rünmiyecek. atta vazıfe almışlardır. 
a aş gibi seversin. a a una 

rağmen, ben de ötekiler gibi senin - Haydi gene yer değiştire · 

güzelliğine hayranım ... Ben de se· lim. 
ni seviyorum Günay. Ben senin i· - Geç oldu. Siz yemeğe otura-
çin ancak Şişliyim ... Bu samimi la- caksınız. Ben de eve geç kalaca . 
kabı bana verdiğin için de mes· ğım, merak edecekler. 
udum ... Şu anda yanında seni kıs· -- Bunun kolayı var. Mehmet, 
kanan Alp değil, ş:ıkalaşbğm, a - git şoföre söyle ,Günay hanımın 
lay ettiğin Şişli var ... Derdini an· evine gitsin, yemeğe beklememe • 
lamak istiyen Şişlidir, Alp değil. Jerini söylesin. Günay hanım bura· 

Cünay, heyecanla bu sözleri da yemek yiyecek. -
dinledi. Sonra Alpm ellerini tut · Günaya baktı: 
tu: - Olur değil mi?. • 

_ Jyj kalpli çocuksun, dedi. - Emredersiniz. j 
_ Ak,am altıdan sonra Cafer - Karmi Bursaya gitti. Sizi 

Ali beyin seni alıkoymadığım bili· çok seviyor. Burada olmadığına 
yorum. Ben telefon ettim, çıktı de- canı sıkılacak. 
dileı·. Neredeydin?.. Cafer Ali bey ona on gündür 

Gcmç kızın elleri titredi. Bunu soğuk davranıyordu. Bu soğukluk· 
hissedince: tan sonra, bugün gösterdiği yakın-

- Hayır, dedi, darılmıyorum, lık, Günayı endişeye düşürdü. 
sadece sana acıyorum... Seni bu Mütereddit, çekingen bir ta ~ 
hale sokan kimdir? .. Söyle, gidip vırla sordu: 

o adamı bulayım. Seni müdafaa e· - Kitapları yemekten evvel 

Oyuncak sergisi 

Amerikada beynelmilel çocuk 
oyuncakları sergisi açılacaktır. 

Helva ucuzhyacak 

Susam fiatları ucuz olduğu için 
tahin helvası da ucuzlıyacaktır. 
Helvanın toptan olarak 25 kuruşa 
satılacağı ümit edilmekt~dir. 

Piyasada bazr ticarethaneler 
köylüden ucuz susam .aJmak için, 

bu sene mahsulün geçen seneye 
nazaran beş misli olduğunu iddia 
etmektedir. Haber aldığımıza gö

re bu seneki susam mahsulü ge· 
çen seneye nazaran bir buçuk mis
li fazladır. Fiatlar 11 kuruşla 12 
kuruş arasındadır. 

Susam üzerine ihracat başla
mıştır. 

Iktısat vekili 

Karaciğay han müdahale etti: - Görgi, muhterem peder .• 
- Ne lazımsa yap.. İstediğin Diye seslendi .. 

gibi soy .. Sonra kraliçeye döndü: Papas up uzun yere uzanmış~ 
- Ben, gidiyorum, dedi. Vaz- Ve kimse farkında olmamıst' . ' 

geçtiğin, tekliflerimizi kabul etti - Kraliçenin çağırmasından sonı 

ğin dakikada serbest bırakılacak . yerde yattığını gördüler .. 
sın... 1 Papas baygın ve kendinden gE 

Karaciğay bunları söyledikten / miş bir haldeydi. 
sonra uzaklaştı. Zindanın kubbe- 1 Omuzlarından kaldırdılar. Kr• 
!erinde akisler bırakan ayak seı · )içenin yanına getirdiler. Kork~ 
leri kesildikten sonra, biraz evvel elan titriyordu. Kraliçe yan açı: 
çıraları yakan adam deminki çe · gözleri ile papası gördü: 
vik hareketiyle tekrar çıraları - Muhterem peder, dedi .. Öl 
dolaştı. Bu sefer söndürüyordu. yorum. Ölmeklen korkmuyoru 
Bütün çırağlar söndükten sonra Hakkını hala] et.. 
mahzen daha korkunçlaştı. Cellat. Papas, bir mırıltı halinde kul 
kraliçenin elbise düğmelerini çöz- larrna gelen sesleri hayal mey 
mekte devam ediyordu. Kraliçe duyuyordu. 
tekrar yalvardı: Gözlerini açmak üzere idi. İki 

- Siz insan değil misiniz .. His - ci ve daha sürek~ bir çığlık yayı 
leri bu kadar köpekleşmiş mah . dı. Bu, o kadar tüyler ürperti 
liiklaı-a tesadüf etmedim. Beni soy idi ki cellat bile korkmuş, yaktı 
mayınız... eti muayene için cesedin üzeri 

Cellat: eğilmişt. 

- Peki, dedi. Sizi çırçıplak Kraliçenin memesi yarım kal 
soymıyacağız .. Yalnız belden yu . mrştı. Üzeı·inden geçen kızgın ! 
karsını... me.me etlerini tamamiyle yakını 

Cellat, bunu söylerken kraliçe- tı .. 
nin gömleğini yırtıp çıkarmış, bel- Papas bağırdı: 
den yukarımı çırçıplak bırakmıştı. - Beni yakmayınız. hen; kur 
Kraliçe, kımıldanmak istedi, vü • tannız .. 
cudunu gerdi, fakat masaya o ka- - Kl\.bul ediyor musun?. 

dar kuvvetle bağlanmıştı ki, bu ça Papas, ağzını açmak üzere it.fi: 
balama hiçbir netice vermedı'. Ba- Gör · M h - gı... u.. . •. te ... tero pe 

şı önüne düştü. Gözleri yumuldu. der, elveda .... 

Yalnız dudakları kımıldadı, bir fı. Bu, Kete':anın sesi idi.. 
deyim ... Hissiyatına tercüman o • düzeltmiye başlıyalım mı?. 
layım .. ister misin?. Avukat cevap verJnedi n;ı 

.~--.=;-ı sıltr haJjnde: B k d h · ruh J unanistanla ticari an- u ses, o a ar azin ve 
s- · ı,. .ı.ı. n-· • · -~---~ ..... üuaya öakıyordu. Dudak ~ 

dı. üö'"'Zlüklerini çıkardı. Gözleri ]arının ucunda gizli bir tebessüm 

- Ouu::ı tv .••. d;ye....a:ur:rJda:ndı. t · d' · ·a· '-
1 h 

esrr e ıcı ı ı, Kİ papas cevap ve 
&şma akkında İzahat Ayni yalvarış papas Görginin remedi. 

yaJarmrıtı. 

Günay, kolunu Alpın boynuna 
dayadı, başını başına yaklaştırdı: 

- Anlatayım, dedi. İnsan dün 
yada saadetin ne olduğunu bilmi · 
yor. Zannediyor, ki göze görülen 
hin bir parıltrh ufak tefek şeyler 
saadettir ... Elini uzatıyor, bu pırıl· 
trları tutmak istiyor ... Eli boşa gi· 
diyor .. Boşlukta çırpmıyor. Anlı · 
yor musun Alp?. 

- Seni sevmiyor mu?. 
-...... Bilmiyorum. Bi]diğim bir 

{ey varta bir daha yüzünü görmİ· 
yeceğimdir ... Bir an saadetle oy • 
nadım, fakat elimden kaçırdım ... 
Bunun üzerine ... işte bu kadar .. 

Sustu ... Başını, Alpın başına da 
yadı. 

AJp kımıldamıyordu ... Günayın 
hatr, başına dayalı olduğu için 
bahtiyardı. Fakat asıl aaadeti ra • 
kipsiz kaldrğmı anladığı içindi. 
Sokak kapısı çalındı. 

Günay kalktı. Çıktı. Arkasın • 
dan Alp yürüdü. Sokak kapısını 
açtılar. 

Kapıcı, bir demet beyaz ka -
ranfille duruyordu. 

..!.. Gene çiçek geldi küçük ha
ll1'n. 

Günay bir an şaşaladı, şonra 

•o:--~u: 

- Kim yollamış?. 
- Malum, her zamanki gibi 

vardı. . dudaklarından dökülmüştü: Ö 

Genç kız tekarr etmek İştedi: verıyor G 
.. -.... ldürün ... Hainler .. Beni d 

- merto.. ld D E o urun.. iye bağırdı. Beni d 
- Kitapları, yemekten .. vet, artık allahtan başka gö _ öldürün. 

- Hayır, hemen sofraya otura-
Ankara ,17 - Yunanistanla ti

cari münasebatın inkişafı icin e· 
saslar tesbit edecek olan mu~htelit 
komisyon yakında faaliyete geçe
cektir. 1ktısat Vekili Celal Bey 
huhusuta demiştir ki: 

nü) bağlıyacak kimse kalmamıştı. C 
C il 

ell.at, artık şişi elinden bırak. 
cağız. 

- Öyleyse gidip ellerimi yıkı
yayım, toz içindeyim .. 

Günay ellerini yıkarken endi -
şesi arttı: 

"Bu adama ne oldu? .. dün söz 
söylemiyordu, bugün iltifat edi -
yor ... Nasrl hareket edeceğimi şa
şırdmı ... ,, 

(Devamı \'llr) 

ltalga ve Sovyetler birliği 
Roma, 17 (A.A.) - Nazırlar 

medisi, dün M. Mussolininin reis
liği altında toplanmış, Sovyetler 
birliği ile İtalya arasında aktedilen 
dostluk, ademi tecavüz ve bitaraf 
lık misakının tasdiki hakkındaki 
kararnameyi tasvip etmİ§tİr. 

Bundan sonra meclis, İtalya ile 
Romanya arasında 25 • 2 · 930 ta· 
rihinde yapılan ticaret ve gemi iş
letme muahedesinin ve buna mer
but muvakelelerin 30 • 11 - 933 ta
rihine kadar temdidi için her iki 
hükumet arasında tanzim edilen 
26 ağustos tarihli protokol projesi· 

ni de tasvip etmiştir. 

"Onların bizden aldıkları ve 
bize sattıkları mallar vardır. Bun· 
ların haricinde her birimize ahm 
satım için daha .ne gibi maddeler 

bulmalıyız, ithalat ve ihracat işini 
daha ileri götürmek için ne gibi 
çareler aramalıyız ve nasıl çalışma 
lıyız. Bu noktai nazarlar üzerinde 
çalı§arak, esaslar tesbit edilecek-
tir. Mesela tütün ·· .. · · , uzum, ıncır ve 
zeytin işin de Türkiye ile Yunais
tan biribirine bilmiyerek rakip olu 
yorlar. Buna da bir çare bulunma 
sı yukarıda bahsetmiş olduğum 
tesbit edilecek esaslar arasında
dır. Yunanistanın tesrinisani 

kontenjanının yükseltihne~i hak
kında bir teklif vardır. Bu teklif 
kabul edilmiş ve teşrinisani kon

tenjanı istedikleri şekilde yük~·el
tilmiştir. Bu işte onların da, bizim 
de menfaatimiz vardır. Onlar bi· 

ze ne kadar fazla ımal satarlarsa 

e at, ateşte kıp kırmızı kesil- b mış, ır kerpeten almı•tı K 
miş şişi çıkardı. Kraliçenin yanı· k Y • erpe-

ten raliçenin tırnaklarına . ·ı 
na geldi. Bu esnada resmi kıya- d' C geçırı -
fetli bir adam kraliçenin yanına ı. endereye kısılmış eUerden 

tırnaklar birer birer sök'"l" d 
gelmişti. Kulağına eğildi: F k u uyor u 

Ş h b a at kraliçenin artık ~ 1 ki . 
- a A basın emrine riayet d' · çıg 1 arı . 1 ınmış acı acı jnliyordu. 

etmıyen ere işkence yapmak adet· 
tir. Karacigay Hanın tebliğlerini K~racigay Han, zindanın karan 
kabul d . Jık. bır köşesinden her şeyı· seyret· e ıyor musunuz?. 

Diye sordu. mış, dve kraliçenin bu cesareti kar-
K ı· şısın a şaşrrmı•h .. 

ra ıçe cevap vermedi, Sual :r 

tekrar edildi. Ve bir üçüncü def- . ?: kraliçenin, Şah Abbasın tek-
adan sonra cellat: lıfını ka~uJ .edeceğini zannetrniıti. 

- Başlıyorum, dedi. Kabul et- Artık ış ışten geçmişti. Kral' Y .. 1 .. b' ıçe 
tiğiniz vakit bırakacağım. arı wo u ır halde inliyordu. 

Kız · K Agır ağır yakla•tr. Celladın 0 • 
gın şış, etevanın göğsünde :r 

k d B' . dmıu: zlarrndan yakalıyarak kaldır • ay ı.. ır sanıye genzi dolduran 
bir et kokusu yayıldı. 
. K~aliçe, dişlerini birbirine ge _ 

çırmış, gözlerini yummuştu. Sişin 
ikinci temau, orada buluna~Jarı 
yerinden sıçrattı. 

Kraliçe, derinden ağzını açma _ 
dan, fakat çok acı bir sayha fır -
lat~ıştı. Bir adım geri çekilen 
cellat, tekrar yaklaştı: 

-. Kabul ediyor musunuz?. 
Dıye sordu .. 

. Kraliçe cevap vermiyordu. Ke 
sık kesik inliyor, derin nefesler a
lıyordu. 

- öldü .. , o· mu·· ıye sordu. 
Cellat: 

- yaşıyor, fakat can çeki§iyor. 
- Çok yaşar mı?. 
- Bir kaç saat .. 
- Kurtulmaz mı?. 

~ella~, .Karaciğay Hanın söy .. 
ledıklerım anlamamış gibi etrafın 
dakilerin yüzlerine bakmağa bat· 
ladr .. 

K . ' o· - ım · · ıye sordu .. 
- Kim olacak kraliçe .. 

Edirne nümune 
hapisanesi 

Edime - Hapishaneye tahvil 
edilen Y anıkkışlanm inşaatı ik -

o kadar iyi olacaktrr. Cünkü bu 
suretle bizim mallarımızı~ da kolay 
lıkla ve emniyetle almaları temin 
edilmiş bulunacaktır. 

Y 
Resmi elbiseli adam tekrar yak-

unanlılar evelce bizden al . 1 t A 
d ki il 

aş '· ğzını kraliçenin kulağına 

Kaı·acigay sorduğu sualin ce ~ 
vah.mı beklemedi. Gözleri krali
çenın göğsüne kaymıııtı. E-'ld' G" d T gı ı. 

.or üğü manzara tüylerini diken khn yolladığım bilmediğimiz biri 
0:YIJamış ... 

Günay demeti aldı. 
mak edilmek üzeredir. Bina· 

~- .an ma arın yüzde yetmişini götürdü: 
dovız olarak vermekte idiler. Bu 1 _ Kab 1 . . . . Y . u edınız... Dedı. 

dıken etmişti. Memelerinden sar· 
kan yanmış etler, pis bir kolru 
ne,rediyordu. Bem beyz göğsün .. 
den sızan bir su kirli izleı: bırak
mıştı· Göğe;.: sık sık i· ,ip kalkıyor 
du. Demek ya§ıyordu. Evet ya,ı _ 
yoı·du. Fakat gözleri kapanmıf~ı. 

Anasryle babası da, kapının e · 
!İğinde durr.ıu~~ar bakıyorlar. U -
~ bir müddet sessiz bakıştılar. 

1'itıayet AYp elini uzattı, çiçek 
1~ri gösterdi: 

- Kimden?. 

nın yalnız elektrik tesisatı on bin 
liraya malolacaktır . 

Bina dahilinde ağır ceza tatbi -
kah için ayrı daire ve höcreler vü 

cude getirilmekte, mükemmel a -
tel yeler yaptırılmaktadır. 

vazıyet unanıstan piyasasında Ketevan d' .. . . cevap verme ı .. 
yuzde otuz nıspetınde bir farlc - Kabul edı'n' G" ·· 

Ş. . . ız. oruyorsunuz 
yapmıştır. ımdı ıse bu fark yüz· ki size karşı insaf d l 
d k

. · · d e en o muyor 
ese ız nıspetın e inmiştir. Gene ve olmıyacaktır. ' 

bu farkı yüzde yüze kadar indir- Kraliçe, yavaş yavaş gözlerini 
meğe çalışacağız. açtı: 

( Oe\"anıı ,·arı 
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edilen kabul resminde bulunmut
lardır. 

