
le milleti Yııgoalao miU.tinin 
tloat Fransanın iztıraplarına 

iştirak etler 

Reisicümlıur Gazi 
Yugoslavyayı ve Fransayı 

taziyette bulundular 
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ugosliv Kralını ve Fransızhariciye 
nazınnı Marsilyada öldürdiiler 
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'Suikastçi Petrus isminde 
bir Hırvattır ! 

Her feY kolayJıkla ve bilha11a 
ıayet dostane bir surette halledil· 
di. 

Makedonl/a 
Bulgar hükümeti 
komitenin teşekkü

lüne niçin izin 
veriyor? 

Dün neırolunan bir telırafta 
Makedonya milli komitesinin ye· 
niden tefekkül ettiği bildiriliyor· 
du. Bu haberden doğru bir mana 
çıkarmak mütküldür. 

MalGm olduiu ıibi iki türlü 
Makedonya komitesi vardır. Bun· 

F ranaız - Türk dostluiunun Jarın birisi doirudan dojruya Ma
bundan hiç bir suretle mütee11ir kedonyanın muhtariyetine, diğeri 
olmadıimı ve aradaki samimiye· ise bütün Makedonyanrn Bulgaris
tin tamamen baki kaldıiını tana ilhakına çalııır. Her iki 
•önermek için destroyerlerin Is- komite de Makedonyayı araların· 
tanbulu ziyareti münaıebetiyle da taksim etmit olan Yugoslavya 
han müaamereler tertip edece- ile Yunanistana kartı bir faaliyet' 
jb.,, (Denmı 10 nea Nyıfmnm 15 inci .Utun1lllda) J 

-JIJ-
Komıu devletler iyntndan 

Fransızcası fasih bir zat soruyor: 
- Gazi, bunca senelik reisli • 

ğinde, cotkun tecrübelere, meae -
li, ıoıyaliıt aınamalarına ririı -
meımiıtir. Bununla beraber mu -
haf azakirlıiı da layık olan had • 

Yugoslav Kralı Sofyayı 
ziyaretinde 

jan11 bildiriyor: 

Yuıoılav kralına atılan kurıunlar
dan biri kalbine, bir diieri de karnı • 
na isabet etmiıtir. 

Kral derhal belediyede bir divana 

dine indirmiıtir. Böyle diyorlar 
ve buna dair emsal zikrediyorlar. 
Elimden ıeldiii kadar bu iddiayı 
tetkik ettim. Fransızca bir mec -
muanın naı iriyim. Bu bapta be
ni tenvir eder misiniz?. 

Celal Nuri 
(DHanu 6 meı sayıfanm 4 Uncü •Utununda) 

Rey atma müddeti 
Cuma akşamı bitiyor 

Dün Cihangirde reylerini atan vatandaşlardan bir kı•mı 

(Yazıaı 1 inci aayıfada). 



ispanyada Sokak Harbi 
B A h . , _, . _, r KISA 
azı şe ırıerae lJenıaen TELGRAF 

- - -- ---------

çarpışmalar oluyor AMICARA - Mali'!."v':::.:::. 
yeni ihdaa edilen tetkik büroaunun 
kadroıu bazırlanımtbr. Kadro bir iki 
süne kadar 1 eti •eldlleri he1etinin 
taıdikindu pkaeôtır. 

Madrit, 9 .(A.A.) - Gün, ol • 
tfvkça Mllİz ıeçtiii halde, öi • 
leden aonra, tehirde tekrardan 
sokak muharebeleri baılamıfbr. 
Bir çok yerlerde bombalar atılmıı 
tir. Şehrin iateıi gittikçe güçleıi • 
yor. Yiyecek taııyan araı.lar, 
hazan ateıe tutula1orlar. 

Ortada iıtaıyoncla ulu bir çar • 
PlfDl& olmut ve 8 kiti ölmüı, blt 
çok kimıeler de yaralanmııtn. 
Puerta del Sol'da da, ayni ıurette 
Jianlı hldiaeler olnnııtur. 

AıturJyu' da ordu ilerlemek .. 
tedir. 

Palençia yakınındaki hir kCSy· 
tle uller bir kıtlayı uçurmuılardır. 

Sml mubafrzlann çoluk, çocuk • 
larını, keımiıler ve bir öluüz yur -
dundf'tki çocuklarla rahiplerin ço
ğunu öldürmüılerdiT. 

Madrit ile hudut araaındaki ti· 
mendiferler yeniden iılemeie bat 
lamııtır. Yabancı ıazetelerin 
memlekete girmesi yasaktır. 

Divandıarpler ite baılamıftır. 
Umumt ıimendifer ırevi bugün 

J;aflıyacaktır. Hük\imet ihtiyat 
ımıfmdan olan bütün timendifer 
ameleıini silah altına davet etmek 
le buna mukabele etmektedir. 

Sanla Katelina dağına sıiınınıı 
olan asiler, teslim olmağı teklif 
etmitler ve Libertad krüvazörü • 
nün ateı kesmesini dilemiılerdir. 

Aıturiyaı'da asiler, 52 neferi 
taııyan bir kamyonu dinamitle 
havaya atarak neferlerin hep bir· 
den ölümüne sebep olmuşlardır. 

Romen başveklll TttUles· 
koyla konuttu 

Bükrq, 9 (A.A.) - Batvekil 
M. Tatareıko dün akpm saat 16 

da Sinaia'ya gelmit ve doğruca M. 
Titilleskonun yanına giderek ken· 
'diliyle bir saat kadar gÖTÜfmÜt· 
tilr. Kral, M. Titüleskoyu hu k;; 
nutmadan aonra kabul etmiıtir. 

Sinaya, 9 (A.A.) - M. Tata
rnko ile M. Titüleskonun aruın· 
da dün geçen kODU!m&nın1 epey 
münakaph olduiu aöyleniyor. M. 
Tıtüluko iltifumm sebeplerini 
ayıp d8kmilftilr. Sonra da ura• 
ya aidip kral ile konuımuıtur. 

Geceleyin, M. Titüleako, tek • 
rardan Bat•eldli a&mUttilr. 

MaarH Veklll lamlrcle 
lam~ 9 (A.A.) - Maarif Ve

kili Zeynelabidin Bey, dün Üf&Dl' 

ki Afyon trenile ıehrimiae ıelmit
rit. Vekil S.y, haberaiz olarak ıel• 
diği için kendiıine iıtikbal mera· 
•İmi yapılmamıftır. 

Trenden iner inmez, derhal 
muallim mektebi erkek Te kız liıe· 
ferini teftiı etmit, leyli talebenin 
vazi7etlerile alikadar olmuıtur. 

T eftitlni bitirdikten sonra larim 
palaa oteline ıiderek orada ml • 
~fir kalmrıtır. 

Vekil BeJ, lzmlr'cle Uç ıUn ka· 
Clar kaldıktan ıonra Aydın'a al• 
decektir. 

Madrit, 9 (A.A.) - Bir çar· 
pıfm& esnasında M. Kabalero• 
ile M. Prietô, muhaaara altına a • 
lınmıı, fakat bir asinin aleti hi • 
mayeıinde kaçmağa muvaffak ol· 
muıtur. Bu asi öldirülmüttür. 

M. Prietonun oğlu tevkif edil-
mittir. 

Madrlt vaziyetinde bir delitik· 
lik yoktur. Cenup ile münakalat 
ve muhaberat ıüçlükle yapılmak· 
tadır. 

Leon, Aviedo, Bilbao •ilayet • 
lerinde kıtaat ilerlemektedir. 

El Debato gazeteıi asilerin ıi
lahlarıtıın Almanyadan ıeldilini 
temin etmektedir. 

Madrit, 9 (A.A.) - Sosyalist· 
lerin önderi, mebuı M. Himtnyez 
dö Aıua, Madritte tevkif olun • 
m119tur. 

Se'bilede ıehrin bir çok nokta· 
larına makineli tüf ek yeri ettiril • 
mittir. 

Bilbaoda gene kartılııklı tüfek 
atqi olmUftur. Dört 3lü •ard11'. 
Grevciler bir çok fahri.kalan tah· 
rip etmiılerdir. Elcezirede umu· 
mi F•V ilin edilmiıtiT. 

Gihonda, balıkçı mahallesinde 
barınan t0n aıller ılllhlarr ile te•· 

lZMIR - lzmiNe Ml..U,. ln6a
batı bitti. Reylerin ~nifine belediye
ce devam edili,.... Bu münasebetle 
evvelki sün Wifik tezahürat 1apd • 
ımıur. 

IZMIR - iki çeımelikte 18 yaım· 
da Nihat, aevdiii on bet yaımdaki 
Lqıa,I. ..... ıltl• ttlw .. 11 laaal. 
Je,. a... de lldUrmittlr• 

ANKARA .-. a.wı,. latlWllll 
yafta <-.an> ... h,ataktır. 

ANKARA - D-.,.aı.n Atı.tıı.e 
idaNll ftPUrlituua llkın•.&,.,t " 
PireMftr ........ a•....._ alnriJ& 
maa;enetlala ı..-.. 1A1tılmua .. • 
rarJatbrtlmqtır. Jmnlr ıCimrtUt ........ 
tip F.thl a.,. iN Juaautald talarM 
emri ......... ı..-. .................. 

1 ANKARA - lımet PafA 1111 • 
retı.l ~ ıtadtom _....... ........ 
tir. latwldl Hurttltrl ata.ta .. ,. 
bir .W. ll•tMnl1t Wr an ttftl WtL 
ribnell ............ lfllNt •tmiftlr. 

1 ANKAIA -~ Wa • ..... ,.. ............... ,... 
....... ,. ...... ,.. ... tlMUat ,.,.. 
caktrr. 

§ ANKARA - Hm.o Bank hesa· 
.._ SoYJ'9t Ruı1a fabriluılamula tah
lilde olan taleheler ay sonunda Kay. 

ıeride •ı-~. 
§ ANKARA.- Tlrk Ofis&. ra • 

kında tatbik edlleeek alan yumurta 

im 1 d ibraeau niumnamesi baıldallA hdır· lim o ~ar ır 
a';:n-:dik;:ı~a::;l;;is:;;tre~e~ri;:n-:i~le=r:!i ~,:;;;:::e:r.e::=n~~-+--'m .... enı·· n-·~ dt;ltl 'hakkm·~ lhra~ ı .. 

rinden Doktor Valina, Çiudad Re· kelelerindeki ticaret oclalanna lazım 
alda tevkif olunmuştur. ıelen malumat verilmiıtir. 

Madrlt, 9 (A.A.) - Dü11 ak· § SOFYA -Türk - Bulpr •h· 
•am çıkarılan bir iıtatistik, ihtilal tellt hudut ltomiıyonta ltml lııltlnmt • 
:I' tir Protol&ollaftn dlit"44elni ,ua .. 
kurbanlarım 500 ölü ve 2000 ya· da Safrada ima ..tileotktlr. 
ralıdan ibaret göıteriyor. 1 lZMIR - AwshuTa rejisinden 

Bir alim öldü 
Berlin, 9 (Huauıi) - Büyük 

Arkoloğ profesör Banı Kamp bu• 
gün Darmeıtatda öldü. Merhum 
Türk mukayeseli ve tarihi IP'&me

rinin mfütısiıiydl. 
Yeni Posta telgraf 

umum mUdUrU 
Akara, 9 (Hutuıi) - Antalya 

Yaliıi Nazif Beyin Potta Telgraf 
umum müdürlüğüne tayini yUkıek 
taaclika anedildl. 

Sabık müdür Edip Cemil Beyin 
derecesiyle mUtenaalp diler bir 
mahalle tayini mukarrerdir. 

Ankara CUmhurlfet 
MUddel umumlal 

.Anlcat'a, 9 (Hututl) - Anka• 
ra Cumhuriyet mUdclehimumiıi 
Fuat Bey lstanbula banket etti. 

Pir• bq koneoloau 
Anlcara, 9 (Huıat) - Atin& 

Pire bat komolotlutwukn mer • 
bu nakledilen Ratlt Bey befincl 
dereceye terfi etmlıtir. 
T •PU mUdUrlerl ., ...... . 

Ankara, 9 (Huauıl) - Marat 
tapu mUdUrlillüne Bileclk. tapu 
mUdilril Haydar, Bilecile tapu 
kadastro mektebi mennlarmdan 
Eakitehir bq kltibi Ihsan ı., tel"" 
fian tayin eclilcliler. . 
l•t•nbul flrlcetler ko111laerl 

Ankara, 9 (Huıuıl) - latan• 
bul tirketler komiseri ClYantlr 
Bey Ankaraya merkeıe alınarak 
yerine Nafıa Vekaletinden mühen· 
diı Ihsan Bey tayin edildi. 

im heyet, lzmir ve banlitinden tiitb 
almak için tetkikat yaptnaldacbr. 

§ l(AHIRE - kral Fıaclıa ..W.ti 
hl11e4ileeek deneede atıtJatmattil'• 
Kralı ilci ltalyaa doldotu t9da-ri et • 
m.lnedlr. lerlln4iea M Prof•ir 
Bergman çaimbnııtıt. 

1 NEVYORK - Mflit Banpr 
Samoel 1mülün muhakemesi batla· 
mııtıt. Amerilcanm muhtelif yer ..... 
den, baqerin aleybin .. 'b.dumnı* 1-
zere, Şibao:r* 200 ..Wt ........ , • 
tir. 

1 8UDAPEfTE - Çekoeloftba• 
,.. .....- _....mm;, ala Macar • • 
razi sahiplerinden Letlo Ebik, Çek
oaluvakya aruisine pasaport alma • 
dan sirmiı, kendisini yabJmnak istt .. 
yen hir Çek jan~yle IMr kona • 
•JU ölclinnlr, .ıiier ... j...-... j. 
le konat11JU .. 1~ .._,tsr. 

§ Franpnm Suriye Pk"" komi • 
seri, Marail,.. ktnditi,.t• .-... 
ıazetecilere verd;ii beyanatta SatiJ'e 
ve L. ....... herıe,tn tattnda aitti • 
tini ve nrsi tahailabmn seçen MM

den daha iyi olduimN a&ylemlftir. 
Ba beyanat Snip wıtuileri arasın
da hararetli protestolara yol açmııbr. 
D~ Mr toplanU yapıhıut. maa.la • 
lar badayonuna Wr telrraf ~letek 
ili blbiwia yaptılt ....... tm ....... 
katle bMn tabana ı:ıt olchafbna, 
Suriye çiftçilerinin IMritan INt vui " 
yett• bulunduktan hildirilmiıtir. Bun
dan hatka Fransız Hanciıe nezareti -
le temaalarda bulunulmak lizere hir 
heyetin Parlae rHnderilmeıl katvlaf. 
ınııtır. 

§ !OFY A - Mültülilder, lllek • 
tep idarelerine ıöndtntilderi tldDlm • 
lerle mekteplerden Jeaİ Türk harfle • 
rinin kalclmlıp tedrisatın pne eekiai 
gil,i Arap harfleriyle yapılmumı em
retıı.ltlerdir. 

Yeni Bulıar kal.ineıinin Witün 

Dışarıda i;i ve mesleki olanlar e 
mekteplerinde nıaallimlik etle 

Ankra, 9 (Husuıt) - Ekalliyet j Hali ekalliyet m 
mektepleri• tayin edilen Türkçe muallim bulunanlardan 
nnaaıliınl«trl hakkında Maarif V • waife ile IMfl\ll 
k&letl bir tambn hazırhyarak JDUl· mualllmlilc Tazifeılae 
hakat maarif müdürlüklerine bil • 
dirdi. Bu tamime nUU*llt 

Ekalliyet matepl.m.le .. • 
alllmlik için ılmdiye kaw mlra
caat edenlerin iatida n ftftlltlan 
taıfiye olunacak ve hundan bl,le 
bir hakıızlığa meydan yermemek 
ve mÜTacaatlann ırtaft takip et• 
mek üzere beyanname uatalU tat • 
bile eclildektir. 

lan1ara da bu mekt:Mllln 
•nen derı saatleri • 

luidayı koruma k•nunu JM ..... • Velllletl 
Uz•rlnde u.lllAt • mUdll' 111u 

Ankara, 9 (Huauat) - Mail,. Ankara, t (HUIUIO 
V ekiletbain lnaiday lrorUina ka • mldafaa vekllell m 
nunu üzerinde bazı tadll&t ppa • clGr m..mi Raann Ht 
catını enelce bildirm!ftbn. Bu mum mı•urlUP mıUM_. 
buıuata lirendijim IOD hüerle • clGrlQGne terfian ta)'in 
re r&'e, •errlnin bul~J mıma•an llfjUler nlaamna 
alınması üzerine bir çok 7erlercle bir madde•I d 
unlara faıla nisbette mııır •e ar
pa unu karııtmldığı Y• bu 7Uzden 
verıi kaçakçılığı yapılclıfı, mısır, 
arpa unlarının umumi tarflyatmın 
ıitti~e çojalarak butUy ıanu .ar 
fi1atmm aubn.tkta oldutu mali • 
yecllerin tözüne çarpmııtır. 

Kanunda yapılması dütünülen 
tadilat, hem bu nokta üzerinde, 
hem d• tehircle ataran •• aercek -
ten f Ülr olablarnı verıile!rinin ha· 
zı kayıt ve ıartlarl• azaltılmaıı Ü· 
... Pinti~ 

AlmLIJa~n~,~.~.~n~g.:;,e"*e""~cel< 
m Utehassıslar 

Anka,._ 9 (Huaual) - Yük
eek Ziraat Enstitüleri için Alman• 
yadan ıelecek olan mütahaa11slar
dan befinin daha mukaveleleri ve
klt.• taedlk edllmifllr. MGtahas 
sıılar önümüzdeki hafta memleke 
timize geleceklerdir. 

lallh Zeki B. 
AnklliL, 9 (Husuıı) - Ma

arif umumi müfettiılerinden Sa
lih Zeki Beyin yük.ek tedrisat u • 
mum müdürlülüne tayini haberi 
•ekilet mehafilince tekzip edil· 
mtlıtMır. 

Anlcaracla yeni bir lnatltU 
Anbra 9 (Hususi) - Zira· 

at Veklleti tarafmdan Ankarada 
ne\&tat ye hayYanat lıaatalrldtn 
ar .. lırırıa enstltüıü teala edllecek
tit. G~en hafta içinde buraya ıea 
left 11ıiltalla1111 M. Kamet 'bu mU· 
eııeaenin batma ıetlrilecektlr. iz· 
mir •e Adanadaki ha,.an huta • 
hkları U.ftırma •e tnUcadele enı• 
titülerl de 'bu enıtittlye hkf lana· 
caktır. 

Untnntf rnllfettl9HIC 
bat mU .. vlrl 

Ankara, 9 (Huıual) - Umuıni 

müfettiıllk bat mütaYlrlijine ta· 
yin edilen Kutamonu valiei Fuat 
Bey vazifeıine baılamııbr. 

Ver9I l9lerlnl tetkik 
haz1rhklar1 

Ankara, 9 (Huıuı) - Maliye 
Vekaleti vergi itlerini tetkik ha· 
2ırbklanna teftif heyeti reiıi Cez
mi Bey memur edllmlttir. 

111a.alaentlni bala olan miftilUderin 
Balpriatuclüi u,.m Tirle balkna 
hö7le umumi Türk camiasından a,.mp 
ona ı..ıka 'bir yola aevketmesi Bul
ıanıtan Tiitlderi arasında tee11ür u. 
)'anclımuıtır. 

Ankara, 9 ( Hutu•I) ..
nizamnamesinin 170 inci 
deliıtirilmiıtlr. Yeni 
0 Metre siıtemini kullanall 
mUe11e1elerin elerindeld 
tartı aletleri belediye iyal' 
luğunda, Mnelik muayeıı 
plarak damıalanır; 

üaerlerin&le ayrıca belet!" 
damıa11 hulun11rı bu 
lerin kullanılmaıı her oe 
bitlnti tettlnln ntlll&llDA 
UURIU. eafrml ıe:-:~ıKı~ 

muayeneleri birinci llAll'U 
rinci aUnUne kadar mute 
lur.,, denllmektedir. 

it kanunu llylh 
Ankara, 9 (Huıuıı) 

liye Vekaleti lı Kanunu 
etrafındaki te\kiklerini 

tir. Vekalet li1ibada 
dillta lllzunı ıarmemittll' .. 
bugünlerde B•ı•ekllete 
lecektir. , 
iki bin aenellk bir 

DiJaribekir, 9 (Husutll 

yanbekirde Haham llyat 
dan Halke•ine kıymetli 
rat hediye edilmlttir • 

Bu Tevrat ceylan detlll 
ne yazılmıı, dikiılerincl• 
yerin• kursak kullanıt1111 
rat Z bin seneliktir' lu 
mi hin liradan f aslaclll'• 

S8ylendllin• ı~re 
Diyanbekire gelen bir l 
tafmdan ahnmqtır. 
Ank•r• beledlfe ı:, 

bugUn bathY 
Ankara, 9 (Huıuıi) _, 

ye intihabı yarın ond-: __ ı.itı 
caktır. llk re7ler Yenı~. 
kaya mıntaka11 sakinleri 
dan ..ertlmeıe ba!lana 
rin her tarafından mdlli 
bugünden baılanuıtır• td'• 
nalarda tenvirat yapılnı•t 

Bugün Fırka vi!~y~t e:cı
yeti toplaıt1Df, kuraul. 
alyliyec:ekleri1 yannk1 

tesbit etmlıtir. Yann 1~ 
til»aren Hakimiyeti Mltlif9 
danında •• Saman 
kGrıülerde muhtelif Fır~ 
supları tarafından kollf 
verilecektir. 



'ARETLER .......................... 
ponyada 
00 Arap 

ir Alman gueteıi yazıyor: 
ir Japon heyeti 20 ile 25 araıın

arap sençlerinden 1500 inaanı Ja· 
tiniverıitelerinde okutmak üzere 
yaya ıotürecekJenniıl 

Bizim bildiğimiz Celil Muhtar Bey 
teberruda bulunmaz ! 

