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&tıkan nı i . 
diirt d gakını ımzalamıt o· 
C evlet h .. 

• uınhur· arıcıye nazırları· 
.\ıık •Yet Bayramından ev· 

ara.da t ı 
llıuk op anmaları eıa • 

ter~· arrerdi. Umumi ahval 
"ite ·· 

Yt kad gore bu İçtimaın tim-
l ar Ya J ' tdtn nı .. . pı mrı olan toplan • 
~Otd uhım olacağı da anla· 

u. B d 
ı Al ka u ara a, Yugoslavya 
ta~ andrın Marailyada bir 

trltı Urhan olmasa, Ankara 
td'ıl •ınrn bir müddet için te· 

Bclgratta Kral Aleksandr'ın ölümü harebcrini alan halk ağlıyor. 

ece"· . tıı. O·· gı şayialarını doğur· 
'-ıı.t.ı. unkü gazetelerde Havas 
• "lif\ b' 

rıı ır telgrafına Anadolu 
ilt ~ ilave ettiği nottan öğ· 

tclilnı ~ Ankara konferansı te
'>'lıı ~§ değildir. Bfoaenaleyh 

~trni Yed inci günü Yugoı· 
• '\011] 
el\ a.nya, Yunaniıtan Ha· 

'· •ırrl·r· l T " k' H . . Ytltjı· "' ıy e ur ıye arıcı· 

il', 
1 Aııkarada toplanacak • 

İıth, )" 
tta u:ıum yoktur ki Ankara 
la~ tıırnın muayyen zamanda 
~lc~ıı, . memnuniyetle kar -
bad· bır hadisedir. Çünkü 

'e 4)', ıae,. Marıilya su ikaı tını ha· 
~~ ~'1-e~ tı:ı]j kuvvetlerin caniya
~l l' etlerinde muvaffak olma· 
~trı 1'ğrnen, aııl ıiyMi makaat
t, "1th~~tılamen neticcıiz lcalma• 

J:'ij~ lırn olduğunu gösterir. 

