
Aeg., ~aıa ile Turlıala giden 
"41,f if bir zehirlenme 

ıaeai atlattılar 

Fransız, ltalgan ve Alman 
matbuatı küçük itilaf lrrtk

k ında ne düşünüyor ? 
• 

2 nci •ayıfada -

8032 Yazı İtleri Telefonu: 24379 Pazartesi, 22 1 inci Tetrln (lo uncu ay) 1934 İdare Telefonu: 24370 Sayısı &Kurut 

'llgoslavyada ortalığı karıştırmak 
istiyen kimseler mi var ? 

cenıiyet mensupları 
krallığa getirilmesi 

" Hapisanedeki Prens Corcun 
lazımdır! ,, diyorlarmış 

asi bir ihtilat 
~"ali var mı? 
~~cinayetine ait tahki· 
P~&aliyetle devam e-

l'"aala Yapılan bu tahki· 
"Ja emniyeti umumi· 

~da ~ttirak eyliyorlar, 
• •uıkaatçdatın gelip 
~ ~leketJer dahi icap 
~ ~· aydınlatmak için 

,,_,,, __ • •kata yardımda bu-

1Yugoslavya 
Kabineyi gene M. 

Uzunoviç teşkil 
edecek 

M. Uz&ınoviç .. 

Belırat, 21 (Telefonla, huıusi) 
- Yuıoılavya Batv'ekili M. U
zunoviç'in riyaıeti altındaki na· 
zırlar heyeti içtimaına devam et· 

Deyli Ekc~presin Viyana muhabiri 
gazetesine yazıyor: Kral Aleksandrın 
yerine Uüyük biraderi Prens Corc·un 
getirilmesi için bir cereyan ,·ardır. 

Yugoslavyadaki en belli ba~lı si· 
yaset merkezlerinden olan Zagrebi 
ziyaret ettikten sonra bu intibaı al· 
dım. Prens Corcun KralhlC maka· 
mına getirilmesi meselesinin düşü· 

nülmesi, Kral ikinci Piyerin çocuk 
olması yüıündendir. Zagrepte bulun· 
duğum sırada Sırphların en büyük 
gizli cemiy~,ti ~,Yılaq Cetnik cemiyeti 
erkanından biri ile konuştum. Bana 
şu 8111*1 söyledi: 

"- Sırp büyüklerinden birinin C:le 
niyabet m~lisine alınmaması bizi 
müteessir etti. Prens PoJ, yarı Rus· 
tur. lngiltere'de tahsil görmüştür, 
gayri siyasi bir şahsiyettir. Biz, 
büyük bir haksı7.lığa uğrayan Prens 
Corcun devlet başına getirilmesini 
tercih ediyoruz. Prens Corc, umumi 
harpten iki yıl evvel. ta~t üzerin
deki haklarından feraiate mecbur e
dildi. Fakat onun feragati Sırp par
lamentosu tarafından tasdik edilme
di. Prens Corç. o sırada Avusturya
ya karşı harbe taraftar olan fırkanın 
başında bulunuyordu. Hadisat onun 
haklı oldutunu ispat etti. Buna raf· 
ınen Prens Corc, de,·let ı,1erinden 

: tı7.ak tutuldu ve deli oldufu iddia «'· 

1 dilert-k hapRedi1di. Pren~ c·orc. ı:IÖ· 
ziinii :ı çık ı;öyliycn ı;;inirli hir adam-
dır, fakat deli değildir. 

"Biz de oun geri dönmealni, iş 
başına gelmesini istiyoruz. Bize U~ 
hocalı bir socuk değil, Yugoslavya 
l'mniyet ve asayişini uğlamlaştıra -
cak, düşmanın aklını başına getire
cek faal bir adam lazım!,, 

(DHan:u ıo ncu aayıfanm 3 üncü ııiıtununda) (Devamı 4 üncil ııa~·ıranın ı lnt'I aütununda) 

Malny ifşaatta bulundu 
Suikast kimin emrile yapıldı, nasıl, nerede birleşildi, 

Marsilyaya nasıl geldiler ? 

Çetenin en büyük reisi Pavcliç Mühim ifşaatta bulunan Malny 

Pariı (Huıuıi) - Geçenlerde dairesinden çıkmıştır. lıtiçvap ya
Franıada Fontenehlö'de bir jan· pılırken Malny hiç bir §ey ıöyle· 
darmanın elinde pasaportunu hı· memek için fevkalade ısrar etmi§, 

1 rakarak kaçmıf olan suikastçı Syl· fakat nihayet bütiin bildiklerini 
neıtre Malny'nin yeniden Melun· itirafa mecbur kalmıştır. 
da ele geçirildiği malumdur. Bu itiraflar suikastçıların bü-

Bu adamın istiçvabı Marsilya tün Avrupada nasıl seyahat ettik· 
cinayetinin timdiye kadar anlatı· lerini, iptida Almanyaya, oradan 
lamıyan en karanlık noktalarını lsviçreye, nihayet lsviçreden Fran
aydınlatmııtrr. Malny'nin istiçva· saya nasıl geçtiklerini pek açık 
bı bütün gece devam etmittir. Bel· ıurette göıtermektedir. Nihayet 
grat emniyeti umumiye müdürü Malny'nin verdiği malumatın di • 
Simanovitch hu istiçvap esnaıında J ğer suikastçıların şahsiyetlerini 
bizzat bulunmuş, iıtiçvaptan son· 
ra ancak aabah ıaat altıda poliı (Devan:u ıo ncu u)'lfanuı ı 1ncı •ütuauada) 

,~llllllllt1ff-lllftt111tı11lllllllltın11111~flllllllııın11tılllllllı11tıııtlllllllllhH11ttll""' 

V. AK 11 On Sekiz 
Yaşına Girdi 

V AKIT bugiin on sekiz ya- yakından takip etmiş olan muh-
şma giriyor. terem oh1.lyucularıınızm bu ha-

Bunu böylece kaydederken kikati en bitaraf bir gözle tak-
on sekiz senelik bir neşıiyat ha- dir ettiklerine şüphe etmiyoruz. 

yatının bütün acı ve tatlı batı- V AKIT jn neşriyat mesleği, 
ralan gözümüzün önüne geli- hadiseleri olduğu gibi göımıek 
yor. Geçen on yedi yıl içinde ve göst.enncıktir; bu hadiseleri 
büyük vakalar oldu. Yer yü- memleket bakımından tahlil ( 
zünde insanlık tarihinin hiç bir ederek mim hayatımıza fayda-

\ çağında görülmemiş büyük in- lı olmağa 1;alışmaktır, yazıla-
li kılaplar doğuran bu vakalar a- rında şahsi duygulara ve dü-
~ rasında görüşlerine güvenilir şüncelere yer vermemektir. 
\bir çok kimseler yollarım ~a-
= V AKIT geçen on yedi sene- =ı ~=== şırdr. 

B 1 h b VAKIT 
lik hayatında muhterem oku-

- ununa ~ra er en .. ..v .. . ) J tecıtibesiz günlerinde bile he- yµcularmdan gordugu krymetlı 
( defini ~a§ırmaksızm doğru bil- teveccühten aldığı kuvvetle 
~ diği yolda yürüdü. Geçen on bundan sonii! rlarW maksat ve f yedi yıll~ neşriyat hayatımızı mesleğinde devam edecektir. ) 

~·-• 111n a11.,.ııruu ı ıııt4*ı11,.....ıııı1ıııımııı111ıııııııııııııııı11111ıııırıııııııı111 

lngiliz bahri~elileri ib~
deye çelenk koydular 

Evvelki gün ıehrimize gelen 
lnıiJiz mektep kruva.zörü bu· 
ıün öğleden ıonra Limnoıa gi· 
decektir. İngiliz bahriyelileri 
dün 1&l;ah Takı=m Cuchuriyet 
abidesine merasimle hir çelnk 
koymutlanlır,. Resmimiz lnıi· 
liz bahriyelileri abideyi •elim -
larken almmıttrr. 

Fransada 

Vaziyet karar.sız! 
Yeni harlclıe nazır. ital· 
yanfa.r.ın 'erine f'lmanlarla 

anla9mak taraftarıynı ıt 
Pariıte ~rican IJ'oeuvre -ga'Zet~ 

ıi yeni Avrupa ıiyasetinde ki de· 
ğİJikliklerden bahaeden dikkate 
değer ıiyaai bir makale yazmıştır. 
Burada deniyor ki: 

"Franıanın )>eni hariciye nazırı 
M. Laval a9ağı yukarı feci bir ıui· 
kaıta kurban -ıiden ıselefi M. Bar· 
tunun ıiyasi yolunu takip edecek· 
tir. 

1 
Laval ancak bir yolda Bartu· ' 

~ 

Danonizm denilen; _yeni bir 
itine menaupmu,; bu dlnfn 

esa•ları neymlt? 
/IAc#JDit 

dan ayrılıyor. O da Lavalin 
Bartuya nazaran daha ziyade Al
manya 'taraftarı olmasıdır. Yani 
Bartunun İtalyanlarla anlaşmak 

istemesine mukabll Lavalin bili· 
kis Almanlarla anla!mağı tercih 
etmesidir. Bu itibarla Fransanın 
yeni sulh siyasetinin eskiıindenJ 
farklı olacağı muhakkaktır. Katil Kalemenin fethimcyit ameliye • 

sinden evvel tabutu içinde alınan resmi. 
tl>IY&JDJ • Unctı U7daıwit ilDcü ııütunuada) .(Yazısı 10 uncu aayrfada) 



Küçük itilafın tebliği M 1 k tt 8 1 d. eme e e e e ıy 

Fransız, ltalyan, Alman 1 Moskovada intihabatı devam ediy 
matbuatının mutaliaları 
"F ransanındostları devletlerle halisane 
münasebet, ltalyanın da arzusudur,, 

Paris, 21 (A.A.) - Küçük iti· ı ris C\rasında husulli rrzu olunan 
llf ve Balkan itilafının matbuat mukarenetin zaruri unsurları ad
taraf mdan çok iyi karşılanan leh- dedilmektedir. 
liği bugün de ayni müsait tarzda 
tefsirlere mevzu teşkil ediyor. Bu 
tebliğin ifade tarzındaki it!dal ve 
ıiyasi ziimreler arasında ilk defa 
tezahür eden siyaset birliği takdi
re §ayan görülmektedir. 

Figaro diyor ki: 

' 1Tebliğ her cihetten mükem· 
meldir. Söylenecek ne vnl'sa 
hcpıi de salabet, itidal ve kiya· 
aetle ve bunu kaleme alanlar 
için iftiharı roucipolacak siyasi bir 
vukuf ile söylenmiştir. Avrupa -
nın, ölümünü intac edebilecek 
bir darbeye maruz kaldığı bir an· 
da, bazı devlet adamfarınm yük
ıek meıuliyetlerinden başka hiç 
bir mülahaza gözetmemiş olmala
rı, mucibi memnuniyettir. Bu 
mertebe ihatayi nazar ve bu dere· 
ce itidal insana kuvvet verir.,, 

Eko dö Parinin mütaleası §U· 

dur: 
"Küçük itilafın diğer uzuvları 

gibi Yugoıl&vyamn da niyetleri, 
gösterdikleri itidal hasebiyle tak
dir olunmağa layıktır. Manilya 
ıuikastından istifade ederek teh • 
likeli mukabelelere giritmek bun· 
)arın tasavvur etmedikleri bir şey
dir.,, 

Radikal soıyaliıtlerin efkarına 
tercüman olan Övr gazetesi de 
ıöyle diyor: 

"Merkez Balkan ittihad• vücut 
bulduğu takdirde, İtalya ilP. kü -
çük itilifın barıımalarrnı tesri et· 
mek suretiyle böyle bir iU"hadm 
Avrupa politikasını esaslı bir de
iitikliğe uğratacağı muhakkp k • 
tır.,, 

Roma, 21 (A.A.) - Kilcük it=
lifm tebliği İtalyan. matbu~tı ta -
rafından memnuniyetle karşılan· 
mıttır. Mezkur matbuat hu teb -
liği, beynelmilel siyaset sahasında 
ıükun ve huzur arzusunun bir ni· 
§&neıi addetmektedir. Fransa · 
nm dostları olan devletlerle hali-
1ane münasebetler.Roma ile Pa-

T evere gazetesi müstesna ol • 
mak üzere diğer bütün gazeteler, 
tebliği sadece sak"nane mütalea· 
larla iktiba~ etmektedirler. 

Bcı·Jin, 21 (A.A.) - Alman 
istihbarat bi!rosu bildir'yor: 

Balkan itiliif ı, küçük itilafın 
Belgralta ittihaz et.":n. ş oldukları 

karar sureti hakkında miitalea 
beyan eden La Korespondans 
Diplomatik r Politik -'lemand 
şöyle yazıyor: 

"Bu karar, hic şüphesiz makul 
bir teld"ftir. Dünyanın şimdiki 

vaziyeti karşısında bilaistisna bü
tün devletlerin bir ~ulh zihniyeti 
ile sakinane ve objekt:f bir surette 
teşriki me.ııaidP. bulunmaları fay -
dadan hali değildir. 

Balkan devletlerinin istikbal 
hakkınpaki mesuJiyetlerini müd • 
rik olmaları ve yeniden zihinlere 
tebadür edecek hatırıo ları meçhul 
kalması kahili af olmıyan birer 
ihtar gibi telakki etmeleri lama• 
miyle anla§ılr bir §eydir. 

Beynelmilel tehlike, bizzat Vl\· 

kayiin kendisi değildir, belki bu 
vakayiin doğuracağı ruhi haletler 
dir. Binaenaleyh mesut ricalin 
vazifesi bütün icraatle.rmda bu 
tchl;keyi idrak etmektir. Beynel
milel mahiyette ittihaz edilecek 
bütün tedbirler, he:r şeyden evvel 
muhacirler meselesine müteallik 
bulunmalıdır. 

Balkan it:Jafı ile küçük itilafın 
kendileriı\i az çok büyük bir teh· 
l:keye ırtaru~ kıhcak ve büyük 
devletlerle ihtilaf halin~ 5okacak 
olan sergüze~t tecriibelcri yap· 
mo.ktan h'ç bir mcnfoe.tl~ri yok -
tur. 

Cek matbuatının rol' günlerde· 
ki nahoş lisımı, bir takım endişe· 
ler tevlit etmişti. BP.relH~t ver~in 
Yugoslavya mümessillerin· n ihti
yatkarane v~ basiretli hatlı hare· 
keti bu endişeleri izale eylemiş • 
tir.,. 

Moskovada bir casus 
şebekesi yakalanl!ı 

Moıkova, 21 (A.A.) - Tasa
jansı bildiriyor: Yüksek askeri 
mahkeme Leningratta 7 teşriniev
velden 13 teşrinievvele lmdar 
maksadı kara, deniz ve hava kuv· 
vetleriyle memleketin müdafaası· 
na çalışan fabrikalar ve Lening· 
rat ve Nourmansk limanlarında 

bulunan gemilerin vaziyeti ve ida
resi hakkında malumat toplamıt 
olan casus teskilatı meselesi ile is-. . 
tigal etmiıtir. 

Bu teıkilatın başlıca ıimaaı, 
Fuchı isminde bir Almandır ve en 
yakın meıai arkadaşı da Kotgaa • 
ter iaminde bir Avusturyalıdır. 

Bunlar, Montajcı olarak Nour -

manskda kain Noursnabstroi mü • 
estı~sesinde çalışmışlardır. Arala • 
rındaki muhabere hususi bir ~ifre 
ile idare ediliyor ve imza yerine de 
müstear namlar kulalnılıyordu. 

Bir çok Sovyet vatandaşlarım 

da kendi efradı meyanına kay • 
delmiş olan bu teşkilat, faaliye -
tini Leningrat ve Noutmansk'a ka
dar tevsi etmiıti. Leningrattaki 
başlıca ajanlardan biri olan Bort· 
zikovski, Fuchs ve JS:otgasser ta· 
rafından aralarında kararlaıtırıl· 

mış olan hususi harflerle Lenin
gradın planında askeri kıtaatın, 
memleketin müdafaasına çalııan 
müesseselerden en mühimlerinin. 

Gençlerimiz hususi 
kursları bitirdiler 

Moskova, 21 (A.A.) - Dün ak· 
§am, Kayseri mensucat fabrika
ları için Tourcstroi'ın açtnıf oldu· 
ğu hususi kunlara devam ederek 
bunları bitirmiş olan Türk mühen· 
dis ve ustabaşılarının mezuniyet 
merasimi, mutantan bir suretle 
yapılmı~ ve merasimde Tourcst • 
roini mümessileri ile, Türkiye ıe· 
farethanesi, hariciye komiserliği 
ve Sümer Bank mümessilJeri vesa· 
ir zevat hazır bulunmuştur. 

M. Zolotarevin söylediği mera
simi aç1ş nutkundan sonra müte
kabilen nutuklar irat edilmiş, halı• 
seten hararetli ve dostane bjr ma· 
hiyet iktisap etmiştir. 

Orkestra Enternaıyonal, Trük 
marşı çalmıştır. 

Türkiye sefareti namına F cvıi 
ve İsmail Hakkı Beyler, hariciye 

komiserliği namına da M. Oset • 

rov ve diğer zevat söz almışlardır. 

Nutukların teatisinden sonra M. 
Zolotarev, Türk mühendis ve us· 

tabaşılarının yetiştirilmeleri için 

Tourcstroi kurslarının faidelerini 

bildirmiştir. Kursları 64 ustabaşı 
ile 5 milhendis ikmal etmi~lir. Bun 

ların ekserisi aliyülala ve ala de~ 
recelerde mezun olmuşlardır. 

M. Zolotarev, Türk milli marşı· 

nın şiddetle alkı,lıman nağmeleri 

arasında, şahadelnameleri Sümer 

Bank mümessili Fevzi Beye tevdi 

etmi§lİr. 

M. Zolotarev, merke%t icra ko• 
mitesinin Sovyet Rusya ile Türki· 
ye araıındaki ilk teknik teşriki 
mesai lecrül :s:nin ve Türk men· 
sucat fabrikaları kadrolarını teş

kil edecek unsurların mezuniyeti· 

nin hatırasını idame için T ourcs· 
troı'da kursları bitirmiş olan mü· 
hendis 'Ce uıtabaşılara huıusi bi· 
rer nisan vermesi icin müsaade is· 
temiş ~olduğunu söylemiştir. Mu· 
maileyh, ilk nis'\nı kura talebesin· 
den mühendis F cvd Beye vermiı 
ve sonra diğer talebeye tevzi ey· 

lem" şlir. 

Ankara, -~l (~ususi) - Gelen / meclisi toplanmış, reisliğe~ 
haberlere gorc dun ÜJ"duda ve Er- din Raşit Bey scçilmi§tir• . 
zurumda belediye intihabatı bit- Konya belediye reislii1~ 
miş, halk milttefikan C. H. F. ne Şevki Bey intihap edilJ11'~ 
namzetlerine reylerini vermişler· Encümen azalıklarına d~ 
dir. Selahattin, Mehmet Raıniı 

Kütahyada yeni belediye mec- secilmislerdir. .d 

Iisi fevlrnlıide olarak toplanmış, . Ad;nada eski reiı 'f &1th"" 
reisliğe Etem Beyi seçmiştir. mal Bey belediye reisliğine 

Zonguldakta cin yeni belediye rniştir. 

Kılavuzluk ücret tarifesi 
Ankara, 21 (Hususi) - ik

tisat Vekaleti tarafından kılavuz· 
luk ve romorkörcülük ücret tarife
sile bu tarifenin tatbikatına ait ye
ni bir talimatname hazırlanmıştır. 
Vekiller Heyetince tasdik edilen 
tarifeye göre, G lata limanından 

rıhtımlara ve şamandıralaıa bağ • 
lamak için sandallara palamar üc 

Şirket mümessi Heri 
çağırılmadı 

Ankara, 21 (Hususi) - Elek· 
trik, Tramvay ve Telefon Şirketle· 
ri müm~ssillerinin ay sonunda An· 
karaya gelecekleri yazılıpıştı. 