Prens Güstav Hz. 
Dün müzeleri gezdiler, 
yarın İzmire gidecekler 

Jsveç veliahti Prens Güstav 
Adolf Hazretleri, muhterem aile
leri ve ıefir cenaplariyle birlikte 
dün ıabah, T opkapı sarayı müze· 
sini gezmitlerdir. 

onların karan ne kadar ciddidir? c ) A J M ht B • k d • Ak• ı M ht B ) b• k 
mi?bemen bu iı hakikatleıtiri)e • ı e a u ar . eyın ar eşı 1 u ar ey e ır onuşm~ 

B b·ı . F ,__ h • Tanınmıt zenginlerimızden Dr. dur ki Doktor, kardeıinin böyle unu ı mayoruz. a&at, ta mın C 1• · 

Veliaht Hazretleri, müze ilt: 
fevkalade alakadar olmuı iki sa• 
at kadar kalmı§tır. 

e&i kolay bir vaziyet var. Bu va- e al Muhtar Beyin Fransadakı bir teberrüde bulunacaima ihti • 
Japonya davaıınrn dünya mikya· Paatör müe11esesine yarım milyon mal vermemektedir. Celal Muh· 

Veliaht Hazretleri, dün Asan 
atika ve Çinili kötk Türk müze • 
)erine birer defa daha gitmit ve 
bir gün evvelden tamamen tetkik 
edemediği diğer eserleri görmut • 
tür. 

· inkipfıdrr. frank teberrü ettiği ve bu muame· tar Beyin böyle ibir teberrüde bu· 
Japonyanın Arabiatan Suriye, Fi • lenin Pariste teacil edildiği dünkü lunmasına biz de hem ihtimal 

Irak •İbi aalıalarda kendi be • gazetelerden birinde yazılmıttır. vermiyoruz, hem de ihtimal ver -
bir kültür ıeferberliti ilin et • Al ... ... ·· C 

J .nki afi 1 bi t te kil dıgımız malumata ıore e· 
apon ı t ıye r teza f l"l · ,__ 1 mak 
ektedir. a Muhtar Bey Parııte uu un • 

japonyanın ıiyaıi ve iktisadi inki
San deniz loyılanndan daha iç. 
uzak denizlere, ye karalara b M 

açılrnaıına rehtMrlik ediyor. 
Japonyamn kültür bMmımdan ya • 

11 aebehini ele ba ikttaadi vaziyet 
eder. Tabii Aldın.aza Japonlar 
Şark din .... ahlik kültürünü 

niz kıyılannda, küçük Aıyacla 
k iıtiyorlar diye bir feY sel • 

anun ,.ine Iıviçrede okka ile 
Uyonda ipek, Berlinde makine 
Japon tacirinin, Japon fabrika • 
Arap çöllerinde. •e ılık deniz. 

aahiJJerinde birer beaap pualaaı 
ne yazılan rakunlann manbla 
ttuklerini düıünebilirainiz. 

Japonların 1500 aenci aef•ber .. 
kendi Onivenitelerine aötürmek 
ıu ile mal aatmak, kendiıine yeni 
lar fethetmek emeli arumda bü-
~ir rabıta vardır. 

Bundan bir kaç ay eYnl, Japon 
tlannın huırladıklan proje • 

.tünya matbuatında IHr hayli dedi· 
uya ıebep olmuıtu. 
San deniz ve Hint donizi etrahn • 

tadır. Dün bir muharririmiz, Ce· 
lil Muhtar Beyin kardeti Akil 
Muhtar Beye müracaat ederek bu 
haberin doğru olup olmadığını 

aormu§tur. 
Akil Muhtar Beyle muharriri-

miz araıında §U konutma olmuı· 
tur: 

Akil Muhtar Bey: 
- Gazetede okudum, batka 

haberim yok. 
Muharririmiz: 
- ihtimal verir misiniz? 
- Siz Celil Muhtar Beyi ta • 

nır mısınız? 
- Hayır. 

- Celal Muhtar Bey öyle bir 
zattir ki yapacağım, edeceğini ne 
evvelden, ne de sonradan hiç 
kimaeye söylemez. 

- Beyefendi, bu haber evvel· 
ce de bir kaç defa ortaya çıkmıt· 
b; o zaman merak edipte birade· 
rinize: "Doğru mu, değil mi?,, 
diye ıormu, muydunuz? 

• •Cl}IVll cmcnennı taha.kKug ~u.- J;°'vot knnn tt'\ustuk A 
e çalrtan deniz pro=-'eri ••-• bu- • N idi Muhtar Bey 

mek istemiyoruz. 

Celil Muhtar Bey gerçi Pariste 
okumuıtur , irfanını Fransaya 
borçludur, insaniyeti sever bir 
zattir. Ama umumi harp senele
rinde Hilaliahmerde yaptığı hiz· 
metle göstermiıtir ki memleketi • 
ni de ıever ve memleketinin bu 
yardıma Fransadan daha çok 
muhtaç olduğunu da bilir. 

Celil Muhtar Beyin böyle bir 
teberrüde bulunmıyacağına ihti • 
ma! veritimizin mühim bir aebe • 
b' de mumaileyhin meıhur olan 
c"mriliiidir. 

Vaktiyle kendisi bizzat matba
amıza gelerek, sayısı bilinmiyen 
emlakinden ikisini lstanbul Üni • 
versitesine teberrü etmekte oldu· 

ğunu, bunların iradiyle Fransa· 
ya tıp talebesi gönderilmesini 

Türk müzeıinde uzun bir za • 
man kalmıt ve Selçuk eaerlerini 
yakından tetkik etmittir. 

Veliaht Hazretleri, öğle yeme
ğini konsoloshane bina.amda ye • 
mitler~ir. 

Memleketimize olan seyahat • 
]erinden pek memnundurlar ..•.• 
Dün öğleden sonra motörle, Bo • 
ğazda bir gezintiye çıkmıtlardır. 
Gezinti Sakarya motörü ile yapıl· 
mıt ve Karadeniz boğazına kadar 
gidilerek oradan Boğazın manza• 
rası seyredilmittir. 

Muhterem misafirlerimiz bu • 
gün Eyübe gidecek ve o civarda· 
ki İaveç lastik fabrikasını geze • 
ceklerdir. Bu münasebetle Eyüp 
camii de gezilecek ve kıymetli Çi
niler tetkik edilecektir. 

Veliaht Hazretleri, Prenseı 

Mari Lüiz ve Prenses İngrit Ce • 
napları, maiyetleri erkaniyle ya • 
rın sabah Vasland vapuru ile iz. 
mire hareket edeceklerdir. 

.,_ ..... - e cevap vermi•ti? ç k 
denizlere hükmetmek :istiyea kom- % - o eıki bir zamanda. 
tarafından fena J.iııerle kartı • - Bir cevap vermemiıti? - Şu halde bu son haberi tek· 
tı. - ifadesinden ne anlamıftı • zip eder miıiniz? 

§art koyduiunu ıöylemif, bu ha· 
bıerir. ıazeteye yazılmaıını iste • 
mitti. Bu haber, Celil Muhtar 
Beyin matbaamıza gelitinin erte • 
si günü gazetemizde intİ§ar etmit, 
fakat Doktor sözünde durmamı§, 
apa\tımanları kıyıp teberrü ede· 
memiıti. 

Celil Muhtar Bey timdi Paris· 
tedir, sözlerini tedavi ettirmek -
tedir. Bu sonuncu haberi de ora· 
da kendisine iyi bakımlar diye 
bizzat yapmıı olmalıdır, sanırız! 
Azo,o, 

Tahkikat ilerliyor 

C.ae Milyona ki, Japon auayii nız, _ Hayır. 
Y•nnı hemen her köıeainde ken. - Daha çok tekzip manası an• - Teyit mi ediyonunus? 
• devanlh bir mahreç bulmak da. lamıttım. 
dad_drr. Bunun için heyetler ae • - Hayır f. 

ır. - Bu konutmanız ne zaman :Akil Muhtar Beyin ifadeıin • 
Mıurda, Kapta, Suriyede Akdeniz oldu? den bizim çıkardıimnz mana ıu· 

nda kendisi için emin PAZarlar ----------------------------------------
.nk~~~n~run, 1500 münevveri Otobüsler FiJdman'dan istenilen Süt meselesi 

~ tur hududu İçine •iman de- k • • 
1 bır puana, devaınlı 'bi • h azanç ver gısı 

ifacleai olabilir. r 
1

' a- Çalışma şekli ve servisler Mezbahanın bağırsak müteah· 
Jaı:::~a:; ısoo Arap aencinin intizama sokulacak hitliğini yapan Fildman müe11e -

Süte narh konması 
düşünülüyor 

•vaaına Y•P&cakla h" ıeıinin 931 senesine ait kazanç 
en iaaıka bir de s>azar yera· "

1 
~- Otobüslerin sıla bir nizam al • ..:ı.: f d emın verıiıini vermediğini yazmıthk. 

•·- ay alan doku _._ tına aJınacaı" ını dün yazmıttrk. ....... tır. Bu meselenin aslı ıudur: 
nn em~incle oldu Belediye bütün otobüıler için yeni 

sanların da emperyalizınde _ ~ b. Fildman müeneıeıinin 931 ıe· 
"te, lrii"ltu··r LL • • unı • ır tarife yapacaiı ıibi çalı•ma · . l I • Gal Dır po1 ..:ı__ % nesıne aıt muame e erı ata 

o .. •or. ı.._ vaarta • zamanlarını ve serviıleri de inti • ,, maliye tahakkuk tubeıince tetkik 
Sadri Etem zaına ıokacaktır. Bundan bqka edilirken bu müe11eıenin J. Fild· 

ı-=:======= otobüslerin sık sık hat deiittir • • man komandit f irk etiyle yaptığı 
ng k!übü_ iktısat sergi- metinin de önüne geçilecektir. muamelede husule ıelen kirı, ka-

nde hır koşe yapacak otobUaçUler blrll§I zanç vergisi beyannamesinde gös· 
Türkiye Turing klübü, Ankara- dallldı mı ? termediği anlatılmıthr. Bu vergi 
açılacak olan milli 

1
·kt t Diier taraftan otobüsçüler a • 208 bin liradır. Maliye tahakkuk 

• . ıaaaer- d b"b .. de hır köte yapmaia k raıın aki birliiin daiıldıiı da söy !U esı, u vergının cezasiyle bir-
iıtir. arar lenınektedir. Otobüıler reiıi dün likte tutarı olan 416 bin lırayı ta-

ada '-'""b·· bu buıusta demi•tı"r '-ı··. hakkuk ettirmif, ihbarnameyi a· 
• a&U un ne,riyatı, afiı· " A s a 

Anadolnun seyyahları alika- - ranuzdaki birlik dağıl • likadarlara göndennittir. 
edecek mahallerinin b""yük mamrştır. Yalnız bir arkada§m1ız 
leri teıhir edilecektir. u aynlarak arabalannı kendi ida -

Diğer cihetten milli m "k· resi altına a1nuştır. 
uıı ı ve 

aahasında da seyyahları tat- . Bizim en ziyade şikayet ettiği-
ve cezp etnaek için bir - ·· mız mesele arabalamnızın eski 
b. d ]_ ' .... vu teı~ kk 

• 1 e •ararlatmı§br. Bu bu- a i edilmesidir. Halbuki bir-
tehir tiyatroıundan istifade liğin mevcut otobüslerinden 24 
esi muvafık görülmektedir. tanesi ancak üçer veya dörder se-

atini amorti etmeden otobii leıi 
bir kenara atmıya mecbur kalır -
sak Türk scnnayedarlan ve mii -
teşebbisleıi he&1bma ne derece -
ye kadar makul bir iş yapılmı o -
lur, bilmeyiz. 

Bizim otobiis fiatlerinin fazla -

Belediye, ıüt meselesiyle e -
hemmiyetli ıurette me,ıul olma • 
ğa karar vermit, hıfzıs11ha mü -
teha11111 Zeki beyden bir rapor 
iıtenmitlir. Bu husuıta dütünü • 
len belli batlı tedbirler ıunlardır: 

A) Süt müatahsillerinin bir tir
ket halinde birleıtirilmesi. 

B) - Sütlerin fiıelere konula· 
rak ve pastörize edilerek piyasaya 
sevkedilmesi. 

C) Fiat huıusunda hile yapıl· 
maması için nark konulması. 

SUt4jUler cemiyeti bugün 
toplanacak 

Sutçüler cemiyeti bugün ögle· 
elen ııonra toplanacak ve idare he· 
yeti reis seçimi yapılacaktır. Top· 
lantıda aüt meselesi de konutula· 
caktır. 

Cerrahpaşalılar tramvay 
istiyorlar 

eni ve Musevi vatan- neliktir. • 

ların_ yardım derneği Belediye arabalannuzı "eski -
E dir,, diye zaranmızı mucip ola -

lığından da şika~ et ediliyor. Hal - Cerrahpatada oturanlar bele -
buki arabaları bizden daha e ki diyeye müracaat ederek semtleri

rme~ ve Musevi vatandatlar cak hareketlerde bulunacağı ~er • 
are emiyetine yardrm için dle arabalarımızı teşkil edilecek 

demek kurmutlardır. Şımdi- bir ehli vukufa rnuavene ettiı'se 
bdar Tayyare Cemıyetine bir h r halde daha iyi y~pmıs olur. 

arah demelr yedi bin, iki Bir otobüs panu-.ını çıkannalı 
aralı dernek te iki b · be · d . . . . ın f yuz j on an W>nra seferden menedı 1 • 
teshm etmııtır. melı"clir y ksa h ·· ı· t r· . o enuz nıa ıye ı -

olan tram' ay şirketi otohü leri 

Taksim ile Be~iktaş arasındaki 

dört kilometrelik mes1fe için 14 
kuntş ticret ah~ oı lar. Beledi~ e 
bi?..e müsaade etsin, Tal\ imden 

Be ikt:ı ·ı ~C'kiz kul'Uc::a mu teri 

nal led r 'e kazanırız d •. ,, 

ne tramvay hattı yapılmaarnı iste
mi,Ierdir. 

Belediye, fimdilik buna im -
kin olmadığım, yalnız bu istegin 
yeni hatlar meselesi göruıülurken 
dikkate alınması için Nafıa Veka· 
Jetine bildirileceği cevabını ver· 
miftir. 

Deniz kazaaında bo§ulanlar 
33 klfl •• Fakat bulunan 

ceaet henUz bir •• 

Heybeli ada açıklarında vuku 
bulan ve otuz üç kitinin boğulma
aiyle neticelenen kaza tahkikatı 
dün de devam etmittir. Tahkikat 
bir iki güne kadar tamami1le ik • 
mal edilmit olacakbr. Tahkikat· 
la metıul bulunan müddeiumumi 
muavinlerinden Nurettin bey, dün 
de Heybeliadada tetkikatla met -
gul olmuıtur . 

Haber aldığımıza göre Heybeli 
adadaki tahkikat dün bitmİftir. 
Yeniden bir ketif yapılacağı he -
nüz belli değildir. 

Müddeiumumi Kenan bey dUn 
bir muharririmize şunları ıöyle -
mittir: 

- "Dün de dediğim gibi kaza 
tahkikatiyle Nurettin bey me1rul· 
dür. Bir iki güne kadar hadiıe 
aydınlanmı§, mesuller adalet hu· 
zuruna çıkarılmıt olacaklardır.,, 

Vali ve belediye reisi Muhid • 
din bey, dahiliye vekaletinin ali• 
kası üzerine boğulanların cesetle • 
1inin bulunması için icap eden e • 
mirleri vermittir. 

Adalar kaymakamı Retat, Hey• 
beli ada komiseri Hasan beyler 
sahillerde dolatarak arathrmalar 
yapmaktadırlar. Henüz bulunan 

ceıetten batka bir ceıet bulunma• 

mııtır. 

Bırakılan çocuk 
Şitli çocuk hastanesinin bekle

me yerine dün bir erkek çocuk 

hırakılmrthr. Çocuğa Satılmıt a• 

dı verilmit ve dariılacezeye eönde 
rilm:ıtir. 
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Türk-Fransız dost
luğunun geçirdiği 

imtihan 
..- (Baş tarafı l İ'lCİ sayıfamızdadır 

yolda bir muhabere cereyan etti· 
ği ıırada Franaız harp gemileri 
Yunanistanda bulunuyorlardı. Se· 
yahat programları mucibince bu 
gemiler iptida lstanbula gelecek • 
ler, buradan da lzmire gidecek· 
lerdi. 

Eğer Fransız torpido muhrip· 
leri, evvelden muayyen olan bu 
programlarım takip et.mit olsalar· 
dr, hiç şüphesiz Hariciye Vekile· 
tinin cevabını lstanbula geldikle· 
ri bir zamanda alacaklar, bunun 
üzerine artık lzmir limanına git· 
meğe -lüzum görmiyeceklerdi. 

Vaziyet bu merkezdeyken, tor· 
pido muhriplerinin kumandanı 
Yunanistandan ayrılmıt ve fakat 
seyahat programını değiştitıerek 

iptida lstanbula gelecekken doğ
ruca lzmire gitmi§, lzmirden ıon· 
ra lstanbula gelmek istemiıtir. 
İşte hu suretle programın değİ§ti
rilmesi, harp gemilerinin Harici • 
ye Vekaleti tarafından Fransa 
hükumetine yazılmış olan cevabı 
vaktinde almalarına mani olmuı· 
tur. Bunun neticesi de malum o • 
lan hadiseye sebebiyet vermi§tİr. 

Bu işin mahiyeti eıuen Fransa 
hükumetince tamamen anla§ıl • 
mıtbr. Bu itibarla ~ürk - Frari· 
sız dostluğunun bundan aıla mü· 
teessir olmıyacağı da, gene muh • 
terem Fransız aefiri tarafından 
Hariciye Vekilimize telefonla. bil
dirilmiştir. Bununla beraber ha· 
diseyi -bütün tafsilatile tasvir edi
şimizin sebebi, Türk - Fransız 

dostluğunun mühim bir tecrübe 
ve imtihandan geçmit olclupnu 

söylemektir. 
Filhakika milletler arasında 

mevcut dostluk münasebetlerinin 
kuvveti, bu gibi hadise zamanla • 
rında belli olur. Beynelmilel ha -
yatta dostluk bağlarının kıymeti 
ancak memleketler arasında ba • 
zan İçtinabı mümkün olmıyan ha
diselere mukavemet kabiliyetiyle 
ölçülür . .Bu itibarla Türk - Fran· 
sız dostluğu, İzmir hadisesinden 

· düne niabetle biraz daha kuvvet· 
lenmiı olarak çıkmııtır. Fransa 
hükumeti, memleketimizin müda· 
faası iç.in tesbit edilmit olan usul
lere kartı hiç tereddütsüz göster
diği hörmetkirlıkla, yalnız hüku· 
metin değil, Türk milletinin de 
kalbini yeniden kazanmı§tır. 

Mehmet ASIM 

Köy boğaları muayene 
ediliyor 

Balıkesir baytar müdürü Kep· 
süte giderek bu nahiyenin köyle· 
riyle Durak nahiyesini dolaşmış, 
köy boğalarını muayene etmiştir. 

Kepsüt ve Durakat yirmi üç 
köy boğasının damızlığa elveritli 

olduğu görülerek bunlara vesika 
verilmiıtir. Diğer on yedi köye 
ait boğaların dam~zlığa elveriıli 
olmadığı anlaşılmıştır. Bu köyler 
köy bütçelerine koyacakları tah· 
ıisatla yeniden damızJık boğa sa
tın alacaklardır. 

A~llacak mUesseselerln 
blnalar1 ruhsat verilmeden 

evel tetkik edilecek 
Şehirde açılacak bütün müesae· 

selere ruhsat verilmeden evvel sıh· 
hat müdürlüğü tarafından bulun· 
dukları yerler, binalar hakkında 

esaslı tetkikat yapılacak, bundan 
sonra ruhsatname verilecektir. 

Şimdiye kadar doğrudan doğ-

Gümüş paralann 
basılmasına baş

lanıyor 
Yeni basılacak paralar ıçın 

hazırlık çok ilerlemittir. Londra • 
ya ıamarlanan on bet ton gümüt 
gelmit, Darphaneye teslim edil· 
mittir. Ayni zamanda Londraya 
otuz tane gümüş pota ısmarlanmı§ 
bunlar da gelmiıtir. 

Şimdi Darphanede 47 ton gü· 
müt toplanmııtır. Bütün gümüt 
paraların basılması için daha 57 
ton gümüşe ihtiyaç vardır. Darp • 
hane yüz kuruıluk gümüı paranın 
kalıplarını hazırlamıftır:. Bir iki 
gün içjnde yüz kurutluk gümüt 
paraların basılmasına başlanacak

tır. 

Cümhuriyet bayramında 
yapılacak merasimin 
programı hazırlandı 

\ 

~ahkemelerde 

Beraet etti 
Çocuğunu sokakta 

bırakan kadın 
Beyazıtta polis karakolunun Ö· 

nünde iki aylık çocuğunu bıraka
rak ölümüne ıebebiyet veren Ul
viye H.ın muhakemesi birinciceza 
mahkemesinde görülmüıtür. Ul· 
viye hanım mahkemede çocuğu· 
nu niçin terkettiği ıualine ıu ceva· 
bı vermittir: 

- Ben çocuğumu öldürmek için 
polis karakolunun önüde bırak· 

madım. Karakolun iç kapısının Ö· 

nünde bıraktım. 

Çocuğumu besliyemiyecek halde 
idim. Merkeze gittim. Çocuğu 

darülacezeye göndermelerini rica 
ettim. Kabul etmediler. Kıt ve 
soğuktu. Bari benimle ölmesin, gö 
rürler, kaldırırlar diye karakolda 
bıraktım .. 

29 T eırinievvel Cumhuriyet 
Bayramının yakınlat ması dolayı • Müddeiumumi Ulviye hanımın 
ıiyle dün Halk Fırkasmda bir top- cezaunı İstedi. Heyeti hakime u• 

lanh yapılmıf, bayramda yapıla• zun bir müzakereden sonra çocu• 
ca.k meraıim etrafında konutul • ğunu karakola götürüp almalarını 
mut ve bir program hazırlanmıt· ıöylediği noktaıını suçlunun lehin 

de görerek beraatine karar verdi. 
br. . 

Cumhuriyet Bayramının on bi- Tabanca sesinden bayılan 
rinci yıl dönmü münasebetiyle hırsız tevkif edildi 
mekteplerde yapılacak merasim Fatihte F evzipqa caddesinde 
hakkında hazırlanan program topçu kaymakamı Sahir beyin e•i· 
dün bütün mekteplere gönderil • ne hırsızlık yapmak için girdiği 
miıtir. Bu programa göre, mek • esnada atılan bir tabanca aeıiyle 
tepler, Cumhuriyet Bayramından bayıldıktan ıonra yetiıen poliıler 
bir hafta evvel bütün derslerini tarafından yakalanan hırsız Şakir 
(Cumhuriyet) mevzuu etrafında d.. k'f d'l k h · h . un tev ı e ı ere apıs aneye 
toRl~acaklar. hocalar C mhurı• - ""aon•.a--u-• ..:.... 
yetin manasını ve iyi ilC erıni tale· O k7 hk .. 