Misafirler Yunan konsoloslu· 
ğundan saat on yedi buçuğa doğru 
çıkarak otomobillerle Tophane rıh 
tımına gitmitlerdir. Heyet Türk 
ve Yunan bayrakları asılmış olan 
rıhtımda vilayet ve Yunan konso
losluğu erkanı tarafından teşyi e· 
dilmif, bir bölük asker tarafından 
seli.mlanmıttır. Bu sırada askeri 
muzika Yunan milli martını çalını§ 
br. 

Misafirler Tophaneden motör
lerle Elli kruvazörüne geçmişler, 

kruvazör akıam üstü hareket et· 
mittir. 20 tayyarelik bir filomuz 

misafirlerin bulunduğu kruvazfüe 
Tekirdağı açıklarına kadar refa. 

kat etmİ§tir. Kruvazör limandan 
ayrıldığı sırada toplar atarak tehri 

ıelamlamı§, Selimiyeden atılan 

toplarla mukabele edilmittir. 

M. Çaldaris'in beyanab 
İstanbul, 17 (A.A.) - Bazı Bul 

gar gazetelerinin ismet Pata Haz· 
retlerinin Sofya seyahatlerinde M. 
Muıanof ile bu esnada orada bulu
nacağı söylenilen M. Titüleıkodan 

Bulgaristan ile Romanyanın da 
Türk - Yunan miıakma iştirak et 
melerini istiyeceğine dair olan neş· 
riyalı hakkında Anadolu ajansı 

muharrirlerinden birinin sorduğu 

ıuale, Yunan batvekili M. Çaldaris 
bu hususta Türkiye Batvekili ile 
hiç bir karar almamıt oldukları ce
vabını vermİf, ve demettir ki: 

"- Eğer başka devletler de ye
ni Türk- Yunan, misakını kom
şulariyle olan münasebetleri için 
bir örnek olarak almak isterlerse 
bu, şarki Avıupa sulhu için bir zı
man daha olur.,, 

ler cemiyeti mali komitesi nezdin· 
de teşebbüslerde bulunmalarını ri
caya karar vermiıtir. 

Şark tütünleri meselesinin halli 
memnuniyetle karşılanacak bir ha
disedir. Tütünden sonra diğer 
mahsulat için de ayni tedbirlerin 
ittihaz olunmasını temenni ederim. 

Türkiyede gördüğümüz hüsnü 
kabule bir kere daha teşekkür et
mek isterim. Buradan çok güzel 
ve kıymetli hatıralarla ayrılıyo· 
ruz.,, 

Yunan gazetelerinin 
neşriyatı 

Atina, 17 (A.A.) - Gazeteler, 
Türk - Yunan misakının aklini 

hararet ve heyecanla methederek 
misakın iyiliklerini anlata anlata 
bitirememektedirler. 

Gazeteler, ayni zamanda M. 
Çaldaris ile diğer Yunan nazırla -
rının lstanbuldaki gör.dükleri ka • 
bul tarzı, İstanbul valisini ve Rum 
patriğini ziyaretleri hakkında 

uzun telgraflar neşretmektedirler. 
Bir çok ce.miyetler ve halk sin· 

dikaları, M. Çaldarisi Ainaya av 
detinde gayet parlak bir surette 
karşılamak için lazm gelen hazır
lıklara giritmişlerdir. 

Bundan maksat, M. Çaldaris ta 
rafından Ankarada başarılan, Yu
nan milletinin her vakitkinden da· 
ha ziyade kuvvetle bağlı bulundu
ğu Türk - Yunan dostluğunu kuv 
vetlendiren muvaffakiyetli eser -
den dolayı milletin memnuniyet, 
ve tükran duygularını M. Çalda· 
rise bildirmektir. 

İtalya gazeteleri ve Türk 
Yunan misakı 

Ro.ma, 17 (Anadolu ajansı) -

Yunan -Türk" doıtluk muahe-

~lllllll111mooll!Blllnııınıoom~llllınııı~ınıoom~~ıınııırnı ıı mıı-ı~~ınıı11111ınııı ı ı ı ı ~ ·ıı mi 
Muğlada 

1

Zonguldakta maarif işle
Halkevi ve gençler nasıl rİ iyi gitmiyor mU ? 

çalışıyorlar? • 
Muğla, (Hususi) - Mt.;tevazi 

bütçesine rağmen, Muğla Hnlkevi 
iyi bir şekilde çalışmaktadır. Beş 
şubenin faaliyeti Muğlayı doldur
mağa kafi gelmektedir. Şubele

llkmekteplerin sayısı çok azdır, orta 
mektepten de şikayetler var 

rin hepsi de çok esaslı ve munta _ Yeni ders senesi başlangıcı mü
zam bir halde çalışıyor. Maama· nasebetiyle şehrimizdeki ilk mek· 
fih bu faaliyet bütün manasiyle teplere her seneden fazla tehacüm 
kuvvetli değildir. Çünkü Muğla vardır. Tahsilin kıymt ve ehemmi 
yayla derdi, hayatın her şubesine yetini çok iyi anlıyan, bilgiye su
olduğu gibi, Halkevi kısmına da samış şuurlu halkımız çocuklarını 

sekte vermektedir. Yalya derdini mektebe kaydettire bilmek için 
vaktiyle yaz.mıştım. Yaz geldi mi günlerce uğraşıp mektepler önün· 
Muğlanm hayatı ikiye ayrılır ve de bekleştikten sonra yüzlerce ço· 
i~ler topallar. Halkın azim bir . cuk mektebe kaydolunmadan ge · 
kısmı, hemen hemen hepsi yayla- ri evine dönmek betbahtlığında 

ya göçer.. Fakat yayla, Muğlaya kdlmışlardır. 

yarım saat mesafededir. Ve gidip Zonguldak şehri; Ankara, lstan 
gelmek te kolay olduğundan gün· bul, İzmir gibi bazı büyük şehir. 
düz ikindiye kadar şehirde hayat lerimiz müstesna olmak üzere, en 
durmaz. Fakat ikindiden sonra işlek ve kalabalık bir memleket • 
ve gece havalı sönüktür. t' B d k" ··f k f t" d ,, ır. ura a ı nu us esa e ı e 

O güzelim çamlı parkın fısıltılı ı f 1 d B · t ·· Jk az a ır. urası ış ve serve u e-
gölgeleri altında pek az İnsan se- 'd' B T" k' · • 

sı ır. urası, ur ıyenın yc::gane 
rinler. Ötekiler hep yaylanın koyu 1 · k.. ·· h d 

zengın omur avzası ır. 

kara ağaç gölgeleri altında yayla z ld - "f ·· d' . ongu agın nu usu mutema ı· 
suyunu ıçmekle meşguldur. Bun- t kt d K l b 1 k z .. . . yen ar ma a ır. a a a ı on-
dan ohirü, yazın Halkevinın faa- ld kt b ·· k.. ·· 'lk k . . . gu a a ugun u uc ı me tep, 
lıyetı de hır dereceye kadar dur- ~ 

ihtiyacın ancak dörtte birini karşı 
maktadır. Maamafih asıl meşgu· 

lıyabiliyor. Halk mektepsizlikten 
liyet kışa munhasır kalmakla be-
raber çalışmalar durmuş değildir. 
içtimai yardım komitesi vazifesini 

yapmakta, bilhassa spor sahasında 
çok canlı çalıtmalar olmaktadır .. 
Ara sıra civar kazalardan klüpler 
davet edilmekte ve maçlar yapıl

maktadır. 

tikayet et.mektedir. Cümhuriyet 

hükumetimizin en büyük alakasını 
maarife verdiğini ve her ne paha· 
sına olursa olsun milleti okutmak 

istediğini bildiğimiz içn buradaki 
vaziyeti aıöz önüne koymağa çalıı1 
yoruz. 

içinde üç beş mektep daha kazan. 
dırmak pek kolaydır. Amele bir· 

liğinde mektep için bu suretle ay· 
rılacak parayı vermeyi her amele 
seve seve kabul eder. 

Şehrimizde yeni bir muazzam 
orta mektep inşa edilmektedir. İn

şaatın büyük kısmı ikmal edilmiş, 
yalnız çatı ile sıvası kalmı§tır. Mu· 

kavele mucibince 10 teşrinievelde 

mektebin teslim edilmesi lazım gel 
mcktedir. Bu modern mektep ile· 
ride kısmen lise olarak ta kullanı. 

lncaktır. Mektebin içinde yatı evi 
de vardır. Orta mektep talebesi 

şimdiye kadar dar bir evde tedrisat 

yapıyordu. Yeni mektebe geçtik· 
ten sonra büyük bir irfan ocağı da· 
ha kazanılmış olmakla beraber teh 

rimizin bu orta mektep binası gibi 
muhtelif semtlerde büyük büyük 
ilk mekteplere hepisinden ziyade 

ihtiyacı bulunduğunu hiç bir za. 
man unutmıyarak, bu sene mek· 

tep kapılarından dönen küçük yav• 

ruların göz yaşları biran evel din. 
dirilmeli ve böyle mektepsiz kalan 

çocukları sokaklarda batıhot gez• 
mekten kurtarmalıyız. 

desinin imzalanmasından bahse· 
Türk - Yunan misakının "Bul- den (Tribuna), iki memleket ara

garistan için nazik bir vaziyet ih-

Geçenlerde Milasın kuvvetli 
klübü Muğlaya gelmiş ve Halke -
vi sporu ile bir maç yapmıştır. Mi· 

laslılar çok kuvvetli idiler ve Muğ 
la Halkevi spor kalesine iki gol a
tarak galip geldiler. Bu goller 

.6uyuh L ... .J,..-.... ~n-ı . "'" '71vade Mit· 
hatpaşa mektebine olmuş. Bu mek 

Beş on gün evvel maarif müfet• 

tiıi uınuınilerinden Bedri Bey teh
rimize .,gelmi§, ve burada günler-
maaru ıo;a.............. :ıL----

das ettiğine,, dair "Le Journal,, de 
intifar eden makale hakkında Y u. 
nan başvekili hazretleri demiştir 
ki: 

"- Tlirk - Yunan misakının 
kimsenin aleyhine matuf olmadığı
m tekraı· ederim. Bu misak, yal
nız aralarında esasen mevcut dos
tane münasc betleri artık tamamen 
takviye etıneğc müştereken karar 
vermiş olan Türkive ile Yunanista
m alakadar eder.,: 

İktısat nazırının beyanatı 
Yunan iktısat nazırı M. Pebmaz 

oğlu, dün sabah toplanan Balkan 
tütün konferansına riyaset etmit, 
tütün konferansı azaları şerefine 
verilen ziyafette hazır bulunmuş
tur. 

M. Pezmazoğlu tütün konferan 
sı hakkında dün bir muharririmi
ze şunları söylemiştir: 

"- Evelce Cenevrede kabul e · 
dilmit olan esaslar dahilinde bir 
"şark tütünleri bürosu,, tetkiline 
karar verildi. Elde edilen tahmin. 
lerden memnunum. Bu büronun 
ticari bir mahiyeti olmıyacaktır. 
Bu itibarla ticaret serbesliğine ma· 
ni olacak değildir. Büro merkezi

nin nerede olacağı henüz taayyün 
etmemittir. Merkezin lstanbulda 
olması teklif edildiği gibi münave
be ile ba,ka baıka Balkan şehirle· 
rinde toplanması da ileri sürülmüt· 
tir. Maamafih bu, teferrüata müte 
allik bir ıeydir. Bili.hare bu hu
susta bir karar verilecektir. 

Konferans ıimdiki halde Türki· 
ye, Bulgaristan ve Yunaniıtanın 
milletler cemiyeti nezdindeki mü
me11illerinden, evelce almmıt o· 
lq warlan!! tasdiki için, millet-

unda mukarenet vücuda getirmek 

hususunda M. Mussolini tarafın
dan sarf edilmiş olan müessir mesa· 
iden bahsetmekte ve İtalyanın An
kara sefiri olan M. Aloisinin bila
hare deniz itilafına ml;incer olan 
şubat 1930 tarihle prensip itilafı
nın esaslı mukaddemesini hazırla 
mış olduğunu yazmaktadır. 

Bu gazete, İtalyan - Türk ve 
İtalyan - Yunan münasebatı fev
kalade iyi olduğundan dolayı An
kara ve Atina kabinelerinin girişil· 

mit olan iyi yolda bu esaslar üzeri
ne yürümeğe devam ederek arala
rındaki siyasi anlaşmayı yeni ve 
daha geniş bir muahede ile kuvvet 
lendirmiş olduklarını ilave ediyor. 

Hilaliahmerin teşekkürü 
Ankara, 17 (A.A.) - Hilaliah 

mer cemiyeti merkezi 
den: 

umumisin· 

Ankarayı letrifleri esnasında 

ıureti mahsusada merkezi umumi
mizi ziyaret eden Yunan devlet fa
himeıi ba§vekilinin zevcesi madam 

Muğla gençleri için yeni bir kuvvet 
kamçısı oldu. Yese dü~.mediler .. 
T eşkilatlarmı kuvvetlendirdiler ve 

şimdi bütün kuvvetleri ile Milaslı 
sporcu kardeşlerinin bu gollerini 
çıkarmak için çalışıyorlar. · 

Köycülük ıubesi, meşkfü ve kıy 
metli faaliyetlerine devam ediyor. 
Üç defa civar köylere giderek köy 

lülerin hayatlari ile yakından ala· 
kadar oldular. Ve iki köye asri 
ve yeni iki mektep yaptırmıya ka
rar verdiler. Köylülerin merkez-

de olan davaları, işleri ile de ala
kadar olunmaktadır. Müşkülata 
maruz kalınan işlere derhal Halk 
evi karışmakta ve kanun dahilinde 
iyi olmasına çalışmaktadır 

Bazı gazetelerde Muğla gençle· 
rinin çalışmadığından babı-edildi -
ğini gördük. Bu varit değildir. Bu· 

nu yazanlar, Muğlayı üstün körü 
Çaldariı cenapları tarafından ce· .. 1 M -1 · f d . . . goren er ve ug aya mi uz e e -
mıyetımıze teberru edilen bin lira . · ... 
bugün . b k I mıyenlerdır. Tabu bunların yazı· 

veznemıze ıra ı mıftır. l d . k 
Cem' t" · .. .. .1 h 1 :ırı a ışte o adardır. 

bu ınıaniyetperver1·-· k d Muglanm en kıymetlı ıhracat 
. ıye ımız muşarunı ey anın 

1 

_ . . 

_ ıgıne arşı uy- . .. .. . . 
dugu şükran h·ısler' · l maddesı olan tutunler ıdrak P.dıl-

ını a enen arza j . 
müsaraat eder. mektedır. Hamt olsun tütünlerde 

hiç bir hastalık yoktur. Tütünle· 

Sovyetler birliği ve rin yazma iti bitirilmiş, kırma a-
Yunanistan meliyatı da sonuna ulaşmış gibidir. 

Atina, 17 (A.A.) -Yunanistan 
ile Sovyetler birliği arasında dün 
bir ticari anlatma imzalanmıttır. 
Bu mukavele her iki memleket ara· 
sında ticaret eıyası mübadelesine 
müstenit yeni bir rejim tesis etmek 

tedir. 

Kumpanyalar mütemadiyen gelip 
gitmektedir. Aldığım hususi ma· 
lu.mata göre, kumpanyalar Muğla 
tütünleri hakkında çok iyi rapor • 
lar vermişlerdir. Bundan da anla 
tıldığına göre bu sene tütünlerimiz 
iyi bir fiatla satılacaktır .. 

M.C. 

tebe, kadrosundan fazla alınan 

160 kadar talebe, şehrin en uzak 
mektebine ancak Soğuksu mahal. 
naklediliyormuş. Halbuki Gazi 

mektebine ancak Suguk su mahal· 
lesiyle etrafının çocukları kabul e· 
dilebilir. On temmuz ve Mithc.~pa 

~a mahallelerinin çocuklarım, ken

dilerine üç kilometrelik yere nak· 
letmck demek, çocuklarınızı mek
tebe göndermeyiniz elemek değil 

midir?. Mektebe yeni başlıyan al· 
i.1 yedi yaşındaki yavrıJ. adeta şe

hir haricinde olan üç i;ilomehdik 
uzak l: ir tepeye keş .ıı karlı ve fır· 
tınalı günlerde nasıl gidebilir?. 