Nafıa Vekaletinden salahiyettar 
bir zat bu huıusta dedi ki: 

-· Biz şirket mümesillerini da· 
vet etmedik. Binaenaleyh gelip 
gelmiyeceklerinden haberdar de· 
ğiliz. Vekaletin noktai nazarı şir· 

kellere pek sarih bir şe1'ilde bildi· 

reli iki lira, çözmek iki lir• 1 
darpaşada ve İc H.nanclA P' 
ücreti üç lira, Galata liııt pi 

bir romorkör için üç bin ld,# 
dar 25 liradır. Üç bin to11 

haren beher bin ton için ~~~ 
zammolunur. Köprüden S' 
çıkış ücreti 40 liradır. 

Pr ağlı profesörün ıet~) 
Ankara, 21 (Huıu~I 

P U.. · · · fe•6 
ra? nıversıtesı pro f 

den M. Heruynig bugün re 
de müzeler müdürlüğünde" 
hattin Bey olduğu halde f<le 

re gitmiştir. Profesör oracl• 

eserler üzerinde tetkikat 11 

trr. 

Baş vekilimize ve T urh 
gidenlere g.eçmiş olsll~ 

. ·ı~ ismet Paşa Hz. bakır çalığını ı 
olarak his etmiştir 

Ankara, 21 (A.A.) - Şeke; j müş ve ~apılan tetki~ J\~~tl 
fabrika~ınn küşat resmini yapmak ı bunun hır bakır çalıgı 0 Jıi'; 
üzere hususi trenle Turhala git. 1 taya çıkmııtır. Bakır 7• ,ıfl' 
miş olan heyet, hafif bir zehirlcn· çabuk hissederek tedb~,.1ıe1 
me hadisesi geçirmiştir. Bu hu· geçiren Başvekil Paşa 1\lt 

susta ye.ptıgımız tahk:lmt, rnese • olmuş ve bundan sonrş tıf' 
lenin şu. suretle cereyan ettiuini fasılasız altı saat çalı,ııııt 
göstermektedir: Bütün rahatsızlıkJşr ~ jl 

Seyahata iştirak edenlerde ye· şimdi kimsede hiç bir ·~ 1 
mek clokunmnsmdan hemen umu· mamıştır. İcap edenler 
mİ d~necck h;r Y<>hntcı.11.:lık rcrül- gelen ihtS!!rat yapı}mıŞttf• 

~-------------------------~-"'~' M, Göring Berline döndü Maarif Vekili Ankarada Jtalyada h9 , 
Bedin, 21 (A.A.) _ Hava na· Ankara, 21 (A.A.) - Maarif h beS1 

zırı Ceneral Göring, Belırattan Vekili Abidin Bey bugün tetkik mU are ~ı 
tayyare ile buraya dönmüştür. seyahatinden dönmuş ve ;stas- Roma, 21 (A.A.) _..,,, 

1
1,; 

yonda Vekalet erkfım tarafından "b k b·ı·ndel1 Jı yare, tecru e a ı ı 51ıı 
tayyare meydanlarının nerelerde kars~ılanmı•tır. h h b 1 · esl1" 3' ava mu are e erı ., 
bulunduklarını tespite memur e • I..>uçenin huzurund-4. 35 tO 

dilmişti. 51• ya sette almışforc!ır. ~ 
Fuchs, Çekoslovakyalı Kadletz- '(t 

D kı k 
1.f : Bi.1 bomba atrlrrı~~ ~ 

de kain buna miimasil bir emir eg'"' işi i YOK. r kaza oiır.amıştll' 1\1. "1 t'' 
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1d, ... e"ıet ş.. davalar 
d d, \.ıra11 tliJı.. "•1,r neıdinde acılan 

lsveç bandıralı Kotland vapu· 
runun ambarında çalışan amele 
Hasanın üzerine bir balya dü§müş 
muhtelif yerlerinden yaralamış -
tır. 

Kalp sektesinden öldü 
Tapuda bir işini takip etmek 

üzere Üsküdardan latanbula ge • 
çen kunduracı Boğos, daireye ge· 
lirken kalp sektesinden ölmüştür. 

Külahlı ile silahlı 
Samatyada Cambaziye mahal· 

lesinde oturan Külahlı Ihsan ile 
seyyar tütün satıcısı İhsan kavga 
etmişler, birbirlerini bıçakla yara
lamışlardır. 

Makinist niçin yanmış? 
Yalovadan gelen Gazi motörü 

makin:ati Ekrem Efendinin muh
telif yerlerinden yanmış olduğu 

halde evinde yattığı zabıta tara· 
fından haber alınmı,, tahkikat 
yapılmıştır. Ekrem Efendinin ka
zaen atef alan benzinlerden y~n
dığı anlaşılmıştrr. 

Odun parçasile yaralandı 
Fındıklıda 108 numaralı odun 

deposunda amele Ohanes elektrik 
bıçkısı ile odun keserken d~kkat· 
sizliği yüzünden bir odun parçası 
sıçramış, başına i~abet ederek ya

ralamıştır. Ohanes hastaneye kal· 
dırılmıştır. 

Biıı kayık devrildi 
Büyükdere Kö.mür iskelesine 

yanaımakta olan Bahaettin kayı· 
ğı rüzgarın tesirile devrilmişse de 
nüfusça 2ayiat olmamı,tır. 

Kadıköy su şirketinden 
şikayet 

Kadıköy su şirketinden yeni -
den şikayetler yapılmaktadır. Şir -
ketin son üç ay zarfında abone -
lerden fazla para aldığı şikayet -
lerin başında gelmektedir. Bele -
diye bu hususta tetkikata başla • 
mışhr. 

Maarifteki toplantı 
'it .... e,· . ill'ı\i • ~ 
v~ltri l ~p naaebetıyle gön - Şehrimizde bulunan ilk ted • 

ıı~ il........ eden ··d f · ··d·· ·· Al' R B il\ ")~l "q\idder tnu a aana • rısat umum mu uru ı ıza e • 
'tat_ er'' 1 <>n he• g'· d'' yin reisligwi altında dün maarifte ~·· "'rd e)h' "' un ur. 

t~l.iddet ' h,ı1
111': A açılan bazı maarif müdürü Haydar Bey ve 

~ lldt~ ~lrf1nda "1 l~yetlerin bu bazı müfettişler toplanıp ilk mek· 
b·ıtıııı:ı .. tdilcı.. . tnudafaanameyi tep i,Ierini konuşmuılardrr. 
lıt• -cı:ı 3e "tı "b. 

~İlle ltıi i't i~· tı ı davacının E 
t.ı. "~,. t~eai .. 

1 
tnaddesihin tat. skişehirde tren kazası 

ıcıL ·•e \.ı l.lıerj b 
'.''tteL. )\ıJ._ ne u müddet Eskiıehirden bildirildiğine gö-
~ ... '\le tak k f' •w 

"et "e d ey ıyet teblıg re, Çukurhisar civarında feci bir 
b._ "Ytrı'l -.ha. on b ·· k 1 B k 't~ ~)I llıek . eş gun tren azuı o muıtur. u aza 

L., "t~ t ald .. tedır. neticesinde kırk sekiz koyunla bir ""'ti -· dllt \.ıt\l ih ı 
\fi~~ tditi 1) a de gene ce - çoban parçalanmı§hr. 
~1ı~~ t)'hiJ· evJe1; Şura11 re· Parçalanan koyunların müte -
~t... ~' Vek"'Y1 e Vekaletine ahhit Hayri Beye ait olduğu, ka-·q._. ..,, ·" et ·ı... 1 . d A k 1 1)etı t..db· vı ayet erın zaya a n aradan ge en bir nu-

t ~bli r alınalarını e· ı maralı trenin sebep olduğu zanne· 
t etrniıtir. dilmektedir. 

Konservatuvarda 
Konservatuvara bu sene altmış 

talebe alınmıştır. Bunlar kabul 
imtihanında muvaffak olmuılar -
dır. Konservatuvar önümüzdeki 
mayısta ilk mezun olarak saz kıs -
mından mezun verecektir. Gele • 
cek sene de keman ve piyano kıs • 
mından talebe mezun olacaktır. 

Profesör Markı şan talebeıinin 
imtihanlarında bulunacaktır. Kon
servatuvar için yeniden ağız sazı 
çalan altı Avuaturyalı mütehassıs· 
la mukavele yapılmıştır. Müte· 
hassıslar yakında gelecekler ve 
Şehir bandosunda da talebelere 
ders vereceklerdir. 

Ihtikarla mücadele 
komisyonu 

Dahiliye ve lktısat Vekaletle • 
ri tarafından teıkil edilen ihtikar
la mücadele komisyonu yarın ti -
caret odasında ölçüler ve ayar 
baş müfettiş vekili Mehmet Beyin 
reisliği altında toplanacaktır. 

Komiayon, yeni ölçülerin tat
bikinden sonra ihtikar yapılıp ya· 
pılmadığını ara§hrmakatdır. Ya· 
rınki toplantıda komisyon azaları 
kendi sahalarında ölçülerin ihti -
karına ait tetkiklerini söyliyecek
lerdir. Eğer hakikaten iht!kar 
varsa komisyon mücadele için ça
reler arıyaca.ktır. 

Bel'!diye seyyahlar 
şubesi müdürlüğü 

Belediye seyyahlar şubesi mü
dürlüğüne belediye levazım mü· 
meyyizi Kemal Ragıp bey tayin e
dilmiştir. Kemal Ragıp beye ye· 
ni vazifesinde muvaff akiyetler te• 
menni ederiz. 

Fırtına hafifledi 
Zonguldaktan bildirildiğine 

göre, evvelki gece başlyan fırtı -
nadan Zonguldak limanında bazı 
kazalar olmuştur. Şafak vapuru 
demirini tarayara'k karaya dü, -
müştür. Bir motörde de bir kiti 
ölmüş ve b:r kişi yaralanmıştır. 

lneboluda da fırtına yüzünden 
yolcular vapura binememektedir· 
ler. Vapurlar seferlerini güçlük· 
le yapabilmektedirler. 

Dün akıam gelen haberlere 
göı·e fırtınanın şiddeti kaybolmuş· 

tur. 

Bir tramvay yoldan çıktı 
Dün aktam sekize doğru Be -

bek - Eminönü hattında işliyen 
237 numaralı tramvay arabası E
minönünde yoldan çıkmış, yarım 
saat zarfında yola !konu1muttur. 
Bu miiddet esnasında tramvaylar 
işliyememiştir. 

Davacı Mehmet, dünkü celse -
de, annesinin rahatsızlığı yüzün -
den İıtanbuldan gitmek mecburi
yetinde olduğunu söyliyerek da -
vadan feragat ettiğini bildirmiş -
tir. 

Ardaı hadiseyi şöyle anlat -
mıştır: 

- Mehmet Efen.di kahvede 
tavla oy~uyordu. Yanına gittim. 

Oyunda kaybetti. Bana: "Ulan 
uğursuz adam, sen gelmeseydin 
oyunu kaybetmiyecektim.,, diye 

küfürler etti. Aramızda kavga 
çıktı, üzerime yürüdü ve vurauğu 
yumruklarla ağzım kanadı. Bizi 
ayırdılar. ikinci gün, sabah ayni 

kahvede oturup gazete okuyor· 
dum. Arkamdan biri yakaladı: 
"Ulan dünkü fiyakan neydi? .. ,, 

diye beni sarsmağa başladı. Bak • 
tım Mehmet.... Bir şey söyleme· 
. ğe kalmadı, başıma bir demir 

vurdu. O esnada ben de ne yap· 
tığımı bilmiyorum.,, 

Dünkü celsede ondan fazla şa
hit dinlendi. Şahitler ilk kavga
yı gördüklerini anlattılar. 

Muhakeme, müdafaa şahitle
rinin celbi için başka bir güne 
bırakıldı. 

Mücevherciyi 
öldürdü? 

kini 

Mücevherci Menteş Kasaviyi 

Geçen gün bir arkadaş: 
- Şehir meclisine aza seçildin. 

Şimdi sana bir §ey sorayım, dedi. Be
lediyenin bütçesi kırk milyar lira ol • 
saydı, lıtanbul §ehrinde neler yapar -
dm? 

Dütünmeğe lüzum 1ıörmedim: 
- Evvela kırk milyarı ııöreyim! 

Dedim, 

Bu asırda hulyanın yeri olmrunak
la beraber, beıeriyetin yüzde dokıan 

dokuz ferdi gene bu para hulyası pc§in. 
dedir. Hala dünya gazetelerinde ayni 
ankete verilen ceı.·aplan okuyoruz: 

- Yüz milyonum olsaydı, §Unu, 
§Unu, tunu yapardım .. 

Bu mevzua temas eden bir Fransız 
muharriri diyor ki: 

;--- 1 nsafl ıbir peri çıksa, dile benden 
ne dilersin? Diye bizlere ıoraa, alaca-

ğı cevaplar önünde küçük dilini yu • 

tardı. Bu dünyada ne kadar insan var
sa, o kadar da istek vardır. "Para" den· 

diği zaman kimse boş laf edip hülya 
kurmaktan çekinmiyor. Ortaya bir ıu· 

al atınız:Ne isterisiniz? Herkes para 
istiyecektir. 

Amma her an değiıen istekler kar
şmnda para bile aciz değil midir? Sa. 
adeti ve sıhhati bir tarafa bırakıhız. 
Para her zaman isteklere kartılık olur 
mu? 

Mektepte vazifesini yapan çocuk, 

bahçede bilya oynamak ister. Kız kar
deşinin isteği bebektir. Ondan sonra 

biri bisiklet, öteki tuvalet ister .. 

Buyurunuz. Birinin istefi kendini 
beğendirmektir, ötekininki sporda töh
ret temin etmek .. 

Derken kendilerine birer eı ara -
mak en büyük istekleri olur. 

Evlenirler. Yeni evlilerin isteği yok 

mudur? Olmaz olur mu? Bey daha iyi 

bir iş ister, hanım daha ~üyük bir a • 

partıman • 

Seneler geçer. itler inkitaf eder. O 
güzelleıir, büyÜr ve çocuklan olur. 

Oh, bütün istekleri tamamlanmıı

tır. Öyle mi dersiniz? Ne gezer ... Asıl 

İstekler bundan sonra hatlar. ~uk
ları büyüyecek, evlenecek, oğlan çalı-

şıp kendilerine fazla para kazanacak, 
kızları kendilerinden fazla rahat ede -
cek ... 

f ateğin sonu yoktur. Para tükenir, 

istek. tükenmez... Parasız dünya olur, 

fakat isteksiz .dünya olmaz. 

Selimi izzet 

öldürmekten maznun Zihni Efen- Bir sınıfta iki sene dönen 
dinin muhakemesine dün ağır ce- • hukuk talebesi 
za mahkemesinde devam edildi. 

Dünkü celsede bazı şahitler din -
lendi. Dinlenen şahitler, vakayı 
görmediklerini, cinayeti mütea -

kip "Menteş Kasaviyi Zihni öl· 
.dürdu.,. şeklinde çıkan haberi 
duyduklarını söylediler. 

Muhakeme, Zihni Efendiyi 
yakalayan polia ve komiserlerin 
celbi için başka bir güne bırakldı. . 
Sevdiği için öldürmüş 

Eyüpte Hatice Hanım isminde 

birisini öldürmekten suçlu Arifin 
muhakemes:ne dün ağır ceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. 

Dünkü celsede Hatice Hanımın 
he.mşiresi Hediye Hanım ve bazı 
şahitler dinlendiler. 

Şahitler, Arif Efendinin Hati
ce Hanımı sevdiğini, c:nayeti kıs· 
kançlık yüzünden yaptığını söyle
diler. 

Muhakeme, bazı husu~ların po
listen sorulması için başka bir gü
ne bırakıldı. 

Maarif cemiyetinde 
Maarif cemiyeti lstanbul heye· 

ti bugün bir toplantı yaparak yur• 
da alınacak talebeler etrafında 
görü,ecektir. 

Hukuk Fakültesinde bir sınıf· 
ta iki sene kalan talebelerin vazi· 

yeti üniversite meclisi tarafından 
tetkik edilecektir. İmtihan neti
celeri henüz tasnif edilmi! değil-

dir. Neticeler tasnif edildikten 
sonra iki sene devamsızlıktan sı -
mf ta kalmış veya imtihanlarda 

muvaffak olamamış talebeler hak
kında bir karar verilecektir . 

Üniversite rektörü Cemil Bey 
perşembe günü İstanbula döne-

cektir. Rektör Cemil Beye veka
letten bu hususta bazı talimatlar 

verilmittir. Cemil Bey geldikten 
sonra üniversite meclisi toplana-

cak ve bu talebelerin vaziyeti tel· 
kik edilecektir. 

Mühendis mektebindeki 
tetkikat bitti 

Nafia Vekili Ali Beyin emriyle 

bir heyet bir müddettenberi mü· 

hendis mektebinde tetkikat yapı• 
yordu. Heyet tetkikatını bitirmi,, 

hazırladığı raporunu Ankaraya 
göndermittir. Bu raporun tetki· 

kinden :aonra mühendis mektebin· 
de bazı ıslahat yapılacağı gibi ye

ni !Ubeler de tefkil edilecektir. 
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il\. 1 löR,:)LAK: Kısa ................................ -..... 
Bu memlekette bir 
Radyodavası vardır 

.Siyasi bir ihtilat 
ihtimali var mı? 

... Baş makaleden devam 

--Şehir 
Haberleri 

üFOROKÇU MAHKOM - Ka • 
ragüınrükte oturan AptüUatif isminde 
bir üfürükçü cürmü meşhut halinde 
yakalanarak ikinci ceza mahkemesine 
verilmiş, bir ay hapis ve elli lira para 
cezasına mahkUın olmuştur. 

Elimizdeki radyo istasyonları, . sesi
mizi ne içeri ne dışarı dinletecek vazi
yettedir. Ankara istasyonunu, yirmi 
otuz kilometre ötesi duymuyor, Bu 
Ankara ile İstanbul arasında bir ret • 
ranımisyon yapılmasına ise, eldeki te
lefon hatları manidir. Günde bir kaç 
kere bozulan bu telefon hatları ile hal
buki, sözde Avrupaya bağlıyız. Mem
lekete, ve inkılaba yakışır radyo neş -
riyatını vermeğe çah§an radyo komis
yonunun daha ilk adımda bu teknik 
müşkülat ve hatta imkanıı.ızlıklar ile 
kll!"şılaşacağına da şüphe yoktur. 

Radyo bugün, idare teşkilatı ve 
milli müdafaa tedbirleri kadar her 
memleketin ana cihazları meyanına 

girmiştir. Hatta iç politikanın en el
verişli ve en hızlı tesir ve telkin va -
sıtalarından biri olmuştur. Almanya, 
l talya ve Rusya gibi memleketlerde 
radyolar bir gün işle'!lese, rejimlerin 
en esaslı faaliyetleri aksaı·. Şimdiye 

kadar ancak eğlenceye yahut rekla -
ma tahsis edilen Fransız radyoları bi
le, bugün Fransa Başvekiline telkin 
kürsüsü vazifesi görüyor. M. Dou
mergue, Kanunu Esaside tadilat yap
manın lizım olduğunu, Fransız: mil -
Jetine, mikrofon önünde anlatıyor, A -
ınerika Cümhurreisi, M. Roosevelt, 
son gre~ ile mücadelesini ve hıtiha -
bat propagandasını keza mikrofon ba
şında yapmıştır. 

Bir memleketin manevi inzibatı 

maddi inzibatından d"lha mı az ehem
miyetsizdir ki, Ankaranın sesini mem
leket ve dünyaya işitirmek itçin, her 
hangi bir teşebbüste "efendim, buna 
teknik imkan yoktur!" cevabı alınsın? 
Bugün, radyo işimiz öyle hazin bir va
ziyettedir ki, Ankaranın sesini bizzat 
Ankaraya işittirebilmek için, Ankara 
Palaım bodrumundaki çıplak odaya 
girmek lazımdır. Adına studio denen 
bu çıplak otlada, bi'!' studio'nun en ip
tidai · ş-artlan bile mevcut değildir. Bir 
spiker ve bir kaç düzüne peşrev ve 
tano .plakı ! Ar.1'.lra radyosunun büti.in 
demirbaşı bundan ibarettir. 

