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Heybeliada açıklarında otuz üç kişi boğuldu 
Bu faciadan kim mes'ul tutulmalı? 

Füruzan şilebi kaptanı, motörde ve 
kayıkta fener olmadığını söylüyor 

~~~--1·--·· ·tM-.. ...... .. .... 
........ ,sağ lC&lanlar hep Şilebitı kUrtudddarıd11, 

H ~n nıotôr, nedense, .kimseyi kurtarmamıştır 
e b~ltitda muh~birimiz ölenlerle 

kurtulanların isimlerini bildiriyor ... 
rün hamulesi pek fazlaya varaca• 
fi anlqıfmc:a Faik bptaa Yaion 
iakelesine meftl\IP bir pi1ade ka • 
1111 kiralamıf,-SI kitip balii o • 
)g yolcuları bu ka1ıia bindirmit• 
tir. lıunun üSeftDe kayık kalın bir 
halatla motöriiD arka•ina ballan• 
11111 ve lıt•ntı.ıla lebMk.üsreYa· 
)ova iekel•inclen hareket edilmit
tir. H.,va aakindir. Modr ve arka• 
ımdalri kayık orta yolla ilerlemek· 
tedir. Motör ve kayık bu mretle 
saat üç kararlarmda Maltepe a • 
çı)flanm ıebnittir. Tam bu urada 
l~bUt ciletinden hiı)'ilk bir ka· 
rialtmliı eüratle motare dolıa Uer
lediii priilmüttüt. Pek ima bir 
zaman soma bunun bir tiJep olcla
iu ••phaca Faik Dpbm-kendi
ifn?ıtt11Wf1ife ilölfu ıefeil ıDeı;iıı 
önünden ~ak içia dümen kır-
mljlt, ___ ... --
oldupndan İltenilep ıüratle iler
tiyemem;t ve tilehin önün44en b· 

PGDJa Lamlye nezareti, Japon mil çamenuthr· Müsademe tehlikesi 
letine bir beyaqntun• ne~rederek gittikçe yadatmaktatlır. Faik kap
Aıneribnm deniz ve haft kuvve'? tan al'kUındaki kayıktan ayrıl • 
ti Wımmdan taarruz kudretinin mak ıuretiyle tilehin 8nünden b· 
~ uttJima ipret ebiiittir. çahileceline ant IUfftte karar ver-
Cen~ Miçel, Amerikanın fe- mit •e hemen motariin ıeriıine 

dera) tanare komiıyonu kartum- koflll'&k kayılı motöre hailıtan 
da fU 18zleri söylemittir: ip• bıçakla kenniflir. Arkumclaki 

.,Japon,. •izim en tehlikeli -----·<-DeftmJ-••llll•iil"••ıhj.•\ • 
dipnannnı,zdır. OJiun için tana· 
re ,._ptılrça lnınlamı Japonyaya 
taamn lcahi1iyetind~ olmal~ 

O •rr-.1 't 'lllClda) ......................... .. 

Büyük 
,, 

gun 
Kurtuluş Bayramı . 

Bayram 

Candan 

Kutlu landı 

.... Birbi. 
~~:.ç~ 
........_ tıtaıt• 
hulu yabancı it • 
galinden kur • 

lardıjı ~
Oıa bir sene ev • 
ye) bqin it .. 
ıal kuvvetleri ı.. 
tanbulu ehec:lt o
lanık teıbt • 

Merasimi 

aeaçliii, biitOa 
IWeleriecileri• 
talebeleri ... 

• 
naf~ ........ 
at onda Silta 

'nalunette top • 

landı. yollar& 
'daldilen halan 
intizumm te • 
min tılmek için 

mitler ve Türk polWer ~ 
ord\llU da e • bir pJ,ftlle p • 
becit olarak .. • lıtıJonla. Tam 
riye alllllfb. saat 10',5 ta a • 

Bu biiJ;ik iU • 1&1 Sultanah • 
nü kutluluıak m•k-.diyle bulibi J mettm Urebt etti. t 
bütün lstanbul •u~ıfbr. Bü- Diler tarakan Vali ve Beledi• 
tün lıtaıı1nil bUkı he,ecan içind.,. ye Reiıi Muhittin, Beledlı,e Reis 
dir. Muavini Hlmit Beylerle l1taııW• 

Kurtulııt baJn.lllı merasimini aa mncat JGlçsek riitheli za'bitan, 
tes'it ...... ijln T-Aaimae til*I .... ıar. fob rüeauı, Şelair Mec 
bir tribib\,~tı. Bütün u- Ilıi bala.n da Taksimde hazır iN • 
ker, tfwbiye, au-nye, KUieii as· lunuyQl'Jaı:dı. Saat 11,15 te Vail 
keıt HHI~ talebesi, ünivenite (Deftml • lllClda>. 



Harp 
Gemisinde 

lbnissuut ile Emir Ali 
arasındaki ihtilaf 

görilfülecek 
Yafa - lnailtere hükGmetinin 

Hicaz hükümdarı lbniasuut ile 
Şarki Erden kralı Emir Alinin•· 
ralanndaki ihtiliflı meseleleri hal 
için her iki devlet merkezine ayni 
uzaklıkta huhman .Akabe körfe • 
zinde bi; İngiliz harp gemisi üze
rinde göriifmelerini teklif etmİf • 
tir. Henüz bu teklife cevap veril· 
memiftlr. Fakat mtilhet cevap a
bwaiı n yela1Hla lbniuuut ile 
Emir .Alinin birleterek aralann • 
daki ihtilafları ve Yahudi mesele· 
•İni konupcaklan muhakkak 1& • 

JJ)maktadrr. 
Bu içtimada, :Avrupadan döne· 

c:el[ olan Hicaz huiciye Yeziri 
Fuat Hamza Beyin 1'ulunacair 
il&yleniyor. 

Muhaıebe müdürleri 
aruında tayinler 
~-Açık hahmuı Hari· 

d,e Vekileti muhuehe müdürlü· 
iGne diYanr muhuebat mürakip • 
iminden Kemal Ahmet, açık bu .. 
)anan ziraat enstitüleri mahaaeb ... 
ciliiine Maarif V eklleti muhue
tie müd6ril Ali, Maarif Veklleti 
DIUhasebe müdürlüfüne poata Ye 
teqraf muhatebe müdUril Cafer, 
991C bulunan harita umum mUdür-
1616 mu1-aebe müdürlüiüne Mil· 

HABmt - Alcp111 Poe18eı 

Polisle grevciler ispanyada 
biribirlerine girdiler 

400 kişi yakalandı, 
örfi idare ilanı 

muhtemel! 

Yunan Abrar Fırkası 
Reisinin beyanatı 

Fransa 
Başvekili 
lslahatile Fran$ada 
diktatörlüğe nihag« 

verecek 
Paris, 5 ( A. A.) - M. Dumerf 

dün alqam radyo ile netreclil 
bir nutuk söylemittir. Bat• 
bütün ıslahat projelerinin F.....,, 
yı bir veya bir~ adanım diktatlt. 
lülünden kurtarmıya matuf ol 
ğunu kaydetmittir. 

M. Dumerg, Baıveki.lete bütlill 
idarelerden seçilecek uzuvl 

Madrit, 5 (Ü.) - Umumt "Yunanistandaki dahili vazıyet, Türk- raptedilmesini istediiini, bunUO 
ıreve ıece yarmı bqlanmıtbr. batvekile muhtelif neuretlerİll 
Ekmekçiler çalrtmamaktadır. Gar Yunan dostlajuna aala tesir etm~ faaliyetlerini takibe ve umumi • 
sonlar, taksi toflrleri " vatman· . henıi tahakkuka yanyacajmı ıl>r 
1__ • 1 .• t.... --•- 1 d ş· Selinik, 26 (Huaual) - Yunan J bir mUftffakiyetle tetevriç et • lemittir. BqyekiJete U111111DI ıata• 
.... ıt erını ulraauDlf ar rr. mı· -L-~ iri -L~- ı~--- . . . tir bette 1.. •• L. 'ili "d-t -"'-• '--d b. 1. b' • JDW'J'au_r 1UU1U" ıl"WI reaeı mıt .,, n ~.., mı mu .. aa ~-,: 
dıy~ .IUl ar . ır. ~ 11

' ır lf"Cl . M. Mihalakopuloa, beynelmilel Y unaniatanm dahib nziyeti aek komeyi ile mini iktıaat kolllr 
almüt, yedı kıtı Jaralum•fin'· aerıi1i ziyaret için Sellaiie ıeldi. ba1r1mada eonlaium auale kartı Jini raptedecektir. Milli iım..t 
iki yüz kiti tnkif eclilmiıtir. Po- Ve bu münasebetle Türk paYJo- da dedi ki: komeyi hiikOmet tarafmdaataJlll 
lia, bir çok yerlerde srncilerle nunu da ıezdi. M. Mihalakopulo • "- Şandan main olmal11ma ki, edil• iktıat if)erinde ..W.i,.t 
ateı teati 9bniftir. aa, lıirk likarleri Ye nefiı lzmir Yunanittanda dahili YUifet ne l&hihi kimaelerct• olacak mınta • 

Kurdu, Valana, Snilde ele incirleri ikram edildi. tekil alına alım, Türk - Yunan lsa.t komeylerin de itini Jmlay • 
umumi pev yaprldıiı eöyleniyor. Bu fıraattan iatifade ederek M. münuebatı bundan katiyen mü • lattıracalmı, ha kon..,U. iatiprl 
Örfi idare ilan edileceği ıayiuı Mihalakopuloa ile ıörittüm. Mu • teeuir obmyacaktır. 1924 HDe • ..ı&hiyeti olacaktır. Bamlan IOD 

do)qmaktadrr. Btitlln ispanyada maileyb, bana büyük bir nezaket • ıindenberi, hariciye nasın aıfati • ~ pvllnaentoya ıiyaal ft adlt a-ı 
l&llSÖr illn eclilmiıtir. Yalnız bu le dedi ki: le çalıflDll oldaium TGrk- Yu • tlclarlarm tamamen tefrik edllmr 

bah t h 'ki ·"'- "- Yanımda, dott Türkiye ıa· nan d01tlaia l>usfln hGt6a Yu • .:..: temm• edecek olan proJ· elerl aa , sa cena a menaup ı ~ ___ ,_, .... _ '-'b·m..1- u~1-...;. -
et _._ .._ zetelerinden birinin miimeullini 11a11111--ua ... 99 1111 ........... "'·t!JMMlıılir 

pz e çıamı~.... tir. Hiç ltir ebul 1p• mı• 1-lm -'< • 

Bir .. -.1. nazırlar toplanıp ftZi• ı&dQGmden dola11, ne kadar... ~-! 
~- ..ı...ııs:-i DMI delil tuanur e- ıuta H ...., Mr llOawa nazarı 

yeti görüpniiflerdir. Dahiliye na• •-..- ..L 

zm, hüldmaetin her ifltima)e kar- d-••li•z. Gazetenizi, sisi, S.. ,.... • 
)inik beynelmilel pana,..-..... Uzun zamandanberi Yunania • 

p Taziyet almıt olduğunu bildir· -1:x.:-.1- tellrlk ed • tanda ba181U1J01'1111111, nunc:ayı 
miftir. d-..:_- dola7ı enm. &iliyor, psetel~ -. ... ..-.ı ...... _.._._,~..,.~-it Mudafaa Vekaleti muhuelie 

müdür muaYini Ratit, Milli Mü
"1afaa Vekaleti muhuehe miidür 
muavinlliine merliez muliuehe • 
dliiilHrimisıB nw·~llll!l...,.ı#ll~-
parta defterdarlrgma jan<larma 

Banelonda unnmıt grev aaat Ba hal, Tlrk mathaabnm ne ka • na. y_.. ~ 8iJUlyetiyle de 
4te ilin f!dilmiftir. dar ilerlediiine ve hiç bir muele • ~sunuz. Dahili vaziyette 

kOn Madritte, bütün ispanyada 11• 

111111111 grev illnı yilzünden, 400 
kiti tevkif edilmiftir. 

de pri blQtak istemedilin• bir ıirülen ıerıinlik, ıi,ut ricalden 
d • 

Sergideki ürk pavyonunu gör· 
düm, ıezdim Ye çok beiendim. Si· 
ze •&Jik hir m•m••aiyetle alfli• 
yeyim ki, dost Türkiye, aergide as 

etJ& tethir ebnit olmakla 1-al>er, 
sanayi salıuında Ye diler saha· 
larda çok büyük terakkiler yap
mqtır. Sergiye ittirakiniz tam 

hisar ediyor. Bütün siyasi fır a ar 
reİlleri anlqma11 istiyorlar. Ef • 
1cin amamlyenin tazyiki altında 

w11wn 1'1ımanClanlilı muli...tie 
mGd&ril :Adil, :Amasya ileftmo • 
tlarbtma lıparta ClefterClan :Ali 
Rna Beyler tayin edilmltlerCHr. 

lzm irde belediye seçimi 
İzmir, 5 (A.A.) - Beledi,. ıe

~imi olanca harvetiyle deftlll e
diyor. Dün .eçimin dö~cü gü· 
na,dü. BlitGn halk medeni hak· 
lüm kullanmak için undık batla· 
nada heyecan ıöaterifOl'du. 

Dün alqama kadar atılan rey-
. )erin miktarı OD Mt bini &flDlfb. 

Bütün gece, polis, tehirde ya• 
ya ıezenlere nlerine dönmelerini 
~lemit, itiraz denler tevkif e • 
dilmlftir. 

Polis, Prosperidal mahallesin· 
de taharriyat yapmıt ve halrild bir 
silih ve mülınmat deposu ketf 
etmiı, haradan ailltı almaia te

len ilci yGs kiti teftlf eclllmq&. 