"'-t~t~k~ka. Marıilya cinayeti, 
~~~Q~1~de milli vahdet yarat· 
·~hır hükümdarı ortadan 

'1 lir. Ankara konferanaı• 
~Llba~slı uzuvlarından biri de 
~~ to/a harıcıy nazın oldu • 
~!Clld,ll e Kral Alekaandnn ölü-
~' h ' 0 nra bu memleket na • 
d~' ~~cket eden devlet adam • 
~ ~ or ır ınüddet vaziyeti yeni· 
~i t ~anize etmek ve yeniden > l)•r • • • 

q'ttrı1 d ıstıkamet almak ihti • 

( tah'?Ylna.ları, bir dereceye ka· 
~ ~l'rıj;~ görülebilirdi. Bu ihtiyaç 
~ 'dit . Ankara konferanaı te-
~İılla:•ı .~lsaydı, bundan dola

llıutehayyir olmazdı. 

' Mehmet ASIM 
« llJıcn 

llllYtfamn 11.nel stıtununda) 

Katil, Bir Suikast 
Yarın, bütün 1 ürkiqede 
umumi qa~ günüdür 

Kral Aleksandr Hz. nin Belgratta ya
pılacak cenaze merasiminde 22 mem

leketin resmi heyeti bulunacak 

Katilin sahte pasaportundaki sahte fotoğrafisi ve katilin ti kendisi ... 

Ankara, 16 (Hu&usi) - Yu
goslavya Krah Aleksandr Hazret· 
lerinin vefatı münasebetiyle 18 
T eırinievvel per§embe günü Tür

kiyede matem günü ilan edilmiı· 
tir. Per§embe günü bütün Türki· 
yede gazino ve kahvelerde saz ça· 
lınmıyacak, tiyatro ve sinemalar 

kapalı bulunacak, radyoda müzik 
bulunmıyacaktrr. Radyoda yalnız 
müteveffa Kralın hayatı hakkın· 
da konferana verilecek, sündüz 

. 
resmi daireler matem alameti ola· 
rak bayraklarını yarıya kadar çe
keceklerd ir. 

Belgrat, 16 (A.A.) - Kral A· 
lekıandrın cenazesini hamil olan 
tren,, dün 23,15 te buraya vaaıl ol· 
muıtur. istasyonda Kraliçe Mari 
ile Kral hanedanı, saltanat naip
leriyle birlikte Prenı Paul berabe· 
rinde hükumet erkanı bulunan 

(Devamı 9 anC"ı aayıfann ' Undl ..otuııw:ıda 

Şehir Meclisinde 
yedek azalar 
İıtanbul umumi meclisi intiha· 

batı bugün sona ermiı bulunacak· 
tır. Dün Fatih kazasmda reylerin 
ta5nifi bitmif, aıli ve yedek aza 
.anlaşılmııtır. 

Avukat Sadettin Ferit Bey 
45339, eıki ıehir meclisi azala • 

Mütehassısı imiş ! 
Nasıl insan öldürülece
ğini öğreten adam ! 

Lozan istasyonunda, içinde müteaddit 
tabanca, şar jur, fişek bulunan 

bir bavul ele geçti 

Kralın yüzünün kalıbı; katilin kullandığı tabanca ve cebinde bulunan bomb•.ı 

Belgratta çıkan· Politika gaze
tesi 14 birinci tC§rİn 1934 tarihli 
nüshasında katil ·hakkında fevka· 
iade §ayanı dikkat malumat veri· 
yor ve diyor ki: 

"Marailya suikastını yapan ka· 
tif Petrus Kalem enin hüviyetini 
tayin ve tespit için yapılan gayret· 
ler miiıpet netice vermek üzere
dir. Evvela katilin isminin Petruı 
Kalemen olmadığı kat'i ıurette 

tahakkuk etmiıtir. 

· B~ndan batka katilin. cebinde 
bulunan ıahte pasaporttaki res • 
min de ıahte olduğu anlaıılmıt • 
tır. 

Müteha11rılann verdiği · kat'f 
hükme bakılrl'la bu· reaim her ne 
kadar biraz katile benzıyoraa da 
katil olmadığı muhakkaktır. 

Ve bu hile ırrf zabıtayı tafırt• 
mak için yapılmııtır. :1 

Üniversitede devam 
mecburiyeti meselesi 

Devama mecbur tutulan talebe için 
idari kolaylıklar ve yardımlar 

temin edilmiş bulunuyor 

Rektör Cemil Bey .. 

Rektör Cemil Beyin 
gazetemize beyanatı 
Bey, bu ıene Ünveraiteye yazılan 
talebe ve Üniversiteye Öevam 
mcburiyeti etrafınaa ' beyanatta 
bulunmuıtur. Cemil Bey diyor 
ki: 

Üniversitede kayit müddeti 
b;tmittir. Dün l<cndi&ini gören 

"- Dün akıama kadar kaydo· 
lunan talebenin miktarı Tıp fakül· 
teıinde 343, Hukuk fakülteaind~ 
387, Edebiyat fakültesinde 72, 
Fen fakültesinde 365 tir. Mecmuu 
1167 yi m9ılmaktadır. Bunlann 
içinde muamelelerini tamamlıya • 
ma.mıt olanlar da dahildir. Ge • 

bir muharririmize Rektör Cemil ,(Den.mı , tıncll aaylfanm 1 lnd .ntwııuıd&), 



Maden kuyusunda açlık grevi 
910 maden amelesi M. { 
Gömböş' ün tavassutile 

gerin dibinden çıktı 
Pe§te, 16 (A.A.) - Beç maden 1 dirmiştir. Halbuki onlar çıkmak -

kuyusunda, 910 amele elan açlık tan imtina ediyorlar. M. Göm -
grevine devam ediyorlar. Bunlar, böş, çıkarlarsa, tavauut etmeği 
kurutma tulumbalarını iptal et • vadetmiştir. 

tiklerinden, dehlizlerin 48 saat i · Dün akşam, grevciler lehine nü
çerisinde su ile do1masmdan kor· mayişler yapılmıştır. 
kuluyor. Grevcilerden 45 kişinin Beç - Macaristan - 16 (A.A.) 
ağır haıta düştükleri söyleniyor. - Maden kuyusunda açlık grevi 

Grevciler, akşama kadar dışa· yapmakta olan 1000 amele, dışarı 
rıyaçıkmadıkları takdirde, maden çıkmağa razı olmuşlardır. 
idaresi lokaut ilin edeceğini bil • 

M.Puankare Loren toprağına gömülecek 
Pariı, 16 (A.A.)' - Dünkü ka· 

bine içtimaı esnasında, M. Du -
merg, M. Puankarenin hatırasını 
anmıştır. 

Kahine, müteveffanın cena2e 
merasiminin, cumartesi günü sa • 
at 11,30 da, Notrdam kilisesiyle 
Panteonda icrasına karar vermiş • 
tir. Cenaze, ayni günde merhu -

fsveç Veliahtı Hz. 
Suriyeye gittiler 

lzmir, 16 (A.A.) - Bir müd • 
'dettenberi şehrimizde bulunmak -
ta olan büyük konuğumuz lsveç 
Veliahtı Güstav Adolf Hazretle • 
riyle zevceleri Prenses Luiz 'Ye 
kerimeleri Prenses lngrit Hazeratı 
bugün saat 17 de Basmahane du· 
rağından hususi trenle Suriyeye 
müteveccihen hareket etmişler • 
'dir. 

Ha,arat mUtehassısı 
Ankara, 16 (A.A.) - Ziraat 

Vekaleti tarafından Haıerat ve 
nebatat hastalıkları mütehasusı 
olarak Almanyadan Profesör 
Garjner getirilmiştir. 

Filipinde tayfun! 
Manil - filipin - 16 (A.A.) -· 

Şiddetli bir tayfun olmuştur. Bir 
çok mahalleri su basmıştır. insan
ca zayiat bildiriliyor. Fazla ma
lumat yoktur. 

Gandi ~ekilecek 
Varda, 16 (A.A.) -Gandi ga

zetecilere, kongrenin gelecek top· 
lantı devresinden sonra çekilece
ğini Te bu kararı kanunu erasinin 
tadi1i hakkındaki teklifinin kon • 
gre azası tarafından reddedilme -
si üzerine verdiğini söylemiştir. 

Kembriçin yeni 
kütüphanesi 

lontlra, 16 (A.A.) - Kembriç 
üniversitesinin yeni kütüphanesi, 
pazartesi günü, Kral tarafndan a
çılacaktır. Kütüphane, 300.000 
İngiliz lirasına mal olmuştur ve i
çinde 1.500.000 kitap vardır. 

lngiltere-Avusturya 
hava yarışı 

umdra, 16 '(A.A.) - URoyal 
aero • club,, müteıhatsıılan, İngil
tere ile Avusturalya arasında ya· 
pılacak olan hava yarııı hazırlık· 
J.rm& hararetle devam' etmekte-
~. 

y_.., cumartesi l>aşlıya.caktrr. 
Anım-tim. miralaylarından Turner, 
tayyaresi ile gelmiıtir. 

mun arzusuna binaen Loren top • 
rağma gömülecektir. 

Kral Aleksandr ile M. Puan -
karenin cenaze günleri, Fransa -
nm milli matem günleri ıayrla

caktır. 

M. Laval, kabineye harici vazi· 
yet hakkında bazı izahat vermiş· 
tir. 

M. Puankaranın son 
daklkalar1 

Paris 16 - M. Puankare üç 
h·aftadanberi oturmakta olduğu 
Mirabeau sokağındaki hanesinde 
hiç ıstırap çekmeden ölmüıtür. 
Sıhhati iyi gibi görünüyordu. Fa· 
kat kalbi hafif olduğundan bu hal 
doktorlan endi~eye düşürüyordu. 
Bununla beraber bu kalp zayıflı· 
ğınm bu kadar seri bir neticeye 
varacağı zannedilmiyordu. 

M. Puankare evvelce yaptırdığı 
ameliyatın neticesi olarak 1930 da 
uğradığı hastalığın yeniden nük -
ıetmesi üze1·ine vefat etmiştir. Bir 
de Manilya suikastı onda pek de
rin bir tesir husule getirmitli. 
Kral Aleksandr ile M, Bartu onun 
daimi dostlarıydı. Puankarenin 
gittikçe :zayıf düştüğünü anhyan 
bir çok dostları geceyi onun evin
de geçirmişler ve son dakikalann· 
da hazır bulunmuşlardır. 

Ciazi Hz.ni n taziyeti 
M. Raymont Poincare'nin vefa-: 

tı münasebetiyle Reisicumhur Hz. 
ve BaşvekH ismet Pa~a Hz. tara· 
fından Francız Cumhur Reisi M. 
Alher Löbrön'e, Başvekil M. Du
merg' e taziyet telgrafları çekil

mittir. 

Puayada yeralh hattı 
Moskova, 16 (A.A.) - Tas 

ajansı bildiriliyor: 1931 ıeneıı 

nihayetinde baıhyan 11 buçuk ki· 
lometre uzunluğundaki ilk yeral

tı hattının inıaatx bitmek üzeredir. 
Dün akıam iki buçuk kil~metrelik. 

bir kısım üzerindeki yapılan ilk 
tecrübe, Sovyet fabrikalarında 
yapılan makine ve aletlerin mü • 
kemmel olduğunu göıtermittir. 

GörUtmelere yeniden 
başlanacak 

Londra, 16 (A.A.) - lki ta· 
raflı görüımelerle gelecek sene 
yapılacak Londra konferansını 

hazırlamak üzere yapılan müza • 
kerelere tekrar başlanacaktır. Ja· 
pon ve Ameri~a heyetleri buraya 
gelmiıtir. 

KISA 
TELGRAF 

=====:Haberleri 
§ANKARA - Yeni tuz kanun li.· 

yihaar, ihracat yapan tuzlu bahk, zey. 
tin tacirlerine geniı muafiyetler ver -
mektedir. Bu maddeleri ihraç eden ta· 
cirler tuz resır.ini geri alacaklardır. 

Tuz kanunu layiha11, Millet Mec • 
liııinde müzakere edilirken memleket 
hayvancılığının himayesi için hayvan 
sahiplerine de ucuz tuz vermek teklif 
edilecektir. 

Bu cihet temin edilirse, esas itiba
riyle hayvancılık ticaretiyle ıeçinen 

Erzurum, Kars gibi şark vilayetleri 
halkı çok istifade edecektir. 

Sayım vergisinin indirilmesi ve 
hayvan eahiplerine ucuz tuz verilmesi 
temin edilirse, bu sene içinde köy ik
tısadiyatına ait iki esaslı meselenin 
halline doiru mühim adımlar atılmıı 
olacaktır. 

§ lZMlR - İzmirde memleket has· 
tahanesinde kafa taıı olmıyan ve bey
ni açıkta bulunan bir çocuk doğmuş-

tur. 

§ ANKARA - Gümrük ve İnhi
sarlar müsteşarı Adil Beyin beyanatı
na gör~ lnbiıarlar idaresi, ,imdiye 
kadar Ege mıntakasında tüccann yÜ· 

zünü güldürecek derecede mal almıt· 
tır. 

lzmirde yaş üzüm fiatlcri yükıek 
olduğu için daha ucuz yerlerden temin 
edilmektedir. 

§ ANKARA - Taıhan • Çankaya 
arasında iıliyen 778 numaralı otobüs 
Çankaya mektebi önündeki viraji de;. 
nerken devrilmiıtir. 

lçiıut. lMalu- üç hannricl.an Mri,. 

nin kolu kırılmıf, birinin baıı yani • 
mış, birinin de muhtelif yerleri zede • 
lenmiştir. 

Muhtelif yerlerinden zedelenen Ça
nakkale mebusu Ziya Gevher Beyin 
kaymvaldeleri ve Muhlis Beyin reiİ· 
kalan hanımdır. 

Viyana at yarışlarında 
zabitlerimiz dördüncü 
Ankara, 16 '(Hususi) - Viya

na beynelmilel manialı at y.aTI§la

rına İ§tİrak eden Y.edi millet ara • 
sındaki müsabaka neticesi şudur: 

1 F ranıa, 2 ltalya, 3 Holan, 
da, 4 Türkiye, 5 Macaristan, 6 

Avusturra, 7 Çekoılovakya ol· 
muştur. 

Zabitlerimizden birinci müli.zim 

Cavat Bey, pek çetin olan manialı 

yarıtı hatasız olarak bitirmit ve 
şeref direğine Türk bayrağının çe• 

kilmeıine vesile olmuştur. 

Dahiliyede umumT mUdUrler 
UstUnde reialikler 

Ankara, 16 (Hususi) - Dahili· 
ye Vekaletinin yeni teıkili.t pro -

jesi h~kkında dün verdiğim mata .. 
mata ilaveten öğrendiğime göre, 

merkez te!jkilitında umumi mü -

dürler araımda ayrıca reiılikler 

ihdas edilecektir. Yeni kıdem 

tablosuna nazaran birinci, ikinci 
derecelere terfi edecek kayma • 
kamlaT 15, birinci ve ikinci dere

celere terfi edecek valiler de 7 ka- . 
dardır. 

Ankaranın imar1 
Ankara, 16 (Hususi) - An· 

kara imar müdürü ile şehir müte• 
hassısı Yansen öğleden sonra Da
hiliye Vekilini ziyaret etmi,1er ve 
şehrin imar işleri üzerinde konuş
mutlardır. 

Nüfusumuz 17 
Ankara, 16 (Huıuıi) - Statia

tik umum müdürlüğü tarafından 
bundan evvel Ahlat, Pertik, Ün· 
yede yapılan nüfus sayımı tecrü • 
belerinden dikkate değer netice· 
ler elde ctliime!de berabre bu 
tecrübelerin lıparta vilayetinde 
Pınarhaıında, Kırklareli merke -
zinde, Marmaris ve Mudanyada 

' ıy, 
milyonu aşkın l>tı- ' 
da tatbiki karıulaştırılnııttır tU~ 

Nüfus tecrübe sayını111d• en~ 
kalade hizmeti görülen Ahi. fa3 

rirat lcatibi Safi Beye takdı ~Le~ 
·ı . k d' ~ıı;ttit verı mesı mu arrer ır. 'li 
Önümüzdeki yılda ys.!

1 
d'. 

umum nüfus sayımında rıı A.1 
nüfusunun 17 milyondan a ~ 
lunacağı kanaati umumidir· ~ 

Hayfa limanında garip bir had' 
Hayfa - Son günlerde Hayfa· rağını çekmemesi sebebini .i 

da garip bir hadiıe olmuştur: derken Filistinin bir fngihS 
Hayfa limanına mal çıkarmak için rağı sayılmıyacağı noktai ti 
gelmiş olan (Miusi Masu) ismin- nı ileri sürmüştür. 

11 
ııı. 

de bir Japon gemisi mahalli lngi- Mahalli memurlarla ~ ~ 
liz memurlarının ısrarına rağmen kaptanı arasında çıkan bu 1 ~. 
Britanya bayrağını çekmemekte nihayet Londra hükmetine. 
ısrar etmiştir. Bu gemi Hayfa li- rilmiştir. Onun için bu bacı ~ 
marunda sekiz gün kalmış ve bu Londra ve Tokyo hükurnetle. s1 
müddet zarfında ayni ısrarlı va- rasında bir müzakere zeırıiıt 

· t' h f l · · ı..1e ' zıye ı mu a a:za ey emı§tır. kil edeceği tahmin edilme~· 
Gemi kumandanı, f ngiliz bay· 

Pariste "Jurnal,, gazetesinde yaıı 
Pariı, 16 (Huıuıi) - Akşam J çok amelenin alt katta katdıi1 ~. 

üıtü Jurnal gazetesi idarehanesi· edilmektedir. Duman yangJJI ı.t11 
nin alt katında çıkan bir yangın halline yaklatılmasma msıtl ıt 
çok geniJlemiıtir. itfaiye yangı - duğundan itfaiye, binanın' 
nr .söndümıeğe çalıımaktadIT. Bir tına su yağdırmaktadır. 
çok kimselerin dumandan bağul· Yangın devam etmekte 0 

duldan zannedilmektedir. ğundan miih;m miktarda 

Richelieu aokağında: toplanan 
halkı zabıta uzak bulundurmağa 
çabtmaktadır. 

Yangın ıeri bir surette gazete

nin ambarına geçmiıtir.. Gayet 
k~if öir duman, aiindürmek •ıne

liyatını pek ziyade ıüç1eıtirdiğin
den itfaiye efradı maskelerle ve 
teneffüs cihazlan ile çalı~mağa 
mecbur olmaktadır. Bir veya bir 

bulunan deponun ateş alma• 
korkuluyordu. Fakat itfsİ 
f edakirane çalfması ~ayesİJ1~ ~ 
a.t dokuzda yangın telblikelı..._ 
haıınr atlatmııtır. Bina. i~"'~,;·ı 
de kalanlar dıtarıdan alınatl r ,., 
ba avesinde Kurtarıl1t.h; .Ji..~ 
Yangın, alev çıkarmadan ".'lllıı 

müddet devam edecek ve 1' 
yava, kağıt bobinlerini yak' ' 
tır. 

Ankarada Belediye seçimi bitti 
Ankara, 16 (Hususi) - Dahi- tir. intihap encümeni bütün 

liye Vekaletine gelen raporlara çalışarak reylerin tasnifini 1' 
göre bu akşama kadar 215 yerde caktır. Netice yarın (bugün)> 
belediye intihabı bitmi§, geriye edilecektir. Seçime 35 bin 
285 belediye kalmıştır. karalının İ§tirak ettiği tahııtİ~ 

Ankarada ıeçim hu aktam bit- lunamktadır. 

----------~--------------------,, Ergani istikrazı piyango.. Kaymakamlar arasırt 
sunda kazananlar tayinler 

Ankara, 16 (Huıuıi) - Er· Ankara, 16 (Hususi) _. i 
ıani istikraz tahvilatı piyangosu olan Demirköy kaymabnıl• , 
hu sabah Merkez bankasında ban· İpsala kaymakamı NureUi~·~ 
ka erkanının önünde çekildi. lihliye Burdu~ kaymakaD'll ' 

50871 numaralı tahvil on bet Bodruma Cihan'beyli kayıı1ş 

bin lira kazandı. Abdullah Fehmi, Silvana O•~~ 
ye kaymakamı Emin, Marı1' 1' 
Silvan kaymakamı Ali Rız•ı ~ 
ıanlıya Gazran kaymak•"'yıf 
mal Şakir, Mustafa Kemal . ~ 

· 41491 den 4150 
36461 den 36471 
177131 den 177140 
68531 den 68541 
33021 den 33030 

numaraya, 
numaraya, 
numaraya, 
numaraya, 
numaraya, 

38101 den 38110 numaraya, 
188341numaradan188350 numa• 
raya, 137911 den 137920 numara· 

· ya, 24881 den 24890 numaraya, 
17551 l den 175720 numaraya, 
88131 den 88140 numaraya, 
152251 den 152260 numaraya, 
110881 den 110990 numaraya ka· 
dar olan tahviller yüz yirmiıer li
ra kazanmıştır. 

177139 numara üç bin lira ka .. 
zanmıftır. 41491, 36467, 188342 

numaralar da 909 zar lira kazan • 
mışlardır. Ketide devam ediyor. 

Denizlide zelzele 
Denizli, 16 (A.A.) - Bugün 

saat 10,30 da doğudan batıya 

doğru zorlu bir zelzele olmu~tur. 
Yıkıntı yoktur. 

F 11r1• ya Buhmk kaymakamı ıa J-lil~ 
lanığa Mutlu kaymakamı celi 
Hadime Göle kaymakamı , ~ 
Çineye, Bünyan kaymaksrtl 1'~ 
lusi, Kalikte Ha.siç ka~ bd~ 
Celal, Eceabada veki.lett~ O' 
nan Hüseyin Cemal, Uta~~ ı 
diz kaymakamı Beıiın,.Ge '~ııt1 

sak k~vmakamı Hüıeyın. it i'J , 
Beteri kaymakamı Ata Şii1'(;;,ıı1 

şeriyc, Ahlat kay.maka~' f'p1 

Beylerin naklen tayinlerı 
r!nşt.ır. 1~ı 

Ankera radyosu lçlrt SP ,.~ 
Ankara, 16 (HuıuıO f',~1 

kara radyosuna b1r spiker ~e~ tJ 

sı kararlaştı. Kadın ve er ı.ıı1' 
lipler araınnda matbuat. ı0U 
müdürlüğü tarafından bır ~1 
baka y; .. pılacek ve apil,er 5 

cektir. 



Kahirede çıkan Elehram gazetesi
nin 4 Birinci Te§rin tarihli sayısında 
(Makalle ve Delle) başlığı altında bir 
makale neşredilmektedir. 