Radyomuz var diyebilmek için: 
1. Memlekete ve inkılaba yakışır 

bir radyo programı. 
2. Sesimizi memlekete ve dışarıya 

işittirebilecek bir istasyon. 

3. Teknik teçhizata malik bir studio. 
4. Radyo pragrammI mümkün kı -

lacak asgari bir tahsisat. . 
Lizmıdır. 

Radyo işimizin toptan halledilebil
mesi için, bu dört nokta bir arada ve 
ayni zamanda olarak bir karara bağla
malı ve radyonun şirket yahut devlet 
elinde bulunması meselesi buna göre 
taayyün etmelidir. 

BURHAN ASAF 

Yugoslavyada · 
ortalığı karıştır
m~k istiyenler 

(Baş tarafı ı inci aayı!ada) 

Prens Corç, kendisine kafi dere
cede süratJe itaat etmiyen bir hiz
met~isini öldürmüştü. Kendisi şimdi 
Niş kalesinde mahpustur. 

.V AKIT - Yukarıdaki haber, ya 
Deyli Ekespres muhabirinin hayalin
den doğmuştur, yahut Yugoslavya -
da bulunan ve müteveffa Kral Alek
sandrın tesis ettiği sıkr ve sağlam i
dare yüzünden sükut etmeğe mecbur 
kalan muhalifler tarafından ortaya 
~tılmış bir baJondur. Yeni Kral Pi
yer küçük ise de küçük olan bir hü
kümdarın tahta geçmesi tarihte ilk 
defa vaki olan bir hadise değildir ve • memleket küçük kral tarafrndan de-
ğil, niyabet meclisi tarafından idare 
edilecektir. 

Katil maddesinden dolaJ, mahpus 
olan Prens Corcun hapishaneden çr
karılarnk tahta oturtulmasr, Abdiil
hamit devrinde mahpus tutulan veli
ahtin birdenbire altın kafesinden çr
karilarak iş başına getirilmesine ,.e 
neticede devlet işlerine rnkufu ol
mıyan blr in~anm ağır ve mesuliyetli 
yükler altrna gil'mesine benzerdi • 

Acaba tahkikatın kat'i neticesi 
bu işte ecnebi bir devletin mesuli
yetini icap edecek 1bazı cihetler or· 
taya koyacak mıdır? 

Bu suale müsbet, veya menfi 
bir cevap vermek müşküldür. Yal

nız bugünlerde bazı ecnebi mat
buat ile Yugoslavya mahafili a· 

raunda cereyan eden mühim bir 
iki münakaşa mevzuu vardır. Burr• 

lar da suikastçıların Macar pasa• 
portu kullanmış olmalarıdır, bir 
de suikastçıların Macaristanda 

Yugoslavya hududuna yakın bir 
noktada (Yanka - Pasta) ıs· 

minde bir çiftliği faaliyet merke
zi yaptıkları, Marsilya cinayetinin 

faillerinin Macaristandan gittiği 

iddia olunmasıdır. 

Macarlara gelince, onlar bu 
türlü isnatları şiddetle reddedi
yorlar. 

"Macaristanda hir takım Hır· 
vat mültecilerinin bulunması 

beynelmilel usul ve teamüllere ta
mamen muvafıktır. Nasıl ki ge• 
çenlerde Avusturya Başvekili 

Dolfus katledildiği vakit Avustur· 
yadan hudutları geçerek iltica et
miş olan kimseleri Yugoslavya hü
kumeti ka:bul etmistir. Suikastçı· 

larrn Macar pasaportu kullanmış 
olmaları da mesuliyeti mucip bir 
şey değildir. Bir kere Macar pa· 

saportu denilen bu vesikaların 

Çekoslovakya pasaportu gibi sah· 
te olması ihtimali vardır. Sahte 

olmadığı farzedilse bile mutlaka 
bu vesikaların Macar hükUmeti 
için bir suiniyet delili diye göste· 
rilmesi doğru olabilir mi? Nite• 

kim Fransız Curnhurreisi Dumer' e · 
suikast yapmış olan adamın elinde 
bir Çekoslovak pasaportu bulun

mamış mıydı? 

Hulasa Marsilya cinayetine u· 

zaktan veya yakından karışmış o• 
lan failler ve mesuller arasında 

bir tek Macaı· yoktur.,, diyorlar. 

işte şimdiki halde Marsilya sui 
kastmın beynelmilel siyasi safha· 
sı bundan ibarettir. 

Mehmet ASIM 

TÜCCARLARIN BORCU - la • 
tanbul ithalat gümrüğü eski gümrük 
kayitlerini tetkik etmektedir. Ş.imdiye 
kadar yapılan tetkikler neticesinde, 
evvelce resimleri noksan alınmış bir 
çok gümrük kayitlerine tesadüf edil -
miştir. 

Gümrük idaresi, noksan gümrük 
resmi alınmış tacirlere bu hususta on 
beş güne kadar borçlarını ödemeğe 

mecbur olduklarını bildirmiştir, 

YUNAN iKTiSAT NAZIRI -
Ankarada yapılacak olan Türle: • Yu • 
nan iktısadi anlaşmasl için lktısat Ve
kili Celal Beyle müzakerelerde •bulun
mak üzere Yunan iktisat Nazın Pes
masoğlu'nun bugünlerde lstanbu,a 
geleceği ve Ankaraya geçecE!ği söy -
lenmektedir. 

M. Pesmazoğlu bugünlerde şeb -
rim.ize gelmiş bulunacaktı. Fakat Yu • 
nanistanda üç gün evvel yapılan Rei • 
sicümhur intihabı dolayısiyle seyahati 
geri kalmışın. 

GÜMÜŞ PARALAR - Yeni gü -
müş paraların bu hafta zarfında basd
.masına başlanacaktır. Yeni paraların 

çelik kalıpları hazırlanmışbr. Parala -
rın basılma işinin bu zamana ki'dar ge· 
çikrnesi kenarlarına "Türkiye Cüm • 
huriyeti" cümlesinin yazılmasından -
dır. 

Paraların kenarlarına yazı yazmak 
oldukça güç bir meseledir ve şimd:::·e 

kadar ancak lngiliz Şilinlerinde tatbik 
ediJebilmiştir. Yeni paraların Cümhu -
riyet •bayramına kadar basılabilmesi 

ihtimal dahilindedir. 

NÜFUS KAYDI - Gizli doğum 
ve evJenınelerin cezasız ve parasız 

kaydi T eşrinievvelin on beşine kadar
dı, Ancak memleketin her tarafıu.da 

müracaatlerin fazla olması dolayısiy -
le bu müddet Kanunuevvel ayının so
nuna kadar uzatıJmışhr. 

YENi BiR HAT - lstanbul Tram
vay şirketi Şişli ile Bayezit civarında 
oturanların kolaylık görmeleri için §e· 
bekesine yeni bir Şişli - Bayezit hattr
ilave etmiştir. Halk bu suretle bu hat
ta iki defa tramvaya binmek zahme -
tinden kurtulmuş olacakbr. 

RUAM MOCADELESI - Ruam 
mücadelesinde düne kadar 3617 bey -
girden kan ahnmıştır ve alman kan -
Jıır Ankaraya gönderilmi§tir. Bütün 
bu muayeneler neticesinde yalnız beş 
hayvanda hastalık görülmüştür. 

Bu hayvanlar sahiplerine tazminat 
Şark demiryoHarı kumpanyası verilerek öldürülmüşlerdir. Bunlar • 

dan başka 1035 katır ve eşek muayene 
Cumhuriyetin on birinci yıldönü- edilerek vesika verilmiştir. 

Edirneden Jstanbula iki 
liraya gidilecek 

mü bayramı münasebetiyle Edirne Mücadelenin bu ayın sonunda ni • 
ve Trakyadan lstanbula bir tenez- hayet bulması beklenilmektedir. 
züh treni tertip etmiştir. 

Tren 28 birinci teşrine raslıyan Zahire fiyatları yükseliyor 
pazar gijnü saat 12,5 te Edirne şe· 
hir istasyonundan hareket edecek, 

gecesi 20,40 Sirkeci istasyonuna 

vasıl olacaktır. Fiatfar Edirne -
den lstanbula birinci mevki 8, i • 

kinci mevki 6, üçüncü mevki 4 li • 
raya gidip gelmedir. 

Kumpanya Edirnenin kurtuluş 
bayramı münasebetiyle de lstan • 

buldan Edirneye bir tenezzüh tre -

ni tertip etmeyi düşünmektedir. 

yaban domuzrarile 
mücadele 

Yapılan tetkike göre, fasulya, 
nohut, mercimek, bulgur gibi 

zahire fiatlarmda bu sene yüzde 

yirmi bir artış vardr. Tereyağı fi. 
atları ise geçen seneye nazaran u
cuzlamıştır. Kuru soğanın toptan 

fiatı 3 kuruş iken bu sene 7 ile 
7.5 kw·uş arasındadır. 

Kuru baklanın fiatı sekiz iJcu -
ruşa kadar yi.lkselmiştir. Bunun 

da sebebi, piyaı;ada kuru baklaı 
mevcut olmamasıdn·. 

Fiatlarm hu suretle armasına 
sebep olarak havanın ikurak git· 

Ziraat Vekaleti ekinlere çok mesini göstermetedirler • 
zarar veren yaban domuzlariyle 

mücadeleye karar vermiş ve do • 
muzların fazla olduğu mmtaka • 

lara silah ve cep'hane göndermiş -
tir. 

Edirne vilayeti Keşan, İpsala, 

Bu haber, ortalığı karıştırmak isti -
yen bazı kimselerin tevehhürnlerin 
den başka bir mana ifade etmiyor. 

Lalapaşa ve Tatarlar mm.takala • 
rında bu muzir hayvanlar mev -
cuttur. Ve köylümüzü bir hayli 
zarara sokmaktadır. 

Her sene olduğu gibi bu mın w 

takalarda bu sene de domuzlarla 
mücadele için vekalet, bu vilayet
lerin ziraat müdürlüğüne emir 
vermiştir. 

Ticaret ve iktısat 

Yumurta 
Ticaretimiz 

Bu ·hafta memleketin her tara
fında yumurta toplama faaliyeti 

memnuniyeti mucip olacak dere • 
cede devam etmiş ve başlıca ihra
cat limanlarına yapılan munta· 
7;am sevkiyat dolayısiyle alıcı pi
yasalara yumurta sevkiyatı geçen 
haftalara nazaran d~ha iyi olmuş
tur. lstnbuldıaı teşekkül eden yu
murtacılar birliğinin mesaisi şa • 
yanı memnuniyet neticeler kayd 
etmiştir. Yumurta istihsal eden 
mıntakalarda havalarn güzel git
mesine rağmen yumurta istihsal 
azlığı görülmüştür. Fiatlar her 
tarafta sağlamdır. Bundan böyle 
de yumurta fiatlarınm sağlamlrğı· 
nı muhafaza edeceği anlaşılmak

tadır. 

Trabzon, Giresun mıntı:ıkala • 
rmda fiatlar geçen haftaya naza
ran daha yüksektir. Trabzondan 
ihracat yapılmıştır. Bu havaHde 
iri yumurtaların tanesi 50 - 60 
parıa arasında muamele görmüş -
tür. Alıcı piyasaların talepleri 
daha çok yarım sandıklaramüte -
veccih olduğundan en çok bu ne· 
vi sandıklar gönderilmiştir. 

İnebolu, Bartın ve havalisin
de dahi yumurta sevkiyatı canlı· 

dır. 

Marmara ve sahillerinde fiat
laı· umumiyetle yükselmiştir. T e
kirdağı ve havalisinde köylerde 
yumurtanın adedi 50 paraya ka
dar çıkmıştır. 

Mudanya: ve havalisinde fiat· 
lar geçen haftaya nazaran küçük 
bir tereffü kaydetmiştir. Trakya
da d~.hi vaziyet aynidir. 

Ege sahi.ilerinde geç~n hafta -
lara nazaran biraz daha çanlılı~ . 
görülmüştür. Yunan ve İtalyan 
adalarmın yumurta taleplerine 
cenup Ege sahillerinden mal gön

derilmek suretiyle cevap veril • 

miştir. 

Antalya ve Mersin havaEsinde 
ise yumurta vaziyeti durgun. ve u

mumiyetle fiatlar bir kuru~tur. 
Sivıas ve havalisinde f:atlar 

yükselmiştir. Yumurtanın yüzü 
80 - 85 kuruşa kadar toplanmak

tadır. 
Kütahya, Eskişehir, ~fyan ve 

havalisinde fiatlar sağlam ve ih
raç limanlarına sevkiyat olmuş • 

tur. 

Fransada vaziyet 
-- (Bq tarafı ı tnct sayıtada l 

Diğer taraftan Çekoslovakya 
·hariciye vekili 'Benesin son za· 
manlarda Fransa ricaliyle yaptığı 
temaslarda çok alaka uyandırmak 
tadır. Bilhassa Başvekil Dumerg, 
Tardiyö, Fransız ordusu erkanı 
harbiye reisi ve Fransa umum or
du müfettişi Ceneral Peten ile yap 
tığı mülakatlar büyük bir teces -
süsle takip edilmerktedir. 

Ayni zamanda şimdi Belgratta 
bulunan Fransız Cumhurreisi M. 
Löbrönün Kral Aleksandrın gö -
mülmesinden sonra orada naibi 
hükfunet Pr~ns Pavl ile evvelce 
kralla Fransada görüşülmesi mu
kararrer olan meseleler etrafında 
ve bahusus cemiyeti akvama Av· 
rupa sulhu için teklif edilecek şart 
lar hakkında görüşeceği tabak • 
kuk etmiştir. Bundan Fransa Re· 
isicumhurunun eski hariciye na -
zırı M Bartunun yolunu takip et • 
mek istediği anlaşılıyor. 

Bu itibarla Avrupadaki yeni 
sulh cereyanlannın nasıl bir isti
kamet takip edeceği şimdilik belli 
değildir. Ve vaziyetin, cemiyeti 

Günün Siya!';.;-.. ~ ' 

ispanya ihtiJali0 

neticeleri .. nee 
Marsilya hadisesinden ° dell 

deniyet diinyasını meşgu.I .~·il 
miihim hadise İl'pany:ı ıJtt~ \.r 
lspanxada olup biten 1tad.~s~·ııi 
kanlı iğtişaşlar, herkesin g.oıU 
ter istemez oraya ı;c,·irmi~fı. . oD ... ,e 

İspanyada kabine düşınu~ -ııır 
yerine radikallardan ve sa~~iil t 
bir kuafüıyon hükumeti te§~1' pBr~ 
mişti. Bu hükumetin hedef• tııro? 
menton~n hakimiyetin~ )i~ı~t.-ı!Or 
ve ekallıyete dayanan bır dık ifil~ 
ğ'ün ·rücut bulmasrna l.;arşı ~e j(i~ 

. h.'k" t ı. . ı' trUll yenı u ·ume on 1JCŞ yırın ,,., 

iğfü:mşın önüne geçti. . eli j~ 
Katalonyada kopan tehl:k ti. 

lali bastırdı. Madrittc sükUll:kİ 
lam laştırdr. Diğer taraflarP~rJ 
:ranları tenkil <'tti. Bununla r~ 
hal~t lspanyanrıt ötesinde ~19pr 
ihtilal h,nJcımlarr yanıyor. di'°' 1 
haneleı·de vatan mHkufJar ~ • e 
harpler tarafından muhakeıt1 
meyi bekliyor. Son iğtişaşlıı:.~:t 

hkll'' hepleri hakkında resmi ta. ııır 
pıbyor. isyana ön ayak ol~~dilt 
bir kaçr idama mahkum edı dıi' 
idam hiikmün ün infaz 0Ju11rrıa dWI 
laşılryor ve bu da ihtilal tıa. dBı 
nin tasfiyesinde soğuk Jrnnlr '1 

hüküm süreceğini gösteriyor· (B 
·ırıı Tam hu srı·alarda :MartiJ · e~ 

sr ,·ulrn huldu ,·e Avnıpll ,·ıı 

umumiyesinin dikkat ~·özii or~~t ~ 
l'iidi. hunun la beraber sosyal•;.~~ 
liYctin vazivet Ye hattı hareke 

1 ~ 
ş;Jnu~ bulu~rnyor. . 

1 
~ 

Ispanya meclisinde önce ı-;Ordl· 
frrkalarımn 291 mehm;Jarı ,.~ tifll 
ren sene yapılan umumi 111• ~ 
bunlarr 99 a indirdi. Halh1~~ f 
sin biittin azasıı ,173 dür. sııı; 
Jarm melnıı.larr .207 dir. ~ 

~, ı·ıll Sql cenah fırkaları 1'<l!! <l 
11 

hğr ihyaya taraftar oJduklıı; 
ii rkerek bunlara karşr Jıaıı~ıı 
ğ'a başfadılar. Sollar :tnısrll :ı 
tediller ele Yardı. Ve hunlar lf 
dt>ğil, fakat kanuı:ıi ,·asıtalıır 
cadeteve ,,.iri..::mevi tercih cı· iY0 • . ,.., "' • Jtl• 
Y nJ;ı~z . bnnlann ı·i:rasetlrri. il d°' 
C<'maatc hükümleri yürüıı1ilY~! ... 
nun için ~idcl<'t ~füıt<'rmek. dogil;ı 
gre'· ilı'in ctm<'k gihi ha rcı.etlt' ı 

·1 d' ·1 ~ 1 " h·rııl1'11 
YI ~ e ıyor. F:ı a 1 Ye mu ı d~ 

çırryor w kıyam i<:in prnpagııı'lıı
pryordu. Hu propa~anclalttt" C 

sosya listlel' muhitlerinde re'11 

malcta Ye İ<'şvik görmeldc idİ· ,ıe 
mem Tek<'t daJ1iliıı <le ı;osYaJistlrr . . ııı' 
kadaslarr muvaffak olamadı ~ 
davaları, fı rkafarr, nii fuıJll• 
k<'t amiz bir clarhc yedi. 

11 
. Is~anya hiiliu.metinin ~~ ~ıe/ 

kıyetı onun Y<'nı ye miilunı '· ~ ~1 
rne:;inc imlu1n \'Crcce'dfr. 01111" ~ 1 ceği imtihan hu mahivcttedil'~1ıl ll 

öm:;!._/ 

Arnavutluk 
Müstakil bir det'1~1 

olar~k yaşıyacak~it 
Arnavutluk Kralı zog0 

. . . . ,tı 
gılız gazetcsıne şu beyaıı 

,, 

miştir: . ı 
- "Arnavutluk hiç bı.r def" 

hiç bir devletin himayesıı1 ı" ~ İı 
yan .bir devlet olmasını ~ ;stİ' t, 
mez; bundan böyle daitıl~ tif•. ' 
lini muhafazaya azınetııı•~jıİ W h 
navutluğun istiklali k~IliJı Jt ıı 
olduğu kadar Avrupa ıÇ eııl 1. 
zımdır ki bunu da g1~ d 
Draç önünde yapılan ttıı ·jJJJe 

.. . . tjcef ı:iİ 
nanması numayışı ne ·~ 

ta1yan - Yugoslav gergı 
güzel izah eder. 

