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lmnbulun kurfulutunun on birinci yıl dönUmU kutlulama mera•lmlne alt blrkac; intiba: cumhuriyet lbldulne c;elenk konduktan 80nra; 

mera•lmde 9ehlr namına .ez 88fllyen Refik Ahmet Bey; gec;lt r•mlnde ••kerlerlmlz ve ltfalyemlzden bir grup. 
Db, Jıtaallulun kurtuluıunun yıl ,.illi dün de Wi~ ~ kutlalan- iı yer olan Sultanahmet meydamna Dokuz huçuia kadar meraıim seci • rinden Jirmi bir top abJmıttır. 

t1ieibui fdi. On bir yıl evvel ayni sün· mııtır. sidiyor, bir kıımı da seçit reıminin tine ittirak edecek olanlar meydanda ilk top seıi duyuldaiu uman & • 
de tl8plla8 kunetleri lıtanbulu ter • Daha erkenden halk, kaclm, erkek, yapılacağı Taksime kotuyorclu. Saat toplanmıı bulunuyorlardı. manda bulanan Wiyük, küçük l.atb 
k:IL ., ... " lcalıraman Türk orduıu aokaklara dökülmüıtü. Bütün lıtan • dokuzdan itibaren kıtaat, mektepliler, On bir aene enet kolordu kuman- vapurlar düdikleri7'e Kwbllaı ..,. • 
,..ı-mın bu aüzel parçauna air- haDaJar h.,ec:an ~nde idi. Bir kı11m c:emiyet mennplan Sultlı•hmet 'llfflJ• danının lıtanbula ayak bubiı ... t o-
mifti. Bu terefli sün her sene olduiu halk kıtaat ve mekteplilerin toplanaca· danında toplanmaya baılanuılanbr· lan tam onda ıehrin muhtelif yerle • (Devamı ıo ncu a,Jtuam ı bici •tuınmdal 

- - - 1-1-- 1- -

Belediye seçi
minde alaka 

lıtanbulda belediye aeçimi can· 
lı bir alika ile devam ediyor. O 
kadar ki bu alllcanın dereceıi 
ilk aünlerdeki tahminlerimizden 
biraz da fazladır ve onwı için ha· 
ldka• hallawama aVut t.lri~e
ai ı.e..tm.a memnuniyeti mucip 
olacak bir hadiıedir. 

Malumdur ki dört sene evvel 
~!PJIY.~Je eeçiminde bir fır· 

üliföl 'WanQ. Iltl.Dlntlda 
Cumhuriyet ff&IE Fll'kaaı namzet· 
terine kartı aeıfteat fırka tarafın • 
~- rafüp TUİyetincle ikinci bir 
bate ..-.a...-ı--..a1 B .. d 

1 1'allan~auaa&f"' · u muca e e 
eeç.im iti ile alikadar ol • 

:1:1-.amaıaa Y~rdnn ebnitti. Her iki 
af ~~1 llMnzetlerinin kazan • 

maaı ıçuı ell~ ıeldiii kadar 
çallfllUfb. 

Bu defa CamL __ . H 
nanın ~yet alk Fır· 
'-ika Damzetlerı karı11mda 

fıilcaya meıııup rakipler 
Meh111et ASIM 

(.,.,_ ' .... ,..,. .... ' in 
el lllbmtmda) 

- ---lsveç 
Veliahtı 
Dün gecedenberi 

şehrimizin misafiri 
laYeç Yeliahti Hazretleri, Pren· 

... Lüiz Harzetleri :ve kerimeleri 
Premea lnırit, maiyeti erkanı ve 
m\.hmandarlan ile birlikte Mu· 
danya oluyla ve Erlugrul yatı ile 
Bur~- ıe riqllae aelmiılerdir. 
V eliaht---ılazretleri lıtanbulda 
ıayri re•i olarak blacaldardır. 

lıveç veliahti Güıtav Adolf 
Hazretleriyle Premeı Mari Lüis 
ve lcerimeıi Prenıeı lngrit Cnap
larınnı ikametlerine Beyoilu lı • 
tiklil caddeıideki lıveç komoloı· 
haneıinin huıuıt daireleri ayni • 
mıttrr. 

Veliaht Hazretlerine, timdiye 
kadar aefir cenaplarının iıgal et
tiği yer tahıiı edilmittir. Buruı 
konaoloıhanenin üçüncü katıdır. 
9 ocl.dan iJ,arettir. Yedi odur 
(l>eYamr S illet ..,.,.._ 1 lDcl IDtuDUDdaı 
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Marmarada qıllardanberi gör.iil-
tüq ler ürpertici facia • 

mıven 
~--~.~~~. ------------------~~~-

Heybeliada açıklannda bir vapur bir kayıta çarpb; 
33 iDBan . bağrışa, çıirııa boğuldu 

Firüzan vapurunun kaptam iıticvap için ıötilrülüyor; kasada kurtulanlardan bir ırup ve altta kayıtı batıran Pirüzım 
vapuru; batan kayıfm baflı bulundufu Afitap motörü .• 

Al 
Evelki ıec. Heybeliacla açık • f dan takip etmit, kazadan kurtu- ı Gece saat üçte bir çilep çarptm. 

b •• d •• b • lannda Marmarada aenelerdenl»e- lanlarla ıöriitmiit ve bütün tafıi· Motare haib olan kaJtk paıplan-(U D e yoz ID ıri ıörülmemiı çok feci bir deniz ı.ıı en ince noktaıına kadar teıbit dı. 0tuz kitiden fazıa arkaclqı· 

Is b 
kazaıı olmuftur. Otuz üç kitinin etmiflir. Hadile çok feci ve tüy- mız boiuldu. tan ullu rey verdı• boiulmuı ile neticelenen bu kaza ler ürperticidir. Haberi v:renlerin polillte JA• 
etrafmcla bir muharririmiz bütün KAZA NASIL HABER ALINDI? pılan ilk iıticvabınc:la anlqılaa 

D _ı _ _J ıiin metıul olmuı, kJ,za yerine Evveli, hadiıenin nuıl haber nokta ıu: 
uacaiye seçı·m·nd h lk . d. v i ıitmif, yapılan tahkikatı yalan· almdıimı bildirelim. Dün ,.bah Afitap motörü ıece saat OD b~ 

A 1 e a ın göster ıg ---------~ aaat dörtte Heybeliadaya bir mo- de Yalovadan lıtanbula hareket 
alaka, geçen İntihap d•vresine Gazı· Hz. tör yaklqıyor ve motörden ÇI• etmek üzere hazırlanmıı faiat 

,~ lcanlar doğru polia kar~oluna hareket saati yaklatırkitn ~tfOYUt 
nazaran, çok fazladır Ve ıiderek heyecanlı haberi veriyor· yolcuları :ve et1•11 bir nmtarüa 

Belecli1e Mçiaai faaliyeti her -·p ıand-L'ann bulunduklan 
tarafta ı.u..::.ı_ .L • j ·· - ıııu 'ua uır allka Ye beye- ,-erlere ıelerek reylerini atmqlar-
canla ıGnden tüne artmaktadır d 
Dün bir çok J'el'lercle halk ~ ~ ı mıaa • ...,_ ı c. lllltamwfa 

lar: ··t·· · -x.· 1 1 B 

E b•ı , ıo uremıyecVl5ı an •tı mıftır. ~· ene 1 er "- Biz Yalovadan 55 numara• D\Ql jİJerine motöre bir mana 
lı Afitap motörü ile geliyorduk. CDevamr , met •1fama ı tno1 ltiiwlun~l 

(Parlamentolar "iionle-f 
1 ransuula muhtelif İ 
ı maralıluuların gö- 1 
t. rfi!!.!.rf. f!k&:.~!!!:-1 
Pek mühim bir makale 

silsilesi 
Yazan : Celil Nuri 

Yana haşlıyoruz . ..._..____,_ ----·-···-·- ····-· 
İ Bu mühim yazı ıilıileıini 
İ okuyunuz. Bunun üzerine dü
i tününiiz. Sonra, bu yazıların 
1 çıktıiı •Y!ları aaklaym_!Z..:._ 

en ıon ve en &Uç kurtulanlar dan dC:irdi.ı ; FirUzan ıüvariaı iltic:vıp ism 
karaya çı brihyor.4 



ispanyada ihtilal başladı 
ValansilJa susuz ve 
yiyeceksiz kaldı 

Lendr-, 8 ,(A.A..) - Röyter a· 
j.an,mm Madrltten öjrendijine 
göro, Muri 4tfaletindeki ihtilil 
h~i korkulacak bir tekil al • 
mıfhr. Atm-icle Örfi idare ilin 
ecliimiftir. Bu eyaletteki bütün 
j~ kıtlaları ilhtilalcılar ta • 
rafmd~ itıal edildiji ve karııık· 
hldan baetmrıaja teıebbüa eden 
zat»ıta. kuvvetlerinin Madride doğ 
nı çekilmeğe mecbur edildiği sÖy· 
Ienmektediır. 

Oviedoda tüfeklerle müselJih 
grevcilerle poliı kuvvetleri ara • 
•mda kanlı ~rpıfmalar olmuıtur. 

a..raek>~'da da örfi idare ilan e· 
Clilmittir. Katalonya parlamento
•unun, Katalonyanın istiklalini 
ilin etmeıi bekleniyor. 

ı Z QA 2 Z 

Gazi Hz. ile Bulgar 
Kralı arasında tel 

JJazıları 

J\nkara, 6 ,(A.A.) - Bulgar 

Kralı ijçüncü Boriı Hazretlerinin 
cülusu rıl dönümü müna11ebetiyle 
Reisicumhur Hazretleri M•ğıdaki 
tebrik telrraf larmı göndermiıler• 
dir: 

H~metlu üçüncij Boris Hazre~ 
leri Bulprlatan Kralı 

Sof ya 

Zatı Httmet.anelerinin cülu• • 
Jamun YJl d9nüınii mü .. aıebetiyle 

am•r tebrilderimle 'henber ıah• 
•i MMfetktri ve Bulıariıqnın re !!! 
fahı h~tWri temennilerimi 

bey .... "'UMFaat eylerim. 

GAZlM.K~ 

. "'1cttr .Krıh Hwetleri aıaiı· 
üakj "'9~ telmfını ıönder • 
mitt.r.lir ı 

Re~umhur Gazi Mustafa Ke
mal Hazretlerine 

'.Ankar~ 

Zati a~"Vletlerinin temenni ve 

tHriklerinden fevkalide müte • 
hauia olarak en samimi tetekkür· 
lerimi arzederiın. 

BORIS 

Jktısat Vekili Adanada 
~daqa, 6 '(~.A.)'- lktıut Ve· 

kili Celll Bey yanlaTmdaki zevat 

ile birlikte 'dün saat beşte Menin· 
den ,e1lriınize gelmiflerdir. lıtas

yonda vali, b'elediye ve C. H. F. 

reiai ve birçok zevat tarafından kar 

,.ı~r. 

C.lil lBey, M..rıinde beyanat· 
ta hulyıamuı ve ıbilhuaa demittir 
ki: 

Zabıta 300 kiti tevkif cttmiıtir. 
Poıta ve telıraf mub.·ber11,tı dur• 
muıtur • 4*er ku"etleri ıokak • 
larda devriye reımektedir. Bazı 
karıtıkhklar olmuı ve altı kiti ya· 
ralanmııtır. . 

V alanıiyada ıehir ıuıuz ve e• 
lektrikaiz kalmıttır. Şehirde yi .. 
yecek te yoktur. • 

Madritte, hükUmet fevkallde 
tedbirler ,.ımııtır. Her geçen yol· 
cflınun üıtü ba,ı arannıa1'tadır. 

Batlrca reımi dairelerin bulun• 
duğu yerlere civar sokaklar pro • 
jöktörlerle tuanmaktadır. Va· 

roılara aıker yerlettirilmiftir. 
Mühim sokaklarda makineli tü • 
fek müfrezeleri buhınıluruluyor. 

\ lsveç 
Veliahtı 

(Bil§ taratı ı lnd eayıtada) 

mükemmel surette tefrit edilmit 
bir haldedir. Miıafirlerimiz Is • 
tanblda kaldıkları müddetçe bu • 
r•da oturacaklardır. 

Veliaht Hazr~Jerinin yt.V@ri 

:JMnariclan Ve va up. Jwr* 
bulunan Kont Po11e Perapalas °' 
telinde kalacaklardır. Konıoloı· 

h•Mde her türlü yemek terıil:>~tı 
mevcuttur. Veliaht Hazretleri i · 
çia yemek orada hazırlanacaktır. 

Bu aktam konıoloıhane bhta • 
ımda, huıuıi bir çay ziyafeti ve• 

rilecek ve yarın akıam lıvt!Ç ko • 

loniıi için bir kab1'1 remıi yapıla· 
(:flktır. 

Konaoloıhane bu münue'betle 
gayet zevkli ıurette donannnttır. 
Konsoloshanenin cadde üzerinde· 

ki kap11ına. lıveç bayrağı rengin· 
de ampul tertibatı yapılmıt ve iç 
ıbahÇeye sıra ile ampul takılmıt .. 
trr. 

Bursadan ayrll1rken 

Bur~, 6 '(Huıuıi) - İıveç ve• 

liahti Hazretleri buriin ~ı 9,30 

da Uludaia gitmiıtir. Uludaida 
büyük otele inen miıafi'rler ar•da 

bir kahvaltı yapmışlar, Uludağ' 

bal&mda malUınat alarak bir saat 
kadar vakit geçirmişlerdir. 

Sonra Bursaya dönülmüf, Cum· 

hqriyet kötkünde yemeli yenmit -
tir. Öileden aonra Muradiyede .. · 

ki türbe, l~kit fabrikaıı, ipek· 
cilik: enıtitüıü, Yıldırım caq,ii 

ıezilmiıtir. Saat 19 da mitafirler 

ıehiri terk ebnitlerd.ir. 

M. Bitlere göre 

" Profesörlerden ve ilim
lerden mürekkep bir 
millet yaşayamaz!,, 
Almanyad.a bir haıat bayramı 

yapıldı&ını yazmııtık. Alman dev· 
Jet reiıi Hitler bu münasebetle 
"Biickelberg,, te bir nutuk aöyle· 
miıti. Hitler, bu nutkunun enun• 
da köylülerip bir cemiyet içinde· 
ki mevkiinin ehemmiyetinden 
bahıetmit ve demittir ki: 

"- Münevver tabaka, çeımiye· 
tin bir kefesi ise, diğer kefeıi de 
ıizıiniz. Profsörlerden ve alim • 
)erden mürekkep ·bir millet yafa• 
yama;z:. Yahudi münevverliği mil· 
letimizi ve hayatımızı zehirledik· 
çe amele ve köylünün hayatı için 
hiç bir teminat elde edileme,;.,, 

Hatip, fikir erbahmr, bal yapan 
3rılar sayesinde yaşayan beylere 
benzeterek töyle ~evam etmittir: 

"Mecburi askerlik •hizmet.i aı• 
keri, milli nM11USU müdafaa e· 
denlerin ı~viyeıine Jiikıelttiği gi· 
bi, çalışmak meselesi de ameleyi 
içtiai hurafelerden kurtaracaktır. 
Çahtmak seTViıi sınıflar arasın· 
d-lii münazaalllrı bertaraf edecek 
bir müessese ol~caktır. Bundan 
~nra herkeı kazma ve küreği eli
ne alm~ğa ve ekmeğini alnının te
riyle kazanmağa mecbur olacak • 
br. ••• 
~--~~-

M. Hitler, nuUiunu bitirirken 
artı~ kiiy)üye malik olmadıjr ıün 
milletin anevcudiyetin\ k•yhfımit 
o)açağını ıöyJemit ve \ltmiıtir ki: 

"Alman milletjnin VMumiyetle 
uıyonal •oıy~li~m idaHıi altm • 
'da ·birJeıeceğj ı\m yakmdll'. llu 
muvaff üiyeti iıtemiyenlerin, y.a
hut hıma in•nmıy•ıılann ıUrültU
leri bisi asla m\itfe•lr fıtmttZ· 
Halk ile birlikte e~m~k ve Allalun 
Yflrdnru il" b:Çımek iıteriz. 'Allah 
Yalnız kendi kendilerini ihmal 
edenlere yardım etmez.,, 

lngiltere bütçe
sinde 

Bu sena de varidat 
masraftan fazladır 

Londra - Mali ıenenin ıonun• 
da yani gelecek niıanm birinde 
'biltçenin açık verip vermiyeceil 
malum olınamaklo. berab" ıeçen 
üç ayın varidatı ceıaret verecek 
bir ~ekWıa baliğ olmuftur. Bu da 
memnuniyet v~rici bir vaziyettir. 

Maliye nazırı M, Çemberlayin 
varidatın ye'kUnunµ hakikatten 
dun bir derecede tahmin etmit ol• 
malıdır. Filhakika hazine, geçen 
altı ay zarfmda, 2'13.883.086 ıter• 
lin tahıil etmlttir. lr•l verıiıin • 
den ayni müddet zarf111da vaki o• 
lan tahsilat geçen tene niıhetle 

7.516.000 lira fazladır. Gümrük 
varidatı geçen ıeneye niıbetle 
iki buçuk milyon fazladır. 

Vergi işlerini tetkik i 
mütehassıs gelecek 

Ankara. 6 (Huıuıi) - Maliye maliye memurlarından te 
Vekiletince, memlekette vergi decek olan komiıyon Tür 
itlerini tetkik etmek üzere iki mü- gelir itini, ıeliri toplama ifitl 
teha1111 getirtilmesi dü§ünülmek • kik edecektir. Proje malift 
tedir. Umumt müdür dereceıin • kilinin buraya d~11meaiıMfd 
de üç memur bu mütehauıılarla· ra tamamlanacak ve BatY 
birlikte çalııacaktır. Projenin e· te verilecektir. 
ıasına röre müteha1111Jardan ve 

lstanbul J!eledigesinde değişen memaf 
adları ve maaşları arttırılan/ar 

Ankara, 6 (Huıuıi) - lıtanb~l J revi haıtalıklar memuriy.al 
hususi idare ve belediye memur· Galata muayenehaneıinde t4 
larmdan bir kaçının memuriyet maaşlı üç katiplik ihdas edi 
adlarında değişiklikler, birkaçı· tir. Fen itleri kalemi münıe 
nın maaılarında arttırmalar ol· 
muıtur. 165 lira ücretli Zeynep 
Kamil haatahaneıi müdürlüğü 

kaldırılarak yerine 55 lira :maaıh 
dahiliye mütfha1t11lığı, 165 lira 
ücretli operatörün yerine S& lira 
maaşlı operatörlü~ konulrnuıtur. 

Fatih evlenme memurluğunun 
maaşı 35 liraya çıkır.ılmıııır, Ye· 
ni fuhuş nizamnameıini tatbik e -
decek on altı lira maaşlı bir züh-

nin maa§ı 35, encümen 
müdürünün 70, evrp.k nıüdii ' 
55, teftiş heyeti müıneyyizİllı. 
muhasebe müdür muavininlll 
varidat müdürünün 55, ., 

şefinin 35, müvazene müdii 
maaşı 65 liraya çıkarılmı9, 

den 55 lira ııuıaşlı bir c1J1li1' 
mesi müdürlüğü ihdas olun 
tur. 

Ankara li•esind• Y•" 
tubahır ·~alacak Atina ue Pire garni

~on/qrışefer halinde. Ankara, 6 (Hususi) -T 
Atina, 6 (Huıuıi) - Muhalif yüzünden açılması geciken 

k k 1. · b" · · d re fırkaların reisleri, Ciritte bulunan 1 ra er e ııesı ırıncı ev 
M, Venizeloıa telgrafla müracaat 1 ları ayın onunda açılacaktır. Ş 
-.ı-~ ._1.:_ -t-.strt ... : ln.M .ıı_.. .CÜye kadlU' li~ye k'U' ı 

. • g,, .... 
• reket hakkında fi~ir ve mütalca.cz ..... ,7T... , ,'U\f\ •• -~,...····- f• 

tar geçen yıla nazaran ..00 
nr aomıuılardır. Dahiliye neıa • 
reti, anlaıma teıebbüslerinden 
bir netice çıkmıyAcağına kani bu· 
lunduğu cihetle, yeni jntihal>at 
hazırlıklarına hıımınalı bir ıuret• 
te devam ediyor. 

HükUmet her ihtimale kartı 
.Ati na ve Pire garnizonunu sefer • 

ber vaziyette bulunduruyor. Giri· 
de ıihıderilmit olan alayın yerine 
yeni bir piyade alayı konulrnµı .. 
tqr. 

Anllaraya birYunan futbol 
tak11ıu gidecek 

Ankara, 6 (Husuıi) - Yuna• 
niıta.nın Papatinaikos takımının 
Gençlerbirliği takımiyle .• Cümhu· 
riyet b.,yrammda burada maç 

yapmal•n kararl•H•ııttır. 
Gençlerbirliği, Ankaraıücünü 

yenerek tilt maçında finale kal· 

mıfb. F pat bir oyunc:unun yatı· 
nın küçüklüğüne yapılan itiraz ü
zerine, mıntaka, Gençlerbiliiipi 

hükmen mağlup ıayariik Ankara· 
gücünün şampiyonluğunu ilin et· 
mittir. Geııçlerbirliiinin fede • 

raı1ona 7aptıiı fiklyet üzerine 
federuyon mınh.ka kararını boz• 
muı, Çtıııbya takımiyle tekrar 
maç yıpılmatmı bildinniıtir. 

Orta A-.dolu ıaaıpiyonhıjunu 
eline!' bulıµıduran Gençlernirliii 
hazll'bklarına ltaıl..mııtır • 

Gençlulıirlili, ya\_aiınJ öz di· 
le ıir• '1Uzelbnek üıere bir kon .. 
gre yapaçakbr. 