Zonguldağın daha bir çok ilk 
mektep ve muallime şiddetle ihti-

yacı vardır. Bununla beraber ar· 
zu ederlerse Zonguldak şehri ile 

diğer maden mıntakalarında ma -
arife yük olmaksızın, kolaylıkla 
ihtiyaca kafi mektepler yaptırıla · 
bilir. Mesela Zonguldak kömür 

havzasında oturanbrın hemen yüz 
de doksanı maden ocakları ile bu 
ocaklara bağlı iş müesseselerinde 

çalışan işçilerdir. Bu işçilerin a
mele birliğinde biriken ortak pa • 
raları dört yüz bin küsur lira olup 

muntazaman, her ay on binlerce 
amele, bu birliğe, kazandıkların -
dan yüzde iki vermekle bu miktar 

ıimdiye kadar nasıl artmış ise şim 
diden sonra da böylece artmakta· 
dır. Bu muazzam sermaye, hemen 
hiç mesabesindeki faizler mukabi
linde bankalarda yatıyor. 

Yalnız valimizle bugünkü ame· 
le birliği heyetinin yüksek karar 
ve himmetleri birleşmelidir. Fır
ka reisimiz Mitat Akif Beyin de 
yardımiyle Zonguldağa birkaç ay 

orta mektebi tef tit ederek ıit• 

mittir. Müfettiı Bedri Beye, tale• 

be veı ilerinden bazıları orta mek· 

tep hakkında tahriri ıikiyetlerde 

bulunarak şifahen de kendilerini 
dinlemelerini rica et.mitlerdir. 

hyaz Sami 

Bir ayı 
Bir köylüyü diri diri 

gömdü 
Muşta Dazikom köyünden 

Kızıl manastırda ikamet eden Eaat 
kaybolan öküzünü aramak için or• 

manlığa gitmiş, öküzün öldürül· 
düğünü ve yanıbaşında iri bir ayı• 

nın yatıp uyuduğunu görmüttür. 

Esat öküzünün ayı tarafından öl. 
dürüldüğünü anlayarak yerden bü 

yükçe bir taş almı,, ayıya atmıttır. 
Ayı karşısında Esadı görünce üze· 

rine hücum etmiı ve tiddetli bir 

mücadele başlamıştır. Ayı Eaadı 

yere yatırmış ve üzerine çıkmıttır. 
Esat öldürüleceğini anlayınca ken 

disini yalancıktan ölü vaziyt!tine 
sokmuş ve mücadeleden vazgeçmif 

tir. Bunun üzerine ayı Esadı bırak 
mı~, yanında durup arasıra yüzüne 

tükürmiye, göğsünü dinlemiye bat 
lamıştır. Öldüğüne katiyen kani 

olduktan sonra pençeleriyle yeri 
kazmış, toprakları Eıadın üzerine 
çekmiş ve uzaklaşmı§tır. Geceye 
kadar bu halde kalan Eıat karan• 

lıktan bilis!:~ade toprak altında• 

çıkarak evine kaçmıtbr. Mütead
dit yerinden yaralı bulunan Eıal 
tedavi altına alınmıtbr. 
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Yüzü Güzelleştirmek iÇin Joan 
Kravf ordun Hazırladığı Reçete ! 
Bu sayfalarda Alman film yıl

dızlarından Şarlotte Anderle Ma· 
riya Pavdlerin güzelletmek huıu
aundaki tavsiyelerinden bahıetmİ§ 
tik. Bu hafta da Amerikan film 
Yıldızlarından Joan Kravfordun 
tavsiyesini yazıyoruz. 

Joan Kravford, Amerikan film 
Yıldızlarının "en enteresanı,, sayı· 
lıyor. Onun vücut tenasühüne, te
fekkülatınm ahenkli oluşuna aksi
ni iddia yollu dokunan pek yok. 
Ancak, çehresinin güzelliğini mü-
nakaşa edenler, var. Bunlar, bu 
artist kadının yüzü hiç de güzel 
olmadığını, makyaj yardımı ile 
güzel göründüğünü ileri sürüyor • 
lar. 

Joan Kravfordun bugün D!ret
liğimiz yazısı da, yüz tuvaletine 
dairdir. Yüzünün aslında güzel 
olmadığı mülahazasına iştirak e -
diline, güzel görünüşü, sun'i va • 
ııtalarla nasıl temin ettiğini öğ • 
.tenmek bir kat daha merak uyan
dırıcı olur. Diğer taraftan, kendi • 
sinin güzellik telakkisini de ifade 

Joan Kravford ve ktipe§i 

etmek itibariyle ,yıldızın bu yazı-
11ru aynen bu sayıf aya almayı ye
rinde bulduk: 

"Yazın yağmur suyu ile yıka -
mak ve kı!ın karla kuvvetlice uğ
mak, "iffetli bir kadın,, ın yapa . 
bileceği biricik tuvalet usulü sa • 
Yılan günler, çok ıükür geç.miş hu
lun .. ,...,,r. Busün ••.makeup,, herhan 
gi bir kadının hayatında pek ta
tabii olarak kat'iyetJe her günkü 
mutat ve lüzumlu İş mahiyetinde 
görülüyor. 

Yıldızların da yüzlerini güzel -
le§tirmek için kullandıkları §ey -
ler, yağlı ve boyasız kremler, tu· 
valet suyu, pudra, ruj, karmen ve 
sürmeden ibarettir. Bunların, deri
yi tahriş etmiyecek kadar iyi 
cinsten olmaları kafi! 

Asd meseleye gelelim. Asıl me
sele, bunlardan istifade etmeyi 
bilmektir. Biz Amerikalıların 
"make - up,, dediğimiz makyaj, 

~üz tuvaleti işinde gaye, önce 

yundan başlıyarak yukarıya doğru 
çıkmalı. Boyundan çeneye, yanak
lara, alına ... burun, en ıonra pud
ralanmalı. Bu suretle yüzün başka 
taraflarının pudralanmasiyle aldı
ğı beyazlık gözönünde tutulur ve 
o beyazlığa uygun pudralanırsa, 
burun, tabii yüzde tabii obnıyan 
beyaz bir leke halinde durmaz. 
Bir de pudrayı yiize elle, deriyi 

uvarak sürmekten kati surette çe
kinmelidir. Pudrayı bir ponponla 

yüze muay>:eu 9jı; ~Leplf, ar- toz Y•iclrru vaııiyette aerpive.n1e
ınoni imtizaç vermektir. Yani, yüz lidir. 
hatlarının görünüş uygunluğu.. Yanaklara ruj sürerken de ay
Bu uygunluk, aslında mevcut ol - ni usul tatbik olunmalr, yani ruj, 
muş, yahut olmamış.. Bu hususun yanaklara pek hafif olarak dokun. 
ehemmiyeti yoktur. Evvela bu... durulmalıdır. Sağda ve solda bi • 
Sonra derinin ve adalelerin müm· rer kırmızı yuvarlak !ekil görün • 
kün olduğu kadar iyi bir şekilde mesi, gülünç olduğu kadar feci • 
muhafaza olunması... Bu ikinci dir de! 
gayenin ifadesi, her lisanda her 
şeyden evvel "temizlik,, tabirile • 

... 
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Türlü 1Urlü Biçimlerin 
Moda Oluş Sebebi! 

Bir şeyin moda olmasında rol 
oynıyan sebep, nedir? Bazı kim • 
seler, bunun işsiz, güçsüz ve pa • 
rası çok kimselerin kaprisleri tesi
rile ortaya çıktığı, bazı kimseler 
de kumaş v. s. satanlarla terzile • 
rin kazancmı arttırmak maksadile 
ortaya çıkarıldığı kanaatindedir -
ler. 

Bu iki şey, moda değişiklikle -
rinde her halde rol oynar. Dola • 
yısile her iki tefsir de yerindedir. 
Ancak, acaba başka sebep yahut 
sebepler de yok mudur? Bir Avus
turya gazetesinde bu hususta çı -
kan bir yazıda başka bir sebepten 
de bahis var. 

kı o zamanki elbiselerde olduğu 
bi olması da, ayni sebeplcym· 
Şimdi de geniş omuzlu sporcu k 
dınlar hoşa gidiyormuş. Hatt 
heykeltraşlar da modellerini ge 
omuzlu kadınlar arasından seçi 

yorlarmış. Sonra, saç modası, ol 
rak, saçların kulakları kapatac 
tarzda taranması da, kulakları h 
görünecek biçimde olmıyan ki 
dö Merod tarafından moda ha 
line getirilmiş. 

Yazıda "bununla beraber, m 
da daima vücuttaki kusurları ört 
mek maksadının rol oynadığını i 
dia etmekle, doğru bir esas üze 
rinde durulmuş olmaz. Moda, k 
dmları güzel göstermek gayesin 
erişmek gayretinin ifadesi de ol 
muştur ve olmaktadır. Husus il 
şimdiki spor asrında kadınların ç 
ğu vücutlarındaki kusurları örtme 
yi düşünecek yerde bu kusurlar 
gidermeyi düşünüyorlar. Genç a 
neler, çocuklarını idmanla vücut 
ları mütenasip olarak yetiştirme 
istiyorlar. 

Bu gazetedeki yazıda misal 
olarak uzun etekli elbiselerin mo
da olması sebebine işaret edilerek, 
uzun etek modasının Fransa kral
larından on birinci Luinin iki kızı 
tarafından, hayli büyük olan ayak
larını bu uzun etekler altında sak • 
lamak maksadiyle icat edildiği an 
latılıyor. ikinci misal de bir za -
manlar moda olan geniş kenarlı, 
kabarık yakalıklardır. Bu moda • 
nın da sıraca hastalığının boyun -
larında husule getirdiği izleri gös
termemek istiyen birkaç kadının 

buldukları çarenin şümullenmesi 
neticesinde bir zaman için her ka
dm tarafından benimsendiği söy .. 
leniyor. Elbiselerin oınur tarafları 
da, geniş omuzlu kadınların oeğe
nildiği geçen asırlarda, omuzları 
dar bazı kadınların hiç değilse gi. 
yimli olarak onlara benzemek ar • 
zularından doğmuş. Şimdi bazı 
elbiselerin omuz kısımlarının tıp • 

Dün modaya uyuluyordu. Şim 
di moda, insanlara uyuyor. Onla 
rın bedeni, ruhi ve fikri ihtiyaçla 
rı, şu yahut bu şekli moda yapıyor 
Moda şimdi metbu değil, tabidir!, 

Bir Fıkra: 

Avusturya gazetesinin bu ya 
:usındaki görüşler, doğru mu? ay 
rıca haş tarafı ile son tarafı ara 
sında tezat yok mu?. yazıda te 
nakuza düşülmüyor mu? Bu kısa 
ihtirazi kayıttan sonra ,bu cihet _ 
leri araştırıp tesbit etmeyi yazıyı 
okuyanlara bırakıyoruz! 

/Denize ved 

Sakın bu sözüm, pudra ruj ve 
karmenle yüzün alaca, bulaca ho· 
Yanması manasına alınmasın. Ne 
Yazık ,ki bunu bu manaya alan -
lar, yüzlerini bir canbazhanede 
ortaya çıkıp palyaçoluk etmiye 
hazırlanıyormuş gibi boyıyan]ar, 
az değil. Bilakis çok,... Hem pek 
çok! Bu noktadan bir film yıldızı, 
hlesleğinden memnun olmalıdır. 
liiç değilıe "Holivud,, film atel
Yelerinde hatta statistlere varıncı· 
Ya kadar gerek film çevirmek için, 
&'erek kendi hesaplarına yüzlerini 
&'Üzelleştirmek için, pudranın, ru
fon, dudak boyasının v. s. nin öl
çülü miktarda, ölçülü tarzda sürül· 
ll'ıesj lazımgeldiği öğretiliyor. Mas· 
kara olmaktan korunmak, kurtul • 
inak, her halde iyi bir şey! 

dir. 

Şimdi, yapılacak şeylerin neler 
olduğunu ve bunların nasıl yapı -
lacağını anlatıyorum. Her akşam 

yatmazdan evvel yüze bol bol 
yağlı krem sürmeli. Yüze ve boyna 
kremi sürdükten sonra birkaç da
kika beklemeli, ki deri, kremi içi
ne çeksin. Aradan birkaç dakika 
geçince kremi yumuşak bir bezle, 
yahut şimdi bu maksatla gittikçe 
daha ziyade kullanılan yumuşak 

"Krep kağıdı,, ile yavaş yavaş 

silerek uzaklaştırmalı. Deriyi bir 
tuvalet suyu ile güzelce uğ.mah. 

Sonra deriye tekrar yağlı krem 
sürmeli. Fak at, bu sefer krem pek 
hafif, pek az sürülecek. Bu kremi 
silmeden, öylece yatmalı. Krem, 
sabaha kadar yüzde kalacak! Sa· 
bahleyin, uykudan kalkar kalk
maz yüzü ve boynu soğuk su ile 
yıkamalı. Yıkama işi bitince deri 

Sıra karmende... Bunu sürer • 
ken de kadınların çoğunun hare -
keti, çekinilmesi lazungelen hare • 
ket mahiyetinde oluyor. Kadınla • 
rın çoğu, dudaklarını sade kırmı
zıya bulamaktan başka bir şey 
yapmıyorlar. Bence bunun netice
s~, t~m m~n.asiyle feci bir vaziye
tın ıfadesıdır. Böyle boya bu]a§ık 
bir ağzın görünüşü, iğrenç oluyor. 
Bana kalıl'Sa, kadınlar, dudak bo· 
yasını harcamakta bu kadar cö • 
mert, bu kadar müsrif davranma· 
malıdırlar. Dudakta karmen ta _ 
bii renk derecesini aşmamal:, sa. 

Kadın, tecrübesiz gencin bir 

türlü kendisine açılamadığını gö -

rünce, ona bu hususta yardım et. 

mek, kendisini beğendiğini, sevdi

ğini söyletmek işini kolaylaştır • 
mak kararını verdi. 

ı 

Yıldızların yüzlerini güzelleş · 
tirmek için en nadir, en pahalı 
llıaddelerden istifade ettikleri zan 
llediliyor galiba!... Halbuki, bu 
2an, ne kadar yanlıştır. Kadınlar, 
hunun böyle olmadığım bilmeli, 
böyle nadir, pahalı maddeler ele 
ıeçiremedikJeri için boşuna üzül· 
llıell'ıelidirler. Ben, onlara kendi · 
illin nasıl tuvalet yaptığımı anla -
tarak, hakiki vaziyeti öğretece · 
iiın. Beni seven ve beğenenlerin 
?lıun, sözlerimin samimiyetine 
U:ıanacaklarını umuyorum ! 

H~yır, öyle birçok kadınların 
ıannettikleri gibi bu iş için avuç 
dolusu para harcamağa, bu işe kü-

j Sük bir servet tahsis etmiye hacet 
l'oktur. Fazla külfete katlanma · 
dan muvaffak olmak mümkündür. 
J\ncak, bu hususta bilgi lazım. 

üzerine yağsız krem sürmek sıra · 
sı gelir. Bunu parmakların ucuyla 
usul usul uvarak yaymalı. Yağsız 
krem yüze yayıldı mı, pudra ku · 
tusuna el atmalı. Kadınların çoğu, 
önce burunlarının üzerini pudra -
Jayıp, ihtimal yüzlerinin başka ta· 
raflarına tabii bir görünüş verme~ 
ğe .muvaffak oldukları halde bu • 
runlarını yüzün orta yerinde hiç 
tabii olmıyan beyaz hir leke ha· 
tinde bırakırlar. Bu, pek yanlış bir 
harekettir. Pudrayı sürerken, ho-

rışın ve esmer kadına .. gore ayrı 

ayrı, açık ve koyu kırmızı renkler 
dudakları barizleştirmiye, ayni 
zamanda parlak ·· · 
malıdır. 

gostermıye yara· 

En mühim bir cihet d .. d·· . . .. e, gun uz 
ıçın yuz tuvaletini elektrik ziyası 
altında yapmamaktır S •~ w .. . . un ı ışıga 

gore tayın olunacak renkler tabii 
aydınlıkta yüzün göru·· .. .. '.. b 

nuşunu o -
zar. Elektrik ziyası altında güzel 
gör?nen. yüz, güneş aydınlığında 
acaıpleşır. Dolayısiyle bütün emek 
boşa gider! 

İşte benim yüzü güzelleştirmi. 
ye ait tavsiyem ... Bu hususta ken· 
dim için yaptığım ve bütüç kadın
lar için yazdığım reçete!... Pek 
basit, değil mi? .. Basit, fakat tabii 
güzelleşme için bire birdir. Malze
meyi ölçü ile kulianmak.. Zanne -
derim, huiasa ve neticesi bu ... Bu
nu daima gözönünde tutunuz!,, 

Bir gün salonda dizd~ otu -
rurlarken, şöyle söyledi: ' 

l - Farzediniz, ki ben bir kıra. 

liçeyim. Her dediğim derhal ya -

pılıyor. Bir memlekette hüküm sü

rüyorum. Siz de benim esirimsi -

mz. Size öldürüleceğinizi fakat 

öldürülmeden önce her ne isterse • 

nız yapmanıza müsaade edeceğimi 

bildiriyorum. En büyük arzunuz 
ne olabilirdi? ' 

Tecrübesiz genç, kendisine 

böyle cesaret verici tarzda söz 
söylenmesi karşısında, bir an dur
du. 