Sütçiller müstesna, Ma~ritte 
batan dütrklnlar bpalıClır. 

Kral, oğluna müsaade 
ediyor · 

Tiren çapıımuı 
Havza - Havzadan Biden bir 

lll&J1Wfiz ~le Samaundan 
kalkan diler bir maqandis an· 
unda Lad• fatuyoaa yakmmda 

hlr çatpqma obnut, Taıonlar hat· 
tan çılanqtır. 

m niı..,.t bir ani .... ~ Ye m • 
lqllllJ& varacakLrlclır ....... . 
tin böyle bir anlqma ve uzlaımı • 
ya da ıiddetle ihtiyacı vardır.,, 

F. nazlıo§lu 

Yeni ıeker fabrikası 
Alpallu - Barada yeniden hü· 

,.Ok hir teker falwikan çalqmata 
bqladı. Yeni fa'brib melli fab
rikaaıdrr. 

Şeker fa'bribamm teker ima· 
lltmdan aon kalan bakiyeye m ... 
)la namı yerlJİJ'. Bunan yilz kilo• 
aanda 50 kilo teker Yardır. Ev· 
Yelce &undan İlpirto imal edilirdi. 
Fakat aon aeıneler zarfmcla iapirto 
atılmadılı ve elde 1dlDiJetll atok 
hulundulu için La fabrika açıl • 

Bqlgariatan 
Romanyanın Pazarcık tebri 

de çıkan Türkçe "Y ıldınm,, refi • 
kimiz, Bulpriatandan Roman7a,. 
ya kaçan Türkler haldonda 111 
malOmatı Yennektedir: 

"Siliıtire, Pazarcık ve Göıten• 
ceye iltica eden lcarcletlerimiziıı 
~jmünle halleri her IÜD ıöd • 
müdn &ailnde Yicclanlan mz1* 
makt.Mlır. Şimdi,. kadar imdat
tan seçerek haralara aıimaa mal
tecilerin adedi dirt 1bG pçmİf ~ 
tir. Geçenlerde 18 ldtiden m6 • 
rekkep bir lrafileclm maada ha• 
sininde eDeriai bdm n kadd 
mürekkep 24 kiti kaaahamaa ae1-: 
mitlerdir. 

Bütiin ha reyler bü,iik tefin fırka
• mmzetlerine nrilmiftir. B• 
da cuma obnU münuebeti1le 
bllJGk intihap tezahüratı J&pıl -
..ktadır. Halk tarafından kira· 
!anan bir çok otobüsler hapak • 
larla .U.lemnit olduğu halde da • 
wl Ye zmnalarla bütün tehri do • 
lqmakta nr eancbklumm 1:na • 
....... 7Wİ .... ederK ... 
ftlsl•lld lıdiuo eylemektedirl•. 
..... abJaeaJiN)'Jerin OD hlnJere 

Londra, s (A.A..) - Bukins· 
ham sarayında, Kral, bir çok .-

ııelerdeaberi ... kadar tmmill bir 
tanıla ,aprlma._ 1111..tlf edH· 

Bir tren memura liafifçe JU&• 

lanmqtır. iki lokomotif ve dn· 
rUen n.aonlardan d8rdü hasara 
uframıflır. 

mıttır. Gayeai; meıa. içindeki..- Yunoslavya Kralı Fransa 
kerin b,t>olmuma mani olarak e 

miyea Wr huael bme,. istk•m· 
c1e, rr.. a .... o. rrenw Ma· 

• d d bundan tekrar teker i.tihal et • yolunda.. Hariciye komisen ön ü .._,_ A meldir. 8WIS.-.t, S (A. .A.) - Kral ,. 
MotllıDva, S (A. A.) - Harici· Fabrika 118 Tlbt[ i!çisine ye • lelmandr ile kraliçe Mari, Dal -

....,. .. wcda ı ... drr. S~.. rinanm nlr 41t.iDe kati ..... ye komiseri M. Lilwinof Moalawa· niden it bulmak fınatmı "*mit· ıaaçp. aabillerincle bulunan Zeli-' 
llirila lwDrm medml WJi• Jml. d..bai Tami~ • ,. dimn8ftlr. tir. aalbya lıanbt etaiflerdir. Ora 

hz •lı • reıbd ...... için fDm ---...--------------~------!!!!1!1!11!91!11!!!!!!!!11!11!!!1!!!B!!!!!!!ll!!!!l!!!l!!!!!ll!l!!!l!l!!!l!mB-I elan Dubrcmıik kru'Y&zörü ile Fr 
..... da nkl....._ J&Pdmüta- aaya hareket edeceklerdir. 
..... Re,.leri atenlua intihap .. , 
=· .. ı.ı tarafmdan üwılwincle 
Ô. H. P. •7'Slı hhman roader 

Sahalı gazeteleri ne di1Jorlar? 
''-----·1·1-----------·,---... ·------------------... J ••••....._.. 8öylece raset ta- : ahi f da d 

Jian ta.. TataıUlat ...,.mi kullan- COMHURIYET - Yunus Na- J Ahmet Şükrü Bey, bunun n:ı yet Zaman Banazısm eniyor 
_..._ 41o1an bir 1ft1iar hiwt- di BeJ, Y_.vya ve Balgaria- ve kıymetini anlatıyor. ki: 
•liDillrı tim ICraUarmm eon görüpnelerini "lst.anbul için çok sevinçli olan "lliittefikler için İstanbulu ter-

• mevzu etlııerek, bundan Balkan bugünde kahraman askerlerimi- lCe'dip gibnek cidden kolay deiil • 
ahengi lehine bir netice çıkabile - zin ve Büyük Gazi başta olmak Ü· di. Bahusus lstanbul işgalinin 
ceğini y&ZrJor. zere kumandanlammzm hizmet- dört sene uzaması, kendilerinde 

YUDUI Na'dl Bey, -, tiugün- lerini minnet ve şükranla anmak artık bu btnazir ıehirden hiç çık
ldl Balpr hUkbıef:inln tuttuiu bet Türk için bir vicdan borcu- mıyacaklan kanaatini bile hisıl 
addi J01a ele~ bu umumi a- dur,, diyor. etmişti 
bengin eıgec; temin 9ittebileeğini ZAMAN - 'Ayni mevzu üzerin Yazı şöyle bitiyor: 
UIDQJOr. Bmımı aılerhıin belirme 'de Ebiizziya Zade Velit Bey, ı~ "Bugün, mazinin en büyük za. 
te hlşl&Chfmr dahi ilave ediyor. tan bulun kurtuluşunun "İstanbu- f erlerinden birini itmam ettiği gi

MIU.IYET - 1stanbu1un kur- lun ikinci fethi,, demek olduju va hl, istikbalimizin hudutsuz istik-
ıutuş bayramx olması dolayısile, diSınde bir başyazı ~. ,,, hallerine de Y.Ol açan gündür.,~ . 

lngiliz pzeteai 
tekzip ediliyor 

llo'ılccna, s (A. A.) - ~.-. 
llusJanaa ı.;11-. 
ietikru talebillcl• lRıhınıdul_., 
dair Dqli EklJJrea 
Yftili halter tamımiylıi 
dır. 

Tütün mahsulü çok iyi 
Alman mıltıınata alre Mı 

tütün mahaalll dil• ......_. 
hetle daha çok 'ftrimlidir. lıllDll""' 
iclare1i bu aene de ...ıebtüa 
tarafındın tütün alacaktn. 



ıı 
n 
1, 

r 

n 

t 

• 

• 

t 

-

-
• 
... 
11 

ı-

-
• 

~ 6 birinci t~rln 1934 

~e!~ -~üşiim: --
Kedi düşmanlığına 

tövbe ••• 
Muharrir arkadaılanmızdan 

Selim Beyin kravat iinesi kedi bi· 
ç.imidir. Muhterem dostumuz, ne 
zaman maıa ba.ıına. oturıa, kuca· 
ğına bir kedi sıçrar; Selmi Bey, 

ıol eliyle hayvanın ensesini batm
dan ıırtma. doğru ırvazlarken, aai 

elile de Y'Zııını yazar. Ancak bu 
sıcak mırıltıyı duyunca, ilham pe

risi coıarınıı. Dahası da var: 

Matbaamızda kedilere hergün ci. 
ğer al~nıp verilir. Bunun tahıisatı. 
nı Selıın Bey vakfetmiıtir ! 

.. ~.nun yanmda kedilerin nan.. 
korluğünden yahut i>a.ıka L• 

1 
oır cuç-

arından bamebneye görün-
Daiıni ıurette bir kül ked' • uz ... 

. ı11 mu· 
nııliği ile oturan Seliın Be . 

• • Y, ııte o 
zaman uabt ıkı pe~ 'b. 
ı ·· ·· ·· gı ı nazar. 
arını yuzunuze tevcih eder: 

- Kat'inen 1 
. . . Yanı ıyoraunuz ..• 

-dıye ıaınunıyetl 
.. . e protesto eder!-

Kopek, ızzeti nefi • d' 
kire katla uız ır; her tah-

nır ... Fakat ked' k 
vakarı zedel , ı, anca 

enınezae dostunuz 
dur; •kai takd' d • 

ır e kend' • 1ı·· met edil . .. ' ıııne ur· 
tne11 lazıın g ld' ... • "d detl 'h e ıgını tı • 

e ı tara ın bu k 
cük .. ec r alır ... Küçü· 

cuıaesile ı· 
gibi b' d ' e 1 aopab izbandut 

ıra aın ka 
!t konr ... a Palı odada br-

Ve, dalıa da an1a.br ••• 
Daha da nıüdaL- _·.ı 

'"la eaer ... 
Selim Beyle. ~ 

_.;a,. ~dl.. 1;;:_ &l'1UIUZ 
f ı ....., birkaç-. 
: ~s~~Ida kedilerin fena hal-

ıgın n nar .. 
cadele etmek il u
bahaettinı • ...___ znn_ aeldiiinden 
'.2 ' uuıa daır nzılar 
q111ı. lıte ondan yaz. 
be.na Yan 11-1-_ ~nra, arbdatmı 

~a batla.dı.. 
Fabt, kendi9ind 

Yorum. Onun en aa&r dili
bakkı ' Jerden &6ie kadar 

vannıı. Ben 'Yanıhıuıını ..• 

tan~~ ıün ihtiyar bir zat, Sul
anııt %8.Jn&nnıcla ı 

aokalde.rnııl\ atanbul 
daha teın • ;on senelere niahetle 

12 o dulunu aöyJ·· d N" • uyur u. 
. - ıçın? O zaııı 
tıaha mı faaliyeteycli;n belediye 

-ffa.._ ~ 'J •• ••• t.: • . to& -nı1tli ... Çap tenekeler:iııiıı ure. 
viyatnı1 tem. 1 nıuhte-
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11\'aıarınr dileriz. 
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Ecnebi Şirketlerdeki Türk memurlar 

Hava hücumları ve 
hava müdafaası 

Ecnebi bankalarda mevcut 571 
memurdan ancak 112 si Türktür 
Ecnebi tirketler Türle memur 

ve nıüat.ahdemleri birliği yakında 
eaaalı ıurette faaliyete geçecektir. 

Birliğin bqhca hedefi, lcüçük 
aan'atlar hakkındaki kanunun hü· 
kumete verdiği salahiyete istina· 
den, kanun hükümlerinin ecnebi 

Gümrükler·Vekili 
geldi 

Gümrük ve inhisarlar Vekili A· 
li Rana Bey dün Ankaradan teh· 
rimize gelmittir. Rina Bey bir kaç 
gün ıehrimizde kaldıktan sonra 
Çanakkale ve lzmire gidecektir. 

Maşallah kahvesinde 
Dün Kaıımpaıada bir vak'a ol· 

muıtur: T erıane kapıaı civarında 
M&Jallahın dükkanında oturan A· 
li Rıza ile ıahıkalı takımından 

Cemıit raralarmda bir alacak me· 
ıelesinden kavga olmuf ve Cemıit 
bwçaimı çekerek Ali Rızanın üze· 
rine atılmqtır. Ali Rıza her ne ka· 
dar kaçmak iatemipe de mu.af -
fak olamamı§, Cemıit tarafmdan 
muhtelif yerlerinden yaralanarak 
liutaneye kaldınlmııtır. Cemtit 
nkalanmrrtır. 

1 yareleri geldi 
lnailtere sivil hava tqkilatma 

mensup dört mektep tayyaresi dün 
akfUll Sofyadan tehrimize gele • 
rek Yetilköye inmiılerdiT. 

Tayyareler, Halebe doira l>ir 
tetkik aeyahati için yola çıkınıt· 
lardır. Tayyarelerde bulunanlar 
meyanında sivil tayyarecilik mek· 
tebi talebelerinden dört Hintli ve 
bir de Avusturyalı vardır. Başla· 
rmda bir 1nailiz pilotu bulunmak· 
tadır. Tayyareler hu sabah Hale • 
be müteveccihen hareket edecek • 
lerdi. 

Tütün alımı 
lnhiaa.r idaresi yeni mahsul tü

tün mübayaaaı için bir program 
huırlamııbr • Bu programa göre 
memleketin her tarafmda yalan • 
da tütün mübayauma hqlana • 
caktır. 

iş bankasının Mısır şubesi 
İt Bankumın M11ırda açtrğı fU• 

benin 1renitletilmesine karar ve· 

ltkenderiyeye giden !lieyet bu 
meaele etrafmda tetkikat yapacak 
tır. 