. u 
dır. Maarif Vek4letınce 
yeni tubeler a.çı1J11asına ve nı 
linı kadrosunyn geniıletiJ 
karar v~rilmittir. 
Artt11"'a, ek,~ltme kati 

Ankara, 6 (Huıuıi) -

Vekaleti, arttırma, ekıiltm• 
nununun talimatnamesini 
lamaktadır. 

Kron made.,t 

A.,Pra, 6 (HuJ\JIİ) - f 
kazasının Kargı ve Y anıkl•' 
yündeki kron madeni iıııtİ 
Salih Zeki Beye verilffliştir• 

"urullah S.llt l•f 
A~ara, 6 (Hususi) - S,la 

Ban1' umum mUdürU NurııU 
ıat Bey geldi. Birkaç gün 

Ka.yaeriye giderek yeni f ,brİ 
rın yapılma•ını görmeıi 
meldir. 

ikmale kalanl•' 
Ankara, 6 (ijupusi) - ~ 

Vekaletinin tebliğlerine r• 
meıuniyet imtihanlarınd• 
~alan talebenin ileri fındl 
hut kendi ıınıflarına t 

ltulleri yoluı\d& müra~atl 
lundukları ,aylenmttkteclit• 

"- ffarict ticar .. iz iyi yol· 
'dachr. lktıaat rtiimbniı m.üıtali· 
aile Clf.Jı.JPY01'. Mahtullerimiz dı· 
tanU. iri •tıhJor. latibaali ço
;....._. aittemmi hozm1PDalıdır. 

Giderlerken kendıilerine ıehir 

namına birer buket verilmit, veli· 
aht Hazretlerine belediyenin llazır 

ladıiı tehir albümü takdim edil • 
mittir. Veliaht Hazretleri Braa 
ve ~nahlar hakkında ıöyle de • 
mittir: 

Masraflar \iç •Yhk varidattan !===:::;========== 

Türk - Yunan ticareı 
qtemle1'et ticareti etr•fP' .. 
rapor hazırlamaia bat 
Bu rapor, yakında Ankar• 

hyacak olan Türk - Y~ 
ret anlaımaıı müzakerele' 

g6z önünde tuutlacaktır. 

.Kundan Cloliuma fabrikaların· 
~a N 'bin ••1• pamuk harcana• 
eaMır. Ilı paptuiluı ukurova 
Yetiıtirecektir. Meninde de ofiı 

teıkilitı :.Y.&J!M&.Iı diiJünüyor~ 

"- Şiir kadar rizel memle • 
t<etiniz vaT. Halkınızın gösterdi: 
ii muhabheti hiç unut:gııy_aca • 
ğrm..,, 

54.643.844 lwa fazla iae de ıenıe • 
nin ikinci kıımı hazine için, biriıı., 
ciıine nisbetle, daha verjm1idir. 
Senenin on iki ayı bitini:e, ıene or• 
taıında kaydedilmit olan açık 

kapanacak ve lJu 1.iç de hayreti 
mucip olmıyacaktır. Hatta mali 

mahafilcl' varid,.tm ıeçen 1ene 
(J!dup ıibi artacaiı bile tahmin 
olunmaktadır. Filhakika 1933 
ıeneıi efliilünde, altı aylık açık 
48.590.155 ıterlin idi. Halbuki 
altı ay ıo~r!l, ·~•, varid•t ;n mil· 
yon ıterlin f azlaıi~le bitİY.ordu. 

.. d• rek ofia gelecek hafta ıçın 

rar toplanarak rap(»f\J taPl 
caktır. 
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'AR ETLER --·······- ...... .._ 

Samih 
- kapak ... ııllft 71&" 

Bu kara kapak bir laa:ratm üı • 
kep t ... _. tapclır. ICa· 

9'Patm .... 5-ill Rifat ..,... 

,. .... ......... 
Hl'İn miihim .... -- ....... 
laayabM balndilmlttit. «•W 

y6dni, ilim ........... iauln&ilP. 

.............. tiir .......... 
ün*'w .. ._ ..... 

U-111et1• Nüdaetia lritMmM .. 
..... Smnila Rilaba ,_,_ 

..... '"" Samih Riı.t .....,... 
ıllabalübı... ....... ~ 

W..afalmalo:ı..a..U.tua 
lmilNtll 

• • • 
Altın tq mulaanl.eeinin" niha • 

cQi ıünJerdL Eeld181m bpda • 
.tiımanlan açnuıtı, orta ~ • 
Jluuun anfilerinden ......, admi 

fen :ra\ancılar Anbla bailluma 
yônelmiılerdL 

ütün dün:ramn p.leil Sabr,. 
arma dildlnüıtL Anlrarada ho • 
bir tehrin lrpertlıi ....dı. lea 

Yolcular ve se)',)'ahlat 
nelerden ıi Ay iyorla 

Turnı klüp, hüldlmete müra • 
caat t"11, ecneM ı~nn V
klyetlerine sebep olan J,azı müt· 
küllerin aı lttemiftb. 

Klübün bildirdiiine söre, bun
larm en mühimlerinden mn dhis 
meıeleaidir. Memleketimizi ıez· 
mek lıtiyen her hanıi l.ir yolcu 
tehire ~ıbrken yirmi bet hradan 
fazla parayı yanına alaınıyor Ye 
fula paraıını Galata pmrüiüne 
bırlonak mecl,uriyetinde bhyor. 
Bu pmafl alırken ıümriiie tekrar 
müracaat etmek mechuriyeti htılı 
oluyor. Bu yüzden ,10lcular mtif
kül Yuİyete düıG;torlar. 

Bundan hatka dlYlı miktarı 
kambiyo tarafından müaaade ile 
almı;or. 

Ecneltl yelcular htanbulda w· 
lundatdtln DtDaa nr....t te•kere
ai ~ ft hunun ~in de 
bir 1ta'}ll Tatrit arfec1iJotlaı. 

Yolealann limanda uaun müd
det bhnalanna hir sehep le b
çakçıbkla müea~le için yapılan 
arattmnadır. 

Gayri mübadillere 
para datıbhyor 

böyle clekor iP.• .\Blia......... r ... ,..i mil.admer takdiri IOy. v ....... tİlfltif~ ~;. :ı 
...-..w.ıa...,...... ·..oo...aa ?miat -8117onu çalıwauma de-

..... Sana Rifat kiln6de ~- YUll ediyor. Dün 101.C numara• 
anlatıyordu. dan 1213 numaraya kadar ala • 
Kalpaklı, ldlotlu dinleyicilere caklı)ara ar veriJmİ§tİr. Bu.ıün 

c.:.;;;ı .•• .tıwiW! - u.ı• ten ye bclV v )'U'Ul 

._. itila• lılır ...... .._ 1421 den 1640 l)umaraya '1Caclar 
lıir ...._ o ..w ........ alacaklılara para .dalıbfacakbi. Slil.e'................. . . 

DEHRt Efen d 1 

Muhtelif yerlerde yeni 
fabfikalar kurulacak 
Önümüzdeki yıl içinde Nazilli 

n 1'1mya EtetlieWe l:iheii HrA 
.,_...uklu menaucat f abrikuı, Bur-
1ada merinos yibıü ipie1di aldm· 
aı, Kütahya da bir çini f abrikuı 
lmnılmur ;çin icap eden tedbirler 
almmııtır . 

1&35 yılı batlanaıcında demir 
aaııa7iinin inkitaf etmeıiae çalqı· 
lacaktır. 

Kayseri menaacat fabribamda 
çahıtmlmak izere Sa.yet RUJ&• 
ya rönderilen 75 tale'be ıtajlannı 
bitirmiılerdir. Yakında Türkiye
ye d3neceklerdir. 

Otobüs mıntakalan 
Beıiktaıla T akıim arumda it

liyen mıntakalan namma Ye 'bele
diye komiserleri tarafmdan tetkik 
edilnaiftir. Bu tetkik neticeainde 
mıntakalarm pek iaabetli ohmya • 

rak aynlclılı iörülmUtllr. Deı;t • 
tirilmeıi için tramvay ıirketine 
müracaat edilecektir. 

Hız şampiyonları 
Limanımıza iki Fransız 

torpitoau geliyor 
Y ann, limannnıza iki metbar 

Franaız torpitoau sel~ir. Tor
:P~ ..... dan bitinin iım.i KU&&r. 
aeıwp. 1'epu~. _. m bil-
JiildüiiD.ıed,ir 

0.-il,erda 9 zahit.•• JOO _,_ 
buluamektadJr~ 

.,....,. ..._o mllln61e Amir 
ral de_. ....... 

Bhf 1918, •ıfe;i •aı. *eç6 
aene dWBISe ittdltthnit ölaa ha 
aon •ilfMll Fıanm torpitalannin 
düafa 6-at nHnnna •• oldak-
1~ haber Yeriliyor. 

i·laç kaçakçılığı 
Suçlu görülenler jhtisas 
mahkemesine verildiler 

Jatanbul ithallt ıGmrüiü mü· 
dürii Ta'hain Fani Bey nhtrin tir
ketinin Jataabal cihetindeki bir 
antrepoaunu teftit ederken Am 
iaminde bir hamalın bcajmcla 
bir takım efJ& ile çıktıimı ıörmiif 
•• üaeriai arattırmıttır. Bu eıya• 
larm arUQıda birçok il&ç paket • 
leri buhmmutbır. Şimdi1e kadar 
bu ıuretle buradan 148 paket af. 
yon •• 100 .,.. Yeremon kaçı • 
nlclıjl teabit eclilmittir. Y uılclıiı· 
na ıöre hu m ... le ile ali.kaları ol· 
dulu aaanedilen üç ıümrük me • 
muru ile iki bamalm vuifelerine 
nihayet Yetilmittir • 

iki ecaa clepotu eahibiyle bu 
memurlar ve hamallar ihtiaaa 
mahkemeaine Yerilmiflerdir. 

Meyva ve sebze 
De•let dmairyollan idaresinin 

me)'Ye •• aebze nakliyatmı ucuz· 
latmuı miiatahail içia çok f aydah 
olmuıtur. Bu tenzilat bilhuaa iç 
memleketler için çok iyi netice • 
1er Termiıtir. 

Meyva fidanları enstitü
sünde çalışmalar 

Büyikderedeki meJY• ficlanla· 
n emtitiilü Yerli me7Y•lerin P
ialhbauma Ye mlah!M. karar Yer
n ittir· Bu yıl Türkiye fidan ba • 
kımmdan üç mıntakaya aynlmıt· 
m. Enetiili&nüa -müoürü lbrabim 
Bey .. aae s. .... , Slftl, A • m_,., Tokat, Nllcle, Kay..-i, 
Ankara me)'Ye ajaçlannı telkik 
eihnktir. 

Enstitüde hir de ka,ttl ~-... 
nn olamauı içla bir a.,lt -*tep 
llÇllacakbr. 
Tarı vapurunda bulunan 

içki meselesi 
Vapurc:aluk p;ı.ti tarafından 

K0NlJŞUMLAR 

Havadis çıkh 
Heniz ...... ini bulmadık aııum, 

..... karına ı.aı.caıız. Madluatta, ye. 
ai Wt -a. 1Nr kaç •J faula ile tek· 
rar •.w.Qiai s0rmei• ~ 

H..P -.ir, .. mui mi? Aüta • 
ima. 

Biaiıa matı.atm INızı laancU.ı.I 
... ki, ......... hafta .. ,. ., .. 
pn mvh•kkalr tekrar edilir. ŞöJI• ldt 

"Otomobillerin tehir ipncle hah 
fitmemeleri için arkı •• kati ..m n
rilmlıth-." 

Tram-.aylara Git Gat• ,...la aha • 
.......... için ıda tertmat ......... 

kati ..... •ei'ihnittir·" 
"Y ollanla dilencil.U. ..a...- • 

• " balla rahatıa ..,_ lr içia 
ıa.m ..... tedhirı. alnımrı " ha ha 
••ta .... ~ •• bltu ... btf emir ... 
rilmiıtir." 

"Senar eanahn Ji,ecelr malı.. .. 
plrta aatmamalan " ifportalanm J01 
ortalarmda tefhir etm.neleri ip b-
ti emir ...nmlttlr." 

"lıtanlııul c:D.etinclen plen otomooı 
hil, kam:ron " :rol ua'-larmm ....... 
1-p caclcleaincln sepwnııel.I ""791-
am fitli ittilwiletiadea ..... sötlr • 
sülerin o :roldan itlemeleri için .m 
mür1er- .....umiıtir." 

"Buı .... " plpb bla ..... 
111iun•m kadmlaml halundwalma • 
muı içia o ıibi mahallerin illa t.fti. 
.. tutulmur iP. ..... ~· 

Mezarhklann nlalıı, aitleria lah • 
illi, ıa tifela inin müllirleri '- ....t 
............ clir. Bu itM dair hıt.-. 
ri, Temcit pllft silM, pifirip lnartanJt 
ortaJ• atarız. Amma kabahat hbim 
delildir. Gazeteleri karqbracak ohır
mm, hakikaten bu itlere dair, MM • 

lerd• heri, hafta 'H ıün apn Mr .. 
- ""1cHii ........... . , ...... ...ı ............ ..... ...... ~- .......... ,.,,... 
etmiJecek ... 

Artık, köprüden geçİ!te, -.apur da• 
_. • ..,.. boiulacala •• ondan aoma, 
h• ıitunda, Juacaia; Köpriide W 

... •• hf ........... fa,np ....... . 
lll'lip.lııad ............... ... 
riti' , ............. +•· 
....a--·~· ............ ,. ........... -......... _ ,........., 
tMf ... uiade,........, lialaMhf 
" kipriklelri .aparlann fa:rnıp .._,. 
....Jeri için kati emir ..DdiiW oh • 
DIUllllm pek ......... , ... ....... .. 

.. tane 38 lllr, iki tae 138 
lik, altr tane 37 lik nare ~ 
1111'1 ftl'tlır. 

alı..- Tur .apuıecla ppdan •----------

Torpito erkim ,...._. Yil&Jetl 

n,ant -~ aMd..- çeleıak 
lrof*illrla Ye katdıldan bir kaç 
stıa arfmda tehriilılht ıeneek
Jerdlr. 

TMfiye halinde •uLmaa lllnan 
,Uketinin bir bç tün eyyelıl 11 • 

.... , heyet topla_.da ~Hı ro • 

inm ··-· Wr M,.t tanda • dan bilklk ecli._. nedıcenla n • 
pOr1a bildirilmeli brulqtınl -
mıfbl". Heyetin hemen ite llatla
mut Wldirilmiftir. 

bir arattırma.la 8'ak içki bulun· 
mut ve allbdarlar sekizinci ihti
aaa malıkemeaine Yerilmifti. 

Mahbme4e, tirbtin idare 
meclili reisi a......,._ ceminin aüTa· 
risi Mehmet Beylerle kamarot 
Halda ve Babkç11an efendiler ha· 
pia Ye para enuma mahk8m ol· 
mutlardı. Bu karar temJI• mah • 
kemetliiM .,_....., hıbt _... 
keme ıene eak4 -....ıa ısrar et· 
mifti. 

llU1'a11 herine karar temym 
malıkeillelİne tekrar sitmit •e bu 
defa temJia mal.kemesi umumi 
heyeti tarafından bozullllllflm. 

Nası 1 Gôrüvor? 

~---
--=--===-:::5~. ~'=------ -----

iniver itede 
yansm 

Din lniftniteden Janım ~ili. 
mıı, fakat büyümeaine imlrln ...
rilmeda IBndfirillmU~. Yan • 
ım üniverıite kütüphane kapıam
da bulua•n elektrik telleriaia 
kontak yapmaemdan olmutm'. 

Elektrik fiyatlan 
Elektrik tarife lmmiayo• ı.. 

ıünlerde toplanarak yeni kiloftt 
ücretlerini te.bit edecektir. 

Son üç ay zarfında klmllr fi• 
atlannda mühim hir fark olmad~ 
iı için, tarifenin deiıtirilmem.t 
muhtemel ı8rülüyor. 

- Sltpder hUl lliaW.1wi11e -- ı __ ., lhlari Efe ,_ •• ' .......... •Ucdua iMa.. 

ı · . · Ueaz sat aabnata, bir ıh ele ı ... Bu lf te ıuya dupnü1t ptbm 1 Dehri Efqcli - Bwla .... calr ne 
becla.a nı cla!ttmap karar ...ndt • doirun.. .... da.tum. s.,.ı. eit .......-m er.o .... ' ............. ,,. 
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Belediye seçi
minde alaka 

.... ( lL, ıcı14tı ı ır\cı ıoayı:am ı,,dactır J 

yoktur. Yalnız fırk.a namzetleri· 
nin liıteıi aali ve yedek an olarak 
seçileceklerin iki miıli dereceıin· 
de oJduğunllan rakabet olsa olsa 
ayni f rrka mensupları ıarasında 

cereyan edecekti. Onun için 'bu 
Clefaki belediye aeçimin·n geçen 
'defa.ki kadar hararetli olabileceji 
zannoluqmuyordu. 

Filiyat ise bu tarzı tahminin 
doğru olmadıinu ıöıterdi. Yani 
bu defaki aecim iti halkımız tara· 
fından daha. fazla hir ıuurlu ali· 
ka ile icarı.dandı. 

Bunu iıhat etmek üzere yal· 
nız Beyoğlu mıntakası dahilinde 
toplanan reyleri göz önüne getir· 
mek kafidir: Filhakika fU geçen 
heı aünlük seçim esnasında bu 
mıntakada 17923 rey toplanmıt • 
tır. Halbuki dört sene evvelki in· 
tihapta be§ günde deiil, tam on 
altı, ıünde Beyojlu mmtakasında 
toplanabilen reylerin yektlnu 
11.000 den yukarıya çıkama • 
mıt tı! 

Diğer mıntakalarda da aşalı 
yukarı buna benzer farklar 'bulun· 
~uğu söyleniyor. 

Şüpbeıi:a: bu def aki belediye 
~im\nde aörülen bu alika, hal· 
lön aüzel bir YQİfe .. Y•lili '"'" 
ridir. Küçük, bü,.Uk rey aahip • 
leri, sandık batına ıiderek meın· 
leket v.aziFeıinl yapmakla 'bir zeYk 
~yn1aktadır. 
' Bununla beraber bu defa be • 
lediye seçim itlerinde daha tecrü· 
lieli hareket ediJmeıi de llaıkm 
alikaaını arttırmaktadır. MeMll 
evvelki belediye ıeçiminde f>ir Tey 

uhlbi aan'a'dt .,_fmll ıttttttnmall' 
adın'ı l!efterde buldurmak için bir 
Çok zorluklıula kartıl&fIYordu. Bu 
~ef aki ıeçimde iM intihaMılarm 
evlerine claiıtılan ura numanları 
bütün bu zorlukları kaldmınttır. 
Nihayet latan1mld.- fırka \etkill • 
tının hu ıeçlm itini yakmdan ta • 
kip editi de bUyük faydalar temin 
etmektedir. 

Her halde belediye ıoçim itin .. 
ae ıördüitmıüz alaka bundan 
sonra dahi dev.am edu .. iatiftaal 
edilecek reylerin yekunu ı:aıemle • 
ket hesabına göğü3lerimizi kabar· 
tacak bir netice ol•wtır. Bu ıü· 
zel neticeyi sa.bınnılıkla bekle • 
mt:kteyia. 

Mehmet ASIM 

Evıennıe 
Muharrir arbdaılanmrzdan lılren· 

der Faluettia Be1le kar=-+am Şiilnoii 
Bey kızı Bedri1e. Hanaıa e.leN11e 
meraıimi evvelki ıün Takıim Al • 
bntepede Cü11 apartnnamnda yapıl • 
mqbr. 

Deicrli ......... , ... "9 anc..
tebrik odv, ~lilik ba1atlannda .... • 
ut olmalı.nm dileria. 

Yırtık ve yıpranmış p~ralar 
nasıl değiştirilecek? 
Y ıpranmıt paralar lıtanbul 

merkez bankaıında yeni paralarla 
Cleği9tirilmektedir. Bankanın yır· 
tık paralan değittirmesi için her 
parçasının ayni nwnarayı tafnna• 
ar la~1mdır. 

Değiştirilen paralarm geçer ..... 
ya geçme~ old\lğunu tayin ~ia 
Maliye V eklleti:1in huırlam11 ol• 
duğu ta91bne pre hareket edil. 
mekteclir. Buna ıöre ıeçmn o• 
lan paralar damgalanarak yerine 
yeniıi verilmektedir. 

lir banka müdürü ıim
metine para geçirmiş 
Verilen bir habere söre Ada· 

pazarı Bankası Budmaa lllbeai 

Maarifte: 

Yeni mektepler 
açılıyor 

Bu yıl tek talebe mek
tepsiz kalmıyacak 

Bu yıl ilk mekteplerden üç ltin· 
den f a•la talebe mezun oldufun· 
dan ıneYcut orta mektepler bu ta· 
)ebeyi alabilmek için kafi plme
mektedir. Vekllet yeniden liıe 
ve orta mekteplerde ilave tubeler 
açmağa haılamıtbr. 

Beşyüz liralık çek 
nasıl sır olmuş?! 

Amerikadan gelen ve tekrar oray~ 
gitmek istiyen Ahmet Efendinin 

başına gelenler 
Amerikada otururken Türki • ı defterin 7apraklaruu biriOirin• 

yeyi ıörmek üzere tehrimize ıe· İJİce yapııtırauılardır. lq .•uretle 
len Ela:a:izli Müharrem ollu Ah- defter açılM ve Mll&AM bile P• • 
met efen dinin batından geyet ra· ral~ diitmiyecejine ıire Ahm-t 
rip ,,. entereaan bir vaka ıeçmit· efendi "1&lart bu auetle ıüm
tir. Aalattaiın.a ıöre vaka ıudur: rükten ıeçirebilece~til'. Ahmet e • 

Kudiai yirmi bq yqmda iken fendi J•pııtırma mquıeleıi bit· 
Amerikaya ıitmitti1.Yirmi bet ıe- tikten ıonra defteri cebQıe ıek· 
ne Amerikada kalan Ahmet efea· muı ve vapıua binal.iFir. Bira• 
di nanıuıkiraııe hiımet ett\ii için ralık Ahmet efendiaio akhaa bir 
çalıtd~ı mü..-..Un ıahibi lcen • tüphe ıehuit; 

GUnUn Siy 

Romanyanıa 
Dertleri 
lDldeR~• 

~Wuuiahm•S .. 
~ abru ı.11waı 
lenclilden sonra bu meml 
re ı =ai in~ ~·r Mı, -
kUmet deiitti, Kral Karol 
eli tt ....... , ti-14"tli 1ııir ...... ~ .... .. 