İki gün evvel gümr'ük muha • 
faza memurları ile emniyet me • 
murları tarafından iki eroin ka • 
çakçılrk şebekesinin yakalandı • 
ğmr yazmıttık. 

Mehmetle pazarlığa giri1miıtir. 

Neticede yirmi üç kilo eroinin üç
yüz liradan satılması üzerinde an
laımıılardır. Eroin per§embe gü
nü bir yerde Suriyeli tacire verile
cekti. Fakat nedense per§embe 
günü kaçakçılar gelmemiılerdir .• 
Bunun üzerine tekrar temasa giri· 
ıilmiş ve ıur haricinde bir yerde 
ayn ayrı otomobillerle gelmek ve 
satıf yapılmak kararlatmıştır. 

Osman, Mehmet dün ihtisas 
mahkemesine verilmiılerdir. 

İkinci !kaçakçılığı idare edenin 
de Galata Havyar Hanında ya-
zıhanesi ol n ve §İmdi Atinada 

, bulunan Aleko ağur oğlu olduğu 
anlatılmıtlır. 

Bu makalede deniliyor ki: 

"Mııırda bulunan lngiliz askerleri
nin bu günlerde yaphklan vukuat 
gittikçe çoğalıyor. Tee11üfe §ayan o1aıı 
bu vukuat herkeıin nazan dikkatini 
cclbedecek kadar mühimdir. 

Bu huıuıta tetkikata devam e· 
dilmektedir. Aldığımız maluma
ta göre kaçakçılığın biri şöyle 
meydana çıkmııtır: 

Muhafaza memurları, bir kaç 
eroincinin eroin satmak üzere bir 
ecebi aradıklarını haber almıf lar· 
dır. 

Bunun üzerine Rızkullah Bey 
İsminde bir memur, kendisine Su· 
riyeli bir tüccar ıüsü vererek hun
ların kartıma çıkmı! ve Sirkecide 
istasyon bahçesinde bu tebekeden 

.., ..... ,..,., ...,. """"''"""'"'"""'"mm-...... ....... nutmamuntnmımmı ıı....-nll'ftlu• 

Lodos 
Fırtınadan bir çektirme ile 

bir kotra parçalandı 
Evvelki aktam §İddetlice bir 

lodoı fırtına11 çıkmııtır. Meni· 
min bu j)k lodoı fırtınası dün ak
t•ma kadar ıürmüt fakat ıabah • 
tan itibaren tiddetini kaybetmit -
tir. Dün sabah bilha11a Adalar -
dan İıtanbula gelenler bir hayli 
ıallanm!f, heyecan geçirmi,tler -
dir. Fırtına dolay11iyle evvelki 
akıam bir çektirme ile bir motör 
parçalanmıttır. 

Çektirme Do mabahçe önünde 
demirli liulunan Dır Almana ait -
tir. Fırtına esnasında sahile vu -
rarak parçalannuftır. 

Diğeri de belediye fen heyeti 
müdürü Ziya Beyin kotraııdır. 
Kotra, içindeki iki kiti ile Moda 
sahillerinde karaya vurmut ve 
parçalanmıttır. 

Bir saatçı kuyuya 
diişüp öldü 

Bu karar üzerine muhafazaca 
tertibat almmıf ve Mehmet üze • 
rinde bir miktar eroinle yakalan· 
mıttır. Bunun üzerine ayni f&.h • 
sın Vaniköyündeki evinde de a • 
raıtırma yapılmış ve niıasta ile 
karıtık eroin bulunmuftur. Bu 
ıuretle kaçakçıların bu arada ni • 
ıastayı eroin diye yutturarak do • 
landıncıhk yapmak istedikleri 
anlatılmı§hr. 

Mehmet, yirmi üç kilo eroini 
Anadoluhisarında Süleyman Zeki 
isminde bir zatten aldığını söyle· 
mittir. Tahkikat derinle§tirilmit 
ve Hisarda böyle bir kimsenin o
turmadığı anlatılmıttır. 

Mehmet tekrar sorguya çekil • 
mit ve bu sefer eroinleri Horhor 
da bir adamdan aldığım söyle -
mittir. Horhorda meıhur kaçak· 
çılardan meşhur Tuzcu Laz Os • 
manın oturduğu ev, memurlarca 
bilindiğinden evinde araştırma 
yapılmıf, Laz Osman yakalan -
mıttır. Osmanın üzerinde on bir 
birinci teşrin tarihli bir pasaport 
bulunmuıtur. Eroine nİ§aıtayr 
karııtıranın kendisi olduğu ve e
line geçecek altı bin lirayı aldık
tan ıonra dün Yunaniıtana kaç -
mak istediği meydana çıkmıttır. 

Şebeke efradından Hacı Meh
medin evinde esrar bulunduğu, 

kaçakçılık bürosu taraf rndan ha • 
her alınarak araştırma yapılmıt 
ve Hacı Mehmedin evinin yanın
da Rum mektebi bodrumunda 27 
kilo esrar bulunmuıtur. Hacı 

Mehmet ve arkadatlan hakkında· 
ki tahkikat mühim bir safhaya 
girmİ§tir. Tahkikat devam et -
mektedir. 

Boğulma faciası 
Hilaliahmer cemiyeti 

bin lira verdi 
Heybeliada önlerinde otuz üç 

vatandatın ölümü ile neticelenen 
feci kaza hakkındaki adliye tah
kikatı devam ediyor. Yalovadan 
ıorulan suallere henüz cevap gel-
memi§tİr. 

Diğer taraftan Hilaliahmer ce
miyeti umumi merkezi, ölenlerin 
ailelerine dağıtılmak üzere bin 
lira vermiştir. Bu para, Yalova 
k ymakamı Refik beyin reisliği al 
tında teşeKkül edecek bir heyet 
tarafından dağıtılacaktır. 

Belediyede tayinler 
Belediye müstahdemin tubesi 

müdürü Muhsin Bey terfian bele· 
diye emlak müdürlüğüne, mezat 
idaresinde Baha Bey iktısat mü -
dürlüğü bat muraktplığına tayin 
edilmi§lerdir. 

Karagöz 
hayali mi? 

Orta tahsil mües
seselerinin vaziyeti 

1 ngiliz askerlerinin Mısırdaki ha .. 
reketlcri Avusturalya askerlerinin bü· 
yük harbin devammca olan hareketle
rini andırmaktadır. Ancak Avuatural
yalı askerler harp eınasında çirkin ha
reketlerini yaptıklarından harbin e1a
sen bir afet olduğunu bilen halk buna 
ister İstemez sabrediyordu. 

Halbuk §İmdi harp zamanı değil • 
dir. Şu halde Mısırdaki 1 ngiliz askel'\O 
lerinin maksatları ne? Esnafın dük .. 
kanlarından mallarını çalmakla iktifa 
etmiyorlar. Bir de herkese musallat o• 
larak dayak atıyorlar. Hatta biç bir 
kabahati olmıyan bir yavruyu ayakla
rından yerlere sürüye sürüye ölümü • 
ne sebebiyet \'eriyorlar. Muhakkakln' 
ki, Mıarr komiser vekili ve Hariciye 
nezareti Mısır i9Jeri müdürü M. Pe • 
terson J ngiliz askerle:r'.İnin yaphklan 
zulümleri gazetelerde okumaktadJT. 

Kendisi burada Mmr ile lngiltere 
arasında samimi münasebetler te isi 
i~in bulunuyor. Kahire etrafındaki In
giliz askerlerinin yaptıklanndan Mı • 
sırlıların ne kadar gayri memnun ol .. 
duğunu elbette takdir eder. 

Bir büyük devlet askerinin muha
rip olmıyan bir memlekette hu gibi hn• 
reketlerde bulunması katiyen caiz de
ğildir. Dü,man memlekette olsa bile 
bu gibi hareketlerin yapılmasına in • 
saniyet, medeniyet riza göstermez. 

Mısır hükUmeti ve onu temsil eden 
büyük Britanyanın kuvvet ve azame
ti topu ve donanması kar§mnda ken , 
dilerini aciz görüyorlar." 

Sinemacılar meselesi 
Sinemacılar gelecek hafta ti • 

caret odasında toplanarak film -
lerden alınan gümrük resminin 
fazla olduğuna dair ticaret odası· 
na izahat vereceklerdir. 

Samatyada, o civar h!llkını çok 
müteessir eden bir kaza olmuf ve 
§en tabiatiyle çok sevilen Boıos 
isminde bir ıaatçı kuyuya düıerek 
ölmüttür. 

Bogoı Efendi, evinde ıaat Ja· 
miriyle uğratırken kendisine su 
lazan olmu,, kuyudan su çekerken 
ip koparak kova kuyuya dütmü§· 
tür. Kuyunun ağzı genif, fakat / 
ıuyu azdır. Bogoı Efendi kovayı 
bizzat çıkarmak iıtemiı, fakat 
kuyuya inerken ayağı kayarak i · 
çeriye yuvar]anmıttır. 

Dört yüz sene evel yazılan 
bir kitaba göre .. 

latanhuldaki lise ve orta mek· 
teplere bu ıene büyük bir talebe 
akını olmuıtur. Bu akın yalnız 

İstanbul mekteplerine mahsus de
ğildir. Ankarada, lzmirde, Kon· 

Diğer taraftan duyduğumuza 
göre, Maliye Vekaleti sinemacı -
ların istihlak vergisi vermemeJC 
hususunda isteklerini reddetmiş .. 
tir. 

Askerlik yoklaması 
Karagözün 

yafayıp yaşama

dığı meselesi bir 
müddet evvel 
haylı dedikodu 
mevzuu olmuı· 

lu. Bu mesele 
yeniden ortaya 
çıkmıftır. 

Bir müddet 

ya ve Adanada ve diğer yerlerde 
de ayni hal görülmüttür. Tah
sil isteğinin her ıene böyle büyük 

bir artma göstermesi sevindirici 
olduğu kadar esaslı tedbirler al -
mayı da mecburi kılmaktadır. 

Ay ba§ındanberi lstanbulda 
yapılan tetkikler neticesinde alı
nan tedbirlerle bütün talebe mü -

evvel İngiltere· racaatları karşılanmış sayılabilir. 
ye eiden Doktor lıtanbul tarafında İstanbul erkek 
Şekip Habip Bey 
Briti§ Müzeom
da Hint itleri ıa· 
Jonunu gezerken 

Fatih Aıkerlik Şubesinden: 

330 doğumlu ve hu doğumlularla 
muameleye tabi olan mükelleflerin 
yoklama ve muayeneleri T e9rinievvcl 
934 sonuna kadar temdit edilmittir. 
Alakadarlarının bu müddet :zarfında 

§ubeye müracaatleri tebliğ olunur. 

birler alınmıştır. lstanbul orta 
tahsil müesseseleninin umumi va· 
ziyetini bir bakışta göstermek için 
geçen seneki ve bu seneki talebe 
sayısına göz atmak kafidir. 

Çocukları mektebe götüren 
karı11 eve gelince kuyunun açık 
olduğunu gönnüt ve kuyuya indi
rilen bir hatka kovanın tutuldu • 
ğunu görünce kocasının kuyuya 
düttüğünü anlamıttır. Kadın de~ 1 
hal imdat iıtemif, Boğoı Efendı
yi kurtarmak için çareler düşünül
mü' ve nihayet poliıe haber veril
mittir. 

kütüphanesinde dört yüz sene ev
veline ait bir eser okumuştur. 

lisesine 1350, Vefa lisesine 1011, 
kız lisesine 1.545 talebe 

yerleştirilmiştir. Halbuki bu mek
teplerin geç;en seneki mevcutlnrı 
386, 786, 1310 kadardı. 

Üsküdar ve Kadıköy tarafında 

Geçen seneki talebe sayısı 
13289 du. Bu seneki ise 15500 e 
yaklaşmıştır. Aradaki fark, 2000 
talebeyi geçiyor. 

Bundan ıonra kuyuya Salih iı· 
minde birisi indirilmit, fakat ara· 
da geçen müddet esnasında ihti • 
yar saatçinin kuyunun dibinde ha
vasızlıktan boğularak öldüğü an· 
latılmıttır. 

Kalp durmasından ölUm 
Hamalhatında Yeni yol cadde-

sinde 93 numaralı apartımanda 
oturan lıpiro Efendi, Kalyoncu 
caddesinde Anastaa Efendinin 
kahvesinde kalp durmasından öl-
müftür. 

Bu el. erde Karagözün hayali · H d 1" · · 1 
• • • w. • ıse ay arp aşa ısesın •n açı ması 

olup Hind;stan:al ıca:. edıl~ıg~nı ile mevcut srkıntı ortadan kaldı -
okumuş, atan u a ge ıncet ud'ka- rılmrştır. Haydarpaşa lisesinde 
beri, Karagözün mezarına af ı • .. • . 
tirmeğe hazırlanan Karagöz mu - bugun 450 kadar. yatı tal~besı 
hiplerinden avukat Rami Beye 1 vardır. 253 muallım mektebı ta
bildirmiştir. Jebesi bu uyının dışındadır. Gün-

Rami Bey bu haber üzerine dü~ talebesiyle beraber yalnız li
f azla yese kapılmış, lngiltereye senın mevcudu 900 zü bulmuş
mektup yazarak eser muhteviyatı tur. 

hakkında daha fazla malumat iı- Orta mekteplerde ayi hal gö • 

temiıtir. rülüyor. Onlar için de bütün ted-

Bu fazla talebeyi okutmak için 
geçen seneki muallim kadrosuna 
bir kısım ilaveler yaparak mual • 
)imlerin ders saatleri kanuni had
de çıkarılmış ve askere giden, ya• 
hut hasta olanlar yerine lazon va
sıfları haiz vekil muallimler veril
miştir. Bugün İstanbul mekteple
rinde münhal kalan dersler, tedri
sata halel •ermiyecek şekildeki 
bir kaç münhal gruptan ibarettir. 
Bunlar da yakında doldurulacak
tır. 
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llat palasınıkaldırdı ve bir vuruşta 
cariyenin başı yere düştü 

Doktor gene batını ıalladr. Bir 
§ey söylemedi. Fakat içinden fÖY• 
le dütündü: 

"Bunlara kalına hastalık yok. 
Eğer bu kadın bir ay yaıarsa ben 
de doktorluk yok diyecefim.,, 

Cüzdanı çıkardı. Kiiıt kalam 
aldı. Reçete yazdı: 

Batım kaldırdı: 
- Ağlıyor muıunuz? .. Hayır 

ağlamayın ... Ölüme saadet gözcü: 
lük ettiği zaman ölüm hazin ol· 
mamalıdır ... ikinizi de böyle ya· 
nrmda rördükçe ne kadar meıut 
oluyorum bilıen. Hem güneıi faz· 
la emen bir çiçek soluyor diye ağ• 
lanır mı? .. Benim günctim ıenin 
atkrndır Celil ... 

1 

~~da~ının Türk olduğunu unutmuyordu. Hassa alayındaki ırkdaşlarını 
•~~~un eve çağırdı: "Haydi güneşin önünde kan kardeşi olalım!,, 

-•b·Uneşin kızı!,, 1 f.ii~~~~~i~~~~~~~5~~~~~~ 
- Her saat bir çorba kaııir 

içilecek. 
- Doktor, bizim Hanım bura• celil hıçkırıklarını tutamadı: 

- Şahende .... Şahende ! diye 
feryat ederek genç kadının dizle· 
rine kapandı: 

tr g"' ~ · 
dorıec k ~n ıonra Perıepolis· 
L e tı Ji··k.. d 
it a.ı • . · u unı arın zev· 
L l)'t)e§ltlİıı gı'b' d' 
ııe1 • :r ıy ı. 

Sah.a, a . 
1 ~İde k~neını hasta bırakıp· 
t te ıtn? 
'aor 

llti k muştu. 
arısın h v eaaird· rn aatahgından 

tteın 1' Fakat, onu (Babil) e 
~lo etdi. 

1Ya) 
t lta.d nın Babildeki ortağı 
~· li a Yaşaınıuına imkan 

A era k 
"toay ço §eytan bir kadın· ı 

0

J> ·~ı (BabiJ) sarayında ze· 
1 

k o ece"· hi &•ne kanidi. Oraya 
' ç le· · 'ocq

111 

1§•ne gelimiyordu. 

da kalmak istemiyor. 
- Nereye gideceksiniz? 
- Ankaraya. 
Doktor uzun müddet dii6ündü. 

Celil aordu: 
- Gidemez miyiz? 
- Ne zaman gitemk istiyorsu-

nuz? 
- Bu aktamki trenle. 

- Hayır .. Y arna kadar kalınız. 
Bugün Hanımefendi odasında bir 
az dola9ır, bu rece uyur, yarın 

biraz daha kuvvet bulur.. Ak,am 
trene binersiniz .. 

Şahende haykrrdı: 

- Tetekkür ederim doktor. 
- Bir ıey değil.. Yalnız mi • 

- Ağlama Celil... Göz ya9ların 
kalbimi acıtıyor. Şu kartrlara bak. 
Vadi ne güzel ... Şeytan ma(taraaı· 
na buradan gidiliyor .. Değil mi?. 
Ne güzel yerdir oraaı .. 

Ve birdenbire titredi, sesi bo • 
ğukla§h: 

- Hayır, orası korkunç bir yer. 
Ve birdenbire coıtu: 

- Aktam oluyor ... Ortalık ka
rarıyor... Ben ne istiyorum, bili
yor musun?.... istediğimi yapar 
mısın? 

-Emret. 
il lf' 

1 
•en.e de bir defa heı 

h tt0~1lıek te kolay değildi. 
aı? it kadın tahammül ede • 

~~t' 

Tan, eski Türkler gibi, kolundan kan akıtarak, arkadaşlariylc kan kardc§İ olmak 
istiyordu. 

denizle meırul olunuz, beyninizi 
iıletmeyiniz. 

Doktor için için acınarak çıktı: 

- Şeytan mağarasına ne l<a • 
dar zamanda gidip gelebilirsin? 

- Yarım saatte. 
a. (A 

ı. (.~l losya) yı ıeverek al • 
&e11ç ..,,

0
'Ya) evlendiği zaman 

~lljRin e Sok güzeldi. Şimidi de 
ogl" ~ halel gelmemitti. Fa • 

111111 d arhes büyüdükce genç 
~"ncı, ~~a.ır ilerliyordu. Henüz 
: llıttl\ıeıle yoktu. Lakin ne de 
(lı;-Otd11 1 (Hera) dan yaflı ıö· 

~'ta) .l'i-. . . t... k. 
~,1 ~I.. ~·uııını ,oır az geç ın, 

(ij 0ıt ~a~llün aihi ince ve cnk 
. era) ndı. 

'1dı. l!ahilde eııiz güzeller· 
(S 
d lhter) 
' (Cu·· Kralının kızına Ba • 

t!t J>ıeı· bi ~) l>tr) ın kızı) diyorlardı. 
lltt tU ak sarı saçları vardı. 
~ Pa.rı ~el lnzları arasında bu • 
illıli ı. ak •arı &arlı bu derece 
il. Qıt le ~ , 
u~ti il rı yoktu. 

4.t01.., e )ndan vazgeçebilir. ne 
~ ' Yı terk edebilirdi. 
trıe 

~ Poliad .. l d 
1 lra!lır e gun erce evam 
&t ~ul?t l'nadan sonra, nihayet, 
ı-,~e" a~~a.nı mıırrh kadını 
ta .. ıe t{ıya. h l· ~\il\ii mamıı ve er §e • 
ıh)', h-~~ınınuıtu. 

~' ~l'la~ı ~'?darın hiddetini, 
t- lll)le t 

1

1~·" cariyenin baıiyle 
il\ Clt{tn •-• • 
L ta,Yd Co..uıtftı, 
'I) lt h'"k . ''ltı, u Gnıdara aabah 
1) 1 &etir 
~)İ kıaka en genç ve saf bir 

mit·· Baban da cazasın.ı veriyor. 
Sarhes tekrar söylendi: 

-Anne, o kadın daha geçen 
gün, bir çekirgeyi öldürdüğüm i . 
çin beni tekdir etti ve güzleri su -
lanmı§h. Kü~ücük bir böceğin ö • 
Iünıüne tahammül edemiyen da -
dım seni öldürmcğc nasıl cesaret 
edebiJir? 

Bu esnada sarayın ön taraca • 
sından sert bir eı işitildi : 

- Haydı, wong. Ne duruyor • 
sun? Mel un enin başını gövdcsin • 
den kopar! 

Bu ses Daranın seıiydi. 

Cellat, palasını indirdi .. ve bir 
hamle de genç kızın batı gövde • 
ıindenı koparak yere yuvarlandı. 

Sarayın bir baıka penceresin • 
den uzanan iki baş bir.den geri çe • 
kildi.. 

Taapa ve Libya 
bakı§tılar: 

bir birlerine 

- Beni candan sevdiğini şim -
di anladım, T aspa ! Bu sukutunla 
bir cariyenin başı koptu.. Fakat, 
beni de ölümden kurtardın! Onun 
yerine ben gidecektim. Seni seven 
bir kadının yaıaması, seninle ali • 
ka11 olmayan bir kızın ölümün • 
den elbette çok daha değerlidir. 

Taspa o gün ilk defa olarak 
Libyanın yanaklarından öpüyor • 
du. 

Knbahatsız bir cariyenin ölü • 
müne mal olan bu sükuttn ıonra, 
acaba, mısır dilberi uzunmüddet 
Taspa ya bağlı kalacak mıydı? 

( Persepolis) ten dönüş 
Yine Babildeyiz. 
(Tan) ın evindeyiz ..• 
Ecdadının Türk olduğunu 

unutmayan genç hassa zabiti, Tas· 
panın ayağını kaydırıp yerine 

eçme"' i düşünüyordu. Tnn bu e • 
meline muvaffak olmak için, ma • 
iyet alayında müstahdim kendi ır. 
kından iki genci elde etmeğe 
mecburdu. O, bu delikanlıların 
yardımını temin etmeden bir ıey 
yapamazdı. 

Tan bir gün hu iki genci evine 
çağırdı: 

- Bizi daima tehtit ediyorlar, 
dedi, topluluk her zaman için ye· 
nilmez bir kuvvettir. Bu topluluğu 
bu kuvvet ancak kan kardeti ol • 
makla temin edebileceğiz. Haydi, 
gelin .. Kollarımızı sıyıralım .. kan· 
Jarımızı akıtıp içelim ve (Güne§) 
in önünde kan kardet olduğumu • 
zu yeminle teyit ede1im. 

Delikanlılar Tanın teklifini 