1
,, 

Biz kuvvet itibariyle ıfı1ı• ·/ı 
rımıza nazaran çok za'/. 11~.; 
zim yegane ümidiıniz ~1'; jıJ'j 
dir. Arnavutluk ziraatı;,,. f't 
ettirmek için çalışmakta de'I 
vut1ukta dört yüz sene. J.tf'' 
den Osmanlı hakimiyetı, ](&l 

luğun harsi gibi istihsal fJ 

de öldürmüştür.,, ı~.~ 
=:J;vamı~- gele-.;ek iÇtirct'•;·,~ 
cesir..e kadar da tavazzll 
yeceği muhakkaktır.,, 
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(Şeytanın 
kovalıyordu!.. 

l' "" ~.;, 62 

aspa Nil kıyılarında 
,,
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oğulları ) nı 
d~t~valideki kum a_r_a_p-la-r-ın_ı_n_m_ik_t_a_rı_n_ı _t_a_h_m_i_n_e_tmek çok güçtür. Bir-

[ -~ ıre görürsünüz ki, sağınızdaki boş sahada binlerce insan belirmiş!,, 
'ieyt 

anuı oğulları ]nı 
"" kovalarken 
'l&fl •• 

ttt,,.. a <Nil) .. , d' • d .. 1 ~~ııti. • a ıaın en ote ere 

• L, lııındak· 
d r ~11\tvct kaı askerler T aapayı hiç 
'1ıl%tek rıııında mağlup e-

t 
~tıır kl~dar kuvvetliydi. 

' 1 va ıa. . 1 o da. . ının maiyet zabitle· 
~r . R•derk T · en aspaya sordu· 

" ~,d' A.ra.p k b' 
lt h a ıleleriyle fimdiye-
l '-l>:~P ettiğiniz vakimidir.? 

. 'li . 
~tl A}'Jr d 

t döğ ·· ' edi, kum Arapla· 
°"'llııttı~!rnedim. Niçin soru-

Mısırda bulunan İran sanayiindcn bronz bir şarap tası ve üstünde ölümle 
istihfaf eden bir karga resmi .. 

~lhiu· 
h. 'a .. htrden biri cevap verdi: 
"<tı. \( av l'd ~ ~\ıka.dd a 1 eki kum arapları· 
~ tİist" eratını tahmin etmek 
ı ~i ,,~·Birden bire görünü· 
ttt Rtnııd k" b . ~:..-_t lta.I> ~ ı O§ sahada bın-
!~tie belırmi,. Onları püı
tl, da. da. a.Çal.1tırken, öbür taraf· 
b ~ E,~1 Ynı ınıktada belki de 
~ ~ldır~ ~rabın kumlar için<ıen 
~-d01~ .. ıgını görüraünilz ! Bun· 
~"' ttıırnek cesaretten ziyade 

/~ ~:Selesidir. 
, ıı b~d •ııe güveniyorum. 'Aıl -
~ıJ ~~~a geldiğimiz zaman 
1ıı td et edeceğimizi sizler 

Ctıjn• 
b 12!, 

I~ Qab'ı 
, e ka. 1 den buraya gelirken 
ııı,d, t!ınııa hiç bir kabile 

lltı? 

ıı .liayr; 
Lttıcile ·· Yanımızda arap yol 

I\~ ~tşıla. r Vardı. Hiç bir kabile 
~ijdl\ biı!llla.dık. Zaten karıılaı· 

\fa. Ad kah tıı kendilerini naııl 
'"~'1'1 ~~~ lia.k~ ı ır erdi? 

!q•a. ile iel~~ı~ var .. Kuvvetli bir 
h. llr ö l n ız ! Fakat, araplar 
·11"1ttl Y e c 
~,P lr k •n alacak yerinden 

'lluf ı .. l3azan b • k " ük -~ tete . . ır uç a 
tlir )'olı.ırıd •ınırı büyük bir ordu-

' ln Çevı·rd""" .. "I n .. l' ıgı goru m .. ır• 

Mı11r valisinin maiyet zabit· 
!eri: 

- Burada kalmamız tehlike· 
Iidir.Araplar tarafından bir baskı· 
na uğraya biliriz .... 

Dedikleri halde Taspa geçit ye· 
rinde karargah kurmakta ısrar et
mitti. 

Taspa iyi bir askerdi. Ordunun 
harp fenni ve hangi arazi üze· 
rinde ne ıekilde çarpıtmak lazım 
geldiğini herkeıden iyi bilirdi. 

Tupa Babilden imdatçı kuv· 
~tle M11ıra ·geldiği için, maiyet 
zabitlerinin kendisini çekemedik· 
)erine hükmetmitti. 

Tupanm bütün makul ve man• 
tığa uyğun fikirlerini maiyet za• 
bitleri tenkit ediyorlardı. 

Taapa kendi askerlerinden et· 
rafına küçülC müfrezeler gönde
rerek dütmanı araıtırmağa bat· 
lamrth Geçidin iki tarafı da lran 
ordusunun elinde bulunuyordu .. 

Taıpa ça"dırda otururken, '(Da· 
ra) nın sözlerini h"atırlamıttı: 

"Taspa! Çölü muvaffakiyetle 
geçerek esrar beldesine vardığın 

zaman, kumlann içinden birden• 
bire türeyen vahıi kabilelerin tu· 

zağına düımemefe çalı§! Bunun 
için ben bir tedbir bulmuıtum: 

Geceleri sabaha kadar uyanık· 
bulunurdum. Kuıp arapları güne~ 
doğduktan sonra uyurlar •• Ve baş· 
larınr bulundukları yerden kaldır· 
mazlar. Sen de onlar gibi yap, 
Taıpa ! Sen de onlar gibi güneı 

doğduktan sonra uyu! Bu suretle 
hareket edersen, §eytan oğulları· 

na mağlup olmaz ve ordumu ölüm 
tehlikesinden kurtarırsın!,, 

Taıpa o geceyi uyanık geçir
mitit. 

Zabitlerin hepsi uyuyordu. Ku· 
mandanla beraber uyanık bulu
nan gözcüler ve karakol nöbetçi• 
)erinden bqka kimse yoktu. As
k'erler dinleniyordu. 

Etrafa giden araıtırıcılar geri 
dömütlerdi. Geçite yakın aahalar
da vahıilerden hiç kimseye rastla· 
mamıtlardr. Maamafi Taspa (Da· 
ra) nın tedbirine riayet ederek sa
baha kadar uyumamıftı. 

Sabahleyin güneı doğarken or· 
Clu uyandı.. Ve Taspa uykuya 
yattı. 

(Devamı var) 

tiıld ~ • .,, 
il: dud.ıcıarnun ucU)'le 

~- 'Setı ,_ 
~dil\· ı:.ıent • 

Sovyetler ülke -
sinde bir Türk 

/"i" SPOR 
tll\j 1 \>e Otd ı U&p}ara, ftrtl 

t ltı· >'~ek k uıunu müdafaa e-
ressamı ıı t, ldt.r k k 

'~'> '
0

t.t- ' or ak ve beee-
t~l ~ ll,ıı, lr •ndan mı •anıyor• Moakova, :<Tas)" - Geçen gün 
''1c~t~ ltrla,:~ ordularında ceaa• Ruı reaaamlaryle Ru..,.aya gelmit 
. , ~· iryle larunmıt bir olan genç Türk re11amt Abidin 
1•t1'b Q~"' d... • D" B d d :ı... " '' .., ıno • araam a ostane ·oır top-
1t•it~"d\llar •ı1:tn gibi Mısırda ki Jantı olmuıtur. Bu toplantıda Ruı 
'r'l)l lt.hiu ltlde. ı>a.nnakla ıöı· reaıamlarmdan Deineka, Gerui • 
bi ~rı-..... b=deniJn. Fakat, kum mof, Katzmam, Grigoriyef, sine· 
~~h •• 'ttt l'e '2 eve} dediğim gi• ma reJ'isörü Jutkeviç vesairleri 
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Kış idmanları 
l. S. K. (lstanbul Su Sporlan 

klübü) reisliğinden: 

1 - 18 - 10 • 1934 tarihinden 
itibaren Beyoğlu Halkevi idman 
&alonunda klübümüz azalarına 
mahsus olmak üzere kıt idmanla· 
rma başlanmı,tır. idmanların i · 
daresini Her Aumann üzerine al· 

"'"tt ltt}.c 1 kt . 
' "e ç • gan 1 an zıyade hazır bulunmuşlardır. mııtır. 

dll~ı,.,°tıllr1 :"kıklikten korlCarlar. idman günü ve saatleri her 
•r ., Abidin Dino Boyi ıelimlıyan 

i 't )~de ı.._ 'ı._)"•ğmunıyle ol· re11am Grigoriyef Moıkovada bir per§embe saat 1 S - 17 dir. 
"~'1\ı .. d a",bita~•rıııı. Azamızın bu güzel fırsattan is· 
, L • ho.. "'"• Türk ressamları ıergiıi açılması 
.'0i \~ "(!, r •k ıı, dediklerinize tifadeler:tti temenni ederiz. 

•ı ''eti "' 'l d arzusunu izhar etmittir. 
~ er ' Yer en mantar· 2 _ Bu sene voleybol ve baı· 

dı~.. l\ l\ ... : ~e 'Yere e 0··mu""ldu"kl- Ondan sonra, lıtanbuldan ye • "'"'· ,.,..._ • ~- ketbol müsabakalarına girecek a· 
l',."'1 '"'l -ze \te n•·ıl saklan· ni dönmüt olan re11am Gerasimof ı '' •}' - zamızın 25 - 10 • 1934 perşembe 

1 , ti' te'b 'lnaıarnn: ! asri Türk sanatı hakkındaki inli • günü Halkevine behemehal gel • 
'rı d~~.h-.ıde'~ RÖldü: balarını anlatmıt ve Türk ressam - meleri rica olunur. 
l\tt~ ,:~:··· şt}'t:~ll" insan oğul· ı lariy)e Moskova ressamları tara • ınıı11P1mnmıınnnıutuııtlllllllt'lllOllllllA ıııımınııumnnnımınumııı ... .........._ 

>'ar,\l n torunları de- frndan Moıkovada açılacak olan grat film fabrikasında çevrilecek .. 
"1 ~h ı. -ıı lluı, Öyle mi? sergide tethir olunacak resimler tir. 

tı ~'ç .. • h kk d . h . . 
ti'\. ~ •.• t1.ıa d a m a tza at vermı9tır. "Sovyet Sanatlar Mecmuası,, n-
ı," ltltı '" t~.>~t ·~ llt(ilii aın eden bu sı· Jutkeviç Abidin Dino Beyin da Dino Bey tarafından yazılan 

ıt )~:. i l'\llc,}'~lculuktan ıonra "Cumhuriyetin Kal~cisi,, ünvanlı bir makalede muhtelif ressamlık 
ltıd Ctı; k 

~ lc0 unı tepesinin filmin montajına iştirak edeceği • meseleleri hakkında fikirler yürü• 
naıcı 

aınıtlardı. ni haber vermiıtir. Bu film Lenin - tülmektedir. 
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Olüme Susaqan Gönül 
Tekrar yerine oturdu. Manza -

raya daldı. Biraz sonra hizmetçisi 
geldi. 

-Ne var? 
- Bir bey geldi efendim, sızı 

görmek istiyor. 
- Bu saatle mi!.. Deli mi o? 
- Utakla bağçıvan kapı dı§arı 

atmak istedik. imkansız, tepini • 
yor. haykırıyor, 

- Nasıl adam bu? 
- Genç, güzel, iyi giy;nmi§ bir 

bey. 
- ismini söyledi mi? 
- Söylemedi, bağırdı, haykır· 

dı. Selim Sami Salinı- beym·,. 
-Tuhaf isim. 
- Hem de muzikacı. 
- Nereden anladın? 
- Elinde bir de kitara var. 
- Ha, şu biraz evel şarkı söy-

liyen adam olacak .. Bırakın gel· 
s!n bakayım. 

Biraz sonra Selim Sami Sıılim, 
kolunda kitarı salona girdi. Yerle
re kadar eğildi. Şikita•yer göster· 

ti: 
- Buyurunuz. 
Oturdu, sustu, derin !bir se11İı· 

lik oldu. Nihayet Şikita sordu: 
- Kimsiniz? Neye geldiniz? 

Ne istiyorsunuz .. 
Misafir ba§ını kaldırdı: 
- Siz çölün evladı değil misi· 

niz? 
-Hayır .. 
- Naul olur .. .lıminiz ... 
- Biliyorsunuz? 
- Elbette: Şikita ..• 
Kadın sabırsızlandı: 

- lımimi nereden öğrendiniz? 
- Bunda güçlük yoktu .. ismi • 

niz ıaklı değil ki .. Sizi herkes ta• 
nıyor. 

- Peki ama, iımim Şikita ol· 
duğu için mi duvarımın dibinde 
9arkı söylediniz? 

- Huzurunuzda tarkr söyle· 
mE'k benim için ıereftir hanıme· 
fendi .. Emrederseniz ... 

- ~ 
Kitarını akorda ba§ladı. 
Şitika kulaklarını kapadı: 
- Hayır, hayır.: 
- Hanımefendi, insanın en bü· 

yük muvaffakıyeti, ata sahip ol· 
maklır demiıler .. Yanlıt: Kitara • 
ya sahip olmaktır .. 

Şikita tekrar sordu: 
- Rica ederim, neye geldiniz, 

1 
• • • ? 

kim olduğunuzu ıöy er mısınız. 
- Söyliyeyim hanımefendi. 

Benim iımim Cavittir. Fakat fa• 
kat namuslu bir aile evladryım. Si· 
zin ayaklarınızın altına istidadı .. 
mı, kitaramı ve kalbimi atmağa 
geldim. 

Şikita dayanamadı, bir kahka· 
ha savurdu. Cavit, kitarayı kadı· 
nın ayakları dibine koydu: 

- Hanımefendi bu kitara be • 
nim en mesut günümdür. Şey ge· 
cemdir. Çünkü bana cennetin ka· 
pılarını açtırdı. Bunu ıükran hiı· 
terimle beraber takdim ediyorum. 

Şikita gülmekten kırılıyordu: 
- Siz deli misiniz? 
- Hayır, henüz değilim.. Fa· 

kat ... 
Genç kadın gülmekten vazgeç· 

ti, biraz çatıldı: 
- 'Artık ,akayı bırakalım .. iti· 

raf edeyim, ki bu şakayı hot gör• 
mem ama ... 

-Bendeitiraf ederim .. 
- Fakat artık hoş görmiyece • 

ğim. 

Cavit doğruldu, o da ciddileıti. 
- Hakkınız var, dedi, size ne· 

ye böyle davrandığımın sebepleri· 

Yazan : Selami izzet 
ni anlatayım. 

- Hacet yok... Buraya gel • 
mek istediniz, komedi oynıyarak 
gelmeğe muvaffak oldunuz ... 

- Evet Hanımefendi, fakat 
her komedinin bir entrikası var .. 
dır. 

- Vardır ve malumdur ... A§k 
değil mi? 

- Aşk veya afk yalanı. 
- A§k yalanı mı? 
- Size mademki doğru ismi· 

mi, kim olduğumu söyledim, bü • 
tün hakikati de anlatmalıym .... 
Evet, aklıma koymuftum. Sizi al
datacaktım. Sizi sevmediğim hal
de, aizi sever görünecek, size ya· 
lan aöyliyecektim. Siz beni ıe· 
vecektiniz ve ben sizinle alay e • 
decektim. 

Şikita doğruldu: 

- Anlamıyorum. Siz benim 
dütmanımsınız? .. Ben size ne fe
nalık ettim?.. Ben ıizi taıumı • 
yorum .. 

- Ama ben sizi tanıyorum. 
Ve ıesini alçalttı: 
- Yani uzaktan tanırdım ..... 

Dedikodu ... Aldığım maldınal .. 
ltittiğim sözler ... Bütün bunların 
iftira olduğunu anlıyorum.. Ma· 
lum ya insan yakından tanımadık· 
ça ... 

Şikita ilerledi, Cavide yaklaı • 
tr, elini omuzuna koydu: 

- Benim hakkımda herkesin 
dedikodu yaptığını biliyorum. Fa
kat bu dedikodular, rastgele bir 
adamın evine girip, kendi kendi· 
sine eğlence yapmasını intaç ede-

cek kadar şümullü mü? 'i 
(Devamı var)' 

Bulıııaca 
Bugünden itibaren, -0kuyuc:ula

rımıza, bir taraftan, türkç.emizde
lri rüzel sözleri öğretmek, diğer 

taraf lan, bot vakitlerini eğlence 

ile geçirmek üzere, yeni bir bul· 
maca ıeriıi takdim ediyoruz: 

1 L l K 

2 N L A K 

3 E P G i 

4 Y G U N 

S A H M i 

Şeklinde gördüğünüz gibi, yer
lerine kondukları talCdirde, ıoldan 
sağa doğru, birer mana ifade ede
cek olan bet kelimenin illC harf· 
leri bO§ brraltılmııtır. Bu kelime
ler, ilk harfleri bulundukları tak· 
dirde §U manalara gelir: 

1 - ilim. 
2 - :Atılayıf. 
3-Mahmuz. 
4 - intibak etmek, uymali. 
5- Bir isim. .. 

Sadece bulunan harflerden son• 
ra, bu sıranın, battan nihayete 
doğru okunduğu zaman, "Kahra• 
man,, manasına gelmesi Jizrm· 
dır. 

Yeni bulmacalarımız haftada 
iki defa, Pazartesi ve Perıembe 
günleri çıkacaktır. Sekiz bulma• 
cayı da doğru bulup çıkaran oku· 
yucularımıza, gazetemiz, seve se
ve aakbyacakları güze) bir hatıra 
vermeği vadeder. 

Bulmaca müddeti on bet gün
dür. 





fi 

!ngilterede, pllj kıyaf etlerl ııla bir kontrole tabidir. Ken<!ilerlne kontrol 
vuifeıl verilen memurlar, daima plAjlarda bulunur ve mayoları ölçerler. Mayo
lamı ne kadar açık olabileceğine dair ellerinde bir nizamname vardır. 

Geçende Londralı iki maneken, yirmi yaımda Gres Meri Lovla yirmi 
iki yaımda Viyolet Şmit, denize açık, sa çık girdikleri için mahkemece ıektzer 

glln zorla it görmeğe yahut ta Uçer sterlin para cezası ödemeğe mahkO.m edllmlt
lerdir. Denize açık, saçık girdikleri, su dan çıkarken bir plij manzaralan me
'l'aklıaı tarafından çekilen rcslmle sabit olmuıtur. Kızlar, resim çeken gencin, 
bu resmi bir yu gUnU batrraar olarak saklryacağmr unnettiklerini eöyle
mlJlerdir. Hlldm, resimlerin imhasına da karar vermiştir. 

Bu mevzudan mUlhcm olarak yapı lan yukanki İngiliz karikatilrUnde, kon
trol memuru, elindeki nhaınnameye göre karşısındaki kadmm mayo ölçUaUnO 
tcsblt ederken, §6yle diyor: 

- Slzt bekletiyorum, ama kusura bakmayınız. Hesabı §81Irdım t 

ker teker ıormamza hacet yok!. Bu • 
rada ne v~ ben avladım iıtet Yok· 
aa, daha inanmıyor muıunuz hana? 

- Bilikiı, Beyefendi!. Yalnız, ..... 
hu kadar haynm tek bir adamm, .. bir 
imanın aVlamaıı, fnbli.c!e bir teJ l.ı 
det 

- Onar 3yle, orası öyle!.. ~ 
ben Jıer avcı Pi delilim. Övünmek 
pm olmum, mna delme avcı benimle 
bo1' ölçüıemez, moret 

T erecldüt eden, inamın, inanmasın, 
Wardıyı uzatmaktan çekinir. Mamhut 
Beye hayranlık göıtererek, bahıi ka
patır. Son zamanlara kadar lıep böyle 
oldu. Yalnız ~ende ... 

