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Giindelik. 

GAZETECİLER MEKTEBİ 
. Zamanımızda herşeyin mekte • 

bı vardır. lhtı~aı devri olan bu a
'!rcla kimsenin kendi kendine ye· 
lıtınesi imkim yoktur. Her mes • 
lek, her sanat muayyen ve meto • 
dık bir tahsil devresi geçirdikten 
&onra feyizli neticelerini verebilir, 
tnakine ve teknik medeniyetin hu· 
susiyetlerin biri de budur. Mek • 
lep .. , Herşey için mektep .... 

Gazetecilik, milli hayatı teşkil 
e~en faaliyet ıubelerinin en mü • 
~ım1Prinden biridir. Demokrasiler-

e efkarı umumiyenin haiz oldu • 
iu lnvmet ve ehemmiyeti izaha ha
c~ Yoktur. Hatta yalnız demokra • 
•derde değil, başka rejimler al • 
tında bile efkarı umumiyeyi ihmal 
etmek imkanı kalmamıstır. Efkarı 
hnıurnivenin tasvibini kazanmıyan 

er tedbir manevi otorite itibarile 
noksan kalmıs demektir. Halbuki 
~errıleketin tabi olduğu rejim ne 
0 ursa olsun, yaratıcı faaliyetinin 
e? büyük amili efkarı umumiye • 
~ın tasvip ve müzaharetinden do
ıa" b,, manevi fakat h~kiki otori
tedir. C..aazeteler hiç fÜphesiz efkarı 
t~Utniyenin doğum ve tekamü • 
~~de en büyük rolü ovnarlar. Bu

Rtin "-rtık sıazetenin, bilerek bilmi
Yerek, tesiri altında kft1mıyan bir 
d~~nda, tasavvur edil•mez. Ken· 
l 111 gazete okumaaa bile okuvan • 
ardan i4itir, ve dünvanm gidi,ini 
'l~et .. 1erin gözü ve kulai!ı ile ta· t'; ,.der. Gazetelerin tertipleri, ha· 
I leri vermek hususundaki tarz . 
arı. M:rtevhaların küçük veya bü:1' lıarflerle basdma11 hile hidi-

erln tefsir ve izahmda büyük 
~~~ar. Kaldık~, hllberin veya 
~!' esas ve kalıbında bile gaze
~., kendilerine "öre olan ta • 
't Aa.rı, okuvanlann farkma 
~•luızın en derin izler bırak· 
~~•gün görülen ve anlatılan 

tlerden biridir. 
'6lc lier rejim matbuata bü • 
lQa lllilca göıtererek teıkila • 
~h kendi gay~lerine göre kur • 
t.~": · çalıfrr. Bi71 bu müla • 
·~. aevkeden hadise de, al • 
~ 'llQ)lbmm son iünlerde al· 
hettt,!~ıeteciliiHne verdiği veni e
bir ~ 'Yetin ifadeıi demek olan 
~rllll -~eteciler akMm mektebinin 
bılı"t 11 hulunmasıdır. Alman mat· 
cil;~· ';r.iıinin ıefi alman "azete-1"•n ı. .. _.. '-•· "h • k 1 ı.a.d *ı ~nım ı ttvacı Arın a-
l.er ~ fllaindedir. (" sa:r.etecilerin 
LaıJrın •zuu kavnyahil~ek ve oun 
l~f!'\ t ~~1ıvacağı şekilde yazabi • 
ıaL; ~-uıik ve umumi "'"lumata 
ler ~ ? lllalan lazımdır. Ca7.ete • 
11 le 1~'hharat VHıht.1arı oldukta • 
lllilJ~ ar ve belki de daha fa7.la 
eda. ~e U"1umt menf aı\lin yardım
lelr:;J ":· Onun ic;in inkılap mem· 
lethe "'"1~de matbuat tamılmen 
hi:ara ıt. ~ır meslek değil, devlet 
illi' etı de alakası olan milli bir 
dilıeı~:_ıe 111ahiyetinde telakki e • 

rn"'~edir. 
M;111 h t •• d b doğ da ava ıçın e mat uatın 

le ru n doğruva veya dolayısİ· 
Rö=~~akta olduğu büyük rol 
du.. ..onune getirilince başka türlü 

•t·"~ " :_,_ ... lcıllld eıse UDKan kalmaz. Bu ba-
Liy ~n gazeteciJik ııfat ve aali· 
_ ketınin. umumi menfaati koru
-..a. v ., ·ı t.r f azı e11 e mükellef olanlar 
\'e ~ak-dan inceden inceye tetkik 
l'ii1" ,., olunması gayet tabii gö 
ı :.f1!1'· E.~er bu ııfat ve .salahiyet 
il\,... 1 t~ın· le:,. l ınat arzetmezse onların 
Çİn~~;ı maaı ve tamamlanması j. 
ltıa. azım gelen tedbirlerin alın • 
l'İn ~;ik:ıruri~ir. Çok defa milletle
l&7.et"". se~ıyeleri, ~azeteleri ve 
-.., lerı vasıtaaile takdir olu
~ Onun İçin gazeteciliğin de 
"illa ~;knik ve diıiplin ihtivaçla • 
•ini tffor~ terakki yolunda yüriime
Lirt;~•n ~kMdile almacak ted· 
•e k hıc hır va~t fazla trörülmez 

"1'adılcıız kalmaz. Zelri Maat 
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Hergün sabahlan Ankarada çıkar Her yerde 5 kurut 

BeledlJe seçimi lla akşam llltlyor 

Dün de 3987 yurttaş reyini kullandı
ğından yekun 32283 u buldu 

Belediye •eçimine llün iıtirall eilenler olJulıça lıalabalılıtı. 