Haydarpaıada tıp fakillteai bi· 
nasında a~ılan liıenin hazırlıkları 
tamamlanınıthr. Burada tam teı· 
kili.th bir ilk muallim mektebi, 
bir liıe, bir de orta mektep açıl • 
mııtır. Lise ve orta mekteplerin 
muhtelif 11nıf1arında da ltir çok 
ıubeler açılmıttrr. Bu mekteple• 
re yazılmak iıtiyen talebenin ya• 
zmı itleri kıımen Üsküdar orta 
mektebinde, kısmen Kadıköy li-
1esinde yapılıyordu. Mektep ida
resi birkaç güne kadar bütün ya• 
zılan ta1ebelerı yeni 'binaya ala • 
caktır. 

disini ortak yaprnıttır. Ahmet e- - Şu defteri açıp da paralara 
fendi aon ıenelerde haylı paraka- bir lııügım clftlif*. KA•aru.-
z-'1mıı, ~ok iyi bir hayat ıUrmiye na ~ekilen A"•-' .tendi Mft.i Mesıu\un ob.,qulana 
batlamııtrr. Ahmet efendi mem- ~ınca llıet ,;.;. li~ biri"' cıaklılar, bükOmetı. iı y~ 
Jeketine elan alakasını unutma • ~n yeri.de yeller elli~ ıiirmiit· ~- •iit..ııı.itler,, ii 
nuı, Hililialunere üç bin lira İaM tUr. Aklı ktmdaa aicl•n Ahwet allu ~sil•• •"11-ıif ~ 
verıaiıtir. Alhm•t •fendi ıon te• efendi h .... aabrtQa ~ut, poli•U-t1arcbr. Banlar 

....ıels•tin •iı ... ·ı --nele.rde Türkiyeye ıelnıek ve baıma seleni anı.taıp. h ... hiikümetiae, iı &l..W.cle Y Şehrimizin diler semtlerinde 
bulunan l iıe ve orta mekteplerde 
de imkan nitbetinde talelte alm • 
nıası için yeni ıubeler açılmıthr. 

cümhuriyet devrinden IODra)d fer İt bqka bir mecraya dökiiJ• plutuna, saraya " WtA 
tetkikleri yakından ıörmek iate • müı, Ahmet · efendi ı..- «le•i• hdiforlar. F.ot 1Ma hattı 
mittİI'. lraçırdıft noktumdan yalcalua· Witü11 tlo.tnı thfilcftr. Ça.ki 

ilk mekteplere de yeni pbeler 
ilave edilınittir. Mektebe en fu 
la ihtiyacı olan semtlerde de yeni· 
den binalar kiralanank mektep 
yapdınaıma batlanmqtrr. Bu an· 
da me'litepai:mlikten tikiyet eden 
'KırıTtapralC c1Vannl1i1t'a'"yefil~ 

Amerikaya giden bazı Türkler rak gÜmrükteld lht~ıu ~·it••· .....,_ . ..._,, ilt ona Wll 
cümhur·ıyet demndeki iDk~ ve ıine yeribaiftir. $Und1 Ahm. et~ nıldv. hilı\GıMt5 ~ 

k 1 El nd ki ceii ıobepler yüzünd..-. terakki eserlerini kendiıine anlat· f.endi .,_raıız a mııtır. 1 8 ........_ l\iWOm.tl.ria birWri 
tıklan için },u uzu gittikçe büyü- 1)aralar müMclere edilmittir. Bir• üiİJIMMri ~leri ~ 
mütHlr. yagdan p•raaızbfma müt"':'Ô' o. an etmemittir. 

Bunun Ozerine Ahmet efendi lurku ltir yudan d~ ~-~~-a..---~~ 
• 1 ., ......... ---~ -,_ .... La.. \:- '-.IJ.-~ ,.. •• 

mektep daha açılmıtbr. Bu mek: 
tep Kadıköyün 49 uncu mektebı 

olm111tur. 
Alakadar bir zat dün bize tua

ları 16ylenıittirı 
_ H•r wafta yeni mektepler, 

ilave ıubeler açmaktayız. Hiç bir 
talebe mcktepst. kt.lmıyacaktır. 
Bilhaaaa her t-.lebenin kendi otur· 
duğu semte yakm olan mektebe 
kabulü için tedbirler almaktayız.,, 

Salih Zeki Bey yüksek 
tedrisat müdürü 

Orta tedrisat umum müdürü 
Huan Ali Beyle, lstanbul mınta • 
kail bat milfettiıi Salih Zeki Bey 
dün ıabalı Ankaradan tehrimise 
ıehnittir. Haber aldığımıza ,are 
baflllüfetlit Salih Zeki Bey yUk
ıek t.driaat wawn müdürlüjüne 
tayin eclilmiıtir. 

lea*olar allkad•lar• 
b1 lclll'llcH 

alarak Türkiyeye relıniıtiT. Para• 
lar çek halindedir. Ahmet efendi 
lıtanhtıla relerek Ankaraya ~ • 

dır. Çünkü bir ay zaıfıada Ala.
rikaya dönınez&e Amerikaya ıir • 
JQek hakkı sakit olacaktır. 

mit, çekleri bozdurmuf, akraba• M 1. R • ı·mizle MaHye 
1 • ı .. :ı. ld.. --'--a --'-df ec ıa eıs •r1

1 • ı01-ı"•-., '""'9J'" - eh • izde 
yardımda b~uttw. Ahmet Vekili ı nm 
efendi nihayet tekrar Amerika,. · Bü,uk Millet Mecliai Reiıi Kl· 
dö11111eie karu "'111İf ve lıtaab• ana Pata clüa Aakua .u,r..iJle 
la plmiftir. Yamncla yüı lqsili• tthri.Uae ıelmiftlr. 
liralık bir çek ile bia elli ilubk A-ı elnpreat• Mali,ıe Vekili 
Türk paraıı vardır. 1•• 

Fuat Bey de rehnif, Adadaki •YİBin lira iki tane beter yüzlük· 
• ne ıitmiıtir. ten mürekkeptir. Ahmet efendı t 

lıtanbulda pasaport alarak Am• • Maarif Vekili zmirde 
rikaya ıitmek iat•mit, fakat ku • Ankarad.an bildirildiiine 16 • 
diıine pasaport verilDMJDiflir. 811 :re Maarif Vekili Ahidin Bey iz • 
can ukıntııı ile bir ıün kaPrUdea 11\ire ıitlniftir. Altidia a.,. -,oWa 
geçerken V enedikte iken taaıttılı Af>-on " Balık•i.de alaalır ~· 
'bir ermeni usta111\a rastgelmit, tr arif mieaee..ı.i:ai aezecekt\f. 
limlatınıılanhr. Velril .. Y ı .. w.n ...... ı.tanıt.-

Ermeni nt, Almaet efendiye: la ıeecektir. 
- Nereye ıidiyoraun? diJe 

ıormuıtur. \ ' 

Ahmet efendi: 
1·1-ı_s_Y_ıl_E_ne_l_lci~V~A~K~IT~r,ı 

Liıe, orta ve ilk mekteplerin nıg. - Bir derelim ,,ar, puapıort a• 7 11ncl Tepin 1920 

alliın kaclrolt.nmn alikadarla1' lamıyoıum, eli,. c.••P ftraipir. Darülbedayie dair 
bl·ıdı'riluıe ite cliUa tamamlanaııı • Bu ermeni Ahmet efendiye yar-

d _..ı__ i · ·· 1 • Mrabftf- He-ti edebiye uallDdan ...,_, trr. Her muallim kendi nıi1etini · ""~et ru IOY •mıı. ı-
1 

q. 
ce Galataya geçntitlerdir. Bura • Nuri Ber ..UU ve adapte "" "' . O··ırenm1°9tir ; .. sorulan bu' •u&le ıu ceva~ı vemut-. da Ahmet ef eodiye Nitan Kuyum· .. 

Muallim wellW.1 l"Tvtln ı·ımı·nde bir -vaftll• ai1Dsarı tir: 
· k"ll · be ... ~ - .-- _ Mlllt eserler adapte eserden et-Bu yıl mualhın Ye l en on t prezanta edilmittir. Vapur acen· bette müreccahtır. Jtunct.n ıitplM ... 

ikinci tetrinden itibaren tayine • teliii yapaıt Nitan K~yaıt dealerin edebiyatın ne demek olduğu
dilııseğe baılanacaktır. Vekillerin efendi: nu bilmiyen kimselerdir. Fakat J)a • 
çalııma müddeti altı ay olacaktır. - lıtediiin paaaPQlt11 almak, rülbedayi adapte eserle-re fazla me•ki 
YUk•ek Ticaret ve lktısat kolay demit ve bu it .. Ahmet vennete mecburdu. Bir kaç 1-fta .,,_ 

kt binde '.pllacak im ...._ A ·-ı (Deraaadct) te an. •e amUc an • me e efendiden hayli para a •t~~. • ·" 
1 llhat Alt latmata çahttı~ Usere milli eeerler 
• radan birkaç ıün ıeçinco met ne kemiJet. "' de keyfiyet nolnel M· 

Yükıek Ticaret ve lktııatmek· efendi]'e pasaportu huırlamnıı ı:arından bir qhneyi besletip yıtat -
tebind~ !m yıl y&pılan ıılahat ~~-· f l>ir halde -.erilmittir. Yalnız bu ma_ğa muktedir delildir. ~~aleyh 
layı~iyJe bir de m~te~~ıı getır~~· ı ıırada Ahaet efendiye: Qbne 11natrna vakıf, hUkı tiyatrodan 
mMUu·.e karar verılmııtı. Bu mu· _ Yanmda paran nraa ıa· ka51rnu,.~ müellifler ,.tftip Wft 
tel • .auıı bu yıl ıeleç~lc ve mekte· , ıo .. da sıkarken ahrlar. Bwadu bir mnrt.n halli elunçaya kadar a • 
Wn der• programları ıle metıul O• r • • • go"tu"'rmek yuaktır daptHyona iıtiğna göıteremeyü. Ter-

ızınaı:a: para · cU111eye seline•. Nhie itile •tw• lacaktır. Jyiai mi bir çar .. ini bulahın de- Çünkü .ahnede, müt~diyen ba~ 
naüdiirü Kizım Bey zimmetine mitlerdir. Nihayet iki ermeni bir memteır.tlerin Hetlerlltl w ~ • 
kırk bin lira geçirmek suçu ile zan defter almıılu ve iki yaprak ua • nnr göstermekten daha soğuk bir teY 

'akma abımuı. tevkif edilmiıtir. ıma beter yüz liralıkları koıarak alamu!I 

llCMaanyada aanıir h .. 
ınqrlanmn kuıurlamu i 
met ecli:rona .. ıeçen h ·· 
d•kça mGhhn itler et. ..4i .. ....., .. ~ 

hllbtet ltemurum ı.arl4 
.. ~...waffako 
•uııla IMRber W~aia ----· 
..,_ıi imlWu henüz 
Çlnkü hüt ... açılı 3 
nnnakt.dı.. 

lununle '--"" devltıl 
am 111ab~ w .-nurlar -J 
.. ......... iktar ~ 
.. .. w.tt elua.,_.. HiiJdllP""" 
eı.a ....,i .. Wr ,.,.tte ta~ 
........ iıa.Wen 
.... , ........ 4n, 

Şevket Asi• 
OniYenlte antropoloJI 

Ş•vketAala8-• 
ki.kat yapmak ilia 
llliatir. 
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" Eşiğinde ölmek 
•• 

ateş ve guneş 
istiyoı·um, ey 
beldesi!,, 

irinın Persepolisteki kansı, oğlu (Sarkes)i veliahtlife kabul ettirehilirıe, 
kendisinin de ( Bahit ) e gitmesi münıkün olacaktı 

(Libya) Ro
kadının 

1'unu oku-

ınazdı. Mu • 
zlar ıöylen • 
e 1ha9lamıt • 
ı. Dl•l ita 
yeti duya• 
olur .. , mu• 
zlarm ıide • 
yer (Ölüm 
ıu) ndan 
a ne olabi • 

uyuyordu. 
Mııır dilberi 
ınıl) batını 
atça yere hı· 

Libya Tan'· 
nefret et• 

O, bu 

dar kısa za-_.. ~ ,,.,..,.,°"" ~ ... 
Nlerin lttiri .!Jında kal.n bı'r polı'ı ld'i' L& 

f VJP e &'e ı ı yoıuu. 
RDJ•n 1"fffamN• Sarayın methur ıalonlannda 

Li"7a •lCtfJi, h•reketU bir b· 
eh. 

(Tu) t 1'1'-e (. l'Yia• Jd' 
ki ~ , ··-· •.. tı ı111ı •. Gençti. F &bt h 

. d' a· ~ ar .. 
ız ı. ır kadmı uzıın ınüddet 
?aırtfJOr, •Yatamıyordu. 
Lıb7a Y&v•-· • • d" 

-n'P ''YIJI 1 .. 

ziyafetler verileeek, ba~elerde 
itin türlü ejlenceler yaprlaeôtı. 

Diri, Penepoliıte imar itlerile 
de nıe11ul olacaktı. Büyük (Za· 
fer) mabedi iatikametindea ~ı • 
lan genit yolun batına Dld'mn 
muhtetem heykeli dlldlmiftl. DA· 
ri bu heykelin ~ıht morNitniııdt 

f de bulunacaktı 
Di.ri'nın heykeli, (Yah1'dile " 

r in &bil •Mr•ti) devrinde yapıl· 
mıt olan çok kıymetli bir k\ta'H " 
nin yerine kont.caktı. 

Y ahudllerin Ballil eaareti batı• 
raları Dira'nın ıinirin~ d~u • 
yordu. V akti1le G~lfiaaiynen 
Kudiito ciönen Y ahvr:lilerm •ikt•· 
rı Jcrrk binden f ••la idi. Etirler •• 
ra•ında yahucli ,,,1.t.erleri bi· 
le varciı. Y ahudllttr Babil4ie .,.ret 
hayatma ait biiyük ye acıklı b.ts" 
ral•r hıralunııludı. 

Halk bu hatıreları c*udu~ 
ve dilden dile dinledikçe neteaiı• 
liie dütüyorchı. Diri ffhird• ntte 
Jiıdiii icap ettiron tebfplıri kijı • 
künden yok etmek ni1.eind•1di, 

Daranın Perıepoliıteki brıaı 
da yahudi hatıralarının aleyhisıe 
idi. Pertepoliıte bu dovre ait ıae 
varsa, hepaini yılcnıak ve yok et• 

· mek iniyordu. 
(Atoıya) Dirinın ne mak•t• 

la Peraepolite ıeleceiiai trilmi1or 
du. Fakat içinde 1'ir _.İal vuıdı. 
Dlri'nm bu defa PerHPOIİfe I•" 
lişinde her halde hü)diıwdarl• Q• 

ı.,ft'l, olacaktı. 

<Ato•ya> n.n 1tiitün ..... u ,., .. 
ıepolieln ruh ııkaa 7'lkeek •uvar• 
Jr earaylumdan kurtulu1t ... ir •• 
psel llaltile kaYUfıaaktı. 

Ata.,. (Baltil) t llatırlacldrca: 
- Eıilia•• ltm.k utiJOru18, 

ey ateı ve ,Unet beldeai •• Znk ft 
ııete kaynair olan tirin m ...... 
kc.-t! 

Direrek shJatr dikerdi. 
<O..- m) 

IJ~fıaJ.n hN~.. v. o 
k~tfJe.eeactinaed,ıı d•ı.- ı 
'ıktı. .. 

l.ib7a {PortePGlia)" e 'd' 
'1 ı7or• 

eraepolfs sarayında 

Sarı humma hastalığı 
bir .aşı ile yenildi! 

1 - VAxtı' 7 Tqrfnievel 1934 

V AK/1 ın 1 efrikaşı: 70 !!!!!! 

Ölüme Susaqan Gönül 
Yazan • Selami İzzet 

Şahende Celllln a.lırafııu al1D• lldtti. Celil eYlenmit·• Projelerim 
ca fena bir hiaaikablelvukua düt· alt üıt oldu .• Kanıma iti anlata • 
tü: 

"Neden 'bu kadar uzun kalı • 
yor?.,, diye üzüldü. 

Cavit İti takaya bozuyordu: 
- Adanıcatızın itleri vardır ... 
Fakat Şahepde bir türlü teıkin 

edilmiyordu. Cavit diyordu ki: 
- Ben onun neye ıittilini bili· 

yorum .. Hani o ıizin köıke .• 
Ve birden dilini ıaırdı: 
- Hay allah bellıını venin .. 

Az kalıın yumurtlıyacaktını .. 
Ve aözü defiıtiriverdi: 
- Ben maalesef Celil ıelcliii 

ıaman burada bıdıınaınıyacafım. 
Ve ıarkı söylüyordu: 

Günet ufukta timdi doiar, 
Yürüyelim ar1'adatlar .. 

Şahende aızl•ndı: 
- Sep deli mi oluyorsun?,, Ne

dir bu söylediklerin?. 
- Aıkere ;idiyprqrq yavrum ... 

Y oJ<Jama var, ondaD ıpnra d~ üç 
haftalık bir manevra. 

- Ne zaman gidiyorııııı?, 

-- Yarın ıahah talakla bera • 
J,er .• 

- Nereye gidiyorsun?, 
- Bakalım artık, nereye ıön • 

tlerirlerıe .• 

,.Ert"i ı•b•h C..vit ~antaıını 
hazırlamıı, Şahendeyi veda etmek 
Uzere uyandırdı. 

- Şab!Pıcle, d~cli, liCQll s•lin • 
ceye kadar canın ııksl•a•m diye, 
tua Celilin ,.,acaiı ıüııwiıi ha· 
ber verv.efim .• F abt o reldiii H 

man ıen ı~ne hiçbir fey bilmiyor· 
IQUf.MIA ıilil davrao •. 

- Söyle ha1cii IÖJl,.. ... ..,....,,. 

- Kogn lııt.n1:nıl beleCli711i 
h'uclutlwı Nricindtt. dePis kena • 
nada bir kötk .J111ak fikrinde. Se· 
11i aı...k ye ort.4a ffl•1acaktıaı-. 
itte bu.. Ben ıiziq 19erede oldu • 
Junuzu elbette arar bulurwq,, 
Şahende herbansi bir ,.yi ıazun 

pzun dütiiniip tahlil edecek t.lde 
dıfildi. Cavldin .Sslerinl Jralnıl 
etti, inanmıt ıöriinclü. 

Ölledfn aonra rfyindi, ıokala 
cddr. Kapı çalmdı. 
Şahende kendini yqlıca bir za· 

tm karııııııd& buldu. 
- Celil &eyi lm1orum efen • 

elim.. 
- Celil burada defil efendim. 

..... ,.. .. ,, 
Bu aiyaret Şahendenin babını 

bozmuıtu. Sinirleri ıerilmitti. So
bia çıkmaktan vazıeçti •• Odaıı· 
na kapandı, uzandı, batını avuç • 
Jarının içine alclı. 

"Ben deli oluyo.,.. salil•a .. 
Neden her t•Y• fena mana Yeri • 
yorum?.. Neden her feyİ lriiJ\itü • 
yorum? .. O ıelen zabn ziyareti 
biraz ıarip .• Ama hu ziJVetle Ce· 
lilin mazili arumda münasebet &• 

ramıya ne lünm nr? .. Her teJİn 
altında Neırin Feyyazı ıörmek 
lıtlyorum .• Celil l.u haleti ruhl1• • 
mi bilıe benimle alay eder .• , 

Tekrar kalktı, hlnnetçiaine 1rir 
otomohil çalırmumı .İyledl. 

Çıktı, otemol.llle Çırçıra kadar 
sidip ıeldi. Aaaltr blıu ıUlsin 

bulmuıtu. 

Aktam yemeline otur'du1itaa 
biraz ıonra bir mektup ıeldi. 

Cellldendlr diye ım~e sarfı 
kaptı. Fakat zarfm UatGndeld 7a• 
ııyı tanıyamadı. 

Bu mektup ldmCJen ıe1i,eft1u?. 
Açtı, inızaya baktı ve ürperdit 

4'Bir doıt.,,, 
Sonra okudu~ 

"Henımtıf eıM!i, 

"K°""1' siderlien ıize ne lle
di, bunu :ı::llmiyoruqı. Ya.hnı her 
sıo dtdif"', 7alın IÖylemi,air. Ben 
ıize \'Jakikati ıöyliyeyim: Celil 
beyin kar1111s~ t',::.ft,"ÜQ)erde ealıl 
li!- hatıruı c;ıl~tı. Ve ~iri roçlik 
,.,'Kını yaşadıjı y~r!eri tekrar gör· 

91ek, eeki habral1rrı ihya ewek i· 
~in oral..-a 'itti .. ~~\ederim Ce
lil 1rençlifinde Tuzla cl•anada 
bir .. k raaqraaı 1 ... lftı. { 

4f8-İ talllWIMJIDIZ hqJIRe • 
fendi, ben de ıizi taıumam. Y _.. 
ıuz ald•tıldıim•11 ha.ber .lmca 
•iff haber ••rmek iıtedlaı. 

"Siz ıayuıı bünnet ye alc1atJ1.; 
IDIJ'& liflk olmqaa lıir ı .. ~...,e • 
fendieiwiz,. hnu MrMt eö1Ulyor. 
Aldatılmanıza vicdanım ruı Al • 

ınadı. Bunun için yaztlm. 
Bir cl..t,,' 

Dirl'nın h::ı_.. d ,_ , u-aunı ar Ouuazclan 
~ _(~h'!~> _ un kızından 

.. üç oJlundan hir ~·;r;;li
ıga n•••et lnahmayerclu. 