. 1.. n se ız sene ma u-
ibeye anlatacaklar ve ınkı aptan • 
bahsedeceklerdir. mıyetten sonra beraet 

Lise ve orta mekteplerde, ilk Üvey babası Rıfatı öldürmek-
mekteplerde talebeye konferans • ten suçlu olarak on sekiz ıene ağır 
lar verilecektir. · hapse mahkum ve üç buçuk sene· 

İskarpininde para kaçıran dir hapiste yatmakta olan hmail, 
,,. ld nakzan gelen dava evrakına uyu· 

kadın mahkum o u luak tekrar yapılan muhakeme· 
Bundan bir müddet evvel Pi • sinde, ıuçu sabit görülmemif, be· 

reye giderken iskarpininin içine raat etmiştir. 
sekiz İngiliz altını koyan ve mu· Bu davanın baılangıcında da • 
hafaza memurları tarafından ya· vaya dahil iken ıuçu görübniyen 
kalanan Mdam Polikseni, dün se· Ali Ekberin suçlu olduğu anlatıl • 
kizinci ihtisas mahkemeıinde mu· mıf, üç sene dokuz ay hapse ınah • 
hakeme ve 400 lira para cez&sına kum edilmi§tir. Ali Ekber efen· 
mahkum edilmiıtir. di üç ıene de af kanunundan iı • 

Madam Polikseni altmıt bet tifade etmiıtir. Diğer dokuz ayı 
yaşından fazla olduğu için kendi· da mevkuf en geçirmİ§ olduğun· 
sine hapis cezaıı veriluıemiıtir. dan serbest bırak1lmıttrr. 

Muhafaza muayene memuru 
Saide Hanım da, Madam Polikse• 
niyi ararken hir lngiliz lirası rüt· 
vet aldığından iki sene hapse 
mahkum olmu§, ancak e!velce 
bu gibi bir ıuçu olmadığı için ce· 
zası bir buçuk ıeneye indirilmit • 
tir. 

Tarı vapurundaki kaçak .. 
çılık davası 

İskenderiye postası 
Portsaide de uğrıyacak 

Deniz yolları iıletmesi, laken· 
deriye ve Pireye aiden vapurların 
Portaaide de uğramasını münasip 
görmüıtür. Dün kalkan lzmir va
~m ilk~ar~hrt~t~d~
nı yapacaktır. lzmir vapuru her 
zamanki gibi İzmir, Pire, lsken
deriye ve buna ilaveten de Port -
saide uğrayacak, ayni müddet 
zarfında seferini bitirecektir. 

Ermenipatrikane· 
sinde yapılan 

yenilikler 
Uç gün eveline kadar Kumka

pıda bulunan ermeni patrikhane· 
ıinde çalıımakta olan ermeni ce· 
maati muamelat idaresi Beyoğ· 

lunda patrikhane tarafından ki • 
ralanan Entanilove apartmanına 

naklolunmuıtur. Buna sebep, 
patrikhanenin din ve dünya işle
rinin biribirinden tefriki hususun· 
da veriği karar olmuıtur. 

Bu münuebetle patrikhanede 
bir zatla görüfen bir muharririmi· 
ze denilmiıtir ki: Eskiden burada 
hem muamelata bakılıyor, yani 
bir kimse patrikhaneye hem ifini 
gördürmek üzere geliyor ve hem 
de ibadet maksadiyle geliyordu. 
Biz bu gelme meıelesini yalnız 

ibadete hasrettik. Bundan böyle 
herhangi bir ermeni vatandat iti· 
ni yaptırmak üzere patrikhaneye 
gelmiyecek, doğruca Beyoğlunda· 
ki idarehanemize müracaat ede· 
cektir. Burası da münhaııran iba· 
dete küıat bulundurulacaktır. 

Mühendis mektebinde 
Bu ıene yüksek mühendis mek

tebine leylf parasız olarak alına· 

cak namzetlerin imtihanlan bit· 
mİf, netice belli olmuıtur. Müıa· 
baka imtihanına Ankara ve lstan
bulda 176 lise mezunu girmittir. 
Bunlardan yalnız otuz iki•i mu· 
vaff ak olmuttur. Mektepte tedri· 
ıafa on tetrinievelde batlanacak -
tır. 

Türk- Yunan ofisinin aon iç· 
timaında, Yunaniıtandan mal ge· 
tiren bazı tacirlerin latanbul güm
rüklerinde aördüklerinde müıkü
lata dair şikayetler tetkik edilmit 
ve gümrük bat müdürlüğüne mü· 
racaat olunması kararlaıtırılmıı • 
tır. 

Tramvay tarafından çiğ
nenen çocuk öldü 

Evvelki akıam Saraçhane ba • 
tında tramvay tarafından çiine • 
nen çocuk, gece haatahane • 
de ölmüştür. Zavalli çocuğun 

hüviyeti kati surette teıbit edile· 
memiıtir. Ceıet, morga kaldırıl· 
mıt, orada teıhir edilmiıtir. 

Söylendiiine göre belediye, bu 
tekilde tramvaylara asılan çocuk· 
ların babalarını suçlu tutmağa aa· 
li.hiyettar olduğu halde bunu yap· 
mamaktadır. Bu huaus, ıon ka· 
zadan sonra alakadarlara bildiri· 
lecektir. 

Deri sanayii 
Türkiyede deri sanayii kurul· 

duğu halde ham ma.ddeler hariç • 
ten geliyordu. Ham maddelerin 
dahilden temini için hayvanlann 
deri sanayiine uygun bir tekilde 
ıslahı dütünülmektedir. 

Tari vapurunda yapılan içki 
kaçakçılığından dolayı şirket ida· 
re meclisi reisi Ruşen, vapurun 
süvariıi Aziz Beylerle kamarot 
Hakkı ve Balıkcıyan Efendiler Bu SUMER lEıki Artistik) •••••~ 

• •••• akşam Sinemasında hakkında verilen karar ikinci de· .~ 

fa Temyizden gelmiş ve durutma· Mt~.şböurr Her bert Ernst Groh 
ıının dün sekizinci ihtisas mahke· '" 

ve emsalsiz iki komik 
mesinde yapılmaı,na karar veril
mitti. PAUL KEMP ve THEO LINGEN 

tarafından temıil edilen Ancak mahkeme evrakının 
T emyizce geri istenmİ§ olması yü· 
zünden duruıma bu ayın on yedi-
ıine baırakılmııtır. AŞKIN S ESi 
ruya belediye iktisat müdürlüğü ı~•-•• 
tarafından veriliyordu. 

Ko:rıedı müzikalinin ilk iraeıi 
ilaveten: FOX JURNAL. Telefon: 42851 

Günün SiY 

ispanyada de 
rasi buhr 

J ıpanyada umumi bir 
ra ihtiıaJ koptu. Madrit, 
türlü ıilahlarla, maki~ 
mücehhez komüniatlenn ~ 
lerine tahit oldu. Viliy~ ~ 
ıa Aıturiaa'cla ayni td'ılcl• 
vukubuldu. lapanya biikU~ 
kartı bir çok yerlerde örfi 
etti. Grev ve isyan, bütİİll 
adeta felce uğrattı. Ve 1"I ":J 
ni hükUrnet, iktidar ~ 
gelmez pek vahim bir bu 

§ılaştı. ~ 
I ıpanyada hadiıeler f 

rümekteClir. Son zamanlarda 
ler, komüniıtler, anar9iı~ 
liatler 'birleıtiter, ve hÜ :;;r
§' ıilahla kartı gelmek i•~ 
dan batka Katolikler de,~ 
kumetine itimat etmedik • i 
diler. Bunun üzerine bu - _ı_ıtn 
rck yerine Lero kabineıi ~ 
toliklerden üç kitiyi kabi~; • 
katar ile mücadeleye giri~ 
kalan derhal harekete geç-- " 

öteden beri ıilah toplamak,. 
metk aava9mak için 
diler. Nihayet iıyan patlak 
kan döküldü. , 

Lero hükumeti otorit~•İ~ 
mak ve düımekten kurtu......-. 
kuvvetle uğnlşıp didi9ti. 
bütün kuvvetlerini ihtilili 

Vago~ altında dl 
Silihtarağa elektrik f• ..... 

da amele Muharrem ol 
kömür nakliyatında çalıt 
rilen kömür vaaonunuıı .. 
kalarak f eti bir §ekil de 0 

15 Yıl Evvelki V 
10 linci Tetrlfl 

Ahretle görüşü( ece~ 
Muhterii gehir Edison ~' 

·~· b• rü§ebileceğini ümit ett•.&1 1'" 
mal ettiğini ipr etmiştır· IJf 
de iletin tcferriiatı hakl<ı~ 
Amerikan Mağazin nıecıtıll · 

· · Ed" n ilt lat vermııtır. ısonu ut 
olan bu alet o kadar bassa~ 
lann tahrikatını kaydcdere 
bildirmektedir. Ediaon ~dt 
beyanatta bulunarak deınıt~ 
ğer terki hayat edenler 

ihzar ettiğim ileti mUteesf~ 
terse tahayyül ettiğimiz ıs 
ya,amak ihtimalltı kaybOl 

ğer taraftan eğer tecrlibeter 

lriyetle neticelenecek oturt'~· 
müthit akisler tevlit edcçe 
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ı Ölüme SusalJan Gönül 
1İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ Yazan : Sellimi izzet 

ir insan hastalandığı zaman, vücu
düne cin girmiş zannedilirdi! 

ükümdar, Persepolisin muhteşem havuzlu salonunda, kansına kızarmış 
keklik ikram ederken, (Libya) uzaktan bu manzarayı seyrediyordu 

ibga) nın Kıskançlığı deı etelini öpecekler. Ah, ıu cin· 
O geceyi derin ve manalı bir leri Peraepolisden bir def edebil • 
· ılik içinde geçirdiler. Hk .• 
ebir içinde kıyamet kopuyor· - Peraepoliıde çok cin hulun· 

dutuna mı kanisiniz? 

Sarayın büyük kap111 önünde 
iki büyük mep.lenin neıret• 

kızıl alevler altında dolatan ' 
lerin neteli ıeıleri ititiliyor • 

- Evet.. GörmUyormuıunuı: 
Kapının iki tarafında görünen iki 
kanatlı buğalar, cinleri kaçırmak 
için kanatlarını açmıtlar. 

Libya gülmemek için kendini 
güçlükle tutuyordu .. Sordu: iri uzun samandan beri gör

iii karııını o ıece ne kadar, 
el, ne kadar ıevimli bulumuı 

toıya, uzun ıenelerin mahru • 
ini, o gece, nete timsali de

k kadar fen görünen Dara· 
kolları arasında çarçabuk unu· 
rmitti. 
toaya, Peraepoliı ıarayuıda 
bir esaret hayatı yap.mıfb. 

111nda ıayısız nöbetçiler du • 
ıarayın ihtipmı - hüriyet 

- neye yarardı? 

Genç bdm ciTardakl hallaTa 
ekten bile yıllarca men edil • 

Dlra ıelir ıelmez, karıımı hü· 
ve saadete kavuıturmuştu. 

ha clnarmuı AtnıvA böv)e zan 
yordu. Perıepolis sarayına her• 
girebilir .. Her §ey gire'btlirdl. 
t, hüriyet giremez .. Genç ka

arı battan çıkaracak güzel ve 
tıklı erkekler giremezdi. 

Maiyet zabiti (Tan) ın bile 
epolis sarayında ıözü vardı. 

ay nazırına kaç defa: 
- Beni hükümdara söyleyiniz 
Perıepoliıe kayırsamz ! 

Diy~r~k hiletayıa'mıkbiryıi 
Dedıiı halde emeline muvaf • 
olamamıfb. 

Darl Babil ve Pettepoliıde _. 
itiyatları da (Benii1rail) abide
• gibi yıbııt, fakat bu anane .. 
1&raydan yıkıp atamanııtb. 
Dlrl çok neıeli, fakat çok ta 
• anç bir adamdı. Saraya. genç 
ıt, ve memur almaktan çeki • 
i. Mamafi bu adet Diri. elan 
daha evvel ıelen lran hiiküm
larından kalmııtı. Diri nm 
adı M.Tayı ••kallı erkeklerle 
duruyorlardı. 

ı:>a~l onlar kadar müteaMıp 
ldı. Genç fakat çirkin erkek· 
ıayıaızdı. 

• • • 
(Libya) 0 ıeceyi buhran ve ıı· 
ı içinde geçirmitti. 

Sabahleyin hükümdar karısı ve 
uklarıyle saraym büyük ha .. 
lu ıalonunda yemek yiyorlar • 
M111rlı kadın uzaktan bu man
ayı 1örmü9tü: Hükümdar, ka. 

1na kızarmıı keklik ve farap 
tıyordu. 

Libya huna nasıl tahammUI e • 
ekti? 
M11ırlı kadın, hayretler içinde 
yapacaiıru bilmiyordu. ' 

Peraepolise ne için gönde • 
it ti? 

Dara, buradaki karısını bu de
e fazla seviyorsa, Libyayı Per

lise neden göndermiıti? 
Libya hu muamma" hal etme-

Oiün (Persepolil)' halkı, hükUm
dann "Cin dokunmıyan" mukaddes e
teğini öpeceklerdi! ... 

ğe çalıtrrken, genç kadmın omu • 
zuna bir el uzandı: 

- Buradan kimi gözetliyonun, 
Libya? 

Mtıırb ltadm batmı çeVlrdh 
-Taıpa ..• Sizmiılniz? 
- Kokma.. Ben de sizin ıihl 

hUkUmdarr merak ettim de. Karı· 
11 ile ba! ha,a imit diyorlardı. 1-
nanmamıttım. Şimdi g6zümle ıar
düm .• 

- Barışmı§lar, 'değilmi? 
- Şüphesız. Bal<sanıza .. biri .. 

birlerine farap ikram ediyorlar! 
Dara dargın olduğu kımseye, ka • 
dehile !•rap delil, :zehir 'bile uzat· 

- Cinler memleketten bir yere 
çıkınazlar mı? 

- EvYelce çöllerden gelmi!ler .• 
Şehirlere yayılıp kalmıtlar. Gel • 
daniler zamanmda daha fazla. i • 
mit. Aıur hükUmdarlan cinlerle 
haylı mücadele etmiıler. Dar& ela 
mticadeleden geri dut111uyor. Fa • 
kat, cinler bir birlerine okadar 
çok bağlı bulunuyorlar ld .. 

- Eıkiden cinler nuıl ı&te • 
•t.L-.ı• "> 
nnruı. 

- Mevcut abidelere ıöre u • 
lan batlı, kartal pençeli, i11ı1an 'f'Ü• 

cutlu, baıan da ayı ve ıırtlan va • 
cutlu olarak götterilircli. Büttitı 
haıtalıkları ve kazaları hep bu 
cinlere, catıa•arlara atf ederlerdi. 
Her hastahiın bir cini yardı. bir 
incan hastalandığı zaman, onun 
vücuduna cin airmit zan edilirdi. 

- O hasta bir daha iyi olmaz• 
miyclı7 

- Hasta- ı..; yapmak için n• maz. 3• J& 

vela vücudundan cini ~ıkarmala 
Taapa birden bire ıilkinerek çalıırrlardı. Mabetlerden (Mer. 

kendik kendine mırıldandı: duk) e dua edilince huta iyileıir, 
- Ben bu saraydan o kadar daha cloiruıu bu mabut cini hu • 

nefret ederim ki... tamn Tilcaduııclan def ederdi. Her 
Libya ıordu: evin kapısında cinleri korkutmak 

N. . ., { - ıçın... ve eve sokmamak için (Merduk)· 
- Niçin mi? Bugün tün"! le· un bir reımini asarlardı. Şimdi 

Pemizde yükseldiii zaman, tenlik bu adetler kalktı .. Fakat, cinler 
bitmit olacak ve aıılaadeler bi • haJA aramızda dolaııyor. Onları 
rer ~rer 1araya ıelerek hüküm • tamamile def edemedik. 
'darın "Cin ~okunmayan,, mukad· (Devamı nr) 

........................................................................................... 

Ecza fiatlaİ'ı yakında 1 Kefen çalan hırsızlar 
tesbit edilecek mahkum edildiler 

Ötedenberi eaacdarm ecaa fi· 
atlerinde ihtik&r 7apbldarr Ye bet 
kuruttuk bir illcı elli kurata 1&t
bklan söylenir Ye ,iklyet edilirdi. 

Son zamanlarCla Sılıhiye Vekl· 
leti bu iti ele almıt ve bütün ecza 
fiatlerini teıpit etmiye karar Yer

miftir. Fiatlet teapit edildikten 
IOftra bütün eczahaneler yaptık • 
lan illçlardan bu tarife üzerinden 
para alacaklar ve böylelikle ihti· 
kar ortadan kalkacaktır. 

Bu münasebetle pJuek ııhhat 
tiraıından iki, Sdthife Vekile • 
tinden iıpençiyari tuheıi müclüril 
ve Ankaradan eczacı Hüseyin 
Hüsnü ve Muzaffer, İıtanbuldan 

~k merkez ecza depon aalıibi 
Necip, Taktim eczahaneai ıahibi 

Nizamettin ve Küçiikpuar ecza• 
haneıi aahibi Hüeeyin Hiimil bey• 
lerden mürekkep bir komieyon 
Ankarada on bet gün içinde to.,. 
lanacak ve bütün ~eza f iatlerint 
teapit edecektir. 

Sultamelimde Çıraiı Huma 
mahalleıinde abık cerrah Hacı 
Faik efendinin evine parmaklıkla· 
nnı kırarak siren hıraız Mehmet 
ojlu Yusuf ile Mehmet ojlu Ce • 
malin muhakemeleri dün bitmiı • 
tir. 

Bu iki hıreız, Hacı Faik efen .. 
dinin ninin bir çak eıyalannı da 
çalmıılardı. Cemal, üç buçuk ıe
ne, Yuıuf iki &uçuk ıene hapse 
malıkdm edilmiılerdir. 

Tıbbi eserler sergisi 
Etipba Odasınca açılacak tıbbi 

eseri.er ıergiıi için bir tertip ıko • 
miıyonu kurulmuıtur. Serıinin 
açılma resmi ikinci teırin sonunda 
yapılacaktır. Serride eczacılık, 
ditçilik, baytarlık kısımlan da o -
lacaktır. 

Turhal şeker fabrikası 
Turhal 9eker fabrikasının in§a• 

atı bitirilmit, makinelerin tecrübe 
itletmeai yapılmıttır. Fabrikanın 
açılma resminin ayın on dokuzun.. 
da yapılacalı haber verilmekte-
ir, 

- Peymanı tanır mı1111? 11hhatini aoru1or ıandı. Sonra ko-
- Tanırım ya ..• Çocukken Le- nuımıya baıladılar. 

raber oynardık. Bana reçel, tere· - Bu,Un ı.hk Yar mı? 
yağı verirdi. Ama ıeneler var, ki 
yüzUnU -rmedim. Bilmem beni 
tanıyabilir mi? 

- Kendini tanıt Te ona tunu 
verirsin. 

Celil, defterinden l,ir kliıt ko• 
parıp uzattı. 

Kiiıtta, kurtun kalemle töyle 
yazılıydı: 

"Ha.nıınefendi, 
"Sizinle bir an konu,aaumeK d• 

midiyle buraya, yanınıza geldim. 
Sizinle konufın&m elıemdir. Bu 
her ikimizin ıaadeti için de el· 
zem .• Yarın saat dokuzda, arka• 
daki parmaklıklı kapınm &nünde 
bekliyeceiim. - Celil.,, 

Kağıdı büktü, üıerine: 
Nesrin Feyyaz Hanımefendiye 

yazdı. 

- Bu mektup yarm Neırin Ha· 
nımefendinin elinde bulunmalı
dır. Mektubu bu !ece .trötürmek 
14.zım.. • 

- Peki. ,......,.. 
- Kapıyı çalanın, Peymanı 

görmek i•tediiini ı6ylersin. 
- Peki ... Anladım. 
- Mektubu verinin. Kim ılhı· 

derdi dene. Asaf mahalleıinden 
gönderdiler derain. ismi unutma. 

- Peki efendim. 
- Bqka bir ter eoracaimı zan-

netmiyorum. Y •lnız tenbib et, 
mektubu Nearin Hanıma ıblice 
versin. Mit' 1 

- Peki efendim. ı 
Gece oğlunun evde olmaaılmı 

gören ihtiyar balıkçu 
- Bizim otlan çapkmbla hat· 

ladı ! diye gUlümaedi. 
Ve birdenbire t1zleri d&t 9Çıl• 

dı. 
Masanuı UıtUnde Jlz)tk hir ki• 

lıt duruyordu. 
ilerledi. Paraların yanında bir 

de mektup buldu ı 
"Babalık, . • 
"Senin karınlı büyük'. yellCenli

nin biraz daha ufak modelini ia
tiyorum. Tekne yapmakta uıta ol• 
dulun herkeaçe malam. Derhal i• 
te batla. ilk maıraflar için lazım 
olan parayı bırakıyorum. Elini ça• 
buk tut. - latanlnıllu Be7.,, 

Balıkçı ıece yanıma kaclar ol• 
lunu bekledi ve renç ıelir ıelmeı 
paraları ı8sterdi: 

- Bak ıuraya. 
Çocuk ıüldil: 
-Ali, baba •.• Kısmetin ayagı • 

na ıeliyor. 
Bütün ıün Celil Şaliendenin ya· 

nmda kaldı. Cezmeie beraber 
çıkblar. Deniz kenarından çakıl 
tatları topladılar. 

Ölleden ıonra iıkeleye indiler. 
ihtiyar 1*1ıkçı Celili ıörünce ko• 
ıarak pldiı 

- Beyim, 'dedi, hen bir ayağı 

- Var ıanırım beyim. 
- Denizi pek mi seviyorsun 1 

- Tadına doyum olmaz. 
Celil kanıına döndü: 
- Şahende, dedi, müsaatle e • 

dersen bugün ben de balığa çık • 
mak iıtiyorum. Buıilnümü bıra1' 
ta denizde geçireyim. 