Belediye otobüs işletme 
hakkını kullanacak 
Şehirde otobüı itletmek hakkı· 

mn bir kanunla lıtanbul belediye· 
ıine verildiji, belediyenin otobüs 
aahiplerini zarara uğratmamak 
dütünceaiyle bu hakkı kullanma• 
drğı ve otobüslerin eıkimeıini bek 
lediği mal\tındur. Son muayenede 
otobüalerin bir çoğunun tamir ka· 
bul etmez hale geldikleri görül
müıtür. Belediyenin sene b&Jın· 
dan itibaren hakkı kul1anma11 ve 
ıehrin ihtiyacı olan mıntakalarm• 
da otobüı itletmeğe batlama11 
muhtemeldir. 

ıi11kt memur ve müstahdemlerine düzelmesi için yegane çare, ikti· 
teftllil edilmesidir. Bu suretle sat vekiletince mütehaaualık ruh· 
2000 Türke it bulunmuı olacak· atnameıi olan ecnebiler müıteı -
tır. na olmak üzere diğer itlerin ta· 

Yapılan statiıtiklere göre, ec· mamiyle Türk memurlara tahıiı 
nebi bankalarda mevcut 571 me· edilmesi olduğu mütaleasındadır· 
mur<lan anca:k 112 si Türktür. ı lar. · 
Bunların maaşlarının vasatisi 63 - • w•a w=• ---· 

lir~ olm~··~~ mukabil Türk tabii- iki Fransız muhribi 
yetındeki dıger anasırm 110, ec • 
nebi memurların 350 liradır. 

Bir bankada kapıcılık vazife
sini yapan Türk'. müstahdeme 45 
lira verildiği halde ayni mües· 
sesede ayni iıte istihdam edilen 
bir ecnebi 85 lira ralmaktachr. 

Birlik müessisleri, bu vaziyetin 

Kurtarlldı 

Dün alqam üzeri limana gelen 
İzmir vapuruna yanaımak istiyen 
sandalcı Mehmedin sandalı ıu ce· 
reyanına kapılarak devrilmit ve 
Mehmet denize' dütmüpe de et· 
raftan yetiıilerek kurtanlmıtur. 
Par~alandı 

Vatman Mehmedin idareıin • 
deki tramvay arabuı dün Fmdık· 
Jıda Şaban ağa isminde birinin a· 
rabaama çarparak parçalamış, Şa· 
ban ağayı yaralamıttır. atman 
hakkmda takibat yapılacaktır. 

itinin adamı (1) 

Büyük Hendekte Olemo apar • 
tımanı bpıcw Rıza, dün gece a • 
partmıana geç. ıelen Salamon e • 
fendiyi kapıyı hızlı çaldığı beha • 
nesiyle fena halde döğmü! ve gö· 
zünden yara)amııtır. Rıza yaka • 
Janmıttır. 

Buda batk••• 
Vatman Mehmedin idareainCle· 

ki tramvay, dün öğle üzeri Fatih 
civarında bir tabi otomobiline 

çarpmıf, otomobilin içinde bulu • 
nan müıteri Halide hanım belin • 
den yaralanarak hastaneye kaldı • 
nlmqtır. 

Cerrahlar kongresi 
Bükreıte toplanacak cerrahlar 

kongreıi ilk toplant11mı T eırini· 
uni iptidalannda yapacaktır. Bu 
kongreye memleketimiz operatör· 
terinden bazıları da davet olun• 
mufbır. Oprıatörlerimiz kongrede 
asli aza olarak bulunacaklardır. 

Türkiye tebaasına 
geçenler 

Küçük aan'atlann Türk tebaa· 
ama tahıia edilmen üzerine .on 
zamanlarda t.A>iiyet değiıtirme 
ve ihtida için müracaatlar çoğal· 

mıftn'. 
Bunun üzerine müracaat eden· 

ler hakkında ciddi tahkikat yapıl· 
ddctan sonra isteklerinin kabul e· 
dilmeıi lbildirilm ·§lir. 

Bir tayin 
latanbul ilk tedriaat müf etti!le

rinden Hüaamettin Bey Beyazıt 

maarif müdürlüğüne tayin edil· 
mittir. Bir kaç güne kadar yeni 
vazifeaine gidecektir. 

geliyor 
Bu hafta! )imanımıza iki Fran· 

ıız muhribi gelecektir. Bunlar Ka· 
aar ve Geper muhripleridir. Bu 
gemiler Pire ve Akdenizin diğer li 
manlarma uğradıktan sonra gele • 
ce'klerdir. Bu yarım filotilla Fran· 
sız Şark deniz fırkası kumandam 
Amiral Rivenin kumandasında· 
dır. Limanımızda bir kaç gün ka· 
lacaklardır. 

Konturatlar hakkında 
Kiracılarla mal sahipleri ara· 

ıınd ayapılan konturat kağıtları, 
kira miktarına göre değiıir. Yüz 
liraya kadar 20, bet yüz liradan 
yukarı miktardaki~ kirıalar için de 
elli kunıtluk kiiıt lcullanılmuı 
kanun hülanündendir. Sem günler 
de konturat kağıdı satan bazı ba· 
yilerin kira miktan ne olursa ol· 
aun mü :teriye umumiyetle on ku • 
nıtluk kağıt verdikleri ve kanuni 
miktan tutturmak için kağıda ay· 
nca pul yaplfhrdıkları görülmüş· 
tür. Bu vaziyet Maliye Vekaleti
nin nazarı dikkatini celbetmit no
terlere birer tamim gönderilmif • 
tir. Bunda, konturatlar kaç lira 
kıymetinde iae kıymetine göre ki-
ğıt kullamlmuım ve kıymetten •· 
pğı kağıt kullanılmq konturatla • 
nn tasdik dilmemesi bildirilmi§tir. 

Ihtikarla mücadele 
Dahiliye Vekil etinin emri üze· 

rine teıkili takarrür eden ihtikar 
komisyonu önümüzdeki Çarp.m
iba günü toplanacaktır. Komiıyo • 
na ölçüler "t'e ayarlar bqmüfettiıi 
Kudret Bey riyaset edecektir. 

Komisyona, vilayet, belediye, 
esnaf cemiyetleri namma iftir&k 
edecek murahhaslar seçilmittir. 

Rahmi B. vefat etti 
Bir müddettenheri Büyük Ada· 

da tedavi edilmekte olan Sıvu 
Meb'usu Rahmi Bey dün öğle üze
ri vefat etmittir. Cenazesi buaün 
saat 11 de iatinrbotla Eyiibe nak· 
ledilmit, namazı kılmdıktan son • 
ra gömülmUftür. Allah rahmet ey· 

&. 

lesin. 

Vapurlar fayrap 
yapmıyacak 

KöJ>riiye yanqan muhtelif ıir
ket vapurlarının köprü yakınında 
fayrap yapmama.lan evvelce tir· 
ketlere bildirilmitti. Buna rağmen 
vapur bacalarından çrkan duman· 

lann köprü üzerinden gelip geçen 
)eri rahatsız ettiği anlaııldığmdan 
son bir emir daha verilecek, aksi 
takdirde !irketler fıakkında kanu· 
ni ta'kibat yapılacaktır. 

Bütün dünyadaki devletlerin hava 
kuvvetlerine ne derece ehemmiyet 
verdiklerini göstermek üzere, Amiral 

Deeteur'un yazdığı bir makaleden hlr 
parça iktibas ediyoruz. Bu makaleden 

anlaşıldığına göre, hava hücumlama 
kal'§t bir de hava müdafaasr doğduğu 

için, hücum ve müdafaa tertibatı ara· 
sında bir müvazenc hasıl olmağa baş

lamaktadır. Buna rağmen, hava hü -
cumlan, müstakbel harbin belkemiği 
olacaktır: 

Jngiliz Parli.mentosu, hükUmetin 
hava harp kuvvetlerine daha 41 filo 

ilavesi hakkındaki plinına muvafakat 
etmlıtir. Jtalyan Baıvekili Muuolini, 

Ital)'1lft havacıhğımn takviyesi ve mo
dem bir hale konulması için bir mı1 • 

yar liretten fazla aarfiyat yapmağı 
karar vermiıtir. Birleıik Amerikan 
devletleri, harp tayyareleri mevcudu • 

nu, daha bet yÜz tayyare iliveai1le 
arttmnak isti).,,rlar, bu bet yüz tay • 

yare i~nden iki yüzü bomba tayyaresi 

olacaktır. lnta edilmekte olan yeni tip 
tayyareler 4200 kilometrelik uçuı 11 • 

aıına (yani bir uçuıta 4200 kilometre 

katetmeie) ve 350 kilometre ıürat4 
malik olacaklardır. Rus tayyarecileri
nin Fransayı ziyaretinde hizim müte-

haı111larmuz Ruıyanm havacılıkta 
yaptığı terakkileri ve cihanın en bü • 
yük tek satıblm olan Maxim Gorki • 
yi ıönnek ftrsahnı buldular. Alman • 
yanm sivil layyal'eCiliğini ikmal gay. 
retinde olduiu mal\imdur. 

Hitler bir müddet evvel denıitti kit 
''Bizim havaahiımwn inkiıah kim • 
H)'İ endiıe,.e düıürmemelidir. Biz 
ku't'Vetli ve muhtemel bir düpnan çen-

beri ile ihata edilmiı Lulanuyonaz ve 
bu clütmaDlar sünün 'birinde blııul e

demiyecejimiz mutalebatta ltulunahi • 
lirler. lıte bizim havacılığunmn inki· 
tafı böyle 1"r vaziyete kartıdır." 

Iıte bütün bu aayaddanmız, Fran • 
ıız hükUmelini hava kuYVetleri jçin 
bir milyarlık tahsisat istemeie eevke
den karann bqhca sebepleridir. Acaba 
ha YUiyetin neticeıi ne olacaktır? 
Hidiaatı enelden ketfetmek, mucize 
'H feliketlere inanmak isti1enler di • 
yarlar ki, bütün diler sınıf ıilahlar 
ad .. kimiıtir. Artık hudut.lan be • 
tonla tahkim etmek gülünçtür, zira ba 

tahlômat tayyareler karf11mda lnıd • 
retsiz ve lciz kalır. Şehirleri, fabrika-

ları 71lftglna tutuıturan, bofacu caz
Jerle zehirliyen han taarnızlarma kar

ı• ancak mukabele bilmWlden hqka 
çare yOlnıtr, bu da. pyet nnıkaMle 

bil miıli yapacak tayyareler, ilk taar

ruzdan sai ve salim kurtulmuflaraa 
kallil olur. Şüphesiz ki, bavac:ıbim in
kitafı, harp telmijini deiittirecelc Ye 

yeni müdafaa tedbirlerini istilam • • 
decektir. 

Fakat bahriye, böyle hudahuz bir 
Eantazi ~JınJıklamun zararını bizzat 
kendiai çekmiı delil midir? Torpitolar 
ve denizaltı gemileri icat edildifinde 

büyük harp gemilerinin artık Nuh ıre
miıi olduktan söylenmemit mi idi? 
Fmt ba yeni cüz'ü tamlara kartı kul· 
lanılan hususi bir topçu, torpil atıcılar, 
torpil avlayıcılar, torpil dökücüler, 
bomba atıcılar, tayyareler, torpito 
mahripleri, dinleme c:ihazlan ve mü • 

nasip ailihlarla mücehhez tahtelhehir
avcılan karfısmda ancak niıbi IQy • 
metlerini muhafaza edebilmiflerdir. 

Hancılık onlann iıtimalini tallclit et· 
miıtir. Bugün tekrar büyük harp ge 

milerinin filonun belkemiğini tefkil et· 
meai Jimn geldiği idda edilmektedir. 

Havacıbim bundan ıonraki inkipı
fı ve askeri itlerde iıtünali haldmıda 
bugün 'bile kati bir teY IÖylenemez. 
Fakat müdafaa teıkilitı - yavaı ta 
olsa - devam etmekte ve çok entere
san tertibat ile tecriibeler yapılmak • 
tachr. Müdafaa tertibatı ftZetmek i· 
çin hafbca hedef nokta1anmn dağıtıl • 
ması "" uzaldaıtırılmaaı ve aYcı müf· 
rezeleri çıkanlması lüzumu teılim o • 
lunmaktada. 



Şehir Tiyatrosunda 
Raskolnikof'un katli 
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Bir piyesin halktan evvel rejisör ve 
aktör tarafından anlaşılması lazımdır 

bank: (benk) banka, kıyma. 
bark: (bark); ulumak. 
(bark (bark) ağaç kabuğu. 
basket (basket) sepet. 
bay (bey) körfez, koy •• 

Şehir Tiyatroıu 934 - 35 mevıimi
nin ilk eseri olarak güzel bir pi1ea oy· 
nadı. Bu piyes Doıtoyevtki'nin bey
nelmilel §81ıeaerinden Gaaton Baty'nin 
tiyatroya adapte ettiği (Cürüm vece
za) ya benziyordu. Lakin, o değildi. 

Cüriim ve ceza, tiyatro haline kon
makla her halde aslından çok ıey ka1-
behni!ti. Türkçe tercümesi ve Darül-

bf'!dayideki oynaru§ tarzı onu biraz da
ha sarab. Buna rağmen, piyesin ge • 
ne güzel kalabilmesini Dostoyevaki
nin yüksek dehasında arayalnn. 

