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Fransız torpitoları kuru sıkı 
izmirden . uzaklaştılar 

topla 

I 

1'ct1rn(te 
lapan :e ~rt!ten t8zl01ctO d t 
lona :ıa .~şvckiıi Scnor Azan a'dam, 8 pan~ sol cbm1ıuri1ctçilcr lider? ve estd 

la an ,Üçüncü İspanya c~rı:· .se".or Azana Katalonya'da, merkezi Barsc-
pany, ya ait •on h b u. unyc tı,, kurmak istcmi§tir ... 

a erler ıkinci sa •"""amızd d :r.u. a ır. 

mıyacak ve bu 
tekilde, harp en korkunç hücum 
unsurundan hali olarak cereyan 

iki Çek jandarmasını 
öldürüp kaçtı 

Budapefte, 8 (Hususi) - Çe· 

koslovakyaya girmesi menedilmif 

olan Macar arazi sahiplerinden 
Leılo Ehik Çekoslovakyadaki a· 

raziıine pasaport almadan girmif, 
bu sırada kendisini yakalamağa 

teıebbüs eden bir Çek jandarması 

ile bir korucuyu öldürmüştür, Di· 
ğer bir jandarma ile korucuyu da 

ağır surette yaralamı§tır. Bunun 

üzerine etraftan yetiten diğer 

jandarmalar Macara ateı açarak 
yaralamıılar, fakat o, yaralı bir 
halde hududu geçerek Macarista· 

na dönmüş ve Macar polisine tes· 

lim olmuıtur. 

Tramvayın ezdiği 
çocuk öldü 

Dün akıam üzeri Saraçhaneba· 
tında feci bir tramvay kazası ol· 

muf, on Y&!larında bir çocuk tram 
vay tekerlekleri arasında ezilerek 
ağır surette yaralanmıı, sonra da 
ölmüıtür. 

.(Devamı 6 ncı sayfada). 

Ecza fiyatları nihayet 
tesbit edilecek 

Meslek sahibi 
muallimler 

Bu mütaleaya lngiltere yüksek 
aıkeri t6raıının gazdan sakınmak 
için neırettiği bir el kitabında te· 
sadüf edilmetkedir. Kitap reımt 

mahiyettedir. lngiltere harbiye 
müstetarmm imazaını taJımakta • 
dır ve bugünkü vaziyete göre, 

harpte zehirli gaz kullanmamak 
1925 te aktedilen Cenevre gaz pro 
tokolu ile kararlaımııtır. Fakat bu 
protokolu imzalamamı§ devletler 
de vardır. Jngiltere, bir taraftan 
gazdan sakınmayı askerine ve hal 

(Devamı 6 mcıda) 

\ Ankarada bir ko
misyon toplanıyor 

Veliaht Hazretler 
Dün müzeyi ziyaret ett 

laveç Veliahtı Prens Güıtav A· 
dolf Hazretleri refakatlerinde 
zevceleri ve laveç aefiri olduğu 
halde Ayaaofya eamiine gitmiıler 
ve uzun müddet kaldıktan sonra 
aıarıatika müzesini ziyaret etmiı
lerdir. 

Evvela Çinili köıkteki iılam ve 
Selçuk eıerlerini tetkik eden 
Prens Hazretleri orada teıhir edi
len eaerlere kartı büyük bir alaka 
göstermiıler ve müze müdürü A• 
ziz Beyden mufa11al malumat al· 
mıtlardır. 

(Devamı e mcıda) 

Makedonya komitesi 
yeniden teşekkül etti 

Edirneye 
aşkın 

şimdiye kadar 
muhacir iltica 

iki 
etti 

bini 

Sofya, 8 (A.A.) Havaı ajan11 
muhabirinden: Evelce feshedilen 
Milli Makedonya komitesi bu de· 
fa, Bulgar hükumetinin izniyle, 
yeniden teıekkül etmiıtir. 

Edirne (Huıuıi) - Her geçen gün 
ıehrimize yüzlerce Balkanlı ırktaıı • 
mızı getirmekte ve bu suretle Edirne 
adeta bir muhacir ıehri halini almak· 

tadır. 
Umumi müfettiılik ve fırkamız ge

len kardeılerimize yardımcı ellerini 
uzatmakta ve bütün yok1uklannı gi • 

denneie ~lıtmaktacbr. 

Muhacirler iıkin edilecekleri yerle
re derhal gönderilmekte ve mümlriin 
olan her kolaylık röıterilmekteclir. 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

Regaip Gecesi 
lıtanbul Müftülüğünden: 

11 Teırinievvel 934 Pertem• 
be günü Recebin iptiduı ·ol· 
:makla aktamı -Cuma geceıi
( Leylei Regaip) olduğu ilan o• 
lunur. 



Tekaüt 
baremi 

Ankara 
haberleri 

Devlet Demir yolları me
murları için hazırlanıyor 

:Ankara, 8 (Huıusi) - Bir ka· 
nunla tekaüt sandığına çevrilen 
devlet demiryolları yardım ıandı
ğı, bu y~i ,ekli aldığı günden· 
beri memurlarına avanı vermek
ten vazgeçmiıtir. İdare, tekaüt 
olacak memurlarma mahıuı bir 
tekaüt baremi hazırlamaktadır; 
layiha halinde meclise verilecek • 
tir. 

Yarı resmi 
lesinde 

Bulgar gaze
çıkan yazı 

Şark vilayetleri kayma
kamları arasında becayiş 

B 

§ANKARA - Şark vili.yetlerindl ya 
mecburi hizmetlerini doldunnuı o(all h 
kaymakamlar arasında nakil ve be • m 

.Eıaalanm mühim noktalan, a .. 
ked ve mülki tekaüt kanunların
dan mülhemdir. Yalnız, demiryol
ları roemurlarmın i' hususiyetleri 
itibariyle, 'devletin diğer memur
larından ayrı vasıfları bulundu
ğundan bu noktalar göz önüne a
lınarak tekaüt baremine ona gö
re bazı esaslar konulacaktır. Ba· 
remde gene eıki -esas muhafaza 
edilecek ve hizmet ıeneleri, de
mlryollarma intisaplan itibariyle 
lieaap edilecektir. 

Hava yollarının sefer 
saab değişti 

Ankara, 8 (Hususi) - Bugün
den itibaren hava yollarmın sefer 
ıaatleri deği§ti. Posta Ankaradan 
latanbula saat ikide hareket ede
cektir. Haber aldığımıza göre i
dare gördüğü fazla rağbet üzeri
ne yataklı üç büyUk tayyare ala• 
caktır. 

lki güne JCa'dar tarifelerde mü· 
him tenzilat yapılacak, lıtanbula 
gidip gelme 35 lira olacalrtrı. Tay
yarede posta ücretleri ôe indirile
cektir. 

Diyaribekirde elektrik 
tesisah yapılıyor 

Diyanbekir, 8 (Hususi) - Di
l:;ekir belediyeıi, belediyeler ban• 
kaımdan 170 bin lira istikraz et
mİ§tİr. 

Bununla şehirde bUyük bir e • 
lek&ik tesisatı yapacaktır. Elek • 
trik f abrikasmm gelecek Cumhu .. 
riyet bayramında açılması ıçın 
tertibat almmıftır. lnıaata yalan
da batlanacaktır. 

Belediye seçimi 
Diyanbekir, 8 (Hususi) - Di

yanbekirde belediye namzetleri 
teapit edilmi§tir. intihap hazır • 
lıklarma hararetle devam edil • 
mektedir. intihaba ayın onunda 
baılanılacaktır. 

Bir amele öldü 
Silihtarağa elektrik fabrika· 

ımda amele Muhanem oilu Tahir 
devrilen bir vagon\Dl altmda kala
rak ö1müıtür. 

istiklal harbi fil mi 
başladı 

ispanya 
ihtilali 

7 avsamıga başlamış gö
rülügordükkanlaraçılıgor 

Madrit, 8 (A.A.) - Gece aıi
Ierle poliı araıında müsademele • 
rin devam ebnif olmasına rağmen 
vaziyet salaha yüz tutmuıtur. 

Kahvelerin ve dükkanların ço
ğu açdmııtır. 

Belediyenin bir çoli ameleıi 

tekrar itlerine bqlamıılardır. 
Albacete -vilayetinde Villacub

Jette vukua gelen hidiıeler ema • 
11nda altı ikiıi ölmüı, yirmi bet 
kiti yaralanmııtır. Ekıeriıinin 
yarası ağırdır. Bu mıntakadaki 
ihtilal hareketinin reiıi ikametga
hında ölü olarak bulunmuttur. 
Hendaye' de beynelmilel tren mü· 
nakalatı henüz intizam keapetmit 
değildir. 

Cenup ekispresi Hendayeye 
gece varmııtır. Ve ancak yarın 
sabah Parite hareket edecektir. 
Bütün F ranaa trenleri normal bir 
ıurette lruna gitmektedirler. Pek 
az hpanyol treni iılemekte ve bun 
lan <la mühendiıler ıevk ve idare 
etmelctediT. 

Barıelon, 8 '(A.A.)' - Bütün 
tehirde hayat normal teklini al • 
mııtır. Tramvaylar, motörler, 
otobüıler iılemekte Te amele fab
rika ve imalathanelerine dönmek .. 
tedirler. 

Ufa\( tefek 
Barselon, 8 (A.A.) - Her ıe

yin sakin olmaıma rağmen şehir
de gene bir takım mücadeleler ol-
1r.uştur. Sabahleyin erkenden bazı 

mahallerde askerlerle asiler çar • 
pı§mıılardır. 

Yeni hazırlık 
Madrit, 8 (A.A.) - Röyter a • 

jansıntn muhabiri bildiriyor: 
Umumiyetle ıoıyalistlerln bu 

gece büyük bir darbe indirmeğe 
teıebbüı edecekleri zannolun· 
·mnktadır. ihtiyat tedbirleri alın· 
mıthr. 

Seyyahlara hediye 
Homerik vapuru ile lstanbula 

gelen 400 Jngiliz ve Alman seyya· 
hı dün Ayaaafyayı Te müzeleri zi
yaret ebniılerdir. Seyyahlar tere· 
fine dün gece Perapalasta bir sü
vare verilmiı, ve •eyyahlara muh· 
telif hediyelere dağıtılmııtır. 

Bir dostluk 
kinlerle 

ağacının kökünü, tarihi 
beslemeğe çalışmak 

biraz manalıdır .. 
(La Bulgarie) gazetesinin ıon 

niııhalarınm birinde Yugoılavya 
Kralı Alekaandr Hazretlerinin 
Sofya ıeyah&tinden bahıeden f&• 

yanı dikkat bir makale neıredil • 
mittir. (Eh. V.) imzasını taııyan 
bu makalede bu ziyaretin tesirle
rini izah etmek iıterken töyle de· 
niliyor: • 

"Yugoslavlarla Bulgarlar arasın. 
daki anlaşamamazlrkiar tarihin
garibelerinden biridir. Filhakika 
Bulgarlar ve Yugoslavlar, gölge -
sinde '.A Vnıpanm yansını bann'dı· 
ran İslav ağacının iki dalını teş -
kil ederler. İslav f'amilyasmm bu 
iki dalı asırlarca güneşten mali 
rum kalmrş ve ayni ezici boyun -
'dunığun tazyikine maruz kalmış -
fa. Her ild millet bu tazyika kar
ın mücadele etmişlerdir. Ve bü
yük Rus kardeşlerinin yaramıları 
sayesinde hürriyetlerine kavuş
muşlararr. 

!şte bu iki milletin ruhlannm 

derinliklerinde birbirlerine karşı 
mevcut olan sevginin teminatı bu
radadır.,, 

Yugoılavya Kralı Aleksandr 
Hazretlerinin Sof ya ıeyahatini 
bütün Türk gazeteleri ayni dil ve 
ayni yürekle karııladdar. Hepıi 

de Bulıarlarla Yuıoılavlarm an· 
latmasınr, bütün Balkan memle • 
ketlerinin ıulh teminati olarak te• 
likki ettiler ve hundan dolayı se
vinçlerini açıkça cihan efkarı u • 
mumiyeıine kartı göıterdiler. 

Filhakika yukarıda bahsettiği
miz makalede Bulgar - Yugos • 
lav anlaımaıınm üçüncü bir mem• 
leket aleyhinde olduğuna dair bir 
ipret yoktur. Böyle bir anlaf11!1a• 
dan bahsederken Türk - Yugoı· 
lav dostluk aiacmm kökünü, ya
rı resmi Bulgar gazetesinin tarihi 
kinlerle beslemege çalışması bir 
az manalı bir haleti ruhiye eseri 
değil midir? 

''~ ya A:syatıtarıhdı ,, O• 
zü yanlış mı anlaşılmış?! 

. 
Japonyanın Berlin Elçisi bu vaziyeti 

anlatıyor; bir Alman muharririne 
Berlin, 9 .(A.A.) - Japonya

nın Berlin büyük elçisi M. Mabu· 
zo Nagai • Zwoe Fuhr Blatt • gaze 
teıinin bir muhabirine uzak ıark· 
taki vaziyetle, Japonyanm millet• 
ler cemiyeti ile olan münasebet • 
leri hakkında beyanatta bulun.
mut ve §Öyle demittir: 

"-Aıya Aıyalılarınaır <lüatu
ru ekseriya yanlıı olarak tefsir e
dilmektedir.,, 

Mumaileyh', Aayalılann Avru • 
panm iktıaadi menfaatlerini yok 
etmek hevesinde olmadıklarını 
fakat kendilerine haı olan mede • 
niyeti mu haf aza ve inkipfa maz• 
har etmek istemekte bulundukla· 
rmı söylemi, ve demittir ki: 

"Bu suretle her millet vaıi bir 
mikyaı dahilinde umumi ıulha 
yardım edebilir. 

reddeder. Japonyanm büyük cha
co itili.file ve Bolivya ve Paraıua• 
ya aili.h ihracatı meseleleriyle bir 
guna ali.kası yoktur. lıte bu se
bepten dolayı mileltler cemiyeti· 
nin ıilihlara ambargo vazı huau· 
ıunda ittihaz edeceği karara bi • 
gtne kalmak iıter. Japonyanın 

konferanılara· iıtirak etmek ve ya· 
hut ecnebi devletlerle doğrudan 
doğruya müzakerelerde bulun• 
mak şıklarından hangisini tercih 
etmekte olduğunu bilnıek meıele· 
ti öyle umumi bir tarzda halledi • 
lemez. Bu, her hususi meseleye 
göre halledilecek bir keyfiyettir. 
Sulhun takviyesi ve medeniyetin 
ileri götürülmesi bahsinde Japon
ya, intihap edilen usul ne olursa 
olsun teıriki mesaiye her zaman 
amadedir.,, 

cayiıler yapılacaktır. . ra 
§ ANKARA - Gümrükler unuııll yi 

müdürlüiü kendileriyle ticaret uzl•t • 
ması yapılmıı olan Çin, Hicaz, Siya.ı* y 
Yemen, Brezilya, Arjantin hükumet • 
}erinden ıelecek emtea bedelleriıtİ• dı 
Merkez bankaaına yalınlmaaını tel • ve 
ırafla ıümrüklere bilclinniıtir. al 

§ ANKARA - lkbsat Vekileti 
memurlannın aileleriyle birlikte otıııw .N. 
maJnına mahsus olmak üzere Yenit" t 
birde bir aparbman yapbrmaktadı!'· b 

§ ANKARA - Sümer Bank Bıst• Ç 
sada bir Merinos ipliği fabrikası açr 
caktır. Almanyaya makineler siparit 
edilmiıtir. Banka Merino• yetiıtiril • a 
mui meselesi hakkında Ziraat Vekl1 le 
Jetinden malUınat istemiıtir. r 

§ ANKARA - Zingal onnanWI ., 
hakkmdaki tetkikat ileriledi. Hey-' 
Ayancıkta bir ay daha kalacakbr. B•• 
zı rnıntakalarda usulsüz katiyat yapd
dıfı haber verildiğinden bunlann taJs.. 
kiki heyete bilclirilmiıtir. 

§ANKARA - Vekiller heyetin• 
ce, fıpart.ada kurulan "Gül yağcılıi' 
Lirnitet Şirketi" tarafından Klerinf 
itilafı ile ballı bulunduğı1muz memlr 
ketlerden getirilen 50 bin liralık f alr 

h 
r 

rika malzemesi ile Iıtanbul ünivenitf" 11 
ai ipn aetiriJen kitap, mecmua ve 11-
horatuvar alat ve edevahnın ve Sıhhi• b 
ye Vekileti tarafmdan getirilen 8766'14 
liralık aıhhi malzemenin ve 5 mubteıil 
kalem eıyanın kontenjan harici olaralı 
memlekete ithali tasvip edilmiıtir. 

§ ANKARA - Çifteler, Konya ~ 
Çukurova baralan faaliyete ıeçmit 1 

1-A:- I"~...___ • • • • • • 
Karacabey harasından aönderil""-' 
Çukurova haraaına ait olanlar da ya• 
landa aönderilecelderdir. Uzunyaylİ 
at yetiıtiriciliiinin tekamülü için "' 
ilk iı olmak üzere buradaki hayvanı.ı' 
kimilen etüt edilmiı, ihzari ıecere11 

kayit muamelesi yapılmııtır. 
Krsraklann evsalına göre mıntak't' 

nm ayp ihtiyacı tedrici surette telAfi 
edilecektir. 

§ ANKARA - Dahiliye VekiJetİ 
dahiliye memurlannm terfileri ve ıi• 
cilleri hakkında hir kanun projesi hır' 
zll'lamaktadll'. 

Yunanlılarla ticaret 
itilafımız uzatıldı 

Ankara, 8 (Hususi) - 22 bi
rinci ki~un 934 de Yunanlılarl• 
yapılan ticaret itilafının bu ay ~" 
tında biten müddeti 1 ikinci teıri• 
ne kadar uzatılmııtır. 

Cezai müddetlerini hidİ' 
sesiz geçiren mahkumla' 

Ankara, 8 (Husuıl) - Ceı,f 
müddetlerini hüsnü suretle geÇiı
mi' mahkt'.imların mefruten tahli
yeleri hakkmdaki kanun liyih•" 
. t' "h . d l' ril:-

Q 

1 
ı 

Milletler cemiyetine gelince 
Japonya cemiyetle kültür mesele
lerinde tefriki mesaiye hazırdır. 
Fakat bilmukabele isyasi mesele
lerde te,riki meıaide bulunmayı 

ıç ıma nı ayetın e mec ıae ve 
Yunan iktisat nazırı miıti. Söylendiğine göre, Adli1; 

b ay Vekaleti mecliıin önümüzdeki il Yunan iktısat nazırının u ... ı 
et. toplantılarında layihanın mü• ... sonundan nel geleceği teyit ~ 

celiyetiyle müzakeresini isti! 
mektedir. . • .ı 

cektır. • t' , Odemiı - Sovyet sinema re • 
jiıörü ve diğer sinemacıların da - r 
hil olduğu Türk film grupu bu • 
rada üç ıahne tertip ederek filme 
almııtır. Ödemiı kaymakamı ve 
belediye reiıi beylerle üç yüzden 
fazla köylünün ittirakiyle Bozdağ 
ıırllarında, Gölcük kenarlarında 
parlak bir zeybek oyunu tertip e
di1miıtir. 

Sabah gazeteleri ne 
4 • 

Büyük Millet MecUsı 
toplanıyor . 

Ankara, 8 (Huıuıi) - B~~ 
çl delildlrler. Hfl.l' ne kada.r reJtoıl dettıttr- Millet Meclisi ayın yirmiıı~ 

diqorlar? 

Milli mücadeleye i_ttirak etmit 
olan bazı efelerin milli kıyafetleri 
ile ınillt türküler söylerken sesli 
olarak filmleri çekilmiştir. Heyet 
filme devam etmek üzere lzmire 
liareket etmi.ıtir .. 

VAKiT- Mehmet Allml Bey, bogUn Ya.
Jovadan kalkan motörtın 36 kişi Ue batmuı 
llAdlaeıılnl ele alarak, deniz nakll)'&tmda 
son zaınanlarcla göı:e tarpacak bir IAUball· 
ilk oldupnu yazıyor. '\'e neUce ttıbarUe, ge-

co nnkll>·atlle gtlnclllz nakliyatı arasında. 

ıukıl vaaıtalannm nev'lnl de mfılAlıua M~ 
rck bir fark gözctllmck bir t.cdblr alınmak 

icap ettiğini ıMS,tDyor. ÇUnkO karuı.lar ekseri· 
yctlo geoollytn olmaktadrr. 

COMHURIYET - Yunutıı Nadi ~y 17,.. 
mirden incir lhrnl'.ah ti:ı..erlndft yapı!Rn köttt 
teıılrlordcu bahscdcrt1k, bundan )'lnnl sene 

evvel kunılmuı Aydın tnalr Kooper&tlfinJ, 
DMtl ır.rar ecllldlğlnl anlatıyor. Ve daıul'kJı 

bir llyat; dU,Urme Uıcröbeelnl 1ıah ediyor. 

Yunuı Nadi Bey bunu telıllkell ~ Jııll.. 
kO.ınetlmlzin dlkkatalr. ve l&kaytı kllmıyaca· 
f ım :tabii ve muhakkak aayıyor. 

MtLLtYET - hpanya4akl IMln kabine 
buhranlarını yazarak bunun ımh17etlnl anı.. 
tryor. 

Ahmet ŞUkrü Beyin anla.ttıfma göre mUte· 
madlyeıı dıett!Jlen bu kablnrler, İııpan~ıuım 

Cüuılıurlyd olJDuuıa raj'oıeıı CUmhurlyet· 

mek için, bu fırka erklnmc!a ılmcllllk bir Jııe- ... 
1
,,,. 

Tee 101ua c1a, •1sparıya4a o<ıncı OllmhurtTe- toplanacaktır. Mecliı reiıi K•ı,; 
Un herbalde en nulk 1Unlert11ı yapmakta Patanın pertembe günü latan ~ 
olclufu,. yaı.ıtmaktadrr. dan hareketi ve cuma günü bıJ 

ZAMAS - "Kazalar ,.c mes'uliyet,, adlı ya gelmesi mukarrerdir. 
bir makaJecte, "bu fada1ara ııeb<'blyet \'rren• • 

Jer hakkmda ka.ııun ne kadar tlddeW olana Ik . v k. • . ab•tı 
fayclaaı o kadar bUyUk olur. Kaıalann mtlm. ı \Jsat e Ilının sey . .,t 
l<Un mcrteho önlinU almak ,.e miktarını a· Ankara, 8 (Hususi) - lkt1• 
7.ottmak itin bundan ba,lu\ çare yokhır" yo- V k'l' C l · ı 8 ]<İ~ 
tunda faydalı blr llklr ileri 11ürlUüyor. e ı ı e a ey ayın on se 

de burada bulunacaktır. 
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Belediye ... 

HABER 

Kadıköyü su tarif esi 
ucuzladı • 

Oaküdar, Kadıköy su tirketi • 
nin su tarifesi on altı kurut otuz 
paradan on altı kutufa indirilmit· 
tir. 

• 

yardımı -

da bir haftadanberi tahsilata baı· 
lamıılardır .• 

Def aten muayyen bir teberru• 
da bulunan vatandaıların teber
rü miktarlarına göre; bronz, gü • 
müı, altın ve murassah madalya• 
larla taltifleri cemiyetimiz tali· 
matnamesi ahkimmdan bulundu• 
ğu için bir numaralı dernek, 
listelerini bir kaç güne ka· 
dar peyderpey vermeğe başlıya • 
cak ve bunlara icap eden madal -
yalar verilecek ve isimleri matbu· 
atla neşredilecektir. 

Ermeni patrikha
nesinde yenilik 

Üç gün eveline kadar Kuroka· 
pıda bulunan ermeni patrikhane
sinde çahımakta olan ermeni ce• 
maati muamelat idaresi Beyoğ• 
lunda patrikhane tarafından ki • 
ralanan Entanilove apartmanına 

naklolunmuştur. Buna sebep, 
patrikhanenin din ve dünya işle· 
rinin hiribirinden tefriki hususun• 
da veriği karar olmuttur. 

Bu münasebetle patrikhane'de 
bir zatla görüşen bir muharririmi· 
ze denilmittir ki: Eskiden burada 
hem muamelata bakılıyor, yani 

bir kimse patrikhaneye hem itini 
gördürmek üzere geliyor ve hem 
de ibadet makaadiyle geliyordu. 
Biz bu gelme meselesini yalnız 

ibadete hatrettik. Bundan böyle 
herhangi bir ermeni vatandat işi· 
ni yaptırmak üzere patrikhaneye 
gelmiyecek, doğruca Beyoğlunda· 
ki idarehanemize müracaat ede• 
cektir. Burası da münhasrran iba
dete kütal bulundurulacaktır. 

Ticaret odasında toplantı 
İstanbul ticaret oda11 meclisi 

dün toplanmıştır. Bu toplantıda 
t835 senesi ba,mda yapılacak ye

ni intihap için hazırlıklarda bu • 
lunulmu§tur. Oda, bir çok tüc· 
carlardan mektupla fikirlerini 
ıormuttu. Bu huıuıta bir çok 
mektuplar gelmektedir. Oda mec• 
liıi relecek hafta gene toplana· 
caktrı. 

-o-
Şampanya davası 

Tarı vapurundaki şaropanya 

meselesinden dolayı vapurculuk 
. k t' ··d'' ·· Ru•en Beyle arka· ıır e ı mu uru ~ 

daıları hakkındaki ihtiaaı mahke
mesi kararı bu defa temyiz heyeti 
umumiyeıince nakzedilmitti. Mu· 
hakemeye sekiz numaralı ihtisaı 
mahkemesinde bugün yeniden 
bakılacaktır. 

--o-

Mühendis mektebine 
talebe 

Bu sene yüksek mühendis mek· 
tebine leyli meccani olarak alma
cak namzetlerin imtihanları bit· 
mi§, netice be11i olmuıtur. Müsa
baka imtihanına Ankara ve lıtan
bulda 176 lise mezunu girmiştir. 
Bunlardan yalnız otuz ikisi mu
vaffak olmuştur. Mektepte teclri· 
aata on teırinicvelde ba§lanacak • -. ~ ~ .... 
tır. 

a 

Çin ne vaziyette ? 
Çin başvekili Yang - Çiyang ·Vay, 

New Frei Presse gazetesinin muhabi -
rine beyanatta bulunmuştur. Söylediği 
sözlerin mühim kısımlarını aşağıya alı
yoruz: 

"Biz her §eyden evvel maliyemizi 
düzeltmeğe çalışıyoruz. Bu "maksatla 
- Japonlar tarahndan İ§gal edihniı 

olan mınt.akaJar hariç olarak - Bütün 
eyaletlerin maliye direktörleri Nan
kingde bir konferansa davet edilmişler
dir. Bizde eyaletler iki kısma aynlrr: 
Bir kısmının vergilerini hükumeti mer· 
keziye çeker ve bu eyaletlerin işlerini 

de hükumeti merkeziye yapar. Bu kı
ınn eyaletler bugün ekseriyeti teşkil 
etmektedir. Sonra müstakil eyaletler 
vardır ki askeri kıtalarını kendileri İka· 
me ederler ve bu kıtalann maaraflanru 
ödemek için vergilerini kepdi ellerinde 
tutarlar. Bu kmm eyaletlerden yal. 
nız üç tane kalmıştır: Kvantung, Se
çuen ve Kvangsi. Evvelce bu üç eyalet, 
kendi a1keri krtalannı terhise ve vergi• 
lerini hükumeti merke~yeye vemıeğe 
kuvvetle icbar edilmek istenmİ§ iıe de 
sonra bundan sarfınazar edilmek İcaP. 
etıniştir. Ve ben şahsan "Sabır ve ik· 
na politikası,, takip etmek taraftan• 
yun.,, 

Başvekil, bundan maada, Japonya
run Çini inhisar altına almak arzusun
dan bahsettnittir. 

"Bizim memleketimizin ıiddetle mu• 
taç olduğu teknik sahadaki mütterek 
meıai mevzuu bahsolunca bundan 
ıüphesiz fariğ ve müstağni olmayız. 
Japonya bizim kapılarımızı kapatmak, 
Çini hayvanlığa mahkUm etmek ve ken• 
diıi için Çinde bir inhisar yarabnak 
hak ve ıalabiyetini haiz olamaz. Be· 
yanatm:ı, hükumetimizin bundan son
ra takip edeceği hattı hareketi ıöster
mektedir. Fakat Japonya ile olan dip
lomatik ınünaıebetlerimizdeki müşkü· 

lit devam etmektedir. Bizim milleti • 
miz gibi sulhu seven bir millet harpten 
bahıodemez. Askeri balmndan yaJnız 
muzafferiyetini kaydebniı olan Japon • 
ya, kendi faikiyetini ve teılihahnm 

kuvvetini bize hissettirmek için her fır. 
saltan istifade etmektedir. Şüphesiz 
ki Çin, Şimali eyaletlerinin keyfi istila 
ve iıpline muvafakat edemez, Fakat 
posta ve demiryolu irtibahnın tekrar 
tesisi meselesi, milletler cemiyetinin az 
zaman evet verdiği karara gönıı tama• 
men teknik mahiyette bir İf olup Man
çurinin Çince imkin11z olan tasdiki 
keyfiyeti bu i§İn içine kanıtmlmalm -
zm o mahiyet bakımından tetkik ve 
müzakere edilebilir.,. 