Geçende Mahmut Bey, ıeJılrden _ ~y'da ne kadar para harca'dılı-
bir çok kim"7i çiftliğine davet ehniıti. nr gUnU ... n .. Une yazıyor muıun? 
Onlara mük.mnel bir zi~ --ı-:._ 6 

.... ,,_ ... ~" -Yalnu ayın ilk haftasmdal 
ti. Av kötkünde çektiii hu ziyafet ıı· _ Diğer Uç haftada? 
rumda, ~animetlerini el, kol hareket· _Yazıyorlar! 
Jeriy)e cöatererek ballandıra ballan • , ___ , __________ _ 

"dıra anlatırken, mlaafirlerden Ulviye 
Hf., güzel, tık" lo'bar bir kadın, ıG • 
lümsediı 

- 'Ayı, anlan, kaplan falan ... Mü· 
liemmel. Fakat, en tehlikeU bir mah • 
IUk, kollekaiyonunuzda ekaik, Mah • 
mat Beyelendit 

- Hanrill ot 1l '~ 
-ParJf 
- Ha,.. net! Ona hiç raılplme • 

Cim, \folnln. IC.aqılapnak nasip ol· 
macht 

- KartıJaıaaydnuz, onu Cla vurup 
ele ~bilir mi idiniz? 

- Şüphe mi ftl'? Elbette! 
- Öyleyse hadi, .. iıte timdi kar • 

ınmda! 
- Nasıl? •• Nerede? Burada? .. fm • 

14mn! 
- Şimdi kaqmızda ... , 
Mahmut 'Bey, ta!lan ıatkın etrafı· 

Da mkmdı: 

- Ben, ıöramfyorum! 
- Na11l göremiyorsunuz?.. Jıte, 

kartmızdaynn- Bent 
Dört bir taraftan kahkahalar yijk

Mldl: 

- N.tile, MUmut Bey, l»u ıeler 
aftthfm sölanlyeeek. Tevekkeli delil, 
kollelcıiyonunazda Pan yok. Anlatı -
lan, Pars avlamak, baıanlamıyacak 

kadar aiiç iş! 
Birden bire ortalık allak, bullak ol- • 

du. Ulviye Hanımefendi, çığlık çığlı • 
ia baiırıyordu. Mahmut Bey, üzerine 

Boştur/ 
iri yan, ti§man bir aCfam, iıke

le başındaki tarh aletinin üzerine 
basb. Sonra aelikten içeriye pa• 
ra attı. F aliat, alet bozulmu9tu. 
Tam bir hareket ve agırlıgma tam 
bir iıaret gCSrillmec.U ! 

iki çocu1', bu TUiyeti ıeyrecll· 
yo~u. içlerin.den biri, t4iferine 
fBy!e <Iee!i: 

- Bali, J;u aaam liocaman, a· 
ma b1z ondan agmz ! 

- Sahi ayle ... Tam.da J;tz'den 
çok h'afif geldi. Neden acalNt.? 

öteki, bunun sebebini töyle 
izali etti: 

- Neden olacak? .. Bu adamm 
JCocaman olmuma baKnıa sen ... 
içi bottur! 

ablmıı, aaçlanndaıı yablamıı çeki • 
yordu. 

- Ne yapıyorsun, Mahmut Bey? .. 
Ne oluyorıuıı? .. Çelr elini! 

Kadını ıfiç 1nırtarch1-. C1s1.n 
dönmÜf, alet pülldlnn M.Jımat a.,., 
ıöyle diyordu: 

- Benim avcıblım, Dam\lıumdur, 
more. Toz kondurtmam hen avcılıiı • 
ma... Benimle §aka olmaz. Hem top • 
ıuz, tüfeksiz yakaladım jıte kendi e • 
limle Par11 da! 

~ıwwwı - .... "-" ........... ,...,.. ...._.._, ~ 

Hnulomınr ! 
----~---------------------.... ..... -..-.-~-------------------
Feri de Hanımla koca11 Fadıl 

Beyin aralan hiç mi hiç iyi değil· 

dir. Feride Hanım, acuze bir ka· 
dındır. Kocasına hor bakar, itip 
sümer. 

Onunla bata çıkamıyan Fadıl 
Beyin yapabildiği tek şey, arada 
efe, doıta gizliden gizliye dert 
yanmaktır. Bunu da o derecede 
korka korka yapar, ki karısı yanın 
da olmadığı halde, ondan bahse
derken, fısıl f11ıl ıöz söyler: 

- Bu kadmın elinden nedir 
çektiiim? .. Bir çekmediğim kal • 
madı. Herkeıin karııı, kocaıma 

böyle mi muamele ediyor? •. Otur .. 
aan kabahat, kalksan kabahat .. 
Öksürsen kabahat, akıırıan kaba· 
hat ... Gülıem, ihtiml en büyük su
çu itlemit olacağım. Şimdi ibeni 
böyle horlaraa, kimbilir o zaman 
neler yapar! .. Hulasa, onun naza· 
rmda köpekten farkım yok ... Doğ 
ruıunu da isterseniz, yanaıma bir 
köpek, aığmtı halinde, nasıl ber• 
bat bir hayat geçirirse, ben de tıp· 
kı 8yle yaııyorum ! 

Fadıl Bey, bunları günün birin· 
tle komıulardan Sıdıka Hanıma 

da ıöyliyecek kadar bot bulundu. 
Halbuki, Sıdıka Hanım, hem ge • 
veze bir kadındır, hem de Feri de 
Hanımın ııkı fıkı görü§tüğü kom· 
ıuıu ... Kadın, Fadıl Beyin bütün 
bu söylediklerini derhal kanıma 

yetittirdi. 
Acuze liadm, kılıbık Jtocaıınm 

liendiıinden tikayetine ait sözleri, 
l'.qlarmı çatarak dinledi, dinledi. 
Sonra .a1Ie dedi: · 

- Köpek gibi yaşadığı doğru! .. 
Potinleri yazın toz, kıım çamur 
içinde olarak eve gelir. Bir köıeye 
ç8ker. Homur homur bir ıeyler 
mırıldanarak aaatlerce öyle otu • 
nır. Ben, yemeğe gelmesi için ses· 
ienjnce, kalkar, ıüklüm püklüm ge 
lir! 

Köpek gibi yaıadığını ıöyledi, 
ha? .. Doğru ıöze akan sular du· 
rur. İtte halini anlattım size ... Ka· 
l>aliat bende mi, yoksa onda mı? 
Siz hali verin bana! Elbette bana 
hak verirsiniz! 

- 'Aa, elbette! 
- "11\...,...,... 

Kılıbık adamın acuze lCarıaı, 
bb· an ıuıtuktan ıonra, hiddetle 
parladı: 

- Yalnız, köpeğe benzemiyen 
bir tarafı var. Hiç mi hiç havlamı· 
yor! 
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Berber, mUıteriye söyliyor: 

- Şimdi seni tanıdım. Geçen gün 
çocuğuma çarpan otomobilin şoförü 
sendin, demek t 

- Eyvah 1 Tam da tanıyacak za
manı buldu! 

Ressam/ 
İki ressam, kırda doltt§ıyorlar

dı. Bir aralık, bunlardan biri 
yolda bir kız gördü. Arkadtt§ına 
§Öyle söyledi: 

- Aman, bana biraz müıaa· 
de et. Geçen ıene §U kızm resmi· 
ni yaptım. Bana çoK para verdi. 
Kendiıini ıelamlıyaymı ! 

Diğer ressam, kıza baktı ve 
hemen arkadaıının kolunu tuttu: 

-Vazgeç .. Batına it mi aça• 
cakaın! ı 

-Nevar, canım.. Yanına gi· 
C:lersem ne çıkar? 

- O kız, birkaç ay evel bir 

t;oya ticarethaneıiıahibiyle nişan• 

landı. Boyacı, 1iızın resmini ha -

Jiı boya ile yapmadığını anlamı!· 

tır. Herhalde l<ıza 'da ıöylemiıtir. 
Nafile, lözdan iltifat bekleme! 

Reçete! 
Doktorla muayene ettiği kadı· 

nm kocaaı, muayene bittikten 
sonra, konuıuyorlar. Kadın, bu 
ıırada yan.daki odada giyinmekle 
mefguldür. 

- Demek endite uyandıracak 
hiç bir rahatsızlığı yok? 

- Hiç bir rahataızbğı !.. Bun • 
dan emin olabilirsiniz. Ken'disi 
rahatsızmı§ hissine kapılıyor, fa -
kat ııhhati tamamiyle yerin'de ! 
Şimdi bir reçete yazıyorum, ama 
bunu sahiden reçete sanmayınız. 

Sırf, onun rallatsız bulun"duğu yo
lundaki Kanaatini ·gözeterek, su • 
Clan bir ilaç veriyorum! 

- Reçeteniz ıahiden reçete 
Cle.ğil, 'deme1C? ... :A:cal>a vizite pa• 
rası da, ıahlden para o1maaa olur 
mu?! ..................... _ .......................... _ ............................. , ........ 

- Nafile, radyoyu açma 1 Ra dyo programında bu gece tiyatro yok .. 
Komtudan ıeten gUrUltU, patırtı radyo da bir temsile ait değil Kan koca gene 
kavga ediyorlar! 



Eti hiyeroglifleri 
nasil okunuyor? 

Yazan: Dr. B. Hrozny 
• Çekoslovakya Prag Universlt-ı Pro....,.U 

Türkiye müzelerinin zenginli· 
ğini tetkil eden, Eti hiyeroilifiy· 
le yazılı olan ve bugüne kadar an· 
latılmıyan kitabelerin okunmak 
üzere olduğu pek az kimse tara· 
fından bilinmektedir. 

Uzun zaman çözülmesi müm· 

kün değil gibi görünen bu meaele· 

nin düjümlerini bütün ülkelerin 
bilginleri 50 yıl çalııarak yavq 
yavaı açmıya muvaffak olmuılar

dır. Bu bilrinler, arasında Profe
sör Sayce, Jenıen, Frank, Thom
pson ve Cowley'yi ve ıonradan on· 
)ara katılan Meriggi, Gelb, F orrer 
ve Bo11erti zikretmeliyim. 

Bu bilinmiyen dilin ibarelerini 
tanıyan ilk gramer tarafımdan ya-

zılmıt ve 1933 te: 
lnacriptions hittiteı hierogly· 

phiqueı Praıue 1933. adiyle çık· 
mıttır. 

1934 haziranında ikinci cilt o· 
larak 41 kitabenin ilk tercümeli 
netrini yaptım. 

Bir sürü hiyeroilif itaretlerinin 
çözülmesinde kitabelerin bulun • 

büyük hiyeroğlif yazılı l&f ta tim
di Hacıbayramdaki müze depo
sunda bulunmaktadır. 

Bu ta tın kitabeıi ilk defa tara
fımdan çevrilerek kitabımda çı· 

karılmı9tır. Benim anlayıııma gÖ· 
re bu bir kral mezarıdır. Serbeıt 

çevirme ile kitabede ıu okunft!ak· 
tadır: 

" ... Sonra ben mezara ayak· 
kabı ve önlükler koydum (ölü i· 
çin). Kim reise mahıus (ölü için 
diktiğim} ağacı kaldırırsa, yahut 
kim (ölüye mahıus) yiyeceklerin 
bulunduğu mahzene girerse o ıu• 
nulan içkiler içinde boiulacaktır. 
Sonra kadın tanrı Kupapa ona fe
nalık yapacak ve tanrılar onu par• 
çaltyacaklardır.... Eğer bir kral 
mezara ıirerse o artık kral olmr-

yacaktır. Eğer her hangi bir ıa· 
h11 bu mezara dokunur veya onu 
tahrip ederse bu .-hıs Lavatavaı 

yahut Valu - Dadamemas dahi, 
sonra biri mezara girerek çekme
~ede olan (müteveffa) ya mab· 
ıuı anlükleri alıraa, bunlan yapan 
kim olursa olsun mahvolacaktır.,, 

duğu yerlerin adları) ve kitabede Kanaatinıe göre, yere ufki ola· 
ıeçmesi muhtemel iman ve tanrı rak yatırılan ortaıı delik büyük 
adları yardım etmittir. Meae)i: tat bir kralın mezarına dikilen 

Ceraplus'ta bulunan kitabeler • hayat ajacı için piyedestal vazife· 
de bu yerin çivi yazılı Eti ibare • sini görüyordu. Ben bu kitabede 
)erindeki adı olan Kargameau'a hiyeroğlif yazııı kullanan Etilerin 
kartılık olacak surette bir teklini en eski krallarmdan ik~sinin adı· 
takarrür ettiği 40 sene evvel Yen• nı Lavatavas ile Valu-Dadame
sen tarafından ıörülmii! ve Kar· mas'ı buldum. 
ıa • me • au teklinde okunutu tek· Y &zlCI clenıek iaiyor ki, Lava• 
lif olunmuttu. tavu ve Vahı - Dadamemu ıibi 

Yensen sonradan bu fikrinden methur krallar bile bu mezara ıir· 
caymıı olmakla beraber bence memeli ve onu tahrip etmemeli· 

doğrudur. Diğer hallerde de bu- dir. 
na göre hareket olunuyordu. Di· Hacıbayramdaki müze d-.w> .ı 

ğer hiyeroilif itaretleri muvazi i· sunda Kayseride buluaan l»ir aü • 
barelerin mukayesesi ıaretiyle tes tun daha vardır. Buaünlerde kop
pit olunyor ve yazıbtında bazı de- y~ ettiiim ba çok meraklı kitabe • 
iitiklik ıörülüyordu, Eti biye- de zikri ıeçen methur kral Val• • 
roilifiyle yazılı kitabelerin bu tu· Dadamemaıın adı tekrar ıeçmek • 
retle ıırrı çözülmeie batlandı. Ar· tedir. Bu kitabe krahn veya kra· 
tık, benim kitabımda da görülebi· im babannın 'mezar lafı olması 
leceji gibi tarif tekilleri buluna· muhtemeldir. Uzun üırlar ıeç • 
bilmekte ve bu dilin Boğuköyü tikten sonra bir hıristiyan aileai 
arıivinde bulunan çiYİ yazılı Eti yeniden kendisine mezar taıı ola· 

rak kullanmıf ve üzerine bü,Uk 
ve Luvi dili ile kardqliği anlqıl· bir haç Te kadeh resmi hakkettir· 
maktadır. 

mittir. Kitapların olduiu ıibi 
Hacıbayramdaki müze depo· mezar taılannın da bir yazısı (ka

ıunda bir heykel ıövcl'eıi bulun- der, tali) vardır. · · 

maktadır. Bu heykelde Eti Fırtı· Sözü burada keıiyorum. Zikri 
na Tann11aın sol elinde bir balta geçen ıu üç kitabe laiyeroilif ya• 
tuttuiu ıörülüyorı Geyimi ii:aerin· zdı Eti kitabeleriırin okunmaıı A· 
de de Türk -lf abeaine göre trans• nadolunun en eski kültür ve tari· 
kripsiyonunu koyduğfılm u ayni hini nasıl aydınlattığmı açık gös
zamanda terciimeıiai yaptıiım ki· teriyor. Bu değerli kitaheler eıki 
tabe bulunmaktadır.. Traskripsi· Anadolunun timdiye kadar ma • 
yonumda tam bir kelime ifade e· lUnı olmıyan bir millet ve mede • 

Eğer harp 
olursa ... 

Hangi devletler hangi 
devletlerle birlik 
olacaklarmış ? 

Büyük bir İngiliz ıazetesi yeni 
bir harp olursa devletlerin hangi 
tqekküllere dahil olarak hafbe 
ıirmeleri muhtemel olduğunu tel· 
kikle me11ul olmuttur. T abit bu 

teıekküllerin bir batmd.a Alman
ya ve diğer bafmda da Fransa bu
lunuyor. Mezkur gazeteye naza· 
ran harp olursa Macaristan, Lehiı
tan ve bir de Yuıoslovya ( ! ) Al· 
manya taraf mı iltizam edecekler· 
mit. 

Diğer cephede Frama ile bera· 
her İtalya, Çekoılovakya, Roman-

ya, Sovyetler ve Türkiye buluna· 
caklarm19. Galiba ne Bulıariıtan, 
ne de Y UDADİstan müıtakbel 

harpte biç 1'eaaba kablmıyor. 

ismi Daily Mail olan bu gazete
nin iddiaaına nazaran Almanya ve 

Almanya ile beraber olan devlet· 
ler Franıa ile beraber olan devlet
lere nazaran bir f aikiyet gösteri • 

yorlarmıf. Çünkü o memleket • 
lerde harp fikirlerinin telkinine 
çok çalı9ılıyormuf, sanayi vaıı • 
taları daha çokmuı ve merkez, va· 
ziyetinde bulunuyorlarmıf. ikin· 
ci blokun ise harp arzusu yokmu,, 

aralannda ne ittihat, ne bir tey 
varmıt. 

Daily Mail'in bu tahminlerini 
mevzuu bahseden lstanbul gaze • 
tesi Yuıosla vyanın Almanya ile 
beraber hareket etmesini ıayrı 
münıkiln g&rerek, biribirine 
ııkı bir surette dots ra -
bıtalari1le bağlı olan iki 
millet Yana, o da Franıa ile Yu· 
gosl_.,,a elchalmw ve bu doıtl11· 
iun 10n -..•um ıuikut hadisesi 

üzerine bir kat daha tılcelli ettiği· 
ni sö1liifer. 

Lehistana ıelince mezktr ga· 
zete, her ne kadar bu memleket 

son zamanlarda komıuıiyle bir 
vals oyununa kalkıtmıt ise de bu 
damın bir izdivaç ile neticelene· 
celine delalet edecek ortada hiç 
bir emare görtinmediiini yazı· 

yor. Nihayette lstanbul gazetesi 
soruyor: 

"Bu büyük lnıiliz ıazetesi ta· 
rafı'1dan taaavvur edilen teıekkül· 
ler. içinde İngiltere ne oluyor? O 
devlet ortada yok; lngiltere her 
vakitki gibi mükemmel ıurette le· 
cerrüt etmit bir halde kalıyor. 

Halbuki bava yollarının her 
türlü t~vüıata açık bulunduğu 
bu deft.rde laıilterttain tecerrüt 
etmit bir halde kalmasına i!Jlkin 
yoktur.,, 

d niyetini tanıtıyor ve bütün bu ki -den i eoıramların manaları ıös• ...._ 
tabeler bu zenıin memleketin pek F "h b" · · lh hukuk h terilmiıtir. atı ınncı su ma -
eski çağlardanberi haiz olduiu k · d 

Serbest çevrimi ..;;.yledir: emesın en: 
7-" eski tan ve tereften feıahatle bah· 

"Bu tanrılık heykele ıunulan sediyorlar. Karaaümrükte Toprak soka -
ğında Al:ıah çefmesi -üstünde 

armaıanları yani yağ, ekmek, Ö· .. ••••••••••••! No. 7 evde Hafız Ihsan Eden· 
küz eti ve iki küp tarabı kim .ıır- Vapurculuk diye: 
aa balta tqıyan bu tanrı tarafın· Necip Efendinin aleyhinize i· 
dan öldürülecektir.,, TUrk Anonim Şlrketı lcame eUiii alacak davasmda da-

Cerablus Eti kralı bu heykele lstanbul Acentalığı vacı davaımı f&hitle iıbat ede. 
tahsis ettiii armaıanlarm kötü a• Liman ban, Telefon: 22925 ceğini ıöylemit ve talebi vaki u -
damlar tarafmdan Çalmmasmdan ıulü kanuna muvafık görüldü • 
korktuju .. ıre,kelin . üzerine a iü"4l"1 10 - 10 - 1934 tarihli 
yazdıiı yazılarla onları korkutu· çeleyj ..WCemede H. U. M. K. 
yordu. Ca.rtui pnünden ....... lwr ı nun 401 inci maddesine tnfikan 
~y .. i - Sıvas demiryolu ya• aün ... t t.30 da Mudanya Yohına muameleti:1 flYap karan ittihaz 

prldrfı ıırada Sultanhanmda bir Tophane nbbmmdaa bir vapur edilmit Te mahkemenin 10 -
hö,Ofün yarmumda mühendiıler kalkar. 11 - 1934 saat 14 e talik kılın • 
tarafından bulunarak çıkanlan •-------•••••! dıiı ilin olunur. (2979) 

~=Çeviren; A. c.:::: 
ba9lamıf h. Bars hiç yerinden 
kımıldamadan onu tetkik ediyor• 
du. 