Fratuanm "Koll•j dö F,..,, 
Prıela&rleıiaden M. Nitolle Mr•• 
fından, ıayet mühim bir .. rı 
lunneaa -,ıaı ketf,clildiji pkJqp· 

dıiı IJiliaiyordıı. Si""-batkl• lna 
mikro1"a kan ~lctıı alJ10rlar Vf 
ıımbklan bütün m.hMddara •ıı • 
lf)Wl.rdı. 1'1 pıikfQ19lardan •il 

aiJ&cle •APlar ın\itoeaıir q)" • 
yorlardı. Bu ha.ıabia brıı bir 
_,. bqlmak için Y•P•ltn tecrübele
riıa hepıi •kQ bbqıftı, 

8u111nınm dbılenlatz. ' • 

Şallende aarardı. Şap.ladı. Ne 
1apacatmr, ne dütünecelhai ltile
ıniyordu. Mektubq "1Ctü, liltü • 
n• aoktu, kalktı, hiamtltiJhı•= 

- Y atalnn WD' mı?, ~ .. l. 

Dir& L.... 
.,u ÇOca]duıadan en bii-

• ( Artaltuanı) YI velial.t yap 
ıatiyonlu. F aJcat, Peraepoliı 

yrnda ~an diler kanar (A
a) kendi oflunu veliabtlıfa 
zet 18rii7ordu. 

tJ
(A!C>•7a) 0 ilu (Sarbeı) i ve

• _ıJa kabul ettirebilirse, ken " 
mın de Baf>ile ıitmeıi mümk··• 
caktr. un 

(Sarheı) henoz veni .._.. .. 
bb·ı <# uuyuyor, 

1 er elinde terbiye ıörü • 
du. 

ari'nııı hirbç ıüne kad• p 
I
• 1 ... r er 

o ııe . re llleai bekleniyordu. 
ıepolııte biiJÜ]c tenlik hazırlı· 
apılıyor, aokakıar donanıyor 
delere yüktek CT akı ıaf er) le; 
ılıyordu. 

.Diri'nm ordıaluı Suri7ede 
..Uıtaa hududwı~ yapıl~ 
relMJerde muaaffer ol•ııt .. 

Diri'nın altı "1.tllllli.i r-~ 

da F ranıız f ~n akadeıııiıi tarafın· 
dan vaki olan beyanat telgraf ha· 
vadiıi olarak verilmitli. 

Fran.11: aazetelerinde - baM
re dair olcunan t.afıili.ta bakılacak 
oluna, l&J'ı humma hutalıiı bu 
qı sayesinde tamamiyle yenilmlt· 
tir. Tunuıtaki Paatör entlitütü 
doktorlarmdan Laipet usulü ta• 
Yeıinde tatbik edilen bu tehlilceıi• 
•tı, ıivriıinelderin ı..,..ile •i • 
rayet eden arı humma afetin• 
kal'fı insanları daimi ıqrete muha· 
faza: etmektedir. Bu atı ile ıarlli 
Afr:ka Fransız ıpijatemlekeıinde 
3000 kiti üzerinde yapılan tecrii • 
beler tam l>ir munf f akiyetle ne
ticelenmiıtir. Sıcak memleketle• 
ri iıtill eden hüyük il· r afet bun• 
dan aonra tamamiyle ortadan 
lcalhnıt olacaktır. 

Profeaör Nicolle'in fen akade· 
miaiıule vercliji iıabata nuaraa 
aarı humnıa mikJ'oJtq, •~rotkop 
ile de driiıuaiyecek bdar Jdiçük· 
tür. Fakat onua kan içinde Ya_fa• 

Nihayet, Doktor TIMiJtr bü • 
tün mikropla ••Jdaa Oku7U ft.• 
renin, lru aan humma •ik~k 
beynine atılanır ... ıan... Bltlii • 
iünü ketfe mırnffalr ehaatta. Bu 
ilk keıiften 909ra ıan bQlllllP 
ıııilrrol»iyle .Amerikalı S.Jlartlı 
uiratmıı, onun .... iıiae Doktor 
Laigret devam ebnit •• metotlu• 
nu teıiı edlac•J• kadar iki aeae 
uiraımqtır. 

Niıanlanma 
Muallim lımet kin kızı A • 

dalet Hanımla •uallim Necati 
Beyin oilu Turhal teker faltrika· 
11 memurlar.adan Mtbıet Halit 
Be,in nitan merati:.-i dim lalllet 
S.,in PN1Saltıclaki evmcl• n.ıl• 
mıfbr. l•••t ve Necati S.,JWI 
te&rik ttler, yeni nituldata 1a • 
•detler dilwi&. 

• 

Ziyaretçi ılrdl: .... _ ._ 

- ilen blsut kencllıl:rle tlrlit
melr lıtiyerdmn .. 

- Huta mıımn?. • f 
- Hayır •. Yorpnum .• 
Y avq yıvat oduına rlPtll. Bit

kin bir halde ıoyunda. Yattı • - Söyliyeceklerinizi bana 181 • 
1 

••• , . 
emeı mııınız ••• 

- Kim lale •Üfel'Nf elaJOl'UID? 
- Celllln bnı!JllL 
- Ya •• Ö7Je ıııi.. Biliyqrd\Ull .• 

Miif'rref oldum .• 
Zirarttçinin bu f üpheti, \u te

re&itiüdü, bu tellılı hali Şallen.ıe
yi endite1e dütürdü. Sor&lu: 

- Siz kiıneiniz ef encliın 7. 
- l•rııim .. Sö7liye7i191.. Evet,. 

Fakat Celil bey beııi t&maıaı. 
Biraz terechiütten •oıır• 111ırd • 

dandı: 

- İ•mlm doktor Cemildir. 
Ve kalktı, a8zti uzatmak TUİ• 

yeti kanım.ak olaaa1dı: 

- Mtiaudeal•le ıid•Jl•, dedi. 
Celil beJi ~ula•a4ıinaa mütw • 
ıiriaa •• BirUç ria ..,. tekrar 
ıılra.r, w ... t 1s .. t1itirl• liriltü .. 
~. 

V • Mldor C..11 çıktı. Sokakta 
dütU.boNaı 

"lıte bu h~ batarma ..ı.. • 

htmı yaıtsklarınm _.-uma aok 
tu ve mendilini 11rrar&lr, ....ı. ... 
ıi• hıtkmnı1a ı.,ladı. 

y ataku, c.ıtım ı•l...P.i 
ha1ttr •ercliklı'i ıiift kaUm· A7 • 
n&J• baktı, ıc,Mi keııdini WllJ& • 

1 

madı.. w•A• -' 
,.. .... ,...... (Dtft!IU "'" I 

lngiliı tayyareleri Halebe 
do}ru uçtular 

lnıiliz ıivil tayyare tetklll ... 
ısa menaup dört tayyare, nelld 
ıün ıehrimiz• ı.ı.if YI dila ak• 
tam Y eıilköy istuyoııundan Etki• 
tehir, Konn 79lu ile HaleM doi• 

ru1199Uflardır. • · 

Tayyarelerde d8rt Hintli tay • 
yareci •• tetldk Hyalaatiae tDlf 
ol .. Wr Anaturyalı ..,.ı.,. 

KClfUk lalr flletiH& halWmt 
tayyareler bir İnıili& pilotıqı kıa • 
•aRMNııclUP.' .. 



# A 

l-llKAYE 
Dördüne usu Çifçimiz ne 

halde? Yazan : İzzetoğlu 
- Rakı ne zaman içilir?. - Sonraıı bu.. Yeni Adana arkadaıımız yazı· 
Bu ıuale ayyaı: Oç ahbap çavuılarm üçüncüıü yor: 
- Ne zaman içilmez! cevabı • ilerledi: 

Adana Çukurova çifçileri ton 
ıünlerde hemen bütün gücünü pa· 
mut toplamuına haıretmiı ıibi· 
dir. 

nı vermiı. 

- Rakı neyle içilir?. 
- Neyle içilmez de .. demiı. 
Çapkmlık ne zaman edilir der• 

ıeniz, ben de ıize: Ne zaman edil
mez, ki derim .. 

Hava aojuk olur, ııcak olur, ıe· 
rin olur, ıünetli olur, bulutlu o -
lur, yajmurlu veya yağmursuz o
lur .. 

Bütün bunlar çapkınlıia veıile· 
dir .. 

Bizim dört ahbap çavuılar, itte 
böyle her veaileden iıtifade ebne
ıini bilen dört arkadqb. 

Geçen ıün de bava çok aüzeldi 
ve bu güzel havada, havadan da· 
ha aüzel bir nazenin yanlarından 
ıeçti. 

O ne ıözler, o ne katlar .. Hayır 
:raraclana delil, bizzat kendiıine 
kurban olunacak kadın .. 

S.Çlar kıvır kıvır, gözler ıtıl ı· , .... 
Dudaklar yakut, ten fil diti .• 

Çekme bacak, ıüzme endam •• 
Dayanabilirsen dayan .. 
Dördü birden adeta kottular .. 
1Cadm ayak seıini duyunca 

CflndG. Duraladı. 
Oç ahbap çavuı f&pkala~ çı• 

kardılar. 

Kadm kekeledi: 
- Ne iatiyorıunuz?. 
- Hanımefendimiz .• 
- E? .. 
Oç ahbap ç.vuı yutkundu, biri 

lionuıtu: 
- Hanımefendi öyle güzelıi • 

niz, öyle cana yakınıınız, öyle bir 
İçim IUlunuz ki.. 

- Beni y,utacak m11mız?. 
Bir kahkaha savurdu, Uç ah· 

haplardu ilk Jlonatan: 
- Hayır, dedi, ıizi yutmıyaca• 

'iim· Size bir kötk hediye edece-

iim·· 
- Bir kii9k •• 
- E.-et, kanarya kafeıi ıibi l>ir 

klfli.. 
-Sonra .. 

' -Somur l;a •• 
- Oç aht.p çaftttan ikinciai: 
- Ben de dedi, ıize 67le hay • 

ran oldum, ki kötkün mCMunu 
~iim •• lttediiiniz her et
J&JI alacatım .. 

- Al& •• Mükemmel .. SonrL. 

- Ben de dedi yatak odanızı 
yapacaiım.. Kuıtüyü yutıklar, 

kuttüyü ıilteler .• Siz bir melek ki· 
bi, kut tüylerine ıömülecekainiz •. 
Güzel baıınızı, o kuttüyü yutık • 
lara dayıyacakamız .• 

- Salonunuzda, bir mihrace gİ· 
bi kurulup oturacakaınız .. 

- Kötkünüzde ıaltanat ıüre • 
cekıiniz .. 

- Her dediiiniz olacak .• 
- Her iıtediiiniz ayaiınıza re 

lecek .. 
- Size esir ol.caiız. 
- Size kurban olacajız. 
- Sizin için yok yok olmıya • 

cak .• 
- Size öyle hayat ıürdürece • 

iiz, ki kendinizi cennette sanacak· 

Çok ekilmit olan pamuia kartı 
fGp)ayıcı bulamıyan -çiftçi her se
ne bu günlerde bitmit olan pamuk 
toplanmaıını bu ıene hili bitire • 
memiıtir. 

Bazı tarafların pamuk toplama 
itinin ancak yanıı olduiu ıöy· 
lenmektedir. 

Maamafih bu ıene yaimurla • 
rın pamuk toplama mevıiminde 
düımemeai çiftçiyi büyük zarar• 
lardan kurtarmıtbr. Eier yai• 
mur bu menimlerde dütmüt ol • 
saydı bilha11a iane pamuiunun 
da çok ekilmiı bulunmuı dolayı• 
ıiyle büyük zararlar meydana ge-

ıınız.. 
1 irdi. 

- Göklerde uçacalumız. Tabiat bu huıuıta çiftçiye yar-
- Bir hayal aleminde meı'ut dım ebnittir. Ayni zamanda yaj· 

olacakaınız.. k 1 k f d ı 1 murun ıeç a muı ço ay a ı o • 
- Ne kaygu .• 

muıtur. 
- Ne taıa. Çiftçi bol bol bu itini de gör• 
- Ne dütünce. 
- Hayır hiçbir ıeyiniz eliai)E ol. 

mektedir. Güz me"Yıimi ıeldiii 
halde havalarm kurak gitmesin· 

mıyacak.. den durmadan halen ıünnekte-
- Yer yüzünde cennet .. 

H k 
d~ 

- ananın ızı, bırakınız ıi· Bu vaziyet dola719İY1e 1nı sene 
zi mes'ut edelim •• 

1-- senelerden daha fazla mik· 
Kıvır kmr ıaçlı, 1911 ıtıl ıözlü ~;d; pamuk yeri hazırlanıyor de-

kadın gülüyordu. mektir. Bu da Çukurovanm ikb· 
- iyi, ili., mükemmel deai.. sadl hayatı icin cok sevinecek hir 

Fuat INttln ban'-~ ~- v ıene felhan itinin yüz-
den ne iıtiyonunuz? • de dokıan beti de hayvan kune-

Oçü birden cevap verdiler: tiyle yapılmaktadır. ki bu da ayn• 
Bunun üzerine kadm o ana ka· ca ıevinç duyulacak hallerdendir. 

dar konuımıyan, aizını açmıyan, 

tek kelime aöylemiyen dördüncü 
arkadata döndü: 

- Ya ıiz .• 
- Ben ne?. 
- Siz bir ıey demediniz .• 
- Ne ıöyliyeyim iıtiyorıunuz? 
- Oç arkadaımız bana bu ka· 

dar hediye veriyorlar, ıiz bir ıey 
Termiyecek miıiniz? •• 

-Hay hay .• 
- Siz ne verecektiniz 7 L 

K d .. , - en ımı .• 
- Anlamadım. 

- Onlar kötkii alıyorlar, döte-
yip dayıyorlar, bana ancak o köt· 
ke ıirip, ıizinle beraber y&f&mak 
kalıyor .. Bundan bqka ne yapa• 
bil. . ! 

ınm .• 

Baylece Çukurova çiftçisi ıe
çen eenelerde olduiu sibi binlerce 
lirasını makineye ve ıaza "Yerme· 

miftir. 
Tabii bu da bir kirdır. 

Y almz çiftçi pamuk fiatlannm 
düıkiinlüiünden memnun delil· 
dir. 

ilk ıünlerde kiloıu otuz yedi 
buçuk ~tan giden pamuk ıon 
ıünlerde dütmiiftür. Bir zamanlar 
batmanmı üç liradan &f&iı aatmı· 
yan çiftçi tabii bu fiab az pr• 
mektedir. 

Maamafih ne de olsa mahsu
lün çok ekilmesi 'Ye berekedi ol· 
muı çiftçiyi bu sene memnun bı
rakmıtbr. Huli.aa çiftçi bu eene 
ıeçen senelere nazaran her halde 
iyi bir "Yaziyettedir. 

İki lira içı·n 15yıl yatacaklJEt kaçakçıları memurlara Fakat düyunu umumiye teklin
de birikmit olan eıki borçlannı da 

Torl.lınm Doianca köyünde' hücum ettiler ödeyemiyecek bir "Yaziyettedir. 
iki liralık t:rir alacak yürinden bir lzmircle lmariye mahalleıincle Bunu da baylece bilmemiz ve ona 
cinayet itlemnif, Hiileyin iımin• et kaçakç111 Giritli Muıtafa otlu ıöre kendiıine müaaade 'Ye yar
Cle 1riri Mutafa isminde bir tabii Çakır Hiileyin ile Cemal otlu Ali dım edilmeıi lizımdır. 
bıçakla öldürmiiftü. 'Ye MazlGmun evlerinde hınızlık 

"Ye hutalıldı hayvan bulunduiu Zaçyağı varili patlayınca •• 
Ba cinayetin kararı lzmir alır 

c:aa mallkemetincle verilmiıtir. 

Hüseyin, ıaçu aabit ıörülerek 

on ltet tene aiır hapae mahkUm e
clilmittir. 

Konyada et 
OD k111111I 

Konyadan bildirilcliiine söre 
Konya mezbahası kaçak et aabl· 
...... önüne ıeçmek için bir 

llW• açmqbr. Baracla koJUD 
Y9 J.si etİ OD kutup 1&blmakta • 

haber ahnmıtbr. Belediye et ta • lzmirde feci bir infilak badiıe
kip memurları tarafmdan evle • ıi olmut, dört kiti muhtelif yerle-
rinde arqtırma yapılmıftır. rinden yaralanmqlardır. 

Evde bulunan on iki bat ııiır Hadile töyle olmuttur: 
Çukur handa Yafe biraderlere 

alınarak ıötürüldüiü aırada Hü- ait 40 kiloluk bir zaçyaiı varili 
aeyin, A~i ve MazlUın ile arkadat· aümrükten çıkarılmıtbr. Varil 
lan Giritli Mehmet, Huu ve yö- araba ile hana ıötürülmüt; ara • 
rük Ali beyıirler üzerinde olduk· badan indirileceii ıırada ani ola· 
lan halde memurlara hücum ede- rak bat tarafmclan patlamıt ve ha· 
rek haJTanlan zorla ellerinden mal lbrahim otlu Mehmet Dur· 
almıtlardır. O ıırada yörük Ali mut, Abdullah otlu Mehmet, 
hayvandan cliifmü9, yü2ünden Mustafa otlu Hüseyin 'Ye Halil 
yaralanmııtır. Çakır Hiileyin ile otlu Maıtafa yaralanmıılardır. 

.ucmuuu:......aııter.....tl.ıl&U'ralalllıla1ar. memleket hutahanetin-

Milli mücadeleye ilk 
iftirak eden zeybekler 

latiklil mücadeleainin bütün 
afhalarıni ıöıteren büyük bir fil
min hükumetçe çektirilmekte ol • 
duiunu yazmıflık. 

Aydın havaliı:nde lıtiklil mü· 
cadeleıi safhalarını filme çeken 
heyet, Aydın - Tire yolundan Ö· 
demiıe gitmiıtir. 

Ankaradan lzmir valiliiine ge· 
len bir telırafta Milli mücadeleye 
Ödemiıte ilk ittirak eden kardeı· 
leHmizin o zamanki zeyebk kıya· 
fetleriyle hazır bulunmaları ve 
filme çekilecekleri bildirildiiin • 
den vilayetten telırafla Ödemiı 
kaymakamlıiına tebliiat yapıl • 
mıf, film çekmek için ıelecek he
yete her ıuretle kolaylık pteril • 
meai emrolunmuftur. 

üzüm işi tetkik 
ediliyor 

O.um fiatlannı dütürmek mak· 
sadiyle lzmirde bir evde toplantı 
yaptıkları Anadolu ajanaı tarafm· 
dan yazılan dört tüccar hakkmda 
tahkikat yapılmuı için lkbaat Ve
kiletinden lzmir vilayetine emir 
veri im itti. 

lktıeat Vekili Celil Bey lzmir
de ........... Urada ha~ ta.. 
can kabul etmiı ve verdikleri iza· 
batı dinlemitlir. 

Tüccarlar; müatahıil alepi· 
ne bir hareket yapmak iatemedik· 
ı .. -: .. :,..--.. 1..: ır .... ı. ır .... , • 
lerini korumak i~tn }iır tir -..L 

tetkili hakkında görüıtüklerini 
aöylemitlerdir. · 

Bu meselenin tetkik ve tahkiki 
için lkbu.t Vekileti kredi itleri 
tefi Cemal Rıza Beyi memur et • 
miı, lzmirde bulunan Cemal Rı· 
za Bey muhtelif yerlerden tahki • 
kata batlamııtır. Netice raporla 
Vekil ete bildirilecektir. 

öz Türkçe konuş
ma tecrübeleri 
Emette C. H. F. binuınm bir 

odumda memurlar mahfeli ku
nılmuıtur. Memurlar, vazife za • 
manian dıtmda buraya ıelip o
turmakta, bu arada öz Türkçe ko
nuıma tecrübeleri yapdmakta· 
dır. 

Sındırgı'da belediye 
intihabı bitti 

Smdırııda belediye intihabı 
bitmiı, sandık açılarak reyler tu· 
nif edilmittir. Yeni belediye aza• 
lan ıu aenttan mürekkeptir: 

Kırkaiaçlı otlu Kemal, lımail 
otlu Ali Raııp, Ali aia otlu 
Mehmet, Edremitli oilu Muıtafa, 
Hüaeyin ojlu Şinui, Köae oilu 
iımail, bakkal Vehbi, hattat oilu 
Ahmet, Terzi V ufi, bakkal mol· 
la Mehmet, Yağcı oğlu Halil, Me
nenli otlu İbrahim Beyler. 

Edremit köylerinde 
Edremit - Zeytinli, Güre, Kı· 

zılkeçili, Tahtaköy ve Havran 
mmtakumda köylü ihtiyar heyet· 
leri kaymakamımız Mithat Kemal 
Beyin if&l'et ve irtatlarile köyle • 
rinde ıüzel meydanlar ve bu mey• 
danlann ortamda köy halkına 
zeYk ve keyf verecek hol akar ıu· 

mevcut havuzlar in a etmiıler• 

Balıkeıirden 
köylerde köy 1ı-aıılJlllll'!!' 

muvaf f akiyetli tat:llllP' 

dir. Altı köyde kit. 
na, dijer köyler 
ihtiyaca kifi ıekil 
mirine baılanmıfld'• 

Köy ihtiyaçl 
)erinden olan kö1 
ve ekme mevıimine 
re ihzar ve tesbit 

Köy kanunu ta 
itleri etrafmda ko 
yol bulmak üzere 
ihtiyar heyetleri f 
nahiye müdürü 
riyaaetinde toplan 

Toplantı müdür 
köy itleri 'Ye kay 
terdiii yollan anla 
açılarak köy odaları 
İnf&&bnm pllnlarma 
mali, noktan köy y 
rilmeıi, köylere bai 
mevcut olanlarının 

köy tarlalan ve köy 
damlarmın hadana 
mektebine çocuk ıönd 
hi verimli kararlar al 
Jb1 80DUllU takip eden 
leri tatbik neticeleri .. 
DUf'IJmak -- topl 
yet verilmiıtir. 