Cümhuriyet bayramına 
hazırlık 

Yirmi dokuz teırinievel Cüm· 
huriyet bayramını kutlulama 
programını hazırlamak üzere ıe
çilen komisyon dün belediye reis 
muavini Hamit Beyin reiıliği al • 
tında toplanmııtır. Komisyon on 
gün zarfında bütün hazırlıkları 
bitirecektir. f.. • ;y----' 

Çin heyeti 
Ankara.dan dönen Çin lieyeti 

bugün vapurla hkenderiveye gi • 
decektir. "\ .,... ·~ 

----c::ı~--= 
irtihal 

lıtanbul belediyesi Beyoğlu 
mubaıebeciıi Gani Beyin dün du· 
çar olduğu hastalıktan kurtula
mıyarak Beyoğlu ZükUr hastane• 
sinde vefat eylediği kemali teeı
ıürle haber almmışbr. Mumaileyli 
arkadaşları arasında çalııkanlığr 
ile temyüz etmiş ve muhitine ken• 

r 

disini sevdirmiş bir zat idi. ' 
Cenazesi bugün saat onda Be

yoğlu Zükur hastanesinden kaldı· 
rılmı§ Kasımpaıaya geçiTilerek o• 
radan sureti mabsusada temin e • 
dilen Haliç Yapurlarmdan biriyle 
Evübe nakledilm!ştir. Merhumun 
ailesine ve kendisini tanıyanlara 

ıamimi taziY,etlerimizi bildiririL ~ 
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1 BU~~':..~:~·ta . Kadın. cloıe ( kloz) yakın 

doud (kloird) bulut. 
coat (kot) jaket. 

no.11 ;··-v·a-zan:··i&tii"i< .. i=e~·r-i 
cobwet (korlved) örümcek ağı 
cock (kok) horoz. 

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

Maksvel Bediayı sevdiği için onun 
kocasını himaye ediyordu 

coffee (kofi) kahve 
coin (koyin) baıılınıı para. 

cold (kold) ıoğuk. 
collar (kolar) yaka. 
colour (kolor) renk. 

Seyfi bey de ayni tesiri <luyu • 
yordu: 

- Biraz aabret kardeıim, belki 
vaziyet lehimize inkiıaf eder. Biz 
hancı ve onlar yolcu iken, Yavuz 
nasıl olsa günün birinde elimize 
düıecektir. 

Seyfi bey arkadaıma cinayet 
gecesi nasıl vurulduğunu anlat -
mıfb: 

- Yavuz çoli çevik ve nitancı 
bir adamdır, azizim! Ondan ken· 
Gini konnnahsm ! Bu şerait altm· 
C:la takipten hiç ibir netice elde e
Clemezain ! 

Diyerek, Keramettin beyi bu i · 
§İn takibinden menediyordu. O 
zaten Yavuzu re11nen takipten me 
nedilmiıti. Fakat Keramettin onu 
be.§ka bir cürümden kntırmak is· 
ti yordu. 

:Yavuz akşamları zengin Kon -
yalıların peıine takılmayı itiyat 
edinmit ve para cüzdanlarmı m.a
lı'aretle çarpıp kaçtığını bir kaç 
Clefa gözüyle görmüıt\i. 

Böyle bir hadiseyi bir Kaç p.· 
bitle tespit edecek olursa, Yavu· 
zu kim kurtarabilirdi? 

Keramettin bey böyle dütünü
yordu. 

Halbuki Yavuz, Bedianm yar • 
dııniyle büyük ve kibar sosyete -
lere de girip çıkıyor, hatta bazan 
Kolonel Maksvel ile bile akıamla· 
.. 1 rala içiyordu. 

Maksvel Bediayı sevdiği için, 
·m kocasını da himayesi altına. 

tştı. 

• • a vuz 'bu imtiyazdan elbette iı· 
· :'lde edecekti. 

Keramettin Bey bir akıam Bey 
ofilunda doğru yoldan giderken 
Bedia ile kaqılaımııtı. 

Bedia, Keramettin Beyi görme· 
miş gibi davrandı .. Yürüyüp geç· 
mek istedi. Fakat, polis 1™!muru 
gülerek yolunu kesti: 

- Hanımefendi, bizi ne çabuk 
unuttunuz? 

Bedia birdenbire ıaıaladı: 
- Aaman efendim, affedersi

niz! dedi, vallahi gömıemittim. 
- Naaılamız !küçük hanını? Si· 

zi görmiyeli haylı gün oldu! 
Bedia bu iltifattan memnun ol· 

mut gibi göründü: 
- ~aa .. Vallahi ıiz her zaman 

benimle istihza etmekten zevk du 
yuyonunuz ! Yirmi yafma gelen 
bir kadm, küçük hanım olabilir . ., nn. 

Bedia da h'er JCadm gibi yaşmr 
yirmi beıten yirmiye indirmişti. 
Maamafih (küçük hanım) tabiri 
onu çok memnun etmitti. 

Keramettin Bey bu tesadüften 
istifade etmeyi dütündü: 

- Her fey geçti .. Unutuldu, ha
nrmef endi ! Bu vesile ile baılıyan 
doatluğumuzun devamını çok arzu 
ediyorum. Şurada sizinle birlikte 
birer çay alamaz mıyız? 

Polis müdüriyetinde takibat 
D&fmemuru olan Keramettin Bey, 
BeJ!ianm her zaman İ!İne yaraya
bilecek bir §ahsiyetti. 

Bedia bu teklifi de hoı gördü: 

come (kom) gel 
- Hayhay beyefendi! dedi, ya• comfort (komfort) rahat, teselli. 

rmı aaat kadar vaktim vardır. comfort (komfort) rahat vermek. 
Memnuniyetle oturabilirim. comfortable (komfortabul) rahat 

Pastacı Molatyeye girmitlerdi. verici .. 
complain (komplen) tik.ayet eder. 

Keramettin Bey yeni bir cina• confer (konfer) müsadere eder. 
yetin izleri üzerinde durmut gibi consider (konsider) dikkatle bak • 

seviniyordu.. Sordu: bak .. 
- Gene eski aparlımanınızda contain (konten) ihtiva eder. 

content (kontent) kanaatkar. 
mı oturuyorsunuz, contenta (kontenh) muhteviyat, 

Bedia kahkaha ile güldü: münderecat.. 

- Tuhaf !ey! Siz bizim nerede cook (kuk) yemek piıirir. 
oturduğumuzu bilmez misiniz?!. cook (kuk) auı. 

- Cidden bilmiyorum, hanım cool (kul) serin. 
copybook (kobibuk) defter. 

efendi! corn (korn) buğday. 
- A canım, siz müdüriyetin en cornfield (kornfield) buğday tar • 

faal ve salahiyettar ıbir memurusu lası. 
nuz ! Benim her gün nereye gitti· cost (kost) değer, paha. 
ğimi, ne yaptığımı, nerede ve ki· coatby (koıtbi) değerli, pahalı. 

cottage (kotec) kulübe. 
minle oturduğumu siz bilmezse· could (kud) cam fiilinin maziıi. 
niz, kim bilecek? count (kavint) sayar. 

- Bu sözünüze, müsaade eder· course (of) (ov korı) §Üphe yok, 
tabii. seniz, ben de sizin gibi kahkaha. i-

le mukabele etmek isterim! couıin (kozin) amca zade. 
cover (kaver) kapak. 

N .. ? 
- ıçm. ··· cow (kav) inek. 
- Siz de pek ala bilirsiniz ki, crash ı bir ıeyin dütüP parça· 

egf!r arkanızda bir memur dolaş· lanma sesi .. 
sa, bu bir takip demektir. Siz şim· creep (laip) sürüne sürüne yÜrü. 

diye kadar arkanızdan birinin gel· mek .• 
diğini gördünüz mü? eros~ (kros) bir taraftan bir taraf" 

-Ah beyim, ben zabıta memuru 
Jfeçmek. 

crow (krov) karga. 
dcg'i\\m ant'IDClı Z .lJ _..._.,.~,~--~rOWh .rtıYI') uıro-~~--

manlarda okuya okuya o kadar cry = (call) (kray) çağırır. 
İyi öğrendim ki .. Arkamda zaman cry ( weep) (kry) ağlar. 
zaman görünen bir küfecinin veya crystal (kristal): kristal. 
hizmetçi kılıklı bir kadının birer cup ( cap) kadeh. 

cut (kat~ keser. 
polis hafiyesi olmadığını kim te· (Devamı var) 
min edebilir?! 

Keramettin Bey teminat verdi: 
- Müdüriyet sizi ve kocanızı 

takipten çoktan vazgeç.miştir, ha· 
nnnefendi ! Söyledikleriniz bir ve· 
himden veya yanlış görüşten baş· 
ka bir şey değildir. Yavuz Beyin 
o geceki cinayetle alakası olma
dığı sabit oldu. Bunu şu suretle de 
size İspat edebilirim: Zabıta bu 
itin üzerinde yürümüş olsaydı, ne 
biz sizin yakanızı bırakırdık. Ne 
de müddei umumilik takibattan 
vazgeçerdi. 

Keramettin Bey çok doğru ve 
bilhassa çok makul söylemitti. 

Bedia dütündü: Polis müdüri
yeti kendisini veya kocasını takip 
ettirmit olsaydi, şimdiye kadar 
bunun meydana çıkmaması ve ya· 
hut bir yerden patlak vermemeaı 

mümkün olur muydu? 

Söz hatka yola dökülmüştü. 
Keramettin soruyordu: 

- Kocanızı çok seviyor musu· 
nuz? 

- Evet .. 

- Bu sevgi maddi bağlarla mı 
takviye edilmiştir. Yoksa aranız· 

da samimi ve derin bir aşk var 
mı? 

- Gene ahret suallerine başla· 
dmız, beyefendi! Ben kocamı ne 
tekilde seversem seveyim.. Bun· 
dan size ne? 

- Bana mı ne? ! Belki size ili· 
nıaık edeceğim. Belki ben de o ge 
ceden beri sizi çılgınca seviyorum. 
Sevginizin mahiyetini anlamak 
daha doğru olmaz mı? 

.(Devaıru var) 

Banger lnsul 

Muhakemesine başlanı· 
yor, 200 den fazla 

şahit geldi 
Nevyorktan bildirildiğine göre 

lfıüflis banger Saınoel lnsülün mu· 
hakemeıi batlamışbr. 

Müflis bangerin aleyhinde şa· 
hadette bulunmak üzere, tam iki 
yüz p.hit, Amerikanın muhtelif 
yerlerinden Şikagoya gelmittir. 

Şikayetler, Temenniler: 

Köy düğünündeki hadise 
Çatalcada Boğazköyde bir gelinin 

ba!ka bir köye götürüliiıü ırraıında 
köy delikanlılarının eski bir adete U• 

yarak para istemeleri yüzünden bir 
hadise çıktığını, matbaamıza yapılan 

bir ıikayet üzerine yazmııtık. Bu me· 
sele hakkında "Boğazköy muhtan İs
mail" imz.aıiyle aldığımız bir mektup• 
ta hadise anlatıldıktan ıonra vak'anın 
gazetemize yanlıı bildirildiği ·ileri 
ıürülmekte ve gelin alma eanaaında 

vukubulan hadiseye iıaretle "Gerçi 
bu hareket haddi zatında her ne kadar 
doğru bir it değilse de kadim bir adet 
ve anane iktizasından bulunmaaı ve 
ortada kast olmaması ve hüsnüniyete 

maruz bulunması bir cürmü kanuni 
teıkil etmez." denilmektedir. 

---o--

Yeni neşriyat 

Holivut 
Holivut'un dördüncü sene 42 inci 

ıaym intiıar ebniıtir. 

Yazan: AKDENİZ KORSANI 

:~:: ŞAHİ~ REİ,S 
BUyUk macera, aşk ve harp romanı 1 

Şahin reis, içinden eriyen heybetli 
bir çınar gibi yıkılıverdi 

Şeyhle bir daha karşılattı. O • Bir kaç saniye evvel birbiri' 
nun gözlerinde bir zaferin ilk ışık· karı§tırdığı, üstüste yığdığı y.P 
larını seziyordu. Bu ne demekti? ların, ölülerin üstüne yıkıldı. 
Kartısına çıkan yüze yakın aske- Habibe biran tatırmııtı· seti 
ri devirdikten sonra, tam sevgili· lisine tam kavuşacağı aırada oof 
sini kollarının arasına alacağı sı· böyle cansız gibi yuvar]anos" 

d 1 d ? onu can evinlen vurmu•tu. ra a, ne o uyor u . .. ::r 

Nerdeyse dolaptan a§ağr, baş Şahin Reisin üzerine atıldı. 
aşa~ı yuvarlanacağını sanıyordu. Ellerini onun omuzlarında, ~ 

Buna meydan vermemek için larında, göğsünde, karnında, 
bir an evvel aşağı atlamak lazım· caklarında gezdirdi. Bir yar• / 
dı. Hayatında: hiç böyle bir hale dr. bulamadı. 
düşmemişti. L k b' t a in ona teselli veren ır 

Gene, büyük bir gayretle sil - d ş h R d''d var ı: a in eis gayet ı.ı 
kindi. Gözlerini zorla açtı ve ba • nefes alıyor, tatlı ve rahat bit 
caklarına kuvvet topladı. k b h h t-"' u uyur gi i ra at ra at ya ır 

Şeyh Ebuasaidin gözlerindeki d u. 
sevinç büyüyordu. Artık etrafın • ~ 

Anlıyamadığı bu b!lmece 
daki adamlara: "" şısında ne yapacağını bilerıı•r 

- imdat, yetişin!.. Tutun bu ' hala sevgilisinin göğsündeki 
adamı!. Yazıklar olsun size ... Bir ~ meleri çözüyor, açıyor ve Y 
kiti ile bata çıkamadınız .. Haram olup olmadığını bir defa dah• 
olsun yediğiniz ekmek!.. kından görmek istiyordu. 

Diye haykırmıyordu. .J 

D 
Aynı zamanda boynuna ,.. 

erinden gülen, zafer dolu göz ~ 
1 1 Ş h mak, onun heybetli yüzünü ÖP". 
er e a in Reisin yere yuvarlan • ihtiyaciyle doluyordu. Fakat_,. 
masınr bekliyordu: . kuvvetli adam onu kollarıV. 

- itte ... İtte dütecek" ... Düııü • 1 1 t~ :ı: tuttu ar. Bir çocuk gibi ka 01'. 
yor!... ı ar. 

Diye gülüyor, sevincinden ye • B kı 1) ld'1' - ıra n eni! .. Onu ö U' 

rinde duramıyordu. b b .JJ a a ! .. Bırakın beni.. kurtarv 
Fakat Şahin Reis dü•medi. Ken y tf :ı: yrm onu.. oksa beni de 'V1J 

dini dolaptan aJa{~ya attı. Demin Beni de. öldürün! .. 
mnç Tiıtıı1\1Yla)'ere~rlattı· 

ğı iki izbandut arabm üıtünde, a· Diye çırpınmalarına al 
yak üzeri duruyordu. . dılar. Hareme giden dar yol• 

Habibe onun hareketlerini göz· rükliyerek götürdüler7 
leriyle kovalıyor, ellerini göğsü- Şeyh Ebü11ait: 
nün üstünde çaprazhyarak: - Saygısız evlat! Ne yaptl 

- Ab, yaralandı mı acaba?... bilmiyor, aptal! ... Atın hare.-0 

Diyor, tutmak istiyenleri, ken· nu, çıkmasın dışarı! .•• 
diıinden beklenmiyen bir kuvvet- Diye emretti. 
le sağa sola fırlatıyor, biran evvel Sonra Şahin Reise doğrU 
sevgilisinin kollarına atılmak isti· adım attı 

yordu. . • . • - Kuvvetin yenildiği yerd~ 
Şahın Reısın yere atlamasıyle te böyle hile ile iş görürler. 

beraber o da ileri atıldı. Fakat Şa- ı nız vurup kırmak para et.mel' 
hin Reisin onu kucaklamak için u- san biraz da kartıamdakinirı j 
zanan kolları yana düştü. Gözleri zünden, onun kalbinde neler 
ağırlaıtr ve kapandı. Kılıç da yas ğunu bilmeli ... Hele yabancı İ 
tık da ellerinden kurtu1muıtu. Diz evde, vakitsiz verilen yemeıJ. 
!erinin üstünde, içinden eriyen ko- başka şeylerin de olabileceğiat' 
ca gövdeli, heybetli bir çınar gibi şünmelidir. J 
yıkılıverdi. (Oenııs• / , 

Bom.a çılgıalıklarl 
Şimdiye kadar görülmüf .• 
••••• Görülen.. 
• • • • • ve görülecek. 

Filmlerin fevkinde bir ıaheaer ... 

Bu perşembe akşamı SARAY sinemasınd1 

Y a1nız muazzam filmler göıtenne ği vadeden 

• 
JPEK sinemasının işte ikinci büyük film' 

Baspatla Ve Çarlç~ 
Rus saray hayatının ihtişamı - Entrikaları - zevk ve fecaat~ 

Rusyanm ve Çar aileıinin mukadderatına hakim olan kanlı papas 
tin'in aıkları - gizli hayatı .. 

Hiç bir filmde görülmemiı bir zenginlik ve dehıet .. 

Baı rollerde üç kardeı: 

Çann yaveri: Çariçe 

Cohn Barrymore E thel Barrymore 

Bu Perıembe matinelerden itibaren : (Franıızça 

Goldwin - Mayer filmidir .• 

~ 
Lionel s% 

.. l" ••• ~ soz u JY• 

~ 
d 
ç 
b 

1 
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s 8 birinci te,rln 1834 "ABER 
= Akşam Postası 

Gazneli Mahmudu analım! r 
HABER' in Çok eski bir aşk 

Bir devlet bin parça olmuştu! 
Arap. ~evletinin yapısı yükseliyorken bir taraftan da 

ıçınden kemiriliyordu. Gazneli Mahmut bu 
devlet çözülürken yetitşi 

S Teırinievvel tarihinde neıret. 1 
tiğinıiz bir makale ile sarayında arından Abbasın oğulları ve to-
büyük Firdevsiyi yetiıtiren Gaz- runları da Alinin oğulları ve taraf 
neli Mahmudun ne bUyük bir tarları, bir kelime ile Alevilerle 
tahsiyet olduğunu anlatınıştık. birleştiler ve böylece İranlılar, A-

BugUn Mahmud un yetişti · · } "1 Abb 1 ·· k b' ınral d unıt gı evı er ve asi er, muıtere ır 
ar a um vaziyetin n d.. l 

nıerkezde olduğunu anı e uşman saydıkları Emeviler e sa• 
'Araplar, yeni bir din atıyo~z. vaımağa bal}ladılar. Abbasi oğul· 

Cle, kum gibi dağmık, b~~~~ın- larından lbrahimin muvaffakı:yet
düflD.an çöl göçebeleri 0ı: ırıne le çevirdiği dolaplar, Horasan hı l· 
çıkarak kom§ulanna ak aktan kı tarafından gösterilen yararhk
bqladrktan bir asır g'""t~. etmeğe lar sayesinde Emeviler yıkıldı, ve 
b , __ d ... -:r ıg1 zaman "Z k' "N"h t . u a.tUll ogu ve batı y" I . . ap,, va aımda ı· aven ,, ın 

ka on erım da.l . 'k ga dalga planı11 M .. ıntı amı almdı. 
h. A , averaunne. ..1 ırden tlas Okyan Artık saltanatı.n Alevı ere geç· 
1 · b· usunun ıahil • · b ki · d H lbuk" .. 1 erı arası ır tek ünı . ınesı e enıyor u. a ı oy e 
bir tek devletin nı I nı~tın yurdu, olmadı. Saltanat Abbas oğulları· 

Fakat bu devleat.
1 0 muştu. na geçti ve bunlar Ali oğullarına 

1• k ın yapısı ··k 
se ıyor en onu · · d Yü • karşı düımanca hareket ettiler, on ... ku ıçın en Yıkm ... 
ugra§an \'Vet1e d .. . aga lara eski düfımanlara merhamet o-
.. . r e uremış d h 
once nıce nice §ark l ' a a kutacak derecede insaf aızhk göı • 
!1kan irnilJer bu d 7 ~anatl~~nı terdiler. Bununla beraber kazam
den keınitnıeğe b e~ etı de ıçın- lan zafer, bir lran zaferi idi. Arap 

Hı' . aı amııtı, 1 ··k .. . 
cretın kırkın I aa tanatı ço muş, onun yenne ge -

601 M.) dördün - ~1 ~1 
;da (600 • len hükumet mağlup milletlere 

fehadeti üz · cuü a ıfe Alinin müsavi muamele göstermeyi esas 
•İnin uı... eni ne ıneyye kabil~ tanmıı .. tı. 
• • '«>U o an Mua . d :r 
dı:ıginle..: . 1 VlYe evletin Fakat çok geçmeden yeni salta· 

••nı e e alma" 
oldu. Fakat M·· 

1
.. ga muvaffak nat ta köhneletti ve çözülmeğe 

Ali ile 0 ... l1 us umanlar içinde başladı. Şurada burada ortaya çı
lar •·ltagu arının taraftarı olan· kan prensler kendi ihtiraslarını 

' - natın Al' ·ı 
leçDıeaini iati 

1
1 1 e evlatlarına doyurmayı düşündüler. Bunun ne-

M .. 1.. Yor ardı. Bu .. d 1 luk ua umanlar iki f k Yuz en ticesi olarak mparator parça· 
lar ve hu ayrıl k ~ .~Ya ayrıldı- landı. Endülüs, Şimali Afrika, Mı 
lerı"ne d·· ı yuzunden 'birbir- S . b' b' ld 1 . uşnıan kesildiler hirb" 1 aIT, urıye, ırer ırer ayrı ı. ra• 
rıle döğüıt"'l ' ır e- nın her tarafında müstakil prens· 
lmn\a?'ll\ u ler ve birbirlerinin tikler üredi, ıaltanat üzeg"i olan 

ı, se gibi döktüI 
B\l •ırad F er· Bag"' datta nüfuz, orduyu ellerinde a ara h Ik A 

tal'la.nnın d a 1 li taraf· tutan Tu""rklere geçti. 1 • avaıını ··tnı 
erıne alıınışlardı B gu eyi üzer • Abbas oğullarının saltanatı 
çıktı. Eski lran Şeh~n\ln sebebi a· çok çabuk çözüldü. 138 de (755 • 
havent) vak' asında 1~~11~~ı, (Ni • 56 M) Ümeyye hanedanından biri 
r:rn nı.ux- r.f • .. ' ue um anla ~ d b. l 

A 
• er sılahlarile yıkılm tı Endülüse geçerek ora a ır sa ta • 

ra.plann kaza d ... •t · nat kurdu. 172 de (788 .. 9 M) Ali-
heın ıiyasi h .n .. ıgı hu zafer nin torunlarından ldris namında 
dl. O ' eın dını mahiyette . · nun i · t ı- biri Fasla 364 (974 - 5 M) yılma 
"dö" .. çın ranlılar kendil ·1 

gu§enlerin d' · . erı e kadar ya,ıyan bir devlet vücude 
ler. Fakat Ar ınını de benimsedi· getirdi. Ayni sıralarda Aglep oğ
Clen sonr t arlar, bu kat'i zafer- lu lbrahim Tunuata istiklalini ilan 
aa.yacakt ran ıları kendilerile bir 
J&cakl arı, ol nlal'la uzlaııp anla - etti. Mısır 245 te (868 M) kaybe -

arı, on arın l d dildi. Mısır valisi Tulon oğlu AJi .. 
l"Inı <>kşıyacakları Yara ~ uygula .. met, Abbas oğUlla~ boyundu· 
hor baktılar O 1 Yer e, onlara ruğunu boynundan attı. 
ler. 1-lel Ô narı ezmek iıte~i- Mısırda Tulon oğullarından son 
gelme ol~ A me7e kabilesinden ra 323 sıralarmda lhıit oğulları 
lanı 'Jcaı.d .... ~a~ ar, lranhlan, la- 1 
Ya.n h keıl.ıgının herkesi bir sa- sa tanat sürdüler. Daha sonra ü-

' er eaı n:ı ·· • çüncü asrın ortalarında Şimali Af-
rnıdan uzak usavı tutan esaıla. "k 
) tutırnak · t d 'l rı ada kendilerini gösteren Fat-
lll'a. meınlek ı · ?' e. 

1 
er, on • ma oğullan 358 de Mısırı da aldı· 

hiç bı·r pay et erının ıdareainde 
ayır Iar ve 567 de Eyüp oğlu Salahat • 

Bu Yiizd L •••• manıak dilediler. en ıoutun hük.. tin tarafından imha edilinciye ka· 
Yalnız Arapla k urnet işlerine dar Muırda hüküm sürdüler. Ye· 
raplar, dar ka~al;ndular. Bu· A • men vilayeti Ziyad oğlu Mehme· 
lnarrk k" 1 . , :kabarık, ve tı· d. b 
·d· ımae erdı c··ılkü ın teşe büsü ile üçüncü asrın or-
~ ıler. I<abilecil' .. :. - ~ kabileci ta1arında istiklalini i1an etti. Dör· 
den kurtul tgın ar zihniyetin düncü aırm baılarmda Hamadan 
hu haı· a~a.mıılardr. Arapların w ll S 
h ... ı, Yenden it ogu arı uriye ve Irak tarafında 
akiın · . ' •a anatr yıkılan 1 F 1Yetı i,tikl~l' r , sa tanat aürmeğe başladılarsa da 
ara halkı ' ... a 

1 
e ınden giden saltanatları uzun sürmedi ve 368 

Fa•- na agır geliyordu. 
l(at Fa h lk de Adududdevle lrak, 369 da F at 

drrıını.. ra a ı, ilk önce, yıl • 
... "'1JııL. 'b ma oğulları Suriyeyi ele geçirdi-

devri o..,.· d' unuı gı i bir sarsıntı 
o:. -ırır 1 İlk .. ler. 

ğını !atırd D once ne yapaca- Abbas oğullarının elinde ka· 
geldi. Ve i;k f aha ıonra. kendine Jan diğer parçalardan Diyarıbekir 
Y'Unduruğu d rrsatta yabancı bo.. Mervanilerin, Muıul Ukeylilerin 
silkindi. y nl an kurtulnıak için elinde idi. 

a. nı2! bu ·n· · · 
mak için b' d mı 1 ışı batar- İran ise bir sürü prensliklere 
ti .lranlıla;\ estek bulmak gerek- ayrılmıştı. Bunların birincisi, as .. 
lar Al' · \Ulu kolaylıkla buldu k · ının 0 - l eri dehasiyle Harunerreşidin oğ .. 
\h- da.. sftd gu lan ve tonınlan lu Memunu tahtına oturtmıya mu
benimaeıruekJ üy()l-)ardı. Bu davayı vaffak olan Tabirin idaresinde i
Clu. e tnaksat hasıl olur- di. 205 te Horasan valiliğine ta -

Coıl( geç.ın yin olunan Tabirin, iki sene ıon -
eden '(:Ali)' nin amca- ra ölümü üzerine !ark hUkümdar-

lığı onun oğullarına geçti. Bunla· 
nn ıonuncuıu olan Mehmet, 259 
da Siıtan ve Büıt hakimi o
lan Y akup kar§ısında mağlup ol -
m\lf ve bu suretle Horasan da 
Siıtana ilhak olunmuftu. 

Bağdattaki halifeyi tehdit ede
cek derecede kuvvet kazanan Ya· 
kup, Bağdadın da üzerine yürü • 
mek istemiı, fakat 265 (839) YI • 
hnm şevvalinde ölmesi yüzünden 
bu sefere giriıememiıti. Onun va· 
riıi ve kardqi Amr, B~ğdat hali .. 
f eıi ile barıştıyıa da halife ondan 
korktuğu için onu Siman oğlu İs
mail ile uğraştmnıya muvaffak 
olmuf, bu uğraıma ~nrumda Amr 
mağlubiyete uğradığı için Hora• 
san da Saman oğullarının eline 
geçmişti. Fakat Yakup ile Amr'm 
mensup oldukları Saffarit oğulla
rı gene Sistanda hakimdiler. Bun· 
lar Horasanı tekrar ele geçirmek 
için çabaladılaraa da 300 ıene • 
sinde toptan muzmahil oldular. 
Bununla beraber Y akubun neslin· 
den olan Ahmet, Saman oğlu Naır 
taraf mdan Sistan valiliğine tayin 
olunmuı ve onun ölümünden son• 
ra oğlu Halef, Sultan Mahmut ta· 
rafmdan yenilip esir edilinceye 
kadar hu havalide hükümran ol "' 
muftu. 

Hazer denizinin cenup sahille • 
rini çerçeveliyen Deylem, Cilan, 
Taberistan ülkelerinde ruhani ha· 
kimiyet, Ali oğullarında idi. Üçün 
cü asrın ortalarına doğru Ali oğul· 
larmdan biri TabeTiıtanı ele geçi
rerek, 316 da Saman oğlu Nasr'm 
burayı zaptetmeıine kadar hüküm 
sürdü. Dah~ ıonra Merdeviç Tabe 
ristam istila etti. Onun kardeıi 
Veımgir, daha sonra iki oğlu Bi· 
hisutun ile Kaıbus, buralarda sal· 
tanat ıürmüşler, daha sonra Bu· 
veyh oğulları bu taraflara el uzat· 
mıılaraa da Kabus 388 de tahtını 
tekrar istirdada muvaffak olmu§, 
ve 411 e kadar hüküm ıürmüı, ni· 
hayet onun oğlu Minucher'in 420 
de ölümü ile bu saltanat da ıön· 
mü§tü. 