Bu sakallı adam ayakta durdu· 
ğu zaman mutJaka bir dev ıibi iri 
görünecekti. Çünkü aiır kalas· 
ları oyuncak sibi kaldırarak yan 
tarafa attıkça bu itin ancak bir 
dev kuvvetiyle yapılabileceiini 

anlıyordu. Sakallı adam bu esna· 
da hiç bir söz söylemeden kalaı .. 
ları kaldırıyordu. ·Bu iti bitirdik· 
ten sonra daha ziyade eğilerek 

Bararn bacaklarını muayene et· 
mitli. Bu muayene bir 1lolclot ti
bi büyük, dikkat ve ve itina ile ya
pılıyordu. Bu it bittikten ıonra 

batını kaldırarak demitti ki: 
- ''Bir bacağın kırılmıf, bili • 

yoraun değil mi?,, 
Bara batını eğerek bu sözü tas

dik etmitti. Hakikatte ae bacalı· 
nın kınldığını henüz b:lmiyordu. 
Çünkü Barıın aklı fikri kendi vü • 
cudunda değil, büıbütün batka 
yerdeydi. Bacasını kurtarmaia 
çalıtalıclanberi aradan seneler se

neler geçtiğini zannediyordu. De
mek ki; 

Fakat timdi bacağının Ju. 
rılmaıına o kadar ehemmiyet ver• 
miyordu. Daha evel böyle bir f .. 
liket onu alt üst edebilirdi. Şimdi 
ise yalnız batını eğmekle kanaat 
ediyordu. Aklı, fikri bunda oldu· 
ğu halde henüz kendisini rüyada 
imit ıibi görüyordu. Sakallı a • 
dam o~un bacağını bü,W. bir me
haretle sarmala batladıiı zaman 
bile hiç leeini ~ıkannamttb. 

Sakallı adam evveli büyük bir 
bıçakla uzun tahta parçaları keı • 
mitti. Oadan senra taJyare enka
zından kaplama tahtaları çıkar • 
mıfh. Ark•ıındaki ceketinden 
de deri ipler çıkardıktan sonra 
Barıın bacağmı güzelce samnfb. 

Bara bu aralık yukanya bakı

yor, orada yalnız bir açık ıiirtiyor 
ve Oı"adan nasıl dııarıya çıkabile
ceiini diitünüyordu. Sakalı. adam 
kalkmasına yardım ederek ona de
mittl ki: 

- "Gel timdi ıidelim.,, 
Ban ıakalltnın kolunda •e yal

nız bir ayağmdan istifade ederek 
yürümeğe baılamıttı. Evveli. bü • 
yük kapımn önünden aeçilmit ye 
ınahzenin intihalarma doinı yü -
rünmüttü. Burada abanoz aia • 
cından mamul bir duTUın ortatın· 
da bir açıklık ıôrünüyorda. Bu a
çıklık bir adamın eiilmeden ıeçe
bileceği kadar yük,ekti. Fakat 
dev boylu .. dam yardım eltili ya· 
ı:arı arkadatiyle bera~r ejilme • 
den oradan ıeçemndi. ~Ilı"&· 
dam Barsa dem ~,ti ki: 

- "Dikkat et lci batmı çarpmt· 
yaıın.,, 

İkiıi de eğilerek oradan ıeç· 
mitler ve karanlık bir dehlizden 
yürümeje batlamıılardı. Bu kı•· 
rıntılı yol mütemadiyen yokut J'U
karı gidiybrdu. Yol gitt;kçe ıe • 
nitliyor ve nihayet diler bir mah· 
zenin önünde bitiyordu. Bu mah
zenin methalden dıtarıda üzerle· 
r'.ne kar yağmıı çam ağaçları gö· 
rülüyordu. 

Bara temiz kar havasını çijer· 
)erine kadar çekmipi. Bwıun Ü• 

zerine kendinden ıeçenk Ja11İd1111 
bayılmıfti. Şimdi sakallı iktiJ* 
Baraı arkaıma yüldend'ği halde 
çam ormanı içinden yürüyordu. 
·Artık kar yajmıyordu. Her taraf
ta karlar pırıldıyordu. Yerde or-

manda yqıyan ha,yy; .... --' 
izleri ıörülüyor ve uzaktd 
rın boğak boiuk uJu111al 
yordu. Ban..,_ kendine 
man üzerin"e büyük bir• 
tu örtülmüt olduğu ve h 
vir edilmit bir oda içinde 
duğunu görmüttü. Od..,... 
lıjı, emin bir yerde bul 
dan mütevellit Barsta 
f rrah uyandınnıf tı. B;r.I 
etrafını tetkik etmeie 
zaman ıayriihtiyari ç 
manmı hazırlamıf, A 
dojduju köy kilisesinde 
huzurunda okuduğu ilih

0 

tünmÜf, köy çocukları il• 
geçirdiği mesut hayatı S 
önünde canlandırmııtı. 

Barı nerede bulundu 
me miaafir olduiunu ıord 
mek istiyordu. Fakat 
oturan sakallı adamın t 
nazarları karııamda sualltl 
zında tıkılarak kalıyordd· 
adam demiıti ki: 

- ':Damım altında bot 
Artık uyku yeti,ir, fimdi 
yemek yiyelim.,, 

ihtiyar kalkmıt, alet 
kaynıyan teııceı:eyi indi 
bir kaba süt doldurmUf, 
mele cloiramıt ve onu 
uzatmıttı. Barı ıüçlükle 
doirularak verilen bu Y 
meie baılamıttı. Şimdi 
Mç sesini çıkarınadan aı 
rinde -çay pitiriyordu. 

Ban sütlü tiriti büyük 
ha ile yiyordu. Çünkü • .s 
ı"ette karnı aıçılcinJttı. 1'iri• 
dikten 10nra, üıtüne pe 
Qıek Jedikten ıve ~J.., 
l4bl soıwa eli r•Jl'İ ibti 
ta•almaına ıitmifti. F 
ltitda ta~a.reci elbi ... İ 
nı anlamıftı. ihtiyar hdl~ 
na •arınca ıidip duftl'b. 

• • 
ran tayyareci elbisesıOI 
onu Banın önüne k:~ID'lft'I 
oradan yavaı yavaı .uı..-m 
kasını çıkrmıt ve fakat. 
nezaretinin yüksek amir 
sında bile ciıara içme 
miyen Bara ilıti)'tlrın öO 
karasını yakmaia birde 
saret eclemem~ti. B 
ihtiyar ilk defa olarak l 
derek mata ile ocaJdall 
parçan almıt ve onu 
rak dem itti ki· 

-"itte sana ateş. 1 
r-,ıı yak!,, 

Ba üzerine t 
d ek CI 

cifarayı içerken llat~ 
vakaları b:rer birer d"" 
nihayet ihti7ara aor111utl"l 

- "O yer altındaki 
d• .. 1 .• , ar, soy er mısın.,, 

ihtiyar cevap ve1111ifll 

- "Orada Monıol 
metfund•. Burada oW 
çok Molaon mezarları 

- "Bu mezarlar 
dan kalmadır? Çok ~ 
nilyorlar .,, 



lspartada Belediye 
işleri ilerliyor 

~· klektrik, kanalizasyon - Orta 
1 

e tep kafi değil !-Biçki yurdu 
'Pa.rta 

13()) ra.k (liuıuıi) - Isparta, r bjttabi elektrik de sönmüttür. 
İnded· a.nıında bir yaylanın , Sonraları Gazi Hazretlerinin bu -

da.rı ır ... Arazisi kumsal ol - raya gelecekleri tahakkuk etmesi 
te Çok &ul Ve bostan yeti§tir- üzerine hiç olmazsa mÜ§arinüley· 
~ta .~1\'eriılidir. Şu kadar hin ikametgahlaqnı ve §ehrin ba· 

"e ~1 ~tinden demiryoluna zı yerlerini tenvir için Hilmi Bey 
lıı olnıa~~ız cihetinden de bir tarafından tertibat alınmıt ve bu 
~tti l'Uk 1

K1ndan iktisadi va • tertibat bilahare §ehrin umumi 
A.r •elenı · · · l l'k )on eınııtır. teıvıratına esas olmu§tur. P ı 
konı - Antalya demiryolu • fabrikası §İmdilik bu ihtiyacı te • 
~r/u vilayetten geçirilme- min eylemekte ise de belediye rei· 
d, 80 Ur eyleıniı, denize doğ • si su kuvvetinden istifade ile elek· 
dııiu~;e Yapılınağa ba§lanmış trik iıtihsal edecek ve şimdiki di
. llirııa.n halkta büyük bir se • namolar ihtiyat olarak kalacak· 

% etleri .. ··ı .., b I . t. goru mege aş a· tır. 

t,ki d . 
kend· eyırlerde kendi haline 

1 tıı k 
· oltıı b u adderatına terkedil· 
tt de\'r'u nıeşhur şehir cümhu -
~e tt .. 1'