- Sıkılmaymız. Haydi cesaret. 
Açıkça söyleyiniz! 

Uzun uzadıya düşünen, bir hay· 
li tereddüt geçiren gençten niha -
yet şu cevabı aldı: 

- Mükemmel Arapça ve Çince 

bildiğim için, en büyük arzum, 

Kuram Kerimi Çinceye tercüme 

etmektir. Bu tercüme işini başa • 

rıncıya kadar yaşamama müsaade 
etmenizi 'rica ederdim!. 

Son zevkal ış 

Plaj mevsiminin artık sonun .. 
dayız. Daha denize girenler 
varsa da, plaj hayatının zevki kal 
madı. 

Bu yaz, havaların hemen hemen 

devamlı surette soğuk gitmesi, 

denizden bol bol istifade imka • 

mm vermedi. Şimdi, denize doya

madan ondan uzaklaşmak zamanı 

nın geldiğini görenler, gelecek ya

zın bu yaza benzememesi temcn • 

nisiyle birer birer denizle vedala· 
şıyorlar !. . 

Denizden zevk alış halini tesbit 
ecien resimdeki görünüş, çok gec

meden gelecek yaza kadar bir h;
yal olacak!. • 



ölülerini yakan milletlerin yaptıkları 
• 

merasını 

-8- Yazan : Muallim Hecip 

Ölült!ri yakmak adeti pek eski 1 Cesedin bakiyesi kül oluncaya 
zamanlardanberi dünyanın her ta- kadar yakılır. Ateş söndükten ve 
rafında cari olan bir usuldür. Hint ceset kül haline geldikten sonra 
lilerde bu usul, pek eski zaman - üzerine tekrar tahtadan bir yer ya-
lardanbed mevcuttur. Afrikada pılır. 
ve Büyiik Okyanus adalarının bir Her türlü rezalete sahne olan 
çoğunda insanlar ölülerini yakar - ziyafetler tertip edilir. Ziyafetler, 
lar. (Koita) Kuaytalar, uzun sı · cümbüşler tamam olduktan sonra 
rıkları yan yana getirerek alçak ölünün külleri hindistan cevizinin 
bir yığın vücuda getirirler ve ölü· suyu ile kayrılır ve bu hamurdan 
lerini bu sırıklar üzerine koyarak herkes birer parça alarak yüzleri· 
yakarlar. ne ve vücutlarına sürerler. 

Nasrettin Hocaya "karın öldü,, Fransız Hindiçinisinde hemen 
demi!ler, o da; "Ben zaten onu bo- umumiyetle ölüleri yakarlar. Çok 
şıyacaktmı,, demiş. (Badaga) Ba - müteass{p bazı Budistler ölülerini 
dagaların ölülere karşı telakkileri yaktırmazlar bunların cesetleri 
de hemen hemen hocanın tabiata parçalanarak yırtıcı kuşlara yedi
karşı gösterdiği bu istiğnaya, pek rilir. 
andırır. Badagalar, ölülerini iki 
üç katlı muazzam bir arabaya ko· 
yarak yakmıya götüı-ürler. Ölüye, 
evvelemirde çok ta::ı:im ve ihtiram 
ederler: Ağlayıcı kadınlar araba · 
nın etraf mı sarar feryat ve figan 
ederler, çalgılar çalınır. Ölünün 
yatacağı yere yaklaştık~a bu ma -
temlerin yerine cünbüş ve eğlenti 
kaim olur. Türlü türlü renklere bo· 
yanmış ve tuhaf tuhaf kıyafetlerle 
giyinmit bir sürü adam, arabanın 
etrafında raksederler. Yakma ye
rine gelince arabayı parçalarla. A
rabanın enkazı içinde ölüyü ya -
karlar. Ölü yanmaya başlayınca 
kabilenin en ihtiyarı kimse ateş 

yığımfün başına geçer ölünün sey· 
yiahnı sayıp dökmiye başlar. Ve
fat eden adamın hiçbir fenalığını 
bulamazsa "Bu adam, yılanları 
öldürdü, kuş yavrularını kedilere 
yedirdi, gelinine eziyet ederdi,, 
gibi umumi bir takım kabahat ve 
günahlar icat eder. Türkçesi; "Bu 
adamın öldüğü isabet oldu. Zaten 
ahlaksız, mendebur bir insandı, 
gebe·ı-meseydi, onu biz tepeliyecek· 
tik,, demek ister. 

(T oa) lar, ölülerini yakmak 
için adi bir kulübe yaparlar ve bu
nun içini odunla doldururlar. Ce· 
sedi kulübenin içine koymazdan 
evyel bir öküz bulurlar, bu ökü · 
zün başını ve boynuzlarını yağlar· 
lar, ondan sonra bir balta vuraral< 
öküzü yere sererler, ölüyü can çe· 
kişen öküzün başı ucuna getirirler. 
Öküzün canı çıktıktan sonra her· 
kes yaklaşır, hürmetle öküzü se . 
lamlar ve ellerini yağlı boynuzla _ 
rına ve tüylerine sürer. 

Kamboçta da ölüleri yakarlar. 
Cenazeyi tabuta koyduktan sonra 
boğazına bir ip bağhyarak ölüyü 
ağır ağır sürürler. Cenaze alayının 
önünde, ruhların kılavuzu olan a
dam, bir tahtırevan içinde başına 
mükellef ve büyük bir şemsiye a
çılarak azametle gider. Birçok ai
leler tasarruf yapmak kaygusuyla 
birkaç ölüyü biriktirerek hepsini 
birden yakarlar. 

Birmanda da bu suretle ölüleri 
biriktirip yakmak adeti vardır. He 
le rahipler birkaç sene mu haf aza 
edilmedikçe yakılmaz. Orada ölü -
nün yanması "Büyük saltanata av· 
det,, demektir. Onun için yakma 
günü matem değil en büyük sevinç 
ve şenlik günüdür. Ölülerin yakıl· 
dığı günlerde çalgılar çalınır, her· 
kes güler oynar. 

Siyamlılar da ölülerini yakar • 
lar. Yakmazdan evvel cesedi yı -
karlar, ağzına bir madeni para 
koyarlar, tabutu siyahlara sararak 
evin misafir odasına yerle,tirirler 
ve orada bir iki gün muhafaza e

derler. Siya.mlılar dahi ruhların 
tekrar evlerine gelerek fenalıklar 
yapacağına iman ettikleri için ted
birde asla kusur etmezler: Ölü, 
evde kaldığı müddetçe sıkı bir mu· 
hafaza altında bulundurulur. Ce • 

nazenin dostları ve akrabası nöbet 
beklerler. Ruhlar çalgı sesinden 
ürktükleri için ölünün evinde mü
temadiyen çalgı çalınır. Nihayet 
yakmıya götürüleceği gün, cenaze. 
nin bulunduğu odanın duvarı de -
linerek cenazeyi odadan çıkarır • 

lar. Kapıdan çıkarsalar cenaze, 
nereden geldiğini anlıyarak tek . 
rar oraya avdet etmek ihtimali 
vardır. Sokağa çıktıktan sonra da 
dosdoğru götürülmez. Ne kadar 
dolambaçlı yollar varsa, oralarda 
döne 'tıöne dolaştırılır. Ölüyü bu 
suretle adamakıllı şaşırttıktan 
sonra mabede koyarlar ve yakma 
mevsimi gelinceye kadar cenaze 
mabette kalır. 

B· k 

Hikaye 

Son 
Mısır gazetesi Türk kadın

larının terakkisinden 
hayranlıkla bahsediyor 
Mısır doktor ve gazetecilerin - • iiiiiiiiiiiİiİİİİiİİiiiİİiiiiİİiİİİİİİİ 

den mürekkep bir heyet Türkiyeyi Lui, yavaş yavaş düştüğü ka • 
ziyarete gelmiş ve buradan iyi in- ranlıklardan kurtulmıya başladr. 

Plak 
Yazan: Marcel Dıyont 

Ve Mozarm: 
Gece söyl ediğim ismi, 
Gündüz hatırlamıyayım !. .. tibalarla ayrılmıştı . Gözlerini açtı. Üstüne doğru iğil- / 

Bu heyet azasından olarn (Re. miş üç kişi gördü. Bunlardan iki- Şarkısı ba~ladı. Ondan sonra 
form) gazetesi başmuahrriri A- si erkek, biri kadındı .. Biraz kımıl- bütün aşk romansları çalındı ... 
şil Sakali Bey, lskenderiyede çı . damak istedi. Vücudunda müthiş Hasta bakıcı, gramofon çalınır· 
kan gazetesinde (Mısır ve Türk ağrılar duydu, tekrar gözlerini ka- 1 ken, gözlerini hnstanm gözlerin -
kadınları) hakkında yazdığı bir padı, karanlıklara daldı. den ayırmıyordu. O zaman anladı. 
batmake.lede diyor ki: Kendine tekrar geldiği zaman Bütün bu sevda güftelerini plak 

"Türkiyeyi ziyaret ettik.. gece olmuştu. Baş ucunda bir kan· değil, bu yaralı söylüyordu. Bir · 
Gördüğümüz ve beğendiğimiz dil yanıyordu. Yüzünün adaleleri· den başı döndü. Bu büyük facia ve 

şeylerin içinde en fazla nazarı ni canı acımadan oynatabildiğini bu sözlere mukabele edememek 
dikkatimize çarpan şey -derhal hi<1setti. Fakat bir ses ı ıztıran gözlerini kararttı. 
tereddütsüz söyliyelim- Türk - Kımıldamayın! dedi. Y aralınm elini eline aldı ve 
kadınının içtimai ve entellektüel se Gözlerini yumdu. Şimdi artık haykırdı. Eller buz gibiydi. Kalk· 
viyesidir. Türk kadını her mekte- hatırlıyordu: Asilere hücum et · tı, doktor çağıracaktı. Yaralı yal· 
be, her fakülteye girer, her ser • mişlerdi. Biraz sonra kumandanı 1 vardı: 
best meslekte çalışır. Avukat, ölmüştü. O da "ileri!,, diye haykı· - Son bir plak daha kaldı, o • 
muharrir, doktor, gazeteci, şair racağı ze.man kasıklarından yara · nu da çalın ... 
kadınlarla görüştük. Bu vesiley- lanmı,tı. Karanlık odada şu şarkı duyul-
le yalnız tahsillerinin iyiliğini ve İnce bir kadın sesi duydu: du: 
ciddiyetlerini, blgilerinin çokluğu - Kurtunu çıkardılar. İyileşe· 
değil, ayni zamanda, yeni Tür ki _ ceksiniz. Y almz hiç kımıldama -
yenin içtimai vaziyetinde bu inki- mamz lazım. 
şafın iyi tesiri olduğunu da gör- Lui gözlerini açtı. Güzel bir 
dük. kadın başucunda durmuş, onu 

Jzmir mahkemelerinden birinde gözlüyordu. Bu kadın onun kur · 
bir hakim hanımın maznunu sor- tarıcısı olacaktı. Tedaviden sonra 
guya çekitini, şahitleri dinleyişini ona bakan kadındı. Teşekkür et -
görüp hayran olduk ve kendisinin mek istedi. Kadın tekrar etti: 

adli bilgisini takdir ettik. O ha
nım, Türkiyede tek kadın hakim 
değildir • 

Türkiyeye giden Mısırlıların 
sekizi müslümandı. Türk kadının 
terakki ve inkişaflarma onlar da 
bizim kadar hayran oldular. Er -
kekle ayni seviyede olmaları, ayni 
saflara malik bulunmaları, çahı -

malan aieye zararlı olmamı , bi· 
Jakis on sene zarfındaki terakki -
yatın mühim amili olmuştur. Bu -
nu da gördüler ve tasdik ettiler. 

Bu vaziyet Mısır için ibret der· 
si olmalıdır.,, 

Amerikada maden ame
lesile patronlar anlaştılar 

- Susunuz... Konuşmayınız .. 
Yaşamak istiyorsanız sözümü din
leyin ... Ancak böyle kurtulursu · 
nuz. 

Kadının sesi öyle hazindi, ki 
Lui yalan söylediğini hissetti. 
Kurtulmasına imkan yoktu. 

Lui yirmi yaşındaydı. Ömrün -
de aevıınetn .. lİ~m Mektephtn ıg.k • 

tık:tan sonra .Fasa.gitmek · mi! • 
ti. Bu arzusu is'af edilmişti.. şte 

şimdi mezarının başında bulunu -
yordu .. 

Amma artık seviyordu. 
Nasıl sevmiıti? .. Bunu kendisi 

de bilmiyordu Fakat yüzünü gö · 
rür görmez, bu halinde, hasta ba-

kıcısına aşık olmuştu .. Odanın i -
çinde gidip geldiğini gördükçe bü 
yük bir zevke kapılıyordu, gönlün 
de sa~deti hissediyordu .. 

Ertesi sabah doktora: 
- Doktor, dedi, canım sıkılı -

yor ... Bana bir gramofon verseni • 
Adeta kanun mahi}etinde olan ze ... 

Vaşington, 17 (A.A.) - Muh
telif kömür ocakları sahipleri grup 
larmın mümessilleri "Dürüst ve 
mertçe hal·eket,, adı verilen teşki
lat proğramını imzalamağa dün 
başlamışlardır. 

bu programa göre haf tada çalış -
Doktor gramofonu yolladı. Has· 

t--sının hayatından ümidi kestiği 

i<:in her dediğini yapıyordu ... 

ma müddeti 48 saat olacak, işçi 
ücretleri Montaje Roşöz mıntaka
sı için her gün azami 5,36 dolar ve 

Bir saat sonra hasta bakıcı Alabana havalisi ocaklarında ça· 
gramofonu getirdi. 

lışanlar için de asgari 3 dolar o-
lacaktır. İşçiler, kendilerine iş - Ben size plakların ismini o· 

kuyayım, işaret ediniz. verenlerle ileride yapılması muh. 
Kız okuyordu. Bir aralık hasta temel müzakerelerde kendilerini 

•1 . • . d 'kl . k. I . gözlerini açtı: 
temsı ıçın ıste ı en ımse erı se- B 
çebileceklerdir. İşçiler ocaklar - ;: Runu. ld H . 
d k 1 k k .. .. ·· 'kt u, eyno a anım hır şar -an çı arı aca omurun mı arım 1 k d 
tahkik hakkını haiz olacaktır. ısı~~: Ih' . 

Maden işçileri için tesbit edilen a ım senın ıçın çarpıyor .. ,, 

asgari y.:.ş haddi 17 dir. Ocak sa-
hipleri, istihsal etlikleri kömür fi. 
atına göre - karşılıkh bir itilafla 
tayin edilecek - bir yüzdelik ala
caklardır. 

Odada yalnız biribirlerine ba • 

kıyorlardı. Yaralı, gözlerine, bü . 
tün şefkatini, muhabbetini akset
tirmiye çalışıyordu. Kızın gözle . 
rinde derin bir merhamet vardı. 

.. .. Seviyorum ve ölüyorum. 
Bir aksi seda gibi yaralının 

sesi duyuldu: 
- Ölüyorum ... 
Doğruydu. Ölüyordu. Ve plak 

dönüp söylerken son nefesini ver• 
di. 

Mülazim Lui iştt- bövle öldü. 

Suriye - Türkiye 

Bir Protokol tanziın ve 

imza edildi · 
Halep, 17 (Hususi) - Nusey• 

binde, Urfa valisi Tevfik Beyin 
reiıliği altında toplanan hudut ko· 
nliayonu ay başında itini bitirmiJ 
ve bir porotokol tanzim edilerek 
her iki tarafça imza eC:lilmi~t\r 
Bu protokol. Suriye - Türkiye 
dostluğunu bir tezahürü olarak 
kabul edilebilir. 

Ötedenberi devam edip gelen 
Suriye - Türkiye hududunda ka, 
çakçlık hadiseleri, aıiret münaza • 
alan ve bir çok fesatçıların haina 
ne tahrikatı, bundan sonra çok sı· 
kı olarak takip edilecektir. 

Kabul edilen esasata göre: 
Fransa hükumeti, hududa ya· 

kın yerlerde kaçakçılık yaptıkları 
şüphe edilen 24 kişiyi huduttan U• 

zaklathracak ve Türkiyenin iste • 
diği 18 mücrimi teslim edecektir. 