Dördüncü asrm ortalarına 'doğ .. 
ru Kürt etrafından Hüseyin oğlu 
Hasanaveyb, Kfüdiıtamn büyj.ik 
bir kıımına hükümran oldu. 369 
da Adududdevle Kürdiıtanı zap• 
tettikten sonra Hasanaveyh'in 
oğlu Bedr'i buraya hakim naspet'" 
mit, Bedr kendisini kuvvetlendir • 
meye uğrapnıı ve Fahrüddevle "' 
nin ölümü üzerine çıkan karıtık • 
lıklardan iıtif ade etmek iıtemit, 
fakat F ahrüddevlenin oğlu Şem • 
ıüddevle Bedrin oğlu Zahiri mağ
lup ederek idam etmişti. 

Buveyh oğulları dördüncü aı " 
rm başlarında kuvvetlendiler. 
319 da (M. 931) Merdviç, Karaj 
valiliğini, lran şahı Behram Gu'
run neslinden olduğunu söyliyen 
Buveyh oğlu Aliye verdi. Ali ile 
kardeşleri Hasan ve Ahmet, garbi 
İran ile lrakı zaptederek Bağdada 
hakim oldular. Fakat çok geçme· 
den bunların saltanatları çözül
müt ve ülkeleri Sultan Mahmut 
ile Selçukilerin eline dütmüştü. 

Saman oğulları ilkönce halife 
Me'mun devrinde mevki kazandı
lar, onun emriyle Saman oğlu 
Eaedin dört oğlu Maveraümıehrln 

hlklyesl 

Beyoğlunun haY:b eski olmakla 
beraber halaları ıık olan a~artı· 
m.anlarmdan' biri... Zira, i)j mal· 
zeme ile yapıhnııtır. 
Bur~ kapıcısı olan Esma 

Hanım, öğleJ.İn müvezziin getirdi 
ği mektup ve gazeteleri bütün kat 
larm kiracılarına dağıtıp aıağı i· 
ner'ken, merdivenin alt aahanlı· 
ğmda gayet kibar giyinmiı, yatlı 
bir beye rastladı. 

Kapıcı kadının yaklaıması Ü· 

zerine buradan ıelam verdi: , . 
"- Kiralık apartıman,, dıye 

ilan gördüm, hammcığmı .•• 
-Evet, beyefendi ... Dördüncü 

katta, kötede ... 
_ Biliyorwn, biliyorum •.• Pen· 

cerelerin perdesiz olmasından an .. 
ladmı. Görebilir miyim? 

-Tabii, efendim ... 
Ziyaretçinhı şıklığı, çevikliği 

pek botuna gitmitti. Herhalde cid 
di bir müşteriye benziyordu. 

Kulübeaine girdi. Bir tomar a· 
nahlar aldı. Sonra, kendi kapııım 

kilitliyerek çıktı: 
- O dairede yedi oda, bir ban· 

yo ve ayrıca hizmetçi odası vardır, 

beyefendi ••• 
- Evet, evet, biliyorum .•. Daha 

doğrusu tahmin ettim... Pencere .. 
lerden anladım ... Sonra, evin man 
zarasından f arkettim ... Kendi ken 

dime: 

"Ya altı, yahut da yedi oadıı 
ola'Cak!,, diye düıündüm. Tabit, 
bir de banyo.u ... Bunun böyle ola
cağını anladnndı. 

-Ücret yüz lira efendim ... Bun 
da, kapıcı parası dahil değil ... -di 
ye gülümsedi. 

- Zarar yok ... Ne olursa ol-
sun ... Ohhö öhhö ... Şey ... Biraz da 
~hah ... değil mi ya? •.• 

- Fakat, apartıman da iyidir ... 
Bundan evvelki sahipleri, içinde 
tam otuz sene oturmu, ... 

Ziyaretçi: 
- Sabi mi? ... Allahallah ... De

mek ki, otuz ıene oturdular ha? ... 
O zamandan bu zamana ... 

Kapıcı kadın, alındı: 
-Affedersiniz, efendim ... Ben, 

ınühim tehirlerine tayin olundu • 
lar. Üçüncü asrın sonlarına doğ -
TU Saman oğullarının kuvveti 
Maveraünnehirden Bağda da, 
Harzemden Hazer denizi -
ne ve Hindiıtana kadar uzandı. 
389 yılında (M. 999) Sultan Mah· 
mut ile llak hanın Horasan ve Bu· 
harayı zaptetmeleriyle Saman o • 
ğullannın saltanatı da ıöndü. 

Maveraünnehrin ötesinde, Ka· 
rahanldarın hükmü, Çin hududu • 
na kadar uzanıyordu. Bunlardan 
Buğra han 382 de '(992) Buhara· 
yı almıf, fakat buranın iklimi. ile 
uyuıamadığı için memleketıne 
dönmeğe mecbur olınuttu· Buğra 
hanın halefi llak han 389 (M 999) 
da Buharayı zaptederek Saman 
oğullarının hakimiyetine nihayet 
verdi. Karahanlılar altıncı aerın 
ıonlarma kadar hükümran oldu • 

lar. 
Abbaı oğullarının devleti böy .. 

lece çözülmüttü. Gazneli Mabmu· 
dun yetittiği ıırada bu devletin 
vaziyeti bu merkezde idi. 

Umer Rıza 

biraz gevezeyim... Kocam bana 
dalına "amma çok konuıuyora~ 
Leyla!,, der ..• 

- Ay iıminiz Leyli mı? 
- Güzel iıim mi, efendim? 
Atanıor, onları Y.Ukarı çıkarı-

yordu. 
Ziyaretçi: 

- Leyla... -diye mınldandı.• 
Bu, çok güzel bir iıim... Leyla ..• 
(Kendini toplıyarak) Bu evde, 
son çıkan kiracı1ardan evvel kim 
oturmuı biliyor musunuz? ... 

- Ne bileyim, efendim .•• Otuz 

sene evvel kim otururmuı kim bi· 
lir ... Ben, buraya daha bir sene 
evvel geldim .•• 

Birdenbh·e: 

- Ha ... Sahi... Şey... BuıKlan 
bir hafta evvel, buraya bir bey gel 
di ... Siz y&§ta ve sizin gibi 9ık ... O, 
dedi ki, burada, eskiden, pek gü
zel bir hanım otururmuf ... Kendi· 
si de ona gelir, gidermiş ... 

- Naııl adamdı bu, bakayım.?. ... 
Acaba §ey ... 

Sustu ... Ökıilrdü ... 

- Ben, evi tutacak adamla tut• 
mıyacak adamı daha uzaktan ke.
tiririm ... O beyi görünce, bu evde 
eıki bir hatıra11 olduğunu, onun 
için geldiğini anladım... Y okıa, 
apartnnanı kiralamak· niyetinde 
değildi, belli ... Ben, hemen böyl~ 
}erini anlarnn .. . 

- Ya ... Anlarımız demek? .•• 
Aıanıor durdu. 

- itte, burası efendim... Çıkı· 
ruz ••. Buyurun! ... 

Bir çok anahtarları kilide s 
kup çıkardı. Nihayet kapıyı açtı .. 

- O bey, kendisinden tüph 
lendiğimi anlayınca, buraya ilk d 
fa gelmediğini ve buraımı tutma. 
niyetinde olmadığmı anlattı. lamı 
ni de söyledi... Hem ben, "bey, 
diyip duruyorum amma, bey d 
değil... Pat•··· Dur bakayım ... Per 
Per, Pertev Paıa... Pertev Niza 
mettin Pap ... Hah, tamam .•• 

Ziyaretçi gülümsedi: 
-O mu? ... Pertev Nizam.ettin .. 

Hiç taımadnn ... Benim en iyi doı 
larnndandır. Doatluğü ıon derec 
mükemmeldir ... Pek sadık bir 
kadaıtır ... Yani, tey ... Bana kart 
dostluğunda nasıl vefakar olduy 
ıa, demek ki, bu eve kartı da öyl 

olmuı ... 
_ Evet, çok bot bir adamdı .. 

Beni güldürdü ... Ona işte fU yeri 
dolabı gösterdim ... "Biliyorum, b 
liyoruoı ! .. dedi.- Bu evdeki güze 
hanmıın dostu Fadıl Bey üıtümü 
ze ansızın gelince, ben, bu dola 
gizlenirdim ... Onu bana göıterm 
ğe 'hacet yok ... ,, Anlatılan, bura 
daki güzel hanım, paşaya ıon de 

. b 
rece itıkmış ... Buyurun, geçın, 

yefendi. .. 
Ziyaretçi, sendeledi... Kalbin 

eliyle bastırarak, pencerelerde 
birinin içine oturdu. Bir eliyle d 
"Sus! Sus!,, iıareti yaptı. 

Rengi sapsarı liesilmiıti. Kapı 
cı kadm gevezelik yüzünden ha 
yatta bi~ çam daha devirdiğin 
anladı. 

~ "aklll: (Hatice SUrewa) 

Panorama Bahçesinde 
SAZ DEVAM ETMEKTEDİR 
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Feci deniz kazası Fransız torpitolan Meslek sahibi [~k;',"i}'C~!e~] Balık mevsimi 

(Baı tarafı 1 incide) (Ba~ tarafı 1 incide) muallimler iş kaDUDU layihaSJ başlaQl 
muruna motörünü kontrol ettir- Bu vakayı ıhaber alan Harici -

(Baı tarafı 1 incide) Ank 
mediği gibi arkasına bağlıyacağı ye Veki.letimiz, Franıız ıefareti a.ra, 9 (Telefonla) - Ma· 
kayığrn bağlama ruhsatı almama· nezdinde lazmı gelen t~ıebbüsler• ve müracaatların ıırayı takip et· liye Vekaleti İt Kanunu liyihaıı 
sı ve hatta gümrükten sonra vesi. de bulunmuştur. mek üzere beyanname usulü tat· etrafındaki tetkiklerini bitirmit· 
ka bile almağa mecburiyet duy· Fransa büyük elçisinin bu sa - bik edilecektir. tir. Vekalet layihada esaslı bir ta· 
mamasr. bah Hariciye Vekili Beyefendi ile Hila ekalliyet mekteplerinde dili.ta lüzum görmemittir. Layiha 

2 _ Bu gibi motörlerin, arkala vuku bulan telefon görütmesinin muaJlim •bulunanlardan baıka bir bugünlerde Baıvekilete iade edi-
itin bir suitefehbümden ibaret ol- vazife ile meıgul bulunanların mu lecektir. nna bir baıka vasıta bağlaması 

nizamen memnudur. Faik kap • duğu ve mevzuatımıza riayet ta- allimlik vazifeıine nihayet verile- Ankarada yeni bir EnstitU 
tan bu memnuiyeti hatırlamamıt· bii bulunduğu ve Türkiye ile cek ve badema hariçte iti ve mes· • Ankara, 9 (Telefonla) _Zira· 

hr. 

3 - Mot8rUn ön tarafına görü· 
lecek bir tarzda koymaıı mecburi 
olan tehlike fenerini küf eler le Ör• 
terek ııığın görünmesine mani o• 
lacak bir şekle koyınuıtur. 

4 - Evvelce de yazdığımız 
veçhile, arkasına bir başka vası
ta hağladığmı anlatacak olan be
yaz f enari direiine takmağa lü
zum görmemiıtir. 

S - Kendisi yatıp dümeni ya
ni müıteri ve malların mukadde -
ratmı tayf aımdan birine terket • 
mit ve bu acemi tayfa da koca
man deniz açıklan dur.urken sa• 
imda, solunda ve batında ve 
aireğnide rengarenk fen erler ya. 

kan bilyük bir !ilebe manevra 
yapmaıma imkan bırakmıyacak 

bir mesafeye kadar soku muıtur. 

Bunlar ve bunlardan batka ci
heti adliyece teabit edilen diier 
hatalardan dolayı tevkif edilmit 
olan Faik kaptan dün Büyükada 
sulh hakimliği tarafından sorgu· 
ya çelrilmit ve tevkifi kararlattı • 
nlmııtır. 

Şimdiye kadar ancak bir Kadı
nın cesedi çıkmıı, diğerlerinin 

cesetlerine henüz tesadüf edileme 
mİ§tİr. 

Yali Muhittin Bey Dahiliye Ve· 
)(Aletinden aldığı emrin bir sure
tini BUyükada kaymakamlığına 

göndermİf, civar mülkiye amir· 
leriyle muhabere etmesini ve çı. 
ikan cesetlerin Büyükadaya ıevk· 
]erinin bildirilmesini emretmiıtir. 

Tahkikatı yapmakta olan müd· 
'deiumumt muavini Nurettin Beyle 
bir muharririmizi görüttürdük. 
Muavin Bey Junları söylemiştir. 

Fransa arasındaki çok dostane leği olanlar bu mu.allimliklere ta- at Vekaleti tarafından Ankarada 
münasebetlerin de bunu müeyyit yin edilmiyeceklerdir. Muallim nebatat ve hayvanat hastalıkları 
olduğu esaılarında cereyan ettiği mektebi mezunları ekalliyet mek· araıtırma enstitüsü tesis edilecek· 
öğren: lmiştir. teplerine tercihen tayin olunacak· tir. G~en hafta içinde buraya ge· 

Paris, 8 (A.A) - Havas Ajan- lar ve bir mektebe devam eden len mütaha1111 M. Kasner bu mü· 
ıı şu tebliği neıretmektedir: muallimlik etmek hakkım haiz o· esaesenin batına getirilecektir. iz· 

iki Fransız torpido muhribinin )anlara da bu mekteplerde, mu· mir ve Adanadaki hayvan hasta -
İzmir körfezine geldiği sırada ae.· ayyen ders saatleri verilecektir. lıkları araştırma ve mücadele ens· 
hil bataryalarının geri çevirmeli titüleri de bu enstitüye bağlana-
için yaptıkları kuru ııkı top ate· Zehirli gaz caktrr. 
!İnden tevellüt eden hadiseler iki 
hükUmetin memnuniyetini mucip 
bir şekilde tamamiyle halledilmit· 
tir. 

Bu hadise, İzmir limanına 
girmenin memnu olduğuna dair 
olan haberin vakit ve zamaniyle 
iki harp ıefinesine kumanda iden 
Amirale tebliğ edilmemesinden 
mütevellit bir yanlıılıktan ileri 
gelmittir. 

T orpidu muhriplerinin lstan -
bula gitmiyeceklerine dair olan 
ıayialar ise her türlü esastan ari
dir. Hadise bu suretle halledil • 
miş olduğu için iki harp gemisi -
nin İstanbulu ziyaret etmelerine 
hiç bir mani l<almamı,tır. 

Pariı, 8 (A.A) - Eko dö Pari 
gazetesi lzmir açıklarında iki 
Franıız torpido muhribine karıı 

TUrk bataryaları tarafından yapr• 
lan kuru aıkı top ıateıinclen doian 
bir hadiseyi yazmaktadır. 

Ayni gazete, bahriye nezareti-
nin noktai naazrına göre, bunun 
bir anlaıamamazlıktan mütevellit. 
hafif bir hidiıe olduğunu da teı • 
bit etmektedir. . ,,. ,,. 

Dün limanımıza gelmeleri mu· 
karrer olan Fransız torpidolarının 
ziyaret programları değiştirilmit· 

tir. Fransız gemileri Perşembe gü
nü limanımıza geleceklerdir. 

Tramvay kazası 
(Baı tarafı 1 inci sayıfada) 

Kaza !Öyle olmuıtur: 

(Ba} tarafı 1 incide) 

kma öğretmekteyken diğer cihet· 
ten de bu protokolu imzalamamıt 
devletlerle de harp zuhurunda 
ıahsi teıebbüsle "ka'l'tdıklr gaz 
hücumunun,, önüne geçmeyi dü· 
fÜnmektedir. 

Kitapta fU yolda bir mütaleaya 
da rastlanmaktadır: 

" Gaz hücumundan, beynelmi • 
Jel misaklarla korunmağa kalkıt· 
mak, esasen emin bir vaziyet de• 
iildir. 

Gaz misakına dahil olmamıt 
dütmanlar bulunabileceği gibi bu· 
nun hilafma da hareket etmeleri 
mümkündür.,, 

Kitapta, bundan ıonra, ikinci 
bir harpte gaz hücumlanmn ne 
demek olduğu anlatılarak ihtiyati 
hareketlerin de gece gündüz geri 
lin-e.kdrnarna•'l t..v•iye edilmeld.-

dir. 

Ecza fiyatları 
(Bıı tarafı 1 incide) 

Bu meıele etrafında Nizamet• 

tin Beyin malumatına müracaat 

eden bir muharririmize Nizamet • 
tin Bey ıu izahatı vermittir: 

Sallh Zeki B. 
Ankara, 9 (Telefonla) - Ma· 

arif umumi müfettiılerinden Sa· 
Jih Zeki Beyin yükıek tedrisat u • 
mum müdürlüğüne tayini haberi 
vekalet mehafilince tekzip edil
mektedir. 

Almanyadan gelecek 
mUtehaaaıalar 

Ankara, 9 (Telefonla) - Yük
sek Ziraat Enstitüleri için Alman· 
yadan gelecek olan mütahasaıslar· 
dan betinin daha mukaveleleri ve· 
kaletçe tasdik edilmiştir. Mütahas 
11ılar önümüzdeki hafta memleke 
timize geleceklerdir. 

416 bin 
,. 
~ ıra 

J. Feldman fabrikasından 
bu kadar ceza isteniyor 

Barsak ticaretile meşgul E. 
Feldman mUe••e•e•lnln 931 •eno-

si muamelelerine ait mühim bir 
kazanç vergisini vermediği Gala· 
ta Maliye tahakkuk şubesi tarafın 
elan meydana çıkarılmııtır. Bu 
müeasesenin J. F eldman Koman· 
dit tirketine devrettiği bazı hu
lruk, imtiyaz ve tesisat için yaptığı 
muameleden husule gelen karı, ka 
zanç vergiıi beyannamesinde göı· 
termediii, bu aebeple 208 b!n lira· 
hk vergi bedelini vermediği tespit 
edilmiştir. 

Maliye tahakkuk ıubeıi bu ver
ginin cezasile birlikte tutarı olan 
~16 bin lirayı tahakkuk ettirmit 
ve ihbarnameyi alakadar müesse· 
ıeye tebliğ etmittir. 

Fakat balıkçılar pek 
memnun değil 

Balık avı mevsimi geldiğindeJI 
balıkçılar, balık avma batlamıt • 
Jardır. Alamana mevsimi deııileO 
bugünlerde balıkçılar, en ziyad• 
palamut ile karşılatmaktadırlar• 
Epeyce palamut tutulmakta iıe d• 
daha henüz tuzlayıcılarm itini 
yarayacak kadar dolgun olm• • 
c!ıkları gibi harice sevkedilecd 
kadar da fazla değildir. PalaJllll" 
tun azlığı ve yeniliği itibarile fas• 
la rağbet görmesi icap ederken fi
yatları pek dütkündür. 

Halihazırda bir çift 
on sekiz, yirmi kuruta 
tılmaktadır. 

palamu' 
kadar•" 

Bu fiyat halkçıların yüzünü ıiil
dürmektedir. Balıkhane müdiİ' 
rü Ahmet Muhtar Bey dün ıunlar' 
ıöylemiıtir: 

"- Bu mevsim, palamut nıef
ıimi dir. Böyle olduğu halde çok 
az palamut tutuluyor. Hem d• 
palamutlar çok küçüktür. Bizİdl 
bildiğimiz palamutların çifti bit 
kiloyu geçer. Halbuki timdiki pa• 
lamutların çifti hemen, hemen y•• 
rım kilodur. Balıkçıların ümit et• 
tikleri fiyata ıatılamamaktadrt• 

Bundan sonra çıkacak palamutl•• 
rın daha fazla iri ve para eden bit 
tekilde bulunacağını ümit ediyo ' 
ruz.,, 

Veliaht Hz. . 
(Bıı tarafı 1 inci sayıfıda)' 

V eJiaht Hazretleri iıarıatik•" 
nın ikinci katındaki kütüphane •~ 
}onunda bir müddet ıiıtirahat et 
mitlerdir. Bu sırara Prena Haı 
retleri müzeyi ziyaretleri hatırat\ 
olmak üzere müzenin batlıkh kl • 
ğıdı üzerine imzalarmı atmıtl•f 
ve demitlerdir ki: 

"- İstanbul müzelerinin ıöh-
retini uzaktan ititmittim. Fakat 
müzelerinizi gördükten sonra bd 
töhretin tahminlerin fevkinde ol• 
duğunu gördüm.,, 

Prens Hazretleri müze.den aY" 
rıhrken müzeler müdürü Aziz Be1 
kendilerine müzedeki eserleri 
gösteren bir albüm vermittif• 
Prens Hazretleri ıaat on bet' 
doğru Sultanahmet camiini gel " 
mittir. 

- Yalovada bulunan liman ve 
gümrük mu haf aza amirlerinin va• 
ka gecesi bu motör ve kayığın ha· 
reketine nasıl ve neye müsteniden 
müsaade ettikleri huıuılarının 

tahkiki için Yalova müddeiumu • 
miliğine talimat gönderdik. He • 
nüz cevap gelmedi. Ben de bir 
taraftan tahkikatla mef gul ol
maktayım. Tahkik.atı iki güne ka
dar bitireceğimi ümit ediyorum. 

Vatman Aliettinin idaresinde· 
ki 36 numaralı tramvay arabası 
arkasına bağlı 415 No. h römork 
olduğu halde Saraçhenebatı du • 
rak Y.erinden hareket edince on 
yaşlarında bir çocuk evveli birin· 
ci tramvayac aıılmıt, sonra da rö· 
morkun ön basamağında giderken 
'Asaf eczahaneıi önünde birdenbi· 
re tramvayın altına dütmüştür. 

Zavallı çocuk kendisini kurtarma 
Zavallı çocuk kendisini kurtar
mak için çok çalıtmıısa da ayalC· 
ları ile vücudu tekerleklel' altma 

- Evet, böyle bir mesele var· 
dır. On Def gün içinde Ankaraya 
giderek böyle bir ko~isyonda bu· 

lunacağım. Ancak fUDU söyliye • 

yim ki bu husuıta baıka hiç bir 
malumatım yok. Zannedersem 

ecza fiatları hakkında daha evel 
bir proje yapılmıt ve vekalete ve· 
rilmittir. Bizim bu proje üzerin· 
de tetkikat yapacağımızı zannedi· 
yorum. Maamafih bütün bu ıöy· 

lediklerim bir malumata: müste· 
nit değildir. Ben öyle tahmin e· 
diyorum. 

• 
F eldman müessesesi muayyen Adliye intihap encümetı1 

miicldet zarfında itiraz edebile· 

Diğer taraftan deniz ticaret 
müdürlüğü de tahkikata batla· 
mıttır. Deniz ticaret müdürlüğü, 

deniz seyrüseferler nizamnamesi· 
ne muhalif olan hareketleri arat
tırmaktadır. Yalova ve Büyüka
da ile ı.rada yapılan tahkikat 
ikmal edildikten sonra vaka ma • 
halinde bir keıif de yapılacaktır. 
Keıif kazanın vuku bulduğu ıa• 
satte yapılmıf olacaktır. Keıif 

eanasmda Afitap motörü'yle Fü -
ruzan ıilebi hazır bulundurula· 
caktır. Bir ehli vukuf tarafından 
yapılacak olan bu keşifte evvela 

motörün kaç metreden sesi duyu· 
labileceği tetkik edilecektir. Hey· 
beliada zabıtası kendi tahkikatı -
nı ikmal etmiıtir. Serbest hıra -
kılan Füruzan şilebi kaptanları 

Hüsnü ve Mustafa Beyler hakla • 
lntda ne gibi muamele yapılacağı 
ltenüz tesbit edilmemekle beraber 
haklarında dava açılması da muh· 
~emeldir 'denilebilir. 

Makedonya 
komitası 

(Bıı tarafı 1 incide) 

Gelen kardetlerimiz. ıon zamanda 
girmi,tir. Çocuk bu ıırada ferya• daiıtılan beyannameler üzerine maJ. 
da ba,lamış, fakat sesini iıittire• lannr ıatacak bir müıteri bulamadık -
memiıtir. Çocuğun sürüklendiğini lannı ve eıyaıız, paraıız ıınırlamm -
ilk gören ve vatmana haber veren za ıığmdıklann aöyliyorlar. Ve yapı· 

bir ihtiyar olmuştur. Vatman ihti- lan tazyilderin ıünden güne artmak. 

Yar adamın bajiırmasr üzerine he-
ta oldufunu, müsebbiplerin mahalli j.. 

darelerce teıvik ve müıamaha gördük· 
men fren yaparak durmuştur. Bu ]erini ilave ediyorlar. 

sırada da çocuk teker1ekler a1tın• Son zamanlarda ıehrimize 2550 ki. 

da •itrüklenmekteydi. ti iltica etmiı ve hepıi iskan mmtaka-
Neden sonra fı .. lk r.ocuğu kur· lanna yollanılmııtIT. 

tarmağa l<osmul'lar. fal(.,t cocuk ı 
tramvayın Ahın.:lan h;ı r.a1<l;ıı-• Y.op mobiliyle Cerrahpaf& hastahaneıi 
mus bevn; da~ıl,...,ıs h; ... h1' ldıfl! cı· 1 ne kaldırılmıı, kendisine hastaha· 
liarılı:tra 1~ J.. P.men 'J., ..... f ,.r.,.~ ı;, 'l~ııi- 1 nede ameliyat yapılmıttı.Buna rai 
1ı ..- 11iitliriil~;; ı; i; .. ~ııra"rı. ;n. '~- men çocuk, bu sabah ölmüştür. Ço 
cl<ı.vi~~ vapılırm. Mr ,..,. ,;om"• ,,aJCa cuğun hüviyeti hali. anlatılama

malialline gelen imcJadı ıııhhi oto~ mıthr. 

cektir. 

KAYIP ÇOCUK - 336 doğum· 
lu oğlum Hayri oğlu Salih Necati 
aenelerden beri kayıptır. Ma· 
lumatı olanların insaniyet namına 
haber vermelerini rica ederim. 

Cerrahpafa Hobyar Y okutçeı· 
me 28 No. Hayrettin 

HABER 
--------

darebueeiı 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 

l'e1JT&! Adreel: tSTANBüi' llAJSEB 
Telefon l'uıı ts8'72 lclaNıt HS70 

r-- ' ABOnE ŞERAiTi 
l 1 il l% •Jlıll 

Tt1rkl1eı UO 150 880 l.2ŞO a,... 
Ccaeblı 160 "8 MO 1110 

ıLAn TARIFES1 

Ankara, 8 (Hususi) - AdliY' 
intihap encümeni yeni hikiınlet 
kanununun tatbikinden yani ki • 
nunuevvelden önce toplanara1't 
tefrik encümeninin hazırladığı ter 
fie ıayan hakimlerin tayin listeli" 
riyle meşgul olacaktır. 

Glevya nahiyesi Isparta)" 
bağlandı 

Ankara, 8 (Hususi) - Di-1 
kazasının Golva nahiyesi adli11 

tetkili.tının İspartanın Uluborld 
adliyesine bağlanması kararlatu• 
rıldı. 

Bütün ırklar hep orada giyi
nirler. Her keıeye ve her arJ11" 

lk:attt UAıılarUUD •tın u.&e ya uygun elbisenizi ancak or•-
ae.mı ll&n1aı ıo bırufıw. da yaptırabilirıiniz. 

Sahibi ve Nefriyat Müdürü: İstanbul Yenipostahane kst" 
HASAN RASiM tısında letafet Han. 

.... ISUl.l-•dı•tı•'•eriı: •( V•AK•IT•l •Ma•u.aaı••I JL 
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Bütün nağmeleri harikulade 
saf bir berraklıkla nakleden 
bu makinalar her kesin ala
bileceği derecede ucuzdur. 
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Cümhuriyet 
BANKASI 

~; AK Ti 4110/ 1934 vaziyeti 
bd Kaaaı F 1 PJ.\SiF 
ol" Altın: satı kilo Lira 

~~:~~t .......... ~~-~.~-.~~:~:~ "468 ı L. 19.172.384. 50 Sermaye .......................................................... -
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tit• Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
e .. , H•rı~tekl .. .... ., .387.499.77 2 902 503 77 1 d" 9 6a 5 a 7s 

5 'T 1111uh · eriııe tev(i •;an vaki te ıyaı . "' ·"' .-
Altın: Sa[f k"I •birler : 
A.I 

1 ogram 3 80? Deruhte edilen evrakı nakliye 
tına tahV"}" • • 017 ~ 1 ı kabil Serbest d'" .. 