Şahendenin biraz cam ııkıldı 
ama, reddedemedi: 

- Olur .• 
Uğuz derhal atıldı: 
- Bu gece çıkalım. 
Babaıı muvafık buldu! 
- Hava da çok güzel. Sular 

durıun ... Fırtına olması iht4aall 
yok. Ben anlarım .• 

Celil Şahendeye J;aktı: 
- Hayır, C:ledi, vazgeçtim.. 
Şahende ıordu: 
- Ben de seninle H..a'Hr ıeı .. 

mez miydim? ., ~ t.w ,. ' 

ihtiyar balıkçı tuTİp .mıe'di: 
- Olmaz. Bir kere byık piıtir. 

Sonra erkekler kadınların yanın • 
da rahat çalıtamular. Sizin içia 
keyifli bir ıeyran olmu. ı 

Celil tekrar atrldu . •' ._ 
- 'Amit buıidan balitetftli11 • 

Jim .•• Bu zevkten kendimi mali • 
rum edeceğim. 

- Bu kadar ~il mu istiyor. 

'1un? 
- itiraf eC:leyim, ki fetlyoiclum-
- Oyleyae git •• 
- CaıUlan mı izin \t6!'İJonun'?, 
- Evet .• Yalnız bir tartla, 4tart 

l:ieı saatten fazla kalmıyacakıın, 
- Kalmam. 
Gece aaatte, kapkçdarla IÖı • 

Jeıtil.-. 
Yemekten aonra Şalierüle lloca• 

ıına ıokuldu: 
- Seai itkeleye liadar tötüre .. 

yün mi? 
- Bir liere aoiuli •• Sonra ıeri• 

ye naııl dönerain ! Doktorun .a. 
zünü unutma: "Rüzgardan ıakın,, 
iıtenen pencereden bak, ben una 
mendil aallanm ve aen ... Karan • 
lık! a ıöremezain. 

- Babae tlr•r miıin? 
-Girerim. 

Ve kanımı apıu, çıktı. ŞalienCltt 
pencereyi açtı. Celilin arkaım • 
dan, ıözden byboluncrya kadar 
baktı. 

itte o aralık kapı çalındı. Bu ... 
atte kim ıelebilirdi? .• Dııarı çık• 
tı, hizmetçi ile karıdaıb :. 

-Kim ıeldi?. 
- Mektup. 
- Bana mı? 
-Evet.. \ 

- Garip tef"" 
Fena bir bi11i bblelftliu ili 

kalbi çarptı. 
~Devamı '111'5 

çukurda bir adamım, ama beni ne 1!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!11!9!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!m!!!!!--!!9 

iıteraen yap.. Ben senin kölenim .• 
iahende bu sözlere hayret etti. 

ihtiyar balıkçı maksadının ıe'be· 
bini anlattı. Şahende kocaıının 
koluna yaslandı: 

- Ne iyi adamıın Celil. 
- Bunun iyilik nereıinde? •• lı· 

tediiim bir ıeyi ıımarladım. 
Biraz 10nra Uğuz ıeldi. Bir ıöz 

itaretiyle itin oldujunaa laaher ver
di. 

- Yolunda mı? 
Bunun manumı ancalC ikiıl an· 

hyabilirlerdi. Şahende çocuiun 
-Mükemmel •• 

SARAY (EakiGlo,11a) 
sın .. umda 

Raşit Rıza Tigab-osu 
Bu akpm uıt 8,30 da 

( Hl~IİİZ Bııeler) 
3 Perde 

Naldeda: M. F eridua 
Dekorlar : ( d) pupa 
15 B. Tepin Puartul akpmı 

1aat 8,30 ela 
Kadık&y HALE Sinemumda 



Maarifte: 

Talebe çok Fransız mebusu soı·u 
Bazı lise ve orta mektep- "Gaziliiktir; acaba bu liikliğike 

~işli .. Maçka ııarım lı·ra .. ıerde yeni şubeler açılacak mah~us mudur, y~k~a onu 111!•' 
Y~ ...._7 Dün lstahnul kız lisesinde Ha- mızacından mı ıstınbat ettı? tf 

u yazan : Selami İzzet san Ali Beyin reisliği altında bir -- (Bq tara.tJ ı lDd uyıtada) 
toplantı yapılmı§lır. Toplantıya 

Sabaha ancak bir iki saat var. r liler. Ulan gelecekleri ampullu • 
Şoför muavini Çapur Ahmedin be ler... Benim kimseye ağzının üs
lediye zabıtasından bir memur tünde burnun, katının altında 
koluna aanlmıt merkeze sürüklü • gözün var dediğimi duymamıtlar
yor. Ahmet homurdanıyor: Geç· dır .. Enai pilakileri, benim kötü 
miti ampullü, ıinsilesi elektrikli, kelam ettiğimi itiden olmamıı -

lise, orta mektep müdürleriyle Bu esnada fıstık yiyorduk. Dol· 
§ehrimizde bulunan maarif veka - mabahçe sarayında idik. Ben, ha· 
leli umumi müfetlİ§leri de iıtirak fızamın muavenetine iltica ile 
etmittir. on, on dört senelik icraat tarihi· 

ben ıana ne dedim be.. tır • • • Hani söz aramızda , 

Bu yıllar ilk mekteplerin 13 ni dostuma hulasa ettim. Söyle· 
binden fazla mezun vermesi yü - diklerim hep bildiğiniz ıeyler ol· 
zünden, orta mekteplere yazılmak duğundan tekrarına lüzum gör • 

için müracaat eden talebenin sa - mem. Birinci komiserin önünde susu· bu yaptığınıza lokum yemenin A· 
yor. rapçası derler.. Her ıeye eyval • yısı pek artmııtır. - Demek ki, komıu ve büyük 

Şehrimizde bulunan lise ve or· bir diyarda olduğu gibi, bir çok 
ta mekteplerin sınıfları, müraca- kuvvetler ve himmetler hos tecrü· 

Belediye zabıtası memuru an- lah be kardetim, ama küfürbaz -
latıyor: lığa paso, dayanamam buna .. 

- Bu gece otomobilleri kontro· Çopuru kalem odasına soktu • 
la çıkmıttık. Malum, biliyorsu· lar, katip efendi kiiıdı kalemi 
nuz, saat on bir oldu mu, ehli· aldı: 
yetsiz toförler i§e batlıyor. Sıkı - Adın ne? 
emir almııtık. Kimsenin göz ya- - Nazik oğlu Ahmet. 
tına bakmadan çevirecektik.. Bu - Babanın adı? 
gece de sokaklar kalabalık... - Asilzade Çopur. 

Çopur atıldı: - Ne it yapanın? 
- Ne sandın ya .. Cuma gecesi.. - Kibarca otomobilde yedek-

Dünyalık çıkaracak bir bu gece - çilik ederim ..• 
miz var... - Nerede oturuyorsun? 

atların hepsini iı'afa imkan ver • 
mediğinden dünkü toplantıda bu 
cihet ehemmiyetle bahse mevzu 
edilmiı ve binaları yeni sınıf aç • 
mağa uygun olanlarda yeniden 
bir çok ıubeler açılmasına karar 
verilmiıtir. 

Namzet sıf aliyle kaydolunmuı 
olan talebeler yeni aç,lacak mek· 
teplerdeki ıubelere verilecektir. 
Bu gibi mekteplerde şubeler açıl· 

- Sözü keıme ... , - Nezih sokağında, Necip 
partmanında ... 

-Numara? 

a• dıktan sonradır ki orta tedrisat ye· 
ni yıl faaliyeti normal bir ıekle 

- Mera'IC buyurma komiser 
hey, ben polise boyun eğmesını 
bilirim. Kinuenin sözünü kes· 
rnem. Dinlerim ben, sonra ceva· 
hını veririm.. Polise hürmet et • 
mek lazımdır. 

- Öyleyse sus • - ..... -

- Ağzımı açmıyorum xomiıer 
bey! .. 

-Anlat. 

Çopur Ahmet kafasını katıdı: 
- Be kardetim bu suale akar 

sular durur. Bu bana sorulur mu 
be: Numarasızım ! ... 

girmi§ olacaktır. 
Gene dün lise ve orta mektep • 

}erdeki hocaların vaziyetleri de 
görüıülmüttür. Askerde bulu -
nan hocaların yerlerine gösterilen 
namzetlerin muavin olarak tayin -

Kanlı bir boğuşma leri yapılacaktır. Toplantı geç 

Vartonun Tokliyan köyünde vakte kadar ıürmüt, netice maa· 
İbrahim oğlu Fethi bir kaç gün rif vak&letine bildirilmittir. 
evvel atına binmit, köye yarım sa· Haydarpaşa lisesi bugün 
at mesafede bulunan tarlasını su· tedrisata başhyor 
lamağa gitmittir. Tarlasında İ• Haydarpa§ada eski Tıp fakül· 
tiyle me9gul olan Fethi; biraz ile· lesi binasında açılan yeni lisenin 
ride 'bir takım atlılar sıörmüıtür. hazırlıkları dün bitmi,tir. --= 
Bunlardan bir tane•i kanleden Orta teclrı.at nıudtiru nasan 

belerde heder olmadı. 
- Evet, efendim. 
- Tarih bunu kaydedecektir. 

Sözüne devamla: 
- Demek ki Gazinin ( precon· 

cu) evvelden kotarılmıt bir planı 
vardı. Öyle mi, 

- Gazinin büyük nutkunu o • 
kursanız buna yakin hasıl edersi· 
nız. 

- Bu planlar "zaman,, ile te• 
nakuz teıkil etmedi mi? 

- Asla tenakuz teşkil etme· 
di. 

- inkılaplar hazmedildi mi? 
- Bünyeye hiç bir zararı ol • 

madan, Mösyö, azizim. 

Fransız mebuslarından biri, 
haydi, müsaadeleriyle isim tasrih 
edeyim: M. C. Beuassy ile gezi· 
niyorduk. Saffetle sordu: 

- Gazi gayet laiktir. Acaba 
hu laikliği kendisine mahsus mu • 
dur, yoksa onu milletin mizacın -
dan mı istim bat etti? Daha açık 
söyliyeyim: Millet zorla mı laik 
01U)IU•'? 

- Hayır, azizim, millet te la-
iktir. 

- Saat ikiye kadar yüz l<ırk 
iki otomobil çevirdik. ikisinin fO· 
förü ehliyetnameli idi. Ötekilerin 
hepsini •taiıya, seyrisef er mer· 
kezine gönderdik.. Derken uzak· 
tan Cemilin eski Fordu göründü. 
Baktım içinde Cemil yok.. Düdü· 
ğü çaldım.. Biraz ileride durdu. 
ıoföre: 

ayrılmıı, Fethinin bulunduğu ye • Ali ve Salih Zeki beyler dün Hay• 
re doğru atını sürmüştür. Atlının • darpaşaya giderek yeni liseyi ge~· - Mümkün mü? 
yaklatmasiyle bunun düşmanı mitler ve yapılan teşkilatı tetkık _ Evet. 
Hacı olduğunu tanıyan Fethi, der• etmitlerdir. Şu camilerin çokluğuna bakı· 

"Ver vesi1<anı,, ·dedim. .-.- h ı b' · k.. d v k• 11· k d d Ş h d k. 1 k a atına ınmıı, oye ogru .. ç Lisenin mua ım a rosu a nız. e ir ortasın a ı mezar ı • 
Fazla deyemedim. Şoförün ya· mıya batlamııtır. Bir müddet tamamlanmıttır. Mektepte (150) lara ..... 

nında para sayan Çopur, ok gibi sonra Fethinin atına Hacının atı den fazla sınıf vardır. Lise bugün· Yolumuza devam ediyorduk. 
indi, ıöyle bir yanıma geldi: yaklatmıtlır. Bu esnada Hacı, den itibaren yeni yıl tedrisatına Süleymaniye camiine vardık. Reh· 

- Vallah değil komiser bey, hemen silahını çekerek Fethinin batlıyacaktır. her dedi ki: 
yavaı yav&§ sokuldum. Terbiyeli üzerine atet etmit, silahı patla· Maarif Vekili şehrimize - Şimdi ezan okunacak. Ak· 
terbiyeli durdum. Ne iıtediğini mamıf. Bunun üzerine kamasını k cam namazı. Bu cami Türk mi· gel ece 'l' 

anlamak istiyor, bir yandan da, çeken Hacı Fethinin yüzüne atmıt marisinin taheseridir. Ayasofya· 
kaldırımda giden iki kitiye sesle- onu yaralamıttır. Artık kurtuluta Bir çok vilayet mekteplerini dan üstündür. 
niyordum. Şiıli - Maçka yarını imkan olmadığını anlıyan Fethi tetkik etmek üzere seyahate çıkan Ezanın, akıam namazının ne· 
Jira!... atından apğı atlıyarak Hacının maarif vekili Abidin bey bu haf· olduğunu rehberle ben anlatıyo • 

- Bırak ta memur bey sözünü gırtlağına ıarılmıf, yerde kanlı ta sonunda !ehrimize gelecektir.. ruz: 
bitinin ... Anlat. bir boiuıma baılamııtır. Netice· Abidin bey burada kaldığı müd - - Ezan, müslümanların nama· 

za devetidir. Namaz, günde beş 
defa kılınır. Abitler camide top· 
tanırlar. imam denilen sarıklı bir 
memur (papaz değil) ibadete re· 
islik eder. Cemaat saf saf, onun 
ardında namaz kılarlar. imam 

- Yanıma sokuldu ve ağzını 
açıp gözünü yumdu. Söylemediği 

kötü ıöz kalmadı. Silsileme ıöğ· 
dü. 

Çopur tataladı: .... - ·· 

- Vay dini ıerbetli vay!.. U • 
lan neler diyor be! Hay geçmiti 
elektrikli.. Ben ömrümde küfret· 
mit insan değilim be.. Komiser 
bey, bana bir bak, ben küfür -
baz insana benziyor muyum? .. 
Ben sadece: Şitli - Maçka yarım 
lira ·diye sesleniyordum. 

Komiser bey biraz dütündü, 
sonra memura sordu: 

- Arkada,, küfür edenin Ço· 
pur olduğuna emin misin? 

- Çocuk muyum ben komiser 
bey ... Bu adama da ne düımanlı -
ğım olur.. Deli de değilim. Ağız 
dolusu küfretmemi§ olsaydı, gece 
yansı baııma beli alır mıydım. 

Komiıer bey gene dütünclü, 
sonra zile bastı, gelen polis efen
diye: 

- lf adelerini alınız, dedi. 
Çopur 'Ahmet, odadan çıkar• 

ken s8y1eniyordu: 
- Vay anam babam vay .. Vay 

. tiıriiolv~ay~ Ulan ölüMHenelle-

de fazla kan zayi eden Fethinin detçe mekteplerin yeni yıl faali • 
yediği ikinci bir kama darbesiyle yetini tetkik edecektir. 

kamı deıilmiı, bağırsakları dııa· Orta tedrisat muallimlerinin 
rı dökülmü§, bu suretle cansız ola· maaşlara 
rak yere dütmüıtür. Vaziyeti kav· Orta tedrisat muallimlerinin 
rıyan Hacı, köylülerin yakla,ma• kadrolar dolay11iyle geciken ey • 
sına.meydan vermeden atına at• }ül ve teırinievvel maaşlarının ve· 
}ayıp kaçmıtbr. Jandarma kati· rilmesi için emir gelmiş ve mual -
lin pefindedir. Pek yakında yaka· limler dünden itibaren maatlarını 
}anacağı ümit edilmektedir. almağa baılamıılardır. 

Ziraat tahsili için Iraktan~, ..... ----------.,~ 
K Haberler 

gelecek talebe ısa 
Geçen sene ziraat tahsili için 

Ankara yüksek ziraat enstitüsüne 
bir talebe gönderen Irak hükume· 
ti hu sene de dört talebe gönde • 
recektir. 

ı-~---_-_-ç:._·i_-;_;·_;_·;_i:-;.:r::::: .. ı 
Firka Aıkerlik dairesinden: 

Hesap memur mektebine girmek 
iıtiyen ataiıda iıimleri yazılı dört e -
fendi muayeneye ıevkedilmek üzere 
Aıkerlik dairesine müracaatleri ilan 
olunur. 

(37801) Nakli Mlz. Gani Efendi. 
(39940) Suvari Mlz. Ömer Cema. 

ı.ttin Ef•• 

Sümer Bank mecmuaıı - Sümer 
Bank beş senelik planın tatbikat? ve 
bankanın giriştiği sanai işle rhakkın -
da malumat vermek için üç ayda bir 
mecmua çıkarmaya karar vermiştir. 

Mektepten eve dönerken - Cüm. 
huriyct vapuru kamara şefi Esat Be
yin oğlu Süreyya mektepten çıkıp e -
vine giderken bir evin penceresinden 
üzerine cam düşmüş ve zavallı çocu
ğu başından yaralamıştır. 

Çin heyeti gitti - Çin askeri he
yeti dün lskenderiyeye hareket etmiş
tir. 

(39961) Piyade Mlz. Mustafa Zeki 
Efendi. 

( 40368) Top. Y. Hayri Efendi Be· 

ıiktaf.! 

olmazsa cemaatten her hangi bir 
fert bu iti görür. 

- Ooo.... Bu malumat pek 
mühim. 

Ezan okundu. Camie girdik. 
Hayret!. Camide, akşam nama • 
zında, bir tek fert yok. Ama nü· 
munelik bir tane olsun yok.. Bir 
kör dilenci, bir ihtiyar baba bile 
yok. 

M. Beuasay hayretler içinde. 
- Burası müslümanların en 

büyük Katedrali olduğu halde! 
- Evet, Mösyö. 
- Cemaat nerede 
- Bilmem. 
- Hem bu semt, bu mahalle· 

ler Beyoğlu da değil. Doğrusunu 

söyliyeyim, siz bana millet laik· 
tir. dediğiniz zaman sözlerinizi 
beylik söz addetmittim. Nezake· 
ten reddetmedim. Fakat (intaki 
hak) oldu. Pardon azizim. Fran· 
.•aya. baJka bir fikirle dönü;y;orum. 

Demek ki sultanlar k 
kin temelsiz bir otorite1' 
ediyorlarmı§. Deıııek 

ı 
milleti anlamı§: F• 

- C' est la un hoııılll' ~ 
cest la un homme per~ 

Bunun üzerine o 
dik: 

- Anlıyorum ki 
bir askerden ibaret de 
da kuvvetli bir anlaY1f 
var. lıte bunun iç·~ · 
tün inkılabınızda bir ( ~· 
mak kabiliyeti) mevcut. f 1 
seden de pervanız yo~ahı 
lap bir (tecrübe) olP1 I Jlkl• 
tır. Zihniyet itibarİ1 1 

memleketim sizinkindeıtli a 
Orada bu derece şüıııul 
kılap yapılamaz. Hal 
inkılaba ihtiyacımız 

şiddetlidir. 

rs.uoboS.ugr 
~ l/o ı{o 

İtte, aziz okuyucul 
haftadan ziyade bir 
mübahase zeminleriıııis' 
rincisi Gazi oldu. 

- Ayaıof ya, Süleyll' 
ki saray, Evkaf müzeıİ·· .. 

- Büyükada, Beyi 
rayı, Boğazın letafeti .. • 

- Dolmabahce sar• 
bir gecenin hin ikind•İ ... 

Bunlar az intiba b~IM~H 
•! 

- Revenos au GhaZ1 

Frenklerin dilinde i' 
T esbih çeker gibi GaSİJI 'a 

Bir Madam: 

rüyorum. 
Bir sabık nazır: 
- Ne yazık ki 

rimle görmedim! 
Başvekil, Devlet he 
bulunmuyorlar?. 

- Efendim, bur-" 
makarri değildir. Bir 
dir. 

Bu sözüm üzeriOe, 
Gazinin Ankarası, nıö• 
zarında mistik ve ıem 
hiyet aldı: Bir nevi ıt 
Kudüs, Mekke veya 
niliğin, demokrasinin 

Şi,li: 4. ıo· 
ceı,a _____ , ____ ...... 

Deve dikenio 
şeker çıkarıb 

Son posta ile geleJI 
telerinin yazdığına f(lff 
Rusyada kimyagerler 1 
ıifte bulunmu§lardır. JJd 
ve dikeni denilen bir il 
ker istihsal etmektedir• 
keninde mühim ırıi 
bulunduğu anlaşılmıf, 

muhtelif semtlerinde bil 
kistan taraflarında çolı 
bu nebatm yeni kurul• 
kalarda kullanrlmaıııs• 
rilmiştir. 

Aile geçimine ? 
Maari V eki.Jeti ceh~ 

satı resmiyeıini haiz ~ ~ 
ZARUKYAN Biçki ~el 
tün teferruat ve incelt" 
ri ve ameli olarak eı••11 
ay zarfında öğretir ~e 
ıehadetname verir. 

Beyoğlu Altın S~ 6'. 
'lcadiye) caddesi N°· • 

ZAYi: Fen Fakiil~ 
kısmından aldığım ı. 
hüviyet varakamı zaY1 

hükmü Y.Oktur: "':{on~· 



nıp birincilikleri ve lig 
maçları başlıyor 

unan - Macar milli atletleri Atinada 
karşılaşhlar, Macarlar kazandılar 

F enerbahçeyi iki defa yenen Bohemians takımı 
bugün Taksimde Pera ile karşılaşıyor 

Bu cuma gene mühim ıpor fa· 
iyeti var. Lig maçlan baflıyor. 
Tekede Galatasaray ile la· 

.. tbalspor, Kadıköyünde Vefa 
Süleymaniyt takımları yni li· 
ilk müaabakalarmı yapacak • 

1stanbulıpor - Galatasaray 
gçn hafta tilt için kartılat • 

an Y birbirlrini, maçm uzatıl· 
ına raimn ynmdiklri için cu• 
günü yapılacak karıılqmanm 

k harartli olacafma tüph yok· 

Diler taraftan Türkiye futbol 
• incilikleri için grup müsabaka• 

ma bu hafta batlanacak ve bu 
· aabakalar Betiktat sahumda 
dacaktır. Bu itibarla bu sa• 

da yapılacak lig maçları geri bı· 
lmıtbr. Bu geri bırakılan 
lar arasında Fener bahçe -

tiktat maçı da vardır. 