"Biçare kadm. Bu yafta kara 
toprağa girecek.. Kurtarmanın 

da imkanı yok ..•• ,, 
• •• Erteıi ~m Celil ile Şa • 

hende trene bindiler. 
lki gün sonra çiftlikte evlerine 

yerleıtiler. Artık Celil de Şahen· 
denin hayatından ümidi keamiıti. 
Öksürük çok sık geliyor. Kan 
-kesilmiyor, Şahende yatağından 

kalkamıyordu. 
Hazin bir ömür ıürüyorlardr. 
Cavit ıelince, biraz ne!e de 

ıeldi... Şahendenin bitkin halini 
ıören Cavit, hiuiyatmı belli et • 
memeğe muvaffak oldu. Meta • 
netini, itidalini kaybatmeden: 

- Şahende, aana lstanbul ha· 
vaar yaramadı. Hele Pendik hiç 
yaramaaııı. Gör ıen bak, bundan 
so raı naııl tiımanhyacakıın. 

Celil ile yalnız kalınca ağla • 
ımaia baıladı: 

- Şahende ölüyor, Celil! 
Ve beraber hıçkırdılar ... 

O ıün hava çok ııcaktr. 
Şahende ıarar etti, yataktan 

kalkmak istedi. 

- Orada, ,kaynların arasında 
dağ çiçekleri vardır. 

- Evet, ne olacak? 

. "\ 

- Oradan bana bir çiçek Kopa· 
rıp getir, istiyorum. Elinle kopar· 
dığın bu dağ çiçeğini tabutumun 
içine koysunlar .. 

- Neler söylüyorsun Şah.ende! 
- Doğruyu söylüyorum Celil... 

Ne yapayım, oradan elinle kopa· 
rılmıJ bir çiçekle gömülmek isti· 
yorum ... Ne olur, bu aözümü kır· 
ma. 

- Üzülme, gidiyorurn. 
Celil ıokağa fıriadL.. Şah.en.de 

peqcereden baktı. Celili gözlerin· 
den kaybedinciye kadar baktı, 
ıonra seılendi: 

-Cavit .• 
- Ne var kardetim 1 
- Beni ıeviyorsun, değil mi? 
- Bunu pek ili bilirain, ne diye 

ıoruyoraun? 

- Sana bir ıır ıöyliyeceğim, 
bu ıırrı kimseye if aa etmiyece.iine 
yemin et. 

- Sır mı? 

- Evet b;r sır, bir vasİ)~et. 
- Şahende. ' 
-Yemin et. 1 1 • 

- Yemin ederim Şahen"de. 

reddetmediler. Kollarını ııvadılar 
ve bileklerinden akan kanı bir ça • 
nağın içine boıaltıp üçe böldüler .• 
Ve kardetçe payla§ıp içtilar. 

(Dev anır var) 

Açık duran pencerenin önünde 
geniı koltuia oturttular. Saatlerce 
gözlerini uçıuz bucaksız uzanan 
yaylaların sonundaki ufka dikip 
manzarayı ıeyretti. 

Şahende göğaünden küçücü~ 
bir anahtar çıkardı. Cavide ver
di: 1tler fı llÇlık ithaf ederek ele 

ı '>'' b:. •ısa kuınandanı da bu ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Celil ile Cavit, göz yaılarını 
ıüç zaptederek yanında ıe11iz o • 
turuyorlardı. 

- Çekmecenin sağ gözünü aç .• 
Kurtun kalemiyle hafif bir nokta 
bulunan yere bas ... Buldun mu? 

- Evet. 
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Mahkemelerde j Paris büyük elçimiz 
Mezunen Paristen Ankaraya 

Laz Osmanı n muhakemesi gitmi! olan ve evvelki gün tehri· 
Bir müddet evvel Kaunnpaşa· 

da karısı Nazmiyeyi öldürerek 1-
neholuya kaçan Laz Osmanın ya· 
kalandığı yazılmıştı. Osman ağır 
cezaya verilmiıtir. Muhakemesi
ne bu ayın otuz birinci günü baş • 
lanacaktır. 

Maslak yolu faciası 

Maılak yolu faciası maznunla· 
nndan Alber Taragano Efendi • 
nin muhakemesi bugün ağır ceza 
mahkemesinde görülecekt:r. Bu • 
aiin müddeiumumi Ki.tif Bey id· 
dianameaini ıöyliyecektir. Ayni 
ce1sede kararın da tebliği muhte· 
meldir. 

mize gelen Paris büyük elçimiz 
Suat Beye dün, Fransanın Türki· 
ye büyük elçisi M. Kamerer ce • 
naplarr, Beyoğlundaki elçilik bi· 
nasında hususi bir 1.:iyafet vermit· 
tir. Suat, Fransız elçisi cenapları· 
nın ziyafetinde refikaları ile bir· 
likte bulunmuştur. 

Paris büyük elçimiz, yarın Pa· 
rise hareket edecektir. 

Yeni Neşriyat 

Mimar mecmuası 
Ayl k Mim&ı mecmuasının 44 ün · 

cü sayısı memleketimizde inıa edilmit 
bir çok binalara ait fotoğraf ve yazı • 
larla inti~ar etmittir, Bu tayıda ayn• 
ca düny.1 :!Ümari cereyanlarına :\İ~ ya• 
zılar ve resimler vardır. Alakadar)an• 

Şahende, arada •ırada kesik 
cümlelerle konufuyordu: 

- Hatırlıyor muaun Cavit, ha· 
ni bir gün seninle fU çayırda kot· 
maca oynamıtbk ... Celil, hak §U 

yola... Seninle akıamları kolkola 
o yolda dolatırdık ... O yolda am· 
cam öldükten bir gün •onra bana 
neler ıöylediiini pek iyi hatırlıyo• 
rum. Fakat hayatım o anda deiit· 
ti. Ben ondan .anra yap.maia hat 
ladmı. 

Bir müddet dütündü ve daha 
yavaf bir ıesle devam etti: 

Cavit o noktaya bastı. Çekme· 
cenin içinde gizli bir çekmece da· 
ha açıldı. 

Şahende titriyerek koltuğu tut• 
mut kalkmağa ~alı~ıyordu . 

Hali yoktu, bitkindi. 
Bu İ§i bir an evvel bitirmeJC is· 

tiyordu ... Ütüyordu. Eli ayağı buz 
gibi keıilmiıti. Ölüm yakta,ıyor
du. 

Sesi biraz daha boğuk çıkıyor• 
du. 

- Nihayete doğru, mavi kul'
deli. ile sarılmıf bir lcüçük paket 
olacak .. 

- Var, itte. t.. 

- Çekmeceyi Kapa. 
Cavit iti şakaya bozdu: ~'dırı h ... 

enı oldürınek iste-

Haydarpaşa lisesi 
Haydarpa§a lisesinde bugün • 

den itibaren tedrisata baılanacak- na tav&iye ederiz 

- Eier ömrüm uzun ıürmiye • 
cekıe kabahat biraz da benim ... 
Senin sözlerini dinlemeliydim Ce
lil ... Eğer sözünü dinle.eydim, o 
yağmurlu rece, o lıendefe dütmi· 
yecektim. Soiuk iliklerime itle· 
miyecekti ... - Anladım, aık mektupları. 

(Devamı var)1 
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Dl LIMIZLE: 
öz Türkçenin Os
manlıcaya benzer 

• 

Arsen Lüpen 'in Sergüzeşteri--• 

• 
Kaalı latlka 

yoktur Arsen Lüpen, oğlunun düşm yerı 
(Milliyet) in 3116 ıncı sayısında Çeviren Selami izzet - Yazan: lvan Turgönef 

Nikolai 1liç'e: J an-uzu yaptılar. Ateı hafif aeçti .. 
- Bir tey anlatsana, dedim. Gece ocak baılannda toplandık •• 
Binbatı gülümsedi, ıiıaraıı - Ben uzanmr9 çay içiyor, askerin 

nm dumanlarını ıavurdu Te bat· geTezeliklerini dinliyordum ... Po
ladı: ker teklif ettiler, reddettim. He-

1813 te Damçig önünde idik... yecanlıydım.. Yavq yayaı za • 
Günlerce harp ettikten sonra ni • bitler çadırlarına çekildiler. Aı
hayet bir gece çadırda uyudum. kerler uyudu. Gürültü kesildi. 
Bir ökıürükle uyandım. Kartım· Emirberim biraz ötede uyukluyor
da kırk yaılarmda bir Yahudi du· du. Onu da savdım. Neden ıon· 
ruyordu. Bu adamın iımi Hirıel- ra ocak ta ıöndü. Gerindim. 

di. Bizim karargahtan ayrılmaz- _ y ahudi beni aldattı .. 
dı. Bize ıarap, yiyecek, öte be-
ri getirirdi. Kısa boylu, zaif, çar· 
pık burunlu, kıpıtık gözlü bir a· 
damdı. Bana birden ıelam vere
rek etrafımda dönmeğe batladı. 

- Ne iıtiyorıun? 
- Hiç... Bir fey iıteyip iıte -

mediğinizi ıormağa geldim •• 

- Bir tey istemiyorum, beni 
Tahat bırak. 

- Siz bilirsiniz .... Naııl em· 
rederseniz.... Belki ıize bir ... 

- Canımı 11kıyorıun, haydi 
git .. 

- Peki, emredeniniz .. Yalnız 
müsaade ediniz de bu geceki ka • 
zancmız ıerefine ••• 

- Kazançta olduğumu ne bi
liyorıun, 

- Ben böyle §eyleri bilirim .• 
Kazandınız, çok kazandınız •• 

Omuz silktim. FilTaki o ıece 
poker oynamıttık. Ben çok ka • 
ZaDllU!bm• 

- Neye yarar, dedim, lNra
da parayı ne yapay~?. 

- Böyle söylemeyiniz.. Para 
h"er zaman ite yarar. Her zaman 
pa'l"aya ihtiyaç vardır... Siz ne İı· 
tediğinizi bana söyleyiniz. Ben 
ne sterseniz bulurum. 

- Senem ıeraem söylenme. 
- İnanmıyorsunuz? 

Yahudi gözlerini yumdu, bqı· 
nı ıalladı: · 

- Ben ıizin ne iıtediğinizi bi
liyorum ... Evet, biliyorum .•• 

Şeytan feytan güldü. 
- Sahi mi? dedim. 

Etraf ma bakındı, f ıırldadı: 
- Ama ne güzel kıız bilseniz .. 

Bir içim au ••• 
Yahudi gene gözlerini yumdu, 

dudaklarmı uzattı: 

- Emrederseniz görürıünüz .• 
Ne söylesem bottur. Nafiledir. 
Emredina, görmek iateyiniz ••• 

Bir tey söylemeden yüzüne 
baktım. 

-Tamam, dedi, emrediyonu· 
nuz, ıize gösteririm. 

Hirtel güldü, elini omzuma vur• 
du, fakat derhal çekti: 

- Yalnız ·küçük bir avanı la
zım. 

- Ya dolandıracakıın, yahut 
ta bana cadı ıibi bir karı ıetire -
cekıin. 

Tam bu aırada bir ıeı fısıl
dadı: 

- Geldim .• 

Döndüm. Hirteldi. Yüzü ıap 
ıarı idi. 

- Haydi, çadırmıza giriniz. 

Kalktım. Yürüdük. Çadırın 

önünde mantolu biri duruyordu. 
Yahudi ile yavat ıeale konuttu •• 
Çadıra girdik. Kalbim çarpıyor· 
du •• 

- Korkuyor... Hakkı da var 
ya.. Ben, ıizin iyi ve güzel bir 
erkek olduğunuzu ıöyledim ... 

Kızaı döndü: 

- Korkma artık, korkacak bir 
ıey yok .. 

Kız kımıldamıyordu. Ben ıko
nutamıyordum. Söyliyecek ıöz 

bulamıyordum. Yahudi, acaip ha· 
reketler yaparak ktinıldanıyordu. 

- Haydi ba1'ayım ıen git. 
ıurabnı ekt itip çıktı .• 

Ben yaklaı tım, kızın yüzünü 
açtmı. Genç, pzel bir Yahudi 
kızıydı. Gözlerini yertlen kaldır· 
mıyordu. Arkamda bir hıtırtı 

duydum. Baktım Yahudi, çadı

rın bir eteğini kaldırmış, bizi ıeyr 
ediyor. Sinirlendim. Anladı ve 
çekildi. 

Genç kıza sordum: 
- lamin ne senin 
- Sara .... 
Gözleri ve ditleri pırıldadı, ye

re iki metin yaıtık attım, otut1ıı • 
tum. Genç kız mantosunu çıkar
dı, oturdu. Siyah uzun ıaçlarını 
örmüf, iki kere batına dolamıştı. 
Yanma uzandım, elini elime al
dım.. Elini kaçırmadı, fakat kor· 
kuyormut gibi yüzüme bakıyor, 
arada ırrada içini çekiyordu. Ben 
avcumda tekallüı eden buz gibi 
parmakları oktuyordum. 

- Rusça biliyor muıun i 
- Biraz bilirim. 
- Ruıları ıever miıin: 

- Severim. 
- Öyleyse beni de ıevmeliıin. 

-Sonuyann----·,-----
TEPEBAŞI 

ŞEHİR TIY ATROSU 
TEMSiLLERi 

Bu aktam ıa • 
at 20 de 

CÜRÜM Ye 
CEZA 
20 T.Wo 

Yazan: F. M. - lmkin var mı?. Eier ıizi 
aldatıraam bana bet yüz... Dört 
yüz elli sopa vurunuz... Yalnız 
emrediniz. 

Doıtoyevıky 

Tercüme eden: 

Bu esnada arkadat lardan biri 
aeılendi, beni çağırdı. Kalktım, 
Y ahudiye bir duka altını attım. O 
mmldandı: 

- Bu gece ... 
Doğruıunu aöyliyeyim mi? Ge

ceyi sabmızbkla bekledim. 

O sün FTantızlar bir keıif ta· 

Retat Nuri .. 
Cüma günleri 

matineler 1Ut 
14,30 dadır. 

Eakl Franaız Tlyatroaunda 
Bu alctam ıaat 20 de.. 

YARASA 
OPERET 3 PERDE 

Beateliyen: Yohann Ştraus 
Tercüme eden: Ekrem Reıit .. 

Ahmet Şükrü Beyin (Öz Türkçe ya -
zılarımız) baılığı altında bir baıyazı • 
ıını gördüm. Bu yazının topluca de
mek istediğini ben bu yıl Dil kurulta· 
yına verdiğim bir araıtırmada üzerin

Yazan: Mauric• 
-46-

de çok durarak göstermiıtim. 
Ahmet Şükrü Beyle birleıtiğim ve 

aynldığım yerler vardır. Ekıik bırak· 
tıklan bir yeri bütünlemek isterim. 
Önce Osmanlıca yazarak sonra ana di
limize çevirmek yolu ile ortaya çıkan 
yazılarda hepimiz duyuyoruz ki, içi -
mize ainmiyen bir yabancılık kokusu 
var. lıte Ahmet Şükrü Bey buna Os
manlıcadan öz dile çevirme diyor ki, 
ben kendilerinden burada ayrılıyorum. 
Hayır, bu Osmanlıcadan öz dile çevir
me değildir. Burada bir köklü İf var 
ki, söz yürütüyor, ve yazıcıyı geriye 
çekerek ılık benliğinden uzaklaıtrn • 
yor. inanmadığı bir iıe giriterek bil -
mem ne &'ibi bir amaca varmak isteği 
ile bütün yazdığı, tutsaklığından kur
tulmak dileğinde bulunduğumuz Os • 
manlıca kadar yapmacık oluylr. Ne
den? Zira: Yazıcı Osmanlıca düıünüp 
Türkçe yazmak gibi yanlrt bir yola 
yönelmittir ki, sonu çıkmaza varır. 

Tutulan bu yolun en kötü yüzü de, di
le ıönülden ve taıkın bir sevgi ile bağ
lantı yaratamamasıdır. O kadar ki, Tür
kün yüksek, derin, yaratıcı, kafası bin
lerce yıl iç inan bağı ile bukağılana • 
r&k yerinde saydınlmak istenilmit i . 
ken, onun genitleyip ablma gücü, or
taya her ıoyun, her budunun ve her 
kesin aayğmnı kazanmıı bambaıka, üç 

Raul gece saat onda Kaen teh
rinden ayrıldı. Yol da birdenbire 
fırtınaya maruz kaldığından ge
ceyi Lisieuxda geçirmeğe mecbur 
oldu ve du Pecg köprüsünü an -
cak sabaha karşı geçti. Şoförü 
kendisini orada bekliyordu. Ra· 
ul ona sordu: 

"N k' - e var ne yo • ,, 

Şoför heyecanlı bir tavırla ya • 
nına oturdu ve dedi ki: 

- "Evet patron. Sizin 
bir yoldan gelmenizden 
yordum.,, 

- "Anlat.,, 

batka 
korku-

- "Bu ıabah polis komiıeri 
Guso taharriyat yaptı.,, 

- Benim evimde, Clair - Lo -
gis de mi? Bundan bana ne?,, 

- "Hayır, ıizin evinizde değil, 
Pavyonda .. ,, 

- "Felisiyen de mi? kendisi o
rada mıydı?,, 

- "Evet orada idi. Dün ak • 
tam geri geldi. Onun huzurunda 
her §eyi karıttırdılar.,, 

- "Karıttırdılar da ne bnlclu -
lar?,, 

"B"l . - ı mıyorum.,, 

dilin sözleri ve kurallariyle bir yapma- - "Onu alıp götürdüler mi?,, 
cık dil çıkarmıı ve bu dilde ne büyük _ "Hayır, fakat kötkü muha· 
Türk dütünceleri, yazıcıları, ozanla -

sara ettiler. F elisiyeni dıtarıya n - bugün acıyarak birer köıeye 
gömdüğümüz _ binlerce yazmalar çıkmaktan menettiler. Hizmetçi-
ortaya çılcarmıılardır, ler bile polislerden izin almadan 

lar? Niyetleri beni tevkif 
mi? Hayır, hayır, buna 
demezler. Buna rağm 
rağmen taharriyat ya 
Sonra ne olacak?,, 

Raul bir anda karar 
mişti ki: 

"S . d" 11
• - en gerı on. ~ 

laglerdeki evimizden 
ha kadar bir yere kımıl 
ğım. Öğleden sonra 
ederim.,, 

- "Fakat Guso ile 
ne-olacak?,, 

- "Şayet o zamana 
dan ayrılmamıtlarsa her 
zuk, demektir. işin içi 
diniz çıkmağa çalışınıı. 
tey daha söyliyeceğim •• 
ne oldu? 

- "Ondan da bahıet 
nederaem biraz sonra 
geçeceklerdi.,, 

- "O, o, i~ gittikçe 
yor. Haydi yollan!,, 

Şoför hareket etti. 
fosed~n geçmemek için 
ıur • Seineden geçerek 
Yı dolaşmıt ve Chatouya 
çıktı. Oradan postahan 
rek kliniğe telefon etti: 

- "Lutf en matmazel 

Ben kurultayda demiıtim ki: Yıkı- çıkamıyorlar. Ben iti evelinden 
-. olaq_ o~ ta keadiai farkederek .daha önce kaçtıııı. 
olmakta beraber kökünden kazınması - "Bübün bu meseleler heni dan.., 
gerekken de Osmanlıcanın kafamızda Genç kadın teletona 'i'!'' 

hiç alakadar etmez.,, _ "Fostinc siz miıioiS• kurduğu kaanlığıdır. Türk Budunu 
naııl bir atılııta Türkün büyük kur - - "Nasıl etmez?,, d' Avernyyim.. inanını•·. 
tulutunu anlayamayan soysuz hakan - "Bir tevkif müzekkeresi mi nizi sakınmanız lazım 1 
döküntülerini, ana yurt sınırlarından var?,, rada hesabınızı görerek 
bir tekme ile dııarı attı ise, Osmanlı- - "Bilmiyorum .. Herhalde Gu· haricinde bana mülaki ol 
canın da kafamızda kurduğu bu uy • sonun elinde size ait bir polis ka· kat acele etmeyiniz, vakit 
ğunsuz kaanlığını kökünden söküp. at- ğıdı var. Şimdi sizin avdetiniz Kadın cevap vermedi. 
mamız gerektir. Bu da ancak Türkçe 
söyleyip Türkçe yazmakla olabilir. bekleniyor. yarım saat sonra elinde 
Bunun için öz Türkçe yazanlann Os- - "Vay canına! iyi ettin de yo· duğu halde yola çıkmıftl• 
manlıcanın ahıkanlığından ve yapıt - lumu kestin. Kendimi kapana kıs· ikisi de bir kelime bile 
kanlığından kurtulmaları hiç te güç tırmağa hiç niyetim yok.,, meden Bougival ve Ma 
bir İt değildir. Raul dişlerinin arasından ko • dan geçtiler. Neuillyye 

Eğer böyle Türkçe düıünüp yaz • nutarak diyordu ki: zaman Raul kadına sordo: 
maya batlarlar ise göreceklerdir ki, _ "Benden acaba ne istiyor· (De..-
iıliyen beyinlerinde doğan dütüncele- ........... '""!'''~'"'.""" .... 1 .. 111 ~ 1!'111 ............. ~ ................ !=:::1r 
rini kolayca, Erğenenin duru ıuyu gi- Bunun içındır kı, Osmanlı~. ıçıne ı kacak, Turk_e yar~~.n bü~ 111' 
bi tatlı, tatlı anlatacaklardır. Eğer Ön· bir ço~. yab~ncı sö~ kanımıı Turkçe t~~~~· .geçmıtte yıtırılen biti ~ 
ce Osmanlıca yazarak her dizideki değil ıçane bıraz Turkçe karıttınlmıı butunhyecek ve en ıon çok 
yapmacık sözlerin değeri de karııhğı· Arapça ve Farsça bozması bir yapma ğımız Öz ilerilemeyi ortay• .., 
nı sayarak onlara yer değittirtecek o- dildir, lan dil bulunur. Bu dil i~:;. 
lurlarsa bu bir en geri gidi• olur ki Osmanlıcadaki çerçeve kılığındaki İtidir, ne de ıelip geçici , ~ , il' 
suim&k daha yararlıdır. sözlere gelince burada Ahmet Şükrü tir. Türk budunun bir d ı 

Yüksek değerli ve erdemli Ahmet Bey çok doğru düıünüyorlar. Bu gibi dilin dört çevresini yabaD 
Şükrü Bey (Osmanlıca dediğimiz dil çerçeveleri sözü sözüne yazmanın bir mıttır. Bunlan ayıklarkell 
Türkçenin büsbütün yabancısı değil - yaratır yeri yoktur. Bunlar artık çerçe- hrsa o büyük tarlayı basar• 
dır) diyorlar. Burası çok yanlıtbr. veleşmiş düıünceyi anlatmağa yararlar. künden söküp atacağız. T 