1 
•I 5.354.885. 48 ba!uyesi ............................ ...... 149.123 290 -

Lire 

t 5.000.000. -
663.914.30 

Hazine l O\ız,cı 3 166.262. 55 8.521.14803 Karşıhğı tamamen altın olarak 
pcrohte ediJcn"hvillerl: tedavüle vazedilen MI 8.688.000.- 157.811.290. -
a:•rşıltğı evrakı naktivc H • • .................. ıı._J ____ _ 

kanunun 6 · ~ L - Türk Lirası Mevduatı : 
delerine cevflk~~ ~ i.ncı mad- .I;,8.748 563.- Vadesiz .............................. 1 20.883123.00 

S akı tediyaı 9 6 90 883193 00 • .. enedat c·· " . 25.273. - 149 I23.290.- Vadeli .............................. - - - . ~ . 
Hazine b Uzdanı •• Dö i M d t 1'1 '!'· onoları .... ..... v z ev ua ı : 
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~e ın 1 Deruhte edilen Cüzdanı: "' -··························................................ 47.093.14590 

kı k. evra· 
tıbvilAt . na tıye karşılığ 

Esbu:n ve [ ıUbari kıymetle 1 
.. 28.192.717 .62 

1'ahvi1At .. J 
Albn \oe d;, . ·· · 
T h V\'Jz Ü • 

a villt Uzer" zerıne avans 
4.437.485 45 ~·2 630.203 07 

Hl ıne avans 197.660.81 

rn::~~frlar ........................ :: .... ~:~~~~~-~-~-~.~ r,401 195 ıo 
4500000-

YekQn 
12 494 789 67 

251.425.I11.39 YekOn 51.425. ı 11.39 

1 
2 mart 1933 tarihinden itibaren: 

lat.n~ •konto haddi yUzde 5 1·2 - Altın üzerine avans yUzde 4 1·2 
d Yedın · . an: cı ıcra mernurlu v 

ııun-

Beyoilund • 
nuz olmak ve icra iflaı kanununun 26 
ıncı maddeıine tevfikan tebliği muktezi 

Komogene 

KANZUK 
saç losyonu 

Kepekleri izale ve saçları beıliye
rek dökülmesine mini olur. Depo• 
ıu: Kanzuk eczaneıidir. Belli bat· 
1ı ıtrıyat mağazalarında ve her ec
zanede bulunur. 

ihtar: Kanzuk ıaç losyonu mü· 
.J 

mümaıilJeri gibi yağlı değildir. Teıiri kat'i ve rayıhaar latif 
bir loıyondur. 

F T 356 

10 Büyük "'e Ciddi Eser 

==l 236 ,._.._....: 1 Krş. J-
(DÜN ve YARIN) 

Neşriyatına 

ABONE OLUNUZ 

"V AKIT,, Kütüphaneıi uDün ve Yarın,, tercüme eıerleTinin 
bugün onuncusunu neşretti. Avrupaca tamnmıt ve eserleri çok 
okunmuı ve beğenilmiş olan muharrirlerin 100 e yakın kitabı 
liıanmııza tercüme edilerek her on be§ günde muntazaman bir 
cilt neırolunmaktadır. 

On cilt için VAKiT Kütüphanesi abone kaydetmektedir. 
Kitapların fiyatı üzerinden abone olacaklara tenzilat yapılarak 
tediyatta kolaylık dahi göıterilmeğe ba,lanmı§tır. 
PEŞiN verilecek 236 kuru,tan sonra AYDA 100 kuruı ile bu 

eserlerin birinci ıeriıine aahip olacakıınız. 

10 SERiYi teıkil eden 100 cilt kitap ile mühim ve ciddi eaer]er
le dolu bir .kütüphane meydana getirebilirsiniz. Tatradan yapı· 
lacak ıiparİ§ler için poıta parası alınmaz. 

Müracaat Mahalli: 
VAKiT Yurdu. Ankara caddesi: İstanbul Telefon 24370. 24379. 

·----------------------------· 
Tt::J Q K iVE 

llQ~AT 
BANKA51 

·DARA 
BiRiKTiQEN 
RA~T-t;ObQ 

ı de Linardi 10:a ! orn T om mııhalleıin. 
nede rnüstec· K•nda 46 numaralı h • 

ıren rn k' a 

kur hanenin tahliyeıi zıınmnda tarafı. 
ruza 934 • 6346 numaralı doıya ile be
rayi tebliğ taıtir kılınan icra emri i· 
kametgahınızın meçhul olması. haıe • 
hiyle tebliğ edilememit ve ilanen teb
liğat icrasına karar verilmit olmakla 
tarihi ilandan itibaren nihayet 15 gün 
zarfında heneyi bit'l'ÜA tabliye etme
niz v~ alt oJdufa tnakamdan icra -
nm geri bırakılması hakkında bir ka· 
rar getirmeniz lazım gelip aksi takdir. 
de zorla tabliye edileceiiniz malumu· 

tahliyeye mütedair icra emri tebliğ ma• -;:::::::::::::::::::::::: _____ ~·:--:-------
kamına kaim olmak üzere ilan olu· ı~.tanbul E.eledlyesl ilanları ıkanıctgüu me h u un iken elyevm 

H ç ul Ş k' N . asene Ha ev ı afız Beye: 
nrnı v kil" 

•6n Rüıtü B e ı Avukat lh • .. ey bu-af .ı __ 
uncü ıulh h 1 k •n...ıı Beyoğlu 3 
leyhinize İsti~::ı tnahke:meıinden a
nunıaralı v 26 olunan 934 • l 176 
~· e • 9 34 ı katiyct d • tarihli ve kes-e en W .. 

anı rnucıbınce mez • 

nur. (3410) 

Satılık ev 
600 lira maktuan satılık ev - 4 

oda, iki mutbak, bahçe, kuyu, Fatih 
Suttan Selimde Bakkal İlyas Efendiye 
müracaat.~ 

Cerra-hpaşa hastanesi ıçın lüzumu olan alat ve edevat pazar· 

lıkla alınacaktır. Talipler şartna meyi görmek üzere Levazım ~ü -

dürlüğüne, pazarlık için de 75 liralık teminat akçesi makbuz ve· 

ya mektubu ile 11 - 1 O - 934 Perşembe günü saat 15 e kadar 

Da.imi Encümene müracaat etme leri. "6436,, 



lzmir körfezinde .,. . ~ ... 
ıKı rransız torpı-

tosu geri çevrildi 

Musul petrol kuyulanndan is- süratle getirilmesini temin için simlerimizde bu boruların döşen
tihsal edilen petrolün ihraç iskele- madenlerden ta denize kadar bü- mesi faaliyetine ait iki manzara 
lerine daha az masraf ve fazla yük bonılar döşenmektedir. Re - görülüyor. 

[ ESNAF VE iŞÇi l 
f ziyet etmeyin 

Bir satıcı kadın
lardan şikayetçi 
Kumkapı - seyyar 

Efendi ne diyor: 
satıcı Nuh 

Görüyorsunuz: Herkesin yük -
süz çıkamadığı bu yoku!ları biz 
günde kim bilir kaç defa urtımız
da küfe, önümüzde yük iner, çı
karız. 

Kazandığımız her bir kuru§ 
için akıttığımız ter bilmem ölçüle
bilir mi? 

Kaçak usulle 
işçi çalıştırılıyor! 

Dalına ~inmemeli! 

Marangoz 
Mehmet ef. 

Yeni dükkan 
açanın şikayeti 

Şişlide Kara -
·cı·i fabrikasın -
da çalışan ma -
!'angoz Mehmet 
'· fendi matbaa - Kasnnpaşada Uzunyolda ahçı 
nuza gelerek şun Limnili Mehmet Ali usta diyor ki: 
lan söylemiş -
tir: 
"- Sirkecide • 
emır kapıda 

Bu dükkanı açalı dört ay ka

dar oluyor. Mübalagasız söylü • 

yorum her iki günde bir bir bele-

"F ... ,, garajın - diye memuru gelir, §unu turadan 
da Türk tebaa- kaldır. Şuna şöyle yap. 

sından olmıyanlar, gizli surette ça 
lıtıyorlar. Bunların seyyar tezke- Hepisinin ayrı ayn dediklerini 
releri olmadığı gibi, kazanç vergi- yaptım. Şimdi de tencereleri de
si de vermezler. ğiştir diyorlar. Sebebi de eskiliği 

Fakat ne yapalım: Çalıııp ek • 
mek parası kazanmak için yorul • 
mak ve ter dökmek lazım.. • 

imiş. Bu gördüğünüz tencereler• 
Ben 100 kuruşta 27 kuruş ka-

Bu seyyar satıcılık kadar, bel- zanç vergisi veriyorum .. Bana ya- le yemek pişirilmez mi? Bunun 
sıhhate m t · d ? 

ki ter döken hiç bir esnaf yoktur .. zık değil mi? Bu hak mıdır, Ay- azarra 
1 neresın e. 

Dütünfinüz bir defa! Bizim müş- nı sınıfta olduğumuz halde ben Bunlardan maada söylediğim gi
aterilerimiz kadınlardır. Onların vergi vereyim onlar vermesin, son bi dükkanı açalı daha henüz dört 
iıe ne kadar müşkülpesent olduk- ra da hükumetin bunları çalışmak ay olmuşken benden kazanç vergi 
larını söylemiye lüzum yok.. tan meneden kanununa rağmen si istiyorlar. Bu seneki vergi tar· 

Bunlar bizlere çok iziyet edi- ·hala gizli çalışsınlar? hında hesaba ben de dahil edil • 

yorlar. Bizi hiç düşünmüyorlar. Bu vergi meselesini Maliye tah- mişim. Halbuki bir kimse yeni 
Pencereden çağırırlar. Küfeyi sır- sil şubesine söyledim. "F ... ,, gara- dükkan açarsa bir senelik vergi • 
tımızdan indiririz.. Pahalıdır, iyi jının tam olarak ismini de söyle- den muaf tutulmak hakkını haiz

değildir, şöyle, böyledir, diye al • dim. Bana bir istida ile müracaat dir. Şayet söyledikleri otuz dört 
mazlar.. Kendilerinin yüzlerine etmemi söylediler. Benim ne mec- lira vergiyi de almak ister ve alır· 
kartı söylemiyoruz, bari siz ya • buryetim var. Kendilerinin takip larsa benim de dükkanımı kapat· 
... tn: Eğer almıyacaklana nafile etmesi lazım ı.relme7. mi? Hem de !!!lak mecburiyetinde kalacağım 
~ caly.e ..... lnleP... ' ffıw MI eluym. f muhakkaktır. 

K uport 
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Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera 

kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı ' 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
T etrika no. 65 

Oçüncü günü, karısı ve oğluyla 
beraber yola çı·ktı. Atita Hergülün 
yoksuzluğunu bu zamanda anla • 

dı. 
Meğer o, ne kıymetli, ne can -

dan arkadaşmı§ .. 
Onun iri vücudu, kuvvetli ade • 

leleri küçücük bir akrebe mağlup 
olacağı akla gelebilir miydi? 

Hergül §Öyle.. Hergül böyle .. 
Aman Hergül buradan... Şu ağa• 
ca çık .. Hergül bu yolu aç .. Her• 
gül şu dalı kır .. Hergül su bul.. 

Bütün bu emirlere bir kuzu ita· 
atiyle baş eğen Hergül, gözlerini 
kapadıktan sonra artık uçsuz bu • 
caksız ormanlarda tesadüf edilen 
mütküller kolaylıkla yenilemiyor· 

du. 
Süleyman, kırk yaşında atıldığı 

bu maceradan elli beş yatında kur 
tulmıya çabalıyordu. 

Bunda müvaff ak olabilecek 
miydi? 

re yüksekliğinde şelaleler ali. 
derin ve vahti nehirlerinde bil 
çeşit timsah, binbir çeti! d 
aygın bulunur, vahti filler k.J1• 
halinde dolatır, antiloplar, ce-I 
lar zürafeler, gergedanlar, yatJ 
etekleri sürüler halinde gezer,~ 
yalar arasındaki gizli mağarl 
rın hemen her biri aslan ve k'f 
lanlarm hüküm sürdükleri yeri' 
di. Yamyamlar bu ormanda f 
kere gorillerle de karşılataıI~ 
dı. 

Hayatlarında hemen her da~ 
böyle vahti hayvanlarla ka~ 
mıy ve boğuşmaya: alışını§ tl/. 
yamyamlar bile bu ormanın d 
içine girmek, admı andıkça ~ 

• • • rirlerdi. 

ikinci kısım 
-1-

YA?rfY AM KRALI :MANZA'Y A 
GELEN HABER 

N!yam Niyam kabilesinden bir 
vah~i, dili bir kan! aı,anaa Man• 

zanm sarayına doğru koşuyordu. 
Yolda kendisini bu delice kof UŞ· 
tan alıkoymak istiyenlere muka· 
vemet ediyordu. 

Manza, büyük Manza .. O, Mi
yan Miyam'ların reislerinin reısı, 

bu şöhretli kabilenin eti yok kra· 

lıydr. 
Koca Monito vilayetine ancak 

o hUkmeder, bütün kabileleri o
nun bata geçirdiği reisler idare e· 

derdi. 
Manzanın sarayının bulunduğu 

bu kasabada herkes bu dili bir ka
rıt dışarda koşan adamı tanıyor· 

du. 
O, Manzanın itimat ettiği adam 

}arından biriydi. Vandu diye çağ
rılır, Krala ait bakır eşyaların sak 
landığı Karat ormanındaki mağa
ranın bekçisiydi. 

Emrinde tam seksen N;yam Ni
yamlı yani yamyam vardı. On se • 
neden daha çok bir zamandanberi 
Kralın bu vazifesini yapıyordu. 

Onun kapkara vücudunu güneş 
ışığında pırıl pırıl yapan heyeca· 
nının sebebini kim m~rak etmez· 
di; işte bu yüzden herkes öğren· 

mek merakına düşmüştü. 
Acaba mağaraya hücum eden 

mi olmuttu. Fakat, hiç bir yam· 
yam buna ihtimal veremiyordu. 

Karaş ormanı tekinsiz bir or
mandı. Buraya kendini bilen hiç 
kimse girmeğe cesaret edemezdi. 
En az seksen yüz kişilik kafileler 
halinde, o da pek ender zamanlar· 
da mecbur olundukça girilirdi. 

Bu orman Afrikanın balta gör
memiş o'rmanlarından biriydi. 

Burasının serin ve sulaklığı, 
dünyanın en korkunç hayvanları· 
nı içinde toplamıştı. 

Gökyüzünü kaplıyan büvük a • 
ğaçlar arasından yüz, iki yüz met-

İşte Manza ıervetinin hep 
teıkil eden bakırlarını bu o~ 
içinde bir mağarada aaklıyoJ 
Manza bakırlan uğrunda her ,tJ 
Vandu'nun emrine seksen me-tİ. 
du muhafaza edebilmek için ~ 
yüzden fazla adam szöndeôf. 
mecburiyetinde kalırdı. Ç 
bekçilik yapan yamyamlardan 
üç günde biri veya ikisi vahti tJ 
vanlara kurban giderdi. 

Vandu kasabada çok nadir I 
rünür, f ev kala de bir ıey olma~ 
Manzayı bizzat rahatsı.z etme• J 
Vandu karııını da mağaraya J 
mıştı. Bütün günleri orda geçe il 

Vandu sarayın önüne geld' 
zaman yorgunluktan tamaıt' 
bitmiş bir haldeydi. Zaten içer~ 
girmeye muktedir olamadan 
kömür çuvalı gibi devrildi. f 

Çok kotmuştu, susuzluktan 1 

zı köpürüyor, gözleri kararıyo!.~ 
imdadına koşup gelen saray bO' 

cilerinden üçü, onu güçlükle ~ 
dınp bir gölgeye çektiler, su 'f/e 
ler; kendisine getirdiler.. ti 

Vandu lakırdı söyliyecek ha 
değildi; yalnız, kesik kesik: 

- Manza! Manza! 
Diye biliyordu. 
Vandu pek ali. Manzanın, y.I 

yamlar Kralı Manzamn her istel 
len zamanda görülemiyeceğini; 
liyordu. Fakat, görmesi mub ; 
kak lazımdı. Hem de hemen 

dakikada .• 
Manzanın tetrifat nazırına: ~ 

her gönderildi. lkisi bir müd:,, 
yalnız kaldılar .. Sonra o da uıu 'ıJtl 
kak surette ı;neselenin krala h~.J' 
verilmesi lüzumunu ileriye sU , 
ve doğruca harem dairesine gitl'~ 

Halk, yamyamlar, sarayın dıt 
da bekliyorlar, sesleri ti sar•~ 
içine kadar yayılıyordu. 

Bekçiler, uzun müddet bu11l-" 
dağıtmıya uğraştılarsa da ba~ f 
kamayacaklarım anlayınca ~ 
geçtiler. 

ıı-· Ormanda ne vardı? Kral'ıı 
zinesi yağma mı edilmişti? ) 

(Devanıı tf'1 

ot 

d 

l 
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Yugoslav kralı öldürüldü 

Fransız HaricilJe lvaz.ırı 
Bu.ün öğleden M. Barf U 

lav Kralı Aleks .. ~onra, Yugos-
a,11\lr M 'l 

vaad olmu,, açık bir arsı Yaya 
nerek heled' otomobile bi
meras,imle ·1ıYelıneydanına doğru 

ı er eme" b ' hr. ge atlamıt· 

Kralın Ya 
oturmakta dnında, Ceneral Georg 

y ı. 

T aın ıneyda I 
sırada, H na vası olunduğu 
bir lllİl)iyet ~rvatlardan mürekkep 
falar at çı grup, müteaddit de-

Alekıan~'rıet:eı~ .•uretiyle Kral 
öldürmü•le d' a ınden yaralayıp 

:r r ır. Kral 
can çekittikt ' yarım sa.at 

en sonra ölrn·· t " y uş ur. 
anındaki C 

den ağır surette eneral bet yerin -

Agır 
-.... 

\ 
\ 
1 

Yaralı 
Deve dikeninden 
şeker çıkarıhyor 

Son posta ile gelen İran gaze· 
telerinin yazdığına göre Sovyet 
Rusyada kimyagerler yeni bir ke· 
tifte bulunmuşlardır. Bu keşif de
ve dikeni denilen bir nebattan fe· 
ker istihsal etmektedir. Deve di .. 
keninde mühim miktarda şeker 
bulunduğu anlaşılmış, Rusyanm 
muhtleif semtlerinde bilhasaa Tür· 
kistan taraflarında çok bol olan 
bu nebatın yeni kurulacak fahri • 
kalarda kulalnılmasına karar ve • 
rilmiştir. 

• 
Ecza fiyatları nihayet 

tesbit edilecek 
Meslek sahibi 

muallimler 

f Ankarada bir ko
misyon toplanıyor 
Bu şekilde eczahane/erin 

Ekalliyet mekteplerindeki ayrı ayrı f igatla ilaç gap 
vazifelerinden çıkarılacak malarına mani olunacak 

Ankara, 9 (Telefonla) - Ekal· 
liyet mekteplerine tayin edilen 
Türkçe muallimleri hakkında Ma· 
arif Vekaleti bir tamim hazırlıya· 
rak mülhakat maarif müdürlükle· 
rine bildirdi. Bu tamime nazaran: 

Ekalliyet mekteplerinde mual .. 
limlik için şimdiye kadar müraca .. 
at edenlerin istida ve evrakları 

tasfiye olunacak ve bundan böyle 
bir haksızlığa meydan VP-rmemek 

· (Devamı mcıda) 

Ötedenberi eczacıların ecza fi .. 
atlarında ihtikar yaptıkları ve bet 
kurutluk bir ilacı elli kuruta ıat .. 
tıkları söylenir ve şikayet edilirdi. 

Son zamanlarda Sıhhiye veka
leti bu iti ele almıt ve bütün ecza 
fiatlannı tesbit etmeğe karar ver .. 
miştir. Fiatlar tesbit edildikten 
sonra bütün eczahaneler yaptık -
ları ilaçlardan bu tarife üzerinden 
para alacaklar ve böylelikle ihti .. 
kir ortadan kalkacaktır. 

F Yaralanınıştır. 
ransız har· . 

tunun kol k ıcıye nazırı M. Bar· 
u ırılmı, d 

rette Yarala ' o a ağır su • 
nmıttır. 

Cem' b an, e! erkek 'k. k 
ralıdır Kra). . , ı ı adın ya.. ' 
... · ıçenın ölüp öl · öldürülen kral Aleksandr 

lngiltere harpte gaz kul
lanmamak için anlaşacak 

Bu münasebetle yüksek sıhhat 
şurasından iki, Sıhhiye Vekile .. 
tinden ispençiyari tubesi müdürü 
ve Ankaradan eczacı Hüseyin 
Hüsnü ve Muzaffer, lstanbuldan 
Şark merkez ecza deposu sahibi 
Necip, Taksim eczahanesi sahibi 
Nizamettin ve Küçükpazar ecza .. 
hanesi sahibi Hüseyin Hüsnü Bey .. 
}erden mürekkep bir komisyon 
Ankarada on beş gün içinde top• 
)anacak ve bütün ecza fiatlarını 

tesbit edecektir. 

gı :rnaluın "'ild' mıyece. 
R g ı ... 
eiıic1u11hur Löb .. 

treni mahıuıla p .ron bu aktam, 
edecek, ceıedi arı~ten hareket 
Kral" mili· selamlıyacaktır 

1 matem 1 • 

Hırvatları kimin kışkırttığı 
k&t'i surette belli olmuyorsa da 
müfrit bazı ltalyanlarla Make • 
donya komitesinin bu itte parma· 
ğı olduğu sanılmaktadır. 

İngiltere, her • 

hangi $Urette pir 
harbe girdiği za· 
man, düşmanın • 

dan zehirli gaz ----.::__Y":P1 acaktır. 

F ran_s_ız __ T_o_r_p_it_o_la_r_ı_ 

Gemiler lzmir limanına 

kullanmaması · 
nı iıtemeğe ka • 

rar vermiştir. Bil 
mukabele ken • 
disi de kullan· 
mıyacak ve bu 

• 
.gırnzek istemişlerdi 

şekilde, harp en korkunç hütum 
unsurundan hali olarak cereyan 
edecektir. 

Bu hadiseye s b . 
Frans ·ı e ep olan suıtefehhüm izale edilerek 

dost .. a , e kuvvetli r F Bir Macar 
lugumuz teyit d·ıd· • k 

. Ankara, 8 (A.A.) _ e ı ı ecı aza 
Aı ansının i t'hb Anadolu 
'k• s ı aratına 
ı ı Fransız har . . ?"%aran 
ve 1 t b P gem111nın lznı · s an ul lim 1 ır 
m l . an arını ziyaret et. 

e erıne Fran 
dan hük" . sı~ ıefareti tarafrn-

uırnetımızin .. d 
tinıas ed'I . muıaa eıi il-

ı mış ve b d 
şebbüse veri) u ostane te • 

en cevapta İzmir ı·. 
lrıanrnın ecnebı har 1 

kapalı ola P remilerine 
n nıeınnu 

dan bulunması dola ?1ıntakalar 
na ait .. d . Yıııyle o lima-musaa enın .

1 inık" h I verı nıesine 
an u umnadığı b' ld' . 

aenıil . ı 1 ırılerek 
erın stanbul . • 

mel!ın . u zıyaretlerine 
t• - unıyetle muvafakat d ' l . 
ı. Bu b e ı mıt-

ı ceva ın verildi'" 
ki F ra gı esnada 

nsız torpido 1 
kalesi Ön" •unun zmir 

une gelerek k" f . mek . or eze gır· 
ıateıne · .. . 

nın ecneb' sı uhzerıne hu mıntaka-
ı arp f' me se •nelerine 

ınnu oldu"' b' 
luna. d gu ve ınaenaleyh yo 

evaın ew, . 1 .. di ... ku emesı azım gel • 
gı, ru ırkı t 

tiyle hiJd• ·ı . op atılma}( ıure .. 
ırı mış v h 

'bunun üze - e . ~rp gemileri 
körfezd rıne seyrını değittirerk 

en u:zaklatmııtır. 

(Devanu na aayfada) 

Mes'uliyetin çoğu 
motör kaptanında 

Üç gün evvel gece yarısı Heybe 
liada açıklarında otuzdan fazla 
vatandatın ölümü ile neticelenen 
deniz kazası hakkındaki tahkika· 
ta, müddei umumi muavinlerin .. 
den Nurettin Bey tarafından de .. 
vam edilmektedir. Yapılan tah -
kikatla Füruzan şilebi kaptanı 
Hüsnü B. in tevkifini istilzam ede 
cek bir mesuliyeti görülemediğin· 
den timdilik ikametgaha bağlana
rak serbest bırakılmıthr. 

Diğer taraftan kazanın yegane 
müsebbibi, Afitap motörü kapta· 
nı Faik Efendidir. Faik Efendi 
görülen birçok suçlarından dolayı 
tevkif olunmuştur. Faik Efendi· 
nin aşağı yukarı kabahatleri şun • 
lardır: 

1 - Yalova deresinden kalkar
ken ora liman kontrol veya bu 
işi gören gümrük mu haf aza me • 

(Devamı ncı sayfada). 

iki Çek jandarmasını 
öldürüp kaçtı 

Budapeıte, 8 (Hususi) - Çe· 

koslovakyaya girmesi menedilmit 
olan Macar arazi sahiplerinden 

Leslo Ehik Çekoslovakyadaki a· 
razisine pasaport almadan girmif, 

bu sırada kendisini yakalamağa 
teıebbüı eden bir Çek jandarması 

ile bir korucuyu öldürmüftür. Di· 
ğer bir jandarma ile korucuyu da 

ağır surette yaralamııtır. Bunun 
üzerine etraftan yetişen diğer 

jandarmalar Macara ate§ açarak 
yaralamıılar, fakat o, yaralı bir 

halde hududu geçerek Macarista· 
na dönmüş ve Macar polisine tes· 
lim olmuştur. 

Tramvayın ezdiği 
çocuk öldü 

Dün akşam üzeri Saraçhaneba· 
şında feci bir tramvay kazası ol· 
mut, on yatlarında bir çocuk tram 
vay tekerlekleri arasmda ezilerek 
ağır surett• var<llaıımış, sonra da 
ölmüttür. -

(Devamı ncr sayfada) 

l 

Bu mütaleaya lngiltere yüksek 
askeri şurasının gazdan sakınmak 
için neşrettiği bir el kitabında te· 
sadüf edilmetkedir. Kitap resmi 

mahiyettedir. lngiltere harbiye 
müstefarının imazaını ta§ımakta • 
dır ve bugünkü vaziyete göre, 

harpte zehirli gaz kullanmamak 
1925 te aktedilen Cenevre gaz pro 
tokolu ile kararlaımıftır. Fakat bu 
protokoJu imzalamamış devletler 
de vardır. lngiltere, bir taraftan 
gazdan sakınmayı askerine ve hal 

(Deve.mı mcıde.} 

CI>evamı mcıda) · 

Veliaht Hazretleri 
Dün müzeyi ziyaret etti 

İsveç Veliahtı Prens Güstav A· 
dolf Hazretleri refakatlerinde 
zevceleri ve lsveç sefiri olduğu 
halde Ayaıofya camiine gitmitler 
ve uzun müddet kaldıktan sonra 
asarıatika müzesini ziyaret etmit .. 
lerdir. 

Evveli Çinili köşkteki islim ve 
Selçuk eserlerini tetkik eden 
Prens Hazretleri orada teşhir edi· 
len eserlere kartı büyük bir alaka 
göstermişler ve müze müdürü A .. 
ziz Beyden muf aaaal malumat al· 
mıtlardır. ,. 1 

(Devamı mcıda) 

Makedonya komitesi 
yeniden teşekkül etti 

Edirneye 
aşkın 

şimdiye kadar 
muhacir iltica 

iki 
etti 

bini 

Sofya, 8 (A.A.) Havas ajansı Muhacirler iskan edilecekleri yerle-
muhabirinden: Evelce feshedilen re derhal gönderilmekte ve mümkün 

olan her kolaylık gösterilmektedir. 
Milli Makedonya komitesi bu de- ( Devamı 6 ncı sayfada) 

fa, Bulgar hükumetinin izniyle, , • .------------..... , 
yeniden teşekkül etmiştir. Reaaip Gecesi 1 

Edirne (Hususi) - Her g~en gün ~ 

şehrimize yüzlerce Balkanlı ırktaşı • İstanbul Müftülüğünden: 
mızı getirmekte ve bu suretle Edime 
adeta bir muhacir şehri halini almak
tadır. 

Umumi müfettitlik ve frrkamız ,. 
len kardeılerimize yardımcı ellerini 
uı:a•rnakta ve bütün yokluklarını ıi • 
denneğe çalı§maktacbr. 

11 T etrinievvel 934 Perıem· 
be günü Recebin iptidası ol .. 
makla akıamı -Cuma gecesi
{Leylei Regaip) olduğu ilin o .. 
lunur, 

------------...... 



1ekaüt 
baremi 

Ankara 
haberleri 

Devlet Demir yolları me- yarı resmi Bulgar gaze-
murları içi11 hazırlanıyor 

Ankara, 8 {......,_-Bir ka· • d k 
:::t:t.:..-=:~:.::!: e ın e çı a yaz • 

ğı, bu ,_ı tekR aldığı tinden-r~-----------
beri memurlarına avanı vermek- 1 a· d ti k 
ten vazıeçmiıtir. idare, tekaiit spanya ır os u ağacının kökünü, tarihi 

beslemeğe çalışmak 
biraz manalıdır •• 

I ANKARA - Ctlmriilder 
müda.lllG kendileri,.le ticaret 
mau yapılmıı olan Çin, Hlca, 
Y--. BNlilJm. Alfaatin 1ıı111...-: olacak memurlarına mahıua bir ı· htı· ıaı·ı kinlerle 

tekaüt bar_.i huslamaktadır; ................ 
liyiha halinde mecliıe verilec:.k • 
tir. 

Eıaalarınr inühtm noktalan, u· 
keri ve mülki tekaüt kanunların• 
dan müllaemdlr. Yalnız, .temiryol· 
tarı ıı.emurlarınm it huıuıiyetleri 
itibariyle, deYletin diier memur
larından ayrı •aııflan bulundu· 
tundan bu noktalar ıöz önüne a• 
lmarak tekaüt baremine ona ıö
re 1'ur esaılar 'konulacaktır. Ba· 
remde ıene eski esas muhafaza 
edilecek Ye hizmet aeneleri, de
miryollanna intieaplan itibariyle 
heeap edilecektir. 