Cürüm ve Ceza, kafası ve ruhu bir 
ıürii kanşıklıklarla dolu, melankolik, 
kara sevdaya uğramıı bir Ruı sencinin, 
mahiyetini kendinin de tayin edemedi
ği bir takım duygulann teıiriyle bir 
cinayet İ§lemesini; ıonra, bu cinayetin 
azabını omuzlannda uzun müddet sü
rüklemeğe muvaffak olamıyarak ken
dini ele vermesini anlatır. Fakat, ne 
anlatış! Bu büyük romanın her sayı • 
fasmda okuyucuyu kavnyan, sanan 
bir heyecan, en durgun tahlillerinde 
bi!e l;endini belli eden bir hareket giz. 
lidir. Romanda öyle bir ha .... vardır ki, 
okuyucu günlerce kendini onun ıar • 
sıntısından kurtaramaz, Doıtoyevski'· 
nin zaman zaman insaf11zca açtığı 

neşter yaralanndan ruhunda bir eser 
kaldığını hisseder. 

Caston Batynin piyeıini okuduğum 
zaman, bu havanın silindiğini, sahne
de ifadesi çok güç olan tahlillerin ih
mal edildiğini, bir kelime ile romanın, 
yukarıda da söylediğim gibi mahiyeti
ni kaybettiğini anlamı§bm. Fransız 

münekkitleri de bunu söyliyorlar, fa
kat Montparnaue tiyatrosu müdürü o
lan Baty'nin piyesi sahneye koyuıun• 
da romandaki atmoıfer'i 71lıatmaia 

muvaffak olduğunu da ilave ediyor1ar· 
dı. Baty 

0

eksik kalan muharrirlik hiz
metini yüksek bir sahne vazılığı ile 
lamamlıyabilmi§tİ demek .. 

Ya bizde ne oldu? 

Bizim tiyatromuzda, bizim için he
nüz yeni sayılabilecek bir düıünce, 
bir ruh, bir görüı getiren Cürüm "Ye 
Ceza, herhangi bir dram sibi oynan

dı. Hem de her han~ kötü 'bir dnm 
gibi. 

Piyesin tercümesi, ufak tefek ih • 
ma11ere rağmen, oldukça iyi jdi. i\k -
törler, temiz bir Türkçe konuıuyor -
lardı. Lakin ağızlanndan çıkan l&fa 
değerini vermiyerek-

Cürüm ve cezanm temsilinde en 
büyük hata, acele oynanmasıdır. i\lc -
törler, dunnak, düşünmek ve düıün
dünnek Jazmı gelen yerlerde atlı kOTa
lıyomıut gibi koıuyorlardL Galip Bey
"den ve ~ide Hannndan baıkaamm 
harekete, oyuna, mimiğe ehemmiyet 

nrdiği yoktu. En küçük bir el oynat
manın mana almasını icap ettirecek 
lcadar kesif olan bu piyeste herkes bol 
bol, istediği gibi dolaııyor, hareketle
rinde tam bir batıbotluğa malik bulu
nuyordu. 

Darülbedayide bu sene gördüğü • 
müz inkılap - operetle dramın aynl
ması, dram kısmının halkın kesesine 
elveriıli 6atlerle temsillere ibaılama -
u - "halkı tiyatroya yükaeltmdc,, düı-

turuna nihayet kıymet verildiği gös
teriyor. Fakat bununla beraber, aktö
rll muharrire yükseltmek te 18zrm gel
mez mi? Eğer bir aktör muharririn, 
kendi akhnca mana veremediği, bir 
cilmlesini söyledikten sonra ağız do
lusu gülerse, diğer bir aktör mühim 
Mr sahnede (Hak tu!) diye yere tükü
rüp ahalinin dikkatini kendi üzerine 
çekerse, zaten autu vodvil MJretme
ie abımış olan halktan ağır eserlere 
kıymet vermesini nasıl bekliyebili -
riz? 

Cürüm ve Cezanın oynamşmdalri 

ı..ta ha ufak telek feylere münhasır 

h!mac!r. ~af g8z 8n0ncfe tutulma11 
Jaznn ge!en garabet, maraziyet, çekin
genlik dolu hava ihmal edildi. Bu 
pi1wıi4 temsili seyircide merhamet 

veya kederden ziyade hayret ve dü
tünce uyandırmak İcap ederdi. Hal • 
buki rejisör hu intibaların önüne geç
mek, piyesin havaıım halka munis 
gösterebilmek için elinden seleni ar

dına koymamıı. Mi.al: ikinci perde
nin ilk tablosu bir meyhanede seçer. 
Orada armonika çalarak köyijnü ve 
aevgiJisini habrlıya~ kendi kendi~e 
söylenen bir adamcağız vardır. Reji -
söriimüz, bu adamın kendi kendine 
söylenmesini halkın garipaiyeceğini 

ıezrnİf ki, karımna; sanki ma .. ı an
latıyormuı ta dinliyorlamuı gı°bi, ilci 
kız çocuğu oturtmuı. Vakıa meyha
nede çocuklann bulunmu1 da hayli 
garabet tesiri veriyor amma, murat o
lunan bu cins garabet de~di •• 

Nihayet, en mühim nokta olarak 
pi1esin kahramanı RaakolnikoE orta • 
dan yok edilmiıti. Bu rolü üstüne a • 

lan Talat Bey sanki diğer jön prömi
ye rollerinden her hangi birini baıka 
esvaplarla OJDiyordu. Rukolnikof'un 

mariz, elektrikli, ani boralar yaratıcı 
..,_ıiyeti Talat Beyin ıahsmda Jıaliın, 
selim bir genç katil kisvesine bürün-

müıtü. Y alruz sözlerinde kalan deli • 
!iğini bile Talat Bey tatlı tatlı anlata
rak munis bir hale koyuyordu. Ken • 
disinde baluı, yürüyüı, ani parlayıp 
aönüı, fÜphe ve istihza gibi Raıkolni
kof tipine haı olan :bir çok teY eksik
ti. Fazla tabii, fazla alel&de idi. 

Talat Bey n Neyre Han.an oyna. 
dıldara phsiyetin içinde eriyememiı
Jer, o phsiyeti kendi içlerinde erit • 

miflerdi. Emin Beliğ Bey ve Bedia 
Hanım kıaa rollerini asıl !ahsi1etlere sa
dık kalmıyarak oynadılar. 

Galip Bey müıtantik Pcnfh- rolü
nü üyük bir ustalıkla, piyese ve ro
mana yakııır bir dikkatle yarattı. 

Muvahlt "ecdet 

Şikayetler, Temenniler: 

Birtürlü alınamı
yan maaş •• 

i\tucradan §U mektubu aldık: 

"36 sene hizmet ederek iı batında 
ölen bir askerin milletine bırakhğı ey • 
tam ve eramiliyiz. Vatan ve millet u • 
iurunda ölen, malul olanJann muame • 

lelerinin her iıe tercihen yapılması hak-

be ( to): ( tu be) olmak. 
beach (biç): kumsal .. 
beak (bik) gaga •• 
be"'.rn (bİtn) parlamak, ııık ver • 

mek.: 
bear (ber) çekmek, taımıak .• 
bear (ber) ayı. 
beard (bird) sakalM 
beat (b!t) "YUnnak. 
beautiful (biyutilul) güzel. 
beauty (byuti) güzellik. 
because (bikoz) çünkü. 
become (bikam) olur, bir halden 

bir hAle girer •• 
bed (bed) yatak. 
bedroom (bedrum) yatak odası. 
bedtime (bedtayım) yatmak vakti. 

Loe (bi) an. 
beef (bif) 11ğır eti •• 
beehive (bihayiv) an kovanı. 
been (bin) olmuı, olunınuı. 
bef ore (bifor) önüne, önünde, kar

ııaım, karıı11nda •• 
beg (beg) yalvarmak, rica etmek, 

istemek, dilenmek
beggar (begar) dilenci. 
begin (bigin) baılar • 
beginner (biginer) müptedi, acemi 
behave (bihev) davranır, hareket 

eder •• 
behind (bihayind) ardma, ardında, 

arkasına, arkasında! 

believe ( biliv) inanır. 
bel (bel) çam. 

IMılong (bilong) ait olmak, hakkı 

olmak, bağfı olmak .• 
beloved (bilavd) aeYgili olmak. 
bench (benı) sıra, peykeM 
bend (bend) eğer. 

beneath (binis) altına, altta, altın-
da .. 

best (best) en İyi. 
betler (betler) daha iyi •• 
'betw-n (hitvİft) arad~ ortada •• 

big (big) büyük. 
biU (bil) gaga.. 
bird (berd) kut·· 

birdie (herdi) kuıcağtz. 

birthday (bersdey) doğmak günü. 
biscuit (biskvit) bisküi. 
bite (bayt) umr. 

bitter (biter) acı. 
black (blok) siyah .. 
blackboard (blakbord) siyan lahta. 

blade (bled) ot yaprağı, filiz •• 

(Devamı var) 

Yeni neşriyat ------
Ülkü 

kında hükUınetimizin verdiği emirler Olkü'nün 20 inci saym her zaman· 
bazı yerlerde tatbik edilmiyor. ki zenginliği ile çıkmııbr. 

Bize tahsis edilen maqı muntaza • Olkü'yü her Türle münevveri dik· 
man alıyonı~. 26 • i\.iustoa - 336 tari • katle takip etmelidir. 

hinde ölen babam Hasan Efendinin ey- ·-------•·•==m= .. --------· 
tam ve eramiline maaı tahsisi için o 
vakit muamele betlaınıı ve 6 - Mayıs • 

341 de muamele tasdik Te ikmal edil: 
mittir. Fakat mebdei tahsis olan 27 • 
Ağustos • 336 dan itibaren 44 ay bet 
günlük müterakim matliibatnmz olan 

334 lira 84 kunııu on seneden beri sa
ymz müracaatlerimize rağmen elin a
l~dık. Bu para için tanzim olunan 
düyun ilmühaberi 15 - 11 • 928 tarih ve 
708-608 No. tahriratla Şebinkarahisar 

defterdarlıima arönderildiii anlaıılmıt 
olmaıma göre bu para11 finldi:re kadar 
almaklığmuz liznn iken bugün mua • 

mele taafiyei düyun komisyonuna bıra
lnlmıı ve son müracaatimiz üzerine 22 • 
3. 934 tarih ve 1634-135 No. ile tasfi-

yei düyun komisyonu riyasetine gönde
rildiği halde 6 aydır gene ıbir cevap çık-
mamııtır." 

Fırka 3 Alay 8 Tabur 1 iaıe zabiti mü
laznnraani Hasan Efendi zevcesi Kum-

riye oğlu Kemal 

Talebeye paso e,ref 
saatte mi verilir? 

Çamlıca - Arka aokak 31 numara
da Celal Bey matbamrza ıelerek ıun • 
lan söylemiıtir: 

"Biz Çamhcada otunıyoruz. Karde
timi Kabataı lisesine yazdırdnn. Tabii 
sidiP. aelmeei için vapur ve tramvay pa· 

posu J&znndrr. Bunu mektep idaresin • 
den istedik. - Mektepler açıldıktan on 
bet cün ıonra vereceğiz. Dediler. 

Bu vaziyete göre on bet gün karde
tim paaosuz gidip gelmek mecburiye -
tindedir •• Bu zamanda on bet günlük 
fazla yol parasını niçin verelim. Hem 
bakalnn bunu venneye herkesin mali 
vaziyeti müsait midir ... 

Mektep idaresinden rica ediyoruz •• 
Beyhude masraf yapmıyahm .• 

Karanhk sokak 

Karagümrük - Keçeci Karahaı ma
hallesi Kaba kulak caddesinde 28 nu • 
maralı evde oturan kunduracı Veysel 
Efendi matbaamıza gelerek, evinin bu· 
lunduğu yolun elektriksiz ve lambasız 
olduğundan bahisle ıikayet etti ve ıöy
le dedi: 

- Evimizin bulunduğu koskoca cad
de senelerdir, geceleri bir zindan gibi
dir. Şimdiye kadar bir çok ıikayetlerde 

bulunduk. Fakat hiç bir netice çlkmadı. 
Bütün mahalleli bu karanlıktan u

sandık artık .. Biz de tenvirat parası ve
riyoruz. Zaten bozuk olan caddemiz • 
den, geceleri bir de karanlık oldu mu 
artık nasıl yürüneceğini ıiz düıünün •.• 
eHle kııın! .. " 

Yazan: AKDENİZ KORSANI 
KADiR 

CArt 
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Bu koca sakallı Cezair tilkisi ona 
oyun mu yapmak istiyordu? 

- Gelmit olmalı! .• 
Dedi. Çıkmak için kapıya yürü

dü. Tam o sırada Şeyh içeri girdi. 
-Nasılsınız ya ıeyyit •. Yemek 

lerimiz ho§unuza gitmittir değil 

mi? Afiyet olsun! •• 
- Çok teşekkür ederim, fakat 

daha gelmedi mi? .• 
- Kızım mı? .. Geldi. Çok şü

kür!. Sayende biricik yavruma ka 
VU§tum. Ne kadar mes'ut olduğu
mu anlatamam. Otunnaz mısınız? 
Bu gece benim misafirim olunuz, 
size yatağınızı hazırlamaları için 
emir vereyim. Olmaız mı? .• 

Şahin Reis alık alık bakıyordu. 
Çünkü şeyh onun a,kını hiç anla
mamış gibiydi. O güzel çöl ceylanı 
ile bu yaman den;z kurdunun ara
sındaki kalp bağlarından sanki hiç 
haberi yoktu. 

Sahin Reis şeyhin omuzuna a
ğır elini koydu: 

- Ona soımadınız mı? 
Dedi. 
- Neyi? .. 
- Beni sevip ıevme'Cliğini ! .. 
- Ha!... O kolay canım, sen 

şimdi rahatına bak. O da pek 
yorgundur. Yarın sabah her iıi ıbi
tiririz. Zaten 'urada ne kaldı ki ... 