başa Türkçenin Arapçadan çok yaban Böyle olunca onun Türkçede ıözü sö- Osmanlıca değil Türkçe 

Osmanlıca yapmak dili battan bata züne bir çevirimini yapmaktan çok an- sözlerine gelince bunlar 
Türkçenin Arapçadan çok yabancısıdır. )atmak istediğini dilimizde bularak yaz· topluluğun ya öz varhğıclırı 

Arap köklerinin % 80 ni Türk kökle- mak daha uygun olur ki bu da güç de· Eğer değilse söz yok .. Ne 
rinden baıka değildir. Bunun için A· ğildir, Şimdi işin en özlü ve köklü bir ıılsa ölü dirilmez. Eğer bıı • 
rapça Türkçeye Osmanlıcadan daha yerine parmağını basan Ahmet Şükrü nun dili unutulmuı söz) 
pek çok yakındır. Iıte bir örnek: (Ya· Beyle beraber ben de haykırmak istiyo- ele alınır, bunlar birer t 
kin, elikan, yukanu, kayın,) Arap söz- rum .. Kocalmıı göğsümden fırlıyan bu ise sınayarak yayılır. Y~ 
leri Türkün ıvkın, aykın, yakın sözün- sesin, Gazi ülküsüne gönül bağlamıt yayıldıiı için topluluğun il 
den batka bir ıey değildir. Ahmet Türk çocuklannın yanında yer buldu- maz, Topluluk bilgisinin 
Şükrü Beyi bu dütünceye dütüren ğuna inanım var. ralı budur. Bizim dilimizİll 
Osmanlıcanın içindeki Türk kökün - Bir büyük değiıikliğin önündeyiz, caklannda yaıayan, yap 
den o!an sözler olmalıdır sanırım. An- bu büyük deiitikliğin bir amacı vardır. nımamıı olan sözlerinıİS ~ 
cak biraz içinden bakılırsa oradaki Türkün ta kendisi olan dil iti Gazi bü- Bunları güneşe, yaşama _..lıı ~ 
Türk sözleri pek zavallı kalmışlardır. yük değişikliğinin en batında olan bir dık~ uyuıulduğu hemen P"'."'" 

O kadar ki, bütün onlara dil iıinde ay- iştir. Zira Türk büyük bilginlerinden kalkacakbr. Ilık, sokulı~ ~ 
nlan pay, eklentilik yapmaktan başka erdemli ve değerli arkadaıımız Yusuf dukları için gönlümüze ~ f 
bir şey değildir. Akçora oğlu Beyin çok yıl önce Türk duyacağız, Zira kültüriiflllP-

Bundan ve daha buna benzer bir yurdunda yazdığı gibi (Türkler, batkia diıidir. _..,,6, 

çok işlerden dolayıdır ki, yapmacık soyların yükselmesine binlerce yıl sa- Çok ileri gitmeğe de ~~ 
Osmanlıca ile Türk budununun ta ken- vaştıktan sonra artık kendisine dönınüt Bu gün Türk yavruları e~ _.. 
disi o!an Türk dilinin bir benzeyişi bi. tür.) araplı Farslı yazılardan t: '-" 
le yoktur. Türk dili Türk Budunu gi- Şimdi Gazi Türke gideceği doğru ve di G.;ı .diline ceviriyor. ~ı 
l»i baılı batına öz benliğinin 111 bir geniş yolu göıterdi. Bütün bunların ba- 5 
dildir. ıında her türlü durdurucu engelleri yı-



"-d.lJo sahne artistleri- Almanyada 
e de ljardzm ediyor/ Radyo dinleyicileri 

azalıyor 

Radqo amatörü neler 
bilmelidir? 

Yazan: Nabil Vasıf 

I! Matmazel Adclc Krauseneckcr 

l'ltıı ~ ~a.tör artistler provala- günCleJiJC çalı§malarını tel<rarla
)'ttlttd ltün olduğu kadar tenha maktadırlar. 
:a~t e:~apmak istemektedirler. Yukarıda gördüğünüz resim 

bli/11. erinde bir orkestra heye- Viyana sahne artistlerinden mat
dıkıltı ~dıu·mağa imkan bulama: mazel Adele Krausenecker'in 
l'jlle }'e,lldan bu vazifeyi ahizele • kendi evinde radyonun yardımiy· 
'"••• l>tırnıakta ve bu suretle le çalışmasını gösteriyor. 

S ········ ~ J" ........................................................................... . 
Yan adalarında radyoya ehemmiyet 

- Se}'ı~ . . 
~bıi h·n adasında radyo ı§lerıne 

dıl', S ır ehemmiyet verilmekte· 
llıektep~n \'erilen bir karar üzerine 
~llltu ere de radyo ahizeleri ko-

Q fhır. 

~llaJ~:akineler vasıtasiyle bir 
tarafından ders veril-

mekte ve muhtelif mekteplerde 
ayni sınıflara devam eden talebe 
o dersi bu suretle bir muallimden 
öğrenmektedirler. Bu yenilik 
hakkında Fransız gazeteleri tak· 
dirkir ne!rİyatta bulunmaktadır· 
lar. 

Dinlemediğimiz 
istasgonlar 

193 ''d 4 •en . . l'o . esı sonunda dünya 
lı ırsaı t · r, n esısatları fazlalaşmış-
1 unun} b 
i\trl\ h a eraber bu istasyon· 

t ep .. 
Q1ı... sını bı'rd d" l .. 
~ 'gl(l\ i . en ın emege 
ı ~Sok ft•.n henıen imkan yoktur. 
Qıt •nıat tt• .. · · k . t.. llıak· e ıgımız uvvetlı 
~ ıne 'h l'on ,.1 bnı ayet 75 - 100 is • 
tq, .. a. n· 
ı t\ ala ıyor. Şu hale naza -
t_. hladıgı- b" . "ard ... .ız ırçok ıstasyon-

ır. l§te hunların en mü-

himlerinden biri de 1skandinav • 
yanın Motoba radyo istasyonu
dur. 1375 metrede (150) kilovat-

la çalışan bu istasyonun neşriyatı 
günün nısfından fazla devam 
etmektedir. Program itibariyle 
çok zengin olan bu istasyonu din
Jiyebilen makineler fevkalade 
mühim bir istasyon kazanmışlar 
demektir, 

Ciddi surette tutulan iıtastis • 
tiklere nazaran son zamanlarda 
Almanyada radyo dinleyicilerinin 
adedi azalmaktadır. Buna mukabil 
lngilterede ise aboneler gün geç
tikçe artmaktadır. 

1934 senesinde Alman radyo a· 
bonelerinden 42.000 adedi kayıt· 
larını yenilememiş, buna muka • 
bil İngiltere radyo !irketleri 34 
bin abone daha yazmı§lardır. 

Liselerde radyo 
Dünya radyo tekamülü tatbik 

eden hükiimetlerin en ileride bu· 
lunanlarından biri de muhakkak 
Avusturyadır. 

Viyana şehri aşağı yukarı bir 
radyo şehridir. Polis, ajan, 
mektepler, üniversiteler, sine
malar, gazinolar ve otellerin yüz-

de doksan beşinde muhakkak 
radyo teşkilatları vardır. Meseli 
Viyana üniversitesinin hocaların· 

dan biri hususi bir salonda mikro
fonla ders vermekte ve yüzleri ge
çen talebe birçok hoparlörler va• 

sıtasiyle bu dersi takip etmekte
dirler. Bu usul yalnız Avusturya· 
da değil, başka memleketlerde de 
tatbik edilmektedir. 

Pariste radyo montör 
mektepleri 

- G€çen sayıdan devam -
Elimizdeki transformotörün 

bu §ekilde primro sekonder uçla
rının ayrılmış olduğunu farzede • 
rek montaja devam edelim ve ilk 
<lefa ıekonder devresinin ahize 
lambalarının (Fleman) ]arını ya
kan dört voltluk uçlarını ele ala
rak yerli yerine bağlıyalım. 

Gayet tabiidir ki ahize lamba
larının flemanlarını Paralel yani 

müvazi olarak bağlamak lazım

dır. Şu hale nazaran elimizdeki 
dört voltu sırasiyle Plotfregans, 

Detektör ve Bas Fregans lambala
rının flemanlannın girdiği uçlara 

lehimliyelim ve yahut vidalaya
hm. Jşte sekonder devresinin iki 

ucunu eksilttik ve elimizde dört 
uç kaldı. Bu dört uçtan bize gene 
dört uç verip Redresör lambasının 

flemanlarını yakanlarmı bularak 
onları <la evelkiler gibi yerli yeri -

ne bağhyahm. Geriye kalan iki 
uç. Transformotörün yüksek cere-

yan veren uçlarıdır ki bize en zi • 
yade lazım olanlar da bunlardır. 

Aklıma gelmi!ken söyliyeyim: 
Ahize lambalarının flemanlarını 
yakan dört voltun bir de orta ucu 
vardır. Ve bu uç şemada görül • 
düğü üzere mukavemet ve meksi-

fe ile toprağa gider. Eğer bu uç 
gösterilen kıymetteki malzeme ile 

toprağa bağlanmazsa makineae 
kuvetli bir gürültü başlar ve bu 
gürültünün önüne geçmeğe imkan 

kalmaz. 
Şimdi gene bize yüksek cere • 

yan veren uçların bağlanmasına 
devam edelim: 

lann ikisi de Redresör lamba· 
sının plaklarına bağlanır. Bu iki 
ucun ortasından çıkana (-) yani 

menfi ve Redresör lambasını ya
kan uçların ortasından çıkana da 
( +) yani müsbet denir. lşte bize 
en büyük yardımları dokunan uç• 
lar bunlardır. 

Şimdi evvela bu uçların ( +) 
dini yani müsbetini ele alarak 
bağlıyalım. Şema (8) de görüldü-

ğü üzere Redresör lambasının fle
manlarına giden iki ucun ortasın

dan çıkan bu uç evvela (6) mik· 
roforatlık bir blok kondansatörü, 
sonra bir şok boyuna daha sonra 
da ( 4) mikroforatlık ikinci bir 
kondansatöre bağlanır ve ondan 
sonra tevziata başlanır. 

Redresör lambasının plakları· 
na giden iki ucun ortasından çı -
dan ( ki bu uca nakıs üç diyoruz) 

uç evelki gibi (6) mikroforat ve 

(4) mikroforatlık blokların diğer 
uclarına bağlandıktan sonra top• 

rağa gider ve bu suretle devresini 
kapar. 

(Bloklar ve şokun vazifeleri:)' 

Bir Şok boynunun ve blokların 
alternatif cereyanı kontinüle tir • 

diğini yani hu cereyana bir s. geç 

olduğunu biliyoruz. Yalnız bun· 

lar bu işi nasıl görüyorlar? Bunu 
öğrenelim. 

Bilmem bir blok kondansatör 
söktünüz mü? 

Sölonediğinizi farzederek ta • 
rif edeyim: 

Fransız radyo teknik gazetele· 
rinin erdiği malumata göre Pa • 
riste bir radyo mektebi açılmıttır. 
Bu mektep iki buçuk ay zarfın· 
da tedrisatını bitirmekte ve tale· 
belerine bir (Radyo Montörü)' 
diploması vermektedir. Kaydo· 
lunmak istiyenler 15-10-934 tari· 
hine kadar kaydedilmeğe davet 
edilmektedirler. Şemada görüldüğü üzere bu uç-

(3) ila (8) santim geni§liğinde 
ve mikroforat miktarı kadar u-
uzunlukta huddeden çekilmiş ka
lan varakm iki adedinin yağlı ka
ğıt mücerridi ile ayırarak ufak bir 
hacimde sarılmasından vücude 
gelen kütleye Blok kondansatör 

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

Ingilterede neşriyat programlarında 
değişiklikler 

LONDRA, - Abonelerinden. mü
him bir varidat temin eden lngıltere 
radyo neıriyatr korporasyonu en jyi 
san'atkarlan ve hatipleri angaje ebnek 
imkanını bulmuştur. Radyo makineleri 
o derece ucuz ve mükemmeldir ki, he• 
men hemen her ev kendi ocağının ba
şında bu mükemmel musikiden ınüste: 
fit oluyor. Bir müddet proğramlar aynı 
şekilde devam etti; fakat korporasyon, 
proğramların gerek muhtevi~a.tı~da ve 
gerekse saatleri üzerinde değışıklık yap• 
ma zamanının geldiğini gördüğünden 
ı. Teşrinden itibaren yeni bir proğra• 
mın tatbikine karar vermiştir. 

En büyük değiıikliğe uğny~n pazar 
günü programlarıdır. Dini neırıyata es• 
kisi gibi devam edilecektir. Fakat p~g· 
ramın eğlence kısmı günün . muh~elıf 
saatlerine daha mütevazin bır şekılde 
taksim edilecektir. Alelade günlerde 
18.30 ile 20 arasındll kıymetli neıriyat 
yapılacaktır. Bazı günlerde bu saatler
de dans orkestrası çalacaktır ve her 
gün 23.50 ye kadar dans musikisi bu-

Junacaktır. Haber neıriyatının gerek 
saat ve gerekse müddetleri değiıtirile
ccktir. Tafsilatlı haberler National İs· 
tasyonundan (ISro metro) saat 21.30 
da ncşredilecektir. Yalnız çarşamba 
günleri '· ·· saatte senfoni orkestrası ÇA• 

lacaktır. Önümiizdeki mevsim zarfın
da 15 dakikalık bir öz sözden sonra 
saat 20.30 da bu mükemmel konserle

re ba~lanacaktır. Konferans proğram
ları da 8. 1. Teşrinden itibaren değiıe
ccktir. Şimdiye kadar sistemi ehemmi· 
yctli bir tadile uğrıyacaktır. Gelecek 

programı mümkün olabildiği kadar en
teresan yapabilmek için hiç lbir tedbir 
ve gayret esirgenmiyor, Bu kış abone
lere verilecek program, şimdiye kadar 
tatbik edilen programlardan hiç !fÜphe· 
siz üstün olacaktır • 

Fransada radyo işleri 
çoğalıyor 

Fransada radyoya gün geçtikçe 
fazla bir alaka gösterilmektedir. 
Son zamanlarda milyonlarca 
franga mal olabilecek bir radyo 
i!leri laboratuvarı için mühendis
ler bir proje yapmışlardır. 

Bu projenin tatbikına geçile • 
rek inşaatın 1935 - 1936 senele
rinde bitirilmesine karar verilmiş
tir. 

denir. Bu varaklarm yerine müs· 
met ve diğerine menfi cereyan ve
recek olursak gayet tabii olarak 
varaklar üzennde bir sahai elek· 
trikiye vücude gelir. Yani varak
lar iızerinde müsbet ve menfi ce
reyanlar arasında biribirini yen -
mek istiyen bir mücadele başlar. 

İşte bu mücadelelerdir ki 
mütenavip cereyanın mütemadi • 

Jeşmesini temin eder. Bu yorucu 
mücadeleden çıkan kıymete bir 
de Şok bobini gibi mukavemet 

ilave edersek tabii olarak eski 
tarzını kaybeder ve mütemadileş· 
miş olur. (Devam edecek) 

.....••.•...........•....•.•...•.••.•...............................•..................... , 

Hamburg radyosunda söylüyenler 

Birkaç h"aftadır okuyucuları
mıza dünya radyolarının söyleyi
cilerini tanıtmağa gayret ediyo
ruz. Şimdiye kadar birçok istas • 
yonların spikerlerini tanıdık. Bu 
hafta da Hamburg radyosunun 

söyleyicilerini tanıyalım. Soldan 
sıra ile gördüklerinizin adları 
şunlardır: 

Alfret, Hossing, Güntler, Pa .. 
ul Sibe ve Hamburg istasyonu bi -
ı-inci spikeri Mile Edile ,Şols. 



YARIN 
Dla1aJUewl8111n 

Türkiye futbol birinciliği ~==Çevir• 1 A. c. ====== 
Barım tanareıindeki radyo a· 

leti vuıtui1le kumandanlara ıön 
dercliii emirleri, elektrik dalga• 
larmdan ai1ade Bar111ı düımam 
mahvetmek hueu1UDda beılediii 
azminden intitar eken kuvvet ıu· 
alan iaal ediyordu • 

Bu ani hücum kart 
ndc bir hale ıelen JapOll 
leri timdi münferit bir 
lara hücum etmeie .......... 
Büyük homba tayy.,.leri 
gene harp safları tetkil 
muvaffak olmuılardı _,. 

. 
Konya, Afyonu 4 O, Ankara, Eskişehiri 3-2, lzmir, 
Aydını 3-0, Samsun Trabzonu hükmen yendiler 

• Konya, ,(Huauıi) - Buraada 
ympılacak olan Türkiye biTinciliii 
musabalialanna iıtiraketmek üze
re orta Anadolu f&mpiyonunun 
ıeçimi musabakalarmın Konyada 
yapılması kararlqtırılmıı olma· 
ımdan Ankara, Afyon, Eıkiıehir 
ve Kütahya tampiyonları bir gün 
enel buraya selmit ve sporcu 
ımçler tarafından kartılanmıılar· 
Cin'. Ankaralılar merkez, Afyon
lular Ankara, Eakitehil'liler Sa • 
kalya ve Kütahyalılar Selçuk pa• 
lu otelinde miaafir edilmiılerdir. 
Diyanbekir f&lllpİyonu bu müaa • 
bakalar& ittirak etmemiıtir. 

Bütün ıporcular pertembe gü· 
nü Halkevinde toplanarak Mat 
dört buçukta Gazi heykeline gi • 
dil mit ve fırka bandoıu tarafın • 
dan lıtiklil martı çalınarak ıe • 
lim reami ifa olunmuı, ve çelenk 
konulmuıtur. 
Dönüıte Halkevinde sporcu mi• 

safirlerimiz ıerefine ıaat bet bu· 
çulda bir çay ziyafeti verilmit ve 
bu çayda betinci kolordu müfetti· 
ti izzettin, kolordu kumandanı 
Cemil Cahit Paıalarla Vali mua • 
vini Sezai Bey hazır bulun.mut • 
tardır. 

Muaabal<alara mıntaka futbol 
sahasında ıaat 13 te baılanaca· 
ğından halk çok erkenden sahaya 
gelerek tribünlerde yerlerini al· 
mqlanlı. 3 - 4 '.bin kitillk bir ... 
yirci kafilesi önünde fırka bando
su arkasında bütün takımlar alfa· 
be ııraıiyle Afyon, Ankara, Eski· 
tehir, Kütahya ve Konya ıeklinde 
dizilmit olarak reımi geçit yapıl· 
mıf ve tribünler önünde durularak 
lstiklil marıı ·dinlenmiftir. 

Konya 4 - Affon o 
Çekilen kur'a mucibince Af • 

yon - Konya ve Ankara - Eıki· 
tehir takımları karıılaıtılar. ilk 
maç Afyon, Konya ıampiyonlar, 
araımda idi. Sahaya evveli lici· 
vert kırmızı formalariyle Afyon
lular, aonra yeıil beyaz formala· 
riyle Konyalılar çıktılar ve halkı 
aelimla«fıJar. ()yuna aaat OD ÜÇ 

büçulda Ankara mıntakaıı antre
narlerinden 1iakem Ohüst Beyin i· 
d•eainde baflandı. 

'Afyon talimn: Mazhar - Mut· 
tafa, Retat - Hasan, Muzaffer, 
Tenm - Mehmet, Şahap, Hüıe
J:in, Nuri Eyüp beylerden ve Kon· 
Ya talDmı: Rahim - Mehmet, 
Rıflü- ~ım, Yuıuf, Sefer -
Haydar, 'Ali, Hikmet, Nail, Retat 
~)erden mütetekkildi. iki ta • 
1öm da üçer beter oyuncuya iti • 
razlarmı bildirdiler. Oyun ilk 
dakiblarda muntazam denebile • 
cel[ bir ıeyir takip ediyordu. 

Kunetl• hemen hemen müıa· 
vi aihi bir ftZİJette. Kon,alılarm 
hücum ve kornerlerden elde edi • 
len miilait YUiyet ve fınatlardan 
istifade edemedikleri ı&riilüyor • 
du. Top Afyon kalesi iiniinde 
camız Ye ufak pularla dolqır • 
ken sal için sıkı bir tütiyle 38 ncı 
dalrikada ıole tahavvül etti. 42 n• 
ci dakikada aoldan ıelen bir top 
gene sai iç marifetiyle ikinci gol 
olaralC ka7declildi. 44 üncü daki· 
kada ceza çizgiıi haricinden çeki· 
len Ye ıllrünerek gelen top Afyon 
kaleciıinin topa yetitememe.in • 

Rua tayyareleri, timdi avdet i· 
çin fol anyan Japon taJJareleri 
üzerine bütün hınlariyle aaldır • 
mıtlardı. 

Japonlar, ya minelerinin çok 
donmumdan ve yahut ehemmi • 
yetli bir mukavemete maruz kal· 
mıyacaklarmı tahmin etmelerin • 
den dola11, pek ,uJuek irtifalar • 
da uçmaktan vu ıeçerek het alb 
bin metre irtifadan 11Çt1JorlardL 

Japonlar kendilerine mUthit 
bir ıilr'atle Jaklatu tehlikeyi an
lamala vakit bulmadan Barı mai· 
yetindeld lmnetlerin 7arui1le 
dütman tanareleriain wı.n... 
çıkmaia m•affak olmUfbl. Ru 
tanarelerinin eliler Jantı İle, nı• 
ııf daire teklinde Japonlara bi, 
cephe taarruzu buırlamqb. 

Japon tanareleriain lnünde 