11den sonra kademe ka· 
ıı VJetk·b 
ıtur~ a. uslarından kendi-

l"ınağa. batlamııtıı:. . 
1&sıt11 Belediye 

~dtıı ~i ~n~n değerli tahsiyetle • 
1 ~d· t'iıı de ~belediye reisi Hil
t) ır. 38 ~ Yatlarında bu genç 

~~~reis öyle diyeceğimki 
fil ~~r ~h vermittir. Yedi 

~/'el. 1 rıyasetinde bulundu -
i~~' '~eye üç defa intihap o -
~i' llkın yüksek sevgileri· · 

1
1 i"'- 1

!hr. Vilayet dahilin -
~d· tlt1n h kA ff O l)'t eınen a esı onun 

11tt reiıl' .. · ı 
t, ~ ıgı zamanında yapı -
· t:rldar, sular, caddeler,, 
liilnıi 

8 
ao~ak açmalar, sıhhi 

141 h . eyın nazarından kaç· 
~· ePıın· d d • 11lde k 1 e azim ve ira eaı 

·>,ı Uveden file getirmit • 

~ ellıleker 
de au ın •uyu ve havalI fev-

tce,i 1 ıeldir. içme suyunun 

~ttıba.ı~;2 dir. Bu su, muhte-
1" hu1Uı .dan toplanmaktadır 

• t •- l •Yeti de meaamatlı 
'i' ~! lr d , 
~1lldell ı·ı1n an süzülerek ken· 

&\l (2% lre. olmasıdır! Şim· 
:le font ) hın lira. ile fenni bir 

'ntC4.kt \'e 'betonarme borula· 
g ır. 

v· "'""'• tl'l'er llleaeleai 
\lttd,ıı ~ ~ra.~isini kumsal ol· 
~;~edir, lnıur ıuları ıüzülüp 
· 'lt her Onun için burada 

· >'er ıa.nı 
10"1 ' ~lrd an sulamak mec-
~tire llı ~ Şehirden dört 
lıı_ de kiaç:lc . ki kum ıırtlarmm 

ı~t' ı~, ıhr göl vardır. Ro-
·ı ·1t t" nınd 1 "net 1ı a. açılmıt olan 

tdil lttı -. .. k" 1.. ttl'\ ere'k ( •11.1usta ıme teo-
h,~ 'sd,C4.'k 

1041) metrelik bir 
~\lL tleti11 • ."e beton borular
i ~C\L ıç1ne d" k" ! hil\ 11\lır. 8 ort ılometre 

:ı~tı-\ıt·~~r'dır, u:un da ketfi yet· 
t l • ı,,.,t' ou • d . ... 

t ·~~d· \te d'" u a ıçmege 
'fı l'eıı~~r. lçiıı~er •uyun evsafı· 
~~tdıl' l'a~ı. e 6:7 kiloluk sa· 
ttı"'ı • b 111 \'e . 
it .di h ~ledi lle_fıa balıklar 

ttd.:ı. ~ •uı )'e teıai H"l · B ,,., k ltın 
1 

ı mı ey 
l' 'llre .... 

11 
ah \'e isalesiy • 

\J ·~e u" 
de "1~, l!t, ara§maktadır. 

"t ~ 1 aef lctru, 
~ ... "~ e~rli'"· 
r,~ -.ql\ct, ~l ~l'irı Kın bidayetin-
dt '~d hi.. nıuta.aarrıflığı 
"'-'~ '11 ~ A."uıturyalının ..... ,ita._ ~t'~L re)'a. 1 "'l' "'t ~. n a. ınmıı ise 

lllt tı~'-ında. o adam 
1
' olduiundan 

Kanalizasyon 
Çarıı civarında 3 kpldan lağım 

yapılmııtır. Mahallelerde kuyu 
usulü caridir. Arazi çok kumsal 
olduğundan §İmdiye kadar kazıl· 
mıı olan çukurların dolduğu gö • 
rülmemistir. Bu cukurlar 20 . . 
metren elli ve hatta yüz metreye 
kadar açılmııtır. 

Orta mektep 
Mektep biDası, ıehrin en güzel 

ve betonlu bir caddeıi üzerinde -
dir. Bu bina eskiden idadi olarak 
yapılmış Ye (1318) senesinde or· 
ta mektebe tahsis olunmuıtur, 

1330 hareketi arzında bina çok 
ıarıılmıt olduğundan üçüncü katı 
kaldırılmıttır. Mektepte on iki 
muallim ve kız erkek ( 400) talebe 
mevcuttur. Mektep ki.fi gelmedi· 
ğinden dört dershaneli kargir bir 
pavyon daha ilave olunmuıtur. 

Ispartalılarda ötedenberi bir ana• 
ne haİinde olarak yüksek bir tah
sil hevesi vardır ve bu aık sene .. 
lerdenberi sönmemektedir. Onun 
için bir orta mektep bu heveakir 
halkı tatmin edememektedir. Bi .. 
naenaleyh lbir liıe kısmının da a .. 
çılmasına dört gözle intizar edi • 
yorlar ki bu muhterem ve ıakin 
halk böyle bir mükafata tam ma
nasiyle istihkak keıpetmiılerdir. 
· İaparta muhitinden yetiıen ço
cuklardan yedi talebe Berlin, Pa· 
riı ve Londrada tahıildedirler. Aa
keri mektepleriyle tıp fakültesin .. 
de de Ispartalı talebeler çoktur. 
Yalnız tıp fakültesinde bunlardan 
27 talebe vardır. Buranın çocuk· 
ları çok zekidirler. A vrupaya gi
denler de müsabakada kazanarak 
gitmitlerdir. , Kaza ve köylerden 
tahsil için gelen elli çocuk mek -
tepte yatıp kalkıyorlar. lspartanın 
yerli çocuklarından kıtın soba ve 
ı§ık bulamıyan fakir talebeler de 
geceleri mualilmlerinin nezaretin 
de bu pansiyona getirilerek onlara 
çalıtmak imkanı verilmektedir. 

Dikit yurdu 
Burada Fethiye hanım namın· 

da ıanatki.r bir kızın açtığını ha· 
her aldığım dikit yurduna uğra
dım. Bu çalıtkan kız latanbulda 
biçki ve dikit öğrendikten sonra 
babasiyle Afyonkarahisara gel • 
mi§, sonra doğum yeri olan İspar· 
tada bir yurt açmağa heves etmiı 
ve tek baıına olarak buradaki ev· 
lerine gelmi§tir. Fethiye hanım 
iki senedenberi bu iıte sebat ~yle
mifae de birkaç talebeden batka 

Yeni Belediye rei
sinin ilk işi 

Ekim biçim, okuma ve 
yapı işleri ne halde? 
Akhisar, (Husuıi) - Belediye 

seçimi hararetli olmuftur. Kaza 
merkezinde rey verme hakkına 
malik on iki bin yurttatdan altı 
bin dört yüz kiti reyini kullan· 
mı§tır. 

Müteakiben Cumhuriyet Halk 
Fırkası namzetlerine rey veril -
miştir. 

İntihap üç gün sürmüıtür. Se • 
çilen azalar memleketi hakkiyle 
temsil edebilecek aurette her sı -
nıftan ve muhtelif meslek sahip • 
lerindendir. Belediye reisliğine 

evvelce yüz batılıktan istifa et -
miş olan Nüzhet Bey seçilmiştir. 
Yeni belediye reisi memurların ve 
dostlarının tebriklerini kabul et • 
tikten sonra meccanen ilaç almak 
için müracaat eden fakir bir ka • 
dının reçetesini imza etmekle iıe 
baılamı§hr. 

Kunduracı, demirci, terzi gibi 
esnafın gece çalıımamaları ka • 
rar altına alınmıştır, bu gibiler 
dükkanlarını akşam muayyen va • 
kitte kapıyacaklardır. 

Sütçü, simitçi gibi satıcıların 
mallarını satarken yüksek sesle 
bağırmaları da yasak edilmiıtir. 

Bu sene Akhiıarda ekim, bi • 
çim işleri yolunda gitmiştir. Bağ· 
cılar üzümlerini değer fiatla sat • 
mıılardır. Tütünler de çok nefis 
hazırlanmaktadır. Tütün fiat1a • 
rınm da iyi gideceği bekleniyor. 
Zeytin mahsulümüz bu sene he -
men yok gibidir. Diğer mahsu • 
latm feyiz ve bereketi yerindedir. 
Akhisarda açılan Ali Şefik Bey 
orta mektebi Ali Şefik Bey ikmal 
mektebi olmu§tur. 

Cumhuriyet bayramı için ka -
zada büyük bir hazrrlık vardır. 
Yapılacak büyük balo için timdi -
den tertibat almmı§tır. Kaza kay -
makamı Cavit Bey genç ve faal 
bir zattır. Umranı ve maarifi ka
zanın en ücra bir köıcaine götür
mek, mektep olmıyan köylerde 
mektep y~ptırmak ve yol yaptır· 
mak için faaliyetle çalıımaktadır. 
Gerek kaymakam beyin ve gerek 
genç ve faal belediye reisi beyin 
müıterek mesailerinden memle • 
ket için feyizli itler beklenmek -
tedir. 

Asım 
____________________ , ___ ___ 
devam eden bulunmamııtır. Tek
rar Afyona. dönmek, nefsine ağır 
geldiğinden büyük bir azim ile 
burada oturmaktadır. Ne yazık 
ki bu genç ve sanatında. kuvvetli 
olan Türk kızının güzel niyeti tak· 
dir oluna.ma.mıf, ne kimse gelmiı, 
ne de kimse kızını göndermittir ! 

Şu iktısat devrelerinde kumaş 
parası kadar, belki de daha fazla 
bir parayı terzilere vermek, aile 
bütçesini harap e.tmek demektir. 
Isparta hanımlarından dikit ve 
biçki bilmiyenler ayda elli kurut 
ücret vererek bu yurda devam et· 
seler hem hotça bir vakit geçirir -
ler hem de sonunda bir sanat sa -, 
bibi olarak erkeklerin gözlerine 
daha ziyade girmit olurlar. 

Ragıp Kemal 

Samsun-Bafra demir 
yolunu yapmak için 

1935senesi bütçesine konulacak tahsi
sat hakkında tetkiklerde bulunuluyor 

Samsun - Samsundan ha§lıya· 
rak Çar§amba - Terme ve Bafra 
Alaçama kadar uzamak üzere sa· 
hil hattı imtiyazı verildiği vakit 
halk çok sevinmekle beraber bu • 
nu biraz da f Üpheli olarak kabul 
etmişti. Çünkü yurdumuzda uzun, 
kısa, dar, genit ne ıekilde olursa 
olıun demiryollarınm pek öyle 
bilindiği gibi az sermaye ile vü • 
cuda getirilmesine imkan bulun • 
madığı, sahil hattının bilahare 
Devlet Demiryollarına intikal et • 
mesiyle de sabit olmu§tur. 

·Ancak bu son vaziyettir ki; 
halkımıza muhtaç olduğu ümidi 
vermittir. Nitekim Kayseri işlet • 
me müfettişi Muhsin beyin tetkik 
için Bafraya kadar gitmesi, dev • 
letce de, halkca da mevcut arzu -
nun canlı bir sahaya girmek üzere 
bulunduğuna i§arettir. 

Bafra kasabası nufusu ve gü • 
zellik itibariyle iç Anadoluda ba • 
zı vilayetlere mütefevvik olduğu, 
hele kazalar arasında birinciliği 
kazandığı muhakkaktır. 

Şimendifer bugün kara yolla· 
rı vesaitinin en mükemmel ve en 
ömürlüsüdür. Bu itibarla Bafra -
ya hatta daha ileri Alaçama ka • 
dar uzanacak ıahil hattının hasıl 
edeceği f aidelen birer birer say • 
mağa lüzum yoktur. Bafra ve 
Alaçam arazisinin bir çok kısım • 
)arı bo§tur. Bu yerlerden fenni bir 
surette istihaalat yapılırsa her sa -
hada memleket itinin bolaracağı 

gün gibi aıikardır. 
1927 aeneıinde Samsun-Baf

ra hattı ve umumi masrafı hak· 
kında tanzim edilen bir rapora 
göre, Bafra hattının en arızalı kıs· 
mını Fen.er cihetindeki (Derbent) 
ıahası tetkil etmektedir. (3250 
metre) uzunluğunda olan bu kı • 

1zmir, afyon tüccarları 
bekliyor 

İzmir - Uyufturucu maddeler 
inhisar idaresine afyon mübayaa-
11 için henüz emir gelmemittir. 
Tüccarlar bu vaziyetten tiki.yetçi
dir. 

Mübayaa emrinin 'daha bir 
müddet uzaması muhtemeldir. 
Buna sebep uyufturucu maddeler 
inhisar idaresiyle Avrupadaki af· 
yon karteli mümeaailleri araaında
ki temasların menfi bir netice ver· 
meaidir. 

Buvaziyet uyu§turucu madde • 
ler idaresinin doğrudan doğruya 

harekete geçmesini intaç etmiştir. 
Ankarada kurulması tasarlanan 
afyon fabrikasının derhal inşa e· 
dilmesi kararlattırılmıştır. Bu fal). 
rikada ham afyonlar muhtelif tip
lerde mamul hale getirilecektir. 

Alpullu şeker fabrikası 
Alpullu teker fabrikası senelik 

faaliyetine nihayet vermiştir. 
Al pullu f abr:ikaları müdürü 

Şefik bey açılma merasimi yapı -
lan Turhal şeker fabrikasında tet· 
kikatta bulunmak üzere Turhala 
gitmittir. 

sımda denizden uzaklaşmak ve 
heyelandan sakınmak için (1160) 
metre tulünde bir istinat duvarı 
yapılmasiyle güzergahı imla üze • 
rinde tesis etmek daha muvafık 
görülüyordu. Yapılacak duvar te· 
melleri ekseriyetle yerli kayalar 
üzerine istinat edeceği gibi lüzu -
mu olan kum ve çakıl da mevkiin· 
de bulunduğundan istinat duvarı· 
nın inıası çok kolay olacaktır. 

O zamanki hesaba göre yalnız 
3250 metrelik kısım üstünde Kür
tün Irmağı üzerinde yapılacak be
ton köprü dahil olduğu halde cem· 

Samsun ile Bafra arasında hali 
hazır şosa tulü 52 kilometreden 
ibaret olduğundan ve demiryolu 
güzergahının, şosanın 40 ıncı ki· 
lometresinden itibaren mevcut 
sert iniş ve yokuşları hafifletmek 
için 3 - 4 kilometre kadar dolaş· 
mak mecburiyeti olacağından bu 
güzergah tulü 56 kilometre tah· 
min edilebilir. Buna istasyonların 
geniılemesi ve makas tulleri de 
ilave edilirse güzergah tulünün 60 
kilometre olarak kabulü icap eder 
ki, Derbent te dahil ve umum ma· 
sarif 1284000 lira olacaktır. 

Buna mukabil o zaman göste
rilen tahmini varidat, masrafı kar
ııhyacak ıekildedir. Bugün it~er 
eskisine nazaran biraz noksan ıse 
de buna mukabil 1927 senesinde· 
ki itçi ücretleriyle bugünkü ücret· 
ler arasında hemen hemen yatı ya• 
rıya fark vardır. 

Samsun _ Bafra hattının in • 
şasının 1935 senesi bütçeıin.e ko -
nulma11 için §imdiden başlıyan 
tetkikat neticesinde muhit için ıe· 
· d' • • ve memlekete faydalı ka· vın 1rıcı .... 

rarlar alınacağı muhakkak gorv· 

lüyor. 

Yangın yerinde kadın 
teklif eden adam 

lzmirde Büyük Gazi bulvarı cİ• 

varında yangın yerinde bir hırsız
lık vakası olmuttur. Geceleyin 

yangın yerinde dolaımakta olan 
İsmail oğlu Kasap Ihsan efendi • 
nin yanına giden tanımadığı, eı -
mer, zayıf ve kahve rengi elbise 

giyen bir adam; genç ve güzel ba
zı kadınları tanıdığını ve isterse 

kendisini götürebileceğini söyle

miş, Ihsan efendinin muvafakati 
üzerine kendisini yangın yerinin 

ortasına doğru götürmüttür. Ora· 
da biraz kendisini beklemesini 

söyliyerek ayrılan bu meçhul a • 
dam; az ıonra üç arkad&§iyle ge • 
lerek Ihsan efendinin üzerine hü -

cum ederek ve kendisini döverek 
yaralamakla beraber üzerindeki 
30 lirasını da almıılar, kaçmıı -

lardır. Zabıtaya yapılan §ikayet 

üzerine otomobil tamircisi Hakkı 

oğlu Şekir namında biri zan al .. 

tına alınmıttır. Tahkikata devam 
edilmektedir~ 
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mı olmuştur. 

Malny çoktanberi Dokteur An· 
te Pavelitch tarafından teşkil e· 
dilmiş olan suikast komitesine ıir· 
miş bulunuyordu. Bu komitenin 
merkezi Budapeştededir. Asıl İs· 
mi Babich olan bu adam vaktile 
Zaprepte çıkan Novosti gazetesi· 
nin müdürü M. Schelegel'in katli· 
ne iıtirak etmiıtir. 

Ondan sonra Yugodavyadan 
kaçmıf ve gıyaben yirmi seneye 
mahkUm olmuştur. Bundan sonra 
komitenin en sadık adamları ara· 
sına girmiştir. 

Bu tethit :komitesinin en büyük 
reisi hali hazırda Poglavnik iı· 
minde olan bir adamdır. Malny 
bu reiıe sadakat yemini yapmııtır. 
Kendisine onun tarafından ilk e· 
mir geçen eylülde verilmitlir. Fa
kat emri veren doğrudan doğruya 
Poglannik değildir. Onun tarafm· 
dan bir vasıta gelmi§tir. Emri teb
liğe vasıta olan adanı iki taraf ara
sında malum olan itareti vermiı
tir. Kendisinin Poglavnik tarafın· 
dan geldiğini anlatmıştır. Bu e· 
mir münakaşa kabul etmiyen bir 
emirdi. Gelen adam: 

- Poglavnik sana emrediyor. 
Buradan çıkacak, arkana bakma· 
dan emir verilen yere gideceksin. 
diyordu. Eğer bu emre en küçük 
bir itaatsizlik göstermiı olıa ölüm 
muhakkaktı. 

Malny ile Poglavnik tarafından 
gelip kendisine emir veren adam 
arasında bir mülakat mahalli ta· 
yin edildi. Bu mahal Almanyanın 
Münih şehrindeydi. 

Bundan sonra emir veren adam 
Malny'ye bilet parası ile iki bin 
frank teslim etti. Bu yol masra· 
fıydı. 

Poglavnik namına Malny'ye c· 
mir veren bu esrarengiz adam 
Kramer idi. (Bu adam bir iki gün 
evvel ltalyanm T orino şehrinde 

diğer bir suikast reisiyle beraber 
tutulmuş olan kimıe~ir.) Malny 
Münihe varıp ta Kramer ile bulu· 
şunca kendisine üç kiti daha ta· 
nıtmıştır. Bu suretle hepsi bet ki· 
şilik bir çete haline gelmittir. 

O günden itibaren Kramer ya· 
mndaki dört kişiyi idare etmiı, 

kendilerini adım adım takip eyle· 
miştir. Bunların yemeleri, içme· 
leri, yatıp kalkmaları hep onun 
emri altında cereyan etmiştir. 

Malny ile beraber diğer üç kişi 

Münihe Macar pasaportu ile gel
mişlerdi. 

Malny burada bunların elinden 
pasaportlarını almıştır. Yeni bi· 
rer vesika vermi§lİr. Bu adamlar 
Münihten lsviçreye bu yeni evrak 
ile geçmişlerdir. 

Beş kiıilik çete laviçrenin Zü
rih §ehrine varınca iptida iıtaıyo· 
nun büfesinde yemek yemiıler, o· 
rada yeni bir ta~imat almıılardır. 
Kramer dört kitiden burada ayrıl· 
mış, Lozanda birleımek üzere söz
leşmiılerdir. Çete Lozana varın· 
ca Palmier oteline inmitlerdir. 
Kramer ise Fransanın Culoz ka
sabasına gitmiş, orada bir gece 
geçirmiştir. (Son gelen haberler· 
den anlıyoruz -ki Kramer burada 
çetenin asıl reisiyle görüımüıtür. 
Bu da İtalyanın T arino -!ehrinde 
yakalanan ~avelitch idi.) 

Sabah olunca Kramer tekrar 
Lozana gelmiştir. Bu defa çete 
efradınm ayakkaplarmı yenilet
tirmiştir. Artık hepsi de rransa· 
ya girmek için hazırlanmışlardır. 

Fakat çete efradının hepsi na· 

zan ı ati eelbetmemek için bir 
yoldan Franaaya girmek isteme- d 
mitler, ikisi Evian yolunu ihtiyar SOf ll 
elmiıtir. Diğerleri de Thonon ta· Belgrat, 21 (Telefonla) - Bu· 
rafından Franıaya girmittir. rada ibulunan ve Kralm cenazeıi-

Bununla beraber beş kiıinin ne iştirak eden heyetler memle
hepsi trende yerleımiılerdir. 28 kellerine avdet elmitletdir. Bu 
eylüle Fonteneblöye varmıılar· arada Fransız cumhurrisi M. Löb
dır. Oradan otokar ile Parise git· rön, fakirlere 10.000 dinar iane 
mitlerdir. vermiştir. 

Parise varınca çetenin bir kıs· Alınan gayri resmi haberlere 
mı T enninua - Saint - La zar o- nazaran hükuemt, Macaristana 
teline inmişlerdir. UstaJilerin Macaristandaki faali. 

Diğer bir kısmı Orsay oteline yeti hkkında mutedil bir lisanla 
girmiştir. Kramer ise gene Paris· bazı ıualler sormuştur. Macar 
te diğer çete efra~iyle bir yerde o· hükumetinin de bu suallere çok 
turmamıı, o Haussmann bulva· dostane bir şekilde cevap verece
rında bir baıka otele yerleşmiştir. ği tahmin ediliyor. 

Fakat her gün çele efradını gör· 
meğe gelmiştir. 

Kramer burada her gün çete 
efradına vazifelerinin fevkalade 
ehemmiyetinden bahsetmiştir . 
Kendilerini suik~sta ikna etmek 
için ne mümkün ise yapmıtlır. 

Bir kaç gün Malny'ye bıyıkla· 
rını trat etmemesini emretmif, son 
ra tekrar traş ettirmiştir. Bir müd· 
det sonra çete efradının otellerini 
değiıtirtmiıtir. Bütün bu tedbir· 
ler çete efradının tanınmaması, Ü· 

zerlerine nazar dikkati celbetme· 
meıi içindi. 

Kramer nihayet Malny'yi bir 
gün Kalemen ile beraber Aix' e 
göndermiıtir. Burada Malny'ye 
vazifesi ne olduğu bildirilmiştir. 

İptida Marailyada suikastı yap· 
mak için Malny memur edilmişti. 
Kramer suikasttan bir gün evvel 
kendisine iki tabanca ile bir bom· 
ba vermişti. Son talimat esraren· 
giz bir adamın huzurunda veril· 
mişti. Bunun yanında bir de ka· 
dın bulunuyordu. Aix'den Mar
silyaya hareketleri sırasında Kra· 
mer, Malny'nin elini sıkarak: 

- "Poglavnik senden kralı öl· 
' dürmeni istiyor!,, demiştir. 

Bu emre kendisi için itiraz et· 
mek kabil değildi. Çünkü en kü· 
çük bir itiraz veya tereddüt kendi 
ölümünü mucip olacaktı. 

Malny ile Kalemen ertesi sabah 
Marsilyaya varmışlardır. Fakll 
Malny suikast yapacağı sırada le· 
reddüde düşmüştür. Halk fevka
lade kesafetli olduğundan atacağı 
kurşunlardan diğer insanların öle· 
ceğini düıünmüştür. Bu tereddü
dünü Kalemene anlatmıştır. O va· 
kit Kalemen kızmış, kendisini ko· 
lundan tutup itmiş, küfretmiıtir. 
Eğer Kral Aleksandrı daha evvel 
öldürmek için yemin etmemi§ ol· 
ıaydı, mutlaka kendini öldürecek· 
mif. Bu sırada Malny suikst ye· 
rinden kaçmııtır. Sonra tekrar 
Aix'e gitmittir. Orada indiği o· 
telde odasının karyolası altına si· 
lihla bombaları saklamııtır. Ora· 
dan Avignana gitmif, oradan Pa· 
riıe geçmiıtir. Paristen de Fonte· 
neıblöye varmııtır. Maksadı ora· 
da trene binmek ve lsviçreye git· 
mek imif, bu sırada kendisine jan· 
darmalar tesadüf etmiş, yakalan· 
mıf, önce kaçmıf, dört beş gün ka· 
çak olarak bu civarda dolattık· 
tan sonra da tekrar ele geç.miıtir. 

İşte ıuikaıt çetesi efradından 
Malny denilen adamın verdiği 
malumatın hulisuı bundan iba· 
rettir: 

Romadaki suikastçiler 
Roma, 21 (A.A.) - Havas bil-

diriyor: Marsilya suikastında şe· 
riki cürüm oldukları kuvvetle zan· 