Her iki hükumet son baharda 

aşiretlerin yer değiştirmelerini ko
laylaştıracak ve yaz esnasında bun 
lar tarafından ika edilen cürümle· 
ri karşılıklı olarak affedecekler· 
dir .. 

Hudut üzerinde fesat çıkarmak 
istiyen fesatçılar. her iki hükumet 
tarafından tiddetle tenkil edile· 
cektir. 

Küba'daki vaziyet 
V aşingtcn, 17 ( A.A.) M. 

Hul, Kü~adaki vaziyetin iyi bir ne 
ticeye varacağı hakkında çok bü• 
yük ümitler beslediğini söyletnit • 
tir. 

Yeni (Meklenburg) adaların . 
da ölünün akrabası, karşı karşıya 
mızrakları birer ucundan tutarak 
ölüyü üzerine yatırıyorlar, kapı 
kapı dolattırarak akrabasına ve 
ahbaplarına veda ettirirler. Bt, 
me~·asimin ertesi günü ölünün ka
pısmın önüne odunları yığarlar bu 
odu~ıların üzerine de tahtırevan 
g"bi bir şey yaparlar; ölüyü bu 
tahtanın üzerine yatırırlar, akra · 
basından biri de eline mızrağını 
alıp ölünün yanına çıkar ve odun· 
lara ateş verilir. Odunların alevi 
tahtayı tutuşturuncaya kadar şar· 
kı söyliyerek arasıra mızrağm u . 
cuyla ölünün kafasına dokunur a· 
}evler tahtayı sarınca aşağıya at . 
lar. Tahta yanınca ceset, yanan ve 
kor haline aelen odunların iizerine 
düşer. Ceset kebap olmıya başla • 
yınca bir parçası koparılarak genç· 
lere tevzi edilir. 

ır aç sene evvel vefat etmiş 
olan Siyam kralı (Chulalongkorn) Uyku hastalığı salgını 
un ~esedi Bangkong sarayında hu· Sen Lüi, Amerika 17 (A.A.) -

Ertesi gün Lui doktordan baş· 
ka plaklar istedi. İsimlerini söyle . 
di. 

M. Hul, sözüne deY:ımb. demi§• 
tir ki: 

susı surette yapılan bir ehramın Geçen iki ay içinde gerek Misuri
üzerinde ve bir altın vazo içinde de ve gerek Kanzas Sitide 160 ki~ 
ay•.ırca muhafaza edilmiş, ondan şinin ölümüne sebep olan uyku 
SC'm ~ yakılmıştır. Kral yakıldık .1 hastalığı salgını şimdilik bir dur· 
tan sonra gene aylarca şenlikler gunluk devresi geçirmektedir. 
yapılmr§tır. Son 12 saat icinde hic bir ölüm 

Ka<lınlar saçl:'rını keserek •Ü· vak'ası olmamıştır. Ha;talık yeni 
n:r alameti olan beyazlar giymiş • Jersey hükumetine de sirayet etmiş 
terdir. tir. Fakat burada hastalığın seyri 

(De\':ımı rnr) hafiftir. 

Buldurdular. Bir tayyareci ar· 
kadaşı, plakları bizzat getrdi. Lu
inin haline pek müteessir oldu . 

Doktor dedi ki: 
- Bu geceyi geçirmez .. 
Hasta bakıcıya, hastayı hiç yal· 

mz bırakmamasını tenbih ettiler. 
Hasta bakıcıya yaralı dedi ki: 
- Gramofon çalınız... Yeni 

plaklarım geldi. 

'- Kübadaki AmerH;:ın elçitİ 
M. Velles ile yükse~ lahsil talebe· 
si idare heyeti arasında yapılaP 

müzakerede vaziyetin inkitafı hak 
kında iki ta.rafın birbirine malfı " 
mat vermesi karnrlaşhrılmışttr.,, 

Beled•:·~ıer kongresi 

Tetrinievvel içinde loplanacal< 
olan belediyeler kongresi bir ınüd 
det için tehir edilmiştir. 
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Amerika da 350 
Fransız seyyahı 

lzmirde 
lZMJR, 16 (A. A.) - Bugün 

3so Fransız seyyahı lzmire geldi. 
Bunların büyük bir kısmmı, F ran· 
ırz üniversiteleri profesörleri rek
törleriyle yüksek sınıflar talebesi 
\re muhtelif tabakalara mensup 
tnünevverler teşkil ediyordu. Pa -
tis yüksek mualJim mektebi müdü· 
tü tneşhur içtimaiyat alimi profe· 

/ncirliköydeki gece baskınında işlenen cinayet 
············--··-······························································································ 

idam Rençper Mustafa ile Tali bin, 
cezası yazılı maddeye göre 

muhakemeleri başladı 
Parasının yerini söylemeyince Davit Efendiyi yaralamak 

ve karısını öldürmekten suçlu görülenler, 
"Bu işi biz yapmadık! ,, diyorlar 

Şiddetli bir fırtın 
oldu 

Nevyork, 17 (A.A.) - Şima 

Amerikanın şark sahili boyunca 
zanan ve cenubi Carolineden Ne• 
yol'k hükumetine kadar olan hük 
metler dahilinde Atlas Okyano• 
istikametinden kopup gelen tidd 
li bir fırtına olmuştur. 

•ör Bugle me~hur arkeo]og Bu - İstanbul ağır ceza mahkemesi - Umumhanede nüfus kağıdı - Reis Bey hazretleri, ben cina 
lanje ve Ekol dö Fransın Roma ve dün saat on altıda suçlu görülen sorarlar mı? yet işliyecek adam değilim. Şimdi 

Ayni zamanda Meksika körfeJ 
sahilinde de Antilles denizi istik 
metinden gelen bir kasırga ko 
muştur. Maddi zarar çoktur. Bi 
hassa şimali Caroline, Virginia " 
yeni Jersey hükumetlerinin şar: 

sahilinde deniz kıyısı boyunca ur. 

Ianan köşkler ve banyolar hara 
olmuştur. 

Yunan tarihi profesörö M. Alber . iki kişi hakkında idam cezası ya- - Biz sorarlar, zannettik. lstan ye kadar kimseyi incitmedim. Muh 

tini de kafilede bulunuyordu. Sey· zıh maddeye uygun muhakeme ka bulun y_ahancısıyız da'. Ne bilelim! ' telif ~.ep~~lerde harp ett~n;ı· Kö~ü 
}'ahJar, Gazi heykeline bir buket rarı verilmi! olarak gönderilen - Kaç para verdinız? me dondukten sonra da ışımle, gti-

koyduktan sonra doğruca Efese yeni bir cinayet davasına ait mu- - Ben biı· Jira verdim. Arkada cümle meşgul oldum. Bir ay oldu 
titıni!lerdir. Selçukta köylüleri · hakemeye başlamıştır. ~İm da öyle.... lstanbula geleli.. Başıma bu iş 
ıtıiz kendilerine incir ikram etmiş· Bu cinayet, geçen mayıs ayında - Yoksa bu paralar, Davit E- gelince, geldiğime bin kere pişman 
!erdir. Efesi ziyaretten ve evvelce Bakırköy civarında İncirli köyde fendiden zorla aldığınız paraların oldum. Ben aile sahibiyim. Mah
hazırlanan yemeklerini orada ye- olan cinayettir. İki kişi, bir gece dan mı? voldum, gitti. Ne beladır bu başı-
dikten sonra akşam saat 5 te lzmi· yarısından sonra, İncirli köyde I - Biz onun evine ayak basma- ma gelen, yarabbi! 
re gelmişleı· ve doğruca panayıra oturan Davit Efendi ile kansı ma- dık ki! Mustafa ile Talip, umumhaneci 
telerek panayırın cazip sahasında d L · · · l kadınla umumhanedekı" d·g"' k 
b 

am eanrn evıne gırmış er, para Arkadaşı ne diyor ? ı er a· 
ir saat kalarak alışveriş etmişler· istemişler, bunu ele geçiremeyince / dınların o gece bunların umumha-

dir. Bu esnada M. Bugle Sorbon önce erkeği, sonra kadını bıçakla ı Mustafanın sorgusu bitince, <:e· neye gelmediklerini söylemeleri-
ProfesörJerinden M. Konstant ile yaralamışlar, kaçmışlardı. Kasığın vap vermek sırası Talibe geldi. nin, .'Geldiklerini söylersek bizim 
birlikte halkevini, erkek muallim dan yaralanan Davit Efendi iyileş- 1 Mehmet oğlu TaJip te Tire?olulu de başımız derde uğrar,, endişesi~ 
mektebini, milli kütüphaneyi ziya· miş, barsakları deşilen karısı ma- J ve 38 ;aşında olduğunu, evlı bu· le olduğunu ileri sürdüler. 
r t · · t" d k Iundugun ]'k t'"'" · .. e etmış ve zıyare ın en ço mem dam Lea hastanede ölmüştü Ya- u, rençper 1 et ıgını soy- Şahitler dinlenilecek 
ı1un oldug-unu ve bilhassa muallim ralılar h:stanede tedavi ~dildigwi l ledi .. "Yaka ile alakamız yoktur. M 

D Ef ustafa ile Tali bin evelce alın. 
mektebinin, müdürü bulunduğu sırada, cinayeti i&Jemekten suçlu avıt endiyi tanımayız.,, dedi. 1 

T M mış o an ifadeleri, Cerrahpaşa has 
l'rlekteplen daha mükemmel oldu · görülerek bazı kimseler yakalan- - ustafa ile beı·aber umumha 

tanesinde detavi edilen ve iyileşen 
iunu söylemiştir. mış, bunlardan Mustafa, Talip ve neye sen de gittin mi? 

Davit Efendi ile hastanede ölen 
Bundan sonra vali Kazım Pa • Mehmet Ali, ilk tahkikat netice- - Gittim. Şeytana beraber 

d k karısı madam Leanın muayene ra· 
fa hazretlerine hürmetlerini arzet- sinde adliyeye verilmişler, Mehmet uy u ! l k 

D por arı o unduktan sonra, şahitler 
l'llisler ve gönderdiği buketten do- Ali muhakemeden men kararı al- - emek vakayı siz yapmadı-

? çağırıldı. 
layı çok mütehassis olduklarını mış, Mustafa ile Talip, birlikte ola- nız · C 

H ~ağırı lan sekiz şahidin sekizi 
bildirmişlerdir. Musırren vapurla · rak cebir ve ~iddetle ve para ele - ayır. Eğer biz yapsaydık 

'l' k d de gelmemişti. Müddeiumumi Ah 
rına davet ettikleri paşanın, ken . geçirmek maksadı'yle yaralama ve açar ık! M hl' 
d ·ı "B met u ıs Bey, bu şahitlerin zor-ı eriyle birlikte olarak Güzel lz- ld - u işi bizim yaptığımızı 

ö ürme suçlarını işledikleri nok- la getirilmesini, davacı Davit Efen 
nıir vapuru ile vapura kadar gel · tasından, ceza kanununun 450 inci keşfedemezler" düşüncesiyle kaç· diye de tebligat yapılmasını istedi. 
lrıesi ltendilerini çok mütehassis·e- madde.ainin ye.dilu:i.heiM:Ji mucibin mağa lüzum aörmemİ.ş olamaz mı- R . A . 
d k h sınız? eıa zız. aza Nusret ve Aaım Bey: 
ere eyec.nJand•rnu9tn-. Ziy• - ce muhakeme karariyle mevkuf en J b · -

1 tt'kl · G · T·· k' · h k - Böy]e i11. yapan ı"htı'yatlı dav- er, u ıstege uyııun olarak karar 'et e 1 erı azı ur ıye~ı a · mahkemeye verilmi!llerdir. d'l h 
krnda takdirlerini ve bu ziyaretten 3' ranır elbette! ver ı er, mu akemeyi on beş teı-

Müstantikliğin muhakeme ka- rinievel pazartesi günü saat on üç 
l'rıütevellit derin meserretlerini bil- · d Davacının ı"fades"ı b b rarnamesın e suçun bunlar tara- uçuğa ıraktılar. 

clirınişler ve maar'..fi ~ökü~.den k~v fından iflenildiğinin delili olmak Davit Efendinin ifadesi okun-
ran:ı~~ ol~.n laik ~urkıye c~.mhurı · üzere, Davit Efendinin karşılaş· du. Davit Efendi, vakayı şöyle an· 
Y~h} le guz~l lzmır ve en guzel ser- hrmadaki teıhisi, bahçedeki ayak latryor: "Karımla beraber yatmış
gıler arasında anılacak kadar mo- izlerinin bunların ayak izlerine uy tık. Lambayı söndürdük B' 

Cinayet değilmiş r 

Virginie ve yeni Jersey hüku 
metlerinde şiddetli fezeyanlar ol 
muştur. Elektrik cereyanı ve ııı 
veren teller, yarı yarıya kopnıu 
kırılmıştır. F rrtınanın saatte sü 
ati 120 kilometreyi bulmuştur. 

Konyada 
Bataklıkların kurutulma 

için çalışılıyor 

KONYA, l 7 (A. A.} - Vali 
miz Cemal bey, Ilgındaki nane ko 

lu bataklığının kurutulması, llgı 
nın münbit ve mahsuldar ovasını 

sulanması için Balkı boğazında bi 
baraj yapılması müsaadesini istih 
sal etmi,tir. Baraj, Hindistan v 
Amerikada olduğu gibi toprak v 

taş setlerle yapılacak, insaatta a 
melei mükellefe kullamlacaktır. 
Sınai tesisat için keşfedilen 240 li 

ralık tahsisat nafıa vekaletinde 
verilecektir. Mahallinde tetkika 
yapmak için nafıa vekaJetinden 

şehrimize bir su mühendisi gönde
rilmiştir. Ilgın barajının keşfi, ik
mal edildikten sonra Ayrapçı ova

sını i.ska etmek üzere o mıntaka • 
da tesis edilecek sulama tesisatının 

d ld d'"kl . .. . ıraz 
er.n o uğunu gör u erı v~ soy .

1 

gun olması, ikisinin de vaka ge- sonra bahçedeki köpek acı acı hav-
l~dıkleri panayır hakkınd~kı .t~k · cesi nerede bulunduklarını ispat e- j ladı. Ben, gidip bakmak istedim. 
dlrlerinin Türk matbuatı ıle ılanı· dememeleri gösterilmiştir. Karım razı ol.madı. Bir iki saat 

nr rica etmişlerdir. Muhakeme kararnamesi okun· uyuduktan sonra tekme ~iyerek u-

Zencirli kuyuda bulunan hüvi
yeti meçhul cesedin kimin cesedi 
olduğu anlaşılmıştır. Ölen 1876 
doğunı]u sandalcı Sürmeneli Salih 
oğlu Gallptir. 

keşfine başlanacaktır. İki günden
beri şehrimize ve kazalara bol 
yağmur yağmaktadır. 