Bohemians - Pera 
Şehrimize ıelerek Fener bahçe 
maç yapan ve ikisinde de ka· 
nmıt olan Çek takımı henüz 
riJDizde bulunmaktadır. Bu 

bugün saat on altıda Tak· 
m stadında da Pera ile kar§ıla-

1.tır. Ba:r:a n iyi oyunlar çıka
Pera takımı bakalım Fener • 
e gibi, hele ikinciıinde adeti 

vadan yenen bu Çek takımı 
rıııında ne yapacak? 
Atina, (Hususi) - Cumartesi 

··nü, Yunan - Macar milli ta • 
ları arasında atletizm müsa • 
alarma baılanmıttır. Alınan 
iceler ıunlardır: 

11 O metre manialı kotuda: Bi
ci Macar Kovaç 15,4, ikinci 

unan Mantikaa 15,4. 
Gülle atmada: Birinci Macar 

arani 15,38 metre, ikinci Macar 
O'Yart 14,38 metre, ijçüncü Yu

lı Filoros 13,23 metre. 
100 metre koıuda: Birinci Ma
Sir 10,8, ikinci Yunanlı Sake

yo 11 ,3 aniye. 

Yükıek a~amada: Birinci Ma
Keamarkı 1 ,83, ikinci Yunan. 

Lekaças 1 ,80 metre. 
1500 metre kotuıu· Bı' . • 

b k . . • rıncı 
ı 4,03,8, ıkınci Yunanlı yor-

puloe 4,05,2 dakika 
Bir adım atlamada·. B' . • 

acar Koltaa 7 . : ınncı 
be ,09, ıkınci Macar 

rovari 6, 79 metre. 

~ metre manialı koıuda: Bi
cı Yunanlı Mantikaı 50 1 'k" M V , , ı ın-acar andaa 50 4 . 
4 1 

, aanıye . 
. x 00 bayrak koıusunda: Bi-
ı Macar takımı 42 7 . 

D' k , sanıye. 
·11 ıı atm~d~: Birinci Yunanlı 
ı aı 46,59, ıkınci M D 

45 05 
acar onon-

, metre. 

Oç adını atlamada· B' . . 
acar Doıkoti 13 92 'k'. . ıyrıncı 

1 R ' , ı ıncı u • 
n ı akisi 13,79 metre. 
800 metre kotuda. B' . . M S · ırıncı a· 

ak
ayo 1,59,8, ikinci Yunanlı 

org opulos 20 00 4 d k'k ' , a ı a. 
200 metrede· B' • . M 
fk

. 
3 

· ırıncı acar 
ı ,80 metre. 

5000 metrede· B' · · M 
11 

• ınncı acar 
e ey 15,30,1, ikinci Macar Si· 

fo 15,3'),4 dakika. 

Son ma~larında en iyi kaleci oldugunu 
eöstercn Galatasaraylı Avninin bir 

kurtanır .. 

iki elle diık atmada: Macar Da· 
roni 28,66 metre ile birinci gelmit 
ve dünya rekorunu kırmak için 
2 ıantim kalmıtbr. 

Cirit atma: Birinci Macar Var
aenkl 65,55, ikinci Yunanlı Ha
cı Yani 54,91 metre. 

30 kilometrelik aaraton kotu· 
ıunda: Bjrinci Yunanlı Kiryaki
dis 1 saat 56 dakika, 36 aaniye, 
ikinci Macar Kalamyos 1 saat 59 
dakika, 45 ıaniye. 

800, 400, 200, 100 metre bay· 
rak koıularında Macar takımı bi· 
rinci gelmıitir. 

Neticede Macar milli takımı 
100,5 puvanla birinci, Yunanlı 
milli takımı 67,5 puvanla ikinci 
gelıniıtir. 

Lig maçları programı 
lıtanbul mıntakaıı futbol heyeti 

reiıliiinden: 
12 • 10 • 1934 tarihinde yapılacak 

olan mıntaka reami birincilik müaaba· 
kalan afaiıya yazdmııbr: 

1 _ Takıiın aahuı: Komiser Muh-

liı Bey .. 
Galatasaray • latanbalıpor paç t.. 

kımlan ... t 11 de hakem Hailt lln • 
hiın Bey •• 

Balataaaray • lıtanbulapor B. ta -
lcunlan nat 12,40 ta hakem Halit Ga· 
lip Bey •• 

Topkapı • Beylerbeyi A. ••lamla • 
n ... t 13,90dehakem1. Muhitti• Bey. 

Galatasaray • htan1"alıpor A. ta • 
lom1an 1Ut 15,30 ela hakem Buri B. 

2 - F....-ııçe aabaamda: Ko • 
nıiaer Kemal Bey. 

Vefa • Süleymaniye ıenç talumla· 
n saat 11 de hakem Cafer Bey. 

Vefa • Süleymaniye B. talmnlan 
aaat 12,10 da hakem Cafer Bey. 

HiW • Kaaımpqa A talmnlan aaat 
12,10 da hakem Cafer Bey. 

Vela • Süleymaniye A. talmnlan 
Mat 15,30 da hakem S. Salibattin B. 

3 - Beıiktaı aabaaında bu hafta 
Türkiye ıunıP birincilikleri yapılaca
iınclan fikiıtürde hu sahada meYcut 
maçlar' tehir edilmiıtir. 

Voleybol 
Voleybol ve Buketltol heyetin • 

den: 
Vole,.ltol birincililderine buırlık 

olmak üzere tertip edilen TumuTa 
maçlarına 12 • 10 • 1934 Cuma ıünü 
Galatasaray loblinde bqlanacakbr. 

Saba imiri Tabir Beydir. 
Taknnlar apiıda ıö.terilen ... t • 

lerde aabacla apor layafetiyle hazır 
lııalunmalıdrrlar. Vaktinden on dakika 
ıeç Ulan taknnlar laükmen matlup 

lstanbulun kurtulut gününün 
dHir aeneai münasebetiyle Rei· 
ıicumhur Hazretlerine Vali ve Be
lediye Reisi tarafından fU tazim 
telgrafı çekil mitti: 
GAZI MUSTAFA KEMAL HZ. 

Türkiye Reisicumhuru 
Ankara 

insanlar için saadetlerin en bü· 
yüğü olan milli varlık ve birliği· 
nin kurtuluı yıldönümünü derin 
sevinçler içinde kutlularken latan· 
bul büyük adınızı kendisine ver· 
diğiniz eııiz ıerefle birlikte ana· 
rak en derin bağlılığını sunmak· 
tadır efendim hazretleri . 
latanbul Vali ve Belediye Reisi 

Muhiddin 
Reisicumhur Hazretlerinin bu 

telrraf a lütfen verdikleri cevap 
ıudur: 

Muhiddin Beyefendi; 
lıtanbul Vali ve Belediye Reisi 

Kurtulut ıününün yıldönümü· 
nü kutlularken hakkımda gösteri· 
len duygulara teıekkür ederim. 

Reisicumhur 
GAZI MUSTAFA KEMAL 

Polis haberleri: 

Pençercdcn bakarken 
düştü 

Galatada Perıembe pazannda 
Arılan hanının bir odasında otu· 
ran Nurettin Efendi pençereden 
bakarken müvazenesini kaybede· 
rek dütmüı, ayağmdan yaralan· 
mıthr. 

Serglel yaral1Jan "lko 
Hayim iıminde birinin evinin 

önünde tavuk keserken çıkan kav· 
gada Hayim ile oğlu Serkisi ya· 
ralamaktan ıuçlu Nikoloıun 
muhakemeai dün birinci cezada 
ıörülmüttür. Nikolo. bir ay hap
se, otuz lira tazminat •e üç lira 
mahkeme masarifi ödemeie mah· 
kiim edilmiıtir. 

Kütüpanelerde kitap yap
rakları jiletle kesiliyormuş 

Son zamanlara bazı umumi kü· 
tüphanelerde kitaplann sayıfaları 
jiletle kesilmektedir. Bu kesilen 
aayıf al arın baz darı pek mühim 
tarihi vakaları taıvir eden renkli 
minyatürleri ihtiva etmektedir. 

Maarif V ekileti tarafından bir 
kütüphaneler komisyonu teıkiline 
karar ~erilmittir. 

Blleclk mebueu Sallh Bey 
hafif bir kaza geçirdi 

Bilecik mebuıu Salih Bey bir 
kaç ıün eyyeJ Beyoilu caddesin· 
de hafif bir kaza geçirmittir. Sa· 
lib Bey T okatliyan ciYarında yaya 
kaldırımından in.erken ayağı bur· 
kularak incinmit Ye bu arızanın 
tedavisi için kendiıinin haıtJne • 
ye yatırılması muvafık ıörülmüt • 
tür. Salih Bey Şitli Sıhhat Yur • 
duoda tedavi olunmaktadır. 

Öirendiiimize göre Salih Be • 
yin rahataızhiı geçmek üzeredir. 
Sıhhat temenni ederek ıeçınit ol· 
aun diyoruz. 
---· .......... li-HAlllO:S -----flAl ...... INWAACM MM-

addolunurlar. 
Vefa • latanbul ıu •porlan 16,30 

Talit Bey •• 
l ıtanltulıpor • T opk.apı 17 ijadi B. 
Fener'bahçe • Galatasaray 17,30 

Sami Bey •• 

Cim Londoe dUnya 
9amplyonu 

Atina, 8 (Husust) - Dünya 
aerbeıt ıtiref tampiyonu Cim 
Londos Amerikada Şikagoda 

Stranıel Louiıi yenmittir. 

ey a 
Cuma akşamı bitiyor 

Bütün vatandaşlar sevinçle reylerini 
atıyorlar. Beşiktaşta toplanan reyler 

on üç bini buldu 
Dün belediye intihabatınn do • reylerini vermiyenler zaman za .' 

kuzuncu günü idi. Bütün rey man gelerek reylerini atmıılardır. 
sandıklarına dün de binlerce va- Dün atılan reylerle Beıiktaı kaza· 
tandaılar reyini atmııtır. ıında rey nisabı doldurulmuıtur. 

Rey atma müddeti cuma günü Buradaki niıap 12500 dü. Atılan 
a.k9amı biteceii için timdiye ka • reylerin miktarı ise on üç bine ya· 
dar reyini her hangi ıuretle atma• kındır. Bundan sonra: ÜÇ gün ni• 
mıı olanlar üç gün zarfında mer· saptan fazla rey atılmıı olacak· 
kezlerdeki sandıklara giderek rey hr. 
lerini atacaklardır. Beyo§lunda 

Bazı yerlerde erkeklere naza· Beyoğlu sandığı ıabahtan ali-
ran kadınlar daha fazla rey at • ıama kadar Kaıımpaf&da Camii· 
mıılardır. Köylerde ise hemen, kebirde durmuf, saat yirmi bire 
hemen rey atmıyan kimse kalma· kadar herkeı reyini vermiftir. 
mıthr. Halkm belediye intihaba· lki gün zarfında Kasrmpatada 
tma karşı gösterdiği bu alakanın sekiz bine yakın rey atılmıttl1'. 
cuma günü aktamına kadar ayni Beyoğlu kazasında da nisap he• 
tekilde devam edeceği muhak - men hemen temin edilmit gibidir. 
kaktır. Dl§er intihap yerlerlnde 

Cumhuriyet Halk Fırkası vi· Sarıyer ıandığı ıabahtan ona 
liyet idare heyeti reisi Doktor Ce· kadar Zekeriya !köyünde, on bu· 
mal Bey, dün bizzat intihap yer • çuktan on dörde kadar Oıkümrü 
lerini gezerek tetkikat yapmııtır. köyünde durmuf, sonra Kum kö • 
Bundan batka vilayet idare heye· ye gönderilmittir. 
ti azaları da muhtelif mıntakalar· Buradaki sandığa Demirci, 
da intihaba nezaret etmiılerdir. Kum köy, Gümüt dere köylüleri 

Rey sandıklannın batı her yer• rey vermitlerdir. 
de kalabalık olmakta, muzika • Adalar sandığı Büyükadada 
lar, aaz heyetleri milli havalar durmuı, evvelce rey vermiyenler 
çalmakta, nete ve eğlence içinde gelerek reyerini atmıtlardır. 
rey atılmaktadır. Bakırköy ıandığaı da Yetilköy 

EmanönU aendı§ında nahiye ve köylerinde dolathrıl • 
Eminönü sandığı dün öğleden mııtır. 

e"YVel Küçük ayasofya camiinde Sandıklar1n bugUn bulu• 
bulunmuı, Küçük -ayaaofya, la- naca§ı yerler 
hakpafa mahalleleri rey atmııtır. Sandıkların bugün bulunacak· 
Sandık öğleden sonra Akbıyık ca· lan yerler şunlardır: 
miinde bulunmut, Sultanahmet, Eminönü sandığı ıababtan ak• 
Cankurtaran mahalleleri rey at • ıama kadar Atik AliP&J& camiin· 
mıtlardır. de bulunacak, Alemdar, Molla 

Fatih aandı§ında Fenari, Mahmutpaf& mahallele· 
Fatih sandığı sabahtan akta • ri rey atacaklardır. 

ma kadar Evliyaı camiinde bulun• Fatih sandığı sabahtan öileye 
muı, Seyit Ömer, Merkez efen • kadar Gazlı çe9me kaTakolunda 
di, Melek hatun, Uzun yuauf, bulunacak, Kazlıçeıme mahalle• 
Karabaı mahallelerinde oturanlar si ve fabrikalardaki ameleler rey• 
rey atmıılardır. Burada aabahtan }erini atacaklardır. 
aktama kadar mehter takımı çal· Sandık öğleden sonra imrahor 
mıı, İtçi kadınlar ırup grup gele· camiinde bulunacak, imrahor, 
rek reylerini venniılerdir. Hacıevhat, Hacıhamza, Ahiçele· 

OakUdarda bi, Ali fıkih mahalleleri rey a· 
Üsküdar sandığı dün Umrani· tacaklardır. 

ye, Retadiye, Düdüllü, Sultan Üsküdar aandığı Beylerbeyin· 
çiftliji, Çekmece köylerinde do· de bulunacak, Beylerbeyi, Burha· 
la9tırılmıf, bütün köylüler reylC:. niye, Küplüce, Abdullah aia 
rini Termitlerdir. Sandıkla bir • mahalleleri rey atacaklardır. 
Jilete bir de muzika dolaımıı, köy- Beykoz sandığı öğleden evvel 
lüler milli oyunlar oynamıtlar, Akbaba köyünde, öğleden sonra 
tarkılar söylemiılerdir. Dereseki köyünde bulunacaktır. 

Dün bu köylerde 711 rey atıl- Kadıköy sandığı Süadiyede bu-
mııtır. Üsküdar merkez sandığı· lunacak, Kozyatağı, Süadiyede 
na da 131 rey atılmıttır.. Dokuz oturanlar reylerini atacaklar • 
gün zarfında Üsküdar sandığına dır. 
14218 vatandaı rey atmııtır. Betiktaf sandığı Bebekte cami 

Beykozda içinde bulunacaktır. 
Beykoz sandığı araba ile p0 • Beyoğlu sandığı Tophanede 

lonez ve Cumhuriyet köylerine Kılıçali camiinde bulnacak, Gala-
götürülmüt, burada da oyunlar, ta mahalleleri rey atacaklardır. 
ve danalar araıında köylüler rey· Sarıyer Hndığı Kemer burgaz 
lerini atmıılardır. köyünde bulunacak, Pirinççi, Ce· 

KadıköyUnd6 heci Pentehor köylüleri rey ata• 
caklardır. Kadıköy ıandığı Sahrayi cedit 

mahallesinde bulunmuıtur. Bura· Adalar sandığı gene Büyüka• 
d k · d ğ b k k l b l k dada duracak, Bakırköy sandıjı 

•1 
1 

san 
1 kınt a9ılçbo 

1 
~ ad a 1 Yetilköy nahiye ve köylerinde do-

o muı, me ep ta e e erı e ge • I 1 kt 
1 k l ld w .. .. 1 aıtırı aca ır. 
ere naıı rey atı ıgını gonnuı • - - -----------
lerdir. Ayrıca muallimleri tara· ı Kaçak çakmak taşı 
fında da kendilerine izahat veril- Kandıra kazası Akçaova kö • 
mittir. yünde Salih oğlu Atir Efendinin 

Be9lktatta evi muhafaza memurları tarafın· 
Beıiktaı ıandıiı Arnavutköy· dan aranmıt •e 500 çakmak tqı 

de nahiye binaaı kartısındaki mu· bulunarak muaadere edilmiftir. 
vakkithane önünde durmuş, Ar • Suçlu müddeiumumiliğe teslim e
navutköylülerden evvelki ıün dilmiıtir. 



TAKViM--, Kaliforniya 4,5 milyon 
dolar tasarruf ediyor • GQa dolu'o 

Dlaya Alevlealrs 
&.06 

Carşam~ı Perşembe 
10 ı el Teşrin ıı 1 et Ttfrl n 
ao c. Ahir I RECEP 

6.07 

Umumi harbin sonundanberi gerin altına nüfuz 
eden suyun esrarengiz izinde yürüyen dört profesör 

cııa batuı 

Sabah ııamuı 
17,40 
5.00 

17,39 
5,01 

~--Çeviren : A. C. ____ _ 

Suyun ne ıuretle yerin albna nü • 
Euz ettiğinin iki alim tarafından keıf
olunmaaı ıayeainde Kalifomiya çift • 
likleri geçen ıene dört buçuk milyon 
dolar taaarruf etıniılerdir. 

Umumi harbin sonundan beri Ka
liforniya Oniverıitesi profesörlerin -
den Dr. :F'rank, J. Veihmeyev ve Dr. 
'.Anbur H. Henderickıon yerin altına 
nüfuz eden suyun eararengiz izini ta· 
kip etmekle metğul olmaktadırlar. 

Bunlar tarafmdan yapılan keıif ıim • 
diye kadar cari olan kaideleri alt üıt 

ebniıtir. Yeni keıif, Amerikada, ıun'i 
olarak tulanan 1 milyon hektarlık a· 
razi üzerinde zeriyat yapan insanlar 
için milyarlarca dolar taıarrur vadet • 
mektedir. Birletik Amerika eyaletleri
nin üçte birinde mühim mahıulatrn 

hiç olmazaa biri ancak ıun'i irva ve 
iska mesabesinde yetiıtirilmektedir. 

Birleıik Amerikanın cenubu aarbi
sinde tarihin en büyük irva ve iska 
projelerinden birisi tahakkuk etmek Ü· 
zere bulunuyor. Bu proje ıaye

ıinde 800.000 hektarlık arazi zeriyat 
için taranılmıı olacaktır. Kolorado'nun 
büyük baraji bir iki ıene sonra Arizo
Dllt Kalifomiya ve Nevada'nın çöllük 
havalisine mahıul verici ıulannı del
meğe baılıyacakhr. 

Ta eski zamanlardan beri arazinin 
iıkaıı için üç faraziye yürütüyordu: 
1 - Nebatatın ve ağaçlann, alabildik· 
Jeri suyu ayni süratle ıarfettikleri ve 
ona göre neıvünema bulduklan; 2 -
Suyun yer altında bir teıekkül parça· 
aında olduğu gibi her tarafa ıirayet 

ettiği; 3 - mezru olmıyan arazinin 
güneıe maruz kalırsa kunıduğu. Veih
meyer ile Henderickson 'un tarafından 
yapılan esaslı tecrübeler üzerine bu 
üç faraziyenin yanlıı olduğu anlaııl • 
mı§tır. 

Yapılan 'tetkikat için ilk adım~ 
mak üzere bunlar Kaliforniyadaki 
Darvis üniversitesinin tecrübe çiftli • 
ğinde sulama hendekleri açmışlar ve 
evvelce ölçülen su miktarlanru bu hen· 
deklere yollamıtlardır. Suyun albna 
nüfuz ettikten sonra bütün bu hendek· 
)eri kateden 6 kadem derinliğinde bir 
hendek açarak onun içine girmiıler ve 
bu hendeğin yan dumarlarını tetkik 
etmiılerdir. Burada görmüıler ki, içe
risine üç pus su gönderdikleri bir hen
dekte ıu bir pus derinliğe kadar ıide
rek orada kalmııtır. lki alim saatlerce 
bekledikleri halde ıuyun bir damla • 
11nın bile daha derinliğe gibnediğini 
mütahede etıniılerdir. Kuru topraktan 
yaı toprağa tedrici bir İntikal görül • 
memiıtir. Alimler yaı topraktan nü • 
muneler alarak muayene etikleri za • 
man topragnı her tarafında müsavi 
Öerecede yaı olduğunu teabit etmiı -
lerdir. Sobada kurutulan toprağın ıu 
muhteviyab ağırlığının takriben yüz
de 25 i niıbetinde idi. 

Bunun üzerine profesörler hendek-
lere üç puıluk ıu daha gönderiyorlar 
ve timdi garip bir hal ile kUfılatıyor
lar. Bu su evvelce 11lanan toprak taba
kasına nüfuz etmek lazım ıelirken 
bu tabaka katiyen faz)a su çekmiyor 
ve eskiıinden daha ziyade ıalaıunıyor. 
Fakat onun altındaki tabaka da birin
c.i toprak tabakası kadar ıslanıyor ve 
ıu ikinci tabakanın da her tarafına mÜ· 
ıavi surette nüfuz ediyor. Ondan son
ra ulağa keyfiyeti ikinci tabakanın 
hududunda birden bire duruyor. 

Muayyen miktarlarda ıu vermek 
aayesinde hendeklerin toprak tabaka· 
lan hep böyle müıavi surette 11latıla
rak o hendekleri ortasından kateden 
büyük hendeğin derinliğine kadar ıu
lanıyor. Her ulanan toprak tabakası 
daima yüzde 25 miktannda ıu emi • 
yor. Ne kadar fazla su verilirse veril
sin, birinci tabaka, ikinci veya üçün • 
cü tabakadan fazla su emmiyor. 

Ayni toprakta neden muhtelif 11 • 

lanrna dereceleri hasıl olamıyor? Bu
nun cevabını laboratuvarda yapılan 

tecrübeler veriyor. Kenarlan ıızıntılr 

olan bir toprak kabm içine ıslak top • 
rak konuluyor. Ondan sonra bu kap 
sürale döndürülüyor, topralctaki rü • 

_ ___ tu t bu tli evirmekten hasıl o • 

lan kuvvetle kabın kenarlannd&ki ıı· 

zıltı ıayeıinde clıı~mya doğru hrlatı • 
lıyor. Alimler bu sayede teıbit edi • 
yorlar ki, bazı muayyen toprak par • 
tikülleri aayeıinde bu siklet kuvveti
ne mukavemet edebilecek kuvvet ıı • 
kı tutulan toprak rütubetinin hududu 
ıayet muayyendir. Bu toprak parti • 
küllerinin bir tabakası tam hi11eıini 

almadan rütubetin ıızıp geçmesine mü· 
ıaade etmiyor, bilakiı o rutuheti yaka· 
lıyor ve büyijk bir hırıla muhaf ua .. 
diyor. Fakat toprak partiküllerinin 
su alma kabiliyeti ıu ıayeaine vaııl 

olur olmaz, fazla gelen ıuyun ikinci 
tabakaya doiru ıızıp gitmesine müıa
ade ediyor. Bu ıuretle toprak tabaka· 
sı evveli. kendisine li.zım gelen ıuyu 
aldıktan ıonra kalan ıu daha derinlik· 
Jere aidebiliyor. 