Kereste yıiJnı 
bulunan 

A .1eın=ı"•1"tft~• 1.· ;ı; 
rında üç çocuk iıtuyo 
teler araamcla yoaıa 
larken iatifte balunan 
rin araıında iki torba 
muılar, bu eıran kma 
çuvallarına koyup aa 
Y enicami avluaunda 
den Aaım Efendiye ı·· 
dir. 

Bakkal torbaların 
tını muayeneye bql 
da dükkinm önünden 
lı geçmif, bunlar 
rı nereden buldunuz 
Efendi bu sözü itilince 
doiruca zabıtaya ıicl 
yi haber vermiı, earar 
lim etmiıtir. Zabıta 
hibini aramıf, lamail 
riıini yablamıtbr. 

isyan suçlula 
muhakem 

lıyandan 111Çlu ve 
rahim Bey ve 97 arka 
hakemeıine Adana ajıt 
kemeainde devam edi 
hakeme bu ıuçlar 
cevaplar ıelmeaine 
vaplardan bir kıımı 
muf, gelmiyen cevap 
ne, muhakemenin 
bırakılmasına karar 

Kan dav 



(Bq tar&tı 1 tncl aayı:fada) 

anma11 düt ünü im üt ve eıya -
ı latanbula muhakkak surette 

·rmek istiyen yolcular buna 
ol mut lardır. Derhal motöre 

)anacak bir mavna aranmıf, 
r Efendi isminde birinin 

a11 bulunmuttur. Motörle 
ek esnafın malları motöre 

lettirildikten sonra elli bet ki
"n de mavnaya binmesi lazım 

diği anlatılmıtbr. Elli bet ki
avnaya dolmutlar ve Afitap 

törü tam saat on birde lstanbıı
areket etmittri. 

EYBELI ADAYA KADARR 
ARIZA YOK 

Motör Y•t sebze, tavuk, yumur
ve hububat yüklü bulunmakta· 

iyi bir yolla hareket eden mo
, hiç bir arızaya uğramadan 

ybeliada açıklarına kadar gel
itr. 

MOTöRON ÜZERiNE Yü
ROYEN KARALTI! 

itte bu sırada İstanbul cihe
en büyük bir karaltının sürat

motörün üzerine doğru gelmek· 
olduğu görülmüttür. Söylendi

gÖTe, vapur olduğu anlatı· 
karaltmın, k11a bir zamanda 
öre çarpmuı kartıaında bu -
uklarmı anhyan motör kapta-

F aik efendi, müsademeden 
ak için dümeni kırmı§, fakat, 

törün fazla yüklü bulunufu ve 
kumda da elli bet yolcu taıı· 

1ıir maTIUl oluıu musademe -
kaçmaia imkin Termemit, ıi

, bütün ifnziyle, önünden kur-
lmağa fırsat bulamıy n motö -

Pi=-'=~,,~=rafma rpmı trr.. 
ŞiLEP ARANIYOR 

Haberi alan Heybeliada komi
ri 1lı1e.n Bey, evvela tilebin ne· 
ye aittiiini tahkik etmit ve <ler
ı. yakalanması için lazım gelen 
lııleri motörle yollamı,trr. Bun

an ıonra reımi makamlar haber
r edilmiıtir. 

.. Ha~rdar edilen makamlar, 
uddeıumumilik polı"ı b . . '- _ .. .. , eııncı 

~ mudurlüğü ve liman dairele
dır. 

Nöbetçi müddeiumumisi bulu-
an müddeiumumi m • 1 • 

uavın erın-

en Nurettin Bey, kaza haberini 
lır almaz derhal Heyb 1. d • . e ıa aya 
tmıf ve kaza hakkında tahkika
baılamıtbr. Bu eında 1. . ıman 

areıınden Sabri, Adalar kay-
akamı Reıat Beyler de bu 
1 . raya 

e 11111 bulunmakta idiler. 

ŞiLEP YAKALANIYOR 

Diier taraftan kazaya ıebebi-
et veren ıileb · · . . . . ın 111111 ve nereye 
ı~tıi~. teıbit edilmiıtir. Kartallı 
uanu Bey· · d b . ısmın e ir kaptanın 

daresınde bulundu... l l .. gu an aıı an 
uruzan ismindeki bu ·ı b" . !• e ın, 
ımento almak üzere Kartala gi • 
erken kazayı yapt .. k .. . ıgı ve azayı 

. ut~a~ıp de Kartala gittiği öğre
ılmııtır. Bunun üzerine derhal 
~rta~ kaymakamlığına telefon 
dılmıı Füruz ·ı b" . . . ' an !• e ının tev • 
ıf edılmesi bildirilmi r s·ı 
artalda k 1 f ır. - 1 ep, 
.. .. ya a anmıt, kaptan 
usnu Beyle birlikte H b 1· d . . ey e ıa a· 

a getırılmiıtir. 

KAZADAN KURTULANLA
RIN ISTlCV ABI 

Bundan sonra kazadan kurlu· 
anlar motörden çıkarılarak poliı 
arakoluna &Ötürülmütler ve ha • 
iseye vaziyet eden müddeiumu • 

ini Nurettin Bey iıticvaplarına 
baılamııtır. Komiıer Ihsan Bey 

ürpertici facia: otuz •• uç • 
ınsan boğuldu 

ğu için duramadı. Motöre bağlı 
olan halata çarparak kopardıktan 
sonra yan tarafı ile de kayığı kır
dı.... Kayık yarılmıflı. İçeriye 
sular doluyordu. 

Birden Harun isminde bir ar• 
kadaıımız denize atıldı. Bu atılı§ 
zaten suyla dolan kayığı devirdi. 
Hepimiz denize döküldük. Ben 
kurtulmak için elimden geldiii" 
kadar yüzmek mecburiyetinde ol 
duğu.mu hissedince, mavnada · 
nımda oturan iki kadının boğa· 
zımdan sarılmıf olduğunu gör 
düm. Kayık devrilir devrilmez 
elJerine beni g~irmişler. bana aa 
rılmışlardı. ilk defa denizin di 
bine battık, tekrar çıktık Onlar 
itiyordum. Fakat brrakmryor 
lardı: 

- Aman yavrum kurtar bizi., 
Diye yalvarıyorlardı. Faka 

ben kımıldıyamıyordum bile. Mü 
temadiyen ağzıma su doluyordu 

Ustte kaza tahkikatını yapan heyet, alt ta motörde bulunan ve vakanın 1ahidi olan iki kişi; solda, kurtulanlardan biri 
- Beni bırakın ... da diyemi 

yordum.Tekrar iki kadınla deniz 
battık. Bu hal üç defa oldu. O 
defa batıp çıktık. Her batıft 
çok su yutmuttum. Birden ca 
acısıyla kadınların ellerini boğa 
zımdan kurtardığımı hatırlıy 
rum. Kulaklarıma: 

de kurtulanları bir yere toplamıt, 
isimlerini tesbit ederek ifadeleri
ni almıt, bunlardan boğulanları 

öğrenmittir. 

Kazadan kurtulanların sayısı 
yirmi iki kişi olduğuna göre, 
mavnaya binen elli bet ki§iden o· 
tuz üç ki§inin boğulmut olduğu 

anlatılmııtır. Kurtulanların an • 
lattıklarına göre boğulan kadın -
lar, hiçbir yardım görmiyerek, yar 
dım iıtiye istiye denize gömül
mütlerdir. Yapbğımız tahkikata 
göre bu kadınların motörde etya -
larr oktu. Yolcu olarak geliyor
ardı. Şerife hanım, Yıldızda aü· 

vari bulunan oğlu Mehmet efendi-
yi ıörmeğe, Hediye hanım da 
Bakırköyünde Basmahanede geli· 
nine gidiyordu. Kaza esnasında 
en çok bağıran bu kadınlar olmut· 
tur. Her ikisinin de krrk be
ter Yatında oldukları söylenmek· 
tedir. 

BOCULANLAR KiMLER? 

Boğulanların isimleri tunlar • 
dır: Yalovanm Kadıköy karyesin· 
den Ahmet oğlu Hasan ağa, Halil 
oğlu Salih 30 yatında, Salih Meh 
met oğlu Haıan otuz iki yatında, 
'hasan oğlu lsmail ağa elli bet ya· 
tında, Süleyman oğlu Hüseyin 
otuz yatında, Uzun Ali oğlu Ha· 
ıan kırk bet yatında, Kefeli oğlu 
asan ıaltmıt yatında, Hüseyin oğ· 
lu Süleyman usta otuz ıekiz yaf ın· 
da, Hasan oğlu Hasan yirmi se • 
kiz yaıında, Bayram oğlu Çolak 
Ali kırk sekiz yatında, Mümin oğ· 
lu Besim otuz iki yatında, Yalo
vanın Safran köyünden Ali oğlu 
Tevfik kırk sekiz yatmda, Molla
pafa oğlu Hasan otuz ya~~n-~a, 
Yal ovanın Hacı Mehmet koyun· 
den Tahir oğlu Nazif 23 yatında, 
Çolak Hüseyin kırk sekiz yatınd.~, 
Sabancalı Ali altmıt yatında, Hu· 
ıeyin oğlu Ömer kırk bet yatında, 
Osman oğlu Ahmet otuz iki yaıın· 

da. 
Yeniıehi~den izzet oğlu Mus • 

tafa otuz yatında, Karaköyden 
Rıza çavut kırk bet yatında, Mus• 
tafa oğlu Hüseyin otuz bet yatın· 
da Ali oğlu Hasan yirmi bet ya • 
şında, Koyun hisardan Mehmet 
oğlu Üzeyir elli yatında, Seyven 
köyünden Nazif otuz yaşında, Ye· 
nimahalleden imam oğlu Ahmet 
otuz yatında, Orhangaziden te
kerci lımail oğlu Musa otuz ya· 
ıında. 

hfidiscyi anlatıyor .. 

Bunlardan baıka ismi henüz içinde yerimden fırladım. Gözle· 
tesbit edilemiyen eUi ya§larında rimi açıp kapamam bir oldu. Çün· 
İznikli bir ihtiyar ve altı yedi ya· kü yerimden kımıldamağa vakit 
§ında çocuğu, Toprakocaktan He· bulamamı§tım. Vapur üzerimize 
diye, ve Şerife isimlerinde iki binmitti. Mavna yerinden sarsıl· 
kadın, kabakçı Ali isminde biri- dı. 
nin baldızı bulunan ve ismi henüz - Boğuluyoruz ... imdat ..• 
anlaşılamıyan diğer bir kadın, Sesleri yükseldi Kendime gel-
kırk beş Yatlarında ve gene iımi meden arkadaılar: 
henüz tesbit edilemiyen bir ihti • M l H 1~ ... 1 J - avna su a ıyor.. erKeı ca-
yar bogulmuılar arasında bu un• k d. b ... d 1 

k d 
nını urlanın, ıye agır ı ar. 

ma ta ır. 
Baktım su yavaı yavat doluyor; 
11lanıyorum. Bu eınada arka ar• 

Kazadan kurtulanlar ıunlar - kaya üç arkadat denize atıldı. 
dır: Ben gene yerimden kımıldama· 

KURTULANLAR KiM? 

Mevlut oğlu lıham, Tevfik oğ
lu Hüseyin, Hüıeyin oğlu Ahmet, 
Kırmacı Ali oğlu Hüıeyin, Elmas 
oğlu Mehmet, Salih oğlu Harun, 
Hüseyin oğlu Yuıuf, Yalovanın 
Hacı Mehmet köyünden Hüıeyin 
oğlu Mustafa, Yalovanın Safran 
köyünden Muıtaf a oğ. Hasan, Hü 
ıeyin oğlu Salih, liasan oğlu Sa
lih, Seymen köyünden Hakkı oğlu 
Mahmut, Akköyden lımail oğlu 
Raif, Ahmet oğlu lımail, Gemli· 
ğin Karacaali karyesinden Şemıi 
oğlu irfan, Yenitehrin Toprako· 
cak köyünden İsmail oğlu Nacip, 
Y enitehrin Kabakçılar karyesin • 
den Mustafa oğlu Salih, Y eniteh· 
rin Koyunhiaar köyünden lamail 
oğlu Ahmet, Kütahyanın Alayunt 
karyesinden Hacı Hamza mahal· 
lesinden Mehmet oğlu Mehmet A
li, Yalovanın Kurt köyünden Hü
ıeyin oğlu Kadir, Yalovanın Çı· 
narcık nahiyesinden Mustafa oğlu 
Hüseyin, gene Çınarcık nahiye· 
sinden Ortaburun köyünden Mus· 
tafa oğlu Kamil, Yalovadan mal 
elmağa giden Y emitte oturan Sır· 
bistanlı Hasbi oğlu Vasfi. 

KURTULANLARIN AN· 
LATTIKLARI 

mı§ ım, mavn devrildi kırk beş 
kiti denize döküldük. 

Biri bozağımdan yakalamıf tı. 
Onunla beraber denizin dibine in· 
dik. Kim olduğunu bilmediğim 
bu adamın ellerini boğazımdan 
kurtarmağa uğrattım. Bir an iki· 
mizde suyun yüzüne çıktık: 

- Sal elini.... diye bağırdım. 
Adam benden korktu mu bilmiyo· 
rum. Elini boğazımdan ayırdı. 
Bir parça yüzmek biliyordum. 
Yüzmeğe uğrattım. Bu eınada 
batka biri bacaklarımdan yakala
dı. Gene ıuyun dibine doğru gi
derken can korkusu ile bir tekme 
savurdum ve onun da elini aya • 
ğımdan kurtardım. Bundan ıon· 
ra gizlice buradan yüzerek ozak· 
)atmaktan batka çare olmadığını 
anladım. Yüze yüze motöre çık· 
tım. 

iKi KADIN BA~JŞA HA~RI· 
ŞA BO~ULUYOR 

Kurtulanlar abasında en çok mü· 
cadele eden ve 2 kadının bağrıta· 
rak boğulduğunu gözlerile gördü· 

ğü halde kendini kurtarmaktan 
batka bir §ey yapamıyan Buna 
Yenişehir Toprak ocak köyünden 
lımail oğlu Necibin anlattıkları 
tüyler ürpertecek derecede feci -
dir. Necip Efendi diyor ki: 

- Mavnada yatıyordum. Ka -
zadan biraz evvel arkadatım Sa -

lih beni uyandırdı. Kalktım, göz· 
lerimi uğuştururke,n birden: 

- Yavrum .• Yavrum sesleri g 
liyordu. Ondan sonra boğazı 
dan kimsenin eli yakalamadı. 

Beni motöre çıkarırlarken ke 
dime geldim. Elimde bir yorg 
parçası vardı.,, 

Necip efendi, polis karakolu 
nun önünde duran ulak yorga 
göstererek: 

- lıte bu yorgan, dedi. 
a kiyle bırakmamışım.Benim yo 
ganımdır. Denize düterken eli 
almıtım ve bir daha bırakma 
tım.,, 

- Sizin baıka arkadatınız v 
mıydı? 

- Vardıya.. izzet oğlu Mu 
taf a, Karaköyden Mustafa oğ 
Hüseyin, Rıza çavut, hep berab 
geliyorduk. Hiç biri kurtulma 

ON OÇ Y AŞINDAKi ÇOCU 
NASIL KURTULDUCUNU 

ANLATIYOR 
Kurtulanlar arasında bir de 

üç yatında Hüıeyin isminde 
çocuk vardır. Hüseyin, Na 
kurtulduğunu ıöyle anlatıyor: 

- Y alovadan F aıulya geti 
yordum. Vapurun naııl çarptı 
nı gördüm, uyumuyordum. Vap 
evvela motörün kıç tarafına ça 
tı. Sonra motöre bağlı olan m 
nanın ipini kopardı.Denize düt 
ğümüz vakit bir adam bacak 
rımdan yakalıyarak beni deni 
dibine indirdi. 

Hep çekiyordu. Birden ayak 
rım bir ıeye takıldı. Meğer ı 

ze dolu bir küfe imif. Ayakları 
la teptim. O esnada beni ya 
Jamı§ olan adam da ellerini hır 
lt. Y avat yavaı denizin yüzü 
çıktım. baktım herkes bağırıy 

- Nasıl bağırıyorlardı? 
- Hepsi aklımda kalmadı, 

"Ul~n boğazımı sıkma ... Ya 

Kurtulanların anlattıkları çok 
fecidir. Kaza vukua geldiği va • 
kit yolculardan birçoğu mavnada 
uyumakta bulunuyorlardı Apan· 
ıız vukua gelen çarpışma birçok • 
]arını şaşırtmıthr. Söylendiğine 

göre, birçokları taşkınlık yüzün
den kendilerini kurtarmak ıçın 
bir ıey yapamadan boğulmuşlar· 

dır. 

müslüman değil miıin beni bır 
sana ... imdat! ... Can kurtaran Y 
mu boğuluyorum! .. ,, diye bağı 
yorlardı. Ben anladım ki biri 

- Vapur geliyor, vapur geli • ha bir yerimden yakalana kurt 
yor.. Jamıyacağım, gizli gizli yüzer 

Kurtulanlardan Vasfi efendi 
muharririmize şunları aöylemit· 
tir: 

"- Ben mavnada uyuyordum. 
Kulak zarlarımı patlatacak kadar 
gürültülü bağrı§malarla korku 

Diye bağrıtma oldu. Etrafı· kalabalığın içinden sıyrıldım 
ma bakmağa vakit bulamadım. törün bulunduğu tarafa gitti 
Vapur üzerimize geldi. Vapur Çok da korkuyordum. Kuvveti 
Evvela motöre çarptı. Fakat mo - kesilmiıti. 
tör durmadı. Vapur motöre çarp· (Dennıı 9 uncu uyıfanm 

tıktan sonra süratle gelmekte oldu ~ 
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cıl!!!!!!!! ıi - V AKIT 

Mahkem•lerde 

Para kaçakçılığı muha
kemesine başlandı 

Asliye birinci ceza mahkeme -
sinde br döviz ve pra kaçakçılığı 
muhakemesine -haılanınıtlır. Suç -
lu mevkiinde Romanya vapur 
kumpanyası memurlarmdan M. 
Rado ile bu vapurların Türkiye 
acentesi memurlarından Ahmet 
Aia ve tüccardan Hodora, Si -
mon, Sicilyadis ve Mihal Efendi· 
ler bulunuyorlardı. 

Betincl tuhe memurlarından 
dört memur p·hit olarak dinlen -
diler. Hepıi de, bir gün acente 
memurlarından Ahm~t Ağanın 
Romanya vapuruna ıirerken cep· 
lerinin titkinliği nazarı dikkati 
celp ettiii için kendisini takip et
tiklerini ve Yapurda M. Radonun 
odaıma ıiderek iki paket bıraktı· 
ğmı ve bu paketleri yakaladıkları 
z-.nan içinden bir çok tahvilat ve 
ecnebi paraıı çıktıiını söylediler. 
Ahmet 'Ala da: 

"- Ben Radoya ıiıara ile va· 
purun evrakını ıötürdüm.,, diye -
reli cürmü inkir etti. 

Suçlu vekilleri, ibu tahvilitla • 
rın kıymeti olup olmadıimın bor• 
sadan eorulmaımı iıtediler. Mu • 
hakeme ıbunun için tehir edildi. 

Şüpheli görülen bir 
ihtida talebi 

Bamonti fabrikasında mütehas· 
ııs olarak alıttırılan bir ecnebi, 
ıeçenlerde tabiiyetinin değiıtiril
meti için dahiliye veklletine mü
racaat etmit, fakat yapılan tahki
kat neticesinde bu müracaat ka
bul edHmemittir. 

Ayni tahra bu sefer 'de vilayet 
vasrtasiyle müftülüie müracaat 
edete'IC ihtida edecettnt blldlmılt, 
bunun üzerine tahkikat ifası için 
meaele polise havale edilmit • 
tir. 

Poliı !Üpheli görülen bu ihtida 
talebi etrafında tahkikat yapmak
ta Te ihtida miiracaati, küçük san· 
atlarm Türk tebaasına hasrı ile 
allkadar ıörülmektedir. 

Ankara Ticaret lisesinin 
talebe pansiyonu 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
Ankara ticaret lisesi talebesi tara· 
f ındaQ Yeni ıehirde bir koopera• 
tif panıiyon kurulmuıtur. Bu pan· 
siyonda yemek ve yatmak ücretle
ri 20 liradır. Bu tekilde, talebe
nin rahatı çok temin edildiğinden 
talebe 'Ankara ticaret liıesini Is •. 
tanbul ticaret liıesine tercih et· 
mektedirler. 

İhracabmız sesli olarak 
filme çekiliyor 

Türkofis; ihracat mahsulleri· 
mizi propaganda etmek için bü • 
yük bir seıli film hazırlamaktadır. 
Filmin bir parçası da İzmir lima -
nmda çekilmi!tir. Üzüm mahsu
lümüzün vapura ilk yükleniti ve 
ih'racı bu sene FrateHi Sperco a -
centumın Hollandez vapurlariyle 
olduğundan bu vapurlardan biri -
ne üzüm yüklenirken ilk ihraç es-

-nasında olduju gibi meraıim ya• 
pılmıt, f&mpanya titesi vince 
vurulmak ıuretiyle parçalanmıf, 

bütün ,,u merulnı filme alınmıf • 
trr. 
Türkofiı; bu filmi tekıir edecek 

ve dünyanm her tarafına gönde· 
rereli sinemalarda gösterecektir. 

lnglllz seyyahlar1 geliyor 
Yarın aabah .. Homerik,, iıim· 

H • bin tonluk bir vapurla teli· 
ıimize 450 lngiliz seyyahı gele
cıeldir. 