Hava yollarının sefer 
saatı değiıti 

Ankara, 8 (Huıuai) - Buıün
den itibaren hava yollarının ıefer 
aaatleri deiifti. Poıta Ankaradan 
latanbula aaat ikide hareket ede
cektir. Haber aldıjımıza ıöre i· 
dare ıördüjü fazla rajbet üzeri· 
ne yataklı üç büyük tayyare ala· 
cakbr. 

iki ıüpe kadar tarifelerde mü· 
him tenzilat yapılacak, lıtanbula 
ıidip ıelme 35 lira olacaktn. Tay· 
yarede poıta ücretleri de indirile· 
cektir. 

Diyaribekirde elektrik 
tesisatı yapılıyor 

Diyarıbekir, 8 {Huıual) - Di· 
bekir belediyeıi, belediyeler ban· 
kaımdan 170 bin lira iatikraz el· 

miflir. 
Bununla ıeliirde büyük bir e • 

lektrik teaiıatı yapacaktır. Elek • 
trik fabrikaıının gelecek Cumhu· 
riyet bayramında açılmaıı ıçın 
tertibat alınmııtır. lnıaata yakın· 
da baılanacaktır. 

Belediye seçimi 
Diyarıbekir, 8 {Huauıi) - Di· 

yarıbekirde belediye namzetleri 
teıpit edilmiıtir. intihap hazır • 
lıldanna harar~tle devam edil • 
mektedir. intihaba ayın onunda 
baflamlacaktır. 

--~-
Bir amele öldü 

Silibtaraia elektrik fabrika· 
ıında amele Muharrem oilu Tahir 
de'fl'ilea Wr w.aaaan alım.ta kala· 
rak ölmüttür. 

istiklal harbi filmi 
başladı 

Odemit - Sovyet ıiuema re· 

1 ao•allll!J• 6111/amıı gö
rülügordükkanlaraçılıgor 

Madrit, 8 (A.A.) -Gece aai· 
lerle poliı aruında mGıademele • 
rin devam etmiı olmaaına rağmen 
vaziyet aaliha yüz tutmuftur. 

Kahvelerin ve dükkinların ço· 
iu açıbmıtır. 

Belediyenin bir çok ameleti 
tekrar itlerine batlamıılardır. 

Albacete .ili.yetinde Villacub
lette vuku& ıelen hadiseler eana • 
ıında altı ikiti ölmüf, yirmi bet 
kiti 7aralaomııtır. Elueriıinin 
yaruı aiırdır. Bu mıntakadaki 
ihtilal hareketinin reiıi ikametıi· 
hında ölü olarak bulunmuıtur. 
Hendaye' de beynelmilel tren mü· 
nakali.b henüz intizam keapetmiı 
deiildir. 

Cenup ekiapreıi Henda7eye 
ıece -.armıttır. Ve ancak yarm 
sabah PariM hareket edecektir. 
Bütün Franaa trealerl normal bir 
ıurette lruna gitmektedirler. Pek 
u lapanyol treni iılemekte ve bun 
lan da miiheatlialer leYk n idare 
etmektedir. 

Barıelon, 8 (A.A.) - BUtüa 
ıehirde ha)'it normal teklint at • 
mıtbr. Tramvaylar, JDOt&rler, 
otobüıler iılemekte •• amele falt
rika ve imalathamleriae .tlnmek· 
tedirler. .. 

Ufak tefek 
Banelon. 8 (A.A.) - Her..

yin sairin olmımaa ralmen tehir· 
de ıene bir takım mücadeleler ol· 
J.-uftur. Sabahleyin erkenden bazı 
mahallerde aıkerlerle aıiler çar • 
pı§mıtlardır. 

Yeni hazırlık .. 
• Madrit, 8 (A.A.) - Röyter a • 
janıınm muhabiri bildiriyor: 

Umumiyetle 101yaliıtleria ı,ı 
aece büyük bir darbe indirmeie 
teıebbüı edecekleri zannolun
rnaktadır. ihtiyat tedbirleri alın· 
mııtır. 

Seyyahlara hediye 
Homerik vapuru ile letaal>ula 

ıelen 480 lasilis " ......_ MYJa· 
hı dün AyaaafJayı Ye müzeleri zi· 
Jaret etmiıt.,dir. Senalalar 19re
fine dün ıece Perapaluta bir ıü· 
Yare verilmit, ve aenahlara muh· 
telif hediyelere daiıtılmıtbr. 

(La Bulıarie) ıueteainin eon 
nuıhalarının birinde Yuıoalavya 
Kralı Alekaandr Hazretltrinin 
Sofya aeyahatinden bahteden ta· 
yanı dikkat bir makale neıredil • 
mittir. {Eh. V.) imzuını taııyan 
bu makalede bu ziyaretin teıirle
rini izah etmek isterken f(;yle de-
niliyor: • 

"Yugoslavlarla Bulgarlar arasın
daki anlaşamamazbklar tarihin
garibelerinden biridir. Filhakika 
Bulgarlar ve Yugoslavlar, gölge • 
sinde 'A vnıpamn yansını barındı
ran İslav ağacının iki dalını teş -
kil ederler. tslav familyasının bu 
iki dalı asırlarca güneşten mah 
nım kalmış ve ayni ezici boyun • 
durufun tazyikine mana kalmış -
tı. Her iki millet bu tazyika kar
şı mücadele etmişlerdir. Ve bü
yük Rus kardeşlerinin yardrmlan 
sayesinde hüniyetlerine kavuş
muşlardır. 

lşte bu iki milletin nıhlarmm 

derinliklerinde biı oirlerine karşı 
mevcut olan sevginin teminatı bu
radadır.,, 

YuıoalayYa Kralı Alekeandr 
Hazretlerinin Sofya ıeyahatini 

bütün Türk ıazeteleri ayni dil ve 
ayni yürekle karfdaclılar. Hepıi 

de Bul,arlarla Y ....... Yların an· 
latlDllDH, ltütUn •lbn memle • 
ketİerinin tulb teminatı olarak te
lakki ettiler Ye bundan dolayı ae
vinçle,ial açılrp cihan efkarı u • 
mumi,...me kartı pıtertlller. 

Filhakika yukanda bahtettiii· 
mis ,..kalede Bulıar - Yaıoı • 
)ay •nl•.-.ımm üçüncü bir mem• 
leket aleJlüade olduiuna da;r bir 
itaret Jektar· B6yle bir anl&fllla• 
dan iıd11derken Türk - Yugoı· 
lav dottluk apcmm kökünü, ya· 
rı reaml Bwlpr ıazeteainin tarihi 
kinlerle betlemeie çalqma11 bir 
az manalı bir haleti nahiye eseri 
dej:I midir? ,.. 

•• 

''Asya Asyalılanllj il ;;. 
zi yanlış mı anlaşılmış'! 
Japonyanın Berlin Elçisi 
bir Alman muharririne 

bu flaziyeti 
anlatıyor: 

Berlin, 1 (A.A.) - Japonya· ı reddeder. JapoaJUUD l»iyik claa
nm BerliD büyük elçisi M. Matau· co itilifile Ye Boli•ya ve Parapa• 
so Napi • Zwoe Fuhr Blatt • pze 1• ıilih ihracatı me1eleleriyle bir 
teıinin bir muhabirine uak tuk· P• al... ...... ltte --·--
taki vaziyetle, Japorıy&nm millet· hepten dola11 mileltler cemiyeti· 
ler cemiyeti ile olan münasebet • nin ıilihlara am'-rıo vaaı luuu
leri hakkında beyanatta bulun- ıunda ittihaz edeceii karara bi • 
mut ve törle clemittir: ırne kalmak iıter. Japonyaam 

"- Alya Aqalılana•ır düatu- konferamlara iftirak etmek ve ya• 
ru ekseriya yaalq olarak tefıir e- but ecnebi dnletlerle doirudan 
dilmektedir.,, doiruya müzakerelerde Wun• 

Merkez hank• ... yabnlı•ll"' 
srafla sümriild ... bilclirmittir. 

1 ANKARA - lkhNt v 
_.urı..un aiı.leriyle birlikte 
ma•anna mahaua olmak üzen Y 
hirde bir apartnnan yaptırmakta 

· * ANKARA - Sümer Bank 
Nda bir Merinos ipliii fahrikau 
aktır. Almanyaya makineler si 
eclilmlıtir. Banka Meriw Jeti . 

.... ····- haldaa .. Zinat letinclea malimat iatemiftir. 

I ANKARA - Zinsal 
haldundaki tetkikat ileriledi. 
A,.anakta llir ay daha kalac:akbr. 
:a mratalıralarda unlıb btiyat 
dıtı haber yeriJdijinden ........ 
kiki h•,.t• bildirilmittir. 

§ANKARA - Vekiller be,atİll 
ce, lıpartada kurulan "Gül yaje1 

Limitet Şirketi" brafmdan Ki • 
itilüı ile hallı hlanclafumaz 
................. linhk 
rilra malzemesi Ue lıtana.aı fim'w.-.• 
ıi için setirilea kitap, mecmua •• 
bontunr alit n edevatmm •• Sı 
,. V elclleti tanfnulan ptirilen 1 
linbk llhlai _.._. ... 1 maJa 
kalem .. ,..... koatejaa harici 
memlekete ithali tanip eclilmiıtir. 

§ANKARA - Çifteler, Konya 
Çukuro•a haraları faaliyete aeçmiı 
)erdir. Ç"ıftelen ait dumzbk lasrald 
Kancüe,. ............... pde0

ihm• 

~ ... .... 
lmula pnderilecelderdir. u...,pY 
at yetiıtiriciliiiaia telrimülü içia 
ilk it olmak --. ........... lllall'd11lY"ı 
kla.n.a etit edlhnif, ihzari 
byit .......... ,...,......,br. 

Kııraklarm evaafma söre mm 
nm aypr ihtiyaa tedrici aantte 
etlilecektlr. 

§ ANKARA - Dahiliye Vekil 
• ~ _.,.._ terfileri ft ,....,.Wdanda bir .... projui 
zn4amntadD'. 

Yunanblarla ticaret 
itilafımız uzatıldı 

Aakara, 8 (Huaml) - 22 
rinci klnun 934 de Y unanldar 
yapılan ticaret itillfmın bu ay 
ımda l»iten müddeti 1 ikinci t 
ne kadar uzablmıftır. 

Mumaileyh, Aayablarm A vru • mak tddamıtlan htnıiainl t•cih 
panm iktıaadl menfaatlerini yo'k etmekte olduiunu bilmek meaele
etmek heYeıinde olmadıklarnu ıi iSyle umumi bir tarzda hallecli • 
fakat kendilerine hu olan mecle • 1eme._ Bd, her la.....S me.el11e Cezai müddetlerini hi 
niyeti muhafaza Ye inkitafa lllU• &ire halledilecek bir keyfiyettir. leslZ geçiren mahkum 
har etmek ittemekte halundulda· Sullaaa talmyeıi •• mecleaiyetla Ankara 8 (Huıut) _ Ce 
mu aöylemit ye clemittir ki: ileri ıötürülmeıi bahıinde Japon- üddetlerİni hüınü ıuretle 1 

"Bu ıuretle her millet Yaai bir ya, intihap edile~ uıul ne oluraa :it mahktınlarm me9ruten 
mikyu dahilinde 111DUllll ıulha olıun tetriki meaaıye her zaman yeleri haldcmdaki kanun llyi 
yardDD edebilir. amadedir.,, içtima nihayetinde mecliae 

Milletler cemi1etiae ıelince y • k • mitti- Siyleadiiine pre Adi 
Japonya cemiyetle kültür mesele- unan ı tisat naz11ı Vekileti mecliaiD &nibn~eki 
lerinde tefriki mesaiye hazırdır. Yu.,an iktıaat nazrnnm bu ay toplanblannda llJilaam 
Fakat bilmukabele iıyul metele- sonundan evel ıeleceii teyit et· celiyetiyle mOuU, ı ilü 
lerde tefriki mesaide bulunmayı mektedlr. cektir. 

~i~:;~Eff~ lr Sa balı gazeteleri ne diqorlar? Bü.vükto=il:e~!4ecusi 
almıfbr. Odemtı kaymakamı •e 11---------~;..----·-----·---------------ı Anbra, ı (Humt) _ 
llelediye reiıi be7lerle üç yüzden VAllrr _ Melunl!ı& Amll 11ey. '°Cin Ya· nnı 1n1na1mq A~ lllelr xooperaaınnı, ~ cletndtrln. Bn ne kadar rejimi dellftlr· Millet Mecliıi aym yinn" 

fazla köylünün iıtirakiyle Bozdaf lovadan kalku motlrlll M kiti De aı.tme• nw1 ızrar eıt11•11nı anlahyor. Ve dan191kh wk lol•. '° flrlca mr•mede .,....llPr 1'lr ile- toplanacaktır. Mecliı reisi 
antlarmda, Gölcük kenarlannda Wl9esllll ele elank. dem nakUyatuada bir fiyat fttttrme ~ lala ediyor. wıe 7ok9a -. .......,.... u.:ım ~ paaanm -L-~ 1 

1 k b• ..ı.....k t rt" .... uawnlarda p.e ~bir lllll.ıl· Yaaua Nedi Be7 lluau wlallkdl bularak, lllL Ua lltl'llaWe t• naalk stnJerlnl ,....asta -r-- r-T-De •-.. lllal..,.. 
par a il' ze7uoıı:ı OJ'Wlt e ip e• Hk .....,,...u yuıyor. Ve Htitt ltlbarOe, p- k.._,Uml&ln dikkatsiz n l&kayıt kabm7aca- oldatu., 3"Ulbmktadır. dan hareketi ft aa& aiiDi 
dilmittir. ee naldl7aUle slladb nakllyatı arasmc1a. I tnu talll1 wı muhakkak •yıyor. ZAllAN _"Kazalar \'t'! mea'ullJet.. a411ı ya .. ı...i mukarrerdir. 

Milli mücadeleye iftirak etmit ulcd TUltalarana nev•ınt • mtUllaua e*.· . ..ıunrarr .. ,,.,_. .. ~-wo: ... kalllne bir~. "lla facialara llMebl;pt wma· 

1 L-- ~ 1 • "ili 1- f 1 • rek ı.lr fark slRtO.-k bir teelr ebnmak ............... o an UIQtl e .. e enn mı .. ya et erı -. ..uttaı -'.JllJW· Çlüa 11w1ar .aer1- ).....as...._ ..... ı••ıd _. ıer Mil ...... 11ua • .._ ..-.ı 4*na lkti1at Vekilinin 

uruna 
edili 
Jıiıa 

•ehe 
hile 

ile milli tüıfdller söylerken auli ~ pee1171n olmeldUır. ~or. fa7dUI 0 katar _. olar • ....._ ..... 1 
larak fUml • kil • t • H o1"lorualn:T - Y11111111 N ... .11e1 h- Mnnt!t ŞUkrU Deyin anlattıtma ıö"' mtlte- klln mertelte lnlblO almak ve mlktanllı .. Ankara, 8 (Huaet) _ 