alır tiden bomha tanareleri ha
lunuyordu. Bunlar tam iizerlerin· 
de uçak tek kiıilik küçük tanare 
f ilolan tarafmdan himaye edili • 
yor. Ban enell bunlara hücum 
etmifti. Rua tayyareleri görülme-

Ç elenk konma mera• mit bir kayma hareketiyle ve Ja· 
ehnl ve g~lt ,....., pon tayyarelerinden yalan mitral· 

yöz yağmuruna hiç ehemmiyet 

yalmuriyle Ruı tan 
zaklattırmaia çalıtı1or 
kat bu atet yalmuruna bit 
miyet vermiyen RUI 
Japonlara hücum için 1 
ıekkill ediyorlardı. Bu 
yare avculanndan f&ll..,. 
dütmilftil. F alcat ıalip 
arzuau bin mitral7özüa ' 
kunetliydi. 

Rularm ikinci hl~ 
Japoalarm aaf tetkil&tı 
le dalılarak bava 111 

münferit müaademeler 
kulmuttu. Bu münferit 
melerde Japonlarm m 
tamami7le kmlmıfb. J 
Ya filota en mülhit harp 
nndan olan bu tanarel 
mit bir taneaini kaybetal~ 
eli Rua tayyareleri 7alnll 
na hakim olduklan havad' 
büyük kartal sibi ltııırd 
çuyorlardı. 

Alt tabakada kalan ita' 
releleri ele anlerincleld J 
yareleri7le harbe denm 
lardı. Fakat bulutlar fitti 
fet peyda ediyordu. B 

den kaleye girerek bir dakika aon- daıız kaleye ıiren top l&Dıtrad&n vermiyerek dütman tayyarelerine 
h f 3 O K 1 1 doiru atılmıılar ve az zaman zar• 

hi neticeyi katilettirmek İÇ 
bütün ta11areleriyltt o ta 

ra a tayım - onya ı um gene telaar Ankara kaleıi önüne fmcla onlarm aruında ilk yarıkla· 
galebeıiyle bitti. geldi ve Eıkitehir orta muhaci -

doiru ablmııtı. 

ikinci devre .._ ·ladıiı zaman • • k f l 1 iki cla'...ık d n açmaia muvaffak olmutlardı • .,., mının a u y e nei .. ~ a .dTI ................ - ....................................................... . 
artık Xonyalılan çok wh•t "OY- gd6 BftlJt 1ft« ı '«SfUyf • ffıl4! g8re oltada ya1nft Anbft .. M • M d ' •• • • • • 

nuyor goruyoruz. Oyun hemen yıldı. Ankaralılar biraz teri OJ1lll ve Konya kalmııtır. Bunlar da düiü. oyunun bitti~ ilU _. 
hemen Afyon ••hasında cereyan t tb•k· b 1 k a& • •• •• ki . ..1 Nazamname1e sore 15 .., - a ı ıne at ıyara oyun mu~•• pazarteıı gunu çarpı9aca aruır. 'k' d t d•.I! :-• 
ed. Af k I · k•I ı ı evre oyunun em ıuı ._. 

ıyor. yon a eııne çe ı en vazin bir tekil aldı. Her iki ta• Neticeyi aynca yazacatım. Tranonlular bu temdidi 
iki tülü direk karıılıyor ve pek: lamda canlı ve muntaaam OJDll • • • oyıÜyabileceklerini aöylediler. 
çokları direk üzerinden kaçıyor. yarlardı. Top daima ysden ve Beşiktaş gurup birincisi kallal etmedi "Mı dakila 
21 inci dakikada Konyalılara bir ınuiıtazam gikiiılerle bir mekik hekledi. Tnllızonlular sahaya 
penaltı cezaıı .. Fakat Afyonlular gibi itliyor .. Çok ıeçmeden onan- Buıün lıtanbul ve Bur1& f&lll• driından Sunaun Karadead 
bundan istifade edemiyor, top çok cu dakikada Ankaralıl• da pul pi7onlan &raunda yapılan Türki· yonu olınuıtur. 
Yüksekten kaleyi atıyor. Konya• b 1 b" • i 21. . daki'- Je futbol pmpiyonluiu grup bi· ÇarfUllba sünü Ankara., 

ir init e ırınc Ye ıncı ••• rinciliklerı' final maçını lıtanbul lıtanı.ula hareket edeceklerdir• 
hlann 25 inci dakikadaki bir alu• d -L- L· f' ik.kt bel& 1 bir 

a )'IUUll vır ır ı en p ı f&mpiwonu R-iktq takımı 6 - 2 G ) B • 
Dl da 4 Üncü goJ olarak Deticelenİ• vunıtla ıayet hot bir golle muka• kazandı. -.-, 8 8t85818Y - e 
Yor. Artık oyunun intizamı bo • bel ·ki · k d d. maçı kaldı e Ye ı ncı ıayıyı ay e ıyor- ilk devreyi duroının bir oyunla . 
zulmut ve zevki kalmamıttır. Af· ı E k'--L' l'l daha f 1 •-ar. ı ı!Vlıır ı er u aça• 2 - 2 berabere bitiren Betik•-- latanbul futbol heyeti 
Yon kalesi mütemadi bir tazyilC J i b 1 ö Ü" Sık -s ııma a •t amıt 1 r ,oruz. takımı ikinci devrede ıüzel ve ha· den: 
altında ıeçmit o oyun bitmittir. ıık Ankara kalesine iniyorlana da 19. 10. 1934 Cuma pnii 

Hakem Obütt B. oyunu pek dil· d k f 1 k • 1 bu kim bir oyun oynadı ve 4 ıol da· cak ....,.. INıinciHk mı .. 
rüat ve bitaraf ane idare etmekle ~~ar: d-;;;0:;: v:~::::~ haf ha yaparak 6 - 2 ralip ıeldi. 1 - Takıim ıtadıncla aah' 
beraber lüzumıuz bazı favüller tayim 2 - 1 Ankaralılann gale· Gollerin dördünü Hakkı, birini aeri Muslih Bey. 1• 
r•ldıg"'ı go"zden ka,.•cak gibi d-1'il. Nazım, birini de Şeref yaptı. Befildat. GalatuaraJ aeof 
r- :r- çg betiyle bitiyor. •-
'-1 t d ku k nt h d" Ucak grupunda 11 Hakem Ahmet Adem_, • ., 
r er opa 0 nma e ve er u• ikinci devrede Eakitehirlileri Y Betiktaf • Galatuara1 B· •• 
~üt hir favül neticesi delildir. daha canla batla oynuyor prüyo- Upk, - Upk prupa final map 12,11. Jt.-.. Adnan ı. 
Ankara 3 - Eakltelllr 2 ruz. Firikikten 10 uncu dakikada tehir ıtadracla blm,. Wr .. Jirci Tepluıpi. E;rip A. T. ,.,A 

Günün en mühim oyunu, tam· çektikleri top Ankara kaleıi 6nün• hmnancla 0 JDUllUtbr• lmür pmpi10- k.n ln.t Muhittin Bey. 
- Alta1 ile AJ'dıa pmpİJODU Söke ta· 2 Betiktat (Şeni) • 

piyonluiun iki kuvvetli rakip ve de iki üç kiti arasında çarpıtılır • kam araPDcla Japdan bu maç, hakem ha k~ Kemal a.,.. 
namzedi .. Evvela lacivert kırmızı k~n kaleye ıirmittir. Oyun mü • Ni-·; 9....ı.. iclanainde .,. Alta- 1 1 a. 1· 

11 ı- -ı- ı·- S.,.koa. ıtanlla ıpor ,...., 
formalariyle Eıkitehir i er ve ıon· aaviletmit iıe de aantradan alı • lalkimi1eti ile bqladr. 1 l,30 Hak.n Halit ı.....- .,..-
ra ıarı kırmızı f onnalariyle An· narak Eakitehir nuıf aalıuma ıe • ilk .... , .... ıa- iki takan sol ,.a,.. S.,.r.n.,i • Anadolu A. 1' 
karalılar sahaya ıelerek halkı ıe- tirilen ve muhacimlerin elleriyle madılar. 13,11 H.a..n Alamet B. ~ 
?imladılar. Hakem, Kemal Halim hakeme hı'ııettı·n·ımeden müaait ikinci..,... bqlar batlamu Alta1 D-'--. lı·----•-por it.-,. 

ilk •olini -+ı.n Şükriinün a,-z.ı,. -1'- --bew,· beriki takımın bir itirazı olup b' · t• ·ı t la L• • ~ •' 15 H-1-- Sa hi B ı ır vazıyete ge ırı en op ıı oır ı. knendr. Biraz ao•a ikinci solü de - P ..,. 
olmadıjını ıordu ve takım kap. vurutla kalenin üıt direii altına Vebap ppank t•lnmnu 2. O plip Ya helr-nı-iı Siaa .. 
tanları hiç bir itirazlan olmadıiı • çarparak ıalibiyet ıolü olarak ftliyete pkanh. mim ...,. ..... 
nı bildirclil•. kavdedilmittir. Eaki-hirlileri bu l'llo.&-- .L.L!L..... L....L..... .._ 

3 - F_...p S .. ı .. 
1 -s- VUIMIDCtl -P - .,... - mi..i c.ı. ...,.. 

Ankara talmn: MeDl&D - Ga· vaziyetten biraz ıinirlenmit ıörü· ...... ...._ etti. Altay .-ı Wr lai-
ıbrah• H'l S&leJmai:re • F•ı ..... zi, Fuat - Smet, ım, ı • yoruz. Oyun ıiıtemleri deiitmit- ClllDM Vehaln sini Wr titi1le G • ıaat ıı H--. Halit Galip •:a, 

· O Omer n..ı. __ Fet çüncü sollerini de kazanarak map .,. 
mı - ıman, 'vruaa, • tir. Sert ve çetin bir oyun batla• 3 • 0 bitirdiler, Sileymaniye. Fenerbah~ 
bi, MU1tafa beyl•den Ye Eakite • mıttır. Hakimiyeti tamamen al· saat 12,10 Halit Galip lef· 1 bir takımı da: Ali - ~et, Men· , mıı olmalarına rajmen acüllük yü Karadeniz şampiyonluğu Altıaorda • 1e1ı.....,... A. • 
nan - Kemal, lbralıım, Fuat - zünden iıtifade edememitler ve Samsun, - Karadeniz fUDpİyon. 13,IO Hakem c.fer a.,.. ) 
Sungur, Saim, Arif, lbrahim, Ca· oyun böylece bitmittir. lufanu tayin edecek olan Tranon Ye Süle,.manİJ•. F~ 
vit beylerden müteıekkildi. Eıkitehir Te Afyon takımlan Samaun Wriacileri federaa1on mümea- ..,., 15,30 hakem Sadi BeJ• .,, 

ilk akını Eıkitehirliler yaptı· cumarteıi Ye Kütahyalılar ela bir aili Şui BeJin idareainde haıladılar. Yan bak...ı.ri: t....U ~ 
lar. Favül ile ke.ildi. Daha bi. an - ıtNDamazbk yu·'zündea pazar ilk clene1i INr aıfır 'J'rüzon salip rif Beyler. 

:ı INtircli. ikinci devrede 0111111111 ltitme- Betikt8f MGINi TlrldJe 
,inci dakikada uzaktan ve güzel 
bir görütle vurulan top köıeden 
keleye girdi. Bu ini, ıesıiz, ıe • 

günü aktamı 19,55 poıtuiyle lıa· ılne iki Ukika kala Samıun Wr aol lerine ittlrü ·~ 1'a 
reket etmiılerdir. Bu müsabaka· atarak ı.er.berliii temin etti. Jataaarayla yapılaak Wrbtci 
lara Diyarıbekir de ittirak etme- Top orta1a seldi, Trabzonlular ı.., lar a.p ,.; .............. 
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asıl adam öldürülece-
" . 
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Çocuk sayıfamız-
1y b •• t •• T •• k. 

dan hediye kaza- arın, u un ur ıye e 
gıni Öğreten adam 

l' 
1 Batı taratı . 

nanlar umumi yeis günüdür 
28 Eylül 934 tarihli sayımızdaki ço-1 

•hk'k .. hleı sayıtada) rıJmııtır. Macar zabıtasının mese· 
·ı· ı atın 1 ~il tdr vı ; 0 n safhasına göre lede ortaya çıkan kimselerin iıim-
lıjj·ki' d' a a Gorgiyef Çerno· lerini kontrol etmi§ olduğunu ve 
vt 8uı ır. fakat bu isimleri taşıyan kimıe
"İlt en ~ar Makedonya komi • { Ierden hiç birisinin Budape§tede 

cuk şayıfaaından hediye kazanan küçük (Baş tarafı 1 lncl aayıfac.1a) ı na • ıt d d 
okuyuculanmızrn adları ve kazandık la- nı an onanma, or u ve ha va 
rı hediyeler ıunlardır: Başvekil M. Uzunoviç, Jeneral- kuvvetlerini temsil eden hususi 

· K dk" )er ve digw er zevat hazır bulunu •

1 

heyetler de İştirak edecektir. Birinci hediyemiz olan saatı a ı oy J 
Liıesinden 1014 numaralı Fuat Bey ka- yordu. NGfLTERE DE YARIN 

n,hıt ~al aularından biri • ikamet etmediği gibi Macar hudu· 
it tan ııyade Ylade Şoför is • dunu geçmek için Macar pasapor-

zanmııtır. Kralın muhafız kıtaatından bir MATEM YAPACAK 

lll 1nınıttr • 
''•de b' r. tu almamı• bulunduğunu tespıt ey-
l:t, ır çok suikastlar yap • lediği anlatılmıttır. 

Biıkui kazananlar: bölük askeri ihtiram merasimini ı Londra, 16 (A.A.) - Kral, 
ifa etmiş, tabut hükumet erkanı Yugoslavya.Kr·a·Jı Aleksandrın ce-BiskUvi kazananıar 
tarafından trenden indirilmiş ve naze merasımmın yapılacağı 18 

Nitekiın Melun, 16 (A.A.) - Marsilya 
tnd 

19
24 de Bulgar me • faciasının ertesi günü jandarmala-

2 - Çaybaıı mahallesinde Ekrem, 
3 - Fener Feyzi, 4 - Cağaloğlunda 
Huriye, 5 - Darünefaka 212 Muıa 

jeneraller tarafından bir arabaya T eşrinievvelde bütün hükumet da
konulmuştur. İrelerine matem bayrağı çekilme

. an liacj D' ı· d k d'' .. d b ııj old ... ımofu vuran rın e ın en açıp ort gun en e• 
Prot0 Ugu gibi 931 senesinde ri f ontenblo ormanında serserİ· 
l'. ierovist · K l · oınaı . grupu reisi Na • yane dola§makta olan, a emenın 

iJ, evıkıy' ")d M 1 . k l 
'llJt, 1 0 üren de ken - yardakçılarından o nı, ya a an· 

Qu c:ina,Yet .. mı ıtır. 
l'ı kerıd· . uzerine hükumet o BULGAR HARİCiYE NAZIRI 

tuc:udu dıııni hapsetmişti. şim- NE DiYOR 
d, )' n 

8 
bulunan ifareti bu Sofya, 15 (Huıuıi) ~Bulgar 

lled::t~rnııtı. Bilahare ha- Hariciye nazırı Balstof Mauilya 
tiıta.na ~Çmıı ve doğruca suikastı etrafında. bir ecnebi gaze-

0ııya. ko ~ıd~rek oradaki Ma- teciye şu beyanatta bulunmu§,lur: 
'•ı ol rtııtesrne suikast müte- _ Kral Alekıandr, kralımı21n 

arak t . d·ı . . B. 
e btn- d ayın e 1 mıştır. ve bizim hakiki dostumuzdu. ır 

11 in,, 
8 

•• a diğer komitecilere iki hafta evvel memleketimizde 
. il oldü "I ~. d 

1
1ftir. ru ecegı ersini iken bütün Bulgarlar kendisini al-

o Evi"] kıflamıflr. Bir takım haksız mua-
1, u 934 t 'h' d . d'k• İl" h"ı... arı ın e ftm 1 ı hedelerle koJJarı baö)anan Bulgar 
• UttU?\1 t' b• b • 
l!ll)ı· e ı ır eyanname lara elini uzatan yegane kral da 
'~a. ~ "c 0 n komiteciyi teslim kendisidir. 

'n;c ~et etmiıti. Bu on ki- Bu itibarla son zamanlarda ba-
tdu. ladenin de ismi bulu- zı Avrupa gazetelerinin bu suikaı· 

t ku\'v ti' d · k- h e ı, eııse ar ve a· 
türet'-· J 'ka. • :Kl\r o an bu adam, 

itle" !ttndi ortada yoktur. 
r~ .... ~ .. ~t bulunan reımi de ka

,.~ b,. "alt de benzemektedir. Bü
J~ k ola.

11 
ta.Iar evveli fÜphe ha-

llı itti]~ll' ~•naati bugün tamami-

tın Bulıarlar tarafından mürettep 
olduğuna dair yazdıkları yazıları 
fiddetle reddederim. Katil bir Bul 
gar değil, belki Bulgar kıyafetine 
sokulmak istenen bir ıeraeridir. E
ğer Bulgarlar kendisini öldümıek 
isteselerdi Sofyada iken öldürür
lerdi. Bu _çok daha kolaydı. 

Kazım, 6 - Burgaz ada iskele memuru 
R.S, 7 - Tekirdağ orta mektep Şevki, 
8 - İstanbul Lisesi 27 Rifat, 9 - Mer· 
can yoku§u A vram, 1 O - 1 ç el 27 Rı· 
za Şevket, 11 - Cerrahpa§a hastahane
si Raziye, 12 - Yüksek muallim mek· 
tebi Remzi, 13 - Aksaray Valde camii 
ittisalinde perükar Recep, 14 - Kuz· 
guncuk Rebeka, 15 - Ortaköy Mehru· 
re, 16 - Kandilli Kız Liseıi Perihan, 
17 - Caddeboıtanı Sedat, 18-- Fener 
yolu garaj sokak Mehpare, 19 - Bur
sa Çekirgede 48 Suat lsmail, 20 - Ala
iye Cemil, 21 - Ankara Kız Lisesi Na· 
hit, 22 - Ankara Yenitehir Ricai Fik
ret, 23 - Edirne Cavide, 24 - Edime 
Fikret Pulat, 25 - Yüksek muallim 
5enlur Tekin. 

Tabut, istasyon meydanına ko
nulmuş ve oradaki kesif halk küt
lesi kendilliğinden tabut etrafın

da diz çökmüştür. Bu anda gayet 
derin bir sükut hüküm sürüyor ve 
bu sükutu arasıra içten gelen ağ
lamalar ve hıçkırıklar ihlal edi
yordu. 

Müteakiben alay yavaş yavaş 

caddelerden geçti. Güzergahta 
yüz hin kişiden fazla İnsan naşın 
önünde eğilmiştir. 

CENAZE MERAStMINDE 
BULUNACAK RESMi 

HEYETLER 

Çi" ulat, kazananlar Belgrat, 16 (A.A.) - Kral A
Jeksandrın cenaze merasiminde 
22 memleketin resmi heyetleri bu· 
lunacaklır. Fransa Reisicumhuru 
M. Lebrundan bafka Belgrada ln
giliz prenslerinden Prens Jorj, 
Bulgar prenslerinden Prens Kiril, 
Romanya prenslerinden Prens Ni
kola, Çekoslovakya Başvekili, 

hariciye ve milli müdafaa nazır

ları, Fransız harbiye· ve bahriye 

nazırları, Romanya hariciye, har
biye, bahriye ve münakalat nazır

sini emretmiştir. 

Belgratta, perşembe günü ya
pılacak cenaze merasiminde, İn
giliz ordusunu şu zevat temsil e • 
decektir: 

Deniz kuvvetlerini Amiral Sir 
Vilyam fişcr, kara kuvvetlerini Je
neral Sir Valter Braitsvaite, hava 
kuvvetlerini Vis Mareşal Juber 
Dela Ferte .• 

Kral, cenaze günü, lngilterede 
bütün hükumet binalarının bay • 

Cenaze 2 
raklarını yarıya indirmelerini em .. 
retmiştir. 

KRAL KAROL BELGRADA 
GlD1YOR 

Bükreş, 16 (A.A.) - Kral Ka· 
rol, refakatinde hariciye nazırı 
M. Titülesko, mare al Perzan, or· 
du nazırı M. Pol Angelesko ve 
münakalat nazırı M. Fransoviç ol
duğu halde, dün akşam, Kral A
leksandrın cenaze merasimine iş
tiralc etmek üzere hususi trenle 
Belgrada hareket etmiştir. 

FRANSIZ HAVA KUVVETLE

RiNi TEMSiL EDECEK FiLO d~ ı,...... k ·1· k . flltı.ı· .. ,ış ve atı ın mas esı· 

1. ~>'rı· lıftiır. 
I~ 1 ftk'I 

trjtıi 1 de yakalanan ve i -
~~ idd~ 11eneı ile Novak oldu -
1l~t •• 

1
' eden iki arkada.sının 

ll.ı. " la. -1!tir. ~in la~ıdıkları tahakkuk 
ekte" ahkıkat her gün iler -

Hem artık Bulga i ta d ko İ· 
teci yoktur. Gorgiyef hükumeti 
bunların cemiyetlerini dağıtmı' -
tır. Bulga.ristandan kaçan bir ta
kım sergerdeler Bulgar hükumeti
ni ve milletini nasıl temsil edebi
lirler? 

26 - lıtanbu) Ticaret mektebi 948, 
27 - Heybeliada Orta paviyon Recep, 
28 - Tokatliyan otelinde M., 29 - Ak 
ıaray Çakırağa Necdet, 30 - Horhor 
çeıme ittiıalinde 18 numara Vildan Ay
,e, 31 - Tünel batı Terzi Niko, 32 -
Beyoğlu hamam sokak Ferit, 33 - Ci
bali Deniz krataneıinde l ımail, 34 -
Kasımpaıa Lütfü, 35 - Çarıuyikebir 

178 numara Osman Turıut, .'16 - Bey
oğlu kısmet apartrman üçüncü k11t Mus 
tala Bey kızı Nennin, 37 - Fener iske· 
le Mihal, 38 - Fener iskele Koço, 
39 - Beylerbeyi Necdet, 40 - Dam 

clüsyon ecmiıch r, 41 - İtalyan kız 
lisesi Fikret Mualla, 42 - Beykoz fab
rikasında Ali, 43 - Sirkeci Orta Jc:ırata
neıinde mi111fir Şefik, 44 - Aydın ote· 
li Nuri, 45 - Divanyolu Merzuka, 
46 - Sivas Hilmi, 47 - lzmir erkek il
ıesinden Mitat, 48 - Sam,.tya Rabi11, 
49 - Topkapı Murat Zühtü, 50 - Os 
küdar orta mektep Münir. 

ları, Bulgar 'hariciye ve harbiye Paris, 16 (A.A.) - Kral Alek· 
nazırı, Yunanistan hariciye nazm sandrın cenaze merasiminde Fran 
ve Türkiye hariciye vekili ve di- sız hava kuvvetlerini temsil ede
ğer bir çok zevat Belgrada gele-ı cek olan tayyare filosu dün sabah 
ceklerdir. Belgrada hareket etmittir. Hava 