- Fakat.. Ben gemiden başka 
yerde rahat edemem. Hem hu ak
ta«n her !eyin ne olup Qlacaiı an· 

laıdmahdır 
- Acele işe §eytan kanşır reis. 

Sabrrlı olan muradına erer .. 
Şahin Reis köpürmüıtü. Şey• 

hin iki yüzlü bir siyaset güttüğünü 
artık anlamıştı. Bu koca sakallı, 

koca cübbeli Cezayir tilkisi, ona 
oyun mu yapmak iıtiyordu yok
sa? .. 

Bir adım geri çekildi. En buli
ranh zamanlardaki o meşhur ba
kışlarını Ebüssaidin gözlerine sap 
ladı ve sordu: 

_ Şimdi senin evindeyim. Ye· 
meğini yedim. Senden ikram gör
düm. Böyle bir halde iken size böy 

le sözler söylemek istemezdim. Fa 
kat siz ya çok unutkansınız, yahut 
benimle alay ediyorsunuz. Bunak 
.olmadığınızı:: biliyorum. O halde 
soruyorum size, benimle eğleni-

yor musunuz? .. 

Şeyhin yüzü karışmış ve biraz 
sararmıştı; fakat çabuk toparlan· 

dı: 

- Kızmayımz ya seyyit ! Eğer 
herhalde bu ak§am işin ıon ceva· 
bmı istiyorsanız kızıma sorup ge

leyim. 
Şahin Reis: 

_ Onu buraya getirin~7., ne söy 
liyeceğini kendi kulağımla duy

mak isterim. 
Diyecekti. 
Fakat henüz aralarınaa nilCah 

olmıyan ibir kızla görüşmek için 
babasını zorlamak o zamanlarda 
küstahlığın en 'büyüğü olurdu. 

içinde. t:?ittikc_:e büyüyen ~üplie 
ler olmakla beraber razı oldu. 

Şeyh Ebüssait: 
- Sizi çok bekletme~ ya reis! .. 

Rahat olunuz!.. 
nc:di ve çrkh. 
Sahin Reio; bir l(P.nari\ iHşirlien 

kapı da kapandı. Hayatında o ka-

~ dar müthit harplere girmif, ~ 
türlü belaya çatmışb. Fakat 
birinde o geceki kadar heY~ 
çekmemiş, kızmamıştı. HayatJP" 
eğer mes'ut olmak kısmetse, ~! 
ce ya olacaktı, yahut olmıyacv 

Ya şeyh ona bir oyun oynar" 
Yerinde duramadı. Darac~ıl 

danın ortasında, iki üç adril" 
yerde bir aşağı bir yukarı dolaf 
ğa· bat ladı. 

Dııarıda gidip gelmeler, a~ 
ların uclarına basılarak dolat~ 
lar vardı. Ara ııra fısıltı halind 
emirler de duyuluyordu. Evin~ 
labahğını, oraya ilk girerken ı' 
düğü için şaşmamış ve ıüphelef 
memişti. 

Aradan yirmi dakika kadar' 
ti. 

Kapı yavaş yavaş açıldı ve tf1 
göründü. Ellerini göğsiine kaff 
tunnuş, boynunu biraz bükmiif 

iyi haber getirmediği halindi 
belliydi. 

Şahin Reis merakla sordu: 
- Ne haber .• 
- Ben de bu işin böyle bit, 

ğini hem istemezdim, lıem de İ 
mazdım. Sizin yalan söyliyecJ 
zi düşünmem bile ... Demek ki 
bahat hep kızımda .. 

- Ne demek istiyorsunu:.~ 
- Kızıma sordum: Sen , ,!1~ 
.ı., _..,. . ~' vn -""1J8'nnr_. 

O da seni ıevdiğine göre m~ 
yoktur. Fakat onu sahiden ıe~r' 
musun? Onunla evlenmek ister -
sin? .. ,, dedim. 

- Ne cevap veNli?.. . 
- Böyle bir şeyden hal>eri " 

olmadığını söyledi. 
-Kim? .. 
- Kızım .• 
Şahin Reis birdenbire 'köpiir1 

Gözleri dönmüştü. Şeyhin omu' 
nu tuttu: 

- Yalan ıöylüyorıun!.. . "' 
Diye bağırdı ve kapıya Clor 

yürümek istedi. 
Fakat §eyh"daha çevik da.,rİ 

mıf, önüne geçmişti: ' 
- Reis, nerede olduğu.nu.zU ~ 

şününüz. Ne yapmak ıstıyo 
? nuz... J 

- Habibe ile yüzyüze gelll' 
yim. Eğer anlattıklarınızı bel 
önümde de söylera~, onun .... 

Yüzüne tükürdülden ıonr• J 
kıp gideceğini söyliyecekti. J'e 
ni tuttu. I 

- Admı bile anmıyacağJJI' 
tık! .. 

Diye ilave etti. ~ 
Bu sefer Jeyh de kızmış, sıa 

titremeğe başlamıttı : ,1.. 
- Seyh Ebüssaidin hare I 

girmek mi istiyorsunuz. Beni_., t/ 
ğil, herhangi bir müslümanJtl I 
haremine zorla girmenin ne j 
m~l( olduğunu bilmeniz lazııs' 
lir!.. ? 

Sahin Reis cenelerini sılctf· 
leri.gıcırdıyordu: ,iİ 

- O halde onu buraya 1 
. ' ,,., nız ... .,-

- Buna mecbur olduğuıoıJ 
nebnem.. _. _.I 

- Bir kafes, bir perde •~fi 
da aynı sözleri tekraT etsiıı· 
yalnız sesini duyayım, yetet·~j 

(DevaJOS 
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] 
:üyük •• liira bir otelin t&nça· ı yor ..• Bundan istifade ederek beni 

ım a, ~! man2&.raya 'Ve pru- bopyacak ... 
ha kartı, ıkı lcıadnı oturuyordu. iki · 
ıi de ---~ __._ • • _,_! - Allahallah ... Fakat mademkı 

..,... .. .7uaan yırmı •etnz yaı - . . 
larmde.ydı; ilriıi de süzeldi, zayjf. •ızı ~amiyle ~ür bır~or; bun 

Bravo çocuklar, varolun! 
ti G-- aene ı----buld dan ıltıfade edın... (Bıraz kız~ 

• -wy-.. , •uıu• a, soıye • . 
tede tesadüf.--.· l d" E 1 rarak) o kadar .. ...ı, erkek var kı •.. ... uuıf er ı. vve ce, ~ 

bi"-irlerinin İsimlerini iıitmiıler • - Nerede? ... Ben, hür bir ka
dın değil, metruk bir kadınım ... 
Bu iki tık aynı değildir... MUTadr 
hala sevdiğimi •öylemiyorum ... Al 

Güreşçilerimiz, altısı tuşla olmak 
tli: 

Şadiye He Adalet olduklarmı 
.,iliyorleı-dı. Kocalan, ticaret ve 
sanayi ile m91p)düler; epeyce bol 
pua lrazımyorlardı. 

qedi güreşi de kazandılar •• uzere, 

Şimdi, bu psel Te tirin kaaaba 
~·.Yazı ıeçiriyorlardı. Plajlardan 
ıltifade ediyoTlardı. Tesadüfen b 

tı ıene ihmal edildikten sonra bu· 
nu eöylemem garip olurdu ... Lakin 
bir itıkmı olmuı kabil değil ... 
Geli!i güzel bir jigolo bulamam 
ya ... Bu, benim ne tabmıa, ne de 
zevkime uyar ... Demek ki, sevece
ğim birini aramalıyıqı ... Aynı au· 
retle ıevilmeliyim ... Erkekler, ta· 
bii tekilde evli bir kadınla müna· 
sebet tesisini isterler. Böyle bir 
kadm, kendilerine kaçamak tarzın 
da gelirse iyidir. Fakat, '1'ocam 
her ıeyi öğrendi. botanıyoruz. Sa
na kaldım!,, dememizi istemez· 
ler ... Bunu i9tiyen birini tanıyorsa• 
nız bana aöıterin. Ah, hannnefen-

Kahraman Türk çocukları, kıy· 
metli güretçilerimiz, dün gece de 
milletlerine, Türk gençliğine yakı
ıır parlak bir muvaffakıyet ıka· 
zandılar. 

rad L.L--1 n1a U . a ..,\U..,.._.an, o rı daha ya-
ICrndan tanqtırdı. Fuat ,~-d· IC , .... ıye 

adar; daima Şadiyenin kocaıı 
Janmdaı olduiu ve Adaletinle' _ 

ha d'ğ' . ı ae 
yal' ~~.1 ıçin, bir araya ge
ıp ..,..ur-a~ıler. 

~ -~, itti.nat olarak, Şadi 
yenm Dftı Joktu. On . . 'k' lradmm un ıçın, ı ı 

_ anemd.: töyle bir muba
·-• cere11n etinitti: 

~~· ilanllllefendi ... Size 
•ıına pek memnun oldum. 

- Ben dememnun oldum ... U
~ zetciniz y&nmızda değil mi? •• 
lltaallah rahatuz değildir. 

Ha ·ı 
- 'Yll', Atıf ula haıtalan-

lllaz. l1tanbu1a -~ lar . . Pek r-••.-uı , gıttı ... 
nadiren henden aynlır naza• 

11 ldldcatinizi ee1p etmedi ad? 
-:- Allah 'Yfll'lin. .. Sizin lrocann:, 

hiç de beniınlrine hememiyor. 
. Ufak bir aük8t olmUfhı. Sonra, 
Adalet, -.... elımittl: 
\;en hı ilf<m Te 

mutat olarak serhestim öyl 
ise birlikte yemek yiyelim .. : Siz: 
~·ayı.-muhabbet t>e.lecltln; 

-TeıeWdir t1e al cı e-. bu ... DaTetint-
• memnuniye& b\ul ed' 

nım ... ftri eeki • ıyo
lik ed • atr\ap 11hi seTeze-

erız ... 

- Zeıen sizinle d-- N "'91.~... eza.. 
mand&nberi, bakıta bakıta kaynq 
tık. Fakat daima zevciniz yanınız
da ~lduğu için fınat bulup dertle
:-"1Jorduk. Hnea, sizin ne mü-
~l bir çift olduğunuzu bilir. 

l 
., zan zamandan beri mi evlisi· 

il z. 

- Yedi Mneiclen \ieri. 
le - ~una raimen kocanız ıizi öy 

leYıyor ki ••la Y&nlnızdan ay• 
nba'IJ'Or. 

- 'E•et, asla ... 
- Hiç de benimki wif>i değil. 
- Z~iz htanbulda mı? 
- tht-.1 "ihtimal d' ••• ,, dedim 
ıye öyle 'llliite\ayyirana yüzüme 

t,alanaym... z;... L!-1... • • d 
asla haıberim' ··-, vrroınm1-z en 
• • lZ olmaz ... Sizin nasıl 
1Ji anlaf11lıı bir aile d' • • • çdan • ıye llllıtnlZ 
L_ ııaa, hız de UJ'Qp.mıyan kan 
'OCla olarak '6hret kazamm 
dw E 1 d' .x.:-. ırz-••. v en lamıııt ı.: -nu·· 'k" o'----· ne z ı ı aene 
L.~u ki, Mur.t, beni ihmale 
-tladı. Aradan zaman g-...."k 
.,._...: • ....~ .. 1 çe 
- .... temtmıe uiranı ld 1 l'İıli hela • az o u. ıle-
;a..__ • ane ed1Jor. Aynı ,ehirde 
....,..~e ...o.J •• 
ka\ta ' a~.,a ~ı Yedi ıece .o-
y 1 

Yer ... Sözde ııleri varmıt 
·~d ... 

v , mı, tehdit euim; fayda 
l~l '···Bu aene, biraz deiitik-
ıg o IUn ij" 

yonma B· lJe ,azı burada ıeçiri-
~·dı ~kere .emtime uğrayıp 

le ... 

diciiim ... Bakın eize neler anlatı• 
yorum ... Beni affedin! 

- Ah efendim ah .•. Benim mu
kadderatım sizinkinden daha mı 
iyi aamyoraunuz? Sizin kocanız 
çok fenıa; anlatıldı ... Fakat benim 
ki de lüzumundan fazla iyi ... Val
latai alay etmiyorum. .. Murat Bey 
ula yanmada delil; öyle mi? ... 
Benimki iae ula henden &J'l'llm~ 
yor ... En ummadıimı, beklemedi-

ğim sırada kar§mıa çrkıveriyor! ... 
Sa'bahleyin, ya:hut öğleden sonra, 
itine ıitmittir. Fakat, biraz sonra, 
hop, gene odadan içeri giriveri· 
yor .•. Hulasa, !katiyyen yalnız ka· 
lamıyorum... Bütün yaptıklarını 

bana anlatıyor "Ve bütün yaptıkla· 
rımr benden soruyor. Ditçiye, ter
ziye gittim mi, orada flP kaTtmıa 
çıkar. Sadık bir köpek neıesiyle 
yüzüme ~ar ... Bu akf"m, bUTa 
Ya ıeldiğimizden beri ilk defa o
larak yalnız ... Oh, yaral1bi tükür •.. 
Hüniyetimin zevkini eizin yanı
nızda alıyorum ... Bari !U anda ol
sun omı dütünmeyip bqka life• 
deyim ... Fakat, i ... itte, merdiven
leri çiluyor ••• Yanımıza geliyor ... 
N .. ı1 da untıyor .•• Bakın... Alla· 
haısmarladık .•• Halime acıym. .. 