Dün de belediye seçimine, pro
gram mucibince devam edilmit 
ve ıebrin muhtelif mıntakalarm • 
dan timdiye kadar seçime ittirak 
edememit olanlarla mmtakaları • 
llın ıırası dün gelmit olanlar da 
reylerini kullanmqlardır. Dün rey 
verenlerin aayısı 3987 idi. Bu IU· 

retle ıimdiye kadar seçim sandı • 
ğına atılan rey kiiıtlarmm aayııı 

32,283 ü bulmuı oluyor, demektir. 
Seçime bugün de akp.ma kadar 
devam edilecek ve akp.m tasnife 
bqlanacaktır. Aali ve yedek aza. 
lıklara seçilmit olanlar yarın saba
ha kadar belli olmut bulunaca • 
ğından, imkan haııl olduiu tak • 
dirde, yeni belediye azamızm kim
ler olduğunu yarınki nüshamızda 
neıredebileceiimizi umanz. 

~--------------· .. ----------------
Aleksandrı öldürenin 

ihtilil teşkilah azasından 
edilmiş görünmektedir 

Makedonya 
olduğu teshit 
Belgrat, 15 (A.A) - Yuıoılav

ya kıralı Alekaandr'ı öldüren Ke • 
lemen Suk'm hakiki ismi Vlada 
Gorgiyef olduiu ve Kemazenıki 
namiyle anddıjı, bulgar tebaum· 
dan olup hulaar Makedonya'ıın • 
dalrl Kameniça' da doğduiu ve Ma
kedonya ihtilal tefkilatı azasın • 
dan olduiu teabit edilmit görün • 
mektedir. 

Bu adam Makedonya ihtilal 
tetkilatmm umumi kararıihı o
lan Petriç ile Hırvat ihtilal teıki • 
latı Uıtati'nin hariçteki faali1et 
merkezi araımda irtibat vazifeai
ni görmüftiir. 

Katil Makedonyalı bir 
Bulgarmış. 

Belgrat, 15 (A.A) - Belgrat
ta elde edilen maliimata ıöre, Sof· 
ya' da yaıamıt olan iki yugoslav 
vatandaşı, kendilerine gösterilen 
fotoğrafilerde kıral Alekaandr'm 
katilini teşhiı etmiılerdir. Bu a • 
dam, Makedonya ihtilal komite
ıi azasından Vladimir Georgiyef
tir. Marsilya katilinin fotoğrafile 
bu adamın fotoğrafisi arasındaki 
mütahebetin Sof ya' da da tama • 
men tesbit edilmit olduğu söyle
niyor. 

Yugoslav ve bulgar memurla
rı bu yolda beraberce tahkikatla • 
rına devam etmektedirler. 

Katilin hüviyeti hakkında 
tafsilat 

Sofya, 15 (A.A.) - Poliı Müdüriye
tinin bir tebliğine göre, Belgrad'tan ve
rilen malumata nazaran Kıral Alek
sandr'ın katili Vlado Georgiyef adında 
bir toför olup bulgar meaııurlan kendi
sini aramakta idi, Ve keadiainin aranıl
dıiı Makedonya tethitÇilerine kart• itti
haz edilmit olan tedbirlerle alakadar ol
mak üzere ve umumi emnİJetİ koruma 
lıcanunu mucilNnce retmi psete Ye uir 
psetelerle u.. .amit idi. KmdİIİaİa 

fotoinfisi diier bir takan Malı::edonya
b tethifÇileria fotoiraf)ariyle birlikte 
resmi ıazetecle ve sair bulsar ıautel• 
rinde neırolunmuı idi. 

Vlado Georpyef, 1897 tarihinde Ma· 
kedoaya'cla lttip'te doimuı ve 14 yaım· 
da Mbuı U. beraber cenubi Bulıarla
tan'da kain Kameniça kuaba1mda yer
lepniftir. Vlado GeorsiJef'in bundan iki 
.... eTel yani 1932 senesi temmuaunda ' 
Bulsaristan'ı terketmit oldufv anlqd
mııtır. 

Bulgar zabıtası da araştırıyor 

Sofya, 11 (A.A.) - · Kıral AleklUl· 
dr'm katilinin 80I kolunda Malcedonya 
ihtilal komitesinin isminin ilk harflerini 

(Sona 2. inci aayı/aıla) 

Başvekil Pş.Hz.ile Tevfik 
Rüştü Beyin taziyet 
telgraflarına teşekkür 

cevapları geldi 
Kıral Alekaandr Hazretlerinin 

ve Fransa hariciye nazırı M. Bar
tu'nun vefatları dolayııiyle Bat• 
vekil ismet Pata Hazretleriyle 
Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Be
yefendi tarafından yugoılav ve 
fransız ricaline çekilen taziyet 
telgraflarına tetekkürü mutazam • 
mm cevap telgraflan ıelmiıtir. 

•• 

lktısat Vekili dün akşem 
şehrimize geldi 

Garp ve cenup Anadolu'ıunda 
uzun bir tetkik seyahati yapmıt o
lan lktıaat Vekili Mahmut Celal 
Bey petrol araıtırmalan itine ne
zaret etmek üzere gitmiı olduiu 
Mardin'den ekspresle dün akf&lll 
Ankara'ya dönmüftür. Mahmut 
Celal Beyi Ankara durajında ve • 
kiletler erklnı, bankalar müdür • 
leri brtdan\Jftır. 