Cenaze merasimine, bundan 

1 

nazırı Jenerav Dönen de ayrıca 

tr-. '-dil' e Yeni ip uçları bulun -
~\Jl>J.tt ... 
~~he lt BİR ADAM DAHA 
lçik,d~ 11elcika • 16 (A.A.) -
1 "e \' Çalııan, ulen Dalmaç-

Ben bu suikastın son zaman· 
larda çok iyi bir devreye giren 
Bulgar - Yugoslav anlatmasın· 
dan hoılanmıyan bazı zümrelerin 
eseri te§viki olduğuna eminim. 

Kitap kazananlar: 

baıka Romanya, Çekoslovakya, bir tayyare ile Belgrada gitmİ§• 

Türkye, Franıa, İngiltere ve Yu • tir. 

d. 'lıi t llgoılavya tebaasından 
.~ e"kif da Sil& 1 olunmuıtur. Bu a • 
~ t ] b' . 
~ ~erı ın·· ırınci teırin arasın -
ddutill't.·· .uddet zarfında ne it 
t Fl'a. ll ııah edememittir. E .. 
. llat.d 'k 1l'tn h. a ı ametine cevaz 

1~0lNr Pasaport vardır. 
· 'ttc.lu.n, ıilN HÜViYET~ 

lıği ı. (A.A.) - Pohs ko· 
t..._. ' 'Ytolnin' h" · . . 
•cqıf \' k ın uvıyetını tes-

t~ e end' . . ı· • l).. ısını tes ım al-
ort .. d 

· İl'le le run ür aç kalan ve 
'•la. ~ kU\r\?etten düten Mol-

u aveın -,., et goıtermemit· 
"t1ı· 
l 1

' l>aı; 
•h 0~a.n, 16 se ıevkedilecektir. 
t'-~lli11d, 

29
- l~tasyonda bagaj 

~ ~ ıtd,11 0 eylulde suikaatcılar 
~ tılurı~ rrakılınıt olan bir ba-

ı... 'ttd Uftur "" ·ıı "'Iİtl ltı Ma : ~atı er 0 ıün 
'S~di, rsılyaya hareket et-

d~d~U. b'"ul, .. 
•tıilt k, 8 ~ uç eski elbiıe, bir 
l~~bil' ~ .. r!un dolu 7,5 milimet-

~•ı, be Çt.l>ı~~:r t~bancaar, 6 mi
~ 6 a theri 6 f' hır Walter taban-

"t"di~·~l>lık ~~e~Ji 78 farjur, içi-
b· 1 ihtiv fııek sarılmıt bir 

TETHtŞÇtNlN AŞY ANI 
DİKKAT iFŞAATI 

Pariı, 16 (A.A.) - Tethitçi 
Kra)j nam diğer Molni ifıaatta 

bulunarak dem ittir ki: 
"Alay geçmeden evvel Marsil

yada halk ara11nda bulunuyor ve 
Kraldan bat ka. et hası vurmaktan 
korkuyordum. Bundan dolayı sui
kasttan vazıeçmek istiyerek Kale
meni bu fikrimden haberdar et· 
tim. Fakat beni de yere ıerpıesin· 
den korkarak kaçtım. Ve halk a

ırasına karııtım. 
Polis Pariıte bir çok ihtilalci 

tiıaleler ele geçirmiştir. Bu ri
uleler, Yugoslav tethi~ilerinin 
propagandası hakkında şayanı 

dikkat vesaik tetkil etmektedir. 
Polis ayni zamanda Avinyon • 

da da Kraljin odasında somyanın 
içinde Kalemenin bombalarının 
ayni olan iki bomba ile bir taban

r.a ele geçirmi~tir. 

fhtikirla mücadele ko
misyonu dün toplandı 

Kitap kazananlar 
51 - Tekirdağ halk okuma odası me 

munı Necati, 52 - lçel vilayeti Gülnar 
kazası Hikmet, 5:; - Aydın 6 numara, 
54 - Muğla halk gazetesi, 55 - Anka 
ra caddesi Cihat, 56 - Süleymaniye 
Hasan Hilmi, 57 - Kadıköy boıtan 

sokak Nazlı, 58 - Sent Eleni Dildar, 
59 - Kiğıthane kahvesinde Halim uı· 
ta, 60 - Şitli Mith"t Bey kızı Methiye, 
61 - Bahariye Sokak fjruzan, 62 -
28 nci ilk mektep Ergun, 63 - Ali Si-

nan mahallesi demirci Osman kızı Fat· 
ma Osman, 64 - Fatih medrese sokak 
K. Ş., 65 - Fatih Müberra apartıman 

Naci, 66 - Altı yol Şevkin, 67 -Top· 
kapı çıkmaz sokak Hüseyin kızı Güzin, 
68 - Katip çelebi mahallesi Turhan, 
69 - lstanbul Kız Lisesi Raziye, 
70 - lstanbul Kız Liıesi yedinci sınıf 
Fitnat, 71 - K11.drköy Şair Nedim ıo
ltak 42 E., 72 - Kadıköy Moda Nur a· 
parhtnan Gülseren, 73 - Bursa merkez 
ıokak Şemıi, 74 - Yalova Mes'ut, 
75 - Galata Yüksekkaldınm Munis B. 
ve Hanımlar. 

Hediye kazananlar Pazartesi öğleden 
sonra idaremize müracaat ederek hedi
yelerini alabilirler. 

Şehir Meclisinde 
yedek aza 

"t •il~ier iki ~ediyordu. 
~~d hJ,t b l avulda da elbiseler 

,j,,._ 'ı>eıt u uııuyordu. 
L'·"ıtı e, 16 (AA 
~l 111 l · .) - Havas 

Yeni ölçüler dola.yıs!yle bazı 
esnaf tarafından yapılan ihtikirla 
mücadele için toplanan komisyon 
dün ticaret odas1nda ölçüler mü • 
fetti•i Mehmet Beyin riyasetinde 
toplanmıf ve çalıtmağa hatlamıt· 
tır. Gelecek toplantıya lcadar ko
misyon azaları tetkikat ıapacak • 
larc:lır. 

Vasfi Bey 36535, Rıfkı Bey 35978 
fabrikatör Abdullah Hulusi Bey 
35607, Asım Bey 34654, Eyüp 
fukaraperver cemiyeti reisi Mes -
ut Bey 34600, Kadınlar birliği re
isi Latife Bekir Hanım 33026, 
Doktor Ali Mazhar Bey 33026, 
liman şirketinden Naci bey 32083, 
~vukat Celal Feyyaz bey 31573, 

lngilterenie fiOk methur ressamı M. Matanyanın sui· 
kastin nasll yaplldığını gösteren krokisi 

L...' "'ı... . O.land 
"'-'tı ft'e 11~ an almrt olduğu 

d,11 'İlltl'j daran, Marsilya ıui-
't ~ı:0lru;a e; iki kitinin doğ

U.~J,l' L. uclapetteden gel
r o.ab • 

et-ı ortaya çıka· 

reyle yedek azalığa intihap edil • 

mişlerdir. 

Fatih kazas•nda 47633 vatan

da§ reye İftirak etmiştir. 

Beyoğlu kazasında da reylerin 

tasnifine devam edilmelrtedir. Bu

radaki tasnifin bugün öğleye doğ
ru bitmesi muhtemeldir. 



__ , 

~1::... ........... ....-......._ 
Elli lira için baba- Kalecikte Baytarı doktora 

sını öldürdü benzetmiş 

Tarsusta bir cinayet 
Tarsusta tüyler ürpertici bir cİ· 

nayet olmu§, bir baba oğlunun e· 
linden çıkan kurşunlarla ölmüt· 
tür. 

Cinayet kurbanı ŞamJı mahal· 
lesinde oturan Nuh efendi, katil 
de oğlu Süleymandır. 

Süleyman ötedenberi itıiz ge· 
zen ve babasının sırtından geçi· 
nen bir adamdır, babaıından bir 
çok defalar para istediği halde 
vermediğinden muğber olarak bu 
akşam fazla miktarda rakı içmif, 
üzerine de bir az esrar çekittirdik· 
ten sonra hızla doğruca eve gelee 
rek tabancasını çıkarını§, bir oda· 
da yalnız yatmakta olan babası • 
mn üzerine üç el ate§ etmittir. Za· 
vallı Nuh efendi uykusunda yara· 
lnmp ölmüttür. 

Silah seslerini duyan mahalle 
halkı fırlamı§, poliı ve bekçiler 
koşmuş tardır. 

Baba katili Süleyman ıoğuk 

kanlılığını muhafaza etmiye ça • 
h~arak tabancayı ıandığa, bot fi • 
şengin kovanlarını da un çuvalı • 
mn içine saklamıf, babamı vur • 
dular diye ağlamağa batlamıttrr; 
fakat hadiseden haberdar olan za· 
hıta ve adliyenin ite vaziyet etme· 
siyle foyası meydana çıkmtf, uf ak 
bir sorgudan sonra babaıını ken· 
<lisinin öldürdüğünü, cebin.de bu· 
lunan 39 lira ile bir altm parayı 

da babasını öldürdükten ıonra 
sandıi<tan aldığını itiraf etmiıtir. 

Mersinde tücc~nn mah 
ortada kalmış! 

Yeni Mersin arkadaımıız ya • 
zıyor: 

Vapularda görülen intizamsız· 
lık ihracat vaziyeti üzerinde bü • 
yük ~.ksaklrklar meydana getir • 
mekte ve bilhaasa hayvan ihraca· 
tını durdurtnaktadır. 

Mersine, baıka memleketlere 
gönderilmek için hatta hinterlan· 
dı haricinde her gün bir çok hay· 
van getirilmektedir. Tüccarlar 

vapurlarm fazla miktarda mal al· 
masını temin için birle!erek acen· 
telerle müzakereye giritmitler ve 
acente ile anlaşarak Kavak ismin· 
de bir İngiliz vapurunu angaje 
etmlşlerdi. Acente ile tüccar a -
rasında iesbit edilen mukaveleye 
göre, Kavak vapuru Hayfa lima • 
nına taıımak üzere Mersinden 42 
bin hayvan alacaktı. 

Tüccar vapurun limana gelme· 
ıinden evvel hayvanlan hazıTla • 
mı§ ve dört bin hayvan yüklene • 
cek ümidiyle resmi muameleyi de 
ona göre yapmııtr. 

Vapur Mersine geldikten son· 
ra kaptanın ancak iki bin hayvan 
alabileceğini ıöylemesi üzerine 
bir çok maaraflar yaparak hay • 
vanlarını iskeleye getiren tüccar· 
lar çok mütkül vaziyette kalmıt • 
lardır. 

Acente ile yapılan mukavele 
hilaf rna vapur diğer uğTadığı li· 
manlardan amharlarım doldura • 
rak Mersinden alacağı hayvanla· 
ra ancak güverteyi bırakmıt ve 
bunun için iki bin hayvan almıı· 
trr. 

Bu ilkmtı yaltttz hayvanlarda 
değil, diğer ilıracat eıya11 üze • 
rinde de görülmekte gelen hay • 
vanlar Mersin civannda ve birçok 

Yeni cadde, meydan, 
elektrik, şarapçılık 

Kalecik, (Hususi) - Kasaba
nın hükmet dairesi önünden istas· 
yon ıoseıine kadar ıekiz yüz met· 
re mesafede on dört metrelik cad· 
de açılarak §Ole haline ifrağ edil
mittir. Hükumet civarında bulu
nan bir kaç bina istimlak edilerek 
Cumhuriyet meydanlığı vücude 
getir:lmiıtir. 

Kasabanın elektrikle tenviri 
için de baıta kazanın faal kayma· 
kamı Ragıp Bey olduğu halde ça· 
lıtılmaktadır. Kasabanın batlıca 

varidat membaını teşkil eden bağ· 
cılrk ve bahçeciliğin ilerletilmesi 
için de mesai sarfedilmektedir. 

Kaleciğin methur ıarahının iı· 
tihsalinin fenni bir hale konulma· 
sı iç=n, Yüksek ziraat sanatları 
enstitüsü müdürü Profesör Kink· 
rivi ve asistan Kemal Hidayet 
ve vilayet ziraat müdürü Hamdi 
Beyler kazamıza gelerek bağları 
gez=p üzüm mahsulü üzerinde tet· 
kik.at yapmıtlardır. 

Tetkik seyahatine çıkmıJ olan 
mebuslarımız Şakir, Rasim, Ri • 
fat, Etref ve Muılihittin Beyler 
de kazamız". gelerek kaza ihtiyacı 
ile yakından alakadar olmutlar· 
dır. 

Mebuslarımız, kazamızm ihti • 

yaçlarını tesbit etmişler, bir ek· 

şam kasabanın misafiri sıf atiyle 

kalmıtlar, erteai gün trenle An· 

karaya dönmüılerdir. 

Belediye intihabına baılanıl -

mııtır. Halk büyük bir alaka ile 

belediyeye gelerek Cumhuriyet 

Halk Fırkası namzetlerine reyleri· 
ni vermektedirler. Sandık cumar· 
tesi günü açılalaktır. 

Abdullah 

Sinop elektrik fabrikasının 
inşaatı bitiyor 

Sinopta Vali Abdülhak Bey ta· 

rafından gösterilen alaka ve te· 

ıebbüsatın neticesi olarak ıehrin 

elektrik tesisatına iştiraki namiyle 

bu sene hususi idare bütçesine on 

alt; bin lira tahsisat konulmuı ve 
bu suretle belediyece bu itin biran 
evvel meydana getirilmesine yar· 
dnn edilerek tehre ııık verilmesi 
tartile Ganz elektrik ıirketine iha· 
le edilmiıti. 

Tesiu.ta ait makine ve malze • 
meler fabrikadan yola çıkarılmıt • 
tır. 

Esasen ıantral bin.asiyle direk· 
let hazrrlanmıt olduğundan muay· 
yen olan müddet zarfında ikmal 
eılilmeai için makineler gelir gel • 
mez ku~lmasına batlanılacak • 
tır. 

Balıkesir mebusları 
intihap dairelerinde tetkikat 

yapmakta olan Balıkesir mebusla· 
rı Mehmet Cavit, Muzaffer ve En· 
ver Beyler Edremitten Balıkesire 
gelmiılerd ir. 

Hacim ~uhittin Bey Bandır • 
maya gitmit, oradan da Gönene 
geçmittir. 
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eıya da iskelede aTdiyelerde bek· 
lemektedir. 

MHli vapurculuk §irketi sefer· 
lerini uzatarak acaha bu derde bir 
çare bulamaz mı? 

Bir delinin marifeti 
Balıkesirde vilayet aari hayvan 

hastalıkları mücadele reisi baytar 
lsmail Hakkı Bey bozulan çini so· 
basını tamir için postahane soka· 
ğında Hasan ustaya vermit, erte· 

si gün tamir edilip edilmediğini 

öğrenmek üzere dükkana uğra • 
mıştır. Bu sırada deli Apti de 
dükkana gelmittir. Deli Apti ken· 
disi hakkında "Delidir!,, raporu 
verdiğinden dolayı hükumet dok· 
toru Faik beye kızmakta ve inti· 

kam almak istemektedir. Dük· 
kan sahibiyle görütmekte olan İı· 
mail Hakkı beyi arkadan Faik he· 
ye benzetmit, eline geçirdiği koca 

bir varyozla üzerine saldırmıttır. 
Deli Apti varyozu kaldırıp ta tam 
İtmail Hakkı beye vuracağı sıra• 
da arzuhalcı Arvatlarlı Hasan e· 

fendi yetişerek delinin elinden var 
yozu almıf, bu ıurelle belki ölüm· 
le neticelenecek bir hadisenin Ö· 

nüne geçilmiştir. 

Deli Apti hadiseyi müteakip 

zabıta tarafından yakalanmıştır. 

Eti yazısı hakkında . 
değerli bir konferans 
Eti yazılarını çözmekle Avru· 

pa bilgi acununda çok tanınmıı 

olan ve bir aydır Ankarada arat· 

tırmalar yapan Prag üniversitesi 

arkeoloji profesörü M. Hrozny cu· 

marteıi akşamı Gazi Terbiye enı· 
titüsünde dikkate değer bir konfe
rans vermiştir. Konferans Eti ta· 
rihi ve yazısı olmak üzere ikiye 
bölünmüştü. 

Tarih kısmında milattan önce 

3000 yıllarında Sumerlerin Ana· 

dolu ile olan münasebetleri, 2000 

yıllarında Anitasın Anadoluda 

beylikleri birleştirerek büyük Eti 

hakanlığı kurduğunu, Etilerin 
800 yıl ıüren yüksek medeniyetle· 

rini çok canlı bir surette anlattı. 
Yazı k111mında, Etilerin iki tür• 

lü yazıları olduğunu çivi yazısının 
1917 yılında kendisi tarafından 

nasıl çözüldüğünü, yirmi yıldır 
uğrattığı bu mevzu dolayısiyle son 

yıllarda Eti hiyeroğlifine nasıl 
nufuz ettiğini bu hususta bir Eti 

grameriyle Eti metinlerini neıret· 
tiğini izah etmiştir. 

Konferansta gerek ırk gerekse 
dil bakımından Türklükle alaka • 
dar noktaların açıkça göze çarpı • 
şı, çok dikkate şayandı. 

Dil doktoru Şükrü Bey konf e· 
ransı türkçeye çevirmiştir. 

Adanada makine koy
mıyan fırınlar kapatılıyor 

Adanada timdiye kadar fırın• 
larına hamur yuğurma makinesi 

koyan fırınların yekunu on doku· 
zu bulmuştur. Diğer on iki fırın 
sahibinin de ısmarladıkları maki· 
neler bir haftaya kadar gelecek 
ve bu suretle §ehirdeki fırınların 
adedi otuz biri bulacaktır. Ma· 
kine koymıyan fırınlar daimi en· 
cümeninin kararı üzerine kapatı· 
lacaktır. 

15 metrelik canavar? 
Adanada Ceyhan nehrinin de· 

nize döküldüğü yerde on he, ~et· 
re uzunluğunda bir deniz canava· 
rı bulunduğu haber verilmektedir. 

r-TAKVi Adana Adliye binasına 
gene yıldırım düştü 
Adanada ticİdetli yajmur yağ· 

mı§, bu 11rada müddeiumumiliğin 
telefon teline yıldrrım dütmü9. 
yıldırım kBtiplerin odaama kadar 
uzanmıf, adliye binası tidetle 
ıaraılmı§trr. Müddeiumumi Mü· 
nir Bey, hadiıeden bir kaç dakika 
önce müstantik Vasfi Beyin oda • 
11na gitmit olduğu için büyük bir ı 

GDo doluşu 
Gün batısı 

Sabah namazı 
Oğlc namuı 
ikindi namazı 
Akşam namaz• 
Yatsı oamaz.ı 

lm!alt 
Yılın ıııçcn gUolcrl 
Yılın hlan ı:ünlerl 

çaışamb• 
18 

ı:ıcıTcsrıı 
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17.'fll 
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4.3;\ 
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82 

tehlike den kurtulmuttur. ~;::::;;::~;:~:::;:~;:::;~:;:;;;: _ 

l ı Adana adliye b!nasına geçen 
yıl da bir yıldırım dütmüıtü. A -
dana gazeteleri bu hadiseden 
bahsederek buraya paratöner ta· 
kılma11 lüzumunu bir daha hatır· 
latıyorlaT. 

Adanada bu yağmur eınaam • 

da KarJıyaka poli• karakolu civa

rına da bir yıldırım dütmüf, elek· 
trik telleri kontak yapmııtn. 

::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

iiSARAY (Eski Glorya)H 
i! Raşit Rıza Tiyatrosu H .. :· n B. teşrin 16 Salı 17 Çarşamba il 
g akfamı 20,30 da !i 
H Kendisinin Gölgesi U 
:: 3 perde !i .. :· 
fi Nakleden: Yusuf Süruri ii •. ı· 

g Fiatlar: 500 • 400 • 300 • 100 • ;i 
!i 75. 50. 30 ıl 
~ " ji 15 B. Teırin Pazartesi akıamı il 
n ıaat 20,30 da li 
!i Kadıköy HALE Sinemaıında IS 

~j Hedefsiz Puseler İl 
::::::::::ı::m:::::::::::::::::::ı::::ı::ı:--• 

İstanbul Asliye Mahkemesi 1 
inci Ticaret Dairesinden: 

Vali.demir Mırmır oğlu Efen· 
di tarafından Galatada Havyar 
Hanında 12 No. da mukim Sava 
veledi Haralambos Patrikiyadis 
Efenc:li aleyhine 934 - 54 doaya 
numaraıiyle ikame olunan 2480 
lira alacak davasından dolayı ika· 
metgahı meçhul bulunan müdde· 

aaleyhe ilanen vaki tebliğata rağ· 
men muayyen günde mahkemeye 
geldiğinden müddeinin tale -
hile hakkında gıyap kaTarı verHe· 

rek kararname mahkeme divan • 
hımeıine talik kıhnmı,tır. Müd • 
dea.&.leyh Sava Efendi mahkeme 

için tn.yin olunan 5 - 11 - 934 
tarihine müsadif pazartesi ıünü 

aaa!. 14 te mahkemeye ıelmediği 
veya vekil göndermediği takdirde 
mahke~eye gıyabında devam edi
leceği ilan olunur. 

(2872) 

İstanbul asliye mahkemesi Ü· 
çüncü hukuk dairesinden= 

Saide Heınmnn Hüseyin Efen· 

di aleyhine açtığı 34 - '42 No. 
ya mukayyet bo§anma davaaının 

tahkikatı ikmal edilmit ve dava 

hüküm derecesine gelmit oldu • 

ğundan usulün 406 ıncı maddesi· 

ne tevfikan tebliğat ifasına ve mu· 

hakemenin 19 - 11 - 934 saat 

13,30 a talikine karar verilmittir. 

Gıyabında cereyan edilen mua

melata 5 günde itiraz etmekle be-

raber yevmü mezkurda gelmedi· 

ği takdirde gıyaben intaç edilece· 

ği ilan olunur. 

Bu g U n 
lSTA~"BUL: ~ 
18,80 Franıuzca derıı. 10 

tı. 19,80 Türk muıılkl ııeıriy.ıtJ: 
Ruıen, Cevdet, NeMtl, Şr.,·ıd· 
Be\·Ier \ '6 l'eclhe Semlb:ı ıı:ın 
A;,.ı \'6 borı~ ~ab.-rlPrt. :u,SO 
ve tanıo orkeatru ... 

M.'l Khr.. BUDAPEŞTE, 660 tJ 