nolunan Pavelitch ile Kvalerni· 
kin tevkifleri hakkında meselenin 
fevkalade olan mahiyetine binaen 
derin bir ketümiyet muhafaza e -

Arnavutluk-Yu
nan münasebatı 

Atina, 21 (A.A.) - Milletler 
Cemiyetine karşı girişilen taah • 
hütlere rağmen Arnavutluk hü • 
kumetinin Yunan ekalliyeti mek· 
teplerini kapamış olduğu ve bu
nun üzerine Yunanistan ile Arna· 
vutluk arasında müıkülit zuhur 
etmiş olduğu suretinde Proia ga
zetesinin vermiş olduğu haber te
eyyüt etmemiştir. 

M. Puank'are 
Nübekur, 21 (A.A.) _ M. 

Poıncare bu saba:b Kübekur -
de ölmüştür . M. Poıncare
nin ailesi efradiyle nazır -
lar~~n M. Tardiyö ve Heryo, 
Reısıcumhurun mümessili Amiral 
Löbigo, muhtelif zevat ve sayısı 
on bin tahmin edilen bir halk küt
lesi hazır bulunmuştur. 

Yugoslav kabinesi 
-- <Baş tarafı ı lnd aayıtaaa) 

mektedı"r. K "d J d ı orı or ar a a ınan 
malumata göre meclis hükumete 
büyük bir itimat göstermİ! ve ye
ni kabineyi tekrar M. Uzunoviç'in 
yapması kararlaştırılmııtır. Ye
ni kabinenin büyük bir ekseriyeti 
eski nazırlardan terekküp edecek
tir. Ancak bir iki nazırın değişti· 
rilmesi muhtemeldir. 

Belgrat, 21 (A.A.) - Kanunu 
esasi ahkamına tevfikan :hükume· 
tin vaki istifasından sonra ayan 
ve mebusan meclisleri reisleri de 
istifa etmişler ve fakat hemen ye· 
niden intihap edilmişlerdir. 
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dilmektedir. Yalnız iki Yugosla. 
vın pasaportlarının ne Fransız ve 
ne de İtalyan pasaportu olmadığı 
malum bulunmaktadır. 

Fransız müfettişi M. Reyer, po· 
lis müdürü ile yeniden görüşmüş 
ise de mahpusları henüz görme -
mittir. lstiçvabın neticesi kendi -

• 1 

sıne bu ak§am bildirilecek ve ihti -
mal bu akşam mahpusların bu -
lunduğu hapishane, polis ve ka. -
rabineler tarafından muhafaza e • 
dilecektir. 

Danonlzm denilen yeni bir 
dine mensupmuş; bu dinin 

esaslar1 neymit? 

l'ukarıdaki resim meşlıur katil 
Vlade Gogriycf'in kolundaki VJJIRO 
komitesinin işaretidir. 

Bu i ·ar~tli kısım katilin kolundan 
kesilmiş ve muhafaza edilmek iizere 
müzeye konmuştur. 

Marsilyada suikasttan sonra 
yapılan fethi meyitten sonra katil 
Kalemen Vladenin müslüman ve 
yahut Yahudi olamsı ihtimali ileri 
sürülmü§tÜ. 

Meselenin bu cephesini tetkik 
eden kimseler nihayet bu muğ!ak 
işi halledebilmişler ve Vladenin 
dinini tayin edebilmişlerdir. 

Vlade ne müslüman, ne Yahu
di, ne de hıristiyandır. Danovizm 
denilen bir dine mensuptur. Bu 
din, yalnız Bulgaristana mahsus -
tur ve halen Bulgaristanda altmış, 
yet.mit bin taraftarı vardır. 

Dinin müessisi - yani peygam· 

Londra, 21 (A.A.) -
1 

re-Avusturalya ha'Va ~ 
iştirak edenler arasında 9 
lar ilk olarak dün saat 

1 

Bağdada varmışlardır· . .ıı .,, 
Mıldenbalden dün sab ~ 
da uçmuşlardı. Binaeılll11~ ğer rakipler üzerinde ha1

1 

vukları vardır. ~' 
Bağdat, 21 (A.A.) - , 

lmamıyan üç "Koınet,, ta~d 
r ' den, Skot ile Keınpbe 1~d•dl 

de olanı saat 21 de Bag . 
mi§ ve yarışta ikinciliği t' 

1 
o elde etmiştir. 1 

Londra, 21 (A.A·) ,,.d~ 
re ile Avusturalya ar&••~9 

· va yarışma iştirak ede~ t1' 
renin hali hazırda vaı•Ye 
dur: ıı: 

1 - İngiliz - Kornet~" 
reisi - Pilotları: Molli•

011 

d. t•"' akşam 20.48 de Hin ıs ~ 
veccihen Bağdattan h•re 

mittir. 0.,glı' 
2 - Holandalı - y 

yaresi: Pilotları Molis -1e 

tiye - 19.57 de Halept~ t' 
miş ve 20.37 de Bağdat 11 

tinde uçmuştur. ,ııdİ 
3 - Holandah - I' f 

tayyaresi - Pilotları: >-•d~ . ,, 
Geysendor. 19,55 te Atı11 

dada uçmuşur. ol; 
4 - Amerikalı - 1:J ~ 

•/ 
Transport - tayyaresı bl 

/ 
rı: Turner ve TanbourJ1 
18 de Atinadan Bağdad• 
etmiştir. 

5 - Avusturalyalı -
Vega - tayyaresi _.. 

·ıı 
Vads ve Benet. Eelektr1 

beri - Danof elan sağdır. Sof -
yada ikamet etmektedir. Kendi- tır. 
si evvela Amerikada tıp ve f else- 6 - yeni Zelandalı y· 

tazelemek üzere Atinad• 

fe tahsil etmiş, bilahare §arkta Hok - tayyaresi _.. ıJı1 
bilhassa Hindistanda büyük bir Makgregor ve Va\ker..,....... 

seyahat yZ!pmıştır. Bu seyahat tinadadır. f 1 
esnasında dünyada mevcut bütün 7 - İngiliz • Fai~f ,P 
dinleri tetkik eden Danof, tetkik- lotları: Baines VI'! Gılfl' 1-1' 
lerinin muhassalası ,olan yeni bir ratöründeki arızadan do 
a· silyada kalmıştır. 
ınin esaslarını hazırlamıtlır. 8 _ İngiliz • falJ<of ,~ 

Bu din, en fazla Budizm' den Kruk • hafif surette ui'' 
ve müslümanlıktan mülhem ol· katlık yüzünden lstre•t:t 
mu§tur. Hristiyanlığın tesiri bun· yor. Bugün uçması ııı" jt' 

dan sonra yer almaktadır. 9 t ·1 A" SP - ngı iz - ır • 
Danof Bulgaristana avdet e- ları: Stavk ve Turne'.~ıı 

dince dinini neşretmeğe başlamış· rindeki bozukluk 1ebeb~ıJ P 
hr. Kendisini ilk önceler pek din· burgede gecelemiştit· ;~ 
liyen olmamışsa da mütemadi gün havalanmak 0iyet1~~' 
propagandaları neticesinde niha· 10 _Yeni Gine • fı'e 
yet etrafına oldukça ehemmiyetli pilotları: Hesmvort ~~ 
bir zümre toplanmıştır. müberrit makinesinde1'~ Y 

Danofun dinine en ziyade za· sehiyle Abbevilde yold~ 
bitler, komiteciler ve kadınlar tır. Bugün hareket ed 
rağbet etmektedir. Bilhassa dul . Diğer altı tayy~r~ ~J,ı' 
kadnların pek büyük bir ekseriye· Mıs Kor!an ile Sınıtırı 
ti bu dini kabul etmiş bulunuyor· leri yirm:nci tayYare ~ 
lar. Bu yeni dinin müntesipleri Bravl, Bükreşte yarıŞ~ıı 
gün ~e?tikçe çoğal~~ktadır. miştir. A 
. Dmın esas prensıple:i kadınlar j e~ 
.ıe erkekler arasnda hıç bir fark Macar baş" 
~Örq}eıınek v~ insanın içinden do- V dl 
g~n he~ şeyı yapmasını mübah arşova .) 
gormektır. y 21 (A·/4 orşova, ,.t 

.. Pey~a1?bcr Dan~f:un iddiasına reşal :ils~.dkski M2'de; 
gore, hır ınsanın ıçınden doğan 1 M. Gomboşü kabul e .. 
şeyler Allah tarafından gönderi. siyle uzun müddet S

0 

len vahiy ( !) lerdir. Bu mukad- Bu mülakatta haridfet&Jf' 
des vahiylerin İcrası bir insan için Bek le hazır bulunJll

11
f 

en sevap şeydir. y Zl (A >.J / arşova, · t 
kil M. Kozlovski M•" ,...,if Bu dine göre dünyada harp ve 

milliyetperverlik en büyük ve en 
iyi şeydir. Harp insanları ıslah 

eder ve milliyetperverlik insanın 
içini tasfiye eder, fena. ~eyleri a· 
tar. En iyi ölüm, başkası tarafn· 
dan öldürülmek suretiyle ölmek. 
tir. 

f . b" . f t "'e !' şere ıne ır zıya e ·r.ıı 

ziyafette hükumet er~~/ 
~ ··ık" keti b• ger mu ı ve as 
hazır bulunmu§tu'· . 

·~· Ziyafet esnasında :of 
çok samimi nutuklar 

dir. 



Seıanik Bankası 
S l'esis tarihi: 1RRN 

ernıayesi: 30.000.000 frank 
JS1 Af\7 B l_l L idare rnerkezı : 

1 tfürkiyedeki Şubeleri : 
stanbuı ( Galata ve lstanbul ) lzmr·ı. 

Samsun. Mersin . Adana 
S Yunanistandaki Şubeleri : 

8.1• elanik. Kavala. Atina. Pir:. 
ı uııı 

~rıı ·Banka muameleleri, Kredi mektupları. Cari hesap· 
arı küşadı. Esham ve Tahvilat lcasalar icarı' 

•det~~ Siva • Erzurum hattı için 150,000 adet normal Ye l 9!>0 
2 l ll kayın travers: 

'dtt ııı ~ Fılyoı - Çatalağzı battı için 40,000 adet normal ve 1755 
3 a as kayın travers : 

•dtt rn ~ Afyon • Antalya battı için 160,000 adet normal ve 1170 
4 a 81 kayı• travers : 

'dtt - Afyon • Antalya battı 
llıiioa• llıakaı kayın travers 

<aıay 

için 175,000 adet normal ve 1365 
kapalı ıarf usulıyle ayrı ayrı 

~·· a çılcanlmıştır. 
~iiııu Unakasa 5 Teşrini sani 1934 tarihine müsadif Pazarteıi 
ca1 8

'
1H ıs d ı -<lır. 1' . le Nafıa Vekaleti müsteşarlık ma'<amın a yapı a· 

l in . alıplerin cari seneye mahsus Ticaret odası vctıkasıyle 
2 cı Parti için " 5897 

1 it 

3 U~c.. ,, ,, " 2882 ,. 
• u ,, " "7113., ,, 

L· ,, ,, "7915,, 
}&t 

1
'aldc · · M k M b b T ... 

1~ tlıld,~ muvakkat temınatlarıoın er ez: u ase ecı ıgıae 
d llltktiırıa. dair makbuz veya Banka teminat mektuplan ile tek-
• bııı11 Uplarını aynı gün ve saate kadar vermeleri Ye komiıyon· 
l .• lat~~aları lbımdır. . . . . "''t•: er bu husustaki şartnamelerı 0 15 it lıra mukabıhnde 

il Nafıa Vekaleti Malzeme Müdürlüiünden alabilirler. p
0 
'-- <6669) 

Sta telgraf ve telefon binalar 
ve levazım müdürlüğünden: 

;il ı;~:~ni;e telsiz gönderici istasyonunda bulunan, lokomo· 
~~kt1 ektrık esaslı hurda makine parçaları müzayede ile ıatı-
" r. T l" '~an· a ıp olanların mezkUr eşyayı görmek üzere her gün 
ttı.. 'Ye tel · · "'h d. l" .. · ·· d • t' k •c:ıek • • sız ıstasyon mu en ıs ıgıne, muzaye eye 1, ıra 
t~llU ,~Çın de 5 ikinci Teşrin 934 tarihine müsadif pazartesi 
~üdurıu~ .. 14 de Beyoğlu Posta T. T. merkezi binasında levazım 
"r Rlitı SUnde müteşekkil komisyona müracaat eylemeleri ve 

tartnanıeyi alabilecekleri ilan olunur. ( 6802) 

~afıa Vekaletinden ; 
~ Ctjn ed 
rı t 1tluha c e lr vers fabrikası yanında inşa ettirilecek olan 

1;
11 ~l\tf tnrnen bedeli (34.000) lira bulunan 10 adet bina ka • 

it "- 1934\ısul~ ~le münakasaya konmuştur. Münakasa 3 -
t·/ ~iiate tarıhıne müsadif cumartesi günü saat 15 le Veka
~ tari •e farlık tnakammda yapılacaktır. Taliplerin teklifleri· 
l'Q l.ı"akkatn~Ye _ınahsus Ticaret Odası vesikası ve 1700 liralık 
a}'tlthu~ " ernınatlarmın Malsandığına yatırıldığına dair olan 
lirı~' fllin ~Ya nıilli ıbir bankanın kefalet mektubu ile birlikte 
~ki" hu he •aate kadar Komisyona vermeleri lazımdır. Ta-
bi!· lltada ~ustakj münakasa evrakını (25) lira mukabilinde 

•rltr, ekalet Malzeme Müdürlüğünden tedarik ede· 
(6457) 

lat 
tıı ~uh:~buı Milli Emlak Müdürlüğünden: 
'· 1\ elır t "h tlı1.ıhte .••ır, }\arı lerde denizden çıkarılıp Boğaziçinde, Atla-

dllir lır cin aya, Moloz ve Akpınar mevkilerinde mevcut 
•ill'ı ~de ?ttev 

8 
Ve eh' addaki kerestelerle on iki bomba nümunesi 

~~be ttta,a~~~ lnazot ve üç köhne kömürcü kayığı bilcümle re
"e "~delleri .ı 1 alıcısına ait olmak ve mahillinde teslim edilmek 
b .,a~ ~eP 

ed .. 1 '.tt heh 
1

_ aten verilmek şartiyle keresteler loptan 153,5 
~· " \i er "'· ı . 11l ı; terind 1 osu yirmi kuruş ve sandallar da toptan bir lira 
''4't f: ttla(Gtn en açık arttırma usuliyle satılacaktır. lsteklile-

\ 

<ın dorıt:l alnıak istiyenlerin 11 - 11 - 934 pazar günü 

t:)~ 
Pey kçeleriylemüracaatları. (M.) (6848) 

~'~t-~-----------------------------tı,~ ~1.ın,k Dem lr yolları ilanları 
tı~ '-•>- '-'a•ıf -::--.---------'"""""'------' 
t '~t \ k.orın:ı eıhedılen takriben 431 ton demir tekrar mü· 
ı'f•i!~l 1S d AU§tur. Münakasa 21 - 11 - 934 çarşamba gü· 
'ıı St.t~.\~k•t nkarada idare binasında yapılacaktır. Fazla 

'~ lerd"e Haydarpaşa veznelerinde be~er liraya aatı· 
vardır . . (6946) 

11 - VAKİT 22 Tcş:inicvel 193..\ .._... 

Tl:!J O KiVE 

ZiRAAT 
B.ANK.A51 

DAQA . 
BiRiKTiREN 
RA~T--~D~Q 

- -
İstanbul ,1 üncü icra mcmurlu- _11111' • 

ğundan: 'O ..ııı 11 B k 
Yeminli ehli vukuf tarafından SffidDliJI an ası 

tamamına yedi bin sel<İz yüz kırk 1 

lira kıymet takdir edilen Galata-
1 

da Camii cedit mahallesinin Fer· 
menecilerde eski Haci F oti, yeni 

1 
Ali yazıcı sokağmdn eski ve yeni 
10 No. h üstünde odaları bulunan 
kargir mağazanın yüz yirmi h:s • 
sede yüz on beş buçuk hissesi tanı 
ve itibarı mezkurdan üç sehminin 
sekizde yedi sehmi açık arttırma· 
ya konulmuş olup 21-10-934 
tarihinde şartnamesi divanhane • 
ye talik edilerek 24 - 11 - 934 
cumartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar İstanbul 4 üncü icra daire
sinde satılacaktır. Arttırmaya 
iştirak için yüzde yedi buçuk te· 
minat akçası alınır. Müterakim 
vergi, belediye, vakıf icnresi 
borclulara aittir. Arttırma bede· 

li hi&seye isabet eden muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş beşini 
bulduğu takdirde ihalesi yapıla • 
caktır. Aksi halde en çok arttmı· 
nm taahhüdü baki kalmak üzere 

, arttırma on beş gün daha temdit 
edilerek 9 - 12 - 934 tarihine 
müsadif panr günü ayni saatte 
hisseye isa'bet eden muhammen 
kıymetin yüzde yetmi§ beşini tut
mazsa sahş geri bırakılır. Madde 
(2280). 2004 No. lı icra kanunu· 
nun 126 ncı maddeıine tevfikan 
ipotek sahibi alncaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı sa· 

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, lra:ı, Filistin 
Ye Yunanistan'da ~ubeleri .. Yugoslavya, Romanya, Suriye 

ve Yunenistan'da Filyalleri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar. 

Jstanbul Harici Askeril !• Deniz:yolları 1

~ 
Kıtaat ilanları 1 ş L E T M E s ı 

Eskişehir Garnizonlarının ,,' Accntelcrı. l<:ıraköy • i(öprUbaşı 
1 el.423b2 - Sirkecı Milhtirdar ı:ade 

kalorifer tesi atı kapalı zarf- ı Han Telefon 22740 --•• 
la yaptırılacaktır. Şartna- ı 
mesini görmek istiyenlerin lskenderiye Yolu 
her gün, miinakasasına işti- ANKARA vapuru 23 Birinci 
rak edeceklerin 22 .. 19 - 934 Teşrin Salı günü saat 11 de 
pazartesi günü saat 10.5 da Portsaite kadar. (6928) 
teklif ve teminat mcldupla
Tilc Ankarada 1\1. l\f. Vekfı
Jcti Satmalrna Komisyonuna 
mliracaatları. 

(355) (6345) 

Karadeniz Yolu 
lZMIR vapuru 

Teşrin SALI günü 
Rizeyc kadar 

23 Birinci 
saat 20 de 

(6956) 
Htn1111m11111w1111u11111111111111ıımıuıtumuı uutttıutmtı ınnnııum•mar.ı•'"tıhtftlllll v m:========~~== 
nı verakı müsbileleriylc yirmi gün 1PiJ 

içinde icra dairesine bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde hakları ta· 
pu sicilleriyle s~bit olmadıkca sa· 
tış bedelinin payla maamdan ha
riç kalırlnr. işbu maddei kanuni
ye ahkamna göre hareket etmele
ri ve dah:. fazla malumat almak 
istiyenlerin 934 - 248 dosya nu-

YAVUZ 
Kadın ve erkek terzisi 

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

hiplerinin dahi gayri menkul ilze· maraıiylc mcmuriyetimize mürn • 
rindcki haklarım ve hususiyle fa· caatları ilan olunur. 

lıtanbul Yenipostahane kar
paında Letafet Han. 

iz ve masarife dair olan iddiaları· ,(3871) .. 
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ilyonlarCa insan Bütün düngada fevkalade 'D 
rağbet kazannıış olan 

• o 
Pilleri ve 

Cep fenerleri 

p 
P L A Y tıraş bıçaklarını tercih ~diyorsa elbette 

bunun bir sebep ve hikmeti vardır. 

Gayet pratik, istimali kolay, te 
ve aonderece iıtifadelidirler. 

karanlıkta yüz metro me1afedeki 
aydınlatarak yolunuza kemali 
devim edı:.:bilirsiniz. 

Pillerin muhtelif boyları 
muhtelif cinsleri Yardır. 

!inhisarlar U. üdürlüğünden: 

Depolarımız için müfredat cetvelleri mucibince ve Türk 

kodeksine tevfikan muhtelif nevi ve miktarda eczayi tıbbiye 

24 - 10 - 934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de 

pazarlıkla alıpacaktır. Taliplerin izahat almak üzere her gün 

ve pazarlık için de tayin olunan günde Cibalide Jevazım ve mü
bayaat ıubcsine müracaatları. (6555) 

Askeri Fabrikalar U. müdürlüğünden: 
Küçük Yozgat fabrikasında Boşing sistemi bir asit sülfirik 

lel<sifhancsi tesis olunacağından. taliplerin 22 - l 1 - 934 ta

rihine kadar tekliflerini Fen şubesine göndermeleri. (6921) 

Tayyare Piyangosu almak suretile hem vatan 
müdafaasına hem memleketin imarına hem de 

kesenize hizmet edersiniz. Kesesi dolgun 
ve apartman sahibi olursunuz. 

..... . " 
Sahibiı MEHMET ASIM Nsşriyat müdürü: REFJK AHMET 

VAKiT Matba~_!lı - Ist!!Jbul 

LİLİGi 
Dr. Bernard Hart Londra 
Uni9ersitesi Tedris Heyetin· 
den ve National Hospital da 

Akliye Mütehassısı 

Fi atı 50 

• • • 
Si L JISI 

Dr. izeddin 

biye mUthassısı •• 

Kuruş 
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t ı inci Kitabıdır. 

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

Satıldığı Diğer Yerler: lstanbıılun ve Taşranın, Belli Başlı 
K l TAP Ç 1 S·J N lJ ~ ' B U /:, UNU R 

BASJLJ.INLAR: 
l - ı:;AI• o. Uode - Haydar lUfat 100 Kuroı 

: ......................................... . . . : 
: • . • 

..... 

Z - AiLE ~·E~IBElll, l\lonıa - J. &. ı\llpn 100 • Peşinen 1 - 1.1CAJmT, BANKA ve BOlUSA, lktı911t doktoru 

Muhlla Etem 11'ı • 
' - DEVLET vo lRTILAL, Lcııi.D - Baydar RUat 

6 - so V AJ.17~'1: Kaobıld - tiablha Zekeriya 

11'ı 

15 
• 236 
• İ ve 4 ay i~in ayda 1'4, 8 - KUU..ll'A'f J, ltAıslN, B. Nıwm 11'> • 

'I - iŞÇi SJ1ll W'I IHTILAU, Lenlıı - Haydar Rlfat 80 • i Mukabilinde V ~ 
nıatbaası, bu kii1~ 
için abone kayd~11'ır 

8 - RUHi RAl'ATI'A LAŞUlJR, Prof. l"onı - l'rof. Ur. 

1\1. llııtl· nıllatı 110 • 
D - 1Sl~A.11ANA l>O<lRO, Plyer Lnt.t - l. iL AUıan 100 

lj) - RAt;tN' JiÜLLİY TJ, JI, H. Naıun 'J,j 

11 - UEClLiGlbi 11 1KUl...OUSI, Dr. Bernard 

hrt - Dr. b.cddın o • 

Bütün milletlerin edebi, içti· 
mai, iktısadi, mali..... En mü
hallet eserlerinden seçme kitapla· 
rın tercümesi ve DÜN ve YARIN 
tercüme külliyatı isimi altında, 

yılda muntazam fasılalarla otuz 
cilt kadarının çıkar1lması ıuretile 
yüz cilt vücuda getirilmesi temin 
edilmiştir. En kudretli kafaların, 
kalemlerin yardımlarına müraca· 
at olunmu§~r 

·~~-

......................................... -................ . 
Darüşşafaka 
Müdürlüğünden: 

T0lebeyc P,azarlıkla alınacak 

mendil, çorap, gömleklik bez 
ve Amerikan bezinin şartnamele 
rini göreceklerin her gün ve pa -
zarlığa iştirak edeceklerin 25 te§· 
rinievvel 1934 per~embe günü sa· 
at 14 le Nuruomıaniyede Cemi• 
yeti T edrisiyey~ müracaatları. 

(6949) 

BASILACAKLAR: 
- - --

1 - UUKlO U.UIA; &iz.ak - Haydar IUfat 

2 - 11,KBr\HAJt !:'ELLF.ld, harı Tür,cnlev - &nıl zade S~ 
3 - O ı:Mll"ET, l\lubltlln 

& .- K ~PITAl.lztl HUBRANJ, Profeıör Pltu - Ahmet ~ 

15 - KIRMIZI \·e KARA, Standal 

1 -lt;Aı Parla liuhlyat mektebinde Profetıör doktör Bine 8aap .,,. 

'I - lli'l'lKfa K.ropotkln - Ağaoğlu Ahmet 

A - lÇTtlılAI KANUNLAR, Greel - ltaul Ahmet 

1 - ÇOCUK UOŞORTENLER H. Uonuhe, Meauııler - p,,,f. 

nıt1'.b 

ıo - SALtUmo, Flobc.r - L e. Allıan 
11 - SAMl!ll 8AAJ>ET, Tolıııto.r - L H. AUıu 

U - DlZRA.EUNlN HAYATI, A.. Monıa 

latanbul Evkaf MUdürlU~U 

1 - Beyoğlu, Katip Mustafa Çelebi, Telgraf ıo~ 
numaralı apartmanın dördüncü dairesi. J 

2 - Beyoğlu, Katip Mustafa Çelebi, Küçük Parlli 
da 24 - 42 numaralı hane. 

3 - Kadrköy, Cafer ağa, Badem altı sokak 45 "; 
4- Galata, Kemankeş, Halil paşa cami içinde« 
5 - Beyazılla Kaşıkçılar kapısında 9 No. lu dil~.ı.tl 
Yukarda yazılı emlak 936 senesi Mayıı nih•~..İi 

kiraya verilmek üzere temdiden müzayedeye kontdll 
olanlar 24 - 10 - 934 çar,amha günü saat on .beP 
kaf müdüriY.elinde Vakıf Akarlar kalemine müracaa 

• 1 

., 
' 