Puankare öldü 
Eski Fraıısız Reisi cüınhuru dört 
yıldan)Jeri hasta ve siyasetteıı çekilmişti 
Pariı, JS (A.A.) - Eski reiıicümhur ı 

M. Puankare bu sabah saat 3.30 da ve· 
fat etmİ§lİr. 

Puankare, asrımızın en büyük parla· 
mento simalanndandır. Harptan evel ve 
harp eınaarnda ve harbı takip eden on 
sene zarfında Fransa'nın siyasetine ha
kim olmuı bir zattır. Sonra duçar oldu
ğu hastalık yüzünden bu mümtaz devlet 
adamı 1929 senesi temmuzunda iktıdar 
mevküni terketmek mecburiyetinde kal· 
mıttır. O sıralarda kendisi 69 yatına 
girmek üzere bulunuyordu. 

m mxez a 

~· Kıral Karol 
Fransaya gidecek 

Pariı, 15 (A.A) - Bükreı'ten 
bildirildiğine göre krral Karol, 
hariciye nazırı M. Titüleako ile 
görüıtükten sonra Frama'yı res
men ziyaret etmeie karar vermi•· 
tir. 

Kıral Karo/ Hıuretleri ue oflu 

Kırat ötedenberi mutasavver o
lan bu ziyaretini üç aylık reıml 
matem bittikten sonra yapacak • 
br. 

Kıral Karol, Romanya ile Fran
sa ve Küçük lytilaf arasındaki ra
bıtaları kuvvetlendirmek &l'ZUIUD• 
da bulunmaktadır. M. Titülesko, 
bu siyaseti muhalefet rüeauına 
kabul ettirmiıtir. 

Ziyaretin mevsimsiz olduğu 
bildiriliyor 

Bükref, 15 (A.A.) - Kıral Karolun 
üç ay matem müddetinden sonra reımen 
Paris'i ziyaret edeceği haberi, en hafif 
tabiriyle, valutaız addedilmektedir. 

Dün vJat itlen a1ıl FrllllMI 
reİ•İcümlıuru M. Paanlıare 
Puankare, 1886 ....-ind_.eri Mfrl 

vekalete sahip bulunuyordu. V • hafatl • 
(Sona 2. inci aayJaıla) 

Balkan hariciye 
.... -'l~toplanbsı 

Pariı, 11 (A.A) - Hana•• 
janamm lstanbul muhahirl bildirl 
yor: 

iyi mallimat alan mehafilck 
kıra) Alekaandr'ın cenaze merası. 
mlnden sonra dört Balkan harici
ye nazın Belırat'ta yapılacak ıa • 
rüımelerin bilhaua Manilya cİDAt 
yeti ile hadiı olan vaziyete ~ 
lUk edeceii ve bu ıöriiflnelerin 
esasen tehir edilmit olan Anbra 
mülakatını lüzumsuz bırabcalt 
bildirilmektedir. 

Anoılola AjGM1111n nolıı: 
Ballıan llevletlerl ltaridy. ,.... 

zarlarının Anlrara t~ 
4olr evelc• lttilaas °'"""" lıaranff 
ı.hir ..IUJifin• Jalr lttilaas edil • 
mit laiç bir lıarar nNocal JefilJir. 
Hariciye naırlan eoelce ittiluıs 
olunan learar macibinc. Z1 birin • 
d teırinJe AnlttırtlJa topltllllllCfllt. 
larJır. ______ ..... ..._ ____ __ 
Ergani istikraz tahvilleri 

keşi desi 
Erıani istikrazı tahrilleriniD' 

ketideai bugün saat onda Cümhu
riyet Merkez BankHı holünde mu
tat merasimle yapılacaktır. 

-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~· 



SAYIFA 2 HAK1M1YET1 MİLLİYE 

DIŞARDAN GELEN SON HABERL • 
Puankare öldü 

( BCJ§ı 1. inci aayJada) 

nın 43 senesini Fransa'nm hizmetine 
nldebnittir. 

M. Reymon Puankare, 20 ağustos 

1860 tarihinde Bar - lö - dük'de dünya
:ra selnıiıtir 

Politeknik mezunlanncJan olan baba
ıı Antuvan Puankare yollar ve köprüler 
mühendisi idi. Asal ismi Fikatiye olan 
annesi, temmuz saltanab zamanında mu
hafazakar mebuslardan olan Janlandri 
Giyyonun torunu ve layenazil ayan aza
ıından Polen - Giyyonun küçük yeğeni 
idi. 

Puankare, meıbur riyaziyecilerden 
Hanri Puankare'nin filozof Emil Butnı
DUD zevcesinin ve onun biraderi ve orta 
tedrisat müdürü Lüsyen Puankare'nin 
yiğeni idi. Her üç Puankare de bugün 
ölmüı bulunuyorlar. 

Once Bar • lö - Dük lisesinde v~ son
ra Paris'te Lui - lö - gran lisesinde tahsi
lini yapan M. Puankare hukuk fakültesi
ile ve Sorbon üniversitesine girm.iıtir. 