Ayrılırlarken M. Heryonun en duktan sonra, önce Halil oğlu Mus yandım. Karşımızda yüzümüze e· 

;:~in~.i arkadaşlarınd.~n .olan pro~ ta.fa .sorguya çekildi. 28 yaşında, l~ktri.k lambas.ı ~utan_ ızbandut gi· 
ıorler, Heryonun Turkıy~ ha~ . Tırebolulu, rençper o1duğunu, evli bı, elı bıçaklı ıkı henf duruyordu. 

kındaki takdirkar sozlerını ve iki çocuk babası bulunduğunu, Beni ölümle tehdit ederek para is-

tekrar etm.işl~r ve paşaya j biraz okumak bildiğini söyledi. tedil~r. ~'Yok,, deyince, bıçakla 
~ ransada ıntızar edecekle - - Davit Efendiyi parasını al- tehdıt ettıler, sonra önce yaraladı-
rıni .. 1 · ı d' P muka- 1 l B d k l:> •oy emış er ır. .~~a .. mak maksadiyle yaralamış, karısı ar. ~ sıra~ a arım da uyanmı~-

ıl olarak Fransanm guzıde mu madam Leayı öldürmüşsünüz? tr. Bagırmaga başlayınca, onu da 
n~.vv~rlerinin ve ilim adamlarının . . . .. bıçakladılar. Karım bağırmasına 
~ urkıyeye sık sık ziyaret etmele· ı .- H~yır. Bız, ..,~•~mıyoruz. Boy devam etti. çığlığının etraftan işi
l'ıle bahtiyar o!acağından gelecek le ışle alakadar degıhz. M~~le~~t tileceğini zannederek uzaklaştılar. 
~d devamlı ve daha geniş seyyah te~ bura!.a .. pa.~a kaz~nmak ıçın ışı· İçeriye mutfak penceresinden gir
ltafi)elerinin memlekete şeref ver· mızle, gucumuzle. ~~gra~ıp duruyor mişler. Gene oradan kaçtılar. Bu 
~el · . k k . t duk Yol amelelıgı edıyorduk. adam] I l . 

erını te rar le rar tem,.mm e · · . . ar, yo a.me esıne benziyor-
l'l'ıistı'r B d k l Mustafa, Jandarmaların kendı. d . . u esna a ar eo og pro . .. .. . . . . . " u.,, 
fesör Bulanje Türkçe olarak, "Ya- sinı dovdukl~r.ını ıdd~il ettı ... Zor· Davit Efendi, karakolda Musta-
!asın Türkiye cümhuriyeti, yaşasın la bizim bu ışı yap.tıgımızı soylet· fa ve Taliple kal'şılaştrrrlmıS., gece 
~ · k · t d'l r dedı -zı,, demiş ve arkadaşları tara · me ıs e 1 e " .. · . evini basanların bunlara benzedi-
f111dan alkı!llanmıştır. Kafile bü . Müddeiumumı Ah.met Muhhs v. • k k 

'l' gını, anca ati o1arak bunlar ol-
)\ik h' · t h 'çinde Bey, sordurdu: d - "dd" d . ır memnunıye avası ı d . . l 1 ugunu ı ıa e cmıyeceğini cün-
\>aPurl 't . 1 d' - O gece nere e ımıı er. k" b k 1 ' . arma gı mış er ır. b b u as ıncı arın odada yüzlerini 

- Arkadaşımla era er umum 1 • k B l d" . l kl j seçtırmeme için karanhğı siper 

1 

e e ıyenzn a aca arı hanede idik! . . . aldıklarını söylemiştir. 
toplanıyor - Kimin umumhanesıne gıttı-

n 1 · , Umumhaneye. gitmemi~-
.uelediye varidatının iyi ve tam nı:ı · ler mi ? T 

()larak tahsil edilmesi için muhase- - Galatada madam Marinin. 
b~ tnüdüriyetinin sık sık şubeleri - Orada kiminle görüştünüz? 
~01a!bğını yazmıştık.' Dün yeni- - Ben Mannik isminde bir 
en 10 memur hakkmda ceza kesil kız var, onunla ..... 

rıiıtir. Bu suretle cezalandırılan - Orada ne kadar kaldınız? 
~~ll'ıurların adedi 60 şi bulmuştur. - Üç saat! 

C ı b'k' k t ft" - Niçin daha fazla kalmadı-~ e:ı:a arın tat ı ı ve sı ı e ış-

f~r derhal teıirini göıtermiı ve be- nız? 
~d· "'= ". - ~ ..,. • ı - Nüfuı kağıdımız yoktu. So· ~·1!,.eJtin geri kalmıt birçok a a-
f'tı ta.hiil edilmi,tir. rarlar diye korktuk. 

Galatad4'. umumhane sahibi ma 
dam Mari i]e oradaki kadınların, 
Mustafa ile Talibin vaka gecesi u· 
mumhanelerine gelmemiş oldukla· 
rını söyledikleri de okunan dosya
daki bir zabıttan anlaşıldı. 

Bir aralık Talip, ayağa kalka • 
rak, kolunu uzath. Hüngür hün
gür ağlıyarak şöyle dedi: 

Diğer taraftan morgda yapılan 
otopsi neticesinde sandalcmm öl
dürülmediğine, kalp hastalığından 
öldüğüne rapor verilmiş, ceset gö
mülmüştür. 

ımıo11ıu11 1111;11 11111111111mıu111111111ı11111111ııııı· ı1111ıu11uıı 11ıırıııuıuııımı ıııuıı ııuıı.ımıııt0t 

1unan f abdkatör Bernard Blumen
tal Efendi, serbest bırakılması için 
yeniden müracaatte bulunmuştu. 
Bu müracaati henüz tetkik safha. 
smdadrr. Dolayısiyle ölümün cinayet ne

ticesi olduğu zanniyle yapı]an tah 
kikat durmuştur. 

Vezneciler cinayeti 
Veznecilerde Yani isminde hi. 

risini öldüren Lambo, dün adliyeye 
verilmiştir. 

Lambo, suçunu itiraf ediyor. Tah 
kikatın derinleştirilmesi, müddei
umumilikçe altıncı istintak hakim
liğine havale olunmuştur. 

Morga kaldırılan ceset üzerinde 
yapılan otopsi neticesinde, Yani • 
nin dahili ve harici nezif dolayı· 
siyle öldüğü tesbit edilmistir 

Zincirli kuyudaki· k~za 
Jandarma Hasanın ölü.miyle 

neticelenen Zencir!ikuyu otomobil 
kazasından dolayı tevkif edilen 
klişeci Alaettin Beyin, serbest bı
rakılması için ağır ceza mahkeme
si reisliğine ilk müracaat reddedil. 
mişti, Alaettin Beyin bu husustaki 
ikinci müracaati kabul olunmuş, 
mevkuf, iki bin lira kefaletle ser· 
best bırakılmıştır. 

Yakaya ait tahkikatın yakında 
n::ticelenmesi muhtemeldir. 

Bernard Blumental Ef. 
Eroin mc~elesinden mevkuf bu· 

Vapurcular meselesi 
Vapurcuların kıymet takdiri ko 

misyonu raporuna itirazlarının tet 
kikine hakem ve ehli vukuf heyeti 
tarafından dün devam olunmustur 

~ . 
Dün vapurcu]ar birliği reisi Liit 

fi ve Sadık zade Ruşeni Beyler cJin 

lenilmişler, kendilerinden bazı iza 
hat alınmıştır. Bugün de kıymet 
takdiri komisyonu reisi Srrn Beyin 
dinlenilmesi muhtemeldir. 

Çocuğu düşen kadının 
ölümü 

Fatma Hanımı döverek bunun 
neticesi olmak üzere dövdüğü ka
dının çocuğunun düşmesine ve ken 
disinin de ölmesine sebep olduğu 

kaydiyle, Şefika Hanımın muha
kemesine, dün htanbul ağır ceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. 

Dünkü muhakemede, Haseki 
hastanesinde Fatma Hanımı te

davi eden doktorlardan Hikmet B. 
şahit olarak dinlenilmi,, bazı iza. 
hat vermiş, muhakeme raporlar ü 
zerinde tetkikat yaplması ve tahki 
katın derinleştiri im esi içi"'· üç k5.
nunucvele bmıkıl:nrştır. 
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-Italyan şampiyonlarını serbest 
güreşte de yendik 