O en Çe mlf lr. eyet mirden incir llaraatl llurlndo yapılan klttl madl~en ~A'itıon bu kahln":r;, t-:panyanın H1trı'\1C l~ln 1r.tn:l8ft bafka t:ırf' yoktur,, J"0- v l..!I• 1"-la.} D- •••,._,..· 
filme dnam etmek üzere lzmire tMlrlmlea ... ......, lıaadaa ~ -e ~t u'bmaına rapten Cümburl)•t· lada 1•1*1• Mr fUdr tlft'I atırWUyor. eauı ~ 997 •JID on 
---~. • de burada bulunacaktır. 



~~~===:=====l!==========~H~A~B~E~R~- Akfam Poata•ı 

Feci deniz kazası Fransız 
< Baı tarafı 1 incide) 

buruna ı:ıotörünü kontrol ettir· 
hediği gibi arkasına bağlıyaca .. 
la ... b 1 gı 
yıgın ağ ama ruhsatı almama-

11 ve hatta gümrükten ıonra vesi • 
ca. hile almağa mecburiyet duy
baması. 

2 - !!u gibi 1llotörlerin arkala 
rına bir bafka vaııta b : 1 . ag aması 
aızamen memnudur. Faik ka • 
tan bu memn • · h P 
tır. 

uıyetı atırlamamıf· 

3 - Motörün ön tarafına görü-
lecek bir tarzda koyması mecburi 
e>lan tehlike fenerini küfelerle ör
terek •tığın görünmesine mani 

0
• 

Jacak bir tekle koymuıtur. 

4 .- Evvelce de yazdıfımız 
veçhıle, arkaıına bir batka 
ta b "' l d ... 1 vaaı. ag a ıgını an atacak ola b 
Yaz fenari direğine takın ~ :· 
Zum .. . . aga lugormem ıtlır. 

5 - Kendiıi Yatıp d" . 
ni ınüıteri ve mallar uınenı ya. 
ratını tayfaaından ~.n. tnukadde • 
ıni! ve bu aceın. ırıne terket • 

ı tayfa d k 
man deniz açık) a oca-
iında 1 arı dururken ıa· 

' ıo unda b 
Clireğnide re A ve •tında ve 

ngarenk f 1 
kan büyük b· . ener er ya • 

ır §ıleb 
yapmasına iınk" e manevra 
l.ir mesaf ey k an hırakmıyacak 

e adar k l 
Bun) •o u rnuıtur. 

ar ve b 1 
lıeti adliy un ardan bafka cİ· 
ha.talarda:cedtelıbit edilen diğer 

o ayı le k•f 
olan Faik k v 1 edilmi• 

torpitoları 
(Ba1 tarafı l incide) 

Bu vakayı haber alan Harici • 
ye Vekaletimiz, Franıız ıefareti 
nezdinde lazrm gelen tetebbüsler· 
de bulunmuıtur. 

Franu. büyük elçisinin bu sa • 
hah Hariciye Vekili Beyefendi ile 
~~'ku bulan telefon görütmesinin 
•tın bir ıuitef ehhümden ibaret ol· 
duğu ve mevzuatımıza riayet ta· 
bii bulunduğu ve Türkiye ile 
Fransa ara11ndaki çok dostane 
münaıebetlerin de bunu müeyyit 
olduğu esaılarında cereyan ettiği 
Öğren:lmiştir. 

Pariı, 8 (A.A) - Havaı Ajan• 
ıı !U tebliği nefretmektedir: 

iki Fransız torpido muhrib:nin 
İzmir körfezine geldiği sırada ıa· 
hil bataryalarının geri çevirmek 
için yaptıkları kuru sıkı top ate· 
tinden tevellüt eden hidiıeler iki 
hükumetin memnuniyetini mucip 
bir tekilde tama.miyle halledilmit· 
tir. 

Bu hadise, İzmir limanına 
girmenin memnu olduğuna dair 
olan haberin vakit ve zamaniyle 
iki harp ıefinesine kumanda iden 
Amirale tehl:ğ edilmemesinden 
mütevellit bir yanlı,lıktan ileri 
gelmittir. 

T orpidu muhriplerinin lstan • 
hula gitmiyeceklerine dair olan 
§ayialar ise her türlü eıaıtan ari· 
dir. Hadiıe bu suretle halledil • 

Meslek sahibi 
muallimler 

(Baı tarafı 1 incide) 

ve müracaatların 11rayı takip et· 
mek üzere beyanname usulü tat
bik edilecektir. 

Hila ekalliyet mekteplerinde 
muallim bulunanlardan baıka bir 
vazife ile metıul bulunanı.arın mu 
allimlik vazifesine nihayet verile· 
cek ve badema hariçte iti ve mes· 
leii olanlar bu muallimliklere ta· 
yin edilmiyeceklerdir. Muallim 
mektebi mezunları ekall\yet mek· 
teplerine tercihen tayin olunacak· 
lar ve bir mektebe devam eden 
muallimlik etmek hakkını haiz o· 
lanlara da bu mekteplerde, mu· 
ayyen den saatleri verilecektir. 

Zehirli gaz 
(Baı tarafı 1 incide) 

kına öğretmekteyken diğer cihet· 
ten de bu protokolu imzalamamıt 
devletlerle de harp zuhurunda 
!ahıi tefebbüsle "karşılıklı gaz 
hücumunun,, önüne ıeçmeyi dü· 
tünmektedir. 

Kitapta fU yolda bir mütaleaya 
da rastlanmaktadır: 

" Gaz hücumundan, beynelmi • 
lel misaklarla korunmağa kalkıt· 
mak, eaasen emin bir vaziyet de • 
ğildir. 

Gaz misakına dahil olmamıf 

Ankar~ l~lef onu 1--- ---, 
-- ı._ı 2-1 1-' -' 1-2 .. 

iş kanunu layihası 
Ankara, 9 (Telefonla) - Ma· 

liye Vekaleti lı Kanunu layihası 
etrafındaki tetkiklerini bitirmit· 
tir. Vekalet layihada esaslı bir ta· 
dili.ta lüzum görmemittir. Layiha 
bugünlerde Baıveki.lete iade edi· 
lecektir. 

Ankarada yeni bir EnatltU 
Ankara, 9 (Telefonla) - Zira.• 

at Vekaleti tarafından Ankarada 
nebatat ve hayvanat hastalıkları 
arattırma enıtitüsü teıis edilecek· 
tir. Geçen hafta içinde buraya ge· 
len mütaha111s M. Kasner bu mü· 

• 
e11esenin batına getirilecektir. iz· 
mir ve Ada.nadaki hayvan haıta • 
lıkları arattırma ve mücadele enı· 
titüleri de bu enstitüye bağlana· 

caktır. 

Salih Zeki B. 
Ankara, 9 (Telefonla) - Ma· 

arif umumi müfettitlerinden Sa· 
lih Zeki Beyin yüksek tedrisat u • 
mum müdürlüğüne tayini haberi 
vekalet mehafilince tekzip edil· 
mektedir. 

Almanyadan gelecek 
mUtehauıslar 

Ankara, 9 (Telefonla) - Yük· 
sek Ziraat Enstitüleri için Alman· 
ya.dan gelecek olan mütaha1111lar· 
dan betinin daha mukaveleleri ve· 
ki.letçe tasdik edilmiıtir. Mütahaı 
sıslar önümüzdeki hafta memleke 

9 birinci te9rln 1934 
====~~==-===----~ 

Ba1ık mevsimi 
başladı 

Fak at balıkçılar pek 
memnun değil 

Balık avı mevsimi geldiğinden 
balıkçılar, baJık avına baılamı§ -
lardır. Alamana mevsimi denilen 
bugünlerde balıkçılar, en ziyade 
palamut ile kartılaımaktac:hrlar. 
Epeyce palamut tutulmakta ise de 
daha henüz tuzlayıcıların ıfıne 
yarayacak kadar dolgun olma • 
c!ıkları gibi harice ıevkedilecelc 
kadar da fazla değildir. Palamu
tun azlığı ve yeniliği itibarile faz. 
la rağbet görmesi icap ederken fi. 
yatları pek dü,kündür. 

Halihazırda bir çift palamut 
on sekiz, yirmi kuruta kadar ıa· 
tılmaktadır. 

Bu fiyat halkçıların yüzünü aül· 
dürmektedir. Balıkhane müdü
rü Ahmet Muhtar Bey dün tunları 
ıöylemiftir: 

•plan d'" ::r 
•ulh hakirnr.... un Büyükada 
)'a çekiJıni, ~~ t::a.fı~dan •orgu • 
rrlınıttır. kıfı kararlattı • 

mit olduiu için iki harp gemisi • 
nin lstanbulu ziyaret etmelerine 
hiç bir mani kalmamııtır. 

dütmanlar bulunabileceği gibi bu· timize geleceklerdir. 

"- Bu mevsim, palamut mev
ıimidir. Böyle olduğu halde çok 
az palamut tutuluyor. Hem de 
palamutlar çok küçüktür. Bizim 
bildiğimiz palamutların çifti bir 
kiloyu geçer. Halbuki ıimdiki pa· 
lamutların çifti hemen, hemen ya
rım kilodur. Balıkçıların ümit et
tikleri fiyata aatılamamaktadır. 

Bundan sonra çıkacak palamutla
rın daha fazla iri ve para eden bir 
tekilde bulunacağını ümit ediyo • 
ruz.,, 

Şimdiye kad 
nın cesedi çıkrn;r anca.~ hir kadı
ceıetlerine hen .. !, dıierlerinin 
JtJİ§tİr. uz t~sadüf edileme 

Vali Muhitf B 
Jii.letinden .. dı~ ey Dahiliye Ve. 
t' . B aı ııı eın . b' 
•rıı Üyükad k rın ır ıure-
IÖnderınit a. aymakarnlıg" ına 
1 . ' cıvar m"lk· erıy)e muh t.. . u ıye a-· le •uere etırı •ulr· 

an ceıetlerin Bü .. eıini ve çı • 
!erinin bı'Jd· ·ı Yukadaya •e"'k 

ırı ınea· . ... • 
. Tahkikatı ya ını eınretınittir. 
deiurnu-" Ptnakta olan mu"d 

···ı mua .. N • 
hir ınuhar . . ~·~ı urettin Beyle 
ııu • rırıınızı .... 
'YlUavın B goruıtürdük 

ey !Unları söylemi f • 
- Yal ! ır. 

.. ovada bu] 
gumrük ınuh f unan liman ve 
k a aza a • 1 

a gecesi bu tnot" nur erinin va· 
reketine nası) v or ve kayığın ha-
m" eneye_ .. 
uıaade ettikl . •uuateniden 

t hk'k erı hu l a ı i için y 1 •uı arının 
ın · ı ·.... a ova müdd . 

ı ıgıne taı· .. eıuınu. 
n" ıınat gonderd'k 

uz cevap I . 1 • He • 
t f re medı. B 
arak tan tahkikatla en de bir 

ma tayım. Tahk' .ın_eıgul ol. 
dar b'f ... . ıkatı ıkı güne k 

ı ırecegırni .. . a· 
D·"' Utnıt ediyorum 

.. ıger taraftan d . . . 
ntudür)ü ..... d enız tıcaret 
mı t gu e tahkikata b 

f ır. Deniz t • a§la-
de . ıcaret m"d" 1 

nız ıeyrüsef erler . u ur üğü, 

Paris, 8 (A.A) - Eko dö Pari 
gazetesi lzmir açıklarında iki 
Fransız torpido muhribine karfı 
Türk bataryaları tarafından yapı· 
lan kuru ııkı top ateşinden doğan 

bir hadiseyi yatmaktadır. 
Atın pxeıte, bahri)'!'"nnlfieti· 

nin noktai naazrına göre, bunun 
bir anlaıamamazlıktan mütevellit 
hafif bir hadise olduiunu da tes • 
bit etmektedir. 

Dün limanımıza gelmeleri mu
karrer olan Fransız torpidolarınm 
ziyaret programları değiftirilmi§• 

tir. Fransız gemileri Perşembe gü· 
nü limanımıza geleceklerdir. 

Tramvay kazası 
(Ba§ tarafı 1 inci sayıfada) 

Kaza JÖy)e olmuıtur: 
Vatman Alaettinin idaresinde· 

ki 36 numaralı tramvay arabası 
arkasına bağlı 415 No. lr römork 
olduğu halde Saraçhanebatı du • 
rak Y.erinden hareket edince on 
Yatlarında bir çocuk evveli birin· 
ci tramvaya aıılmı9, sonra da rö· 
ınorkun ön basamaiında giderken 
Asaf eczahaneıi önünde birdenbi· 

ne ıtıuhalif olan h nızamnaınesi-
t arek tl re tramvayın altına dütmüıtür. 
ırlllakt d e eri araı 

da .1 a ır. Yalova ve 8 .. .. • Zavallı çocuk kendisini kurtarma 
i1·-

1 
e burada yapılan uhy~ka- Zavallı çocuk kendisini kurtar-

11\!tlal ed'Jd'k ta kıkat k · · hal' 1 ı ten sonra vak ma ıçın çok çalıtmıtsa da ayak· 
K 

1
?fde bir keıif de Y•p 1 a mka • ları ile vücudu tekerlekler altına 

eıı ka ı aca tır . . . Ç k b 
zanın vuku buld ... • gırmıttır. ocu u ıırada ferya· 

ıatte Y• 1 ugu ıa- d b l f k . . . . . 
eı .. pı mıı olacaktı . a at amıs, a at ıetını ıtıttıre· 

nun hilafına da hareket etmeleri 
mümkündür.,, 

Kitapta, bundan sonra, ikinci 
bir harpte saz hücumlarının ne 
demek olduiu anlatılarak ihtiyati 
hareketlerin de gece gündüz geri 
bırakılmaması tavsiye edilmekte· 

dir. 

Ecza fiyatları 
(Baş tarafı 1 incide) 

Bu mesele etrafında Niza.met· 

tin Beyin malumatına müracaat 

eden bir muharririmize Nizamet • 

tin Bey §u izahatı vermittir: 

- Evet, böyle bir mesele var • 

dır. On bet gün içinde Ankara ya 

giderek böyle bir komisyonda bu· 

lunacağım. Ancak §unu söyliye • 

yim ki bu huıuıta batka hiç bir 

malumatım yok. Zannedersem 

ecza fiatları hakkında daha evel 

bir proje yapılmıt ve vekalete ve· 

rilmiftir. Bizim bu proje üzerin· 

ele tetkikat yapacağımızı zannedi· 

yorum. Maamafih bütün bu ıöy· 

lediklerim bir malumata müste· 
nit değildir. Ben öyle tahmin e· 
tl1yorum. 

Makedonya 
komitası 

(Baı tar:ıh 1 incide) 

Gelen kardeılerimiz, son zamanda 
daiıtılan beyannameler üzerine mal· 
lannı ıatacak bir müfteri bulamadık • 

n&ıında Af' r. Keııf m . t' Ç ... .. "ki d . ..... 
ıtap rnot" .. l em•t ır. ocugun ıuru en ıgını lannı ve eıyaıız, paraıız ıınırlanmı • ruzan · ı . oruy e r ·· . .. 

kt 
tı ebı hazır bul d u • ılk ~oren ve vatmana haber veren za ıığındıklann ıöyliyorlar. Ve yapı· 

ca ır B· un urula b. 'h · l la t 'ki • .. d ·· k y l · ır ehli vukuf t f • ır ı tıyar o mutlur. Vatman ihti• n azyı enn gun en gune artma • 
apı acak ol ara ından ya d b .. .. . h ta olduiunu, mütebbiplerin mahalli i-an bu ke,ift r " amın agırmaaı uzerıne e· 

hlotörü k e evveli f darelerce teıvik ve müsamaha ıördük· 
] b' n aç ınetrede . men ren yaparak durmuştur. Bu len·nı· ı'1!>.ve edı'yorlar. 
a ılece "'· n sesı du d d "' 

h ı · gı tetkik edilec kt' uyu. sıra a a çocuk tekf'!rlekler altın· Son zamanlarda •ehrimize 2550 ki· 
e ıada zab e ır. ney- d .. "ki k d' ,. 

nı ik l •lası kendi tahkik t a ~uru enme tev 1• ti iltica etmiı ve hepsi iıkan mıntaka-
k 1 ına etıni!tir S b a 1 

• Neden ıonra h• lk. cocuğu kur· lanna yollanılmııbr. 
ı an F " · er est bır ... 

ı.ı .. uruzan !İleb· k a • laTm&Ra koamua1ar. fakat coculi 
nuınij M 1 aptanları t 1 .. 

ve uıtafa 8 l ramvayın " h"..tan "",.aı.1,..,.,. kop mobılıyle Cerrahpafa: hautahaneıi 
rında n ·b· ey er hakla. • h · _] ~ 1 ,_. · 
h e aı ı ınuarnel 1 rnus. '"v"' naJıl:! ""'A mr h" M" cı· ne kalduılmıt kendiıine hutaha· 

enüz t b· e yapı acai k 1 k 1," • :ı · ' 
h·'-I es ıt edilrnenıekl b b 1 arı ıu·.ııı eme" r -·f fl! .... ,..ı.•nesİ· 1 nede ameliyat yapdmııtı.Buna rai ... ~ arınd d e era er • .. t .... , .. .. 
t a •va açılın d " "'0 u"ı ..,,.Ah·- 'S:tı1ra~" ;n,. •-· · men çocuk bu sabah ölmüttür Ço 
ellleldi d aaı a ınuh \ il . . 1 l ' . r enilebilir. • av~~ · ~anı r:n 1 ~. '°'ir ;\.,. ~on .. ~ ,.:-ka cuğun hüviyeti hala anlatılama· 

maha11ıne gelen imdadı uhhi oto." mııtır. • 

416 bin • 1ra 

J. Feldman fabrıkasından 
bu kadar ceza isteniyor 

Banak ticaretile meıgul E. 
F eldman müeaaeıesinin 931 sene· 

si muamelelerine ait mühim bir 
kazanç vergisini vermediği Gala· 
ta Maliye tahakkuk ıubesi tarafın 
dan meydana çıkarılmııtır. Bu 
müeasesenin J. F eldman Koman· 
:dit tirketine devrettiği bazı hu· 
kuk, imtiyaz ve tesisat için yaptığı 
muameleden husule gelen karı, ka 
zanç vergisi beyannamesinde gös· 
termediği, bu sebeple 208 b:n lira· 
hk vergi bedelini vermediği tespit 
edilmittir. 

Maliye tahakkuk ıubesi bu ver· 
ginin cezasile birlikte tutarı olan 
416 bin lirayı tahakkuk ettirmiı 
ve ihbarnameyi alakadar müesse· 
ıeye tebliğ etmi§tir. 

Veliaht Hz. 
(Ba~ tarafı 1 inci sayıfada) 

Veliaht Hazretleri asarıatika· 
nın ikinci katındaki kütüphane aa• 
lonunda bir müddet ıiıtirahat et· 
mişlerdir. Bu sırara Prens Haz · 
retleri müzeyi ziyaretleri hatırası 
olmak üzere müzenin başlıklı ki -
ğıdı üzerine imzalarım atmışlar 

ve demitlerdir ki: 

"- lıtanbul müzelerinin töh· 
retini uzaktan işitmittim. Fakat 
müzelerinizi gördükten ıonra bu 
şöhretin tahminlerin fevkinde ol· 
cluğunu gördüm.,, 

Prens Hazretleri müzeden ay • 
rılırken müzeler müdürü Aziz Bey 
kendilerine müzedeki eserleri 
gösteren bir albüm vermittir. 
Prens Hazretleri saat on bete 
doğru Sultanahmet camiini gez • 
miştir. 

F eldman müeaseseıi 
miiddet zarfında itiraz 

muavven Adliye intihap encümeni 
edebile· 

cektir. 

KAYIP ÇOCUK - 336 doğum· 
lu oğlum Hayri oğlu Salih Necati 
senelerden heri kayıptır. Ma· 
lumatı olanların insaniyet namına 
haber vermelerini rica ederim. 

Cerrahpaıa Hobyar Y okuıçef· 
me 28 No. Hayrettin 

Ankara, 8 (Huıusi) - Adliye 
intihap encümeni yeni hakimler 
kanununun tatbikinden yani ki • 
nunuevvelden önce toplanarak, 
tefrik encümeninin hazırladığı ter 
fie ıayan hakimlerin tayin liıtele· 
riyle mefgul olacaktır. 

Glevya nahiyesi lspartaya 
....ııı1,..----~---~11ııııı. I bağlandı HABER Ankara, 8 (Hususi) - Dinar 

Akşam Postası 
---~ 

ISTANBUL AN 
KARA CADDESi ldarehaneıi ı 

------

kazasının Golva nahiyesi adliye 
teıkili.tının lspartanın Uluborlu 
adliyesine bağlanma11 kararlaıtı· 
rıldı. 
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ıL.An TARiFESi 
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Keaml Ulıı.la.r 10 ı."llruıtur. 

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

Sahibi ve Neıriyat Müdürü: lıtanbul Yenipostahane kar· 
HASAN RASiM tısında letafet Han. 

6aaıldığı yer: (VAKiT) Matbaa111 1 ~ ... .................. ~------·--------_.~ l 



lzmir körfezinde 
iki Fransız torpi
tosu geri çevrildi 

Musul petrol kuyuJanndan js- süratle getirilmesini temin jçin simlerimizde bu bomların döşen-
tihsal edilen petrolün ihraç iskele- madenlerden ta denize kadar bü- mesi faaliyetine ait iki manzara 
lerine daha az masraf ve fazla yük borular döşenmektedir. Re - görülüyor. 

[-:-:--_E~S_N.._A.._F_V_E----:...:;I Ş~ÇL.:1:___1] 
fziyet etmeyin Kaçak usulle Dalına ~inmemeli! 

Bir satıcı kadın
lardan şikayetçi 
Kumkapı - seyyar 

Efendi ne diyor: 
satıcı Nul 

Görüyorsunuz: Herkesin yük . 
süz çıkamadığı bu yokuıları biz 
günde kim bilir kaç defa 11rtımı:ı

da küfe, önümüzde yük iner, çı
karız. 

Kazandığımız her bir kuruı 
için akıttığımız ter bilmem ölçüle
bilir mi? 

Fakat ne yapalım: Çalı§ıp ek -
mek parası kazanmak için yorul -
mak ve ter dökmek lazım.. . 

Bu seyyar satıcılık kadar, bel
ki ter döken hiç bir esnaf yoktur .. 
Dütününüz bir defa! Bizim müş

aterilerimiz kadınlardır. Onların 

iıe ne kadar müıkülpesent olduk
larını ıöylemiye lüzum yok .. 

Bunlar bizlere çok iziyet edi
yorlar. Bizi hiç düıünmüyorlar. 
Pencereden çağırırlar. Küfeyi sır
tımızdan indiririz.. Pahalıdır, iyi 

değildir, töyle, böyledir, diye al -
mazlar.. Kendilerinin yüzlerine 
karıı söylemiyoruz, bari siz ya -
sın: !:fer ahnryacaklaraa nafile 
Y.ere eziyet etmesinler •.• 
--~ • 1 

işçi çalıştırılıyor! 
Yeni dükkan 
açanın şikayeti 

Şişlide Kara -
rl fabrikasın -

la çaJıı~an ına -
angoz Mehmet 

,...fendi matbaa - Kasnnpaşada Uzunyolda ahçı 
rmza gelerek şun Limnili Mehmet Ali usta diyor ki: 
'1n söylemis -. ~ 

·r : 
"- Sirkecide -

'emir kapıda 

Bu dükkanı açalı dört ay ka

dar oluyor. Mübalagaaız söylü • 

yorum her iki günde bir bir bele-

Marangoz 
Mehmet ef. 

"F · d" ... ,, garaıın - ıye memuru gelir, şunu şuradan 
da Ti~rk tebaa- kaldır.. Şuna şöyle yap. 

sınd an olmıyanlar, gizli surette ça 
lışıyorlar. Bunların seyyar tezke
releri olmadrğı gibi, kazanç vergi
si de vermezler. 

Ben 100 kuruıta 27 kuru! ka
zanç vergisi veriyorum .. Bana ya
zık değil mi? Bu hak mıdrr, Ay
nı sınıfta olduğumuz halde ben 
vergi vereyim onlar vermesin, son 
ra da hükumetin bunları çalışmak 
tan meneden kanununa rağmen 
hala gizli çalışsınlar? 

Bu vergi meselesini Maliye tah· 
sil şubes1ne söyledim. "F ... 11 gara
jının tam olarak ismini de söyle

dim. Bana bir istida ile müracaat 
etmemi söylediler. Benim ne mec
buryetim var. Kendilerinin takip 
etmesi lbım gelıwg mi? Hem de 
ihbar vatci oluyor. 

Hepiıinin ayrı ayrı dediklerini 
yaptım. Şimdi de tencereleri dc
ğiıtir diyorlar. Sebebi de eskiliği 
imi§. Bu gördüğünüz tencereler· 

le yemek piıirilmez mi? Bunun 
sıhhate mazarratı neresinde? 

Bunlardan maada· söylediğim gi
bi dükkanı açalı daha henüz dört 

ay olmuşken benden kazanç vergi 

si istiyorlar. Bu seneki vergi tar
hında hesaba ben de dahil edil -

mişim. Halbuki bir kimse yeni 

dükkan açarsa bir senelik vergi -

den muaf tutulmak hakkını haiz
dir. Şayet ıöyledikleri otuz dört 

lira vergiyi de almak ister ve alır· 
larsa benim de dükkanımı kapat• 

mak mKhurivetinda kalacağım 

muhakka1rtrr. .. 

Her parçasa ayrı bir heyecanla okunacak macera 
kıskançlık, kuvyet, a,k ve sevabat romanı ' 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
Tefrika rto. S& 

Üçüncü günü, karı11 ve oğluyla 
beraber yola çıktı. Aıita Hergülün 
yokıuzluğunu bu zamanda anla -
dı. 

Meğer o, ne kıymetli, ne can • 
dan arkadaşmış .. 

Onun iri vücudu, kuvvetli ade -
leleri küçücük bir akrebe mağlup 
olacağı akla gelebWr miydi? 

Hergül şöyle.. Hergül böyle .. 
Aman Hergül buradan... Şu ağa
ca çık .. Hergül bu yolu aç .. Her
gül su dalı kır .. Hergül su bul.. 

ıv;:;:~·ı 
j Şekipı 
····-··--·-· 

Bütün bu emirlere bir kuzu ita-
atiyle baş eğen Hergül, gözlerini 
kapadıktan sonra artık uçsuz bu -
caksız ormanlarda tesadüf edilen 
müıküller kolaylıkla yen~lemiyor· 

du. 

re yüluekliğinde ıelileler _ -.1 
derin ve vahşi nehirlerinde bl" 
çeşit timsah, binbir çet~ .J 
aygırı bulunur, vahşi filler :P'. 
halinde dolaıır, antiloplar,~ 
lar zürafeler1 gergedanlar, 1'. 
eşekleri sürüler halinde gezetı.J 
yalar arasındaki gizli maial" 
rın hemen her biri aslan ve ~ 
lanların hüküm sürdükleri Y~ 
di. Yamyamlar bu ormanda 
kere gorillerle de karıılat~ 

yed 

dı. .1. 
Hayatlarında hemen her d-" 

böyle vahıi hayvanlarla ka~ 
mıy ve boğufmaya alıımıt 

olabilecek yamyamlar bile bu ormanın ~ 

Sü1eyman, kırk yaıında .atıldığı 
bu maceradan elli bet yatında kur 
tulmıya çabalıyordu. 

içine girmek, adını andıkça af. 
Bunda muvaffak 

miydi? • 

Jkjnc; kısım 
-1-

• rirlerdi. 

go 
bir 
di, 
ke 
ile, 

bel nıl 
0J lik 

ord 

lıte Manza servetinin 
teıkil eden bakırlarını bu 
içinde bir mağarada saklıy 
Manza bakırları uğrunda her °J 
Vandu'nun emrine sekıen rıstl" 
du muhafaza edebilmek içill 
yüzden fazla ~.dam gönde 
mK.buriyetinde kalırdı. 
bekçilik yapan yamyamlar a 

y AMY AM KRAL I MANZA'Y A 
GELEN HABER 

N:yam Niyam kabilesinden bir 
vahşi, dili bir karıt dıtarıda Man• 
zanın sarayına dotyu ko uyordu. 

Yol da kendis:ni bu delice koşuş
tan alıkoymak istiyenlere muka
vemet ediyordu. 

Manza, büyük Manza .. O, Mi· 
yan Miyam'ların reislerinin reisi, 
bu şöhretli kabilenin eşi yok kra· 
lıydı. 

Koca Monito vilayetine ancak 
o hükmeder, bütün kabileleri o· 
nun bata ıeçirdiii reisler idare e· 

derdi. 
Manzanın sarayının bulunduğu 

bu kasabada herkes bu dili bir ka
rış dışarda kotan adamı tanıyor· 

du. 
O, Manzanın itimat ettiği adam 

}arından biriydi. Vandu diye çağ· 
rıhr, Krala a:t bakır etyaların sak 
landığı Karat ormanındaki mağa
ranın bekçisiydi. 

Emrinde tam ıekıen Niyam Ni
yamh yani yamyam vardı. On ıe • 
neden daha çok bir zamandanberi 
Kralın bu vazifesini yapıyordu. 

Onun kapkara vücudunu güne§ 
ııığında pırıl pırıl yapan heyeca· 
nının sebebini kim merak etmez· 
di; itte bu yüzden herkes öğren· 
mek merakına dütmüttü. 

Acaba mağaraya hücum .ed;n 
mi olmuştu. Fakat, hiç bir yllln· 
yam buna ihtimal veremiyordu. 

Karat ormanı tekinsiz bir or• 
mandı. Buraya kendini bilen hiç 
kimse girmeğe cesaret edemezdi. 
En az seksen yüz kitilik kafileler 
halinde, o da pek ender zamanlar
da mecbur olundukça girilirdi. 

Bu orman Afrikanın balta gör
memit ormanlarından biriydi. 

Burasının serin ve sulaklığı, 
dünyanın en korkunç hayvanları· 
nı içinde toplamıştı. 

Gökyüzünü kaplıyan hüvük a -
ğaçlar arasından yüz, iki yüz met-

üç günde biri veya ik=si vahşi 
vanlara kurban giderdi. 

Vandu kasabada çok nadiJ. 
rünür, fevkalade bir şey olra~ 
Manzayı bizzat rahatsız etııı 
Vandu karısını da mağaray• _J 
mııtı. Bütün günleri orda g~ 

Vandu sarayın önüne gel] 
zaman yorgunluktan tanı'j 
bitmiş bir haldeydi. Zaten İÇ 
girmeye muktedir olamadaıı 
kömür çuvalı gibi devrildi. 

Çok kotmuştu, ıusuzlukt•~ 
zı köpürüyor, gözleri kararıY 1'; 
imdadına koşup gelen saray ~ 
cilerinden üçü, onu güçlükle """ 
dırıp bir gölgeye çektiler, su 
ler; kendisine getirdiler .. 

Vandu lakırdı ıöyl\yecek b 
değildi; yalnız, kesik kesik: 4 

- Manza ! Manza ! ..... 
Diye biliyordu. ·~~ 
Vandu pek ili Manzanın, 'r) 

yamlar Kralı Manzanın her i~ 
len zamanda görülemiyeceği~iJ 
liyordu. Fakat, görmesi rotl'.ı 
kak lazımdı. Hem de henıeıl 
dakikada.. ~ 

Manzanın teırif at nazırıfJ_' J 
her gönderildi. lkiıi bir ~ 
yalnız kaldılar •• Sonra o da~ 
kak surette meselenin krala "':J 
verilmesi lüzumunu ileriye ~ 
ve doğruca harem dairesine ~ 

Halk, yamyamlar, sarayııı ~J 
da bekliyorlar, sesleri ti .,:P' 
içine kadar yayılıyordu. _J 

Bekçiler, uzun müddet bd""J 
dağıtmıya uğrattılarsa da ı,.t'/ 
kamayacaklarını anlayınc:Ş 

geçtiler. 'f 
Ormanda ne vardı? Kralıt' 

zinesi yağma mı edilmiıti? J 
(Devaıos 

edi 
Fra 

ın 

uğ 
ke 
ha 
Bu 
le 
le 

ka 
ni 
Ya 
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4 Kuru' Telefon: 23972 

Aleksandr'ın 
istiklil 

10 Birinci tetri" 1934 ÇARŞAMBA Sene 4 Sayı: 881 4 Kuru' 
================================-============~=== 

ölümü 
hevesi 

ekalliyetlerde 
uyandırdı 

' 
r 

!u1l.o~lavqa şiddetli tedbirler alıyor, Ordu müteyakkız! 
orfı ~'d_arenin ilan edildiği bildiriliqor! Telef on muhabere-
SofYa,!~~ı": kesilmesi yüzünden Belqratla konuşamadık 

:yedi bucuk tel ~susı, saat on muvaffak olamaz. Yüzlerce po· çıkmıftır. Kraliyet hükumeti ordu defa baygınlık geçirmittir. """'S' 

goslavy~d~ e. onla) - Yu- lis ve muhafız arasından sıyrılıp T •• k• d ve donanma Ha§lnetlu ikinci Pi· Krahn naşi gemiye 
tır. Kralın ~':;~! .. ~~ karışık- otomobilin çamurluğuna çıkması ur 1 ye e er Hazretlerine sadakat yemini götürüldü 
fade ederek b~r.nden isti- ve gerek krala, gerekse M. Bartu- Matem yapmı§lardır. Marsilya, 10 (A.A.) - M. 

~ ekalliyetler j tik ~n rpuhalif ya bililtizam ate§ etmeğe muvaf- Krallık otoritesini muvakkaten Löbrön, M. Tardiyo ve M. Heryo 
d ~ kalkışnıı81arJı lal davasına fak olması ve attığı kur§unların üzerine alan hükumet, tetk!latı geldiler. 
a goslav Vahd t~· · Kral, Yu- büyük bir isabetle hedeflere vur- Ankara, 70 ( A.A) - esasiye kanununun 45 inci madde-
t " h!r dernir el;. ını temin eden maıı bunun daha evvelden mü· Yugoslavya Kralı Haz- si mucibince ayan ve mebusan 
n rJ: dı, bazı hal ı. }Halbuki şim- rettep ve bu adamın seçme bir a· 1

• ret/eriyle, Fransa Ha- meclislerini 11 tetrinievvelde mü! 