1878 senesinde edebiyattan lisansiye ol
muı ve 1879 da askeri hizmetini yapmak 
&zere Nansi'deki piyade alayına ve.ril
miftir. Terhisini müteakip, AJp avcıları 
ihtiyat yüzbaşısı olmuıtur. M. Puanka
"' 1880 tarihinde baroya sirmiı ve 1883 
aenesinde bir hatip olmak sıfatiyle ilk 
ıuanffakiyeti kazanmııtrr. Aynı sene 
zarfında Marqal Mak - Mahon'un ilk 
cümhuriyetçi baınkili olan Dufor'un 
cenaze merasiminde onun hayat ve me -
ziyetlerinden bahiı bir nutuk irat etmiş
tir. 1886 tarihinde Freyene kabinesinde 
ziraat nazın olan M. Jül - Dövel. M. Pu
ankare'yi kendisine hususi kalem müdü
rii inhlıap ebniştir. M. Puankare, 1886 
senesindenberi Möz vilayet meclisi aza -
sından olup mezkur meclisin reisliğini 

yr.pmışlır. 1887 tarihinde Komersi'den 
mebus çıkmıştır. Kendisi mutedillerin 
namzedi idi. Burulan sonra her intihapta 
teşrii vekalet tecrit edilen müşnrilcyh, 
Möz'den oyan azası intihap edilmit ve 
ayan meclisi bütçe maz.bata muharriri ol. 
muştur. 

M. Puankare, 1895 senesinde Maarif 
Nazırı olmuş, müteakiben müteaddit na
zırlıklarda bulunmuş ve nihayet 1912 
senesinde başvekil olmuştur. Başvekfile· 
ti esnasında Almanya ile Fas meselesini 
müzakere etmiştir. 

Müteveffa, 17 k!inunusani 1913 tari

hinde 327 reye karşı 429 rey ile reisi

eilmhur intihap edilmiştir. 
M. Puankare, Petrogratta bulunduğu 

sırada umumt harp patlak vermiştir. 

Kendisi 29 temmuz ı 914 tarihinde Fran 
aa'ya dönmüıtUr. Bu tarihten ıonra se • 
ferberlik ba~lanuş, barba girişilmiş, ilk 
felaketlere maruz kalınmış ve nihayet 
Mam muzaffCTiyeti kazanılmıştır. 

Dört sene devam eden harp esnasın
da M. Pnankare cepheyi ziyaret etmi§, 
vabyii dikkat ve ataka ile takip etıni§, 
harekatın idaresine iştirak cylemtıtir. 

Mütarekeden sonra 1 teşrinisani 1918 

ele istirdat edilmi~ eyaletleri ziyaret et -
miş ve 1 O kiinunusani 1920 tarihinde 
Versav muahedesini imza eylemiştir. 

M. Puankare, 18 şubat 1920 tarihin
de Eliee snrftyından ftyrılmı;tır. Yeni
den Ayan ar:ıı1ıf:ına intihap edilen M. 
Pullnk!lre, 1922 tftrlhlnde ba vekil ol
muş ve haşvekAleti lkl •ene devam et
wıiıtlr. Bu mUddct esnasında mUtcvcf
f~ Almruıya'nm taa_hhütlcrinc riayet 
etmeılni temlno çıhpnııtır. 

M, Putpkırt, ıynı mUdd t ıarf ındı 
eınobl ıpekUl11yonunun ~ hdldinc ma
ruz bulunan Frınk'ı kurtarmıJ mal! kal
kınma isin lıum alın bir takım tedbir
leri pada_m ntoya kabul ettinni§tlr. 

1 l may11 1927 tarihinde yapılan ln· 
tlbıbat nctıyceılnde ekıeriyctin tcbcd
dUJUne binaen iıtif 11mı veıınittir. Fa
kat iki tene ıonra o saman reiıicUmhur 
olan M. Gaaton Dumerg'in davetine lcı
bttle bir ılyaat mUtırcke kabinesi vU • 
cudı getirmtı. ınaaraOırda tenkihlcr 
ve taurruflar yıptnmııı yeni vergilCT 
koydunnuı ve itfa aandığmı ihdas et -
nllıdr. Kambiyo yUkselmeğe ye mal! 
vuiyet ealaha y\b tutmıya baJlıdıfm· 
dan 25 huiran 1928 de frankın istikra
rını parlamentoda reye koymuş ve ka
bul ettirmiştir. 

27 temmuz 1929 tarihinde doktorla· 
rın tavsiye~ Uzerlne istifa etınck me~ 
buriyetinde lıatmıstır. 

FRANSA'DA. 

M. Marsel Renyie adliye nazır
lığını kabul ermiyor 

Paris, 15 (A.A.) - Hariciye nazırı 
M. Piyer Lava), dün sabah M. Dumerg 
tarafından ayan aaasından bütçe maz
bata muharriri M. MJtnel Renyie,e da
hili ye nazırlığını teklife memur edil
mişti. M. Marsel Renyie, başvekile 

kendisi hakkındaki yüksek iltifattan 
dolayı teşekkür etmekle beraber bu va
zifeyi kabul edemiyeceği beyanile iti
zar etmiştir 

f ştişnre1er bit mi~ 

Paris, 15 (A.A.) - M. Dumerg baş
vekalet dairesinden ayrılırken istişare
lerinin bitmit olduğunu ve bugünkü 
nazırlar meclisinde emniyeti umumi
yeye kimin getirileceğini bildireceğini 
söylemiştir. 

Fransa'daki eçimin ilk 
netİ)Celeri 

Faris, 15 (A.A) - Havas ajansı bil
diriyor; Nahiye meclisi intihabatının 

ikinci devresinden sonra istatistiklere 
nazaran vaziyet şudur: 

Muhafazakarlar 4; radikaller 23, ra
dikal sosyalistler 17, cümhuriyetçi sos
yalistler 6 azalık kaybetmişlerdir. 

U. R. D. cümhuriyetçileri 16, halk
çı demokratlar 11, solcenah cümhuri
yetçileri 5, sosyalistler 2, komünistler 
16 azalık kazanmışlardır. 