Müsabakalar çok heyecanlı oldu. Ga.., 
libiyetlerimizi, Italyan hakeınlere be
ğ·endirinceye kadar, tekrarladık ! 

~~~~--~~~~~ 

D . .'.'..n gece ~aksim salonu em - ı ve fcvknlnde çevik vücudu ile ok Ağır . 
sabı:ı tezahurata sahne oldu. gibi hare!cet eden İsmail daha 24 1 .. 
k tl' k"b' · Jt J ·· 1 ·· .. . 1 Ik gureşte yarı ag~ıra çıkan uvve ı ra ı ımız a yan gureş - uncu sanıyede talyanı tuttuğu . . 
'l .. · 1 'k" · l ı . . De Nıkola ıle Çoban Mehmet 

yendik! 

çı eı ıy c ı ıncı rnrşı a~mayı ser · g ıbı yc: e çarptı ve omuzlarını ye· ı .. 
best aüres olarak yaptık it 1 t' d' O t h . k . d "" d '" k karşılaştılar. Aslan Mehmet ıkın· 

(:o • • a · re ge ır ı. r a a emı u u . . 
yanlar dünya üçünciisü oldukları ld . 1 .1 1. F 1 l h cı dakıka da ve üstteyken atlattı 

Dünkü maCjtan 
( Baş taralı l inci sayı1amızda) 

bir enstantane 

ça ı . smaı ga ıp.. a <a ayır.. ~ . . . . . 
için ilk karşılaşmada takımlarının İtalyan hakemleri gene itiraza gı hır te~lık~de~ sonra . r~kıbını 
mağ]lıp olmalarını bir türlü akıl· ı' başladılar. Görmedik, yahut ol aldı, ezdı, b.~z.~u, .. ve çe.vırdı. 1.tal~ 
!arına sığdrramamış bulunuyor - madı dediler. Güreşçiler tekrar yanın sırtı uçuncu dakıka 38 mcı 
la ,. v~ b1tnda k' ·· ' d · ~ ld .. · d saniyede yere gelmi~ti ~ ç n sonra 1 gure'}1er e nnge çagrı ı. ve guı·eşmıyc e _ . ~ · . 
kendilerini göstereceklerini işar . vam edildi. İsmail İtalyana Mehmedı alkışlıy3:n eller dakı-
ret e-::liyorlarclı. 

1 

nefes aldırmıyor ve hep üstünde kalarca.~areket halınde kaldılar. 
Hele se b t ·· · b 1 .. · d B' Gureslerden sonra r es gureşe yenı aş ı· gureşıyor u. ır aralık minder • 

Miıafirlerin cuma günü Beşik -
taşa karşı yaptıkları maç pek 
gürültülü geçmiş ve yaptıkları iti
razların çokluğu karşısında ha -
kem Kemal Halim Bey birinci 
devreden sonra maçın idaresini 
bırakmıştı. 

ketleriyle bağırıp çağırıyorlardı. 

Kendilerini kafile reisleri ve arka• 
daşları b ile susturamıyordu . 

Neyse .... Bir müddet sonra Bul· 
gar takımı nihayet maça devarıı 

etmiye razı olabildi ve otuzuncu 
dakikakada da bir sayı kazandı· 

Vaziyet 2 - 1 şekline girince 
Galatasarayın birdenbire ate~le.ıt• 

diği ve parladığl görüldü. Bil 
parlama bir dakika sonra eseri1'İ 
vcı·di: 

yan Türkleri bu sefer kolayca ka· ı kenarından ortaya gelmek icap Dün geceki güreşlerde Maksim 
zanacaklannı umuyorlardı. Fa- etti. İtalyan yere yatacaktı yat- salonu görülmemiş derecede ka -
kat vaziyet böyle olmadı. Ser - mo.dı ve müı;abakaya devam et _ labalıktı. Bir çok tanınmış zatlar 
best güreşe yeni başlıyan Türk miverek çekildi.. ve ecnebiler vardı. İtalyan se -
çocl'klan za ferden daha geniş Bu vaziyet kar,ısında İsmail bu firi, Afyon meb'usu Ali Bey, Cev 
zaferle halkı ve (hatta rakipleri . sefer de hükmen ızalibiyet kazan- det Kerim Bey seyirciler arasın· 
ni de) hayran ettiler. mrşh. Dakikalarc: alkı~landı. daydılar. Güreşlerden sonra Mus· 

Yalnız işin teessürü ve belki tafa ilP. Çoban Mehmet kendileri-
hakir bir infiaJi celbeden tarafı Yarı orta ne takdim edildi. Omuzları 
güreşlerde hakemlik eden ltal - ı Ankara mıntakasmdan Hüse· haklı bir takdirle okşandı. 
yan antrenörüyle kafile reisinin yinle Ticl ... l karşılaştılar. Hüseyin Peter efendi ne diyor? 
1talyan güreşçilerini bir türlü vücutça kendine faik rakibini iki Kapıdan çıkarken antrenörü-
mağliip görmemek hususunda kere attı ve birinci devreyi !tal • müz Peter Efendi ile görüştük: 
gösterdikleri ısrar oldu. Bu yan hakemlerir..in de tasdikiyle - F evkalacleyiz. İsmail de, Ya 
hal belki muhterem misafirleri - galip bitirdi. ikinci devrede şar da değil hükmen güreşi tuşla 
mizin kendilerini fazla heyecana müthi! bir köprüyü muvaffakıyet kazandılar. İtalyan hakemleri çok 
kaptırmalarından neşet ediyordu. le atlattı. Bı1 İtalyan serbest hakslzhk ediyorlar. Bunu şayanı 
Bir sporcu için heyecanın fazlası güreşin tekniğine bihakkin vakıf- hayret buluyorum doğrusu, dedi. 
pek te makbul bir vaı;ıf olmamak tı. Fakat Hüseyinin zoru bu tek Varın gece 

la beraber Türk hakimleri ve niği yeniyordu. İtalyan güreşçileriyle yarın ge. 
bilhassa güreşçileri bu cihette de Hüseyin devre sonuna doğru ce Maksim salonunda son ve üçün-
lundilerine üstün çıktılar: Bazı İtalyanın minder kenarında sırtı- cü karş!laşmayı yapacağız. Bu se
güretleri ve sırtların yere geliflc· nı yere getirdi. Bermutat ltal - fer güreşler Greko Romen usulün. 
rini İtalyan hakemlerine de be - yan hikemleri gene kabul etmedi- de yapılacak ve İtalyanların karşı
ğendirinciye kadar tekrarlamak 

1 
ler . Devre bitti ve Hüseyin ltal - sına asıl yani tam takımla çıkaca· 

suretiyle!. . yan hakemlerinin de tasdikiyle ğız. Balkan şampiyonu Türk milli 
işte ring üzerinde emsalsiz bir galip ilan edildi . takımına bu sefer yedi galibiyet di 

had ise rekoru da bu suretle ku - Orta leyoruz. 
rnlmuş oldu. 
Şimdi güreşlerin tafsilatına ge· 

lelim: 

Filiz sıklet 
T erpiççiyoni ile Nuri kartılaş

tılar. Nurinin rakibine kar§ı 
za1if olduğu anlaşıldı. Bunun • 
la beraber bu Türk çocuğu mağ 
lUbiyeti ancak müthiş bir nıüca • 
delcden sonra ve ta onuncu daki
kada kabul etti. 

En hafif 

Dünya ilfincisi Nizolla ile Ya· 
şar k~r,ılaştılar. Güreş çok se• 
ri ve şiddetli başladı. Halk 
heyecan içinde yüzmiye başlamış 
lt. Çünkü Yaşar dünya ikincisi 
ne karşı mahsus derecede faik 
güreşiyordu. Orta hakemi İtal
yandı. ilk haksızlığı Y aşarı yere 
yatırmakla yaptı. Halk bunu 
protesto etti. Birinci devrede 
Yaşar hükmen galipti. İkinci 

Ahmetle Galagati karşılaştılar. 

Bu İtalyan da arkada§ı gibi &er -

beat ııüreıte ustaydı. Devre so • 
nunda ltalyan hükmen galip ilan 
edildi ve haklıyı alkışlamasını 

pek iyi bilen Türk halkı İtalyan 
güreşçıyı uzun uzadıya alkı§la -
dı. 

Yarı ağır 
Mustafa ile, birinci temasta 

Çoban Mehmetle ağır siklette 
karıılaşan R. Gandido karşılaştı· 
lar. Güreşlerin en heyecanlısı 

en fevkaladesi bu güreş oldu. 
iki rakip bir müddet biribirlerini 
kolladılar. Ve beşinci dakikada 
Mustafa bir dakika evvel min -
der haricinde yaptığı İşi bu sefer 
minderin ortasında tekrarladı . 
Ve İtalyanın srrtmı yere getirdi . 
Fakat İtalyan hakemleri kabul et
mediler. Türk hakemi Sadullah 
Bey gülerek: 

A. S. 

Murahhaslarımız Mad .. 
rite gittiler 

Madritte toplanacak o!an bey· 
nelmileJ parlamento birliği kon
gresine iştirak edecek murah
baslarımııdan Fazıl Ahmet ve 
Nazım izzet beyler dün ak~am 
Madride haraket etmişlerdir, 

Murabbaslarımı:ıdari Zeki Me· 
sut bey evelki gün yola çıkmıştır. 

Akıntıya kapılan gemi 
Morfolk, (Virginiada) 17 (A. 

A.) - Fırtınadan korunmak için 
Chesapeake limanına sığınan ve 
[çinde 40 tayfa bulunan Exporter 
vapuru demir taradığım ve akın
tıya kapılarak gitmekte olduğunu 
t~lsizle bildirmiştir. 

Amerika ve Sovget/er 

birliği 

Dünkü maç ta cuma günküne 
benzer safhalar geçirdi ve anlaşıl 
dı ki bu Bulgar oyuncularının en 
eksik tarafları sporun hakiki ma
nasını henüz anlayamamış olma· 
landır. 

Bu itibada maalesef işaret et
miye mecburuz ki İstanbul halkı 
üzerinde bıraktıkları akis lehleri
ne olmamıştır . 

Maça saat dört buçukta Mister 
Ailenin hakemliği altında başlan· 

dığı vakit, nasıl kurulacağı nok -
tasından bir merak uyandıran Ga 
latasaray takımının şu tertiple 
sahada yer aldığı görüldü: 

Rasim, Lfıtfü, Burhan - Rasih, 
Nihat, Fazıl - Necdet, Mehmet 
Adnan, Pödifut {antrenör), Da -
niyal. 

tik on dakika iki taraf ta bir 
şey yapamadılar. Onuncu daki -
kada Bulgarlar aleyhine bir pen
altı cezasl verildi. Bulgarlar 
alelusul derhal itirazJ. başladınr . 
Fakat hake!'Tl Pn ileri gideni dışarı 
çıkardı. Burhanın şutu ile Ga
latasaraylılar ilk sayılarını kazan· 

' dılar. Bu golden devre sonuna ka 
dar vaziyet iki taraf iç.in de 
hadiıesiz geçti. Bulgarlar sür -
atli oynıyorlar, sol açıkları iyi 
feyler yapıyor, fakat kale önünde 
bozuluyorlardı. 

Galatasaraya gelince, bütün o
yuncular canla batla. oynıyorlar -
dı. Antrenör İngiliz futbolcu da 
ağır ve daha çok idare etmek şek 
lini tercih etmi§ görünüyordu • 

Fakat ileri paslarını Gala tasa· 
ray açıkları çok defa kaçırıyor • 
lardı. Yalnız iki defa şut attı, 
birisi bir metre yukarıdan gitti t 

ikincisi de Bulgar kalecsi tesadü· 
fen yakaladı. 

ikinci kısımda birinci devrede 
oldukça iyi ve atılian oynıyan 

Leblebi takımdan çıktı. Ant • 
renör st". ğ içe, sol içe de Selahat -
tin isminde bir oyuncu girdi. 
Bu sefer mühacim hattında da· 
ha başka bir canlılık hareketi var 
dı. Fakat orta mühacim oynı -
yan Adnan iyi değildi. 

Mukabil bir gol. .. H em de gü • 

nün en güzel golü ... 
Bulgar kalesinin önünde dolı.ı ' 

şan ve iki mühacim arasında ka • 
lan topa $elahattin iyi bir görôf 
ve hızla yetişeı·ek bu sayıyı çı• 

karmıştı. 

Arkasından bir şut daha .. Ft1' 
kat Bulgar kalesinin direği ikincİ 
defa olarak bunu de geri tepti .. 

Bulgarlar işi büsbütün favüll~ 
oyuna dökmüşler, arkadan çelJ11e 
takmıya bile başlamışlardı. 

Maçın bitmesine de on claki1'' 
kalmıştı. Hakem Rasihi oyut1 
dan çıkarn.rak cezalandırdı 'il 
Bulgarlar ummadıkları hir zı:ı.ma1' 
da bir sayı daha kazandıl 

Lüzumsuz bir hata, bir firikik, bit 

kafa ve gol. . . 

Maç alaca karanlıkta ve 3-~ 
Galatasaray lehine bitti. HalbuW 
pek ala 5-2 olarak bitebilirdi. 

Bulgar futbolu üzerinde faıll 
bir fey yazmak istemiyoruz. 

Galatasaraya gelince; antrenö 1 

rün bugüne kadar temin ettiği k'' 
zancın takımı nefeslendirmek 111 

oyun kabiliyetini arttırmak oldı.J' 

ğunu gördük, fakat takım herıii1 

ahenk ve sistem noktasından ilet' 
lememittir. Bu vaziyeti de birı1 
tabii aaymak lazım gelir. Çüfl 
kü ahenk ve sistem ciddi maçlar' 
la t~ıma maledilen vasıflardır 1'1 

bunu da iki aylık bir çalışmadtt~ 
beklemek doğru olamaz. 

Dün bu takımda beğendiğimi' 
oyuncular, Lfıtfii, Fazı), Selahal 1 

tin ve Danyal oldu. / 

Londrada otoınobil 
yarışları 

Londra 17 (A.A.) - Her sırııf 
otcmobiller için tertip edilen 5oO 
millik yarış, dün öğleden soııı'' 
yapılmış ve ortalama hesapla şş' 
atte 171 kilometre 400 metre süı" 
at temin eden Hall tarafından 1<11' 

z;:mrlmışhr. 

devre daha heyecanlı oldu ve 
Yaşar İtalyanı tuşluk va:ziyete bi· 
le ıoktu. Devre sonunda galip 
ilan edildi. 

MağlO.biyeti kabul eden ltalyan 
güreşçi Ya,arı öptü. Fakat işin 
garip tarafı bundan sonra başla -
dı. İtalyan hakemleri bu çok ta _ 
bii galibiyete itiraza başladılar . 
Münakaşa uzadıkça uzadı, halk 
ıinirlendi. Salondaki gürültü tu • 
rant ?1.nc:fmyordu. 

- Pek ala, dedi ve güreşin de
vamına karar verdi. Üstat Mus -
tafa aradan bir dakika geçme • 
mişti ki İtalyanın sırtını ikinci de· 
fa yere getirdi. Türk hakemi bu 
sefer İtalyanlara gene sordu: 

- Nasıl? .. 

Nevyork, 17 (A.A.) - "~.1ali 
ve iktısadi kalkınma,, müesseıeıi
nin reiıi M. Jesse Jonesun Arneri
kada Sovyetler birliği hükumetinin 
iktısadi menfaatlerini temsil eden 
heyetle bazı müzakereler yaptığı 

söylenmektedir. Bu müzakereler, 
Sovyetler birliği hesabına pamuk, 
buğday ve daha ha,ka iptidai mad 
deler mübayaatı için pata temin et 
mek meselesi etrafında cereyan 
etmektedir. 

Eline geçen bir çok fırsatlar-

dan ancak yirminci dakikada 
bir gol çıkarmak suretiyle is-
tifade edebilidi. Bu şutu Bulgar 
kaleci evvela kaçırmış sonra kale 
içinde yakalamıştı. Halkın asıl 

teessüfle karşıladığı esaslı hadise 
de de bu dakikadan itibaren baş
ladı. Bulgarların hepsi bir -
den bu sayıya itiraza başladılar. 

Bu yanş esnaaında Wau"11 

un idare ettiği otomobil devrilrı1i'. 
ve tutu~muşlur. Ağır surette Y~ 
Dip raralannn w a.tson haslahaflc' 

ye kaldırılmı~hr . 

Hafif 

Jsnıail ile Gağliya 

İtalyanlar başlarını eğdiler ve 
cevap verdiler: 

- Evet!... 
Mustafa ltalyanları da beğen

dirmek şartiyle bir ikinci galibi • 

1 
yetini 6.24 dalcika da kazanmıştı. 

karşılatılar Cılgrncll alkr~landı • 

Nevyork Herald gazetesi, bu 
mübayaat bedellerinin 50 ila 75 
milyon dolar tutacağını yazmı~tır. 

Oyun durdu. Bulgar oyuncula· 
nndan bir iki~i bıı itirazda pek 
ileri gicliyol'İar . (E! kol) hare-

Amerika elçisi geldi 
Şimali Ameri'<a birleşik bU' 

k fımetlerinin Ankara •efirlik;re 
tayin t'dilen M. Ro~ert Skinr.tf 

dun sabah Semplon ckisp resile 
ıehrim ize gelmiştir. 
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yazanlar 

VAKiT 
Kitap işleri 

Ve muhabere 
köşesi 
sütunu 

Devlet matbaası tarafından 11 Vilayetlerde ~ubemiz. olarak 
basılan ve mekteplerde okuttu- adresleri göaterıJen kıtapçı -
rulan kitapların tevzi ve satış larla kırtasiyecilerden ve gaze-
İ§i müessesemize verilmiştir. temiz bayilerinden henüz mua· 
Bunlar latanbulda yalnız melelerini bitirmiyenlerin temi-
(V AKIT) kütüphanesinden te _ nat mektubu, gönderdikleri hal-
darik olunabilir. de mukavelelerini ihzar, yahut 

.c>-c> mukavelelerini gönderip te 
Devlet matbaasının diğer teminat muamelelerini ikmal et· 

miyenlerin, yeni siparişleriyle 
neşriyatı da (VAKJT) yur • 1 • 
du tarafrndan satılmaktadır • birlikte noksan olan iş erim ta-
t 1 · mamlamaları hususuna nazarı 
lnıi eserlerle Maarif Veka etı 

· · dikkatlerini celbederiz. mecmuaları ve sair kitaplar 1çın .... 
de (VAKiT) kütüphanesine 
müracaat edilmek lazımdır. Hakiki ihtiyac miktarları 

+• henüz mekteplerce tesbit edil -

ı d ·· memi~ olmakla beraber, "VA-lk mekteplerin. dör üncu ve :r 

b k I KIT kütüphanesi,, yukarıda ad-
eşinci sınıflarında o utturu a- I 

l d resleri gösterilen yer ere kitap cak olan tarih kitap arının a h 
(VAKiT) sevketmiştir. Sureti ma susa-

tab ve tevziini 
Yurdu yapmaktadır. Bu kitaplar da yapılan siparişler de kendi -

k l ]erine teslim olunmak üzere 
hazırlanmış ve satışa çı arı -

taşra bayilerimize gönderilmiş -
mışhr, 

tir. •<>-
(V AKIT) kütüphanesi, her -c><C> 

vilayet merkezinde bu kitapları Maarif Vekaletinin müfre -
satmak üzere birer şube açmış· ·dat proğramları ve resmi kitap 
trr. Vilayetler hududu dahi - liıtesi vekaletçe doğrudan doğ -
)inde Devlet matbaasının ınek- ruya maarif müdür ve memur -
teple;e mahsus olan kitapları lukları ile mekteplere önderi} -
ile diğer eserleri için bu şubelere miştir. Bu liste de örülen ve 
müracaat olunmalıdır. Devlet matbaası tarafından ha-

•• sılan bütün kitaplar (V AKIT) 
Vilayet merkezlerinde isim - yurdu tarafından gönderilecek -

leri ve adresleri aşağıda gösteri· tir. 
len yerler (VAKTiN) ın kitap 1 <C><C> 
- HP~ ınqv>f >fl?ll?JO ~saqns sqt?s (V AKIT) yurdu, kitap sipa -
mişlerdir. Bunları peyderpey rişleri ve saire için bir muhabe-
neıredeceğiz. re sütunu açmıştır. 

Ankara: (Akba) kütüpha- Bu sütunda sorulan sualle -
nesi Bilal Bey, Trabzon Polat rin cevapları, istenilen malO. • 
haneli zade biraderler, Kasta - mat, yapıla,n sipariıler ve sevki-
monu: Gazete bayii Ahmet yat yazılacaktır. Vilayetlerdeki 
tf9.mc.fl Bey, Samsun; Halk kü- bayilerimiz ile, kitap işleriyle 
tüphanesi, Giresun: Tasarruf alakadar olanlar bu sütunda 
pazarı Liltfü Bey, Amasya: Ce- gönderdikleri mektupların ce -
malettin kütüph;ınesi, Malatya: vaplarım bulacaklardır. 
E!.üp oğlu Halil Bey gazete ha- .c>-c> 
Yit, Konya: Kitapçı Murat oğlu Gazetemiz, Devlet matbaası 
Sabri Bey, Antalya: Kemani za- tarafından basılan mektep yeni 
de Nail Bey, Çorum: Turan kü- ve eski yazılı kitapların bir lis-
tüphaneıi Jımail Naim Bey, Na· tesini peyderpey fiatları ile he-
zilli: Sebat kütüphanesi, Musta- raber neşredecektir 
fa Hakkı Bey, Balıkesir: Ki - Bugünkü nüshamızda lise ve 
tapçı Fehmi Bey, Eski:ışehir: orta mektep kitapları ile ilk 
Son Posta kütüphanesi, Bursa: mektep tarihlerinin listesini ba-
Kitapçı Esat Bey, Edirne: Hil - sıyoruz. Bunlardan tab'ı henüz 
nıi kütphanesi, İzmit: Halkpa - bitmiyenler hizalarında işaret 
zarı sahibi Hacı Sadettin Bey. edilmiştir. \.., __________________ ..,,,~ 

Gireson 2. No. lı Jandarma 
Mektebi müdürlüğünden : 

1 - Giruon Jandarma Mektebinin do'rnz yüz otuz üç ve 