Demek ki, toprakla, ıuyun nüfuz 
edebildiği dereceye kadar müsavi mik
tarda ratıp olması lazım gelir. Bunun 
derecesini toprağın su emme kabiliye
ti tayin ediyor. Şu hale nazaran hiç 
bir toprağın yarı yarıya veya dörtte 
üç niıbetinde 11Jahlmaıma imkan yok
tur. 

Islak toprak, mikroıkopla muayene 
edildiii zaman görülüyor ki, ıuyu 

ıımsıkı tutanlar toprak pratikülleri 
değil, bu partiküllerin birbirleriyle çar
pııtıklan noktalarda bulunan ufacık 

yarıklardır. Muhtelif toprak menbala· 
nnın kaldırma kabiliyetleri; bu parti
küllerin büyüklüğüne ve adedine, bir 
de bunlann birbirlerine ne kadar arla 
bir surette bailı bulunduklarına göre 
değiımektedir. Balçık cinıinden olan 
toprak kumdan daha ziyade ıu eme • 
biliyor. Çünkü o cinı topraklann par
tikül adedi daha fazla oluyor ve bun
lar ıuyun smp geçmesine karıı daha 
fazla mukavemet ediyorlar. 

Şimdiye kadar gerek çiftçiler, ıe • 
rek .. ilim •damlan. aiac1ann t.opnk 
içindeki ıuyu köklerin emme kabiliye-

ti dereceıinde ıarfetmekte olmalanm 
pek tabii buluyorlar ve bir taraftan 
güne§ ile ona merbut olan tebahhur 
hadiıeleri, diğer taraf tan da ağaç kök
leri ara11nda mevcut ıu miktan için 
bütün manasiyle bir yant yapıldıftnı 
kabul ediyorlardı. Bunun için, mevzuu 
bahıolan iki alim gayet iyi düıünül • 
müı bir tecrübe yapmıılardır. Oıtü • 
vane ıeldindeki büyük kaplar içine 
ağaçlar dikerek bunları çulcurlann i -
çine yerleıtirmiılerdir. Bu çukurlann 
boyunca, seyyar '\'İnç vazetmiılerdir. 
B• vinç sayesinde aiaçlar yukanya 
kaldınlarak tartılmıı, toprağa emme 
kabiliyeti derecesinde ıu verilmiı ve 
ondan sonra tekrar tartılmııtır. Ondan 
ıonra, her türlü techizatı menebnelc j. 
çin çukurlann Üzerleri tarnamiyle ka
pahlmıştrr. Bunu müteakip ağaçlar, 
sanki bir meyve bahçesinde bulunu • 
yorlannıı gibi, kendi halJine terkedil .. 
mitlerdir. 

(Devam edecek)',. 

oııe nanıuı 11.0l it.Ol 
ikindi namazı ıs. ı• [5.(t 
Akşam namazı 17.40 17,~9 

Yauı namau ıo.ıo 10.09 
imsak 4.!7 4.18 
Yılın gtçcn gfinlerl 176 27'1 
Yılın kalan ı:Un1erl 89 18 
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Biraz sonra kemiği maıa ile a .. 
teften çıkarmıt, üzerindeki kül
leri üflemit ve kemiii soğutmut· 
tu. Şimdi kemik üzerinde bir ıe· 
kil halinde hasıl olan çizgileri ve 
yarıkları tetkik ediyordu. Bu 
tetkikat bitince falcı ayağa kalk· 
mıttı. Galiba içtima artık hitama 
ermitti. Falcı üç arkadaşa birer 
birer bakarak falın neticesini ken-

18,30 - Franıızça den 19,00 - dilerine anlatıyordu. Barı hiç 
Plik neıriyab. 19,30 - Türk muaiki bir kelime anlamıyordu. Yalnız 
neıriyatı: "Ekrem, Ruıen, Cevdet, Monıolca anhyan arkada91nın 
Necati, Şevki, Mustafa Beyler ve Ye. benzi kül gibi olduiunu ıörmüttü. 
cihe, Semiha Hanımlar''. 21•20 - A • Biraz sonra falcıya biraz para ve• 
janı ve hona haberleri. 21,20 - Stüd· 
yo caz ve tango orkeatraaı, rerek dııarıya çıkmıılardı. Av • 
sn Km. BtnlREŞ. aet :m. dette Barı arkadatlarına sormuı • 
18·15 GUndll• neorlyatı. 18: Nef'll mu.el· tu: ~ 

ki, 19: Saat ayan ve aalre. 19.115: Radyo or- "H 'f' k k • · 
kestrası. 20: Konferanı. 20.20: PJAk. %0.CŞ: - eri ID oyun emıiı Üze • 
Konferans. 21: Piyano konaerL 21.Uı Ta • rinde okuduiu ıeyleri neden an • 
&'annı. 2%,05: Orkestra salon muılkld.) latmıyoraunuz? Her halde iıtedi. 

2%8 Kil%. VARŞOVA, 1845 DL 

18: Keman kon.eri. _ Muulıabe. ıu:s:• ğin teyler botuna ıitmedi ıali • 
PJAlc. - Muhtellf. 19.115: Orkeltra. - Ma· ba?,, 
Ahabe. 20: Eski piyano muılktıı. - Mına.. Sual sorulan arlCadat evvela 
Jıabe. 20.ıs: Solist kcmeerf. H.,15: lluahak 
%1: Pllk. 2U5: Haberler, 22: Coplnlıı eser- ditlerini 11krıtırarak bir 9ey söy • 
Jerlnde11. komer. 2%.SO: Eenebl cWUe konfe • lememiı ve önüne bakmııb. Bara 
ran1. 22.40: Tagannl. ıs: Bekl&m ve konser. buna hayret etıniıti. Fakat Bar • 
ıs.115: Dana muatldııt. 

M5 Kil%. BUDAPEfTE, w DL 11n israrı üzerine nihayet arkada • 
J~.s:s: Orkestra. kouerl. - Amele netrl· !I demitti ki: 

,-atı. :o.so: o~ nıt.kll. 2a.ao: sıran · 
musikisi. 2uo: Danı muıdktıl. - "Yarın ejderha saatinde ( ıe· 

841 Kh:r:. BERLtN JH m. kiz ile on arasında) §ark iıtika-
19 .so: Ev muslldııl. 20..0: AA.ktl1allte Te metinde bir çok büyük kutlar ge• 

babe.rler. 21.10: Ne,ell mullkl. 21,U: Mllll 
netrlyat. 22: Orkeatra konaerı. ıa: Büerler, lecek, dağların ti gerilerinde 
28.20: Ne&ell ıece muıılkllL büyük bir alet yakacaklar, ıizhı • 

59Z Khz. VİYANA, 60'7 m. rıldıyan büyük kuşlarmızla onlara 
18.o:s: Kll&l'teı konseri. ıı: ıre .. ••he. ka111 çıkarak harp edeceksiniz. 

20.!0: Kaemt.ea ballı: lfJll)Udertnt nakil, il.il 
ntchard Vagımin eserlerlnclen konlel' Ar- Yılan saatinde (10 ile 12 arasın· 
tnro '.f'09C8nlnin idaresinde ve Lotto Lelımaa da) kutların bir çoğu ölerek dağ· 
nm l!tlraldle. 21: Aktlallte, ta.ıo: l'.lpenn- ların üzerine dü9ecek, bizim li· 
toca. %8.SO: Haberler, 28.50: Şrammel ma -
.ıkllı, ı ruıc. :.. ıanımızı anlıyan ıene bu -ölü kut· 
.&...wwwıııımn•ı•ı== wwwııı11111w;w=- lar araıında bulunacaksın. 
....... ....,. • ..,.. ..._ti'• Jti .. • _.ttjkini bu • 

lıveç ve lıveçliler hakkında yama rı ıaçlı adam yerin dibine geçtik· 
akıam lıtard:Rıl radyosunda Selim Sır- ten ıonra başka bir insan olarak 
n Bey hir müıahabe yapacaktır. tekrar meydana çıkacaktır.,, . "'" . 

Biraz sonra üç arkadat tayya .. 
reciler barakasında diğer arka • 

İHizalarında yıldız işareti olanlar üzer· 
)erinde 9 _ ıo da muamele görenler· datlarına iltahak ettikleri zaman 

BORSA 

dlr.] Rakamlar kapanış fi atlarını ~6sterir. falcının falinda çıkan kara ha be· 

nukut (Satı ) rin bıraktıiı tesir zail olup git· 
mitti. 

• Vfyaaa !4. -* Maı:lrlt 11, _ Bu aralık verilen hava rapo• 
* serıın 44, - rurula hava vaziyetinin gelecek 
* Varşova 24• - yirmi dört saat zarfında deg"'itme-• Budaptıte ~6. -
• Bükrcş 19. - si muhtemel olmadığı bildirili· 
• Belgrıt ~•. - d d b k 1 * Yotohıma 3,, _ yordu. Pencere en ııarı a ı • 
* Alaıı • 924, - dıiı zaman karın duraksız devam 
* Mecidiye 118• - etmekte olduiu görülüyordu. 
• Rulcaot 239, _ 

Demek ki falcının söylediii fal 
Çekler (kap. •a· 18) ıülünç ve uydurma ıözlerden bat· 

* LOadra 61US • Srothlm a.ısı4 ka bir §ey değildi. O sözlere an· 
• NeT)'ork 0.7Q9l87 * Viyana 4.!6U 

- s cak hı'ıterik bir kadın inanabilir· * Parls 12.06 * Mıdrlt :ı. !4:\ 

• Mlltııo u11 ı • Berllo 1,9761 di. Aaırlarmıızın terakkiyatı ıa • 

'* Londra 613,-
* NeyYork 125. -
• Parls 16S. -

* Mlltıso 217,-

* Brllkscl ili. -

* Atlna 24, so 
• Cenene 816, •• 

• Sofya ?4,-

* Amsterdım 85, -
ı •Prag ıoo. -

• Stokholm 3'f.-

T ı d 
. + Brlikıet 3·4050 • Varşon 4.r.o yesinde icat edilen bir tayyareyi 

Una Yo Un a Yeni • Atin• 83.4618 • Badıpeşte 3,978! 
* Ceııene U364 • Blltreş 79,565 idare ile mükellef olan ceıur bir 

bir sefer * Sofya 66.2575 • Delırıt 34.6675 tayyareci o sözlere ehemmiyet * Amıterdım t.1775 * Yokohımı t.6S6' d 
Bir Macar tirketi Türkiye ile • Pug 19,0175 Moston 1089.50 vermezdi. Bir iki gün zarfın a 

Macaristan arasında motörlü bir ll~=~==::E~;;l::Tİ=.ir=-iiai======lll havanın açılacağı ve tayyare mu· 
gemiyle aktarmasız doğru sefer • harebeleri olacağı ıüpheıizdi, 
ler teıiı etmittir. Budapefte is - • iş Bankası ıo.oo Tertos -.- dütmanın bombalarla taarruz et• 

• Anadolu 27.:\0 • Çfmeoto u . 13.60 
mini taııyan bu gemi ilk defa tam Reji t. 25 Ooyoa Değ. -.-· meıi ve yangın çıkması da gayet 
yüklü olduğu halde bu ayın 12 Şlr. Hayriye ı~.~o Sark Del. -.- tabii idi. Bunları evelinden ha· 
sinde limammızt aelecektir. Bura· MerkezBaakası~a.-- Balya -.- ber vermek için koyun kemiğini 

• U. Sigorta -,oo Şartı: 11. ecza -. -
dan Berut, Hayfa ve lıkenderi· Bomontl 12,ıs Telefon -.- alete sokmağa lüzum yoktu. Bu 
yeye gidecek, dönütte İzmir ve hava muharebelerinde kimin ka· 

istikrazlar tahviller 
lstanbula uğrıyarak Tuna liman - lacağı, kimin öleceii de ıonra • 
larına çıkarılacak Türk eşyasını * ı 93STürt Bor.t 29"'5 Elektrik -.- dan herhalde anlatılacaktı. Tay· 

lh . 1128,IS Tramvay -.- l b' 
alacaktır. racat eıyaınızın mer • • .. _ m 28.- Rıhtım -.- yarecilerin hayatları emin o a ı • 
kezi Avrupaya naklinde, Tuna yo- ı• fstlkrtııDabl111 93,00 • Aaadoln ı •S 95 lir miydi? Harp harptır, vene· 
lu büyük bir ehemmiyeti haizdir. •Ergani istikrazı 97·- • Anadolu 11 45,9~ lam! 

19!8 M~ A -.oo Anadolu Dl -.-
Gemi Çekoslovakya, Avuıtur • Bafdat. -.oo *Mli•essll A ~o.os Bars kadehini bir arkadatına 

ya ve cenubi Almanyaya gönderi· doiru kaldırarak: 
lecek etyayı ucuz bir tarife üze • Sinemacıların toplanbsı - Sıhhatine azizim! Artık bu 
rinden nakledecektir. Filmlerden alınan gümrük res· muharebeye nihayet verelim!,, 

Işık gazetesi minin fazla olduiunu iddia eden demitti. O gece votka kadehleri 
lzmirde çıkan Otık) gazetesi sinemacılar, dün ticaret odasında pek çok defalar kalkıp inmişti. 

Uç yatına airmiıtir. Tebrik ede- toplanaca1clardı. Ekıeriyet olma• O kadar ki Bara'ın o gece ıarhot 
rıı:. dığından toplantı ıeri kalmııtır. olmak arzuıu fazlaıiyle yerini 

buJmuıtu. 

Gece ''ar111 herke• 
na çekili;ken karın heııü• 
dıiı ıörü)müttü, Fakat el 
Bara yabğa yatmadan eY 

ciye, ıayet havada bir 
olurıa kendiıini uyandırlP 
haber vermeıini eınrebD • 
bir ihtiyat tedbiri olmak 
lağım batı ucundaki 
on dört numaralı kuvv.te 
yar etmitti. 

O gece Noftadar ,eh • 
elektrik lambaları yanın 
he sakindi. Keaif kar 
On metre ileriıini bile 1 
bil değildi. Şu halde bir. 
hücumundan korkmaia 1lif 
yoktu. 

Her ne kadar limbal 
dürülmesi emredilmifl8 ,jt 
mirler vardı ki mutlaka 
dilmeıi icap etmiyordu. 
mandanı diyor du ki: 

. - "Japonetz ıene, si 
mek isterse limbalanJDlll 
ıek bile o ıene gelip biıl 
Emin olunuz bütün 9ehri 
hava müdafaa çenberind 
bir farenin bile ıoçmeıilll 
yoktur. 

T ekniıin en ıon ter 
göre hazırlanmıt olan bu 
a çenberine itimat ederek 
gidip yatmıttı. Fakat pe 
daj yerlemide, tasfiyeh 
fabrikalarda ve atelyeterd• 
gece çalıtmakta devanı edU.•t>ct 
du. 

Tepelere yerlettirilnı~ 
haıaı tayyare dinleme ~~ 

re aen-munenaıs 

henüz ikmal ebnitti. 
lunda idi. Kar yağmaktf. 
ettiğinden o da gidip bir 
dar uyumak istem it ti. 
itareti onu uykudan bird 
uyandırdığı zaman on d 
yoksa bir saat mı dalmıt 
anlıyamamııtr. Herhald• 
dis bir ııçrayııta kendisi-' 
nın önünde bulmu9tu. 

Havaya baktığı zanı.ı' 
rak, ıoğuk ve yıldızlarl•. 
bulunuyordu. Dail•rdals' 
uzaklardan parıldadığı 
yordu. Mühendis üç d 
sıçradıktan sonra sant,.I• 
ve dinleme aletini kula 
rerek etrafı dinlemitti. fi 

Yanında oturan insaıd 
rindeki dinleme aletleri11İ 
ediyorlar ve bir takım 
yazıyorlardı. Bu rakadl 
matik surette bütün kı 
oluyordu. Büyük bir 
zerinde bulunup aletten 
ziya ile tenvir edilen bit 
ha üzerindeki murabbal 
zan kırmızı, hazan da 
nokta görünüyordu. Bil 
hanın yanına bir barit• ts 
Bu haritanın üzerinde ~· 
denden bir kol mütenı• 1 

zag hareketlerle çizgiler 
du. Bu çizgilerin her bir 
o kol kendiliğinden bir 111 
ruyor ve bunun üzerine 
mamul dar bir cetvel 
iıimler, numaralar ve i 
rülüyordu. 

Bayat balak yl 
zehlrlendl 

lstanbul Ticaret ve ;,.I 
duı hademesi kltif Ef. 
balık yiyerek zehirleııOSİf 
müıtür. 



. 
aracabey harasında 

değerli ilim 
nasıl kuruldu, nasıl 

nda Haranın meşhur ineği Kara Udim, apğıda Karacabey Harasında 

yapılan park .... 

aracabey, (Hususi) - iki [ vesile olmuttur. 
evvel ziyaret eylediğim Ka- Maksat 

y harasını bu aefer de gör· Haraları tesisinden istihdaf o· 
istedim, buraya geldim. lunan maksat !Udur: 

Vilayet baytar müdürü Şefili Halis kan Arap atlarını bura· 
iki senedenberi harayı mu • da ilmi bir surette yetittirerek bir 

akiyetle idare eylemektedir. yarım kan Türk tipi yaratmaktır. 
aileyh, bu müddet içinde e· Meseli: Arabiıtandan gelen ve 
ik tesisatını yaptırmağa mu· 1.42 irtifaında bulunan cins, bura• 
ak olmuf, b:nayı tamir et • daki bakım usullerile 1.58 irtifa· 
~f,. güzel bir park vücude ge- tnda daha kuvvetli, vlcutleri ge
ııtır. 

Dİf ve derin, kemikleri iri, az gı· 
Müeaaeıenin ıubeleri ilmi me
İne devam eylemektedir. Bu

Nonyos, Saf kan Arap, in· 
• Kar~.cabey Nonyoıu, yarım 
A1'ap uzerinde çalışılmakta • 
Bu sene Iraktan damızlık 

ve kısraklar da gelıniıtir. 
den hzla at cinsi, 11000 kü
koyun, 800 den fazla ••irr 
anatr vardır. Bura..1- t' . ua ye lf • 
n cına damızlıklar diğer ha • 

ve or~lardan da vilayetlere 
lmektedır. 

Ka4i hara var? 
Türkiyedeki haralardan biri 
yada, diğeri Sultan.suyunda 
cüsü Çukurova "M . k , .. .. ercıme ,, 
~ dorduncüsü de Karacabey • 
ır. ~·~~cabey haraıı diğerle
en buyuktür. Bu itibarla T·· • .. h ur 

uç ara mıntakasına tak ·• 
olunmu,, muavin olarak ta 
ya haraları teıiı edı'l . t' 

mıt ır. 

Bu haralar çok İyı' t' I 
w ne ıce er 

ege batladığından yakın bir 
artık hariç~n hayvan teda

e haçet kalmıyacaktır. 
Nurettin Bey 

iraat Vekaleti Zeotekni mü • 
sısı Nurettin Beye b d . ura ate-
eyledım. Muma .1 h . . ı ey me. 
cınsı üzerinde tetkik t 

. . d a yap-
ıçın olaıan bir heyetle bera· 

buraya gelmiıtir Ha .d · ra ı a. 
den İ§İttiğime göre b .. , u mu -
ıelerdeki tekianu·· lu" A • . n yegane 

lı Nurettın Beydir. Onun il-

dadan çok istifade eden ve çok 
meşakkate tahammül eden vasati 
1.50 irtifaında bir tip yaratılmış· 
trr. Bu hayvanlar hem çifte, hem 
paytona, hem de zabit l:ineğine 
elveriılidir. itte bunlar Türk il· 
minin nıahıulüdür. Nitekim Ma· 
cariıtan ve diğer memleketler de 
kendilerine mahsus tipler yarat • 
mqlardır. 

Bundan batka T de Nonyos 
cinai yetittirilmi,ür ki bunlar 
Tiirkiyede top için damızlık ola· 
l'ak muhafaza edilmektedir. 

Haranın tarihi 
Haralar, evvelce paditahlarm 

bir çiftliği halinde hazinei hassa 
tarafından idare olunur, saraya 
Yağ ve et yetittirilir, fazlai vari • 
dat ta oraya gönderilirdi. 

Haranın Cumhuriyet hükUme
ti tarafından teıiıi 1926 senesin· 
dediı-. Yani sekiz ıenelik bir mü· 
eıseıedir. AJauuıyadaki harala
rın tarihi 200 senedir. Bu az müd· 
det içinde elde edilen neticeler 
tayanı hayrettir. Profesör Vel • 
man buraya geldiği zaman gördü· 
ğü tekamülden hayrette kalmıf, 
teknik itibarile haralarımızın Av
rupa haraları derecesine hemen 
hemen yanaıtıiı hakkında rapor 
vermittir. 

Hayat ve umran 
Harada bulunan 15 kadar ilim 

adamı, gündüzün itleri batında 
mütemadiyen meıgul olurlar, ye
mek 2U11anlarmda hep bir arada 

.. "k 

Bir deli 
Karısını makasla kesip 

öldürdü 
Çorumda Arif ismindeki bir a~ 

kıl hastası karısı Satı hanımdan 
cigara iıtemi§, "yok,, cevabını a • 
lınca bağırıp çağırmıya, masa, iı • 
kemle gi~i §eyleri devirmiye bat • 
lamıı, bir aralık raf ta duran ko • 
yun makasını alarak kadıncağızın 
rasgele her yerine saplamıştır. Bu 
acıklı facia, ailenin çocuklarının 
gözü önünde geçmiş, zavallı ço • 
cuklar da korkudan bayılmışlar • 
dır. Satı hanım aldığı yaraların 
tesiriyle ölmüştür. Kahkahalar 
atarak evden çıkan Arif zabıta la· 
rafından yakalanmıştır. 