İkinci devrede intihap edilecek 317 
azalık vardı. 311 ine ait netiyce ma -
lOmdur: 

Muhafazakarlar ı, U. R. D. 7, halk
çı demokratlar 6, solcenah cümhuriyet
çileri 6, sosyalistler 1 ve komünistler 8 
azalık elde etmişlerdir. 

Radikaller 15, radikal sosyalistler 19, 
cümhuriyetçi sosyalistler 10, Fransa 
sosyalistleri 1 azalık kaybetmişlerdir. 

Bu netiyceler hakkında mütalea yü
riiten gazetelerin ekserisi, ikinci dev
renin birincinin netiycelerini değiştir
miyeceğini söylüyorlar. 

M. Dumerg Benes mülakatı. 

Paris, 15 (A.A.) - M. Dumerg bir 
saat M. Benes'le beynelmilel siyaset 
hakkında görü;müştür. M. Benes, M. 
Laval ile de görii§müştür. İki na.zır 

yarın sabah görüşmelerine devam ede
ceklerdir. 

Emniyeti umumiye müdiirii 
kim olacak? 

Pariı, ıs (A.A.) - Lahiliye nazı

rının, mazul emniyeti umumiye müdü
rü M. Berthoin'in yerine henüz memu
riyeti baJına gitmemif olan Bu~ dü 
Ron valisi M. Manyi'ye emniyeti umu
miye müdürlüğünü teklif edeceği te· 
min olunma~tadır. 

l\UJletler Ccmi}eti konseyinde 
Cenevre, 15 (A.A.) - Milletler ce

miyeti konseyinin Çako ihtilafı ile 
meşgul olan uzlaşma komitesine Bo
llvya'nın bir tebliği gelmiştir. Tebliğ

de, Paraguay'ın hakikf bir tarzı halden 
daima kaçtığı ve hukulı:an harp il nı 
suretile misakı ihlal ettiği bildiril
mektedir. Bolivya uUlaşma veya ha
kem tarikiyle bir tesviye ve mütekabil 
emn!yet zaminları şartilc silahı bırak
mağı amade bulunmaktadır. 

Puankare'nin ölümü Paris'te 
Büyük heyecan uyandırdı. 
Paris, 15 (A.A.) - M. Dumerg Pu

vankare için cumartesi günll M. Löb
rön'iln Belgrad'tan avdetinde milli 
merasim yapılmasını naı:ırlar meclisi
ne teklif edecektir. 

Puvankare'nin ölümü büyük bir he
yecan tevlit etmiştir. Taziyelerin arka
ıı gelmemektedir. 

Puankare'oin öliimii 
Paris, 15 (A.A.) - Puvankare'nin 

nfatı babtti duyulur duyulmaa halk, 
evinin önünde toplanmıya başlamıştır, 

M. Dumerg, Löbrön ve na.zırlar sabık 
reisicOmhurun önünde eğilmişlerdir. 
Puvankare için millt cenaze merasimi 
7apılacafı zannedilmektedir. 

Kıral Aleksandrın 

katili 
(Bmı 1. inci ıayılada) 

gösteren clöğmeler ve iıareller bulundu
ğu haberi alnur ahnmu, bulgar zabıta
sı, hemen katilin bundan birkaç ay evel 
feShediln:Jiı Olan Makedoa,. ihtiial teı
kilatı mehafiline mensup olup olmadığı
nı meydana çıkarmak için tahkikata gi
ri~mi,tir. Zabıta tarafından bu bapta el
de edilen malumat katilin hüviyetinin 
tesbit edilmesini teshil etmek için Bel
grat ve Paris zabıtalanna bildirilmiıtir. 
Bulgar zabıtası, bu yoldaki tahaniyatı· 
na devam etmektedir. 

Katilin arkada~lan rc~men 
tevkif edildiler. 

Marsilya, 15 (A. A.) - Müstantik 
müddeiumumi ile müzakereden sonra_ 
sahte pasaport istimal ettiklerinden do
layı Anmaı'da tevkif edilmi, ve Apsi ha
pishanesine atrlmıı olan Benes denilen 
Raiçi ve Novak denilen Poıpiçil hakla
nnda Marsilya cinayetinde şeriki cürüm 
olmak töhmetiyle tevkif müzekkeresi 11-

tar temiştir. 

Marsilya suikastçilerinin . . 
reısı aranıyor. 

Paris, 15 (A.A) -. Uataşis is -
mindeki tethişçi teşkilat şefinin 
hatlıca muavini olan doktor Pova
iç'in hüviyeti Belgrat'tan alınmış 
olan malumat sayesinde diin nğle
den sonra teshit edilmiştir. Ma · 
ilim old•ığu veçhile Marsilya sui
ka.stini ha?..Jrhvan ve huna karar 
veren Povaiç'tir. Bu sahıs, Cougen 
Kavaternik isminde bir hukuk ta
lebesi olup eşkali Eks-an-provans
ta, Lozan'da ve Paris'te görülmüş 
olduğu haber verilen seyya tn eş· 
kalir.e tetahuk etmektedir. Elinde· 
1ci pasaport. gazeteci olduğunu, 
Romanya'da kain Tamışvar'da 
d'inyaya geldiğini r,östermekte, 
Belgrat'tan gönderilen fişte ise 
kendi~i in f Jstiş'lere mensup oldu
ğu t!l~rih edilmektedir. 

Şimdi acaba bu şahıs, Egan 
Kramer müstear ismini taşıyan sa
hıs mıdır, suali İyrat edilmektedir. 