kı _"1uen otuz dört senesi ihtiyacı için birir.ci Samsun Unundan iki 
yüz aekiz bin kilo ekmek. kapalı zarf birinci teşrinin sekizinci 

pazar günü 1aat ] 4 de ibale edileceği ilan o~unur. (4983) 

Selinik Bankası 
'f esls tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 frank 
idare nıerkez1 : 181 AN BUL 

Türkfyedeki Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmir 
Samsun. Mersin . Adana 
Yuoanistandaki Şubeleri : 

Selantk • Kavıda. Ati na • Pire 

Bilümum Banka muameleleri. Kredi mektuplan Cari hesap-
lan kllşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 

(ll:ı"? lıırarı l iııd tııı~ ıC;ımızd:ı) 

, Fakat ne de olsa, bugün gazeteler
/ de yer alan bazı haber ve yazılar
ı dan daha özünü, daha çersiz çöp-
1 süzünü bulmak, böylece bir takım 
eski alışıkhkları yenerek okuyu
cuları yarınki dile daha tez elden 
ulaşhrmağa çabalamak olmaz iş. 
lerden değildir. 

Bu ereğe ermek ve bu varağa 

varmak yolunda biraz cabalamak 
dileğile (Yakıt) gündeliğinden bir 
direk (Sütun) istedim. Bu direkte 
gerek Vaktin, gerek öteki arkadaş-

lann yazıları arasında göze çarpan 
ağdalı, Acem ve Arap terkiple-
riyle karışık sözleri yüze vuraca-

Mühendisliğinden: 
Gıreson - Ş. Karalıisar yolunun 71 -ı- 450 inci kilometrosundan 

(9074} lira (69) kuruş bedeli keşifli kenar avakları karğir tabliyesi 
belonarma )'l meho açılclığmdan bir adet köprünün inşası ka
palı zarfla münakasaya çıkarılmıştır. ihalesi 24 - 9 933 Pazar gü
nü saat on beşte Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. Ta
lip olanların muvakkat teminat ve ehli)1 etnamelerile teklifname• 
lerini havi usulü daires'nde tanzim edece!deri kapah zarflarını 
vilayet encümenine göndermeleri ve şartname ile evrakı keşfi
yeyi görmek için de Nafıa Baş Mühendisliğine müracaat eyleme· 
leri ilan o!unur. (4910) 

V E Z N E C i L E R -----••1ııııı.. 
T. K. Biçki Dikiş Mektebi 

Makastar muallim terzi 

ğım. Yapacağım iş, ne akıl hocalı •ı---• 

yetiştirir. En son pratik metot takip eder, 
TALEBE KAYDINA BAŞLAMIŞTIR• (7379) 

iı etmek, ne de bilgiçlik taslamak ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~-

olmıyacaktır. El kt . ,_ · A r 
Gazetelerde kalem çalan değer e TlKÇl ranıgo . 

li yazıcılar, satırlarının arkasından Askerı' Fabrı· kal ar Umum 
koşacak ve orada bulacağı yabancı 

kuraliarı kovalıyacak birisi bulun- Mu·· du·· rlu'' g"""' 0 .• nden •• 
duğunu sayıya kalarlarsa umuyo-

rum ki eski alışkınlıkların dan da- El k k M • • • 
ha geniş bir ölçüde vazgeçmeğe uğ e tri ve ot o r t es ı-
raşırlar. 

Pek yakın bir gelecekte yüze vu t d ı h • 
racak hu yolda sözler, arkasından sa ın an an ar ve ız
kovalıyacak bu biçim çapraşıklar 

:~~:n:::::,~~-direği kapatmağı meti askeriyesini ifa et-
İstanbul ikinci icra memurlu -

ğundan Mahcuz ve paraya çevril
mesi mukarrer yedi parça kanape 
takımı iki adet Bironç kornejli 
kadife ve tül perdeler ve beyaz 
lake başları bironç karyola eşya -

larm 20- 9-933 tarihine müsa
d if çarşamba günü saat 8 den 

itibaren birinci a~ık arttırma su -
retiyle Beyoil nda Kalyoncu kol
luk Enliyoku§ 3 No. lı hanenin ka

pısında satılacağından taliplerin 
ayni gün ve satte mahallinde me
muruna müracaatları ilan olunur. 

(7459) 

' ESKİŞEHİRDE 

Vakıtve Haber 
Gazetelerinin SA T l Ş 

MERKEZJ 

ı SONPOSTA 
Kütüphanesidir 

Ciöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassıs 
Bıbınli \Ant aı ıı t'3l1 dr•ı !':< ı ( l 

miş elektrikciye ihtiyaç 
bulunduğundan taliple
rin vesaiki ile birlikte 
Ankarada Umum Mü.., 
dürlük fen şubesine 
müracaatları. (4987) 

Çanakkale Jandarma mektepleri 
Satınalma komisyonundan : 

Kilo 
144000 Ekmek 

120 Uri 

lbale tarihi 
1110/933 
1/ı0/933 

Saat 
17 
17 

1 - Bayramıç Jandarma taburunu.ı bir senelik ihtiyacı olan 
Ekmek münakasasında verilen fiat haddi layik görülmediğinden 
yüz kırk dört bin kilo Ekmek yeniden kapalı zarfla münakasaya 

çıkarılmıştır. 
2 - Teklif edilecek fiat koınisyonca haddi /ayik görüldüğü 

taktirde 1/10/933 tarihine müsadif 'pazar günü saat "17,, de Ça
nakkale Vılayet dairesindeki kom'syonda icra edilecektir. Şartna
meler komisyondan arzu edenlere. verilir. 

3 - Talip olanların ihale gün ve saatinde teklif mektuplan 
ve leminatlarile komisyona müracaatları ilan o'unur. (4975) 

Mardin Tapu Müdürlüğünden : 
Şeyhullah mahallesinde vaki Salih mahallinin bıla senet ta

sarrufunda bu!unan bir bap hanenin hakkı karar suretile namı

na tescilinden sonra aha re ferağ edileceğinden ala< ai tasarrufi· 
yesi o '. anların tarihi neşrinden itibaren 15 gün zarfında tapu dai-
resine müracaatları iLao olunur. (4977) 
-------------------.....--·--------
Çanakkale Jandarma mektepleri 

Satınalma komisyonundan : 
Kılo lbale tarihi Saat Gün 

18.00 Sade yağı 28/ 9/933 15 Perşenbe. 
1 '2COOO Sığır Eti 30/ 91933 lS Cumartesi. 
897000 Ekmek ]/]()/933 15 Paıar. 

'2050 Un 1/10/933 15 Pazar. 
1 - Canakkale Jandarma Meklep1crile Hastahanenin bir se

nelik ihtiyacı o 'an beş kalem erzak kapalı zarfla yeniden müna· 
kas::ıya çıkarılmıştır. 

2 - Teklif edilecek fiat haddi !ayık görüldüğü taktirde ve 
yu~ arıda yazılı gün ve saatlerde Çanakka 1e -=w·iıayet daiıesindcki 
kom:svonda icra edilecektir. Şartnameler kom 'ırondan alınabilir. 

3 - T~lip o1 anların ihale gün ve saatinde teminat ve teklif 
mektuplarile komisyona miiracaatları ilan olunur. (4976) 
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ilk mektep Tarihleri . 

Maarif Vekaleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü ve be· 
şinci sınıflannda okutturulmak Dzere 

..._T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
""V AKIT,, müessesesi tarafından deruhte edi-

len T ARIH kitapları satışa çıkarılmıştır. 
Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 
surette yaıılmıı bir çok haritaları Ye resimleri ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu Tarihlerin fi-
atları nefasetine ve sagıfalarının çokluğuna 

rağmen 15 şer kuruştur. 
Sallf ve tevzi yeri : latanbul Ankara caddesi 

VAKiT YURDU 

Mülkiye Mektebine 
Alınma Şartları. 

MOl~iye Me~te~i MOdOrlOlilden : 
1 - Talipler yaşça 18 den küçiik ve 25 ten büyük olma· 

mal'- lise mezunu bu:uomalr, aağlam o:malı. 
B - Talip!erio, nufus klğıdı, sailamhk raporu çiçek aşısı 

kljıdı Ye altı tane 4,T X 6 büyüklüğünde fotografı bir istidaya 

iliıtirerek Yıldızdaki MOlkiye mektebi müdürlüğüne J /9/333 tari· 
hinden itibaren Cumartesi, Pazartesi, Perıenbe günleri saat on
dan on altıya kadar müracaat eylemeleri lizımdır. 

Mnracaahn ve taırada bulunanlar için filen mektepte bulun· 
manın •on ıUnli 25/9/933 dür. 

Evrakı müsbitenin asıllar. mektep idaresine verilmek icap 
eder. T ıliplerin adedi idarece alınacak mık tardın fazla olursa 
aralarmda Türkçe, felıcfe içtimaiyat, riyaziyye, tabiiyye tarih, 
coğrafiya Ye ecnebi lisanı derslerinden müsabaka imtihanı yapı· 
hr. (4506) 

f Devlet Demir yolları ilanları 

1 - Bogaık6prü - Kardeııediği kısmımn inşaat iıletmesi 
ne açılması münas~betiyle muMerem halka bir süb6let olmak 
&zere 20/EylOt/933 tarihinden itibaren Kayaeri - Ululuıla ara· 
iimda mu•akıtat mahiyette bir muhtelit )<atar i şle tilecektir. 

2 - Pazar, Çırtamba ve Cuma günleri Kayseriden saat 
7,25 te kalkan kıtır Ulukıılaya ayni günde saat 16,36 varacak 
ve Haydarpatıdan Adana Ye Mersine giden posta katariyle bu· 
luşıcakbr. 

Cumartesi, Sah, Perıembe günleri Mers=n - Adanad'an 
Haydarpaşaya riden posta katıunın Ufukışlaya muvasalatından 
so"ra U ukııladın saat 13, 10 da kalkan katar Kayseriye saat 
~1,35 te vuacaktır. 

3 - Adına ve Mersinden Kavıeri yo'.uyla Ankıra'ya ve 
Ankara'dan aynı yolla Adana ve Mersine gidecek yolcu'ar şi.n· 
dilik Kayıcride bir gece kılacaklardır. • 

Adına ve Mcrs:nden Samsuna ve Samsundan Adana ve 
M~rsine gidecek )'o 'cular Kayseride aktarma ederek aynı gün 
yo !arma deva n edeceklerdir. Ankara ve Samsundan gidit gün· 
1 era Cumartui, Sah, Perıembe; Ankara ve Samsuna geliı güol~ri 
Pazar, Çarfamba ve Cuma; 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi rica olu· 
nur. (4918) 

T ernyiz mahkemesi inşaat münakasası 
Ankara milli emlak müdürlüğünden : 

. Aokıra'da Yenitehirde yapılacak temyiz mahkemesi binası 
ın1111b kapalı zarfla mlinakasaya lconu!muıtur. ihalesi 28/ Eylül 

perıemb.e gUnll yapılacakhr. Umu:ni ıırtoame, proje ve sair ev· 
rık Mıh ye Fen Heyetinden elli lira mukabilinde ahmr. Münaka· 
taya girmek isteyenler en az "300 000 liraJık mümasil inıaıtı 

ff k. 1 ' " muva ı ıyet e yapmıı olduldarana dair muteber vesika ve tek· 

liflerinin % 7,5 u nis'; etinde kanuni teminatlarile teklif mektup· 
lannı ihale gOnO saat on beıe kadar velcllet Milli Em'ak idare-

sindeki komisyona makl:uz mukabilinde tevdi etmeleri lazımdır. 
Fazla izahat fen heyetinden alınabilir. (4687) 

lstanbul Posta ·r. T. Baş 
Müdürlü{lünden : 

Karaköy Posta Şubesi olarak İfğal edilmekte iken görlUen 

ıüzum üzerine terk ediJa;iı olan zemini Akay idaresine ait 120 
lir• bedeli mubammenli baraka dahilindeki banko hariç olmak 
üzere 319/933 den itibaren yirmi gDn müddetle müzayedeye çı· 

karalmııllr. Talip olanlaran teminatlariyle birlikte 23/9/933 Cu

martesi gOnü aaat 14 de Bat MOdüriyete müracaat eylemeleri. 
(4568) 

1-..... SaraCjhanebaşı .. Münir Paşa konaklar1nda ..ııııl :w ~~00 il ! 
Erkek - Leyli, Nehari - Ana, ilk, Orta ve Lise 

Hayriye Liseleri 
Tekmil sın1fJarı mevcut resmi muade eti haı z tam devreli lisedir. ilk sın ıflardan itibaren ecnebi 
lisana mecburidir. Fransızca, Almanca ve lngılizce kurstan vardır. Leyli talebenin sıhhat ve gıda· 
sına azami itina ediJmektedir. Talebeler sabahlar1 mektebin hususi otobilslerile evlerinden ahnar, 
aktam gene ayni vasıta ile evlerine gönderilir. Talim heyeti memleketin en yüksek muallimlerin· 
den müteıek"ildir. Ka)'ıt muamel~si için her gün saat 10 dan 17 ye kadn müracaat kabul olunur. 

ııın-•~• Tel: 20530 i~Mınııııııınıımııınııınıınını--BB (7479) ... 

;e-ni-z -Yo-ııan-işl-et-me-si•
1

lstanbul Üniversitesi Tıp 
ACEnTALARI · 

K·~~::ci ~;Jh~~;; ;~~ ::62 Fakültesi Reisliğinden. 
Telefon: 

22
'
40 Ebe mektebi kabul şartları: 

Karadeniz aralık postası 
DUMLUPJNAR vapuru 19 

Eylül sah 18 de Galata nbh· 
mından kalkacak Zonguldak, 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Ordu, G ireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye Dönüşte bun· 
lara ilaveten Siirmenc'ye uğ· 
rayacaktır. <4966) 

İzmir Sür' at Postası 
EGE vapuru 19 Eyllll sah 

l 1 de Galata rıhtımından iz· 
mir, Pire, Iıkeoderiyeye kal· 
kacakhr. (4967) 

······················································-: 
3. K. O. l 

Satın alma Komisyonu il An tarı 1 . ········-·····-······-· .............................. . 
İzmir Mst. Mv. Satın alma ko • 

miıyonundan: 

Mıt. Mv. kıt'atı için 62,460 ki
lo ıığır eti kapalı zarfla münaka· 
saya konmuıtur. ihalesi 9- 1. leş· 
rin- 933 pazarteıi günü ıaat 15 
tedir. isteklilerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve münakaıa -
ya iıtirak için.o aüıı :v~ v.-ktinden 
evvel teklif ,Y.e temina m up • 
lariyle İzmirde Mst. Mv. Satın al
ma komisyonuna müracaatları . 

(3307) (4956) 
• .y. .y. 

İzmir Mat. Mv. Satın alma ko • 
miıyonundan: 

Mat. Mv. kıt'atı ihtiyacı ıçm 

238.250 kilo sığır eti kapalı zarfla 
münakaıaya konmuıtur. lhaleıi 
9- 1. T e,rin -933 pazartesi gü
nü ıaat 16 dadır. lıteklilerin ıart· 
nameyi görmek üzere her gün ve 
münakaıaya it tirak için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve teminat 
mektupları ile birlikte kıtlada 
Mst. Mv. Satın alma komiıyonu • 
na müracaatları. (3308) ( 4957) . ,,. . 

İzmir Mat. Mv. Satın alma ko • 
misyonundan: 

Mıt. Mv. kıt'atı ihtiyacı ıçın 

74.040 kilo ıığır eti, kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihalesi 
9- 1. Teşrin - 933 pazarteıi gü

1 - Tıp Fakültesi Reisliğine istida 
2 - Nüfus teskeresi. 
3 - Sıhhat raporu ve aşı ilmühaberi. 
4 - 4,5 X 6 büyüklüiiinde fotoğraf 115., adet 
5 - Orta 01ektep şabadetnamesi. 
6 - Orta mektep mezunları kadroyu ikmal etmezlerse ilk 

mektep meıunlarile hususi tahsil görenler arasından imtihanla ta· 
!ebe seçilerek kadro ikmal o'uoacaktır. 

Taliplerinyaıları u 20,, den aşağı ve "35,, den yuk arı olmıya• 
cakbr. 

7 - lstanbu!daki ikametgah ilmühaberi 11Po isce musaddak o
lacak,, 

8 - Taşradan vuku bulan mijracaatlara cevap verebilmek için 
adres'eri yazalı pullu zarf ganderilmesi Jizımd1r. 

9 - Kayıt işleri "Cumartesi, Pazartesi, Perşembe., 
dan 12 ye ve 14 den 16 ya kadar yapılacakhr. 

gün~eri 10 
(4884) 

Ankara Viliyeti Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - Bedeli keşfi (19169) lira {89) kuruştan ibaret olan sa• 
maopazarı - hamamönü yolunun parke kaldmm inıaatı ihale ta• 
rihinden itibaren (75) gün zarfında ikmal edilmek üzere kapalı 
uUf ueulile 2 • 9 • 19SS .mw...ı- 23 • 9 • 1933 tarihioe kadar 
21) gün mütidefle münakasava konulmuıtur. 

2 - Münakasaya iktidarı fenni Ye itibarı malilerini iabat e• 
denler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil olmak iıti
yenlerin : 

A - Bedeli keşfin % 7,5 çu olan (1438) lirayı viliyet Muba• 
sebe veznesine tevdi ettiklerine dair makbuz senedini veya mil· 
li bankalardan birio;n teminat mektubunu yahut milli esham mu• 
Kabili muhasebeden alınacak ilmühaberi ibraz etmeleri lizımdır. 

B - Ticaret Odasma mukayyet olduklarına ve itibari mali• 
Jerine ait bir vesika göstermeleri icap eder. 

C - Yellerinde ehliyeti fenniye vesikalarına yevmi ihaleden 
en az (8) gün evvel Vilayet Başmühendisliğine göstererek mü
nakasaya dahiJ olabileceklerine dair ya bir ehliyeti fenniye vesi• 
kası almaları veyahut ellerindeki vesikanm zirine şerh vf'rdirme
leri iktiza eder. 

Bu üç şarh tamamen haiz o:mıyanJarm münakasaya ittirik• 
leri kabul olunmıyacağmdao te"lif zarfları açılmıyarak kendile• 
rine iade olunacakhr. 

3 - Talip!er (661) numaralı münakasa ve ihale kanununun 
(10) cu maddesi mucibince ihzar edecekleri kıpah zarfı (23 • 9 • 
933) tuih ve cumartesi günü saat (15 ı e kadar Villvet müna• 
kasa komisyonuna tevdi edeceklerdir. Evrakı keıfiye ve projeyi 
germek ve caha ziyade malumat almak istiyenler her gün Ao· 
kara Vila yet Nafıa Başmühendisliğine müracaatları. (4617) 
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nameyi görmek üzere her gün ve İ 
münakasaya iştirak için o gün ve ~E 1tha1atçılar... hracatçılar :1 
vaktinden evvel teklif ve teminat j~ Emteai tlcariyenlzi li 
mektupları ile birlikte lzmirde ~~ lstanbulda Meydancıkta Vital Hanmda 8 numarada Ji 
Mıt. Mv. Satın alma komiıyonu • ~~ Jsviçre s :gorta idarehanesi \J 
na müracaatları. (3309) (4958) l' F. S C H İ N D L E R Şür:kisı 10== 

Kiraltk oda aranıyor 
lıtanbul ve Beyoğlunun yükıek j~ nezdınde siğorta ederek her türlü () 

havadar ve ııhhi mevkiine ve gü- ii Ha ri k ve Na k 1 i yat ii 
netli, iyi bir aile içinde döteli iki - - kaza •arına karşı garanti ediniz. l'elefon : 21014 I 
od ,, .. .....,, .. ,,,,,..,"""""""""''""''"''' .... '"'",..""''""'''.--'"""""'1111"""ıı111ıeıı 11ııı. (7041) ( ""'"'" a aranıyor· ""''"'1lııtttııı1tıttt1ıı•""'""'111"'11111ııtıı1111111ııııııtıutııııııı11111ıııı•ııı11mım•ıııııııı•ıııııı ' ~ ....... .., 
Matbaamızda R. 8. rumuzuna 

müracaat 

ZA Yl - 337 ıeneıinde Nişan • 
tqı ıultaniıinden aldığım tasdik
nameyi kaybettim. Y eniıini ala· 
cağımdan eakiıinin hükmü yok • 
tur. 28 Nevzat 

Sabibl: &IEHMET ASIM 

Neşriyat mlldUrU: l. Safa 

VAK 1 T Matbaaal - btanbul 

lstanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

2 • 9 • 933 tarihinden itibaren on gün zarfında aleni müıa• 
ytde ile satıhğa çıkarılan mevkuf paketleri=- kısmı külliıi henU. 
satı !mamış olduğundan her hafta pazartesi, sah, çarıamba gün• 
!eri saat 14 den 16 ya kadar yine lstanbul Paket Pos~anes nd• 
sahta devam p!unacağı ilan o!unur. (4799) 