Yılııı gıçeıı &llıılerl 
Yıtııı kılın ııUnlert 

17 C. Ahir 
6.0l' 

17.44 
5.00 
ıt.ot 
J ~. t $ 
17.44 
19.14 
4.U 
t73 
9J 

t8 C. Ahir 
6.04 

17,42 
5.01 

it.Ol 
ı~.·~ 
17,4Z Denizyolları 
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gümrük civarında bir eve ıirip 
çıktılı nazarı dikkati celbetmif, 
zabıta bu eYi ıözetlemeie baıla • 
mııtır. Bu ••• diler iki 9UpheU 1 !;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~

11
r: 

aclamın da deyuı «tikleri ıörill• R A D Y O 
miiıtUt. • 

-- Han Telefon ii740 •-il 
lzmir sür'at 

lskenderige yolu 

9 ve 1 O Birinci tetri• 

Sah ve Çarıant 

Raşit Rıza Tiyatr 

( He~elsiz Busel 
Yapılan ilk tahkikatta Şükrll· 

niln ••• tatıdıfı paketlerin &ted•n 
beriden çahnlliıt efya olduiu 
anlaıılmıı Ye zabıta hu evde arat
tırma yapmııtır. Bodrumda bir· 
çok halılar ve ev e11a11 bulunmuı• 
tur. 

Şükrü if adeıincle ıuçunu itiraf 
ederek diler arkadqlarının . da 
İsmail ve Nedim isimlerinde iki 
kiti olduklarını ve beraberce hır· 
sızlık yapıp çaldıkları etyayr bat• 
ka yerlerde sattıklarını MSylemit· 
tir. Zabıta İsmail ile Nedimi de 
yakalamıttır. Üç hınız adliyeye 
teslim edilmitlerdir. 

Bir çocuk merdivenden 
düşüp öldü 

Fenerde Tahta minare mahalle· 
sinde yıldırım caddesinde 93 nu • 
maralı evde oturan 8 yatındaki 
Sultan evin üçüncü katındaki 

;rdivenden yuvarlanmıt ve 
üç saat sonra da ölmü,tür. 

Bir sUt~U beygirden dU9tU 
Dün saat dokuzda inekçi Kir· 

kor ıüt ıatarken beyıirden düt • 
mu, ve tedavi ednm~k Uzere bay-
gın bir halde Beyoğlu hastahan~ 

sine kaldırılmıttır. 

Bo§ulmaktan kurtarlldı 
Limana ıelen lzmir vapuru -

na yanatmak istiyen sandalcı 
Mehmedin sandalı su cereyanına 
kapılarak devrilmi§ ve Mehmet 
denize dütmütıe de etraftan yeti· 
tilerek kurtarılmııtır. 

Çarptl parfjalandı 
Vatman Mehmedin idaresinde

ki tramvay arabası Fındıklıda 
Şaban ağa isminde birinin araba
sına çarparak parçalamıf. Şaban 
ağayı yaralamııtır. Vatmn hak· 
kında takibat yapılacaktır. 

M•t•llah kahv•lnde 
Kasımpaıada bir -nka olmuı

tur: Teraane kapısı civarında Ma· 
ıallahın dükkinında oturan Ali 
Rıza ile sabıkalı takımından 

• uı Un 
lSTANIULı 

18.30 - Plak neıri1ab. 19.20 -
Ajana haberleri. 19.30 - Tirk muıi· 
ki neıriıatı "Kemani Retat, Meıut 
C.Ul, Muuffer Beyler. Vecihe, Ve• 
d1a Riaa Hannnlar." 21.00 - At•t • 
Güneı kUiltUnden nakil, Ajanı .... bor
sa haberleri. 21.30 Rad10 orkeatra11 
ve clant muaildıi. 
ıa. ns. IBTANBUL, ını m. 
11.IO pWı. 19,10: Ajana haberleri, ti.Ilı 

TUrk mallldıl (Kemani Retaı. Mee'nt: Ce • 
mil, Muaarter beyler Ye VeeUte, Vedia ... 
11 .. ..ı.r.) 11: Ate, • Gttnet ldtllıbden u
kU. il.atı Ra470 cıu •e taqo orkeltnı& 

81% Khz. BtlKREŞ. S6' m. 
ılı Öfle kon.eri. IS: mk. lS.411 Konfe· 

rans. 18: Kanıık kOJlter. lt: llabe~r. 19.15 
Jean Marco orkeatraaı. 20: Konferana. :10.%0 
Pl&k. 20.t5: Musababe. 11: Atk prlulan.ıı 
Spor. :n.ıo: Bu• mualklal. ıa: Haberler. 

:zzs Khz. VAR.ŞOVA, IS45 m. 
18: Danı muılldıl. 18,IMJ: Mnababe. 20: 

Hafif ma.ald. IO.t5ı lluaaJaabe, 21: Popöler 
tacannUI .enfonlk kon~.r. ıı.t6: Muaahabe. 
2!: Lember~n netell neertyat. 22.45: Mu -
ıtallabe. tl.115: Rekl&m q konaer. 2S.50: aa. 
cılun eaerlerlnclen .enfonlk koDMr. Muaalaa· 
be. U.05: Dans musıkfsf. 

641 Kh& BUDA.'PSŞtt, &IO m. 
11.•o: 81pa mu.Lldal. 19.40: MUMll&M

Spor. :10.30: Şandor Potöflnen 'Janoa Vlteıı,. 
operaın. 21.SO: Haberler. U.50: Dana muafkL ... 

59% Khz. ~1YANA, 507 m. 
18.05: Ott..o Vacck bandowu. 19.25: Franz 

Vt>rff'l (kllftc1t eserlerinden) 19.50: Haber • 
ler. 20 Şarkılar, 20.45: Johann Strauısun, zı 
ıeuner baron, opereU, :IS Radyonun baklld 
tarihinden bahlllf'r. 23.SO: Rabf'rltr, 23,5: 
~ oda aaaı.aıc- .... ...... MAiı 
8&tanhn8 Tmanelf7 

~BORSA 
i,Hizalannda yıldı?. işareti olanlar üıer· 
Icrinde 6 - 10 da muamele görcolcr· 
dir.] Rakamlar kapanış fiatlarını ~österir. 

"ukut (S•b ) 
* Londrı 615, -
* Nnyorlı: 126. -* Parls 1611. -
* Mllano 217. -
* Brfilı:sel 117, -
* Atına 24, so 
• CeneYre 816, •• 
• Sorya s>4, -
* Amsterdam 85, -

I * Praı ıoo. -
• 5tolı:holm at. -

• VIJIDI ~4. --
* Mırirlı 17, -

* Berlln 44. -
• V arşova !4, -* B11dıpe$te ~6. -
• Blikreş 19, -
• Bılgrıt :14, -
* Yokohıma 3~. -
* Altıo 924, -
* Mecidiye :ıs. -
.., R1nknot !31), -

1 Çekler (kap. ••· 18) 
* Londra 614.75 • Stolı:hlm 3.1514 
• Nevyork 0.8COS • Viyana 4.26'l~ 
* Parls ıt.05 • Mıdrlr 5.8!14!\ 
• Mlllıo 9.t775 • Bertin 1,9761 
* Brüksel 3.~ • Vuıon 4,7.0 
• Atln• 83. .. 618 • Bodapeşte 3,978t 
* Cenene 2.4368 • Bütreş 79,S6S 
* Sotyı 66,t57S • Bclgrat 34.6675 * Amıterdam (,1725 * Yokohama 2.6565 
• Prag 19,0175 Moskovı 1089.SO 

ızMıR Vapuru 9 
B. Teıria 

S A L 1 11 de Galata rıh· 
tamından kalkacak, dofru 
lımlr, Pire, lale en deriye 

ve Portsaide gidecek 

ve d&necektir. (6439) (6223) 

Rize Postası 

;.i Perde 

ı Yazan : Birabeau 
Nakleden : M. F eridua 
Dekorlar: ( d) grupu 

Giıeler her gOa açıktır 

Istanbul dördüncü icra 
luğundan: 

Tamamına ehli vukuf 
dan 12500 lira kıymet takdir 
len Galatada Y enicami m 

9 Biriaci Tepin Salı sinde Mahmudiye cadd 

rünlladea itibaren lıkenderiye ki.rgir eski 2 ve mükerrtt 
mükerrer 2 numaralarla 

postaıarım•z Portsaide kam han ve dükkin ve f• 

de utrayacaklar Ye dönüıte sekiz oda ve ıene mahallel 
aynı Yapurlar Karadeaize ıe· kurenin y enicami caddet' 

R• t ki 3 numaralı maiualllll 
çerek ıze ye kadar si· hi11e itibariyle 187 hi11eıi 
decelderdir. Karadeniz iıkele· maya konulmut olup 6 • 10 • 

ferinden Jzmir, Pire, tarihinde tartnameıi div 
ye talik edilerek 8 • 11 • 931. 

1 Sk enderi y e ye hine mü1&dif perıembe ıaol 
14 ten 16 ya kadar btanbul 

Portsaİt için ve bu iı· düncü icra dairesin~ ıa 
kefelerden Kıtıdeniz iskele• tır. 

Arttırmıya İ9tirak lçln 
ıeri için Doğru kon- yedi teminat akçeıi alınır. 

· re.kim verıi ve bdediye ya)dt 
şimento ile ak- resi müıteriye aittir. 929 

~_;;~liıiııirıılP!IPll~~~~~~~~nf<ra kandnunun 119 uncu a z , ___ .... l>'T'"'1ine t~'Yfikl.ri hakları ~pu 
br. leriyle ıabit olm17an ipote 
---------....,-....,.,...--•ı caklılarla diler irtifak h 

T rahzon yolu hiplerinin bu haklann1 ve 
siyle f ais •• masarif e dai 

ANKARA vapuru 9 larım ilan tarihinden iti 
Birinci Teşrin 

~ün içinde evrakı müıbi 
S A L 1 20 de Galata bildirmeleri ve hi11edarl 
rıbtamından kalkacak. Gidi,te haklarını bir ay içinde kul 
Zoapldak, laebolu, Sinop, ları lazımdır. Aksi halde 
Sıaaaun, Fat11, Giresun, Vak· tapu sicilleriyle ıabit o 
fılcebir, Trabzon, Rizeye. Dö- ,·atıf bedelinin paylatnı 
nııte bunlara iJAYetea Sür· hariç kalırlar. Alikadarl 
mene, Orduya uğrayacaktır. bu maddei kanuniye a 

(6475) göre haraket etmele~i ~e --8-----Y-- ) fazla malumat almak ıstıf 
artın o u 934/ 2125 dosya numarui1~· 

8 U R S A vapurta muriyetimize müracaatları ( 
8 B. Teırin lunur. 

Pazartesi 19 da Sirkeci 

nbtımıad•n 1caıkacak mutat Sun 'i 
iılcelelere uğrıyarak Cide'ye 

kadar gidip dönecek~i~47b) Kanserliler gayet 

Cemti aralarında bir alacak me- llF=====10::.:.00=;===::T-:er:'.1t0~5===-ııı l C * iş Bankası -,-
selesinden kaYıa o mut ve em • •Anadolu 27.ı;~ •Çimento as. ıs.-

radyum bulabilec 
T E P E 8 A ' 1 Londradan bildiriyor: • 

ŞEHiR TIY ATROSU Nev Kronikl gazete••• 
fit bıçağını çekerek Ali Rızanın Reji 2 115 ünyon Del 

Slr. Hayriye IMO ~ark De:t.. T E M S 1 L L E R 1 yecan verici bir haber net. -.-· 
üzerine atılmıttır. Ali Rıza her • Merke~ Bınlı::ast :18,·· Bılyı Bu alctam ıa • L b 

at 20 de tir. Sun'i r•dyum istinsa 
-.--.-

ne kadar kaçmak iıtemitse de U. Sigorta -,oo Sark ııı. eeu 
Bomontl 12,!S Telelon Cüma ıünleri zun zamandanberi aran&ll <tf 

-.-
muvaffak olamamıt, Cemtit ta• 
rafından muhtelif yerlerinden ya· 
ralanarak haıtahaneye kaldırıl· 

mıttır. Cemtit yakalanmııtır. 

Ayasofya müzesi 
Ayuofya camiinin müze hali· 

ne konmasına karar verilditken 
sonra bu it için uiratmak üzere 
bir komisyon tetkil edilmitti. Bu 
komisyonun kararlarına ıöre ca-
miin dıı kısınıları tamir edilecek 
ve etrafı da baheç haline getirile-
cektir. Ayasofya camii müze ol
duktan ıonra buraya bilha11a Bi • 
zanı devrine ait qya konulacak • 
tır. 

-.-
letlkrazlar tahviller 

matineler saat İngiliz ilimlerinden Joliot 
14,30 eladır. cesi tarafından yapıla~ tblf 

•t933Tlirt Bor.l 29.11! Elütrtk -.- C O ROM Ye neticesinde arbk tüpheııa 
• • • 11 28,15 Tramvay -.-- C E Z A iyetle elde edilmiıtir. Ja. 

• • " " UI 28.- Rıhtım -.- 20 Tablo p-ı 
lstıtr&zıDıhıtı 1 97,00 • AHdolu t 45 40 y F M Önümüzdeki ayın ba9ıll -• 

azan: • · f d ... •Erıaaı ıstilırw !17.- • Anadolu il 45,40 DoıtoJevıky tün dünyanın her tara ırı 
1928 Mü A.. -.oo Anadolu lll -.- ı· • h 
Bafdıt. -.oo Mtımessll A 49,45 Tercüme eclen~ lecek 600 yüksek i ımın 

•iiiiiiiii;;;;;;;iiiiiiiiiiiıiiiiiiliiii_i&iii _______ I R ... t Nuri.. da Londrada Cambridıed~ 
d•ğ b• Eıki Framuı Tiyatroıunda: 11 • rilecek olan bu ketif, kanii?-. 

Bir baba oğul, 1 er ır 10 • 934 Perıembe günü akpmından •ı mücadelede mühim bir 
b b "' 1 d •• d .. ! itibaren saat 20 de... '!I' • a a og U OV U noktası tetkil etmektedır. 

YARASA Adapazarı Serdivan köyünde OPERET 3 PERDE yede binlerce kan.er ;ıı_,,_.. 
oturan Mustafa ile oilu, kırdan Beateliyen: Yohann StauH lüzumu mikdannda nd 
köye giderlerken yolda Süley • Tercüme eden: Ekrem Reıit.. yet ucuz olarak tedaYi iİll 
man çavut ile oiluna rut ıelmit· 19!!!_1!9 ___ ._!!B!!!!!l!ll .... --•ı na ~ileceklerdir. 
lerdir. Hudut haricinde ualarm• akıllı dönnüılerdir. Muıtafa hay• Joliot'nun refika11, 111 

da kaYıa çtkmıı, Süleyman ç.avuı ım bir halde hastaneye kaldınl• fa ve me§hur Madanı C 
ile oğlu, Mustafa ile oğlunu adam mıı, az sonra ölmüttür. kızıdır.,. 
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Yürekler ürpertici facia 
(Ba,tarafı yedinci sayılada) 

- Boğuluyorum .. Beni kurta • 

Türk çocukları 

illi güreş takımımız üçüncü defa 
Balkan şampiyonluğunu kazandı 

rın ... diye bağırdım. Kimae im • 
dadıma yetİ§medi. Ağzıma su do
luyordu. Motörün kıç tarafına 
yakla§mıftım. Güç halle kolları· 
mı kaldırarak motörii yakaladım 
ve yukarı çıktım.,, 

"SON NEFESİMDEYIM EV· 
LAT KURTAR BENi!,, 

mauna razı olmamııtım. Herkes; 
"Bir şey olmaz, bu kadar insan 
burada mı kalsın?,, diye 11rar e • 
dince ben de razı oldum. Biz mo • 
töre zaten yolcu almayız. Gelenle· 
rin hepsini geri çevirdim. Kayık 

Dağıstanlı Ali efendinin kayıiı 
idi. Yedi liraya kiralamıttık. Ka· 
zada benim hiç bir kabahatim 
yoktur. Vapur çok ani üzerimize 
geldi. Ay J§ığı vardı. Ben motörü 
ıancağa kaçırdım. Fakat dedi • 
ğim gibi vapur çok yaklafmıştı. 

Kıçtan babayı, sereni kırarak geç• 
ti. Motörle kayığın arasındaki 
halat sekiz metre uzunJuğunda 

idi. Kayığa da omuzluğunu bin· 
dirdi. Kazadan ıonra hepimiz 
bağırdık. imdat istedik. Tam ya• 
rım saat vapur imdat vermedi. E· 
ğer imdat gelseydi bu kadar inıan 
hotulmazdı. Çünkü vapur çarp· 
tıktan on be, dakika ıonra kayık 
battı. Bir insan, yüzmek de bil • 
mese1 on dakika suyun üzerinde 
kalabileceğine göre yarım saat 
zarfında vapurdan imdat gelsey• 
di böyle olmazdı. Ben motörü 
döndürdüm boğulanların ya· 

ç gecede yirmi müsabaka yaptık ve hepsini kazandık. 
Çocuklarımız yedi kategoride de şampiyon .. 

Y alovanın Kayacık karyesin • 
den Kamil efendi Yalovadan na· 
ııl hareket ettiklerini ve kazayı 
fU ıuretle anlatmaktadır: 

osla'!Jf ar ikinci,Yunanlılar üçüncü, Bulgarlar dördüncü oldu - Biz motörle gelecektik. Her· 
keı efyalarını mptöre yerle§tirdi. 
Motör dolmuıtu. Motör sahibi 
Faik efendi yolcu alamam, dedi. 
Herkes: 

ün gece üçüncü Balkan tam· 
nluğu müsabakaları bitirildi. 
e!Çilerimiz, dün gece yaptık • 
güreıleri de kazanarak üçün
efa. Balkan ıamp · yonu oldu -

Bu def aki J&mpiyonluk yedi 
ıorinin hepıini birden içine 
iı ve hiç bir yenilme olmadığı 
diğer iki tampiyonanın verdi

eticelerden daha mükemmel 
mdır. 

Arslan güreşçilerimizi candan 
ik ederek güreılerin dün ak • 

İ son ıafhaıın1 ve umumi ne-
eri kaydedelim: 

56 KİLO 
üaeyin (Türk) ile Suerberger 

goslav): Hüseyin ıampiyon-
yolunda son oyununu oynuyor. 
na hakim batladı, Yugoslav 

çekingen bir oyun tatbik edi -
du. Hüıeyin ant bir ıavletle 
oalavı altına a1dr ve hırpala • 

fa. ba§ladı. ilk devreyi bakim 
İren Hüıeyin, ikinci devreyi 

flfltlfın açtı. Falra.t Yugoar 
gene kaçıyor. Bu o dereceye 

ar vardı ki hakem ihtara mec· 
oldu. 

~!hay~ ~üaeyin ittifakla l'a _ 
ılan edıld: ve bize yeniden ilk 
kan fampiyonluğunu kazan • 
J. 

61 KiLO 
(Yugoılav) ile Salit 

. . llk devreyi berabere 
rdıler. ikinci devrede, kurada 
anlı alta düttü fakat y 

' uıos· 
it muvaffak olamadı y 

· ugoı • lı altta. Yunanlı da ı,1• . , ro"n 
ık edemedı. Maamafih Yu _ 

lavlı hakim görünüyordu, Ne _ 
e Tohte ittifakla galip ıeldi. 

66 KiLO 
Saim (Türk) ile De Luka (Yu
lav) : lıte aecenin en mühim 

Saim, çok çevik olan raki
ayakta biraz oyaladıktan 

a belden bir aarııla yere atı
ve güzel bir .kile, fakat Yu-

lav minder haricine kaçıyor. 
t Saim gene tatbik etti. Hafif 

e ile 7 dakika S saniyede tu,Ia 
İp geldi. Ve itte gene bir Ba]. 
ıampiyonluğunu kazandık. 

72 KiLO 
üıeyin (Türk) ile Kaeff (Bul· 

) : Bulgarm ağrrlığı fazla oldu
dan jüri heyeti tarafından dis

ifye edildi ve Hüseyin hükmen 
ip ilan edildi. 

79 KiLO 
Nuri (Türk) ile Zamut (Yu • 
) : J9te Yunan takımının eıı 
etli, en tecrübeli üçüncüsü 
ut, Nuri kar1111nda. Nurinın 

i ve sert girİJi kar111ında Yu • 
lı mütkül mevkie giriyordu. 
devre beraber bitti. ikinci 
ede 'lrurayr Yunanlı kazandı. 

ri altta .. Yunanlının oyunu Nu
' n kuvvetine mağlup oluyordu. 

Balkan gUret 9amplyon· 
ıar1mızdan 

Ç. Mehmet Mustafa Saim 

lıte Nurinin bir kilesi, fakat Yu· 
n&nlı ıüratli dönütü ile tehlike~i 
atlattı. 

Ve nihayet ittifakla Nuri galip 
geldi. 

87 KiLO 
Mustafa (Türk) ile Preher 

(Yugoılav): Mustafa hemen sal· 
dırdr ve Yugoılavı altma aldr .• 
Mütemadi bir ıurette ezerek Yu· 
ıoılavı hırpalıyordu. Bu sır.ada 
gonk vurdu. Fakat yanlı§ çalın· 
dığı için oyuna devam edildi. 
Mustafa gene b'r hücumla Yugos· 
lavı altına aldı. ilk devre hakim 
bitivor. 

İkinci dev.rede Muıtaf a daha 
ağır basıyorsa da, Yuııoslavın ka· 
çak o"nuns kartı müşkül vazi • 
yette kalıyor. NeticedP. humınr 

çok f"zdikten M>nra ittifakla a-alip 
geliyor. 

A~IR 

Dimitrof (Bulgar) ile Lalaı 

(Yunan): İki pehlivanın jeıtleri 

ari olduju is.in halkı bu müaa· 

baka çok güldürdü. Her iki ra • 
kip te yekdiğerini ümit edilemiye· 
cek şekillerle yenmeğe çalı§ıyor • 
lardı. tik devre beraberlikle bitti. 