Bu rncsele, otel fi•.lerinin karşılaş
tırılması ve kendilerine ~österilen 
fotoğrafiler arasında Kvaternik 
Kati olarak tanımı olan otel müs
Jnhdemlerinin ahadetleri sayesin
de tenevvür edecektir. Bütün bu 
malumat, hemen hudut mevzile • 
rine ve • andarma alaylanna bildi
rilm" .. tir. 

Diğer taraftan fransız ve yugo
slav miifettisler'nin tam zamanın
da yapılım bir takım İsticvaplar 
netivceıinde elde edilen vesaik ile 
bir Çok işe yarıyacak malumat 
toplamıs oldukları ve hu maluma
tın tahkikatın mabadi İçin gayet 
mühim olacağı haber verilmekte -
dir. 

Mak"'utlıırı ne imiş? 

Belgut, 15 (A.A.) - Havas ajan
sından öğrenildiğine göre, "Ustaşi,,ler 
suikastin Yugoslavya'nm inhilaline ve 
Avusturya, Macaristan ve Hırwtis

tan'dan mürekkep bir imparatorluk te
sisine imkin verecei!ini zannetmekte. 
idile>' 

rralm cenazesi Zagrep'te halk 
tanıfmrlnn ziyaret edildi. 

Bclgrad, 15 (A.A.) - Kral A1el:san
dr'in naşini hamil olan tren, Zagrep'e 
dün akşam saat 23 te vasıl olmuştur. 

Kıratın naşi. atılan toplar ve çalın- ., 

kilise çanları ile selamlanmıştır. 

Tren, istasiyona girince mızıka 

mılli marşı çalmıştır. lstasiyonda 
askeri ve mülki memurlarla birçok 
zevat bulunuyordu. Halk istasi
yon meydanını ve civar caddeleri dol
durmuştu. 

Prens Arsen, Mareşal Boyoviç, hü· 
kOmet erkanı ve diğer zevat tarafın
d~n takip edilen tabut, istasiyonun kı
rata mahsus olan salonuna nakil ve o· 
raya vazedilmiştir. Salon, tamamen si
yah kreplerle örtülmüt idi. Bunun üze-

lSPANYA'DA. 

Son asiler de ele geçiriliyor 
Madrit, 15 (A.A.) - Merkez erkanı 

haribiye reisi, Ovyedo'da bir haftadan 
beri ilk defa olarak silah sesi işitilmedi
ğini tebliğ etmektedir. Kıtaatın hareke
ti, Gijon'dan gelmekte olan kıtanın ilti· 
hakmdan ev~l Aviles - Oveydo'de ve 
Korrediyopa'daki muharebeler durmuş
tur. Birçok asiler teslim olarak hapsedil
mişler ve top, mitralyöz ve silah ele ge
çirilmiştir. Asilerin son kısmı dağlara 

kaçmıştır. Karışık olan bu yegane nun
takada da sükunun süratle teessüs ede
ceği anlaşılmaktadır. 

So yalist fırkası rei~i 
tevkif edildi 

Madrit, 15 (A.A.) - Mebuslardan 
M. Largo Caballero, dün sabah §afak 
sökerken tevkif edilmiştir. Bu esnada 
kendisi henüz uykuda idi. Mumaileyh, 
mebus ve teşrii masuniyete sahip oldu. 
ğunu ileri sürmüş ise de emniyeti umu
miye idaresi teckif emrini telefonla tekit 
etmi§ ve bunun üzerine kendisi istiçvap 
edilmek üzer alınıp götürülmüştür. 

rine ahali, tabutun önünden geçmiye 
başlamıştır. Bu geçit, bugün öğle vak
tine kadar devam edecektir. 

Kıral Boriq~İ kardeşi 

temsil edecek 
Sofya, 15 (A.A) - Kırat Boris'i mü

teveffa kıra) Aleksandr'm cenaze mera
siminde prens Kiril ile ba~ yaveri cene
ral Panof temei1 edeceklerdir. 

Romanya kırahnı da karacşi 
temsil edecek 

Bükreş, 15 (A.A) - Yugoslavya kı
ralı Aleksandr Hazretlerinin cenaze 
merasiminde, Romanya kıralı Karol 
Hazretleri namına biraderi prens Niko
la hazır bulunacaktır. Aynı merasimde 
Romanya hükumetini, hariciye nazırı 
M. Titülesko, milli müdafaa nazın ce
neral Angclesko temsil edecektir. 

"Kahraman Mişel'' şövalyelerinden 

bir heyetle müteveffa kıral Aleksandr'm 
fahri kumandanı bulunduğu Hassa 
avcı alayından bir hölük de merasime 
iştirak etmek üzere hareket etmiştir. 

Fran~ız hava nazırı da 
Bclgrat'a gidiyor 

Patis, 15 (A.A.) - Hava Nazm Ce· 
neral Dönen, Kırat A1eksandrın cenaze 
merasiminde bulunmak üzere Belgrad'a 
bizzat kendisinin kullanacağı bir tay
yare ile gidecektir. Nazırın tayyaresine 
iki askeri tayyare refakat edecek ve 
bunları kaymakam Girieze ve binbaşı 
Veyze'in kumandasındaki iki filo takip 
edecektir. Gerek Alp yolunda ve gerek 
Akdeniz'de tayyarelerin alacakları isti· 
kamet hava şartlarına 2öre tesbit edile· 
cektir. 