Muada yalnız kalan kadm: 
"-Bununki de i,kence ... -diye 

dtifUndü.- Fakat, hiç değilae dal
kavuklar cinsinden! ... ,, 

naklll: (Hatice SUreyya) 

Holantse Bank-Uni N. ·v. 
Holantae Bank • Uni N. V. ban

kası Müdiriyeti umumiyesi tara -
fmdan 22 T etrinievel 934 tarihin
de Amıterdam' da vukubulacak 
hiHedaran heyeti umumiyesi içti-
mamda 'ro 3 hi11ei temettü tevzii 
teklif edileceii tı.ber alınmıftır. 

S .. 1..,. - ızı llÜJ' ld İtimadı • t>ırakıyor... Demek 
H ar •.• 

Felemenk Bahrisefit Bankaıile 
vaki olan ittibattan dolayı bekle -
nen semereler tıunamen elde edil· 
mittir. Bütün ,ubeler nezdinde 
muamelat adedi tezayüt etmiıtir. 
Ma11im olduğu v~hile mezkar 
banka tarafından ahiren Hayfa 
(Filistin) de yeni bir ıube açılmıt 
ve 1 T eırinievvelde icrayı faal iye· 
te ba,lamıftır. (3319) 

ZA YI - 1932 senesinde Gazi 
Oıman Paıa orta mektebinden la
dıiım tastiknameyi zayi ettiğim· 
den yeniıini alacağımdan eıkiıi· 
nin hükmü yoktur. Fethi ,(3203) 

111
.;-_ ~nımefendi... Beni 

mal btr a bırakıyor... lhti
~ 1 flette bulunacağımı, 

lMrıl•nacaimu umu• 

Bir gece evvel yedi müsaba· 
kanın yedisini de kazanan çocuk· 
lar, dün gece de gene ye -
di müsabakanın hepsini toptan 
kazandılar. Hem 'bu seferki kaza· 
nı§, bir gece evvelden çok daha 
parlak ve güzel oldu. 

7 güreıten 6 tanesini rakiple • 
rin ıırtını yere getirerek kazandık. 

lstanbula ayak butıklan gün, 
her seneden daha iyi neticeler a• 
labileceklerini, takımlarının her 
seneden daha mükemmel olduğu· 
nu, kafile reiı1erinin gazetemize 
olan beyanatlannda söyliyen ra -
kipler karıısmda kazanılan bu 
parlak ve ıerefli muvaffakıyetler, 
ıüphe yoktur, ki Türk spor tarihi· 
nin altınla yazılmıt bir sayıf asını 
tetkil edecektir. 

Var olun çocuklar, ıizi tebrili 
ıizi takdir etmek için ne söyliye
yim bilmem. 

Ne deeem, ne yazaam as, çok as 
olacak. Size bütün biiyGk bir mil· 
Jetin ıerefiyle 111ütenuip kazandı· 
ğınız muvaffakıyetler, yedisinden 
yetmişine kadar her Türkün kal· 
binde aldığınız mevki en iyi mü• 
kafattır •• 

••• 
Dün, Balkan güreı olempiya• 

dmın ikinci gecesinde müsabaka· 
lar yapıldığı esnada, heyecan zeTk 
ve iftihar do1u 'bir haelti ruhiye a• 
rasında, e.ldıiım notlar, iıte aynen 
§Unlardır: 

F1LtZ. 56 l{lg. 
Hüseyin (Türk) - Mutalof 

(Bulgar). Hakem M. Dekusia. 
Sert bir didipne ile bumı ez

meğe baıbyan Hüaeyin, 4 ftkika 
46 saniyede biraz evvel altma al· 
dıiı rakibini çevirdi ve tuıla ye&-

di. 
Biris "(Yunan)' Şteberıer '(Yu· 

ıoslav) Hake111: Sadullah Bey. 
ilk dene Yunanlmm hakimi • 

yetiyle geçti. lkiDıCi devre ıene •· 
yakta hqladı. Fakat hemen ilk 
dakikada Yunanlı bir kafakol kap 
ma ile rakibini yere attı ve 11 da· 
kika 23 saniyede tuıla galip ıeldi. 

EN HAFiF 61 k. 
Tot (Yuıoılav) Mof&l.of (Bul· 

gar) Hakem: Sadullah Bey. 
llk dakikadan itibaren hakim 

güreıen Yuıoılav rakibini 2 daki· 
ka 3 ıaniyede tuıla yendi. 

Yatar (Türk) Saliı (Y unaa). 
Hakem: Her Rihter (YuıoslaT) 

Zorlu bir çekiıme ile batlıyan 
müsabaka ilk devrede tam bir mü· 
savat içinde geçti. ikinci devre 
kur'a çekilerek evvela Yatar alta 
düttü. Biraz sonra Yunanlı alta 
dütünce, Yatar acar bir güref 
yapmıya baılad ve 15 dakika 16 
saniyede rakibini tuıla mağlUp et· 

ti. 
HAFiF 66 k. 
Deluka (Yugoslav) Spasof 

(Bulgar) Hakem Saip Bey. 
Bulgarın adeti olduğundan çok 

sert ıbir hava içinde aaüaabaka bat 

ladı. ilk anlarda alta geçen Yu • 
goslav bir salto tehlikesinden son
ra ayağa kalktı. Ve birinci devre 
beraberlikle bitti. ikinci devre 
kur'a ile alta geçen Yugoslav, 
dün alqamkinin yansı kadar gü -
reıemiyordu. Bulgar bir oyunla 11 
dakika, 20 aıaniyede rakibini tuıla 
yendi. 

Saim - Pangofulos (Yunan) : 
Hakem: Mösyö Mili.nof (Bulgar) 

Sıkı 'birkaç hamleden ıonra Sa· 
im rakibini a1tma aldı. Ezdi, ezdi 
ve 3 dakika 47 saniyede tuıla ye• 
niverdi. Saim bir kere daha aslan· 
lar gibi güre.tmit ve muzaffer ol· 
muftu. 

1 O dakika istirahatten sonra 
güreıler tekrar bafladı. 

Y'ARI ORTA 72 K. 
Hüseyin - Zaharya '(Yunan) 

Hakem: Her Rihter (Yugoıla•)' 
Batı ve yarası earılı olduiu 

halde, Hüseyin acar birkaç hamle 
ile Yunanı altına aldı ve az daha 
tut yapıyordu. 

Yunanlı üç kere köprü 
ile tuttan kurtuldu. Ve bi· 
rinci devre Hüıeyinin tam bir ha· 
kimiyetiyle ıeçti. 

ikinci devre ayakta lbaılach •• 
tam bir müsaTat içinde geçti. Ne
ticede ilk devre çok hakim süret
mit olan Hüseyin hükmen meçı 
kazandı. 

Sarini (Yugoslav)' Kaef (Bul• 
gar) Hakem: Sadullah Bey. 

Müıabakanm birinci devresi 
çok sert hamleler, fakat müsavi 
ıerait içinde geçti. ikinci tlevrede 

izzet Muhittin 
(L6Uen •JdaJI ontrlalsl 

Bohemians - F enerbahçe 
Maçı 2-0 Çek takımı kazandı. Oyun 
beklendiği kadar güzel olmadı 

Fenerbabçe dün kendi Ahaım· 
da Çekoslovakyanm Bohemian ta· 
kımı ile karşılaştı. Kalabalık bir 
seyirci kütlesi önünde yapılan maç 
beklenildiği kadar zevkli ve SÜ • 
zel olmamakla beraber, ıene se • 
yircileri tatmin edebildi. 

Çek takımı, teknik Te kombine 
bir oyun oynamaktan ziyade vü • 
cut kabiliyetleri ıayesinde canlı 
ve nefeı1i bir oyun oynuyordu. Bo 
hemianda söylenildiii kadar bir 
fevkaladelik bulamadık. Daha zi· 
yade Çekoılovakya için vasat bir 
takım hi11ini veriyordu. 

Maçın ilk dakikaları Fenerin 
birkaç tehlikeli akını ile geçti. 

Çekler, çok seri olan sol açık· 
lariyle bunlara mukabele etmeğe 
çalqıyorlardı. Fener birkaç fırsat 
kaçırdı. Bizim muavin hattı iyi 
değildi. Bu yüzden, Çekler hiç 
Mklenilmiyen hir anda ilk golle • 
rini otuz bet metreden bir frikik 
cezuiyle yaptılar. 

Bundan sonra Fenerin oyunu 
bozulmıya, Çekler ise açılmıya 
batladılar. Birkaç tehlike, ancak 
Fener kalesinin talii olmaıından 
kurtuldu. 

Şilt maçlan 
934 • 935 senesi İstanbul ıilt 

maçlarınnı ilk haftası dün latan • 
bulda mevcut federe (22) klübün 
karfılqmuiyle bqladı. 

Hemen hepıi bir zayıf, bir kuT
Tetli takım arasında olan maçlar• 
da alman neticeler ıunlardır: 

Şeref .tadmda: 

Beykoz (5) ·Beylerbeyi (1)' 

*Betiktat •Sümer. Sümer ıelme 
diği için Betiktat hükmen ıalip. 

( 1) Kuımpqa - T opkapı (3) 
Süleymaniye • Anadoluhiaar. A • 
nadoluhiaar lisana ıetirmediiin • 
den Süleymaniye bükmen ıalip. 

Aralannda bis huıuai maç yap
mıılar fakat iki taraf da sinirli 
oynadıimdan oyun yarıda kalmıt
tır. 

Taksim ıtadmda: 

(3) Eyüp· Karagümrük (8) 
(6) Vefa· Feneryılmaz (O) 
(8) Galatasaray - Doğampor (t) 

Fener stadında saha verilme • 
dilinden ıilt maçları yapılama• 
mııtır. 

Bohemians, bet on dakika sol ============ 
taraftan günün yegane kombine • 
zonlamıı yaparak Fener kalesini 
ııkıftırdı. Bu aralık Fener direği 
bir iki gol tehlikesini kurtardı ve 
birinci devre böylece bitti. 

ikinci devre Fe~erden Retadm 
yerine Necdet geçmiıti. Devre 
ba,lar batlama, daha beıinci da· 
kikada Çek sol içi, soldan aldığı 
bir paeı nefts bir vuruıla Fener 
kaleıine soktu. Günün ikinci ve 
son golünü yaptı. 

Artık oyunun bundan sonrası • 
nm 15 dakikası, raaıele ve ,uur -
ıuz bir tarzda geçti. 

Biraz ıonra Fenerin akınlan 
tekrar baıladı .Şaban ve bilhassa 
Niyazi çok mühim iki fırsat kaçır-. . 

dılar. Niyazinin bir ıütü, bot kal· 
mıı olan Çek kalesinin birkaç san• 
tim üstünden kaçtı, gitti. Ve oyun 
böylece 2 - O Fenerin mailubiyeti 
ile bitti. 

••• 
Dünkü oyunda Fener fena oy• 

nadı denemez. Çeklerin vasat oyu 
nuna karıı, daha iyi bir netice al-
mak mümkündü. Fakat mua'tin 
hattında aksaklık olmuı ve bitçok 
fırsatların kaçırılmuı buna mini 
oldu. Düniü oyuna nazaran: 

Pazar pnü Çekler dalı& iyi l»ir 
oyun gösteremezlerse Fener karı-ı 
ımda hu neticeyi bile alamamala• 
n ihtimali nnhr .. 
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Japonyayı iki gün- Heybeliada açıklarında Belediye -Seçimi 
kur'a ile evvela Yugoslav alta düt 
tü, Bulgar oyun yapmıya batladı. 
Ve 11 dakika 55 saniyede tu§la 
galip geldi. 

de mahvedebiliriz faaliyeti 
otuz üç kişi boğuldu Dün belediye intihabablllll 

ORTA79K. 

Zamot (Yunan) Yanet (Yugos· 
alv) Hakem: Seyfi bey. 

Aıağı yukarı berabere bir gü • 
retten sonra neticede Yugoslavın 
ekseriyetle hükmen galibiyetine 
karar verildi. 

Nuri - Kostantinof (Bulgar) 
Hakem Dekusiı (Yunan) 

ilk saniyelerde Türk rakibini 
altına aldı. Ezmeğe başladı. Son· 
ra yerden bir oyunla 3 dakika 32 
ıaniyede tuşla rakibini yendi. 

YERI AGIR 87 K. 

Mustafa - Yorgiyef (Bulgar) 
Hakem: Her Rihter. 

Mustafa ilk anda (yer) gibi 
hasmına saldırdı. Ve derhal altı· 
na aldı. Bir an ezdi ve (Çift kle) 
ye takarak çevirdi. 1 dakika 42 sa
niyede tuşla mağlup etti. 

Birger (Yugoslav) Stratuda· 
kis (Yunan) Hakem: Milanof 

tik devre müsavi şerait altında 
ve çok sade geçti. İkinci devrede 
Yugoslav kur'a ile alta dü§tü. Bir 
şey yapılamadı. Sırası gelince Yu· 
nanlı alta geçti ve Yugoslav ani 
bir hamle ile rakibini çevirdi. 14 
dakika 47 saniyede tutla yendi. 

AGIR: 

Nagi (Yugoslav) Lalas (Yu· 
nan) Hakem: İsmail Hakkı Bey. 

Devre iki rakibin biribirine 
çok sıkı hamlelerle saldı,nnasiyle 

batladı ve güre§ çok keyifli oldu. 
Seyircilere sonuna kadar hot va· 
kit geçirten bu müsabakanın ilk 

devresi, müsavi ıartlar altında be· 
raberlikle bitti. 