İkinci devrede Bulgarın bir 
gafletinden Yunan istifade ede • 
rek 13 dakika 40 saniyede tuşla 
galip geldi. 

Aö IR 
Melımet (Türk) ile Nagi (Yu· 

goslav): Mehmet en kuvvetli ra· 
kihi kar,11ında oyuna emin ola • 
rak batladı. Mehmedin mütema .. 
di hücumuna karşı Yugoslav çe • 
kingen oyun tatbikine batladı. Uk 
devre beraberlikle bitti. 

ikinci devrede kura, Yugosla • 
vı alta dütürdü. Mebmedin gü • 
zel bir burgusundan maalesef Yu· 
goslav minder haricine çıkmak su· 
retiyle kurtulabildi. Mehmet alt· 
ta... Yugoalav da bir fey yapa • 
madı. Ayakta güreşe batlandı. 
Fakat mütemadi surette Yugoıla· 
vın minder haricine kaçışı oyun 
tatbikine mani oluyordu. Neti • 
cede ittifakla Mehmet galip geldi. 

SIKLET F AZLALIGI MESELESi 

Yukarıda Bulgar Kaefin sik· 
le't: fazlalığı dolayısiy)e Hüseyine 
kartı hükmen mağlup sayıldığını 
yazmıştık. Bulgar kaefin ıikleti 

bulunduğu Kategori 50 gram geç· 
mişti. Bunu Yugoslav heyeti 
ileri sürerek Hüseyinin hükmen 
galip gelmesini istemişti. Bu es
nada müzakere bir hayli uzamıf, 
halk sabırsızlanmıf, fakat jüri he
yeti bizim f ederaayonun maçı ka
bul etmesine rağmen maçı kabul 
etmemekte tarar etmittir. Hüse • 
yin hükmen galip sayılmakla be • 
raber bu akıam Bulgar güretçiıile · 
husuıi mahiyette kartıla,acaktır. 
Bunu bizim feredasyon arzu et· 
mittir. Bu akşam Balkan muhte -
!itiyle bizimkiler arasında sert gü
retler yapılacak, Hüseyin ile Ka· 
ef de yukarıda yazdığımız gibi 
huıusi mahiyette Grekoromen tar· 
zında göreteceklerdir. 

Mükafat dağıtma merasimi de 
bu alqam yapılacaktır. 

UMUMi NETiCELER 

Balkan müsabakalarının verdi· 
ği umumi neticeler tunlardır: 

Birinci: Türkiye (20 müıaba • 
kat, on biri tutla 20 galibiyet). 

İkinci: Yugoslavya (19 müsa • 
baka, bet tu,Ia 8 galibiyet, beıi 
tuşla 1 t mağlubiyet). 

Üçüncü: Yunanistan (17 mü
ıabal<a üçü tutla beş galibiyet, al
tısı tuşla 12 mağlübiyet). 

Dördüncü: Bulgaristan (16 
müsabaka ikisi tuşla üç galibiyet, 
on biri tuıla 13 mağlubiyet). 

- Malları gnderip biz burada 
mı kalacağız! diye itiraz etti. Vaz 
geçmek üzere idik. Tevfik efen
di isminde biri bana geldi: 

- İt oldu. Motöre kayık bağ· 
lanıyor. Kayıkla gideceğiz, dedi. 
Kayık ücreti olarak hepimizden 
on dörder kurut topladılar, Kayı· 
ğı yedi liraya pazarlıkla tutmuş -
lar. Biz elli beş kiti olunca yet .. 
mit kurut da fazla vermit olduk. 
Hepimiz kayığa binerek saat on 
birde hareket ettik. 

Kaza esnasında bey uyuyor· 
dum. Arkadatlar1n telaıı ile u -
yandım. Uyandığım vakit üze
rim ıslanmıfh. Arkadaşlar: 

- Kayık batıyor dikkat,, diye 
bağırmağa batladılar. Kayık ıu· 
ya batarken birkaç kiti denize a· 
tıldı. Ben yol bulamadım. Su ya· 
rı belime gelmitti. Kayıkla bera· 
ber denize battım. Altı kişi biri
birimize sarıldık. Arkada§lardan 
biri: 

- Biribirimizi bırakalım, hepi
miz de boğulacağız! diye bağırdı. 
au esnada Tevfik fendi gozume 
ilitti. Canla uğratırken nereden 
aklıma geldi bilmem: 

- Tevfik ef~ndi ıebep oldun!. 
diye inledim. Onun bali benim -
kinden yamanmı': 

_ Son nefesimdeyim evlit 
kurtar beni .. diye yalvardı. Ben 
değil herkesi kendi canımın der· 
dindeydim. Bir daha Tevfik efen· 
dinin sesini duymadım. O son 
sözü oldu.,, 

MOTÖR SAHlBI NE DiYOR? 
Motör sahibi Faik efendi 9unla· 

rı söylemittir: 
- Ben motöre kayık bağlan -

*"" 1 ''*'' w:MNMOWlll•MWMMlll""''""""llfflHff""lllfftfmll•""'"""'"nt .... 

Bugünkü maç 
lstanbul, 6 (A.A.) - Fener· 

bahçe spor klübü l'eisHğinden: 
F enerbahçe ikinci maçını alet 

güneıten takviye ederek yarın 
Fenerbahçe stadında yapacaktır. 

2 - Maça ıaat tam 3,45 te 
ba,Janacaktır. 

3 - Maçın hakemi Nuri Bey· 
dir 

4-- Bu maçtan evel F enerbah· 
çe - Atefgüneş küçükleri bir mü
sabaka yapacaklardır. 

5 - Hususi tertibat alındığın
dan davetilyesiz ve biletsiz gir· 
meğe tetebbüı edilmemesi rica o· 
lunuz. 

6 - Kapular saat 13 te açıla • 
caktır. 

Fransızca Istanbul 

nına kel erek durdumdum. 
Arkadaşları kurtarmağa baıladım 

Bizde imdat düdüğü de yoktu. 
Vapur imdat düdüğünü öttüraeydi 
etrafımızda bir aürü gemi vardı, 

Elbet bir taraftan imdada gelir • 
lerdi.,, 
BiR Dl! FÜRUZAN KAPTA .. 

NINI DNILIYELIM 
Diğer taraftan şilebin kaptanı 

kendisiyle görüten muharririmize 
tunları söylemittir: 

- Kartala çimento almağa gi• 
diyordum. Kaza çok ani oldu. 
Otuz üç senedir kırktan fazla bü· 
yük vapurlarda kaptanlık yaptım. 
Şimdiye kadar böyle bir kaza de
ğil vapurumu karaya bile oturt • 
madım. Bir defa motörcünün 
resmi ehliyeti yotur. Bunlar bü • 
tün gün çalııır, iı zamanında u • 
yur)ar. Önlerine gelen makineyi 
çahttırır, dümeni verirler. 

Motör zikzaklar yaparak geli· 
yordu. Bordalarmda bulundur • 
mak mecburiyetinde oldukları 

renkli fenerler yoklu. Ben an • 
cak yirmi bet metre yakla9tıktan 

ıonra görebildim. İddia edildiği 
gibi yardıma kazadan yarım saat 
sonra koımadmı. Derhal iki filika. 
indirdim. İmdat için de cana,·ı.r 
düdüğü çaldım.,, 

MÜDDEiUMUMi TAHKiKATI 
ANLATIYOR 

Kaza tahkikatı ile me91ul o
lan müddeiumumi muavinlerin· 
den Nurettin Bey tahkikat etra· 
fında fU izahatı vermittir: 

"- Yaptığım tahkikata ıöre 
kaza ıaat iki buçuk üç arasında 
vuku bulmuıtur. Motörle vapur 
kar9ılattıkları vakit motör sağ ta
rafa geçiyor arkada bulunan san· 
dalın ipi uzun olduğu için görüle· 
miyor. Vapur her ikisinin arasına 
giriyor. İpi koparıyor. Kayık 
vapurun bordasına çarpıyor batı 
zorluyor. Su alıyor ve on bet da
kika aonra batıyor. Motör bu va· 
ziyetet ilerlemiş ve tekrar döne
rek kaza mahalline gelmittir.,, 

MECLiS REiSiMiZ 
Dün gece güretlerin sonuna 

doğru Meclis Reisimiz Kazım Pa
şa Hazretleri Fransız tiyatroaunıu 
.teşrif ve müsabakaları seyretmiı • 
lerdir. 

Elli seneyi geçen bir zamandan• 
beri tehrimizde intişar eden 
Fransızca "Sh• mboul,, gazetesi 
bundan ıonra ismini tam Türk ti· 
vesiyle "İstanbul,, diye yazmağa 
karar vermitlir 

Kazaya uğrıyan motör, dün ak· 
tam üstü kurtulan etyaları alarak 
Heybeli adadan Y emit iıkelesine 
gelmi,tir. Hüsnü kaptan Heybeli 
adada nezaret altında bulunmak· 
tadır. Müddeiumumi muavinle -
rinden Nurettin Bey yarın da 
Heybeliadada tahkikatla mefgul 
olacak, Hüsnü kaptanı isticvap 
edecek. bir ehli vukuf da ketif 
yaparak rapor hazırhyacaktır. 
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Kurtuluş bayramımızı Alb günde yüz ....... 1~urey 
candan kutluladık ..- , ... tarafllmcl.,..) -w-... -k-•• -111-.... -ilk ....... ,,..-.. -.-••• , ICadakl,..ı•, 

Sandlklu •llaltle,in Mimde atrlaa 191 •••wı ile•• 6. w•ki Bk mektep 
..,.. <Saf taratı ı met A)'lfadaJ mAJ'IP ta dierı.rial Anadolu dallan- iter tarafta açılmıf, lıtanbulua Düa iatihallaa a1bncı siDi1 itli. rqer aandıiı öileye 
rammı katlulamıılarchr. nm tatlı 1-pboflak •• lnmdi t.pna kurtuluı bayramı münuebetiyle Sud•'• ........ 21 • ada• ,...., öf leden aonra 

Bu mc1a ı.aJk, kara .. Maiz nakil 1'aJrakhlk ı.a.uı Re tiP.Mleür, • eokaklara çıkan kadtn erkek W.- aç• hulunduiund• •• halk aan• Adalar aa0ıislı İM 
vuıtaJU'I da iki dMilra olduldan "iti'- .... t1a .... ı ı-.hul aokalda·-- _,_ lerce ntanda, ..mıtE bqlarma ch1dara ..._ .. Jldtrd..._ .... W ...... 
de dur~ak .a1.:t1eri anmıılardll'. Onu ........ siçleıtiii ıüler, ._.. 6lkıe- k ş· d" k d bu Hl-&-- d _._ 100 Aftit. • d lı · k 1 .... do s-u miade yabancı ıibi lcaldıiımı:ı ıünJ.,.. oımuıtur. ım ıye a ar yapı• mmUUTIJ ün _,am .uuu ı ı ıae öy e 
bet ıeçe latalar yiiriiJiı 11rasma ı&- di. lan int!haplarda balkın ,ey alma• ~ mu .... kak M7lı.akta • 
re Saltmwlwnet ~- la..at .lh. ı.:. _, • ._ ~. O laıra n karanlık ,.u.ra ........ ya bu derece , • .-p ett •• ft ...... 4•. 

olanlar, :ruhlar, W.ti karalar! Hepi- ıaıterdiii prülmemiıti. Öawbcle dalaa akı lia ftl' • M .... İlll ... rİ•İM .h..... labılllr 
SUJnmeöiit, sb;eci, Emiaönü, Köp- niDa .U.U. tiirlü aa ............ ..,. 8•JOl l•nda dD'. h lia1- sarfmda, haMr• 

rü, Karakıö;r, Şiıbane yokufu, Tepeba- :'m:':v~ ;;i::::•; : Beyoilu sandıiı dün Taksimde ıittikçe &rt4n tfta:ümG aaya1n • 
fit istiklal caddesi 1oliyle Tr;sime mek üzen aobia çıktıjmm umu Camlı kötk s••i~am altmda • de r., adedinin çok fmala..-lr 
çıkmıılardır. karp)aftWınm lrapımwn lnlae ki kıama konmuıtu. KabYenin a- tahmin edili1or. am ......... 

Çelenkler 1apııtm!m11 .. Mi,;n.. pantodn harf.. atine halılar eerilmit. ıeriaiae atleden IODr& daireler tatil edile-
Dii- tanıltaa Vali••~.... ı.1e 1-sıhmt Hşa,le ~ilim, aandık konmuttu. Daha içeride rek memurlara aileleriyle l>irtlde 

Ui Muhittin, Wedi,. niı muavini hl~ ~ lllm!" IWlri7le .. de mahallelerin defterlerini tap· rey hwllr 1 'sn ·i ' A• l'!lllHU 
Hlmit &e,ı.n., latanllalda hulunan itlal onlulul kau ....... ilblan • yan masalar batma intihap endi. li~ •• •- ....... 
mebuslar, ~- rüthell zabitan, m. m elbette habrlıJoraanuL içinizde ...... ... 
ka ntaleri Şelılr meclisi azalan ıut ria du•vlanaa lııirer hakaret tikilrüi6 meni azaları otuımuftu. _,.. 
on Wrde Tlllmimdeld lrillill• ,.. .ı. sıı.i ,..,,iP bla o .-.nalan tikli· Takaim aıahalle1erinde oturan ..... • .... Ye •••i:ifıl~ 
9111 IN1-ı-!anlı. ...- ol&a11•""I kim _,..., halk daha sabahtan itıD&rea rey nwrla itle. ... lralNte••t'AI~ 

ıutaı. Tak..;.... ._.Mlaa ..,. Yabana-~ ıinlllwlmizi ldr- atmaya batlamııtı. Yalım aa'-h· lip ı.,._W •• ıilllı•tw, 
Yali ve belediye niti Mubittia Beria lettikçe t.nidlie knupnak iat.fl l • leyin ıeçit re.mi yapıldılı için, lwe? la eneld ... ••il~ 
muavin Hamit Bey tanlıadan •··ı. "çimlsl _. ..... ,..... ... 11111, Wsi •rek· tm f 1· ...,. öil '-~ pı .. hınl _...._. -. _.....,..., iprideki lai 4lap rey a a :aa tJ.:nı eye -aar .,...._. 
nan lleledi1enin selenli at.ideye kon • _ _._ -ı...-: ••Jaıı.:Ll:s• ,...•;_,.....!.-;,_ yavq ıitmif, llleclen aonra iae M.... .,_.. .. tM 1 6 
muıtar. Bundan 1-tlra C. H. F. lstaa- ~ .,....... ---- _..... .. -L _. ı~.._ -._u_ L-I 
W .ftlbet iare he,eti Daktar c. . faltap silli ~onla. Aaaclolu lral • ıuinomm ini lamcalnnç imi•· ~ .... uar o.._ ..... ,., .... 
..ı ~ de Fna _ aw..,. p. 1nmnuı içinde. öal.eylik aavaımda, 1a- Irk o)IDUfblr. Kala'bal• \ir ..- • Temılftir. Patrik Efmdl re,lul 
ı.. ko,..,.... HalMiri - • da it- bancı ayaklar altmcla lstant.I, 11111ut· lık pek fulal•..-a nüfu kliıt • atarken: 
tima1 Muavwt ,..._. Nlai Ma,...a mh-la clipn!Mll tul delilcUrı .. Dd lan ile "hll•itet ftJ'&blan ile "- Memlllret lcla ha,.... ol• 
wle Feridun Beyle müdür Burı.an.t. ._aw .. ~11 rcık olma -.P da- defterlneki ilimleri karplqbr- IUD.,, ... ittir. 
tin 8q de Wr ~ koJ1D11ılardır. ,..Jar elmatblr, ._. .u.; a,.adan • 
Çelenkler konurken meydana dikilen 1-ih Türle lstanı.al, ~ itin ı....,... mak --- tllçletllllf, ted • IRlll•ll ... 1"911•1 tet• 
tlirefe Ttirk •JNtr ~ı •• Har- halarla clolu korbnc bir varlıkb ki, •· h:r alınarak ha muamele hir inli· 1at11aJma. ~ .... 
w,. mek.W w-deta tanılm._ illik- na ,.anlun lrapılannda durma" içeri~ sama eolmlmaf, halk reyini Irat kiıaueJeria ı'ı ıs ı ---· wı.t • 
w...,.. plnesmf11r. ltoJuna (ocuklanm. cepuwW, sW1 lanlDlfbr. BeJollu ka,...kamı y• mr ._ ı•••ımı te11r aJ. 

...... " ._._ sla•b•.._ Sedat ley de intiltUa naaret .,.. tında L-L-- ........ t.ur 
Refik Ahmet ae,ın nutlla Yü Jı11ıUm lıir Hdacl.W slvlfll. • • • le __,., 

Ba,.,..k p1cme menılndnden IOBN le~ ......,. x..aJ ıi· ıntiZUILı temın llleflUI ............ iamJ.1 .............. ~ .... 
Refik Alnnet ~ "' -tlN llJı.nit- w lıir ..,..ıa1s, •tialilı w ,,_.. Re,. atmaya ıel...._ .....aa pa- J9 ••4'Akra ....... ., 
tir: aıta .u.n,ı. roiurdata Türk Jatma. paılar. .arler de ıa.. çapıyor • hki ,.tdatlarm tam l»ir lribriJet 

" 5anr ..,_ J1ll'ffatlar, ra yeneni Wr Tarbk aJarak acun a • du. · ve eerbeatl içinde ...,ı.iai kallaa-
Türk. tek bqma da ol.., yer Ji. luslan arasında en Gnlü Wr ulaı ola • Q~11 cleweye 11ezare11 malan wl oldala lcla ..._ I • 

:sünün neminde oluna oı..., det• .._ ,...idea '1W alclMan......, itte oa Nf IMlecll nüm ~lı•ı• illa Wllla tıM-
Wçilmn Wr ftl'lılmr; oaan brfum • Wr ,.. ..... 1 ...... ._. ı.a.... b-
.......... -ne .. ,,..., •• Vııı ..... "l-1

• .............. ~ ................ lllMıı ... -ı ......................... - ... ... 
yoktur. Ba deler Wfilma ftl'lıtılana raiı dallalamJOI', topnldumda W. • ler dahil edilmemek ıartf1e - n-
Wnı...i Wr .... ,. ..ıtnce .tara fi. den ve Wzhn olan çizmeler dola!ıyor. velki ıün akıama kadar, yani bet 
kan rlelliii. -.inliii. ütilnliifi .... Y aradıht ıünlliiini bir yana bırakın. ıünde atd• reylerin miktan 
Jatmaia .......... tlilim -..., .. ... ~ .. tutum Jöaleriacleki deleri • 
cüm yets. lıte timdi bö7le ala m ni ele unabnaJlll. Jib 11lda T&ıtr duy· 17923 tür. Halbuki seçen intihap 
toplulupn karpamcla ve topluJaiun la .. dttünc:e ,..,.balılnun ftlecllli devreaiade ıerbut fırkanın mev • 
gönlüme 'Nnfiii tatlı tqlanhk içinde- ve biçim verclili if1a .. ayn Wr ...,.. cudiyetine Ye propqandalanna 
yün. Heplafzi en t.m 1a711 ..,.... • ahmt elan l•m..ı. Tirim. •11aı... rataıeıı her iki fırka Mmma aaa• 
Jari7'e . inatla..... Ba tophalü .... 111B o' 1 m, dıfa OD altı tiinde ablan rey mw• 
hansi bir ...... oba Wi. her busi • Türk ordusu oa W. '11öaceld8 ili- tarı ancak 11000 kadardı. Bu ... ""' .. ••ta oba idi, wnirimİlll bir- 1 L!~-!..!- .. ____ ..1_ -=.....ı::~::. ;..;,. riMi Tetriade •tabula •:rU ......,. ferki rakamlar, haHmı belediye 
~ w 1._ ...-y ... _.._ -- lam ...nh, deria bir ıö:ıü lrapalal•J. na• f ihah L-- d 
duyduiamm aevimli yürek çarpmtı • ulaa yapmıf olduju pnl11hiı düzelt· nt ma -.,ı aydulu al&ka • 
11 hupnkNnclen düa u ohmJacaktr. mit .. Wze tarzi,. venniı olu,_.. nın hir taahürüdOr. 
Amma lstanhulaa lnartulatmm• ,..ı Bunun için tarihe tefe)ddir ebniyoram, Betiktat kazaımcla da pçtlll 
ilönGmlaü btJulıunelr alW aldi ka • çhkii enu ı.a,ı. 7.....ıa ...ı.,.a devre ancak he, bin kadar ?rf a
lala matild slW pim llİr ~ top- Türk ordusudur. ıiilcramma • ....-., tılmıfb. Halbuki bu dene iN b· 
....... olmtmm lsiPik tatlı ••İMiıııll- TM ............... 
ai arttırmrıaa ..-&. B:.: L..-,. •-- •ada atılan rey miktarı 9"elldnin 

Beybz aandıfı 
ainde lndunacak, Om 
MllJ'atL k&ylüleri rey a 

Kadıköy eandıiı 
tama kadar brakol 
ilk mektep binasmda 
Z'kMpa11, Tuilacı 
Tey ataC:aktır. 

S..ildat aandıiı 
Ortaka1d• kiStffeki 
1'&C&ktır. 