Jandarma tayinleri 
Jandarma kadrosunda değişik· 

likler olmuştur. Aydın jandarma 
kumandanı Aşir bey Ordu stajına 
alınarak yerine Edirne vilayeti 
jandanna kumandanı binbaıı Is· 
mail Hakkı bey, Çine jandarma 
bölük kumandanı yüzbaşı Rif at 
bey Sorgun kazasına, yerine yüz· 
haıı lbrahim Etem bey, Şöke jan· 

darma kumandam yüzbaıı Mu· 
ammer bey, birinci umumi müfet· 
tiılik askeri müıavirliği mülhak· 
lığına, yerine yüzbaşı Nuri bey, 

Bozdoğan jandarma bölük ku· 
mandanı yüzbaıı Hüsnü bey Har· 
biye mektebine staja alınarak ye· 
rine yüzbaşı Hüseyin bey tayın 
edilmi!\erdir. Kaıacasu bölük 
'kumandanı yüzbaşı Kenan bey de 
Ladik kazasına nakledilmittir. 
Yerine kimse tayin edilmem ittir. 

Kızını kaçırmak istiyen 
genci öldürdü 

Boluda Göl köyünden Ali oğlu 
Ahmet isminde birisi ayni köyden 
Necip kızı lf aka ti sevmiş, baba· 
sından iıtemiş, babası vermeyin
ce kaçırmıya karar vermittir. Ah· 
met bir gece kardeti Fahri ile bir· 
likte kızın babası ile beraber yat· 
tığı harmana gitmif, kızı kaçırmı· 
ya hazırlanırken kızın babaıı Ne
cip uyanarak karanlıkta içeriye i· 
ki kitinin girdiğini görmü,, bıça· 
ğını kaparak gölgelere hücum et· 
mittir. Bu hücumda Ahmedi öl· 
dürmüı ve kardeşi Fahriyi de ya· 
ralamıttır. Yaralı hastaneye kal· 
dırrlmıttır. Necip mevkuftur. . 

Gaziantepte bir cinayet 
Antepte Mızmız köyü muhtarı 

Akki.t Kahya, pazar yerinde do· 
Iatmakta iken, ayni köyden Seyit 
oğlu 16 yaımda Cafer tarafından 
bet el silah atılmak suretiyle öl • 
dürülmüş ve katil yakalanarak 
adliyeye teslim edilmittir. 

türlü ihtiyaç haranın mahsulatın· 
dan temin olunur. 

Haranın her bir noksanı ikmal 
edilmif, memurin dairesi önüne 
güzel bir park ta vücude getiril· 

mittir. 

Kara UzUm 
Resmini gönderdiğim inek, Ka· 

racabey harasında tanınmış, sevil· 
mi' bir hayvandır. ismi Kara 
üzümdür. 1 .26 yüksekliğindedir 
Saf kan Montofon'dur. H.rıJ hay· 
vandan sekiz buzağı alrr:mışhr. 
On bir yaşındadır. Senede vasa· 
ti 2500 litrf' süt verir . 

Haymana halkı neler 
yapılmasını istiyor? 

Ankara mebusları intihap dairelerinde 
esaslı tetkiklerde bulunuyorlar 

Haymana, (Hususi) - Anka- ı aldığı hayvanların ekserisi az za
ranın muhterem mebuılarından manda ölmüttür. Bu kabil hay • 
Rifat, Rasim, Şakir, Etref, Mus· vanat bedeli kaza namına (Kırk 
lihittin ve Hasan Beyler Meclisin bin lira) gibi mühim bir meblağ 
tatilinden bilistifade 3.10.934 le tutmaktadır. Bu paranın tekrar 
Haymanaya gelerek C. H. Fırka· tahsili, umumi buhrandan ezgin 
sına indiler. Hükumeti, belediye· olan köylüyü bir kat daha sara· 
yi ve mektebi ve kaplıcaları ziya- makta olduğundan bunun bir ça • 
ret ettiler. Halkla senli benli • te· resine bakılması. 
lifsizce • konuıarak halkın dertle· 5 - Sakarya meydan muhare
rini ve dilediklerini can kulağı ile besi, Haymana civarındaki Çalda· 
dinlediler, bir gece yattılar, ha· ğı ve Maniflidağı gibi mühim 
zı köylere de uğrıyarak köylünün nnktada toplanmı§ ve dinmit idi. 
ihtiyaçlarını da anladılar. Halkın Burada binlerce Türkün kanı aktı. 
tezahüratı arasında yollandıkları Bu tarihi hadiseyi canlandırmak 
Polatlı kazasına uğurlandılar. ve gelecek nesle silinmez bir hah· 

Halkın vekillerine serbestçe ra bırakmak için Çaldağının etek· 
döktükleri dertleri ve dilekleri lerinde ve Haymanaya hakim ya• 
baıhca şu noktalarda toplanıyor • maçlarında bir abide tesisi için ön 
du: ayak olunması. 

1 - Haymana merkezi ve kap· 6 - Köylünün Polatlı istasyo • 
lıcaları hükumet merkezine 75 nunda ziraat bankasınca alınmak· 
kilometre uzaklıktadır. Bunun ta olan buğdayının kendi mahsu -
Gölbaşı nahiyesine kadar şose lü olduğuna dair köy heyetinin 
ve nahiyeden Haymanaya kadar verdiği mühim ve haberlerin kaza 
altmıı kilometrelik kısmı karadır. ziraat memurluğu ve kaymakam· 
Büyük kaza merkezlerindeki kap· lık tarafından tasdik olunmaaı 
lıcalarda ve yolun iki taraındaki usulü konulmuıtu. 8 - 10 saat 
köylerin yaz ve kış merkezle irti • mesafede bulunan köy halkı zahi· 
!:>at farının temini itibariyle Hay • resini satmak için bu ilmühaberi 

m:ına iktısadiyatmm can dama • kaza merkezine getirmek ve tas• 
rrdır. Kısmen toprak tesviyesi dik ettirip ve tekrar köyüne dön· 
yapıla~ yolun biran evel bitirilme· mek gibi müşkülat karş111ndadır. 
ıı-ı. Bu hal köylüyü usandırmakta ve 

2 -Hayvanların sayım vergisi zahiresini daha ucuza alan tücca· 
faz!a olduğu gibi Haymana muhi· ra ver<1irerek zarara sevketmekte• 
::nin yüksekliği ve soğukluğu iti· Jir. 
bariyle bir nisanda bir yaşını dol· Ziraat memurunun ve kayma· 
Jurmıyan oğlak ve toklulardan da kamhğın tasdikine esasen dayak 
ayni resim alındığından kanunun olan köy ilmihaberinin fazla ola· 
lavıkiyle tatbiki. rak bu memurlar ve kaymakam • 

3 - Buğdayı koruma kanunu· }ar tarafından tasdiki gibi kırtast 
nun kaıabadaki rençberler ıçın muameleden kurtulmasının temi· 
zararlı olmakla beraber tatbika • nı. 
tında müıkülit çektiklerinden ıs • 7 - Köylüye mahsus cigara 
lahı. ve tütünlerin kasabada bulunan 

4 - Sakarya meydan muhare· 
besinin en çetin kısmı Haymana 
mıntakasında geçmiıtir. Bu harp 
esnasında milli teklifler namiyle 
orduya verdiği zahire mukabilin· 
de kıtalarda kurutlu mazbata ver· 
miılerdi. Harpten sonra orduda 
i~e yaramıyan hayvanatı bir ko· 
mİ!lyon marifetiyle satmıılar, ve 
bu :nazbataları aynen kabul ede • 
rek hnyvan borçlarını kapatmış • 
lardı. Bili.hare mahsup kanunu 
mudhince maliyece mahıubu ya· 
pılmflıhğından bahisle on ıene 

5onra bu hayvan bedellerini mali • 
ye ikinci defa köylüden ta hail et· 
meittedir. 

Hl\lbuki köylü on lira değerin· 
deki hayvanı elindeki mazbata 
muhteviyatından hile fazlasına 

arttırarak almıtlır. 

Mesela yüz liralık mazbatası 

olan köylü 15 - 20 lira kıymetin· 
deki bir hayvanı 105 liraya kadar 
arttırmış ve mazbatasını aynen 
ve faz]p bet lirayı nakden vererek 
hesabını kapatmıı iken maliye 
kanunu müddet içinde mahsubu 
yaphrmamıtsın diye mazbatayı 

kabul etmiyerek yüz lirayı tahsil 
etmektedir. 

fakir ve rençper halk kütlesinin 
de istifade)erinin temini için ka· 
sabalara da teımili. 

Mebuılarımız bu dilekler üze· 
rinde me§gul olacaklardır. 

E9ref 
11'"""'"'""'"'"""'"' .. ""nRMıımmtıtanı11aftHl•tlltNIQlll1ıuattnınnrumtnNmıt1ır 

Bir kız kaçırma vakası 
Balıkeıirde Çağıf nahiyesini 

Değirmenli köyünde bir kız kaçır 
ma vakası olmJJftur. Hüseyin kı 
zı Ayşe hanım köyden Ali oil 
Kurban tarafından zorla kaçırıl 
mı§, dövülmüt ve taarruza uğra 

mııtır. 

Kurban ile kendisine yardı 
ettiği anla§ılan sekiz kişi hakkın 
da adliyece tahkikat yapılmakta 
dır. 

Alaçamda yol faaliyeti 
Birkaç ıenedenberi yapılması a 

kamete uğrıyan Alaçam Gömenü 
§Osesinin yeniden yapılmasın 

başlanmıştır. 
Nahiye müdürü Mehmet Ali b 

yin delalet ve gayretiyle halk t 
rafından taahhüt olunan taşl 

çektirilmekle, köy yollarına da 
hemmiyet verilmektedir. Yeni 
köyü yolunun taılandmlmasın 



ı: 

il 

Kral Aleksandr ve M. Bartu öldürüldüler 
-- (Baş tarafı ı •.,c: sa ·ııta::ıı ~ dadıı 

nak1edilmit iae de ibzal edilen ihti • 
marnlar faydaaız olmuf ve Kral öl • 
müıtür. 

Orada hAZD' bulunan zabitler aih
yorlardı. M. Pietri ile Framiz memur
]an elim bir heyecan içinde kalmı§lar
dır. Bir tüccar olan katil Petrua Kale. 
men 1899 da Zağreb'd'! doğınuıtut'. 

Jeneral Jorj'dan baıka ikiıi kadın 
olmak üzere beı yaralı daha vax-dn. 

il.Bartu da hastanede öldU 
Marıilya, 9 (A.A.) - M. Bar· 

tunun, nakledildiği baatanede ev· 
veli yalmz bir kolu kırılmıı oldu
ğu için, vaziyet pek vahim görül· 
meımitti. Fakat ameliyat esnasın· 
da aeylam dem vuku bulduğun -
dan kendisine kan zerkedimif, 
lakin nazrrın her an daha ziyade 
zayıflamasına mani olunamamıf • 
tır. M. Bartu, ıaat 17.40 ta öl -
müttilr. 

Bu ölüm, hudutsuz yeni bir he· 
yecana ıebep olmUftur. Ölüm ha. .. 
berini Kanebiyer cadesine asılan 
ilandan haber alan halk hiddet· 
ten köpürmüttür. 

Bahriye nazın M. Pietri ile 
belediye reiıi, emniyeti umumi· 
ye ınüdürü, ceneral ve amiraller 
cesedi selamiamağa gelmi,Ierdir. 

Sulkashn taf•lllh 
Marsilya, 9 (A.A.) - Suikas· 

tin tafsilatı aıağıdadır: 
Yugoslav kralına yapılan sui • 

kast, kral ile maiyeti Borsa mey• 
danına muvasalat ettikleri zaman 
vuku bulmuştur. Birinci otomo • 
bilde Kral Aleksandr ile M. Lui 
Bartu, ve Ceneral Jorj bulunuyor• . 
du. Atılan .kurşunlar bunların 
her üçüne de isabet etmiştir. Bir 
ıah11, halk arasından an11zm fır· 
lıyarak otomobilin çamurluğuna 
atılmıt ve otomobilin yanında at 
üzerinde durmakta olan kayma • 
kam kendisini kılıçla yere serme· 
den evvel kralın üzerine bir kaç 
defa atet etmi§tİr. 

Kılıç darbeıiyle yere düşen 

katil, ateşe devam ederek iki po• 
liı memurunu ve ikisi kadın ol -
mak üzere halk arasından üç ki· 
§İyi yaralamıttır. 

Polis ve süvari müfrezesi kati· 
li linç etmek iıtiyen ·halkı zorlukla 
tutabilmişlerdir. Katil Yugoslav· 
dır. lımi Petrus Kalmendir. 

1898 de Zagrepte doğmuştur. 
Mesleki ticarettir. Ü zerinde ma • 
yıı ayında: Zagrepte verilmit bir 
pasaport vardır. 28 - 9 - 934 
tarihinde Valorbeden Fransaya 
geçmittir. 

Kralı hamil bulunan otomobil 
belediyeye doğru yoluna: devam 
etmit ve kalbinden ve karnından 
yaralanmıt olan kral, belediyeye 
muvasalat eder etmez ölmüttür. 

Kralın gözlerini, orada mevcut 
ve derin bir heyecana dütmüt o· 
lan bir kaç şahsiyetin önünde Buş 
dü Ron belediye reiıinin kar111 
Kapamıthr. 

Kralın cesedi timdi belediye 
salonlarından birinde genit bir 
divan üzerindedir. Kralın yüzü, 
ıanki uykudaymış gibi sakindir. 

Kralın iki tarafında iki kiti a· , 
yakta selam vaziyetinde beklemek 

tedir ve halı üzeri çiçeklerle do • 
ludur. 

Odanın bir kö9eıinde ak saçlı 
biri ağlıyor. Bu, Alekıandra ço • 
cukluğundan beri hizmet etmekte 
olan Ufağıdır. 

Hariciye nazırı M. Bartu, ko -
lunu kıran kurşun çıkarılmak ü .. 

~re hastaneye nakledilmiıtir. 
Kendisinin yarası bidayette 

ağır zannedilmiyordu. Fakat kral-

Binlerce halle belediyenin ö • 
nünde bekliyor. Hepisinin yüzü:ı 
de derin bir elem okunuyor. Bü
tün bayraklar yarıya indirilmittir. 
Palis tarafından meydandaki ku
lübeye ihtizar halinde nakledilen 
katil bir az sonra ölmü§lür. 

KatU, fUphell bir adamdı 
Paris, 9 (A.A.) - Kralı öldü • 

ren Hırvat Petrus Kalemen, 'Yu • 1 

goalav polisi tarafından Fransız 
polisine bildirilen ıüpheli eıhaı 
meyanında bulunuyordu. Kralın 
muvaaalatı münaıebetiyle çok ıı • 
kı tedbirler alınmııtı. Otellerin 
bütün kuyudatı tetkik edilmiı ve 
her tarafa f Üphelilerin fotoğraf • 
lariyle birlikte iki yüzden fazla 
tamim gönderilmitti. 

On bir yatındaki veliaht 
Kral ilin edildi 

Belgrat, 9 (A.A.) - Kral A -
leysandrın vefatı haberi burada 
muazzam bir tee11ür uyandırmı§ -
tır. Derhal toplanan meclisi vü • 
keli. elyevm berayı tahıil Lond • 
rada bulunan 11 yatındaki veliaht 
Prens Piyeri Kral ilan etmi1tir. 

T eıkilitı esasiye kanunu mu • 
cibince niyabet kralın vaıiyetna • 
meıinde gösterilmiı olan üç kiti 
tarafından idare olunacaktır. Va· 
siyetn~me yoksa bu üç kitiyi ta .. 
yin mebusan ve ayan meclislerine 
ait olacaktır. 
Parlste nefret ve hiddet 

Paris, 8 (A.A.) - Marsilya • 
daki ıuikaıt havadisi fevkalade 
bir heyecan tevlit etmiştir. Gaze -
teler hususi nüshalarla haberi Pa • 
riı halkına bildirmişlerdir. Ga • 
zete idarehanelerinin önüne top -
la.nan ahali büyük bir hayret ve 
nefretle hadiseyi mevzuu 'bahset • 
mektedirler. Bütün bayraklar 
matem alameti olarak yarıya in • 
dirilmiştir. Mebusan meclisi ko • 
ridorların.da mebuslar ve bi1has • 
ıa kralın hususi doıtu olan doktor 
Peten meyus bir haldedirler. Dok
tor kraldan bahsederken: "Mu
harebe esnasında o kadar büyük 
tehlikelere göğüs germişti ki in -
san onu ölüme karşı mücehhez 
%annederdi. Kral Aleksandrın 
vefatı yalnız Yugoslavyll için de· 
ğil, pek çok sevdiği Fransa için 
ve belki de bütün Avrupa için ta· 
miri kabil olmıyacak bir ziyadır.,, 
demiştir. 

Polonya büyük elçisi M. Şia • 
povski ve Amerika büyük elçisi 

Gazi Hz.nin taziyeti 
... 

Ankara, 9 (A.A.) - Yugoslav Kralı Hatmetlu Alekıandr 
Hazretlerinin suikast neticeıi olarak vefatı üzerine Reisicum· 
hur Hazretleri tarafından Yugoılav Prensi Fehametlu Paul 
Hazretlerine a§ağıdaki taziyet telgrafı çekilmiıtir: 

Yugoslav Prensi Fehametlu Paul Mazretlerine 
Beoğrad 

Yugoslavya Kralı Haşmetlu Aleksandr Hazretlerine kartı 
yapdmıt olan vahtiyane suikastı büyük bir tee11iirle haber al· 
dım. Sadık bir dostu ve ıamimt bir kardeti olmakla müftehir 
bulunduğum büyük Kralının vefatiyle Yugoılavyanm duçar 
olduğu elim ziya, bütün Türk milleti tarafından da aynı tid
detle hissedilecektir. 

Ben katiyetle eminim ki Yugoslav milleti, asırlarca ıöı· 
terdiği yüksek kabiliyetlere istinaden ve zatı Fa·bimanelerinin 
münevver idaresi altında olarak, kaderin kendiıine tahmil 
ettiği bu acıklı tecrübeden de muzafferane çıkacak ve inıani· 
yete refah bahtedici sulha doğru çizdiii yolda ilerlemesine 
büyük bir sükun ile devam edecektir. 

Zatı Fahimanelerinden sadık b~r dostu, ve dottluiuna da
ima sadık kalmağı bir tıar addeden ve Yuroılav milletinin 
büyük kederine İ§tİrak eyliyen bir miJlet müme11ilinin en mü· 
teheyyiç taziyetlerini kabul buyunnalarmr rica ederim. · 

TÜRK!YE REİSİCUMHURU 
GAZ! M. KF,+MAL 

KRALiÇEYi T AZIYE 
Ankara, 9 (A.A.) - Yugoslavya Kralı Ha.methl Alekundr Haz. 

retlerinin vefab facia11 üzerine Reisicumhur Hazret1eri tarahnclan •tait· 
daki taziyet telgraflan çekilmiıtir: 

Yugoslavya Kraliçeti Ha§mctlti Mari Hazretlerine 
Maraily, 

\ Kral Alekıandr Hazretlerinin. tahıa!arına kartı :yapılan teni .W.. 
kaıt ve feci cinayeti en büyük bir teeuürle haber aldım. Hiç bir insanbk 
hiHinin kabul demeyeceği bu vahtiyane hareketin acıklı neticeıini duyun
ca bütün Türk milleti benim duydağum derin teenürün aynını hi11ede
cektir. Zatı Haımetpenahilerine Kralın ve Yugoılavya'mn bir doıtu arfa
tiyle en samimi taziyetlerimi arzeder ve ıerek benim ve gerek Türk mille. 
tinin Zatı Hatmetpenabilerinin İıtırabına ve 'tugoılav milletiyle bütün 
Balkan milletlerinin matemlerine ittirak ettiğimize itimat buyunnalanm 
rica ederim. 

GAZI M. KEMAL 
Yua:a.l.af!a V~ ll'.,..__~ P.-- P&ır- •--•t.--4- --

Pederleri Haşmetlu Kral Hazretlerine kartı yapılan tavaif kabul 
etmez derecede teni auikaet münıuebetile taziyetlerimin kabülünü Zatı 
Fahimanelerinden rica ederim. Vefat eden Büyük Kralın doıtu aıfatiyle 
ve bütün Türk milletiyle beraber Zatı Fahimanelerinin ve doet Yugoılav· 
ya'nın matemine büyük bir samimiyetle ittirak ediyorum. 

GAZ[ M. KEMAL 

FRNASA REISICOMHURUNU T AZIYE 
Ankara, 9 (A.A.) - Marailya'da yapılan ıuikaıt neticeıinde vefat 

eCl-:n Franıa hariciye nazrn M. Bartu'nun ziyaı dolayıaiyle Reiaicumhur 
Hazretleri tarafından Fransa Reiıicuınhuru Hazretlerine aıağıdaki telgraf 
çekilmİ§tİr: 

Fransa Rci~cumhuru Albert Lebrun Hazretlerine 
Pariı 

Kendi toprağında yapılan ıuikaatın bizzat Fransayı da matemdar 
t:den neticesi, bütün ıulh doatlanıun, Franea ve Yaıoılavya doıtlarımn 
hissettikleri elemi bir kat daha arttmnıtbr. M. Bartu'nun vefab, Kral Alek
sandr'la beraber Avrupa'mn uğnyabileceği en acı bir ziyadrr. Bu elim 
hadiıe münasebetiyle Zatı Devletlerine derin ıempati hialerimi arzeder ve 
doat Franıa'nın matemine bütün Türk milletinin en ıamimi bir surette 

M. Straus hariciye nezaretine ge • GAZI M. KEMAL 

~r~kr~Aleknndr~ hariciye~:~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~ 

i~tirak ettiğini bildiririm. 

nazırı M. Bartunun vefatından do· il' 
layı taziyette bulunmuşlardır. lngiliz Krahnın taziyeti Gerek Reisicumhur Hazretleri 

Fransız CUmhur reisi Londra, 9 (AA.) - Kral, Fran- ve gerek hük\imet erkanı tarafın· 
Marstlyaya gidiyor sız Reisicumhuru M. Löbrön,a M. dan Yugoılavyaya ve Fransaya 

Paris, 9 (A.A.) _ Reisicumhur Bnrtunun ölümü münasebetiyle taziyet telgrafları çekilmit ve 
M. Löbrön, Kral Alekıandr ile M. samimi bir taziye telgrafı çekmit • milletin hissettiği teesaür kendile-
Bartunun cesetlerini selamlamak tir. rine bildirilmittir. 

b k M ·ı ha Sir Con Saymen Yugoslav ve Bu mu"nasebetle Hakimiyeti üzere u a ,am anı yaya • 
reket etmittir. Fransız sefaretlerine giderek ta • Milliye gazetesi yarmki nüshasm-

Kabine Meclisi, M. Bartunun ziyetlerini bildirmittir. da ıuikast haberlerini yazmadan 
· · tl · · ANKARADA TEESSÜR 1 • t ·· aat rlar ailesine hükumetın taz1ye erını evve , umumı ee11ure fu ı • 

bildirmiye adliye nazırı M. Şero • Ankara, 9 (A.A.) - Yugoı • la tercüman olacaktır: 
nu memur etmiştir. lav Kralı haşmetlu Aleksandr haz· Karilerimizin aıağıda okuya • 

s·ullcast resmen Belgrat retlerine karşı yapılan suikast ha· cakları acıklı telgraf havadisleri· 
hUkOmetine bildirildi vadiıi Ankarada büyük bil" heye- ni ıon dakikada aldık. Türk mil· 

Paris, 9 (A.A.) - Hariciye ne· canla karşılanmıştır. Belediye in· letinin, Yugoslavyanın derin ız
zareti, suikastı derhal resmen Bel- tihabatı münasebetile baştan ba· tıraplarına İ!tirak etf ğini aöyle -
grat hükUmetine bildirmiştir. şa donatılını§ olan şehir bu feci meğe lüzum yoktur. Türk milleti , 

M. Dumerg bu münas~bctlc ve haber üzerine hemen aydınlıkları· Yugoslav milletinin en çetin müş· 
milli matem kararı vermek için nı söndürmüt ve dost milletin ma· külat kartısında daha ziyadeleşen 
kabine meclisini müıtacelen fev • temine iıtirak eylemiştir. kudretine itimat ettiği gibi bu 
kalede içtimaa davet etmittir. Bu elim habere biraz sonra milletin büyük kralının eaerine 

Yugoslav Krali~esi Fransanın hariciye nazırı M. Bar· bağlılığmın sarsılmaz olduğun -
Parie, 9 (A.A.) - Yugoslavya tu cenaplarının da aldığı yara • dRn da emindir. 