ıa. ~edonya ko y~tn ~rı~ ve Ma- dam olduğunu anlabyor. Böyle 1 terek toplantıya davet etmİ§lİr. 

ıle b ını esının t vik riciye NazıTı M. Bar-
, U büyük d eş İ bir ıuikaıt en ataiı be§ on ki§inin Meclisler, tetkilab esasiye kanu -

bel nıhnak ist . evlet Parçala- yardımı olmadan yapılamaz. tu'nun ölümlerinden nunun 42 ve 59 uncu maddeleri 
o

1
J lik henüz i~RIYor: Seferber· Bu adamlar kimdir? Bu adam· hasıl olan derin tees- mucibince yemin edeceklerdir. 

ıy ordu .takanr:ı:~mediyse de lar memleketten ya kaçmak, ya· sürden dolayı bugün Kral Aleksandr, ıon nefesini 

nıer,J lYabet k !!': hut ta kovulmak suretiyle ayrıl- l vermeden evvel söylediği son ve 
edı"len Prens penoldısıne tevdı" . k l l . d yapı ması kararlaştı- A k ı· ı mıt ıergüzef tcı ve a P erın e yegane e mıe fU o mu§lur: 
Fransada oJduğu jb~ Sırada ıayri metru bir hürriyetperverlik rı/an belediye seçimi "Yugoslavyayı muhafaza edi. 
o la rada üc k" ~ın, Yu - hiııi besliyen tehlikeli canilerdir. şenlikleri yapılmıga- niz.,. 

:r-ekkep bir -; ışıden mü- Bizi sevmiyen ve düşmanları· caktır.. Kralın, millete bıraktığı en 
~şkil edilın1•111ı~ıyabet heyeti mız olan bazı memleketler bu a- büyük miras iıte budur. 
nı b ~ ır Pre p HABER: - lstanbulda da ten· 

Ya etin · ; ns ol'a damları himaye ederler. Avuç Kraliyet hükUmeti, bu mirasa ce ... · d Verıhp v ") . tik için evvelce aaılmıt bulunan bay-
h gı e llleşkükt.. erı lllıye- dolusu para aarfederek bu fena raklar, bugün indirilmiıtir. Daire· sadık kalmağa bütün Yugoslav 

er kafadan b" ur. Hulasa fikirlerini beslerler; bu da onlar· ıedre bayraklar yanın asılmı§tır. milletini davet eder.,, 
tadır. E ki de:· ses çıkınak- dan biridir. \. .,1 Müteveffa Krahn vasiyet· 
tan eser kalın ır zapturapt. Şurasını da unutmamak lazım- namesinde neler var? 

So aınıştır velde saat 16 da Marsilyada al -
fva (H .. ' · dır: Belgrat, 10 (A.A.) - Kral A· 

l f .. ' ususı sa t 18 çakça bir suikasta kurban gitmi•-e on) - y ' a te- ş t & k 1 d 3' leksandrın vası"yetnamesı" bu sa• tu·· Ugoslavy ·ı aye' canı, ur§un arını sa e tir. Kral, müttefik Franıaya sulh 
n ntuhab a l e bu··· Al 1-- d t c"h t d" b . hah . arılmı•tır. Vasiyetname açı-liud l erat kes") · . e&aan ra ev 1 e sey 1

' u cı- eseri için seyahat etmekte idi. :r 3' 

ut ar k 1 ınıştır. nayeti Yugoslavyanın dahili va - , lırken Prens Pol, Başvekil Uzuno· 
]efon1ar İşl:~nınıştır. Te- ziyetinden doğmut addederdik. Bu eseri kaniyle teyit ebniştir. viç, Belgrat valisi, muhafız ku· 
Javyanın Vazi IY?r· Yugos- Ukin Fransız eki.birinin de ayni Teıkilih esasiye kanununun 36 mandam Ceneral Givkoviç ve mü· 
şe ediliyor. Yetınden endi- tabancadan atılan kurıunlara he· ıncı maddesi mucibince ilk doğan tevaffa kralın seryaveri hazır bu-

tatl J lIABER - :M def olmaıı, bu cinayetin beynel· oğlu Hatmetlu Kral ikinci Piyer lunmutlardır. Kral Aleksandr 
Yo'j falar Yugoslavy U~jaddit de- milel mahiyette olduğunu iıbat Hz. Yugoslavya krallığı tahtına ikinci Pier ıinni rütte vasıl olun-
y fi. ntuhaberesi teın~ 1• e telefon ediyor. Bazı devletler caniyi kış· cıya kadar niyabeti saltanat mec· e; uğraştıksa da ı ~nıne biz de kırtmıtlardır. Suikast mürettep· B ı·r ihtiyarı lisine Prens Pol Karacoceviç, a• 

h
kezi de Yugos)s anbu) iller- tir. yan azasından ve eski nazırlardan 

abere etrn · .. ~~·anın ınu- ~ .ı,; ~ k • 1 Radenko lstanoviç ve valilerden 
bl Bu suretle kedıgını __ bildirdi. estı er Doktor Perovititi tayin etmekte· 

leıniş oldu.. arışıkbgın iler- Belgrat, 10 (A.A.) - Kral A-
lebiJir. guna ihtimal Veri- lekıandr'ın feci ölümü umumi bir dir. Niyabeti saltanat meclisi a· 

elem ve derin bir matem uyandır· C b b zalarına icabında vekalet etmek 
At· inayetın se e i henüz k d" 

ldonl~n)a -Y (Huıuıi, saat 18 te- mııtır. Kralın bu kadar feci bir üzere de şunları gösterme le ır: 
in L ugoılavy ·ı tarzda ölümü bütün Yugoslavya- kat'i olarak anlaşılamadı Prens Pola Belgrat şehri askeri 

Uoabereler k .1 a 1 e bütün Dün gece Üsküdar Karacaah- S t.n · . esı mittir. H d yı derecesiz bir acı içinde bırak· kumandanı Ceneral T om iç, tan· 
1serı ve dı . u ut- met mezarlığının yol kenarı cihe· d J · p nır.Yor. §arı kunıe bırakıl· maktadır. Bütün memleket uğ· koviviç'e ayan an anın ve ero· 

A radığı bu felaket içinde sükuneti tinde bir cinayet itlenmi§, altmıt viç' de ayandan Zalta vekalet ede-
tina 10 (R ı· d b k k d yedi ya•larında bir ihtiyar bog-a· ki d" - Yu •

1 
ususi _Saat 19) e ın en ıra mama ta ır. Ha- :ı- ce er ır. 

d ·ı ıos &\'yada ö f• ·d her alınır alınmaz bütün mag-aza· zrndan kesilerek öldürülmüıtür. Zavalh Krall~e .. 
e ı diği h b r ı ı are ilan ld l "S .k .. a er alınmıttır lar ve umumi mahaller derhal E e ettiğimiz ma umatı a§ağıya Marsilya, 10 (A.A.) - Yugos-

Uı a t b . h A s e azı devletleri kendiliklerinden kapanmıılardır. yazıyoru~. lavya Kraliçesi, saat s le ususı 
D·· Parmağı var! n Çok sevdiği hükümdarını kaybe· Üsküdar orta mektep talebele- trenle buraya gelmittir. istasyon· 

k unyay1 velvele " den Belgrat halkı elemini açıkça rinden Hakkı Efendi bu sabah Ka da, kendisini bahriye nazırı, as-
aıt etrafınııd y ye 'Veren ıui· göıtermektedir. Sokaklarda biri - racaahmet mezarlığı önünden ge· keri, bahri ve sivil erkan karııla-

:nin fikirlerin7,0;':0~la~ muhafiJi. biriyle ağlıyarak görüıen bir çok çerken bir adamın hareketsiz ola· mışlardır. 

Çok müteessir olan M. Löbrön, 
M. Yeftiç ile Yugoslav sefirine 
doğru ilerlemi! ve hükumetin ta
ziyetlerini bildirmiıtir. Sonra hep 
beraber belediyeye gitmitlerdir. 

Her iki ceet tahnit edilmittir. 
Gayet cessur bir vaziyet muha

faza eden Kraliçe, biti tik odada 
dua etmektedir. 

M. Löbrön, tarif edilmez bir 
teessürle taziyetlerini Kraliçeye 
bildirmiştir. 

Kralın cesedi, saat 16 da Dub
rovnik krüvazörüne nakledilmit -
tir. Dubrovnik, peıinde iki kruva• 
zör ve bir torpido muhribi filoıu 
olduğu halde bugün hareket ede
cektir. 

M. Pietri Kralın cesedi ile gi· 
decek ve Maretal Peten ile bera· 
ber Fransayı temsil edecektir. 

Kraliçe, saat 19 da M. Löbrön 
ile beraber Parise hareket etmit· 

tir. Orada Kral Piyerle buluta • 
caktrr. 

Katilin pasaportu aahte 
imlf ı 

Prag, 10 (A.A.) - Cetaka a • 
jansı bildiriyor: Kalemenin pasa
portu sahtedir. Zagrepteki Çek 
sefareti Kalemene hiç bir pasa -
port vermemiıtir. • 

M. Bartu'nun cenaze 
merasimi 

Pariı, 10 (A.A.) - Milli konıey, 

M. Bartunun milli cenaze meraıimini 
Cumartesi olarak teabit etmİ§tİr. 

Katili par~ahyacaklardı 
Polis ve süvari müfrezesi kati

li linç etmek istiyen halkı zorlukla 
tutabilmitlerdir. Katil Yugoslav· 
dır. lsmi Petrus Kalmendir. 

1898 de Zagrepte doğmuıtur. 
Mesleki ticarettir. Üzerinde ma • 
yıs ayında Zagrepte verilmit bir 
pasaport vardır. 28 - 9 - 934 
tarihinde Valorbeden Fransaya Yanı dikkat ·· 1 .u . ." ize tuta.· kimıelere rasgelinmektedir. rak mezar ta•larından bı"r·ı yanına S hl · k l" t .. _Cin IOz erı soylediler: 3' iya ar gıyen ra ıçe, eessur· 

•Yet tah .. b" f Yugoalav milletine uzanmıt olduğunu görmüt ve ya- den bitkin bir halde idi. Yanında geçmiıtir. 
talııi b"ır c·· ' 

11 ır eYerandan beyanname kuld w k" Kralı hamı"l bulunan otomobı·ı ur ettea · d nına so ugu va ıt feci bir man Madam Heriyo bulunuyordu. 
ıne.hsulü f 1"L-· • zıya e cemiyet Bel t 19 (A A ) H k 

"'Ollt ve kt d ıra' · · - ü u- zara ile karıılafmıtlır. Zira gör - Trenden iner inmez, doğruca kra· 
adanı eğer d I" rme e ir. Bir met Yuıoılav milletine aıağıdaki 
Ctine h"ıç b"ı e 1 değilse kendi ken- be düğü adam kanlar içinde boğazın im yatmakta olduğu vilayet kona• 

r yanameyi neıretmittir: d k ı b. ld 
,"tr.an.w. .. ~a. kal~ böyle bı"r .

11 
an esi miı ır vaziyette yatmak ğına götürü ü. 

-.~ Büyük Kralımız birinci Alek- tadır. d 1 gelı·ncı"· Ka:lk'!aa da Liyon an Marsi yaya 
lııt lf Mndr Hazretleri .dokuz teıriniev- .(Arkuı dördüncü de) ~ . y_e kadar, kraliçe, yolda bir kaç 

belediyeye doğru yoluna devam 
etmit ve kalbinden ve karnından 
yaralanmıt olan kral, belediyeye 
muvasalat eder etmez ölmüttür. 

(Arkası dördüncü de) .... :ı:.. • 



lzmirdeki hadise hakkında 
beyanatta bulundu 
Yarın limanımıza gelecek olan 

Fransız bahriyesine mensup Gue· 
pard ve Cassard torpido muhriple 
rinin İzmir limanını ziyaret etme• 
!erine hükumetimizce müsaade e .. 
dilmediği halde muhriplerin vakıt 
ve zamanile kararımızdan haber• 
dar edilmiyerek lzmir limanına 

girmek teşebbüsünde bulundukla· 
rım ve ıahil ilDUhafız bataryaları· 
mızm bir el kuru sıkı top atmaları 
üzerine uzaklaştıklarını dün yaz· 
mış ve bu huıuıtaki tebliğleri nef· 
retmiştik. 

Doıtane bir tekilde bertaraf e• 
dilen bu hadise hakkında Franıız 
sefiri M. Kaımmerer dün b:r mu• 
harririmize şu beyanatta bulun· 
muştur: 

"-Her !ey çok iyi ve çok ça· 
buk bir tarzd~ halledildi. Esasen 
ehemmiyetsiz olan hadise, Pire· 
den hareket etmiş ve açık denizde 
bulunan muhriplere, Türk hüku· 
metinin cevabım tebliğ imkansız· 
lığından ileri gelmişti. İki gemi, 
İzmir limanına girmeğe mezun ol· 
duklarmı düşünerek girmek iste· 
mişlerdir. Fakat bunun kabil ol

madığını görünce yollarını değiş· 
tirmişlerdir. Paristen gelen bir tel 
graf İzmir körfezi önünde sis ol .. 
Cluğunu haber vermektedir. Meıe· 
le !bundan ibarettir. Her şey kolay 
hkla ve dostlukla halledilmiştir. 

Türk - Fransız dostluğuna as· 
la halel gelmediğini ve aramızda· 
ki samimiyetin berdevam olduğu· 
nu iıpat için iki muhribin ·buraya 
geliıleri münasebetile bazı eğlen• 
celer tertip edeceğiz.,, 

Ölçüler nizamnamesinde 
değişiklik 

Ankara, 9 (Huıusi) - Ölçüler 
nizamnamesinin 170 inci maddeıi 
değiştirilmiştir. Yeni maddede 
"Metre sistemini kullanan bütün 

müesseselerin ellerindeki ölcü ve 
tartı aletleri belediye ayar memur 
luğunda, senelik muayeneleri ya· 

plarak damgalanır; bunların 
üzerlerinde ayrıca belediye ayar 
damgası bulunur; bu kabil alet· 
lerin kullanılması her ne kadar 
birinci teşrinin otuzuna olarak 
tahdit edilmişse de ikinci senelik 
muayeneleri birinci kanunun bi • 
rinci gününe kadar muteber tutu· 
lur.,, denilmektedir. 

Posta telgraf umum 
müdürü 

Akara, 9 (Hususi) - Antalya 
valisi Nazif Beyin Posta: Telgraf 
umum müdürlüğüne tayini yüksek 
tasdika arzedildi. 

Sabrk müdür Edip Cemil Beyin 
derecesiyle mütenasip diğer bir 
mahalle tayini mukarrerdir. 

Hastalıkları arştırma 
enstitüsü kuruluyor 

bir ispanya saat başında 
kargaşalığa sahne oluyor 
fknlliyet 
nıe~teolerin~e 

Başka yerde işi olan 
muallimlerin vazifelerine 

nihayet verilecek 
Ankara 9 (Huıuıt)- Ekalliyet 

mekteplerine tayin edilen Türkçe 
muallimleri hakkında Maarif Ve· 
kaleti bir tamim ha:zırhyarak mül· 
hakat maarif müdürlüklerine bil· 
dirdİ, Bu tamime nazaran: 

Ekalliyet mekteplerinde mu .. 
allimlik için timdiye kadar müra• 
caat edenlerin istida ve evrakları 
tasfiye olunacak ve bundan böyle 
bir haksızlığa meydan vermemek 
ve müracaatların sırayı takip et • 
mek üzere beyanname usulü tat • 
bik edilecektir. 

Halen ekalliyet mekteplerinde 
muallim bulunanlardan başka bir 
vazife ile meşgul bulunanların 

muallimlik vazifesine nihayet ve• 
rilecek ve badema hariçte İ§İ ve 
mesleği olanlar bu muallimliklere 
tayin edilmiyeceklerdir. Muallim 
mektebi mezunları ekalliyet mek· 
teplerine tercihan tayin olunacak
lar ve bir mektebe devam eden 
muallimlik etmek hakkını haiz o • 
!anlara: da bu mekteplerde, mu .. 
ayyen ders saatleri verilecektir. ------------Maarif Vekili bey lzmirde 

İzmir, 9 (A.A.) - Maarif Ve· 
kili Zeynelabidin Bey, dün akşam· 
ki Afyon trenile şehrimize gelmit· 
rit. Vekil Bey, habersiz olarak gel· 
diği için kendisine istikbal mera• 
simi yapılmamıştır. 

Trenden iner inmez, derhal 
muallim mektebi erkek ve kız lise· 
lerini tefti§ etmit, leyli talebenin 
vaziyetlerile alakadar olmu§tur. 
Teftişini bitirdikten sonra İzmir· 

palas oteline giderek orada mi -
safir kalmıştır. 

Vekil Bey, lzmir'de üç gün ka· 
dar kaldıktan sonra Aydın' a gi -
decektir. 

Elektrik şirketi komiseri 
Ankaraya gitti 

Ankara, 9 (Hususi) - latan· 
bul şirketler k~miseri Civanşir 

Bey Ankaraya merkeze alınarak 
yerine Nafıa Vekaletinden mühen· 
dis Ihsan Bey tayin edildi. 

Sokak muharebeleri yeniden başladı 
yiyecek getiren arabalar ateşe tutulu yor 

Madrit, 9 (A.A.) - Gün, ol -
ilvkça ıeasiz geçtiği halde, öğ • 
leden sonu, ıehirde tekrardan 
sokak muharebeleri baılamıştır. 
Bir çok yerlerde bombalar atılmıı 
tir. Şehrin iaşesi gittikçe güçleti • 
yor. Yiyecek taııyan arabalar, 
hazan ateşe tutuluyorlar. 

Ortada istasyonda ııkı bir çar • 
pııma olmuş ve 6 kiti ölmüş, bir 
çok kimseler de yaralanmıf lır. 

Puerta del Sol'da da, ayni surette 
kanlı badiıeler olmuttur. 

Asturiyaı'da ordu ilerlemek • 
tedir. 

Palençia yakınındaki bir köy· 
le asiler bir kttlayı uçurmuılardır. 
Sivil muhafızların çoluk, çocuk • 
larmı, k~smişler ve bir ökıüz yur • 
dundl\ ki çocuklarla rahiplerin ço· 
ğunu öldürmütlerdir. 

Madrit ile hudut arasındaki ti· 
mendiferler yeniden işlemeğe bat 
lamııtır. Yabancı ıazetelerin 
memlekete airmeıi yasaktır. 

Divanıharpler ite batlamıfbr. 
Umumi ıimendifer grevi bugün 

başlıyacaktır. Hükumet ihtiyat 
sınıfından olan bütün şimendifer 
amelesini silah altına davet etmek 
le buna mukabele etmektedir. 

Santa Katelina dağına aığınmıt 
olan aıiler, teslim olmağı teklif 
elmitler ve Libertad krilvaz&rii -

nün atet kesmesini dilemişlerdir. 
Aıturiyaa' da aıiler, 52 neferi 

taşıyan bir kamyonu dinamitle 
havaya atarak neferlerin hep bir· 
den ölümüne sebep olmu,lardır. 

Romanya Başvekili M. 
Titülesko ile görüşüyor 

Bükreş, 9 (A.A.) - Batvekil 
M. Tataresko dün aktam saat 16 
da Sinaia'ya gelmiş ve doğruca M. 
Titüleskonun yanına giderek ken· 
disiyle bir saat kadar görütmÜf• 
tür. Kral, M. Titüleskoyu bu ko
nufmadan ıonra kabul etmiflİr. . ~ :,. 

Sinaya, 9 (A.A.) - M. Tata· 
resko ile M. Titüleskonun araun· 
da dün geçen konll!manın, epey 
münakatalı olduğu ıöyleniyor. M. 
Titülesko istifa.sının sebeplerini 
sayıp dökmüftür. Sonra da aara· 
ya. gidip kral ile konu§muttur. 

Geceleyin, M. Titülesko, tek • 
rar Batvekili görınüf tiir. 

Madrit, 9 (A.A.) - Bir çar· 
pııma emasında M. Kabaleroı 
ile M. Prieto, muhasara altına a • 
lınmıt, fakat bir asinin ateti hi -
mayeıinde kaçmağa muvaffak ol· 
muştur. Su asi öldürülmü!tür. 

M. Prietonun oğlu tevkif edil· 
miştir. 

Madrit vaziyetinde bir değişik· 
lik yoktur. Cenup ile münakalat 
ve ınuhaberat güçlükle yapılmak· 
tadır. 

Leon, Aviedo, Bilbao vilayet· 
lerinde kıtaat ilerlemektedir. 

El Debato gazetesi aıilerin si· 
li.hlarınrn Almanyadan geldiğini 
temin etmektedir. 

Madrit, 9 (A.A.) - Sotyalist· 
lerin önderi, mebus M. Himtnyez 
dö Aıua, Madritte tevkif olun • 
muştur. 

Sebilede ıehrin bir çok nokta· 
larma makineli tüf ek yerlettiril • 
mittir. 

Bilbaoda gene karşıhklı tüfek 
ateşi olmu,tur. Dört ölü vardır. 
Grevciler bir çok fabrikaları tah
rip etmişlerdir. Elcezirede umu· 
mi grev ilan edilmi!tir. 

Gihonda, balıkçı mahallesinde 
barınan son asiler silahları ile tes .. 
lim olmu,lardır. 

Sandikalistlerin ileri gelenle • 
rinden Doktor Valina, ~ClaCJ Re· 

alda tevkif olunmuşlur. 
Madrit, 9 (A.A.) - Dün ak· ,am çıkardan bir istatistik, ihtilal 

kurbanlarını 500 ölü ve 2000 ya· 
ralıdan ibarel gösteriyor. 

Türk-Bulgar hudut komis· 
yonu işini bitirdi 
SOFY A - Türk • Bulgar muh

telit hudut komiıyonu i,ini bitirmiı • 
tir Protolı:ollann müıveddeleri yakın
da Sofyada imza edilecektir. 

Mısır kralının sıhhati 
KAHiRE - Kral Fuadm sıhhati 

hiısedilecek derecede aiırlaınuıtır. 

Kralı iki ltalyan doktoru tedavi et • 
mektedir. Berlinden de Profesör 
Bergman çağınlmııtır. 

Meşhur bir alim öldü 
Berlin, 9 (Hususi) - Büyük 

Arkoloğ profesör Bang Kamp bu· 
gün Darmestatda öldü. Merhum 
Türk mukayeseli ve tarihi grame• 
rinin müe11isiydi. 

Sabah gazeteleri ne diqorlar? 
VAKrr - Başmuharrir Mehmet Amn B. 

bugün, Fransız torpltolarmıa latanbulu zı.. 

yareti münasebetııe vukubulan hAdlııcden 

bahsederek, hAdiseyl tafsllAtUe anlatıyor. Ve 

buna böylece anlatmasına eebep olarak ta 
Türk - Fransız dostluğunun bir imtihan re
Çirml5 olduğunu gö.sterm('JC istediğini söylU. 
JOr. 

\la diyor ki: "Beynelmilel lı8\f&tta doat
lnk bağlarmm kıymeti1 ancak memleketler 
arasmla hazan içtinabı miimkün oimıyan hA
dkc>lere mukavemet kabllty~tlle ölçülltr.,, 

Melmıet Aımı Bey, memleketimizin mü
dafaası ne tespit edilmiş uııullere hlimıetkllr
hk göstermi, olmalda Fraıısa.nın. yalnız 

Türk hllkf:ıme11nln df'ğll, Türk mlbetlnln de 
kalbini yeniden kazandıfmı yazmaJ.."tadır. 

dürii1en Yugosla.vya Kralı hı:ıkkı:n~ bir ma
kale yazarak, bugönktl Yu«oelavya .tarihini 
anlatıyor. Hırn.tlar, Sırplar ve Slovenlor 
Krallığı iken bu Wkenln bllAhare devlet lda.. 
reelnl kendi eltne alan Kral Aleksanclrm tda
tesl "1tmda naaıl "Yngollavy• Knılhtı., 01-

dutwıu blldlrlyor. Soua, bu hldlsenin ehem· 
mlyetlnl kaydederek, Kral Hazretlerinin zl • 
yaı De Yngoela• mDletlnJn, an'-elerlrıe 'ba~ 
h kalaeağı ve hl§ flipa.e.is Türk lllll.letJııln de 
ayni hislerle "yükııek Yugoslav dostıutuna. 

bağlı kalaca~ı,, söylüyor. 
Mümtaz bir aiyul olan Fraıısu; llarleJye 

Naprınm zfyaı dola.yıııUe clotlt Franuya ta
ziyet ediyor. 

smdakl mUblm -kllDI anJattddan tıoua. 

yfilmek Yugoıılav - Türk doat.lajuna tenıaa 
ederek: 

''Dostlarmına Azami basiret t.avslyo ede. 
rlz ve doetlufumuaan dalma. llıeDdllerlle be-

raber oia.aatmı tıekrv iemln ederek Wltüa 
samlmlyetlınlde ıauvaffakıyetınlnl dileriz. 
Son söz ola.ak ~ylc ba.fıracağız ! 

Yugoela-yya Kralı Alek9an4r &bnü,tür. 
Yaşasın Yugoılavya?,. dJyor. 

Ankara 9 (Hususi) - Zira· 
at Vekaleti taraf mdan Ankarada 
nebatat ve hayvanat hastalıkları 
araştırma enstitüsü tesis edilecek· 
tir. Geçen hafta içinde buraya ge· 
len mütahassıs M. Kasner bu mü· 
essesenin başına getirilecektir. iz. 
mir ve :Adanadaki hayvan hasta • 
lıklan arattırma ve mücadele ens
titüleri de bu enstitüye bağlana
qktır, 

MiLLİYET - Ahmet Şükrü Bey Merıll
• yada Franıız Hariciye Nazırı ile blrlikt.e öl-

Cl.JllBURlYET - Yunus Nadi Bey de, 
Yogoıılavya. Knlaua 4ltbl rece selen. ölüm 
haberi fu:f'rine bir makale yazım,, l'E' Kral 
llazretlerlnln fazlleUerlnl ve ılyuet dllııya,-

ZAMAN - Eb\lzzlyl\ 7.ade Bel·, BW.art.
tanc1akl "Şipka. zaferJ., tezahüratı münase· 
betUe kendi pze't81ncle yazdıfı bir makale
nin, bir Bulgar patıe.blce tenkit edlldlftnl 
''im ılbi yauJarm iki dost mlllet araamı a.oa
cağr,. ıtöyl<>ndlğinl yazarak, Bulgarlara "ev
veli kenti l'l'Utelerlnclen tUa\yetl ve onlan 
akıl w mantık daireılne davet etmeğt,. tav
lllye ediyor. _, 

Yunan efkarı umuıni1' ·· 
ıince iyi karşılan~ öt 

Atina, 9 (A.A) - Bazı ~t~ cı 
dairelerinin hudutlarını ta~ıl ıJJfl 
intihap kanunun ilanı efkarı atf 
miye tarafından İn!İrah ile k I h 
lanmı§tır. Çünkü, müstak~r f~ 
kin bir dahili vaziyet tenıın. -~ d 
cek olan parlamento intiha~ 
bu kanun bir zemin hazırl~ 
tadır. _ıj r 

Siya•i mahafil, uzun ve ~ 
katli müzakereler esnasınbdt 

1 Çaldariıin göıtermiş olduju i:ı 
li ve uzlaşma zihniyetini t'-• 
etmektedirler. Bu müzakerat _» bi 
kin umumiyeyi son derece •~ 
leştirmitti. Jit 

Bunların muvaff akıyetıil, 
uğraması ise bilha11a M. Verıl -
loıla diğer muhalefet f ırkalatı-' 
islerinin göıtermİf olduk1arı U ; 

mar. yanaşamamalarından dl 

baistir. I 

Un üzerinde vergi kaç_, 
çılığı yapılamıyacai' 

Ankara, 9 (Huıuıi) - M-ıl 
V ekiletinin buğday koruma 11' 
nunu üzerinde bazı tadilat y•~ 
cağını evvelce bildirmi,tim. 
hususta öğrendiğim ıon haı,erl' 
re göre, verıinin buğday unu~~ 
alınması üzerine bir çak yerltl"!' 

unlara fula niıbette mıaır ~· ! 
pa unu karqtmldığı ve bu yü~ 
vergi kaçakçılığı yapıldığı, ~ 
arpa unlarının umwni aarfiyatıll"' 
ıittikçe çoialarak bujday unu ~ 
fiyatının azalmakta olduiu nı~ 
yecilerin gözüne çarpmııtır. ..~ 

Kanunda yapılmaaı düşü~~ 
tadilat, hem bu nokta üze~ 
h ... de~ •luı'an v• g 

ten fakir olanların vergileı-i 
zı kayıt ve p.rtlarla azaltılmafl 
zerinde olacaktır. 

2000 senelik bir T evr• 
Diyaribekir, 9 (Hususi) - ıJtt 

yarıbekirde Haham llyaa tarafıf 
dan Halkevine kıymetli bir te" 
rat hediye edilmiştir. J 

Bu Tevrat ceylan derisi üı ı' 
ne yazılmıt, dikiılerinde ip f 
yerine kursak kullanılnııştır .. ~~ 
rat 2 bin ıeneliktir, kıymetı 7" 

mi bin liradan fazladır. ~ 
Söylendiğine ıöre bunun ., 

b. ı ·ı· ••1 
Diyarıbekire ıelen ır ngı ıı 

rafından alınmııtır. 

İş kanunu Başvekalete 
veriliyor 

Ankara, 9 (Huausı) - ~ 
liye Vekaleti lt Kanunu liyi~ 
etraf mdaki tetkiklerini biti~ ~ 
tir. Vekalet layihada esaslı hır ·M 
dili.ta lüzum görmemişti~. Li~ 
buıünlerde Ba.,vekalete ıade 
lecektir. , 
Ankara belediye seç1fll' 

bugün başladı el; 
Ankara, 9 (Huıuıi) - Bel 

ye intihabı yarın onda batl•1jr 
caktır. Uk reyler Yenişehir, Ç , 
kaya mrnt&kan sakinleri tarafıı'...r 
lan veribneğe ba9lanmıştır. Jtef"'", 
binalarda tenvirat yapılmııtır· J4". 

Dün FJTka Vilayet İdare 

yeti toplanmı, künülerde ~ 
ıöyliyecekleri, yarınki me••1 l' 
teıbit etmiıti. Bugün ıabahtsl' , 
tibaren Hakimiyeti Milliye ~ 
danında ve Saman pazarıııd , 
kürsülerde muhtelif Fırka ıttt~I. 
supları tarafından konfersll• 
verilmektedir. 
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T Ürk gazetecisi 
ve 

nıatbuat hürriyeti 
i1' .. ~~i dost, ~~tti iki sevgili, yolda 

YUrurken, bırınin ayagvı aend l • 
.. t k" e er, 
o e ınin nasırına baaaT· ca 

tiJı' , nını a-
cıtır •.. 

edd Fkt''" a a • ı§m ıçınde suiniyet k 
ıJf1" tur. yo .. 

.r'f Bir ''pardon d k . 
• 11 h 11 d '' erne meaeleyı e ıır a e er. 

ed' Onun gibi d l l 
d b 

. ev et er arasında 
a u nev h·d· 

• 
1 a. ıaelerin zuhur et-

mesı gayet tabiidir. Fakat, kötü 
maksat olrnad v • • 1 

1 . b ıgı ıçın, an aınıa Ç&• 
re erı ulunur. 

Biz, bunları vukua geldı'kl . 
ün öv • erı 

gk grenıyoru:ı ve yazrnağa k l 
ıyoruz. a .. 

LAk" 
b. b ~ ın, her ıazeteye olduğ . 

1
• ıze de telefon ediliyor· u gı .. 
- Şi111dilik bahaetıney' ' 
Biz d b' 'k' .. ın ... 

e, ır ı ı sun n\°"d 
baLaet.miyoruz Bö· I u detle 
1 . Ye ın·· d 
er yüzünden havad' J • u aha.le-

. ıs erı g 
ınemız, son zaman) d eç ver-
mektedir. ar a tekrar et. 

Fakat, bu teehh" 
lan fayda. ned' ? urlerden unıu-

B 
tl'. 

ütün d .. 
unya ajan 1 

zrr itliyor· h"t.. •arı, vızır vı-
' u un ecn-L" 

cayır cayır y ~• ın.a,tbuat 
b. b' aııyor . 
ız ır iÜn , ve nıhayet 

ja.nıı111l'l hı' :rnt ~•eleyi Anadolu .. , 
r eo)"'·.. .... 

tunları- •gı sayesinde ·· .. t1ıa . . su-d" . geçırırk . 
ort Yerınden l t h en, cıhanın 

ecn b" • an ula ._1 .. e ı gazetelerde va-u olan 
tun tafsil .. t de va kanın b .. 
riiyoruz a ı nıevcut olduın ... u ~-

• Q.._.l (O• 

Türk tnatbu 
meselede h"k"' atı, hahuıuı -·ıı" , u uınet· ·••l ı 
rına. zıt h. ın nokta. 
da de<rildı.r )şey Yaıınak lcay~~aza 

• ır er }f h owıun-
olur olnıaı .: e, &nri bir vaka 
memeli "h:.k .. Ja~ı1-aıın,, d ·ı 

u unıet d·· .. enı. 
Ye bildirilınelid' uşunüyor.,, di-

E ır. 

ıas n r ·· k 
Yerr: nıathuat ~~- gazetecisinden 
•af ~nunu L • • 

aranı11tır· Ga ' oır sok ev-
ancak y .. L_ • zetelerin 'd • 
la "'ffk nıeı..... . 1 •reıı, .. ' 

,,,, 

n ve di" 11o.ıep nıea 
1 . ger 1erait• h . unu O· 
aı a ?rıecb ı aız h 1 

J Uten levd' u 'llnan. 
•rrn bu oib" . 1 ediliyor On 
d Q ı ınc:e nı 1 · • 

e em iyece ... · . ~e eleri t~d· 
ı . gını •anrnak ır 
etecılerin d .... 1 , Yab:ııa ga,. 

'b·· egı, aYn 
.utün Yüksek ta . ı ıanıanda. 

lıyetsizli.... luıJ erbabının h 
Tab"' ghıne hükmetmektir e • 

il, u k' . 
Reçnıeınekt~d' ınısenin aklından 

Ö 1 ır. 
Ye İıe T·· k 

nebi ınatb , ur ınatbuatını 
. uatında .. , ec-

bg~~ı hıraktırnıa n nıuteınadiyen 
ılır? B h nın ıebebi ne 1 
·ı u, erhald o a-

rı nıeaı· ı· e, artık dev. t" cap ed b" gış ı· 
aa, Ya.in . en ır haldir y k 

lZ flıtıd"k· • O • 
kar,, de .... 1 . 

1 ı neılin karile . 
ne kartı~ ,ı&tikbalin ınünekki;lın~ 
buat ko)I ~ ~a.hçup olacağız· ,;r: 
ril'l elind e ''Yonla.rr, müdeL; "ıkla 
ı e eni · KK e· 
•rı araştırırk:tı \reaikalardır. Bun. 