"Japonya 
gündemah 

biliriz! 
,__ - _. ......- Giisel lıtaüalaa aüel halla, ı..n- ile" • Jid" 

bJan itin WJiildiii pmnda toplaa. prilerfmt 1 J m11 il'. 

dıfmuz JWin lriiyük det-i .. ıa.... • latanbulda ,.ı.1r hududa dahi· 
cmma 1annç btac.ıc ~. C8m- Cü•huri;ret ...-a.ın ıölpai al • 

, .......... * 
1-tta ,_. iL Bir Aaıerika 

ı.-=- aı.-u ~.a-..:.. • W. traü. Cimlum~t ü!diıil pnlümiz· 
_.,..... -- -....-~-. .._ Cümhari-tin ""-1..i i-L-.a- ,.. 
-=~-nn ~•.ııı.....: a..a..-:-::...1-..1!_• _, ,- 'i•-
3 ... ..__u .-.- U•wm-~ çirdiiiwa i~ ai•ı..I• Galü Wr ,Un 
Göaleri Jia yıllardaa ,a 11Uan • • 
P., alclec.k J'annlci Tiık topJalaldan.. olan lturtuluı aünimtiz btlu olsun! 
nm J'Ou.n.da da "rimli inan ..... ... l•tauMlan lautaha ... .ı.ua laar-

tuln--~ -'-· :...ı-.a- WrWir, fi ... Plll'la.11P o JOllan •1clmlatac:alı -.-- ---- .......... 
olan en b&J'Qlmlziin slfieti İfle &1- lstanklan kvtalapma kutlulamq o-
tümlzdtMUr, OllD' içindir W. aönlfimüz luyorua, ~Unkü lstanhul TGrkten w 
MUaflal 1amat1.....,. ,a.16'. :.:. lstanhuldan ~7" w 1-tb .. • 

Yarttatı.n.. 
Bqüa ..... ,. p' ilk isia ,. En 17' P.- lmtl. ..... , IJi aiD-

piddctaa ....,. W.. ..WC tap "91...W ._. uzan olsan, i)'i ıhWa ..-.:ı i-

yaparlann clüdülderiai, lstuWan .... -·-- ........... slç kattın. 
1ik olarak ,übelttiii laflan MVİllc:la lıtanbulan acı aünlerini yünti 
Wr uçtan Wr uca ............ ft7'111Ca lmup kua,. JAtUIUI Wri olarak di· 
ıöPimden kalkan Wr ....... ..... ,.. .. ki. iyi ıünJ• tathdır, fabt, 
ltotuı- p11p bkaa4h, ~.._. Türk, 1eaı1meJ• ıar. ,...um.,. ıörf 
dua,......._ ki. iı cotkaalaiaa 16. Ge~lt r•ml 
yüktür, M! -L..nlull.-.- L.::-=L&.ıL.. ..... ......,... •- ~~ Refilc Ahmet Berin çok allatlanaa 
Bana öyle pldi ld, t.lrill, -.- tu •tlnaam sonra ,.pt Nllllİ wtla • 
~ aiarubn lıtaalluhm lıin Wr -:ı • ı.._ ... llllfur. 
zellikle Mz.nmiı ..,.,lannda diz ~1.n-

~.... Takıim m91damncla iine • ..-
yere 7abnıt. topralı lplyor, yaprak • yer 7Glıt11. a.......a llitün aparta • 

lan ........ • llir )'il a.c.IEi laın sa.. manlann her tarafı bile insanla llol • 
leri mifbi.,. itin ~- ....... • _,ta. Geçit nsmiae ilk olarak mo • = ••••••• ....,. .,._,. ı.. toaildetli polW- aeçmif, hunlan u • 

bri mcto takip ..... tir. Bandodan 
H•1Pmlır. llqJer, _. ~ D..a 11up. A.._. blt-
OUir ,.. Ölllllli kua aWeri .. ..,., Kaleli ... Maltepe ........... 

lnüae ptil'llMlr ........ ........ ri. Dem. .pdikJi ldiçfik .Wt melde. 
ve .. ,... .... aa,fa bltQpp ranma- W .-.;mittir. Banlan ~ Wr • 
.. cleawlıdr. '~ ,.......... ... ilde .... .,.,. .. talıan, lılr ...... ... 
.. .. ........ ,...,.... ..... ... • 1111. Wr ....... .....,_, ..... ...... 

au, polis aaiifrweei. itlai,.., o..-• 
.. yiiklek a.ktapJ..., bdl., - ... 
lfteleri, etnaf cıemi,.etleıl taldp ..... 
tir. 

AlqSaltw--.ttea~ ...... 
IAdlfı ...... ltffmıen Tftr! ı iıld .. • 
çit resmi ww...,. ...... ll'MıteF • 
Pu iıl.-ıtü-. 

fehrlnt..._.,....,._, 
Saat ild4le Veli w Wı~ reisi 

maavini ile ŞeWr GMcliaW.. Wr he • 
ret Doı-ı.Jap ..... ,_ sitleNlr Mec
lia ReW Kim Pata ............. 
tanllall ....... tuim ......._ W1 • 
dirmitlenllr. A,.i ı..,.t tat • alb
tla da lıtaüal ................. si• 
nlrlC._da• H.U.Pata,. ...... .............................. 
mtmittir. 

Ordu ..,..,. ... ••..ıet 
Geoe IUl ,..... ...... Mtl • 

de kalarama orJ t 111 ...._ Vali 
ve lleWi1• nili Mahittia a., tanıfm. 
.... Wr zi)'llfet ...o.ittir. 

.......... ka Taktim ....,.ı..mc1a 
Şehir .......................... 
Halkni ı....... .-41 iade aGze1 
............ ftlilmittir. 

ı .. .- ..... Halbvi ..,., ... f11• 
......... ndlll w.. pİJtl '-"' .... 
...... a.. .... tuaf .... tdlrle fw • 
................ lılir. 

dıia Balat, Kara.,.., Aw.m.,, "Japonya bizim 
HmrpYaft Hatip Mailldlll8t .1::--•-ızdır 
Talatamiaare,, Atlı M-.fapqa, UU9........... " 
H._amt Ma.Sttlil. 1C1t1tt KMım. Blrletik Amerika 
Molla AtJd, T..WI caf•, Kaim aikwl tanareler •hlk' 
cu..t ..a..Weri71• sar.,,. t11r w.ım caenı 
p&fa fatwiba11ulaki ameleler.,.,.. pi herecan aımtcl 
1-tai atau1ı.r.tır. Ameleler wı- Wanarü tlYle .ıı ....... 
haua ille •e aktem tatilleriade "- Japo111a en t 
ll'Up l"IP pl--reJlerini kullu- f awumıadır. Ya 
•ıtlardır. . leria Japonyaya ••• ,..,_ 

11111-lede tinde olmal~ 1lm11dır• 
EmWnl ...... IAqa _.. 1N dütünceyi lnsilfere 

teWade w • .-..... ın.r.dltld ma. kartı tatltik etmakteelr• 
hallelerde otunalar N1 atmııtlar- ta,,_. •• Japill-' 
d ltlr harpte Japoayafl 
ır. mahTede1tlllris.,, 

Dil•• aellltl-4• Ceneralia 1tu 
~ lleledlye hftla• aaat eTel Japonya ı. ...... 

liii dairesinde Wumnuı Ye hara• ti Japon milletine •İl' 
da oturan Ye ekıeriyetin1 Muani• netnclerek Amerika rt 
ler tetkiJ eden yatanda11ar can • an -.-ı.taia 
dan bir allb ile, mahalle mahal- tinin pıti11ce .......... 
le ıelerek rey atm11lardw. mittir. Harltl7e -~• 

S.,koa 1a11dıiı da dolqtml • ,anna•N• .UU • 
llllf, k&ylüler a7aldarma kadar lamlattır-k 
ıeleıı aandıja büyük Wr lnİılçle Tak .Oh .. 7İİ w 
reylerini atmıılartlır. la wlar- alre lnldpf ......... 
da farlcılar .,._it. .,..lar lhli t.h" hılfil-~ 
o,........m. ____ ...... 



DÜN ve YARIN ------. 
1 ercüme Külliyata 

10 uncu Kitap 

RASİN KÜLLİYATI 2 
H. NAZIM Fiyatı: 75 Kuruş 

.....--------------BASILANLAR:- - - - -

Bütün milletlerin edebi, içti· 

mai, iktisadi, mail..... En mü· 

hallet eserlerinden seçme kitapla· 

rın tercümeıi Ye DON Ye YARIN 

tercüme klilliyatı iıimi altında, 

yılda muntazam f asıJalarla otuz 

cilt kadannın çıkarılması ıuretile 

yüz cilt Yilcuda ıetirilmeıi temin 

edilmiftir. En kudretli kafaların, 

kalemlerin yardımlarına müraca· 

at olunmuftur. 

10 
uncusu çıktr. 

1 - :SAFO, Oocıe - H.a)daJ' Kif:Jt 100 tfı.urq 

ı - AlLE ÇEMBERi, Morua - t. B. All1&11 100 • 

1' - TIUARET, HANKA ve BORSA, lktısat dokt.oru 

lHW.U.. Elt!m 

1 - Dl:VLICT ve iHTiLAL. tenin - Haydar lllfal 

1 - &IOllVALIZM: Kaut.sJd - Sabiha ;t:ekertya 

8 - !iULLITA1 ı. KASL~. il. Naz.un 

1 - fŞÇJ SINIFI iHTiLALi. Leuln - Haydar Rltat 

S - RUHl Hı\YATJ'A LA.ŞUUR, Prof. Yung - Prof. Dr. 

M. Hayrullab 

9 - lSFAHANA DOGRU, Plyer Lotl - 1. H • .4Uşao 

16 

15 

7~ 

75 

60 

80 

100 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
' 

10 - Ktn.Lll'AT 1. RASiN il, H. Nazım 125 
,, ' BASILACAKLAR: 

1 - UOKIO BABAı lllltsak - Haydar Kltat 

ı _ ILIULUIAR SELLERi, han TürrenJn - lamlıade SUreyya 

1 - ıudYJ:T, 1'luhlttin 

' - KAPiTALİZM HVHRA.'11, Profeaör Plna - Ahmet BaiDdl 
!li - p·-\flZJ ft KAJlA, Standal, 

e -ISA: Parla Kuhlyaı mektebinde Profeeör doktor Blııe Saııcıe _ S.Jc1ar Rlflt 

1 - lil'lK 1.; K.ropoUdn - Ataotıo Ahmet 

it - lÇ'l'tMAt KANUNLAR, Greef - Raut Alunt!t 

9 - ÇOCUK OOŞURTENLER O. Gonza.ıve, MeDuler _ ,... Ba Prof. Dr. •· '1· 
nıUab 

10 - 8ALA..'lBO, Flober - l. H. Allıan 

il - l:IA.!\llMJ SAADET, Tolato1 - ı. R . Alltan 

1% - DlZRAELlNlN BAYATI, A. Morua 

Tl!!J Q KiVE 

llRAAT 
6ANKA51 

1 - -

Tokat vili yetinden: 
1- Nik11r • Rqadiye yolunun 14 +000 inci kilometreainde 

36.00 metre tek açıkh"ta betonarme F adlı köprUsOnOa İDfHI 
J56()S Lira 7S Kurut ketif bedeli Ozerioden 29/9/134 tarihinden 
itibaren 20 giio müddetle •e kapah zarf uauliJe milHkuaya 
koaulmuıtar. 

2- lıteklilerin ehliyet vesikalarmı ihale tarihi olan 20 
Teırinievvel 934 saat 14 den aekiz ıOn evvel Tokat Bat MOben• 
disliğine ibraz etmeleri llıımdır. 

3- Keıif ve projeyi görmek ve iıahıt al•ak İalefeoler 
Nafıa Veklleti KöprOler Şefliği ile Tokat Nafıa Bat Mlllaendis· 
liiiae milracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. '6458) 

lstanbul Milli Emlak MüJfürlüpnden: 
Belediye intihabı dolay11ile bugllnkü Paıar rhi ltleden 

sonra dairei retmiyenio tatil bulunması münaaebetile Yakti mez· 
kftrda iıln edilmit olan emnlin mGzayedeltri 10/101934 Çar· 
ıımba günü Hat on dörtte yapılmak lhere talik edilmiftir. 
i:ln olunur. (F) (646~) 

AskeriF abrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

İnşaat itlerinde ııtihdam edılmek Oıere aptacla ya11lı tart
ları haiz bir inııat mühendisi a!ınacakbr, 

Taliplerin •esikaları ile birlikte •e OD bq rDn zarfıacla 
Aakarada Umum Müdllrlük Fen Şubesine ma#acaatlan. 

1- Diplomalı mlbeadiı olmak • 
2- Mebaai intaabnda ibtiıası otdutuna dair •eaika iltru 

etmek ve timdiye kadar çalııtığı yerlerden ahamtt •eaikalar 
g6atermek 

3- Askerliğini yapmıı otma\c 
4- Ecaehi liıanlar1ndan birine Yıkıf olanlu tercit. edile· 

cektir. (6477) 

) ]iiljuı_ K!ııialhf ~ijıi iııuna_ ıııallr[[ 
Çat';İca Mtbtahkem ın;ki kumandanlığı emrinde

ki kıtaların ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarları ya
zılı erzak ve kömür satın alınacaktır. Taliplerin ve nü
munelerini görmek üzere her gün, teminat ve tek
lifnameleriyle beraber vaktinden evvel Fındıklıdaki 
komisyonda hazır bulunmalan. (6331) 

Kaılalı zarf 
Saat Gün Münakasa tarihi Kilo Cins 

14 Çarşamba 31/T. evel/934 20.000 Pilavlık pirinç 
14 ,, 31/T. evel/ 934 8.000 Çorbalık pirinç 

Açık münakasa 
14,30 ,, 31/T. evel/934 14.000 Mercimek 
15 ,, 31/T. evel/934 25.000 Bulgur 

Kapalı zarf 
15,30 

" 
16,30 ,, 

• 

31/T. evel/93' 82.000 Tuvenan k8-
milril 

31/T. evel/934 162.000 Lavemarin kö· 
mürü 

Fırka kıtaatı ihtiyacı için 300 ton un kapalı zarfla 
satın alınacaktır. İhalesi 31 / Birinci Teşrin/934 Çar .. 
şamba günU saat 16 dadır. Taliplerin şartname ve nü· 
munesini görmek üzere her gün, temiant ve teklifna
meleriyle beraber vaktinden evel Fındıklıda satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları (163) (6330) 

jinhisarlar U. MüdürlüOünden: 
Nümune ve t•rlnameıi mucibince ratip mahallerde kullanıl· 

mıia mahıuı 240.000 metre çift kordelilı fitil pazarlıkla ıatın 
alınacağından vermek iıtiyenlerin 10 - 10 - 934 tarihinde 
müaadif çartamba ıünü aaat 15 te o/o 7.5 teminatlarile birHkte 
Cibılicle Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. (5985) 

Pap.bahçe müskirat fabrikamıza teılim fartiyle muhtelif 
eb.,atta (58500) aandlklık (1027.450) metre mik'aln kerute 
mübayaa ed~lecektir. Şartnameıi dairesinde pazarlıiı 10 -
10 - 934 tarih'n• müaadif çar,amba ıünü ıaat 15 le icra kılı· 
nacağından taliplerin tayin olunan aün ve saatte % 7 .. muvak· 
kat teminat parasiyle birlikte Cibalideki Alım, Satım Kom:ıyo· 
numza müraca.atları. (6061) 

Devlet Demir yolları llAnlarl 1 
653 ton odunun kapalı zarfla raOnıkaAıı Ankara'dı idare 

binaııada 20/J0/~34 Cumartesi aüaD 11at 15 de yitpılacakbr. 
Tafıilit Haydarpaıa ve Ankara veınelerinde Oçer liraya sahlan 

fartoamelerde yızılıdsr. (6254) 

Havaleli oldukları için ıeyriseri ücrete tabi tutulmakta olan 
mob:lya, pamuk, banyo, fidan gibi maddelerden seyri hafifle nak
ledilmek fartiyle, aeyri hafif bir:nci ıınıf ücretleri abnacaktır. 
Bu ıuretle ücretlerde yapılan lenzilit niıbeti o/o 65 tir. 

Bu tenzillt; mob:lye nevine dahil eıya için 10, ve diier ha· 
valeli tf)'& için20biriııçi tortiıı 934 tarihinden itibaren tatbik 
edilecektir. ( 6461) 
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• 
Bütün nağmeleri harikulade 
saf bir berraklıkla nakleden 
bu makinalar her kesin ala
biJeceği derecede ucuzdur. 

• BOURLA,BiRADERLER ı vE.$S• -
İSTANBUL AN KAQA İZMlR 
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1
_. Istiklil Lisesi .M.üdürlüıliioden: 11111nı•11~ 

i 1 - · Hentb: kadrosu olmıyan · bırkaç ııoıf için kız ve erkek leyli Ye nebari talebe kaydın~ ,~ 
J deyam oluamaktadır. 

fi 2 - Kayıt için her gün saat ondan on yediye kadar mOracaat edilebilir. 

\ 3 - lstiyenlere, mektebin kayıt ıartJatını bildiren tarifname gi5nderilir. I 
S,...ı1111ı111111ıııııın11n Adres: Şehzadebaşı, polis merkezi arkası. Tel. 22534 ııııııtımnnınR_.ın~ 

Osmanlı Bankası 
Türk Anonim Şirketi, - Tesis tarihi: 1863 

Sermayeal : 10,000,000 lnglllz lirası 

TGrkiyenin baıhca ıebirleri ile Paris, Marailya, Nis, Londra 
Ye Mançester'de, Mııır, Kıbrıs, Irak, lra9, Filistin 
ve Yuaaaistan'da Şubeleri.. Yuıoılavya, Ro•anya, Suriye 

ye Yunaniıtan'da Filyalleri vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri yapar. 

Tahlisiye Umum Müdürlügünden: 
İdare müstahdemini için 500 ili. 600 metre kı§hk kumaşa 

ihtiyaç vardır. Kalın ve oldukça yüksek evsafı haiz yerli laci
vert kum&§ nümune ittihaz edilerek münakaıaya konu· 
Jacaktır. Nümunenin kabulü tarihinden itibaren 20 gün zar· 
fında teslim edilmek tartile asgari fiatları etiketinde yazılı nü· 
munelerin 14 - 10 - 934 tarihinde saat 14 de kadar idareye 
ibraz edilmesi (6446) 

Günün Fotograllan 
Mabtelif gazetelerde çıkan güaOn hadiselerine ait fo. 

tograflarla ıpor mecmualannda rördüğünüz spor hare· 
ketJerine ait fotograflar yalnız Iıtanbulda V AKIT 
kUtOpbanesinde sahlmaktadır. 

HILALIAHMER 
Merkezi Umumisinden: 
Eskişehir Hililiahmer anbarında 

9 Teırinievvelde: Bakır kazan, ot ve kıl fırçalar, halat, 
bqldclı eler talmnı, 11 teırinievvel 934 tarihlerinde satılac:a· 
ğmdan taliplerin müracaatları. (332b) 

Aile geçimine yardım 
Maarif Vekaleti celilesinin ruh· 

satı resmiyeıini haiz NEKTAR K. 
ZARUKYAN Biçki ve diki,in bil· 
tün teferruat ve inceliklerini naza 
ri ve ameli olarak esaslı surette üç 
ay zarfında öğretir ve musaddak 
§ehadetname verir. 

Beyoğlu Altın Bakkal Bebil 
(lcadiye) caddesi No. 63 

İstanbul tapu idaresinden: 
Cibalide Sifrikoz mahallesinde 

Fener caddesinde atik 234 numa· 
ralı dükkandan uhteslne intikal: 
veresesi Vangel tarafından talep 
edilmi§ tasarruf kaydı bulunama· 
dığından dolayı senetsiz tasarruf 
muamelesine taban tahkikatı ma· 
halliye icrası suretiyle tasarruf 
tesbit edilmek üzere mahalline 
memur gönderileceğinden bu ye
re baıkaca taıarruf iddiasında 
bulunanlar varsa on gün zarfında 
vesaiki taıarrufiyeleri hamilen 
6727 mühimme numarasiyle ida· 
reye müracaatları ilin olunur. 

(2063) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
BabıAli, Ankara caddesi t\o. 60 

Telefon. 22566 

DIŞ DOKTORU 

Übeyt Sait 
Fatih Karagümrük Tramvay 

durağı No. 4 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Nııriyat müdürü: REFİK AHMET 

YAKIT Matbaası - lıtanbul 

Haki~i, saf, ~aft tesirli ASPİRiN, @ marka• 
sını fa$ır. A~rıları çabuk ve emniyetle gider~· 
mek için başvuracağınız deva, dünyada 
meşhur,,.~ :'müstahzarı olmalıdır. 

lsrarla tASPİR • 
2 ve 20 komprlmellk ambııajıırda ouıunur . 

.--.~ 

Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

Maden kömürü sobası 

Eliziz Valiliğinden: 
Villyet daire ve müe11e1eleri için elli ili yllz tane 

boyda maden kömürü sobası satın almaktadır. Sobalarlll ~ 
maden k6mürG yakılmasına mUsait olması lizımdır. Y eP 

olmak ıartile tip ve fiatlerinin 11 Tqrinievvele kadar 
makamıaa bildirilmesi iJln olunur. (6399) 

Deniz levazım satınal 
komisyonundan : 

2 • Birinci Teıria • 934 tarihindeki açık ekıilm.,.ı;, 
ıubür etmiyeo 9650 kilo yq aebze 9 • BU.inci T_,,,.. 
gatnl e pa11rJi1Cla iliale eôilecektir. Şarblameailli g 
iıteyenler hergün •• ekıilmftye ıirecekleria de o ,an •• 
Kuımpııada Deais matbaası kaff11ıadaki binada klin k 
numuza müracaatleıi • (6362) 

Nafıa Vekiletinde 
15/9/934 tarihinde paıarbkla ihalesi yapılacağı u•0 

(4) adet kamyonet şartnamesinde yapılan tadilat dola 
zarhk 10/10/934 çarşamba günü aaat 15 de Vekilet M 
Makamında yapılacaklar. Taliplerin 880 liralık muvakkat 
lannm Malıandıjına yatınldığıaa dair olan makbuz Yet• 
nesine uygun milli bir banka kefalet mektubu ve Ticaret 
vesikaaı ile birlikte ayni gün •e saatte Komisyonda bol 
Jhımd1r. Bu buıustaki tartnameler Ankara'da Vekilet 
Müdürlüğürıden Ye Haydar paıa'da Tesellüm Ye Muayeae ~ 
ıu;uıaclu p.vuız 1)!111abiUr. 