200 fransız bahriyeli!"i de cenaze 
merasimine i~tirak edecek 
Belgrat, 15 A.A) - Fransız bahriye 

nazırı M . Piyetri ile yanındakiler kırat 
A lcksandr'm naşını hamil olan trene 
binerek Split'ten Belgrat'a hareket et· 
mişlerdir. Cenaze merasiminde fransız 
donanmasını, 200 fransız bahriyelisi 
temsil edecektir. 

facarlar Jıaklanndaki şayiaları 
tekzip ef1iyorlıır. 

Paris, 15 (A.A.) - Yugoslav tethi~
çileri meselesi münasebetiyle Macaris
tan sefareti, hükfuneti namına neşret
miş olduğu bir tebliğde Hırvat muha
cirlerinin iltica edegelmekte olduktan 
Yankaputa kampının geçen nisan ayın· 
da ilga edilmiş ve başka bir yerde ye
ni bir kamp vücuda getirilmemiş oldu· 
ğu ve Macaristan memurlarının Marsil· 
ya katilinin §Ctiki cürümlerinin itiraf· 
larına göre ecnebi matbuatı tarafından 
isimleri ortaya atılan kimseler namına 
pasaport vermemiş olduklarını bildir
mektedir. 

Macaristan sefareti, bu tebliği ile ec
nebi gazetelerin katilin şeriki cürümle
rinin macar pasaportlarını hamil ol
dukları halde eski hırvat kampından 

gelınit oldukları ıuretindeki DeJfiyat
larına cevap verıni§ oluyor. 

LElU8TAN • .OA. 

Bir türk tayyar ~:i 

Lehistan da 
Varşova, 15 (A.A.) - Türk tayya

re za'llitlerinden yüzbaşı pilot Ferruh 
Beyle refikası ve yüzbaşı pilot Zeki 
Bey Grudziadze gelmişlerdir. Tayyare, 
endaht n boınbardıman mekteplerini 
ziyaret etmek için üç gün kalacaktır. 

Bir Leh gazetesi, Almanya ~lil· 
Jetler Cemiyetine dönebilir, 

diyor. 

Varşova, 15 (A.A)-Hükumetin mil· 
revvici efkArı olan muhafazakar Czas 
gazetesi, almnnların milletler cemiye
tine avdet etmesinin imkansız olmadı
ğını yazmakta ve Cenevre'de altı büyük 
devletin yani, Fransa, İngiltere, İtalya, • 
Almanya, Lehistan, Rusya'nrn teşriki 

mesaide bulunmalarının Avrupa sulhu
nu tehdit edebilecek meseleleri hal 
maksadiyle girişilecek müzakerat için 
bir esas ihzar edeceğini ilave etmekte• 
dir. 

İlk dört aylık vergi 
tahsilatı 

1933 Te 1934 senesinin cylôl ayı se>
nu itibarile dÖTder aylık tahsilat miktaJ'lı 
farını gösterir cet.eldir: 
Varidatın nevi 1933 

Arazi V. 
Binalar V. 

ıenesi 

501407 
808361 

1934 
senesi 

567652 
963368 

Da.ar ve develer V. 4768103 
Diğer hayvanlar V. 2,057,933 

Yekun 6653581 6826036 

300048 
2127497 

Ruhsat tez. ve kamo 
Diğel' kazanç V. 
Hinnet erbabı V. 2149674 

4284799 4577119 YekUn 

Veraset ve intikal V, 123780 95399 
Gümrük ve 
arziye 10926114 8344432 
Gümrüklerde alınan 
müdafaa V. o 29161 
fthp' muamele V. 2801528 2625733 
Diğer muamele V. 
Şeker ve gilikoz 
istihlak V. 
Elektrik ve hava 
gazı V. 
Ham petrol V. 
Yekun 

Diğer maddeler 
istihlak V. 
Kara ve deniz 
avları 

Nakliyat 
Damga resmi 
Tapu harçtan 
Mahkemeler 
Pasaport ve ıaire 
Noterler 
Mülga vergiler 
inhisarlar 
Tütün müskirat 
müdafaa P. 
Devlet ormanları 
Emlak &atıf bedeli 
Fenerler hasılab 
Askerlik 
mü kelleli yeti 
Tayyare resmi 
Cezalar 
Müteferrik hasılat 
lktısadi buhran 
vergisi 
Muvazene vergisi 
Sair varidat 
Hazineye ait 

1115827 1757590 

1583255 

327596 
606509 

1 133175 2517360 

o 1730424 

65690 62124 
2104'88 207899 

1975122 2144166 
390722 357911 
288227 341790 
186735 266387 

o 165081 
15431 19579 

10500000 11397680 

o 1130000 
604407 631733 
295347 330247 
219989 280979 

90643 202564 
o 653337 

357411 342259 
357481 367640 

2127096 3325083 
3326471 4650690 
2643073 2191408 

varidat yekunu 52229003 59110931 
NOT: Yukarda bazı vergilerin buse

ne kısmi birkaç kaleme ayrılmııtrr. 811 
e'Velce bir nam altında olan vergilerin bll 
sene ayrı isimler olmasından mütevellit• 
tir. Bunun için bu sruplara ayrıca ye

kun da yapıhnııtır. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Anafartalar caddesinde 
l STANBUL 

eczahaneaidir. 