Kraliçeıi Mari Bezanıona muva - lardan müteessiren vefat ettiği Bu hazin ve feci münasebetle 
salat etmiştir. Kendisini istikbal havadisi inzimam edince hisaolu· Türk milletin~n, Yugoslavya dost· 
eden vali hadiseyi haber vermi§ - nan umumi teessür azami derece- luluğuna bağlılığını ve ona kaTft 

Mec ıs ili ,; 
-- (Bq tarafı ı ı.ı:ıd ı • ..ı:ııt•ab 

Bizim dütüncenuze lr'"\f 
. . 24 ' 

yük Millet Meclisının ,iti 
evvelde toplanması bir ' 
zah olunabilir. Bu te~., 

• • Jd D-)k•Jl "J'ln teşnnıevve e Da .. ,,, 

meclisinin Ankarada l~~ n 
n harjw- ıa 

dır. Dört devleti 
larından mürekkep olaJI bd 
sin bu def aki toplanıtı ~ 
olacaktır. -

Ankarada, bu kad-' ı 
siyasi müzakereler cete_f". k 
bir zamanda hükunıetillr J. b 
Millet Meclisi ile te«Pal1 

tab:ıdit· za etmek iıtemeıi .. 
enaleyh Meclisin bir ~ 
toplanmasmda b&fkac• f ~ 'r 
sebepler aramağa ınah,P s 

Makedon ye 
Komites· 

-- (B&f tan.il l 

gösterirler. Hat 
muhtariyetine çalı 
kedonyanın Bulg 
parçasının dahi 
geri alınarak "M 
ya,, ya iadesine ta 

Onun için Bul 
Bulgaristanda b 
milliyetçilerini ıe 
milliye~iler de B 
!erini ıevmezlerdi 

Geçenlerde hu 
eden Mihailof 
Bulgaristana ilha 
lan komitenin rei 
duğu halde şimdi 
meti onu bile taki 
durmamı,tı. Şu 

yor da Şimdiki G 
meti bir Makedon 

Şayet bu yeni 
donyanın muhtari 
caksa, Bulgarista 
kedonya parçasın 
dan ayrılmaıma h 
lan bir komitenin 
liyetini nasıl kabu 

Bu ıuallere 

mümkün değildir. 
mitenin letekkülü 
dahili ve harici si 
lif edilemez. Olsa 
kUmeti ya baha 
}erden birisinin gi 
tazyikleri karşısın 
yeniden teıekkül ·· 
mittir veyahut ve 
lı ve esası yoktur. 

Zaro Ağa 
etraf 

Zaro Ağanın mira•• 
ortaya garip meseleler 
Ağa öldükten sonra ,r 
kırk varis btl'akmııtır. 

t 
yirmi dokuzu Zaronuıı d 
dır. Zaronun, Tophal1e 
şap evinin torunlarııı• ·r 
bekleniyordu. F akal b~ l 
evvel bu eve bazı ıah•l' 
mıttır. Bunlar: A 

d
. ı,.,~ 

- Bu ev bizim ır · 1' 
nın yatına hürmet edere 
sine bu evi muvakkaterı 1'ıı' 
Demitler ve bir akırı' 
göstermişler ve iddi•1' 
etmişlerdir. ' 

..ız. Kral Aleksa 
Jetinin ve onun bü 
binde yaşamakta 
hra.sı her zaman 
caktır. 

Kendi toprak) 
kurban olan misa 
Franıız vatanpe 
lümünden dolayı 
yürekten taziyeti 

.... 11 ,. . .. . ı • .... .. 'I ·-



nhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ili 10 kiloluk 321 adet Hasırh Damacana: Kabataş Levazım 

An barında 
ahminen 7214 kilo lskarta kaneviçe parçalan: Fer'iye deposunda 

,, 350 ,, ,, kınnap parçalan : ,, ., 

" 282 " " ip " ,. " 
Yukarıda yazılı dört kalem eşya pazarlık suretiyle satılaca· 

ndan taliplerin 21110/934 tarihine müsadif Pazar günü saat 10 
da 0 iı 15 teminatlariyle birlikte Cibalide Levazım ve müba· 

ıat Şubesine müracaatları. [6554) 

40.000 kilo Sigara ve paket makinesi kolası 
2.000 adet süpürge . 

Y.ukarıda nev'i ve miktarı yazılı malzemenin pazarlığı 
14 - 10 - 1934 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te icra 
kılınacaktır. Taliplerin o/c 7.5 muvakkat teminat akçelerilye 
b:rliktc Cibalidc Levazım ve mübayaat şubeıine müracaatları. 

(6375) 

Şartnamesi mucibince muhtelif eb'atta üç bin kilo fıçr 
t,remberi 13 _ 10 _ 1934 tarihine müsadif cumartesi günü 
ıaat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin % 7.5 mu· 

vakkat teminat paralariylc birlikte Cibalide Alım Satım Ko· 
misyonuna müracaatları. (6092) -Günün Fotografları 

Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiıelt:riae ait fo. 
tograflarla ıpor mecmualarında gördüğünüz ıpor hare· 
kellerine ait fotograflar yalnız lstanbulda V AKIT 
kütüphanesinde satılmaktadır. 

l~bul mahkemei asliye bi-
cı tıcaret dairesinden: İstanbul 7 inci fora memurlu -

ğundan: 

Deni%yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri Karaköy • Köprübaşı 
Tel.42362 - Sirkccı Mühürdarzade 

·-- Hac Telefon 22740 

TRABZON 
sür'at yolu 

GÜLCEMAL 11 ~~!f~~~in 
Perşembe 20 de Galata rıh
tımından kalkacak. Gidişte 

Inebolu, Samsun, Ordu, Gi· 
resun, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Dönüşte bunlara ilaveten 
Paıar, Of, PolatbaoP.ye uğ· 
rayacaktır. (6568) 

Bartın Yolu 
B U R S A vapurv 

11 B. Teırin 
Perşembe 19 da Sirkeci 

rıhtımından kalkacak mutat 
iskelelere uğrıyarak Cide,yc 
kadar gidip dönecektir. 

(6569) 

MERSiN 
Sür'at Yolu 

AN AF ARTA npuru 1.1 
B. Teşrm 

Perşembe ı ı de Sirkeci 

rıhtımından kalkacak. Gidişte 
lzmir, Antalya, Alanya, Ana· 
mur, Mersin, Payasa. Dönüş· 

bunlara ıliveten Taşucut Ça

nakkale Geliboluya uğraya· 
caktir. (6523J 

Ayvalık Yolu 
ANTALYA vapuru 1.0 

B. Teşrın 

Çarşamba 19 da Sirkeci 

nhhmından !calkacaktır. (6524) 

Jstanbul Kumandanlığı 1 
Stınalma Komisyonu llanJan 

Fırka hayvanatı ihtiyacı 
için 341 ton saman Kuman
danhkça ı>ahalı görüldüğün
den yeniden pazarlıkla satın 
alınacaktır. thalesi 11 - 10-
934 perşembe günü saat 14 
tedir. Taliplerin şartname • 
yi görmek üzere her gün ve 
teminatı muvakkateleriyle 
beraber o gün vaktinden ev
vel Frndıkhda Komisyonda 
hazır bulunmaJarı. 

(174) (6547) Mahmut Hakkı efendi tarafın- İpotek borcundan dolayı açık 
. Tahtakalede Uzun çarşı cad- artırmaya vaz edilen lıtanbulda 
.ınde 27

6 No. lu dükkanda köf. molla feneri mahallesinde Nuros· /stanbul Harici Askeri 
1 

Ahmet ve yine ayni mahalde maniye caddesinde eski 84 yeni Kıtaat ilanları 
'et efen~iler aleyhine 34/ 416 76 ve yene mahalli mezkiirde yük· 
ya ~0• sıyle ikame olunan sek yarım han üst katında eski ve Selimiye kışlasının tadilat 

~_..,) lıra bedeli icar \'e tahribat yeni 5 - 6 nümaralı emlakta Va· ve tamiratı kapalı zarf usu
Yaıından dolayı borçlulardan kit gazetesinin 1 Tetrin evvel 934 Jiyle ı;nünakasaya komnuş

~t ~fendiye gönderilen dave- tarihli gazetesinin 11 incin sahi • tur. thalesi 23/10/934 salı 
enın_ ıkametgihı meçhul hulun- fesinin aon sutunundaki açık ar • günü saat on birdedir. Talip· 

• ~u cıhetle tebliğ edilemediği hrma ilanında dosya numarası lerin şartnamesini görmek 
ılen. ~eşruhattan anla~ılmı' ve sehven 934 - 2266 olarak yazıl • için her gün ve münakasası-

,tl_.. ddeınm vaki talebine b. mış isede dosya numarası 934 - na i~tirak için de ~elJi gün ve 
,.. kemece de ilanen teblig::~r:~ 2265 olduğu tashihan ifan olunur. saatten evvel teklıf rnektup-

k (3434) larını Ankarada l\'I. M. Veka-
arar verilerek mahkeme gü- ,_ __________ ~il Jeti satın alma komisyonuna 

olmak üzere 30- 10- 934 • vermeleri. (329) (6188) 
hine müsadif salı günü saat Edebiyat tarihi derslerı 

30htayin. ve davetiye mahkeme T AN Z İ M A T Göz Hekimi 
an anesıne talik kılınmıı: oldu- Ş k 
d h ı l' EDEB.YATI Dr. Süleyman Ü rü an orc u Ahmet ef d. · 1 

• en ının Habdlı. ı\nkara caddesı !'\o. 60 
•::,en günde mahkemeye gel _ Liselerin on birinci sınıflarına ırahsus Tclcf.;n 22565 

ıgı veya vekil göndermediği Yazan : Agah SIRRI 
.-tdirde hakkında gıyap muame· Birkaç gune kadar çık:ıcakur 

• ~ yapılacdağr ilan olunur. Tevzi yeri: 
(2720) istiklal Lisesi Talebe Kooperatifi 

DIŞ DOKTORU 

Übeyt Sait 
fatih Karagümrük Tramvay 

durağı No. 4 

Portakal, Limon ve 
emsaline tenzilit 

15 - 10 1934 tarihinden itibaren, en aşağı bet ton olmala 
veya be§ ton ücreti verilmek tartile, bir islaıyondan diğer her 
lıanai bir iıtaıyona yapdacak nakliyattan maktuan: 

Bet ton kadar olan ağırlık için ton batına. . . • . 20 
Bet tondan fazlaıı için bet ton ücreti olan 100 lira· 

ya ilaveten beher fazlaı ton batına, • • • . • 7.5 lira 
ücreti alınacaktır. 

Bu ücret, Payas, Dörtyol ve Toprald<ale k11mmı da ihti
va etmektedir. Bu nakliyata, daha ucuz düştüiü mun~ıebet· 
lerde, ıartlariyle beraber, meyve ve ıebze tarifesi tatbik 
edilir. . ·-

lO ton veya daha fazla olan mersulelere ayrı vagon verilir. 
Ambalajlı olmıyan dökme mallardan asgari 10 ton ücreti ah· 
nır. Bu nakliyatın ücretleri muvasalatta verilebilir. Bu tari· 
feye tabi maddelerden karıtık olarak bir mersule tertip edile· 
bilir. Tam hamuleli vagonlara, üçüncü mevki bileti olmak 
şartile, bir muhafız konulabilir. (6552) 

Havaleli olmaları dolayıeile seyri.eri ücrete tibi olan ata• 
ğıdaki eşya, seyrihafifle nakledilmek tartilet seyribıfif birinci 11• 

nıta nakledilmi9tir. Bu ıuretle ücretlerde yapılan tenzilat nfıbeti 
%65 tir. 

Bu tenıillt ; mobilya nev'ine dahil 'IY• için 1 O Birincite,ria 
ve diier efya için de 20 Birincitefrin 1934 tarihinden itibaren 
tatbik edilecektir. 

Ağaç (Zihayat. KüçOk ve büyük) 
Araba (Çocuklara mabsuı) 
Araba (El arabası. Sökülmemiş) 
Asma çubuğu ( Zihayat) 
Ayna ( Çerçeveli ve mobilya halini iktisap ctmiı) 
Banyo (Demir, çelik tıbta ) 
Mobilya (Kerent minderler. Sökülmemiı) 

Dut yaprağı 
Eıyayı beytiye (dolap, konsol, döşeme, g11drop ve emHli 
hacimli efya ) 
Fıçı ( bot ve cesim bombalar) 
Fidan (garaedilecek zihayat fidanlar) 
Hasır mımulitı (her nevi) 
Hububat aapları (tazyik edılmemiı) 
ipek koıası 
iskemle (Sökülmcmif) 
Kamış (boyalı veya mamul) 
Karyola (Somy•lı. SöküJmemit) 
Kızak (ağaç ve madeni. Hayvanla ctrrolunur) 
Koza (taze, kuru, delik, ipek kozaları ) 

K~za talafı ( ipek böcej'i kozası artıkları) 
Lavabo ve em11li 
Mantar şiıe tıpalır1 
Ot (kuru ve tazyik edilmemiş) 
Pamu'< (tazyik edilmemit) 
Peynir (taze. tuısuı) 
Saman (tazyik edilmemiş) 
Sandalye (sökülmemiı ve portafif olmıyın) 
Saz (boyalı saz ve kamışlar. Demet naJinde) 
Sepet (müzeyyen lüks sepetler) 
Süt ve mamulih ( tazo ) 
Süpürge ( her nevi ) 
Talaş (tazyik edilmemiı) 
Tereyaiı (taze ve tuasuı) 
Yaprak ( zihayat. Dut yapra klım gibi) 
Yosun [tazyik edilmemit J [6599] 

Maden kömürü nakliya-
tına f evkalide tenzilit 

5 Birinci Teşrin l 934 tarihinden itibaren DP.vlet Demiryol· 
larında tam vagonla nakledilecek her nevi mıden kömürlerin• 
den ton ve kilometre baıına 1 kuruı Ucret alanıcakbr. Kok ki• 
mOrD itin bir vagonun asgari bamulesi l O tondur. Bu tarıfeye 
göre mubtelif merkezler ar11ında bir loa kömürün nakil ücreti 
şudur : [6600) 

Hacıbıy· Deiirmi· Hayarpa· Merain• 
ramdan aaıdan 9adan den 

Eski§chir 1122 166 314 823 
Ankara 859 429 577 694 
Sıvas 305 1031 1179 564 
Adana 802 837 1117 67 
Kayıeri 479 809 957 343 
Konya 899 467 748 390 
Malatya 1194 1229 1509 459 
El aziz 1313 1348 1628 578 

Fazla tafsilat için islasvonlara müracaat edilmelidir. 

1200 ton Katran yağının kapalı zarfla münaka1111 20/1 l/934 
Salı günü saat 15 te Ankarada idare binB11nda yapılacaktır. Faz
la tafsilat Haydarpafa ve Ankara nıaeJerinde On Beter liraya 
aatılan ıartaamelerde vırd1r. (6443) 



--
Bütün nağmeleri harikulade 
saf bir berraklıkla nakleden 
bu makinalar her kesin ala
bileceii derecede ucuzdur. 

E E 
BOURLA~BİRADERLER ve.şsı -

(> 

ISTANBUL .J& ANKAllA İZMiR. 

• • Sümer Bank • • 
Yer azar 

• 
Si 

Galatada Karaköy Caddesinde 
BEYKOZ Fabrikasının Kunduralarını Satıyor 

Sağlam 

Güzel 
Ucuz 

Beykoz Kunduraları Giyiniz Kadın 
B ·~y~oz Kund 
Beykoz 
Be:r, 
Be ~;;;;ıilııflf 

---· iz Erkek 

Çocuk 

Sonbaharın yaj'murlo, kışın karlı günleri geliyor. Kunduralarınız 
ıiğlam değilse içlerine su ıeçer, ayaklarımz ıılanır, hasta olur
sunuz. Sağlam Ye su geçmez ayakkabılar giyerseniz ııbbatiaizi 
korursunuz. Böyle kunduraları da son sistem makinelerite Beykoz 

fabrikası yapar. 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünden ---
1 - Kız ve erkekler için ayrı teıkilita maliktir. Ana, tik, Orta, Lise sınıfla11na leyli, nehari 

talebe kaydına başlanmıthr. 

2 - Kayıt için her gün mektebe veya Yeni postane arkasında Basiret ban1nda Ôzyol idareha
nesine müracaat edilebilir. 

3 - isteyenlere mektep tarifnameıi gönderilir. 

- Anıavutköyünde tramvay caddesinde • Çif teaaraylarda mektebin telefonu: 36.210 • OzyoJun telefonu: 24115 

J11111
"- Istiklill Lisesi Müdürlüğünden: 11111111111111 

~ 1 - Henüz kadrosu olmıyan birkaç sın1f için kız ve erkek leyli Ye nehari talebe kaydına =_J 

' denm olunmaktadır. ~ 
! 2 - Kayıt için her gün saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. ==_J 

~ 3 - lstiven1ere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

~ıwı Adres: Şehzadebaşı, polis merkezi arkası. Tel. 22534 uuııımınuw....,.aıü. 

Sümer Bank 
Yerli allar Pazarla 
eyoğlu şubesi 14 birinciteŞ 

de yeni mağazada açılacak 
reni mağaza, istiklal caddesinde ~ 
doğru giderken sağda 320 numaf 

Eski mağaza, nakil muamelesi ~ 
bugünden itibaren kapatılııılf 

Acele alacağınız eşya varsa Bah~~ 
ISTAlfBUL YERLİ MALLAR rnı'P' 
MUracaat etmeniz rica olunur. 

Karaköse Valiliğinde 
Karaköıe merkezindeki Memleket hastanesinin~~ 

tadilatı 9854 liralık keşif üzerinde ve kapalı zarf uıu 1.)p 
nakaıaya çıkarılmışsa da talip bulunmadığından 6 -~uy 
den itibaren bir ay zarfında pazarlık ıuretile yapıla ~frü 
tekli olanların keşif ve şartnameyi görmek ve pey silrtıl ci 

re kanuni teminatlarile Encümeni Vilayete müracaatl~y 
olunur. (~~ 

Dl 

10 Büyük ve ·Ciddi Eser la 

236 .~ Krş.]d~: 
(DÜN ve YARIN): 

ABONE 
.. 

~ ,:y AKIT,, Kütüphanesi "Dün ve Yarın,, tercüme f: 
bugün onuncusunu neşretti. Avrupaca tanınmış ve e ~ 
okunmuş ve beğenilmiş olan muharrirlerin 100 e y~ ...1 
lisanımıza tercüme edilerek her on beş günde munta~,-
cilt neşrolunmaktadır. 'S 

On cilt için V AKIT Kütüphanesi abone kayde r' _J 
Kitapların fiyatı üzerinden abone olacaklara tenzilat 1" , 
tediyatta kolaylık dahi gösterilmeğe ba,Ianmıştır. 
PEŞİN verilecek 236 kuruştan sonra AYDA 100 kutılf 

eserlerin birinci serisine sahip olacaksınız. 

10 SERlYl teşkil eden 100 cilt kitap ile mühim ve cidd~ 
le dolu bir kütüphane meydana getirebilirsiniz. Tatrad 
lacak siparişler için poıta para11 alınmaz. 

Müracaat Mahalli=, 
VAKiT Yurdu. Ankara caddesi: lstanbul Telefon 2431~ 

Nafıa Vekiletindeıtl 
Derincede travers fabrikası yanında inıa ettiril~ 

ve muhammen bedeli (34.000) lira bulunan 10 adet ~ 
pah zarf uıulü ile münakasaya konmuıtur. Mün•k e 
11 - 1934 tarihine müsadif cumartesi günü saat t5 t 
let Müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliplerin ~ 
ni cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikası ve t 1 dJ 
muvakkat teminatlarının Malsandığına yatırrldığın• 
makbuz veya milli bir bankanı.n kefalet mek~u~\1 j)d 
aynı gün ve saate kadar Konusyona vermelerı Jazııtl 
}ipler bu husustaki münakasa evrakını (25) lira oıu ~ 
Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden ted•f 
bilirler. ( 

üniversite RektörlüğündeJ1. 
Üniversite Fen ve Edebiyat Fakültelerinin işgal e~ 

nep Hanım binasının çatı tamiri olbaptaki şartnaoıe• 
kan 20 - 10 - 1934 cumartesi günü saat 15 te ih•1e 
üzere pazarhklamünakasaya konulıınuştur. Talipler 
Üniversite Mübayaat Komisyonuna müracaatla ş• ~ 
tetkik edeblirler. ( 

Sahibi: MEHMET ASIM Nstriyat müdürü: REft1' 
~AKIX Matbaaaı - lı.tanbul 