18,SO Plı\k, 19,llS Dert· jO, 

babe. !0,4!1 Bertba aalon 
Harl<"I ıılyaaet. 22,10 Jı.pon 
prkıları. ta Haberler. 2s.20 
ktııl. 24 ~ra orklll'tr:t:.t. 

828 Ktu;. B0KREŞ, 864 111• 
19 

18 - 15 GUndUz n('<JtfyatJ·· 
rad~·o orkest:raın. 19 Habcrltr· 
yo orkMtrnsı. 20 tlnh·ertıltt'· ,. 
20,45 konferanı, 21 Keman nıu 
Konf Prnnıı. :Zl,415 Tagımnl. 22,0~..ııı 
no fle modem mnııfld. 22,35 aJcr 
el (Mozart talmnı). 28 Habf' 
Konserin de,·amı. 

692 Khz. \1YANA, 50'7 ııt; t" 
18 Şarkılar. 18,15 Mu~ 

'ReklAm. - Mu1&babe. lD,t~ 1' 
~rt. - Muııahabe. 20 Taıannl· 
ıeıı caz (Pl4k). 21 Hııru orktttr' 
21,415 l\lu"ahAbe. 2Z Ohoplnln '5 
kon!M'r. 22,40 Akıam konlt'rl· 
\·e konser - PIAk. 28,35 Daıı• 111 

MI Khr.. BF.RLtN 3~'7 ın. 

19,SO Ev mmılklııl. (lauta ref jl 
kılar.) 20,40 AktUaııt~. habf'rltır• 

teli koro enrkılan. 21,85 l\ltnl 4' 
neerlyatr. %2 Bando mnr.lkıı. ıs. 
taJ. !S HslM'rlr.r. 28,20 Radyo 
Son haberler. 

59? Khr:. l1YANA, lro'7 ro. 
19,315 Siyasi kfiltllr. 20 Ha~ 

Tantı.ır mulfklıııl. 21,05 Scnfonıı fl 
%3,10 Aktüall~. 28,80 Haberlf!T· 
~ranto diliyle muııahabe. 2s.SO 

~ 
1 f Hizatannda vıldı:ı i$arcti otınl•' 

lcrinde 16 ~ IO da muamele ~ 
dir.] Rak:amlar kapanış fiatl:arırı1 

• l.ondra 
* Ncvyorlr 
*Patis 
* MllAno 

, * Brüksel 
*Atına 
• C'cnevre 
• SOi}• 
* Arnsterdanı 
• Praı 
* C:rnkhn'm 

öl3, -
!25. -
168. -
216. -
117, -
'l4. 5(1 

Bl6, •• 
S'4, -

Çekler 
• tondra eıı~.~o • StokhlıP 
• Nev)"Orlı 0.8017 • Viyana 
• Paıls 12.06 • Madrlr 
• l\lllAno 0.~,1!5 • Berlln 1. 

* Brüksel 3.4067 • Varşov• Jo 
• Atın.. es.~: • Budapesr• rf. 
* Cenevre 'l.437~ • 8ükrc$ $'-
• Solya f.6,792" • llelgraı f. 
• Amstcrdım 1.17~S • Yokohııtı• 1; 
• Prııı 19,02 • Moskof• 

iş Raolclsı 
Anadolu 
Reji 
~lr. Hayriye 1 ll.~O 

Merkez Bankası ııs.-· 
U. Slgoru 
nomootl 

• ı933TUrlı: Ror.I 29.;.~ ~:lcktrl~ 
• 11 28 15 • Trımv•Y 
• lll 28.;Q Rıhtılll 

lstlkrAııDıhlll J 9Vo » Anıdolo 1 

'•Ergani istikrazı !17.- • Anadoto ~ ,.. 
1928 Mü A. -.oo Aoıdotıı /. I 
Rı•dıt. -.oo * Mttnıessll 

:::::::::::::::a:::::::::ı:::nm:::-: 

ii Yuı·ttaı; e
1 
• .. • •• •:.•: .. ··-:··· •• :. .. • .. • •• • .. • •• • .. -•• iii .. iii .. -...... -•• ;;;;;:::~:::d:d_ ~ 

u 1 ::·· •••. ··········•··•·•··•••••••••· .il"""" 
:; Cümhuriyetin on birinci yıl dö • • H Dünya edebiyatından •~ 
ii nümü mesut günü olan 29 Teırini-ıÜ n özlü küçük hikayeler·· 
:; evvelde Devlet merkezini ziyal'et ff y li et. Bu borcunu ifa ederken bu bü· I!! arasa. 
ii yük devrin yüJuek feyizlerinden 11 . n olan yerli mallarımızın busünlıü Çevıren: 

ji mütek&rnil varlığını bir arada teı • ıı lbrahlm HoYI .l 
H hir edecek ilk sergi evini de sez. l ı H Y k d kJfD' 
i: M. f. ve T. C. i :: 8 ID 8 ÇI 
· .......... , ................ ::•:::r.ıı:naı:nnuı:aa:ıni n 
.............. •••••••••••••••• •• • • • ' :r.::nu:ı::::::::::::::z::::u:::s:ı::: 
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Q~!/Q,.e p· 
"dQfı ıya.ngosu almak suretile hem vatan 
k,, aa~ına hem memleketin imarına hem de 

enııe hizmet edersiniz. Kesesi dolgun 
tJe apartman sahibi olursunuz. 

Osta telgraf ve telefon binalar 
ve levazım müdürlüğünden: 

hiı 0
•rnaniy t I · ·· d · · · d b 1 \'t el . e e 11z gon erıcı ıstasyonun a u unan, lokomo· 

~l ektrık eaaalı hurda makine parçaları müzayede ile aah· 
(),lb,~~· Talip olanların mezkur eşyayı görmek üzere her gün 
t\ı.ıek ~y~ telsiz istasyon mühendisliğine, müzayedeye i§tirak 
'"~ ~tn de 5 ikinci Te§rin 934 tarihine müsadif pazartesi 
~~itti .. t 14 de Beyoğlu Posta T. T. merkezi binasında levazım 
ht,. -~iiinde müteıekkil komisyona müracaat eylemeleri ve 

~rtnameyi alabilecekleri ilan olunur. (6802) 

~:tıi:zyolla rı 
~ccn·~ l E T M E S i 
• trı 

·i~36 Karaköy · Köprübaşı 

1~ - Sirkecı Mühürdar zade 

4 
~n l' elefon 227 40 

ANr Yt1a/ık Yolu 
~~ci 1' .ı\l \' A vapuru 17 Bi· 
-- • eşrin ÇARŞAMBA ·· •- saat 1 gu· 

Fatih icrasından : 

Cemiyeti T edrisiyei lslimiye 
vekili Yusuf Hafit Beye Fatih bi
rinci sulh hukuk mahkemesinin 
934 - 14 numaralı ilimiyle maa 
masarif ve ücreti veki1et 946 ku· 
ruşa borçlu Beyi.zitte Fuatpa§a 
caddesinde 19 numaralı dükkan. 
da mukim Emin Ef. aleyhine ya • 
palan icra takibinde borçlunun 

11 - VAKiT 17 Teırinievel 1934 'I!!!!!!'!! 

DELİLİGİN PSİKOLOJİSİ .... 
Dr. Bernard Hart Londra 
c.iniverslteai Tedris Heyetin• 
den ve ttational Hoapltal da 

Dr. izeddln Akliye ve Asa· 
biye mUthaaaıaı •• 

Akliye Mütehassısı 

Flatı 50 Kuruş 
,=-:.:... W1.&wwwcu.1::=.rmı:ı11ıuı & ::a:m:ı.-ı:::.::nac•::uu:m::::::::ı::mm:::::::::::::::::::::ı;.l 

il D ÜN ve YAR 1 N ı 
H TERCÜME KULLIYATI"'" Si 
~ ~ .. :::::::::::::::::::::::::s:::mr.:::::::::::::s:n•:ı:mr.r.:::ııu:111,ı:x•nıı:n11111 .. ıı:ı.w:ı:n:;:::::::::r.:::=mnc::::::::ı:==:nm• 

ı ı inci Kitabıdır. 

Tevzi merkezi : VA K 1 T Matbaası - lstanbul 
Şubesi : ANADOL Kütüphanesi, ·Altıyolağzı - Kadıköy 

Satıldığı Diğer Yerler: lstanbıılun ve Taıranın, Belli Başlı Her 
Kl1APÇJSINDA BULUNUR 

BASJLANLAR: 
1 - ISAFO, Oode - Haydar Hlfat 100 Kıınat 

2 - AiLE ÇE!UBEJU, l\ltırua - t. B. Alltu 100 • 
B - 'rlCAHt~1'. BANKA , . ., UOK:SA, lkıu.t düktora Peşinen Verilecek 

&I uhlla Eteu:ı 

' - DE\ LE1 ve tBTILAL. Len1D - 11&1daı RUa&. 

6 - SOSY ALIZl\I: &auıekl - IS&blba ZellerlJa 

,. 
16 ,. 

• 
• 
• 236 KURUŞ 

8 - KULLIYA'l' .ı. 1'4\8İN, 8. Naum 

1 - IŞÇl 81NIF 1 lHTlLALI, Lenin - Haydar Rtlat 

15 • 
eo Mukabilinde VAK/1 

8 - RUHi HAYATI'A IAŞUUR, Prot. l'un~ - Prof. Dr. 

l\I. liaynıllab 

9 - l l:WAHANA o<>GRU, Plyer Lotf - J. B. jllp.n 

10 - RASİN K'OLL1YA1'J, il, H. Nazım 

11 - DELtı.tGIN P SlKOLOJISl, Dr. Bernard 

Hart - Dr. hed41.ıı 

.. 
100 

15 

60 

• 

• 

• 

.. 

matbaası, bu külliyat 
için a'bone kaydediyor 

·············"··············································BASILACAKLAR: 
- l - OOlllO IS.US,\: Uıtl:t.a.16 - Baydar Klfat 

Bütün milletlerin edebi, içti· ı - 1LKBAHAB SELLER!, han Türgenıev - Sami zade Süreyya 

mai, iktısadi, mali..... En mü· s _ oı::MtTET, Muhittin 

hallet eserlerinden seçme kitapla· , - K ıWITAr.lZM BUBRANl, ProteıGr Plru -· Ahmet llamdl 

rın tercümesi ve DÜN ve YARIN 5 - KIR~DZI ve KAKA, Standal 

1 - ISA: Parti Ktılılyat mekteblııdc Prore.Gr doktor 81ne Sangte - Raydar Rlfat tercüme külliyatı isimi altında, i 
yı da muntazam fasılalarla otuz ! 

ı 1 - a;TtX 1 : lbopotldn - AP.otla Ahmet 
cilt kadarının çıkarılması suretile i 

·· "f d J ,. 1 - !ÇJ'blAJ llANt1NIA&. Greel - RauJ Alime& : yuz cı t vücu a getiri mesi temin 
i edilmittir. En kudretli kafalarm, i • - ÇOCUK DDŞORTENLEJC e. Goualve, Meııuleı - Prot. ur. M. Bay· 

kalemlerin yardımlarına müraca• f ruDü 

at olunmuıtur. j ıo - MLUIBO, Ploller - L il. .U...,. 

i 11 - SAMDIJ SAADET, Toı.to, - L e. Atıtan 
i 
: - lJ - UtıBAEIJNt.~ HA 1' A TJ, A. Horu ............................................................. 

İstanbul Altıncr Noterliğinden: 

"t. 9 da Ayvalığa ka· 

---- (6787) 
Salmana ve şürekası Şirketi ta· 

mahalli ikameti meçhul kaldığı rafından Galatada Mumhane cad· 
berayi tebliğ gönderilen icra emri d k ÇE 

Tornacı, Tesviyeci ve 
Tenekeci alınacaktır 

Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden; 
tb., Me,.sin Yolu 

ti.. "<-lJR 
d."Ci 'f', ~ M vapuru 18 Bi· 
t S· frın PERŞEMBE J 1 

it ''kecid 
~ ltın· en kalkacak gidit· 
ıı,llıu ır, Antalya, Alanya, 

~le il~ Mersin, Paya11 d6· 
1e .,, '~en Taıucu, Çanak· 

~lır, tliboluya utraya-

desinde 17 numara a mu im • 
zahrına mübatiri tarafından veri· 
len metruhattan anlaıılmakla bir LEBI B. SALAMON Efendiye 

tebliği istenilen ve iki yüz elli 
ay müddetle ili.nen tebliğat icra· 

Türk lirasının ademi tediyesi ve 
11na karar verilmittir. Bu müd -
det zafında borçlu borcunu öde • terettüp edecek zarar ziyan ve 
mez veya tetkik merceiin veya güzette ve vaki masraflariyle taz· 

temyiz veya iadei mahkeme yolu minat talebine mütedair bulunan 
ile aitolduğu mahkemeden icranın üç nüshadan ibaret protestona • 
ıeri- bırakılmasına dair bir karar melerden bir nüshası muhatabına 

/(. get:rmedikçe cebri icra yapılaca • gönderilmi§ ise de mezkur adres· 
~ Cf.JMQ1'a.deniz Yolu iı ve gene bu müddet zarfında te bulunmad ı ğı ve yeni ikametgi.· 

(6800) 

Kırıkkale Fabrikaları için Tornacı, Tesviyeci ve Teneke -

ci alınacaktır. Yapılacak imtihanda gösterecekleri ehliyete gö • 

re takdir edilecek yevmiye ile ve yol masrafları kendilerine ait 

olmak üzere istihdamı kabul edenlerden imtihan için Ankarada 

bulunanların Fiıek, lstanbuldakilerin Bakırköy Barut fabrika· 

}arına ve İzmirdekilerin de Halkapınar tamirhanesine müraca

atları. ( 6801) 
,6titıcj :u~IYET vapuru 18 mal beyanında bulunmadığı tak· hı yapılan tahkikata rağmen öğ • 
d ••,t ~ruı PERŞEMBE gü· dirde •hepsi tazyik olunacağı ve renilemediği tebliğ memurumu • 
~t. O de Hopa'ya ka· muhalif beyanatta bulunduğu tak· zun tahkikatından anlaıılmı§ ol • 

(680Sl dirde teçziye kılınacağı ilin olu· masına ve mezkur şirketin talebi· 

1 ........... ~. '!"'!111••~~~-=ı nur. (298) ne binaen 11 TeJrİnievvel 934 ta· 

' 
•t, ... b l AN "cıt ·• tilda y . ------------- rih ve 14662 numaralı protesto· 

lr ıo)c enı camide Rah • DIŞ DOKTORU nun tebliği makamına kaim ol-
•ıtd,.. •iında, Yeni Volto Q b S · b 

• "'t s ey t a 1 t mak üzere işbu ilin tanzim ve e-
"~q if1', e-d No. lı odada sakin F "h K T 11 rayı· neı:ir Vakit gazetesine gön • h."t erek 1 b atı aragümrük ramvay :ı 
-~İ) ~de ... t•· atan uldan ıay· derı"ldi. . 

Günün 
Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiselerine ait fo 

tografJarla ıpor mecmualarında gördüğünüz spor hare· 
ketlerine ait fotograflar yalnız lstanbulda V AKIT 
kütftpbanesinde satılmaktadır. 

~t- t- -. UCC d durağı No. 4 
-J~~f. 4'bo ar an (Moiz Fa-

~~l t~ et co ratoi~es H. GAS- 1 b 1 z· t 8 k s t K . d --'~VINtta fabrı~anızın (AM- stan 0 Jraa an ası a JŞ . omısyonun an: 
'1·1 'tiirk· ) nıustahzeratının 
ıı.. tt'ı 'Ye • • 
:~~~~tt. :Su !Çın vekil tayin 
~. ~ t \> kA defa mumaileyhi 
b '~·f e a.lett '-'lld 1 e ile l en :azlederek ay. 
~~. lr '· l' a. •tan bul da Bahçe ka
~'t ()d,ı ' h.nında, 1 O - 11 
t ~ı.\~ t~tda. Dit Tabibi A . 

dı.ı. endiy· k"I . ....... _ 1 ve ı tayın et· 
O ........ ,uz · ıA 

u 1 a..n eyleriz efen• 
(2878) 

Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi 

No.11 Ahşap Bua\ca ]433 Koca Mustafapaşa Hacı Hamza Saray içi 

1435 Fener Gül cami Aya kapı iskelesi " hane 

Esir Kemal Tiyatro Kagir hane ve bahçe 
1437 Kumkapı 

Arsa metresi 103 
1438 Tarabya Tarabya Aya yani 

Hacı Muhittin Kürkçü 22 
1440 Edirne kapı " " 

yazılı gayrimenkullere 11-10-934 tarihindeki Yukarıda evsafı sabııta m&ıteri 

uzahlmıftır. lbnleleri 18/ 10/934 Perıembe günü saat on dörttedir. 

Hi11eıi Emllk Hisseye göre mu• 
No. 11 bammen kıymeti 

1/6 19 50 T. L. 
1/2 4 1250 
3/16 38 

.. 
1500 

'Tamama " 14 618 
" " 1! 220 ,. 

buluamıdıtındın Hbt'ırı aynı tartlarla bir hafta 
(6718) 



• Kitaplar ıllllıı Ilı enı 
Maarir Vekaletin~ ~uml aatıcıhğını yapmakta olan 

(V AKIT MATBAASI) Devlet matbaası tarafından tabedilmiş 
olan aşağıda yazılı kitapları satışa çıkarmıştır. 

Maarif Vekaletinin Devlet matbaasında tabedilen eski ve 
yeni harflerle yazılmıt diğer bütün kitaplar da (V AKIT) mat· ı 
baaıında satılmaktadır. . rn 

(V AKIT MATBAASI) bununla beraber muhtehf mevzu· ~ 
da, muhtelif eserler ve (Dün ve yar~n tercüme külliyatı) ismi c;;; 
altında, tanınmış muharrirler tarafından yazı1mıt "100,, e ya· 
kın edebi, ilmi, içtimai ve mesleki kitapları baımakta ve sat
maktadır. 

İstenildiği takdirde kütüphane kataloğu parasız olarak -
verilen adrese gönderilir. 

Satış Merkezi: VAKiT matbaau, Ankara caddesi, İstanbul. 

Telgraf adreıi: Vakrt İstanbul. 
Telefon: - 24370, 24379 -~ 

Muallimin Meslek Ahlakı Kazım Nami 
M. Atir, M. Ali 
Sadri Etem 

45 
20 
65 
30 
25 
45 
40 
35 

~ 
Kuruş -

Atar soyguncuları 
Bir varmış, Bir yokmuş 
Bir zabitin on beş günü 
Bur la 
İnkılap Örkünçleri 
inkılap karekterleri 
inkılap Ruhu 
Y ıllann Dili 
Almanya Maarifi 

Nüzhet Ha9im 
iffet Halim 
Enver Behnan 
Sadri Etem 
Mediha Muzaffer 
Fuat Hulusi 
Retat Semıeddin 
ve 1. Hakkı 

- ı ı lllllillllf:llli!ın l 1 mll]~Tufüllllifü ı r lfü!Jl!iffil lmınm 

Adana Yedinci Daire Su 

25 
130 

" 
" 
" ,, 

" 
" 

" 
" 

işleri müdürlüğünden : 
15210 On bet bin iki yüz on lira mukabilinde ve kapalı 

zarf usulile münakasaya çıkarılarak ve 3 te§rinievvel 1934 tari
hinde ihalesi ilan olunan Taraus aulama kanali üzerinde yapı· 

fo.cak sun.ai imalatın görülen lüzum üzerine münakasa müdde
t=; :;,, yirmi gün daha temdidi ile 1934 senesi teırinievvelinin 

24 üncü. çartamba günü zevali saat on bette ihalesi icr edile
<..~ğind~aliplerin ketif bedelinin yüzde yedi buçuk teminat 
akçe~JJe diğer vesaiki havi kapalı zarfların Meninde Hüku-

met Dairesinde müteşekkil komisyona tevdi etmeleri ve muka
vele ve ıartname ve ıair fenni evrakını görmek iıtiyenlerin 

Mersinde Nafıa Ba!mühendiıliğine ve Adanada Su lıleri Dai-
resine müracaatları ilan olunur. (6608) 

~ 

5 ' 

Osmanlı Bankası 
Türk Anonim Şirketi, - Tesis tarihi: 1863 

Sermayesi: 10,000,000 ingiliz lirası 
Türkiyenin başlıca şehirleri ile Paris, Marsilya, Nis, Londra 

Ye Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, Ira9, Filistin 
'fe Yunaniıtan'da Şubeleri.. Yugoslavya, ~omanya, Suriye 

Ye Yunaniıtan'da Filyalleri vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri yapar • 
..a .................................. .. 

latanbul Evkaf MUdUrlU§U ilinlar1 

1 - Beyoğlu, Katip Mustafa çelebi, Telgraf S. 2 - 4 No. 
Apartmanın dördüncü kah. 

2 - Beyoğlu, Küçük Parmak kapıda 24 - 42 No. lı hane. 

3 - Kadıköy, Cafer ağa, badem altı, 45 No. lı hane. 

4 - Galata, Kemankeş, Halil Paşa, Merzifoni Kara Muı· 
tafa Paşa camii içinde 2 No. lı oda. 

5 - Beyazıtta Kaşıkçılar kapısında 9 No. lı dük~in. 

6 - Çelebi oğlu Alaettin, yeni cami kemeri sırasında 84 
No. lı n111f dükkan. . 

7 - Eminönüode •ılde hanı rıhtımında 1,5 metro mahal. 

Yukarıda yazılı emlak 936 senesi Mayıs nihayetine kadar 
kiraya •eriteceğinden müzayedeye konmuştur. Taliplerin ye'fmi 
ihale olan 20/10/934 Cumarteıi günü saat on beşe kadar Evkaf 
Mtıdürlüğünde Taluf akarlar kalemine müracaatları. (6519) 

Z AY 1 
336 senesinde İstanbul Ortaköy 

Darülitamından olmış olduğum 

§ehadetnamemi zayi ettim. Yeni· 

sini alacağım. 
yoktur. 

Eskisinin hükmü 
Kemal 

(299) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
B:ıbıAli. Ankara caddesi No. 60 

Telef,,n 2256, 

:::::::::::::::: Emrazı dahiliye :::::::=••n 
!i ve Hıfzıssıhhat mütehassm ··;~ 
~~ Doktor Muallim g 

Şek~p Habip !i 
Avrupadan dönmüıtür. Haatala- ii 

nnı Ayasofya, Yerebatan caddesi g 
No. 43 Hacı Süleyman Efendi apar- g 
tımaıiında kabul ediyor. Cumarte • Si 
ıi, Pazartesi, Perıemba &Ünleri öğ· !! 
leden sonra.. Telefon: 23035 ii . ~ 

::::::::::::::. .. .::-.. -:::::::::: ( 3577) auı::r.:::::: 

1 Sahibi: MEHMET ASIM 
Nsıriynt müdürü: REFiK AHMET 

YAKl't Matbaası - lıtanbul 

Kısa, orta ve uzun dalgalı 
neşriyatı ayağınıza kadar 
getiren 1935 modeli yeni 

TELEFUNKEN 
sayesinde dünyanın en belli başlı bU 
istasyonlanm harikulade bir surette 

dinlemek kabildir. Neşriyatını~ ~~!; 
rüzsüzlüğü, ahengi, bütün inceJığı 1 

nakletmek hususundaki kabiliyeti, eıı 
müşküiJpesentleri bile hayrette bıra~· 
maktadır. 

TE_LfFUNKE 
Gramofon veya radyo ile başınız 
hoş değil ise yeni TELEFUNKEN 
radyolarını dinleyiniz. Fikrinizi 
her halde değiştireceksiniz. Gala· 
tada Burla Braderler ve şüre
kası müessesesini ziyaret ediniz 
ve husuıi salonunda bu emsalsiz 
radyoları görünüz. 

Hayran kalacaksınız. 