ikinci devre Yunanlı kur'a ile 
alta geçti ve Yugoslav çok seri o· 
yunlarla rakibini yenmek için ça· 
lışmıya başladı. Ve bunda muvaf-

fak olarak l 1 dakika 32 saniyede 
tuşla galip geldi. 

Çoban Mehmet - Dimitrof 
(Bulgar) Hakem: Her Rihter. 

Mehmet birkaç hamle ile raki· 
bini yokladıktan sonra, birden ka
fasından kaptı ve (13) üncü sani· 
yede tuşla galip geldi. 

Herkesin kalbinden gelen çıl -
gnı bir alkı§, bu göz açıp kapayın· 
caya kadar kazanılan güzel mu • 
vaffakıyeti kar§ılıy~rdu. 

.. "'. 
Gönüllerimiz ferah, göğüsleri • 

miz iftiharla kabarmı§, çılgın bir 
sevinçle sahneye atılıp aslanlarıku 
caklamamak için kendimi zor tut· 
tum. Eminim ki dün ak~am benim 
gibi kendini tutanlar çok, hem de 
pek çoktu. 

Bu akşam son gece 
Balkan güreş müsabakalarının 

son gecesi bu akşamdır. Biribiriy· 

le kar§ılatmıyan bütün müsabık -

lar karşılaıacak ve kat'i birincilik 
neticeleri alınarak tevzii mükafat 

yapılacak, birincilik alanlar mü • 
kafatlarmı alırken milli marşları 
da çalınacaktır. 

Yapılacak müsabakalar ıunlar· 
dır: · 

(Baş tarafı 1 incide) 

dikkat etmeliyiz. Nasıl ki lngilte
re tay.yare yaptıkça Avrupaya ta· 
arruz imkanlarını dütünmekte • 
dir.,, 

Ceneral Miçel, daha sonra A • 
merika tarafından elli askeri tay
yare daha yapılırsa, iki taraf ara· 
sında harp vukuu takdirinde, Ja
ponyanın iki günde imha edilebi -
leceğini anlatmııtır. 

Japonya harbiye nezareti Ja • 
pon milletine neşrettiği beyanna· 
mede milli müdafaayı sağlamlaş· 
tırmak meselesini anlatarak milli 
menabii ve sanayii buna göre İn -
kişaf ettirmek lazımgeldiğini izah 
ettikten sonra Amerikanın taarruz 
kuvvetlerine işaret ve nihayet 
"Uzak farkın sulbünü ihlal eder 
mahiyette olan Sovyet aıkert ha· 
zırlıklarının devamından,, bahset· 
mektedir. 

. Büyük gün 
(B-ı~ tarafı J incide) 

Bey Cümhuriyet abidesine tehir 
namına büyük bir çelenk koydu. 
Bu esnada bir bahriye müfrezesi 
tarafından bayrak çekme merasi • 
mi yapıldı. Harbiye mektebi ban· 
dosu istiklal Martını çaldı. 

Bundan sonra Şehir Meclisi a · 
zaaından Refik Ahmet Bey çok al· 
kıtlanan nutkunu söylemittir. Nu
tuk oparlörle bütün meydanda 
dinlenmiştir. 

Refik Ahmet Bey: 
"Saygı değer yurttaılar ! Türk, 

tek ba§ma da olsa, yer yüzünün 
neresinde oluna olsun değer biçil
mez bir varlıktır; onun karşısında 
sevgi ve saygı duymıyacak kimse 
yoktur.,, 

Diye ba!lamıf ve: 
"lstanbulun kurtuluşunu kut· 

lulamakla ulusun kurtulutunu kut 
lulamıt oluyoruz. Çünkü İstanbul 
Türkten ve Türk, lıtanbuldan ayrı 
ve başka değildir. lstanbulun acı 
günlerini yüreği kanaya kanaya 
yaşamış biri olarak diyorum ki iyi 
günler tatlıdır. Fakat, Türk yenil
miye göre, yenilmiye ıör.11 diye bi 
tirmiştir. 

Bundan sonra köprü, T epebaşı 
yolu ile Taks=me gelen alay tribü· 
nün önünden fevkalade bir inti
zamla geçmiştir. 

En önde Harbiye, &onra Bahri· 
ye, onu takiben Kuleli Askeri Li • 
sesi, asker, itfaiye, polis, üniveni
te,, izciler kız liseleri erkek liseleri 
ve cemiyet otomobilJeri munta· 
zam bir yürüyüşle geçmişler ve 
yer yer yollara biriken halk tara· 
fından şiddetle alkışlanmıtlardır. 

Orta tedrisat muallim
lerinin ders s~atleri 
Orta tedriıan muallimlerinin 

ders saatleri hakkında hazırlanan 
yeni kanununun tatbikine bu yıl • 
dan itibaren başlanmııtır. 

Bu kanuna gore orta tedrisat 
mualiimleri haf tada 24 saatten 
fazla ders okuta.mıyacaklardır. 

$imdiye kadar orta mektep mu
tLUimleri haftada 18, lise mual • 
limleri de haftada 15 &aat ders 
okutuyorlar ve diğer günlerde .de 
hususi mekteplerde dersveriyorlar 
dı. Vekalet bu sene her mual • 

56 k: Yugoslav • Türk 61 Yugos· lime haftada on sek=z saat ders 
~v •Yunan. 66: Yugoslav • Eürk ·rermektedir. ihtiyaç hHıl oldu· 
71: Bulgar· Tnrk. '7'9 Türl< • Yu • j ğu takdirde haftada ~ir kaç ıaat 
nan. 87: Yugoslav - Türk. Ağır r ~e illve şube dersleri verecektir. 
:Yugoslav· Tiirk. ı Muallimler bu vaziyet karşı • 

izzet Muhittin sında hususi mekteplerde dersle-

(Baı tarafı 1 incide) 

yiikten kurtulan motör ıilebin ö • 
nünden yana kaçabilmittir. Fakat 
motörden ayrılan ve ne kürek, ne 
yelken, velhasıl hiçbir tahrik vası· 
taıına malik bulunmıyan kayık 

olduğu yerde kala kalmıthr. 
Nıhayet ıilep yolunu kesmeıi • 

ne .t"ağnıen ı kayığa doğru ilerliye· 
rek çarpmıt ve içinde 56 ki§inin 
bulunduğu kayığı bir saniyede ba· 
tırmııtır. Kazadan sonra §İlep 

durmu§, sandallarını indirerek de
nize dökülen yolcuları toplamıya 

baılamıı, kurtardıklarını alarak 
yoluna devam etmittir. Motör de 
denizde arattırma yapmıf, kimse 
bulamadıkları için Heybeliadaya 
gelerek vak'adan zabıta haberdar 
c.cHlmittir. 

Faik kaptanın ve tayfaların 
verdikleri bu ifade üzerine hemen 
motörlerle zabıta memurları tile· 
bi takibe çıknuılardır. Şilep kaza· 
dan sonra dümenini Kartal istika· 
metine çevinnit ve Kartal sahiline 
giderek yana§mı9tır. Şilebin çi • 
mento almak üzere Kartala gittiği 
anlaıılmıtbr. 

Keyfiyetten nöbetçi müddeiu • 
mumisi Nurettin bey, emniyet be· 
tinci ıube müdürlüğü ve liman da· 
ireıi de haberdar edilmit ve müt· 

tereken tahkikata baılanmııtır. 
Büyükada kaymakamlığından 

Kartal kaymakamlığına telefon e• 
dilmiş, şilebin ve içindeki yolcula
rın bir yere gönderilmemesi bildi
rilmiıtir. 

aat on ·re oğnı i ep ar· 
taldan zabıta memurlarının neza· 
reli altında kaldınlarak Heybeli • 
ada önlerine getirilmittir. Şilebin 
kurtardığı yolcuların 23 kiti oldu
ğu anla§ılmııtır. 

Mitddeiumumi muavini Nuret
tin bey, liman idaresinden Sabri 
bey, Adalar kaymakamı Retal bey 
bizzat tahkikatı yapmaktadrrlar. 

Şilebin ismi Füruzandır. Hüs -
nü bey kaptanın gemiyi idare et· 
tiği anlat ılmıttır. 

56 kitiden 23 ü kurtarıldığına 
göre boğulanlar 33 ki§İdir. 

Hüsnü kaptan da ne:ı:aret altı· 
na alınmı!tır. Motördekilerle ıilep 
tayfasının ve tilebin kurtardığı 
yolcuların ifadeleri alınmaktadır. 

Diğer taraftan Heybeliadaya 
giden bir muharririmiz, saat on 
dörtte au malumatı vermittir: 

"Kaza tahkikatı ehemmiyetle 
devam ediyor. kurtulanların ve 
boğulanların isimlerini bildiriyo • 
rum: 

Kurtulanlar 
Y alovanın Akköyünden Ahmet 

oğlu lsmail, Yalovanın Kadıkö • 
yünden Salih oğlu Harun, Yalova
nın Hacı Mehmet köyünden Ha • 
san oğlu Mustafa, batan kayığın 

kaptanı Gemlikli Karacaali kö • 
yünden lrf an, Yalovanın Kurt kö· 
yünden Muıtafa oğlu Safer, Yalo
vanın Kadıköyünden Mevlut oğlu 
lıhak, Yalovanm Kurt köyünden 
Hüseyin oğlu Kadir, Yalovanın 
Safran köyünden Hasan oğlu Sa· 
lih, Yalovanın Kadıköyünden 

Tevfik çavuş oğlu Hüseyin, Niğ • 
denin Semendire köyünden Hane· 
fi oğlu Mahmut, Bursa Y enitehir 

rini bırakmak mecburiyetinde ka
laca'klardır. Bu muallimler Ma -
arif Vekaletine müracaat ederek 
bazı isteklerde bulunmuılardır. 

kazasının Ocak köyünden Jsmail 
qjlu Necip, Buna Y eniıehir ka • 
zasının Kaya Çınar köyünden 
Mustafa oğlu Salih, Y alovanın Ka 
dıköyünden Hüseyin oğlu Yusuf, 
Y alovanın Kadıköyünden Ali oğ
lu Hüseyin ve Elmaı oğlu Meh • 
met, Kütahyalı, lstanbulda ye· 
mitte tüccar Hüseyin oğlu Hakkı, 

·Kütahyalı Mehmet oğlu Ali, Ya • 
]ovanın Çınarcık nahiyesinden 
Mustafa oğlu Hüseyin ve Mustafa 
oğlu Kamil, Y alovanın Akköyün· 
den İsmail oğlu Raif, Yalovanın 
Safran köyünden Mustafa oğlu 

Haıan, Yalovanın Kadıköyünden 

Hüseyin oğlu Ahmet, Kıvılhisar 

kazasından İsmail oğlu Ahmet. 

Boğulanlar 
Yalovanın Kadıköyünden Be· 

sim oğlu Mümin, Şaban oğlu ço • 
lak Ali, Hüseyin oilu Ali, Hasan 
oğlu İımail, Yalovanın Hacı Meh
met köyünden Süleyman, Süley • 
man oğlu Hüseyin, Yalovanın Ka· 
dıköyünden Halil oğlu Salim, Sa· 
lih oğlu Ahmet, İznikli Arap Meh
met, Yalovanın Kadıköyünden 

Hüıeyin oilu Hasan, Yalovanm 
Hacı Mehmet köyünden Tahir oğ• 
lu Naci, Musa oğlu çolak Hüse • 
yin, Hüseyin oğlu Ömer, Osman 
oğlu Ahmet, Mümin oğlu ıapancı 
Ali, Y enitehirli Ali Köse oğlu 
Mehmet, Bursamn Karaköyünden 
Rıza çavuf, Kara.köyden çoban 
Mustafa oğlu Hüseyin, Bursanın 

Y enİ§ehirinden, Babasultan ma • 
halleainden izzet oilu Mustafa. 
Y alovamn Safran Jiöyünaen T ev· 
fik efendi, Safran köyünden Mol
la patanın Hasan, Y enitehir Kı
vılhiıarından Mehmet oğlu Aziz, 
Y enitehir Seymen köyünden Na -
zım ile Bunanın Y eni§ehir Top • 
rak Ocak köyünden Hediye ve ay• 
ni köyden Şerife, Mente!e köyün· 
den Kabak Alinin baldızı Hayriye 
hanımlardır. Diğer bir kadın daha 
varsa da onun hüviyeti ~e diğer 
boğulanların hüviyeti henüz meç· 
huldür. 

Firuzanın kaptanı 
ne diyor? 

Heybeli, saat 14.15 (Muhabiri· 
miz telefonla bildiriyor) - Füru· 
zan tilepinin kaptanı Kartallı Ha· 
san kaptanla görüıtüm. Bana dedi 
ki; 

- Saat 2 buçukta Bet iklat ön· 
lerinden kalktım. Kartalda Yunuı 

• çimento f abrikasmdan çimento 
almıya gidiyordum. Hcybeliada 
burnuna geldiğim zaman 20 met .. 
re ileride kırmızı bir fener gör • 
düm. Men'i müsademe nizamna • 
mesine göre arkasında bir vaııta 
bağlı bulunan herhangi bir mera
kibin ön direğine sağlı, sollu iki 
beyaz fener takması icap eder. 
Halbuki gemiye doğru gelen me • 
rakipte böyle ~ey yoktu. Kırmızı 
feneri görünce ikinci kaptana: ! 

- Aman tehHke var, dedim. 

beıinci günü idi. Günlerden cuına 
olması büyük bir halk kütlesiııiıı 
intihabata iıtirak etmeıini ve re'! 
vermelerini temin etmiıtir. 