L . en T·· k' ıucrleri d.. ' ur ıyeye ait h 
.. unya &az t 1 • a 
\iç aün teehh .. l e e erınden iki 
:rereJc b' . ur e \rerdiğioıiz'ı .. 
d ızırn u d go. 

ecekJ d' Yu Uiuınu:za h"'--er ır. ul\Jlle 

liirki d f ea · · Ye e, UYunı 
•nı YapınaJc: . ayan \ı'e va:zi· 

vbardır. Bu Y ııteyen bir ınatbuat 
at eq· azırnı:zı Yaza k 

b .. t.. lYoruı ki r·· L fi ta İ•· 
u un d.. ' urK gaz t .. 

hürriy U§iincelerini Y b~lecıaı 
ete rrtalik . aza. ı ecek 

!Uururnu l hr. ~"lca.k k d' 
:z a bir d' . ' en ı 

l"Uz. Nitek· ıaıp1ine gı·r· 
ırn . d" ıyo. 

az bekle"' ' tını ıye kadar "b' 
,,ın ı · ır-

etnıedik 1 ,..··· l§aretine itaat · I"k 
d . ~kin ·ı sız ı 
. e ıazetec:ilik , Vcrı en itaretler-
ıcap ettirdiği llıealek ve ruhunun 
her vernı . ~huk ve doöru h 
d e Itbk' 1 a a~ 

e tutulına.I d ~arı da göz önün· 
liyorıaa. ı ır. Biz de hunu bek-

Belediye intihabatı heyecanla devam ediyor 

Rey sandıkları Cuma günü akşamı 
birde kapanacak saat • 

yırmı 
• 

Belediye seçiminin dokuzuncu Eminönü sandığı dün öğleden 
günü o1an dün de rey sandıklarına evel Küçük Ayasofya camiinde 
binlerce vatandat reylerini atmı!· bulunmuş, Küçük Ayasofya, İs· 
!ardır. hakpaşa mahalleleri reylerini at • 

Rey atma müddeti cuma günü mışlardır. 
aktaını biteceği için ıimdiye ka • Fatih sandığı sabahtan akşama 
dar reyini herhangi bir suretle at- kadar Evliya camiinde bulunmu§, 
mamış olanlar üç gün zarfında Seyit Ömer, Merkez Efendi, Me· 
merkezlerdeki sandıklara reyleri· lek hatun, Uzun Yusuf ve Kara • 
ni atacaklardır. bat mahallelerinde oturanlar rey-

Bazr yerlerde erkeklere naza • lerini atmı§lardır. Burada ıa· 
ran kadınlar daha fazla rey atmı§· bahtan akıama kadar mehter ta· 
lardır. Cümhuriyet Halk Fırkaaı 1 kımı çalmıı, işçi kadınlar sevine, 
viliyet idare heyeti reisi doktor sevine gelerek reylerini atmı§lar
Cemal Bey, dün bizzat rey yerle· dır. 
rini gezerek tetkikat yapmııtır. 

Bundan baıka vilayet idare 
heyeti azaları da muhtelif mmta
kalarda intihap işlerine nezaret 
etmi§lerdir. 
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Ruam· mücadelesi 
ilerliyor 

Viyalet hudutları içinde ve 
dıtınd.a ruam mücadeleaine de• 
vam edilmektedir, Şimdiye ka • 
dar yapılan itler hakkınde. vili.yet 

baytar müdürü Etem Bey §U ma • 
Jômatr vermittir: 

"- Bir tetrinievelden bugüne 
kadar Eminönü ve Fatih mmtaka· 
aında 1700 baş hayvan muayene 

edilmiştir. Evelce bu iki mınta• 
kada hayvan mevcudu üç' bin tah· 
min edilmişti. Halbuki dört bini 
mütecaviz olduğu anlaşıldığın· 

dan muayene müddetinin bir haf· 

ta daha uzatılması mecburiyeti 
hasıl olmuıtur. 

Buaüne kadar muayene edilen 
haYVanlardan biri ruam görül • 
m.ü,, ve öldürülerek sahibine taz• 

m.inat verilmittir. Bugünkü hale 
göre, bu rakam yani 1700 de bir 

vaka şayanı memnuniyettir. Bu 
nuntakadan sonra Beyoğluna ge
çilecektir. 

Gümüş paralar 
Yeni basılacak paralar hazırlı• 

ğı hitam bulmuştur. Londraya ıs• 
marlanan on bet ton ıümüt sel • 
mittir. Ayni zamanda Londraya 
otuz tane günıüt pota ıamarlan • 
ınıt ve bunlar da gelmittir. 

Şimdi darphaneden 47 ton gii• 
nıü, toplannııtbr. Bütün ıümüt 
Paraların basılması için daha 57 

ton gümüşe ihtiyaç vardır. Darp• 
hane, yüz kurul}luk gümüş para• 
nın kalıplarını hazırlamıştır. 

Hırsızlar mahkum 
Hırsızlıktan maznun sabıkalı 

Cemal ile Yusufun bir müdetten· 
beri birinci ceza mahkemesinde 
devam etmekte olan muhakeme· 
leri dün neticelenmittir. Suçları 
sabit görüldüğünden bunlardan 
Cemalin üç buçuk, Yusufun da 
iki buçuk sene hapislerine karar 
verilmiştir. 

Iran sefaret müsteşarı 

Üsküdar ıandığı, dün Ümrani· 
ye, Retadiye, Dudullu, Sultan 
Çiftliği ve Çekmece köylerinde 
dolattırılnııf, bütün köylüler rey

lerini vermişlerdir. Bu sandıkla 
birlikte bir 'de muzika dolaşmış • 
tır. Dün, bu köylerde 711 rey 
atılmıJhr. 

Beykoz sandığı araba ile Polo
nez ve Cümhuriyet köylerine gö • 
türülmüş, burada da oyunlar, 
ve danslar arasında köylüler rey • 
lerini atmışlardır. 

Kadıköy aındığı Sahrayı Cedit 
mahallesinde bulunmuıtur .. 

Betiktaş şandığı Arnavut kö • 
yünde nahiye binası karşısındaki 
muvakkathanede durmuş, Arna • 
vut köylülerden evelki gün reyle
rini vermiyenler zaman, zaman 

gelerek reylerini atmışlaı·dır. 

Beyoğlu sandığı sabahtan ak • 
şama kadar Kasımpa§a Camiike -
birinde durmuş, aaat yirmi bire 
kadar herkes reyini atmıştır. 

Sarıyer sandığı, sabahtan ak
şama kadar Zekeriya köyünde, 
Adalar ıandığı Büyükadada, Ba· 
kırköy sandığı da Y eşilköy nahi • 
ye ve köylerinde dolaştırılmıştır. 
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Otomobil altında ölUm 
Şoför Fethinin idaresindeki o

tomobil dün Bayazaıtta Haçik e· 
fendi isminde birine çarparak a • 

ğırca yaralanmıf ve kaldırıldığı 
hastahanede bu gece ölmüttür. 
Şoför Fethi tevkif olunmuştur. 

Kalbi durdu 
Belediye ıneınurlarından Aziz 

efendi dün Beyoğlu Ağacamiin· 
den geçerken birdenbire fena1aş· 
mıt ve birkaç dakika sonra öl· 
müttür. Aziz efendin in sektei 
kalpten öldüğü tesbit olunmuş ve 
defnine müsaade verilmiştir. 

"uri yakalandı 
Dün Zonguldak vapuruna gire· 

rek kur§un borularını çalmak isti
yen Nuri, iş üzerinde yakalanmış· 
br. 
Yakalandı 
Kasımpaşada Nurinin el kan • 

tarını çalan Artin yakalanmıştır. 

Bı~akladı 

Sandıkların bugün bulunacakları" 
yerler §unlardır: 

Eminönü sandığı sabahtan ak· 
şama. kadar Atikalipaıa camiinde 
bulunacak, Alemdar, Molla fe· 
neri, Mahmutpaşa mahalleleri 
reylerini atacaklardır. Fatih san· 
dığı ıabahtan öğleye kadar Ciaz • 
lıçeşme karakolunda bulunacak, 
fabrikalardaki ameleler reylerini 
atacaklardır. Sandık öğleden 

sonra imrahor camiinde buluna· 
cak, İmrahor, Hacı Evhat, Hacı 
Hamza, Ahıçelebi, Alif ak iye ma· 
halleleri reylerini atacaklardır. 

Üsküdar sandığı Beylerheyin· 
de, Beykoz ıandığı öğleden evel 
Akbaba köyünde öğleden sonra 
ra Dereıeki köyünde bulunacak • 
tır. 

Heybeli kazası 
tahkikah 

Heybeliada. açıkla.rmdaki kaza 
tahkikatına dün de devam edil
miştir. Tahkikat, bir iki güne 
kadar tamamen ikmal edilecek
tir. 

Müddeiumumi muavinlerinden 
Nurettin Bey dün de Heybeliada

da meıgul olmuttur. Heybelide· 
ki tahkikat dün bitmiştir. Yeni 

ke§İf yapılması henüz kararlaştı • 
rılmamıştır. Müddeiumumi Ke • 

nan Bey demiıtir ki: 

Kaza tahkikatiyle Nurettin B. 
metgul olmaktadır. Bir iki güne 
kadar hadise aydınlanmıf, mea • 
uller adalet huzuruna çrkardmıf 

olacaktır. Vali ve belediye reisi 
Muhittin Bey, Dahiliye Vekili 

Şükrü Kaya Beyin emriyle boğu • 
(anların ceeatlerinin bulunma11 
için icap edenlere emir vermiştir. 

Adalar kaymakamı Reşat, Hey
beliada komiseri Huan Beyler sa· 
hillerde dola§arak ara§hrmalar 

yapmaktadırlar. Şimdiye kadar 
bulunan bir cesetten başka ceset 
çıkmamıştır. 

Toplanamadılar 
Elektrik ücretleriyle filmlerden 

alınan gümrük resminden şika· 
yetçi olan sinemacılar ekseriyet 

olmadığından ticaret odasında 
toplanamam1şlardır. 

Treni erde ucuzluk 
Devlet demiryolları idaresi 

bu ayın onundan itibaren ev ef ya· 
sı nakliyatını yüzde 65 niıbetinde 
tenzile karar verınittir. 

Hala maaş alamadılar 
Orta tedrisat muallimlerinin 

te,rinievel maa,ları henüz veril· 
memiştir. Maaşların tevziine iki 
&Üne kadar başlanackhr. 

Bfr çocuk bırakıldı 
Şişli çocuk hastahanesinin bek· 

)eme yerinde dün bir erkek çocuk 
bırakılmıthr. Çocuia Satılmıt a· 
dı verilerek Darülic:ezeye aıönde • 

İran sefareti mÜ.te,arı Nuri 
Muıa lıfandari Han dün Ankara· 
dan gelmi§tir. 

Galatada oturn ameleden Sali· 
hi, sandalcı 5eyf ettin kıskançlık 
yüzünden sol kolundan bıçakla 
yaralamıştır. Seyfettin yakalan • 
mııtır. J rilmiştir. 

Japonyada çimento 
sanayiini kontrol 

"Japan Weekly Chronicle,. gazete • 
sinden: 

Jap.>rıya ticaret ve ıanayi müdür • 
Jüğü, h tihlak eıyaıı ıanayii kontrol 
kanununun ikinci maddes.ini çimento 
ıanayiine de tatbik etmek karannı 

vermiştir. Bunu müteakip fiatlerİn in• 
dirilmeti için üçüncü maddenin tatbi
kine geçileceği bazı mehafilde söyle • 
niyor. Bir müddetten beri, çimento 
müıtahsilleri cemiyetinde, dahili bir. 
ihtilaf vardır. Vakıa son ~amanlarda 
bütiin azalann tevsi programlanm biı· 
ı~ne daha tehir P-tmeleri tartiyle biT 
anla§ına temin edilmişse de vaziyet ha
la kati bir §ekil almamııbr. 

Ticaret müdürlüğii, bir taraftan 
fabrikahm tt"vsİ etmek, diier taraftan 
da iıti.hıalatı azaltmak arzularının 
doğurduğu tezıtdı ortadan kaldırmak 

için, çimento ıanayİini istihlak eıya -
11 aanayü kontrol kanununa tabi tut. 
ınanın zanJri olduğu kanaatindedir. 

Hükumet memurları iatihaalatın 
kontroliyle müstehfikin menfaatini de 
himaye etmek lüzumunu hi .. etmekte
dir. Buıün çimentonun 1>eher çuvalı 
1,05 yendir ve ltunun bir yeae indiril
mesi arzu ediliyor. Sanayi kont!'ol 
kolJ'litesinin gelecek içtimaında bu me
selenin görütülmesi muhtemeldir. 

• 
Bizde de, çimento pek pahalıdır. 

Ayni suretle bir kontrole tabi tutula· 
rak ucuzlatılması temenni olunur. 

5 yeni mütehassısın mu· 
kavelesi tasdik edildi 
Ankara, 9 (Hususi) - Yük· 

ıek Ziraat Enstitüleri için Alman• 
yadan gelecek olan mütahasaıslar· 
dan beıinin daha mukaveleleri ve• 
kiletçe tasdik edilmi,tir. Mütahas 
11slar önümüzdeki hafta memleke 
timize geleceklerdir. "'4 ; 

Gizli nufusun kaydı 
Cezasız gizli nüfusun yazılma· 

aı işi bu ayın on beşinci pazartesi 
günü aktamı bitecektir. Şimdiye 
kadar yazılanların sayısı, büyük 
bir yekun tutmaktadır. 

Nüfusa yazılma dolayısiyle bü· 
tün şubeler çok kalabalık olmak -
tadır. il 
Altın kaçakçılığından 

mahkumiyet 
Altın kaçakçıhjı ile maznun 

Poliksiyan efendi hakkındaki ka -
rar dün tebliğ edilmittir. 

Bu karara göre, Poliksiyan e• 
fendi 400 lira para cezasına mah· 
kum edilmiftir. ihbar olduğu için 
hapiı cezaıınd&n aff edilmitiir. 

Cerrahpaşalılar tramvay 
istiyor 

Cerrahpafada oturanlar, bele • 
. diyeye müracaat ederek semtleri· 
ne tramvay hattı yapılmasını iste
mişlerdir. Belediye, §İmdilik bu· 
na imkan olmadığından yalnız 
bu isteğin yeni hatlar meselesi 
görüşülürken dikkate alınması 

için Nafıa Vekaletine bildirileceği 
cevabını verm!ştir. 

Veliaht Hazretleri 
İsveç ·Veliahdi Hazretleri hu• 

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

Veliaht Hazretleri, Prenses 
Mari Lüiz ve Prenaes lnırit Ce· 
napları, maiyetleri erkiniyle ya· 
rın sabah Vaıland vapuru ile lz
mire hareket edeceklerdir. 



,.. 
(Baş tarafı 1 incide) 

' Kralın gözlerini, orada mevcut 
ve derin bir heyecana düımüı o • 
lan bir kaç §ahıiyetin önünde Buı 
dü Ron belediye reiıinin karııı 
kapamıfhT. 

Çıkan kurıunlardan biri KTalın 
kaJbine öteki karnına isabet et
mİftİ. 

Kralın cesedi timdi belediye 
aalonlanndan birinde genit bir 
divan üzerindedir. Kralın yüzü, 
aanki uykudaymıt gibi sakindir. 

Kralın iki tarafında iki kiti a
yakta selim vaziyetinde beklemek 
tedir ve halı üzeri çiçeklerle do • 
ludur. 

Odanın bir kÖfesinde ak saçlı 
biri ağlıyor. Bu, Aleksandra ço • 
cukluğundan beri hizmet etmekte 
olan uıaiıdır. 

Binlerce halle belediyenin ö • 
nünde bekliyor. Hepisinin yüzün 
Cfe derin bir elem okunuyor. Bü
tün bayraklar yarıya indirilmiıtir. 
Poliı tarafından meydandaki ıku· 
lübeye ihtizar halinde nakledilen 
katil bir az sonra ölmütt\ir. 

bombaları da varmıt! 
r Marıilya, 10 (A.A) - Kral A
lekaandrm katili, arabanın basa
mağına at1adığı iaman iki elinde 
birer tabanca, cebinde de bir bom 
.ba bulunuyordu. Muhafızlardan 
biri, kendisine mani olmak istedi, 
fakat Kalemen, aıkerin üzerine a
tef etti ve onu yere yuvarladıktan 
aonra üzerin'den attı. 

Katilin tabancası, ıon sistemdi 
ve adeta bir küçük mitralyözdü. 
Kalemen, tek batına alet etmiıtir. 

Vaziyetin ağırlığından dolayı, 
caniyi sorguya· çekmek mümkün 

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

tunun, nakledildiği hastanede ev· 
veli. yalnız bir kolu kırılmıt oldu
ğu için, vaziyet pek vahim görül· 
memitti. Fakat ameliyat esnaıın· 
da aeylinı dem vuku bulduğun -
dan kendisine kan zerkedimif, 
]ikin nazırın her an daha ziyade 
zayıflamasına mani olunamamıı • 
hr. M. Bartu, la&t 17.40 ta öl • 
müttür. 

Bu ölüm, hudutauz yeni bir he· 
yecana sebep olmuıtur. Ölüm ha· 
berini Kanebiyer cadeıine asılan 
ilandan haber alan halk hiddet • 
ten köpürmüttür. 

Bahriye nazın M. Pietri ile 
belediye reiıi, emniyeti umumi • 
ye müdürü, ceneral ve amiraller 
cesedi selimlamağa ıelmiılerdir. 

Alın an tedbirlere rağmen 
Marailya, 10 (A.A) - Kral A

lekaandrın ziyareti münasebetiyle 
zabıta, tekayyütler hakkında, çok 
ırkı emirler almıtbr, Kralın ıeçe • 
ceii yollara iki keçeli 1400 aıker 
arralanmııtı. Halkın arasında 200 
sivil poliı bulunuyordu. 

Bütün bu tedbirlere rağmen, ka 
tiJ, kordonu yarmağa muvaffak 
oldu. 

Bir an, hayret içinde ikalan halk, 
birden kendisini topladı ve linç et
mek maksadiyle, caninin üstüne 
ahldr. Polis, biraz sonra ölü düten 
Ka.!,-tmen'i korumak mecburiyetin 
de 1':aldı. 

Kral, Alekaandrın yatmakta ol
duğu valinin çalııma odası, mu· 
vakkat bir kilise haline konulmuı· 
:tur. Kralın cesedi, bir kanapenin 
~erinde serilidir. 

Cenazenin "Dubronviç,, kruva· 
zörü ile Yuıoılavyaya nakledile -
ceii tahmin ediliyor. 

~lhtu, "Otel diY,ö,, hastane-

s:nde can venniıtir. Yarasından 1 muazzam bir tee11ür uyandırmıt • 
çok muztarip görünüyordu. Son tır. Derhal toplanan meclisi vü. 
sözleri: "Çok mustaribim .. Susa - kela elyevm berayı tahsil Lond -
dım .. ,, olmuıtur. rada bulunan 11 yatındaki veliaht 

Jeneral Jorj, askeri hastaneye Prens Piyeri Kral ilin etmiıtir. 
kaldırrlmııtır. Vaziyeti vehameti- Tetkilatı esasiye kanunu mu • 
ni muhafaza ediyor. cibince niyabet kralın vasiyetna-

Cenerallar ölmediler mesinde gösterilmit olan üç kişi 
Pariı, 10 (A.A) - Jeneral tarafından idare olunacaktır. Va· 

Jorj ile amiral Bertelo ve Maraşal ıiyetname yoksa bu üç kitiyi ta • 
Dimitriyeviç'in de öldüklerine da- yin mebuıan ve ayan meclislerine 
ir çıkan §ayialar tekzip ediliyor. ait olacaktır. 

Suikast resmen Belgrat Lnodra, 10 (A.A.)" - Yugoslav· 
hükOmetine bildirildi ya veJiahtı, bu sabah, her türlü ih-

Paris, 9 (A.A.) - Hariciye ne- tiyat ile, babasının ölümünden ha
zareti, suikastı derhal resmen Bel- berdar edilmi§tir. 
grat hükumetine bildirmiıtir. Prens, derhal Yugoslavya se· 

M. Dumerg bu münasebetle ve faretine gitmİ§tİr. 
milli matem kararı vermek ıçın Kısmi seferberlik haber
kabine mecliıini müstacelen fev -
kalede içtimaa davet etmiıtir. )eri yalan 

Dördüncü ölüm Belgrat, 10 (A.A.) - K~men 
Marailya, 10 (A.A) _Dün ıui· seferberlik ilin edildiğine ve as -

kast eınasında yaralanan kadın • keri harekat ba§ladığma dair çı
lardan biri !bu sabh ölmüıtür. Bu kan haberlerin aslı yoktur. 
ölüm dördüncüdür. Kralın vasiyetnamesi açılmış· 
Fransız hükumetinin tır. Bu vasiyetname, krallık ni -

yabetine Prens Pol'un getirilme· 
beyannamesi sini tavsiye etmektedir. 

Paris, 10 (A.A) - Kabine, bu- Memlekette altı ay yas tutul· 
gün Fransanın her tarafında dıvar ması emredilmiıtir. Kalemen'in 
lara yapııtırılacak olan, aıağıdaki Belgratta ditçilik etmekte olan 
beyannameyi kararlatbrmıttır: 

kardeşi tevkif olunmuştur. 
"Franaa hükumeti, Yugoslav 

milletinin, Franaız milletine kartı Tehlike vaziyeti 
beılediği sadıkane muhabbeti, Belgrat, 10 (A.A.) - Memle -
tam teyide geldiği bir ıırada vunı ket, sakindir, fakat halk araaın
lan Yugoslavya Kralı Alekaandr'- da gittikçe yayılan bir nefret 
m, faciayı katlini memlekete bil. duygusu vardır. Bugün için mem
dirmekle müteellimdir. lekette "Tehlike vaziyeti,, nin 

Hükumet, milletin de duygula- ilam bekleniyor. 
rma tercüman olarak, Kraliçeye, Kraliça faciayı haber 
Yugoslavya hükUmetine ve ulu alınca bayıldı 
dost millete, Fransızların de~in te· Bezanson, 10 (A.A.) - Krali-
e11ürlerini arzeder. '" çe Mari, Doubs valisi M. Peretti 

Kral Aleksandr'ın yanm'da, M. Deliaroca ile karşılaştığı zaman, 
Bartu da vurulup ölmüştür. Birlet suikasttan henüz haberi yoktu. 
tikleri bu feci matem içeriıinde Vali, kendisini birdenbire haber
her iki millet, kendilerini kalben dar temeği muvafık aörmedi. 
ve fikren, her zamankinden ziya· Trene bindi ve yolôa yavaş yavaş, 
de müttehit hissedeceklerdir.,, kraliçeye kara haberi bildirdi. 

imza: Doumerg Liyon, 10 (A.A.) - Suikastı 
Fransa hükumeti, ordu, donan· haber alınca, kraliçe Mari dü • 

ma ve hava kuvvetlerinin bir ay fÜp bayılmıflır. Kendisini ta§ı -
müddetle matem tutmalarını em • yan tren Lons lö Sonyede durdu-
retmittir. rulmuf, kraliçe tedavi edilmiJtir. 

M. Bartuya milli cenaze mera- Katil, fUpheli bir adamdı 
simi yapılacaktır. Paris, 9 (A.A.) - Kralı öldü. 

M. Du.merg Yugoslavya Baıve- ren Hırvat Petrus Kalemen, Yu -
kiline, Fransanın elemini bildir· goslav polisi tarafından Fransız 
mittir. polisine bildirilen §Üpheli eşhas 

Vaziyetin f ecaatı meyanında bulunuyordu. Kralın 
Kabine içtimaı dağılırken, na - muvasalah münasebetiyle çok ıı -

zırlar fevkalade mütee11ir görü- kı tedbirler alınmıftı. Otellerin 
nüyorlardı. iM. Heryö dedi ki: bütün kuyudatı tetkik edil.Dıi! ve 

"Vaziyetteki fecaati tamamile her tarafa şüphelilerin fotoğraf -
idrak etmeğe bile imkan yoktur.,, lariyle birlikte iki yüzden fazla 

21 gün matem tamim gönderilmiıti. 
Paris, 10 (Huıusi) - Reisi- Ya hüriyet, ya ölüm! 

cümhur M. Lebrun ile zevceıi ve 
Zagrep, 10 (A.A.) - Katil 

M. Herriot Marsilyaya gitmişler· 
Kalmen, Pragda ticaret ile meş· 

d\ı·. Franıada bugünden itibaren 
guldü. Vücudünde bir çelenkle 

21 gün müddetle matem tutula-
çevrilmiş çaprazlama iki kol ke· 

caktır. Bütün bayraklar yarıya 
miği ile bir ölü kafasının altında 

indirilmittir. 
"Ya hürriyet, ya ölüm,, ibaresini 

Vazifesinin batında ölen M. taııyan bir dökme vardı. 
Barthou'ya milli cenaze merasimi 
yapılacaktır. Zagrep, 10 (A.A.) - Fransa· 

nın Belgrat seferatinde yapılan 
Müteveffa kralın naşi, kendisi-

tahkikat neticesinde, 30 mayıs 
ni Marsilyaya getiren Dubrovnik 

1934 tarihinde Kalemen isminde, 
adlı Yugoslav torpidosu ile Yu-

hiç kimseye vize verilmediği anla· 
goslavyaya götürülecektir. Yugos· 

ıı.ılmıttır. O halde, katilin ya pa· 
lav kraliçesinin annesi olan Ro - ~ 

saportu, yahut ki, üstündeki vize 
manya valde kraliçesi Mari Hz. 
Franıaya hareket etmiştir. 

Marsilya, 10 (A.A.) -Yugos
lavya kraliçeıi Mari, buraya gel
miıtir. 

On bir yatındaki veliaht 
Kral llln edildi 

Belgrat, 9 (A.A.) - Kral A -
lekaandrın vefatı haberi burada 

sahte olmak lazım geliyor. 

Kalemen, Zagrep zabıtasınca 
meçhuldür. Esasen bu isim, bir 
Sırp - Hırvat ismi değildir. Bu 
isim, Macar hududunda çok team
müm etmiştir. 

Brüksel, 10 (A.A.) - Liyej 
zabıtası, Petrus Kalemenski na -

mında Hırvat bir 
günlerde, ortadan 
bildirmiftir. 

ANKARADA 

amelenin, son 
kaybolduğunu 

TEESSÜR 
Ankara, 9 (A.A.) - Yugos. 

lav Kralı ha!metlu Aleksandr haz
retlerine karşı yapılan suikast ha -
vadisi Ankarada büyük bir heye
canla karşılanmıftır. Belediye in· 
tihabatı münasebetile baştan ba
şa donatılmıt olan ıehir bu feci 
haber üzerine hemen aydınlıkları
nı söndürmüı ve dost milletin ma
temine ittirak eylemiştir. 

Hakkı Efendi derhal oraY' 
var Nuhkuyusu karakoluna oı.Ji 
mat vermiş vak'a mahalline pO 

ler yet itmiş ve bir taraf tan da• 
liyeye haber verilmiştir. . 

Tahkikata Üsküdar müddeı 
mumi muavinlerinden Nazif St' 
el koymuştur. 

Kesilen adam tatara benzeJll 
tedir. On adım ileride keıiı-' 
ve şimdiki yerine kadar bacağı' 
dan tutularak sürüklenoıittıl 
Çünkü on adım ileride ayak 1<.ı' 
şı.klıkları, bir mala, tesbih ) 
hır de maktulün giydiği aııllf 
makta olan külah bulunmakt•~ 

sonra Zavallı adamı kesen katil, c.ef" 
Fransanın hariciye nazırı M. Bar· bacağından tutarak on adıD1 ~ 
tu cenaplarının da aldığı yara - dar sürüklemittir. 
lardan müteeasiren vefat ettiği 1 Fakat maktulü 0 civarda t• 
havadisi inzimam edince hissolu· nıyan yoktur. ihtiyarın kesil~ 
nan umumi teessür azami derece· yerde mala bulunuşuna göre ' 
yi bulmuştur. ger olduğu zannedilmekte; I<Jll 

Bu elim habere biraz 

Gerek Reisicumhur Hazretleri 
ve gerek hükumet erkanı tarafın-

dan Yugoılavyaya ve Franaaya 
taziyet telgrafları çekilmiJ ve 
milletin hissettiği teessür kendile
rine bildirilmiştir. 

Rio de Janeiro, 10 (A.A.) -
Hükumet, üç gün matem tutulma· 
sına karar verilmiıtir. 

lin bu ihtiyarı bir kurnazlıklll bd 
raya kadar getirdikten sonra 
hunharane cinayeti itlemİŞ 

duğuna muhakkak nazariyle .. ~ 
kılmaktadır. Hadise mahalh11"' 
tetkikat yapmakta olan ınu• 

Nazif Bey, bu katil hadise•~ 
bir kin ve intikam fikrinden 
vellüt ettiği kanaatindedir. Şiot' 
dilik dört kişi zan a1tındadır. 

Gazi Hz.nin taziyeti 
Ankara, 9 (A.A.) - Yugoslav Kralı Haşmetlu Aleksandr 

Hazretlerinin suikast neticesi olarak vefatı üzerine Reisicum
hur Hazretleri tarafından Yugoslav Prensi Fehametlu Paul 
Hazretlerine aJağıdaki taziyet telgrafı çekilmiştir: 

Yugoslav Prensi Fehametlu Paul Mazretlerine Beoğrad 
Yugoslavya Kralı Ha~etlu Aleksandr Hazretlerine kart1 

yapılmıı olan vahtiyane suikastı büyük bir teessürle haber al
dım. Sadık bir dostu ve samimi bir kardeşi olmakla müftehit 
bulunduğum büyük Kralının vefatiyle Yugoslavyanın duçsr 
olduğu elim ziya, bütün Türk milleti tarafından da aynı şid
detle hissedilecektir. 

Ben katiyetle eminim ki Yugoslav milleti, asırlarca g8 
terdiği yüksek abiliyetlere i ·n en Ye .z nele1'İ • 

münevver idaresi altında olarak, kaderin kendisine taııınil 
ettiği bu acıklı tecrübeden de muzafferane çıkacak ve insani
yete refah bahıedici sulha doğru çizdiği yolda ilerlemesine 
büyük bir sükun ile devam edecektir. 

Zatı Fahimanelerinden sadık bir dostu, ve dostluğuna ds"' 
ima sadık kalmağı bir ,ıar addeden ve Yugoslav milletiniıı 
büyük kederine ittirak eyliyen bir millet müme11ilinin en 111\i
teheyyiç taziyetlerini kabul buyurmalarını rica ederim. 

TÜRK!YE REtSlCUMHURtJ 
GAZl M. KEMAL 

KRALiÇEYi T AZlYE 
Ankara, 9 (A.A.) - Yugoslavya Kralı Ha§metlu Alcksandr ffıa$' 

rctlerinin vefatı faciası üzerine Reisicumhur Hazretleri tarafından a§&i'" 
daki taziyet telgrafları çekilmiıtir: 

Yugoslavya Kraliçesi Haşmetlu Mari Hazretlerine 
Marsilya • 

Kral Alclnandr Hazretlerinin §aht&lanna kartı yapllan ıeni ,1ut" 
kaııt ve feci cinayeti en büyük bir teessürle haber aldım. Hiç bir inı~ 
hisainin kabul demeyeceği bu vahıiyane hareketin acıklı neticesini duyııır 
ca bütün Türk milleti benim duyduğum derin teessürün aynını hiuedr 
•:ektir. Zatı Haımetpenahilerine Kralın ve Yugos.lavya'nın bir ~~stu ~;!:: 
tiyle en samimi taziyetlerimi arzeder ve gerek benım ve gerek Turk mı .. 

1 . 1 . l b .. t&J11 
tinin Zatı Haımetpenahilerinin ishrabına ve Yugos av mıl etıy e u 
Balkan miltetlerinin matemlerine iştirak ettiğimize itimat "buyunnalarlj(J 

rica ederim. GAZl M. KEMAL 

Yugoslavya Veliahtı Fchametlü Prens Piycr Harretlcrinc ~ 
Pederleri Haşmetlu Kral Hazretlerine karıı yapılan tavsif ka 

·1 . l · • k b.T .. P" c-tmez derecede ıeni suikast münaaebetı e tazıyet enmın a u unu • JI 
Fahimanclerinden rica ederim. Vefat eden Büyiik Kralın dostu sıfatı1. 
ve bütün Türk milletiyle beraber Zatı Fahimanelerinin ve dost Yugosl•" 
ya'nın matemine büyiik bir samimiyetle iıtirak ediyorum. , 

GAZl M. KEMAL 

FRNASA REISlCOMHURUNU TAZİYE c 
Ankara, 9 (A.A.) - Marsilya'da yapılan ıuikas~ neticesi~~e vef~ 

er,~n Fransa hariciye nazırı M. Bartu'nun ziyaı dolayıııyle Reısıcuınb _.ı 
H::zretleri tarafından Fransa Reiıicumhunı Hazretlerine aıağıdaki telıır-
c.:ekilmiıtir: . 

Fransa Rei:ücumhuru 'Albert Lebıtın Hazretlerıne Paris 
Kendi toprağında yapılan suikastın bizzat Fransayı da mateJ1l~ 

tdcn neticesi, bütün sulh dostlarının, Fransa ve Yugoslavya dostlar• el"' 
hiuettikleri elemi bir kat daha arttıtmıtbr. M. Bartu'~un .vefatı, Kral J\~ 
saııdr'la beraber Avrupa'nm uğnyabileceği en acı hır zıyadır. Bu 

hadise münasebetiyle Zatı Devletlerine derin sempati hislerimi arzeder ; 
dost Fransa'nın matemine bütün Türk milletinin en samimi bir sure 
i~tirak ettiğini bildiririm. GAZI M. KEMAL 

-