Dün bilhassa Fatih ve Oıküdar 
daki ıandıklaTın batında büyük 
bir kalablık vardı. Cümhuriyel 
Halk Fırkasının halk hatipleri ıa• 
bahtan akıama kadar intihap san• 
dıklarının batında bulunmutlar 
ve halkı rey vermeğe teıvik eden, 
intihabın faydalarından bahsedell 
nutuklar söylemiılerdir. 

Dün Kumkapıda da intihabat 
yapılrnııtır. Günün en ıayanı dik• 
kat noktası Ermeni Patriği Noro • 
yan Efendinin de Ermeni cemaati 
le birlikte gelerek reyini kullan• 
maııdır. 

Beyoğlu intihabatı da çok hara• 
retli olmuf, bilhasaa Kurtulu9ta 
kalabalıktan dolayı intihap heye
tinin takviyeai lizrm ıelmiıtir. 

Burgaz Adaıında ve Bakırlcii

yünde yapılan intihabat ta ayllİ 

hararetle devam etmittir. intihap 
müddeti bitmekte olduğundan 
halk reyini kullanmak için iltical 
etmektedir. intihabata bugün de 
devam edilecektir. J 

Odun, kömür ucuz 

taşınacak 
Haber aldığımıza göre, Nafia 

V t-kaleti, fark demiryollarında o
dun ve kömür nakliyatı ücretini 
yülue!< bulnıuı ve tenzilat yapıl • 
masım §İrkete bildimıiftir._sirket 
vaıiye~j Paristeki merJ<ezine yaz• 
mışbr. Merkezden firkete ne yol• 
da --''- ""'....,. h=i!z J'\~JI; 

değildir. Geçen ay içinde Sinekli 
mevkiinde 600 metre boyunda ve 
200 metre enindeki bir arazinin 
yanma11 Vekilet bat müf ettiıliği• 
nin dikkatini celbetmit, tahkikata 
girişmişti. Şark demiryolları bat 
müfettişi Faik Bey yangın etrafın· 
daki raporlan tetkik ebni9, ve Si· 
nekli hükumet memurlarına, ve 
kazada 4ahit olanlan bir aray• 
getirmesini bildirmittir. 

Bat müfettiş Faik Bey bir iki 
güne kadar Sinekliye aidecektir. 

YAVUZ 
Kadın ve erkek terzisi 

Bütün §rklar hep orada giyi· 
nirler. Her keseye ve her arzu· 
ya uygun elbisenizi ancak ora· 
da yaptırabilirsiniz. 

lıtanbul Y enipostahane kar· 
ııamda letafet Han. 

Ankarada A K B A kitap 
evinin birinci oubeıi modern 
bir ıekilde Maarif Veklleti 

karııamda açılmışhr. A K 8 A 
kit14> evleri her dilde kitap, 
mecmua, gazete ihtiyaçlarına 
cevap "Vermektedirler. Gerek 
kitapluJPızı ıerek kırtaaiye· 
oiıi en ucuz olarak A K B A 
kitap evlerinden tedarik ede· 
bilirsiniz. Devlet Matbaaiıı 

Fakat mesafe pek kııa olduğun· 
dan herhangi bir suretle manevra 
yapmama imkan yoktu. Bu 11rada 
motör yan tarafa kaçtı, arkasın -
daki kayıkta da hiçbir ışık olma
dığından onu göremedim. Şilep de 
bindirdi. 1 kitapları ve VAKJT' ın nepi· 

"' " " l yatmın Ankarada ıahı yeri 
iki muharririmiz Heybeli Ada· A K B A kitap evleridir. 

da kaza tahkikatile meşgul olmak AKBA Mr.rkut Tclefon 
tadırJar. Yarın bu feci hadiseye Birinci Şuhc 

dair en yeni haberleri bugünkü g~- J l icniŞubc Saman Pazaı 
bi gene gazetemizde okuyacaksı - •!llllDBillllHlllilnllllUlllllllUl1lllllllllllllllHDlf!DlU ıu 
nız. 

3137 
1761 
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Bütün natnleleri harikulade 
saf bir berraklıkla nikleden 
bu makinalar her kesin ala
bileceği derecede ucuzdur. 

*TELEFUNICEN 

' • 

BOURL.A BiFtAC>ERLER vE.şsı mm 
İSTANBUL . AN.«AQA İZMi~ 

-

DÜN ve YARIN 
Terctıme Knlliyab 

ıo uncu Kitap 

RASİN KÜLLİY A Ti 2 

Komogene 

KANZUK 
saç losyonu 

Kepekleri izale ve saçları betliye
rek dökülmeaine mini olur. Depo• 
ıu: Kanzuk eczaneaidir. Belli bat· 
b ıtnyat maiazalarında ve her ec
zanede bulunur. 

ihtar: Kanzuk ıaç Joıyonu mü· 
mümaıilleri ıibi yajlı değildir. Teıiri kat'i ve rayıhaıı latif 

bir loıyondur. 

F T 356 

Balıkçılık Enstitüsünden: 
Liıe tahsilini ikmal ebnit ve Almanca, lngilizçe ve yahut Franıızça lisanların

dan birine itina üç efendi ıtajiyer olarak almacakbr. Şehri elli lira ücret YWile

cektir. Bu huıuıta daha fula izahat almak üzere 12- Teırinienel -934 tarİ· 

bine kadar Boiaziçi Baltalimanmdaki balıkçılık Enıtitüıüne müracaat etme-

leri ilan olunur. (6395) 

HiLALiAHMER 
Merkezi Umumisinde: 
Eskişehir Hililiahmer Anbarında: 

7 Teırinievvelde: Pres tezgahı, tenekeci kordon makinesi 
elektrik malzemesi, 9 Tetrinivvel de: Bakır kazan, ot ve kıl fırçalar, 
halat, batlıkh eger takımları, 11 Teırinievvel 1934 tarihlerinde sa• 
tılacağmdan taliplerin müracaat lan. 

1 isten bul E elediyesı llAnları ' --------:---
Teminatı 

Lire K. 
7 50 Fmdıldida Turıucu 

18 00 ., Dere içi 

Y ukanda yazıb hanelerin 
15 -10 - 934 tarihinde ihalesi 
görülen lüzuma mebni mezkur 
bkla aablacaktır. Talip oN.nların 
zım müdürlüiüne, pazarlrk için 
buz veya mektubu ile beraber 8 -
beıe kadar Daimi Encümene 

aokaimda 1-3 No. lı hane 
ıokalc 52 - 54 - 56 No. h hane. 

enimzı müzayedeye konularak 
icra kılınacaiı illn edilmit iıe de 
hanelerin enkazı ayrı ayrı pazar· 
fartnameyi ıörmek üzere Leva· 
de hizalarmda yazılı teminat mak 
10 - 934 Pazartesi günil aaat on 
müracaatları. "6438,, 

Oıküdar Kaymakam ve Bele diye tubeıi Müdürlüğünden: Üı· 
küdar Karacaahmet mezarlığında bulunan 100 adet ıelvi ağacı 
8 - JO - 934 tarihine müaadif Pazartesi günü saat 14 te pazarlrk 
la ıatılacaktrr. Almak istiyenlerin yevmi mezlWrda 22,5 yirmi iki 

--..... -..._:::;;~-...-.._!H.!·~N~A~z:ı~M!._!F~i~y~a~tı~:-7~5_!K~u~r~Uf!!__...__...._ ............ ------~ buçuk lira muvakkat teminat akçesi makbuzlariyle Daire Encü· 
-------- --- - - - - _,... menine ielmeleri ilin olunur. "6292,, 

Bütün milletlerin 
biat • edebt, içti· 

, ıktıaadt, lllalt. 
h •••• En mü· •ilet eaerJ • ..: d .... n en.__ k" 1 -,...e ıtap a· 
nn~ 

eti ve DON Ye y ARIN 
tereuıne ldiıı 

lnb iıiıni alb:ncl 
Yılda nıuntaz a, 

• laa fasılalarla otuz 
cılt lradann111 ... 1-_. 

..-.nımaaı auretile 
Jilz cilt vilcuda • • 

• • ıetırılıneai temin 
•cli111ı11tir En lcu 
Jr.ı · dretli kafalarm 

-•erin Y&rtlııaı . ' 
at ı arma müraca-

0 unınuıtur. 

10 
wıcuıu çıktı. 

BASJLAN LAR: 
l - MFU, Uôde - llaJclu Blfat 

1 - Ati.il ~MU:at, llona - t. & &Dpa 

1 - TIOAB&T, BANKA n BOBM, lktaat doktora 

........ l:tem 

& - Dll:YLl:T n tJITb...\ı., Lıea1D - Baydar &lla1 

15 - llOIYALlzM; &aut.ıd - llablba ZeUriıa 

8 - Ktl'LLIYAT ti. RASiN, B. Humı 

'1 - tşçı l!JINIFI blTILAIJ, IADla - Sa,._, Rlfat 

100 

100 

,a 
15 

Ta 
,a 

• 
8 - RUHi llAYA'lTA IA.ŞtroR. Prot. Yanı - Prof. or. 

llllftlt 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

M.11.apaUab N • 

t - l81'AILUfA nooau. l'lyer l.oll - •• H. AUpa 100 • 
10 - KUWTAT ti. RASiN O. a Nazım 1Z5 .. 

BASILACAKLAR: 
ı - uW&to llA.BAı llabıall - Baydar auaı 

ı - lLIULUIAB 11Jı.1.1cr<1, l•an 'l'lrpaJe• - ilamlı.... Sftıena 
ı - EMIYIDT, llalaltt.tn 

& - K:APITALIZll BUllRANJ. Profe9lr Pini - &luDll llamdl 
1-f·"'MDJ ve KABA. Staadalo 

1 -llAı Paı1e BülJa& meldelUde Prohelr doktor Bine llUste - Bayclar Rlfat 

T - lllTU\i .ı llropotld9 - At-otta 4Jımel 

il - lçrtMAI KANlJNLAB, Greet - a.at A1uaet 

• - ÇOVUK ouınaTSNl.&a a. Oonal ... M•aater - Prot. Dr .... ..,. 

rullü 

o - BALUIBO, f1ober - 1. a. A1tpn 

ll - ••MIMJ SAA.DllT, Tollto7 - 1. e. Alfean 

U - DIZB&&LtNtN BA'l'ATI. A. lloraa 

Hariciye Vekiletinden: 
Vetıııett11111 E 

DIŞ DOKTORU 

Übeyt Sait 'He "150 t Ye caebı lllİıafirler kltldl İ~ID kapalı zarf UIU• 

:hale 20 bfri: ~erli. kok kBmllrll mubayaa edilecektir. Ye•ml 
taliplerin tart e~rıa l 934 Cumartesi 1DnO ıaat 15 tir. 
Merkezde L naa.eyı almak Dzere iıtanbulda Haziaei Evrak ve 

e•a1ı11ı MOdOrlüjline mliracaatları. ( 6 ı 29 ) 

Fatih KaraglimrUk Tramvay 

durağı No. 4 

nu:r.1anıaı::::m:annamma:nmuma::::::ıı::::::n:m:::::mmr.:m:m:u1111aıaaıaııııı a ı 

Ç 1KT1 

SAVAŞTAN 
BARIŞA 

1 Yazanlar: Vl-NfJ. ile Çürük.sulu Meziyet 
1 

Öz Türkçe ile yazılmı,ı ilk roman 

Tevzi Merkezi : V A K I T Matbauı - lıtanbul 

Fiyab 50 kuruş - Her Kitapçıda bulunur. 
D 1 '-m::=::ı=-=---·-.................. mH111•w.:n:nr 1 liMIDllllllN 1 :n:n:::a:iii.-=~ ......... __ .. llH 

HABER 
11\k•am Postası 

ISTANBUL AN 
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l'elefoD l'Ull 111'11 ldarel 1411CI 

ABONE ŞERAiTi 
1 • • 12 ., ... 
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ICcıaeblı tlO Mo MO 1810 

iL.An TARiFESi 
ncıant ll&ol&tuuD •Cin 12.M 
• ,Kemal Ublaı 10 L"Qıaft:w. 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Buddılt ,_, cvun> •u.a.. 

Aile geçimine yardım 
Maarif V ekileti celileıinin ruh• 

aatı rumiyeıini haiz NEKTAR K. 
ZARUKYAN Biçki ve dikitin bil· 
tün teferruat ve inceliklerini naza 
ri ve ameli olarak eıaıh ıurette üç 

ay zarfmda öjretir ve muaaddak 
9ehadetname verir. 

Beyoilu Altın Bakkal Babil 
(lcadiye) caddeıi No. 63 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
RabtAll, Ankara caddesi No. 60 

Tclef~n 22565 



lsveç Veliahh lh. 
bugün şehrimize 

geliyorlar 

Süreyyapaşa fabrika.sı 
müdürlüğünün cevabı 
SUreJ1a Pap fabrilrau hakkında 

,azdıizmıs bir yan Uzerine fabrika 
Jddlirlüğil gazetemize bir cenp yol
l8mıf, çok U%W1 olduğu için gazete • 
milde &JlleD nepine imk4 &öreınedi
flmls bll cevabı, kanun! balrttritMdan 
i.tifade ederek, mikldeiumumlliğe gön
dermi, ihtiear edilmesini rica et:ınil -
tiJr. M«ddeiumumllik ba mektubu hil
ıa.a ederek gazetemize bildirmiftir; 
o tekilde neırediyonu: 

(Mahtenm pzetenimı 8 • 9 .... 
t.rih. w 849 No.lı dlhumda (ima • 
...... .U, .. .._de mektebi mi?) llat· 
hlı • .,. va - Nu imzMiyle Çlkan 
mablqi okuduk: 
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