1 
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Graııd otel 
• Şükür bir filim dahn gördük ki, iki 
aıakın ·· ·· · opuşmesmden, iki kabadaymın 

Yumruklaşmasından yahut "onlar ermiı 
muradına "k d k •.. ., nın amerı ancasm an baş-
~ u.nsurlarla dokunmuş; Örgüsünde, 
~~z ıle kulaktan Öte, dimağ için, hayal 
ı~ın, hafıza için de birçok güzel kompo-
2ıayonlar var. 

Crand Hotel. gerçi Vicki Baum'un 
eseridir y · ._ .. 1 •. •. • b' · anı KU tur murekkebı yalamıı 
ır sanatkarın. Rejisör onu sadece filme 

çevirınes. . b'J . . 
b
. ına ı mıı, bır roman da anla rr 
ltff , 

1 
• ı un de. Bir roman da bir çok şey • 

erı plastik tekiller yahut sesler halinde 
~rtayakoyar, bir filim de. Fakat iki an. 
atına tarzı ile iki ortayakoyma tarzı 
araıınd 'k' l a 1 ı ayrı sanat tekniğinin fark· 
arı vardır B • • d" k" b • unun ıçın ır ı azı roman 

Ykahut piyeslerin filimleri k:ndilerinden. 
e . ' 
t ~erıya daha fena ve bazan daha iyi bir 
eıır brakmaktadır. 

k Crand Hotel! bütün metropollerin 
ucakla d b' dıkl rın a ır kaç tane olarak barın • 
. arı Palaslardan biridir. Memlcketle

tan y"' k ure leri nasıl büyük ıehirlerJe çar-
Parıa b'" '"k bö 

1 
' .uyu tehirlerin nabzını da ancak 

•okYe k bır palasta duyabilirsiniz. Gerçi 
a lar t'" 1·· h il n • ur u ma a eler, tek başlan· 

a Yahut - h · k'k . yıgın alınde kaynaşırken tet-
1 edılmiı 'ans l d b' b.. ··k h" h"kk an ar a ır uyu şe ır 

&r .. t bı~da adllma bir fikir verebilir. Fa -
" ut"' b tıı dd un u perakende unsurları ya 

an:. delcşrni§ yahut temsil ettikleri içti-
1 avaları k. 1 . . 'b . l .. teli . n a ıs erı Ilı any e mucer-
«'frnış oln k · · k · ta b' • ra • en ıyı, anca bır palas-
lır arada görmek kabildir: 

tin 1!~~ yolunda gitmediği halde zen • 
:y· gozukmeğe çalışan ve bir müzakere

lı~l~ncak yalan söylemekle kendi lehine 
eden büyük ıanayici · 

Otel h :. . .. . . 'tnoki ırsızı meslegıru uzerındekı 
~ ng kadar tık ve rahat gezdiren bir 

ron ki 1 "• • ça sın mı yoksa sevsin mi, pek 
tar veremiyor· 
liaı • 

h ktan olan adaman palaalara kar .. ı 
•ıreti • · "' -.ı h nı temıd eden zavallı, hasta bir 
\1 •ıebec· l 1 ~ ı, pa aıa yer eşmek \•e burada, 

... tada Yaşamasanı bilenler gibi yaşa _ 
··•ak tec '"be • ı.·ı· ru sıne ancak şu §artla girişe-
~ ıyor ki, ölmesine birkaç hafta kaldığı
·~ doktorlar ıöylemiş ve tam yirmi beş 
•·• ede biriktirdiği para bu birkaç haf-
"lık l"k • 
Cılk ıc·u. s hayatı palasta geçirmesine an-

alı geliyor· 
Sonra k .. '..k d k ·1 1 b. · ı· ba Cılk( • 0 uçu a tı o ıçım ı -

\oe ~tnı o İpek çorapların içine sokmak 
tlrneUi ·· l · . b. tında goz erına ınmumlukların al -

tiirlü ::;!;~• kadar açabilmek için, her 
kutuy ıkeye ne kadar pervasızca so
iılık "or! .ensesi ile ıöbeği luabahk, baya

~'""'• efçırllinlikte biribirile adeti yarııa 
d.. ' •brik t•· ·· k ~ b" 1 Ute., ·ı,· a orun ucagına ır agıma 
.. gı l d" k tUtılcia Ufrne ten bile pervasr yok, 

l'at .,,8::-r• var, tuvalet var, caz var, ha-

8ir d"~ lan ıget r lfıyOt- ıp olarak da, bir doktorla 
laalal'lıt u~. Sanlci palasın ve bütün pa-
in tenha ·· l"' "b'd' P l 1 ••nlar . gon u gı ı ır. a as ara 
tece icat &ehr, palaslarda insanlar birkaç 
lelir, V tr, •onra onlar gider başkaları 
uça~ bu e Palaılar, durmadan işliyen 
dOnırıe k cakıız bir makine dairesi gibi, • 
PÜskül'\i llpıdan hayat sömürüp hayat 
naııt kar. l'iecip Fazıl'ın "otel odaları,. 
tarı, 1/anlık. ıslak ve sessizcesine es -
•. .. uçük k ba . . . 0ruırıceld· asa otellerının fareh 
ttand 1 fark111 iıe, Vicki Baum'un 
I~, fer-ah liotel'i de, o nispette, aydın -
tette ea ' muhteşem ve gürültülü bir su-

'k rarlı rnet 1 11 • • ı.ı ve .. ropo ote erının ıenfo-
surükleyici şarkmdır. 

" .. 
Batan r ~ ,, 

liralardan ça lıgın kendinde bıraktığı ha· 
liitlii b ve bu hatıraların tadmdan bir 

aşını kaldıramıyan bir hallerin, 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

Şebir ve Taş 
Belediye seçimi. 

İstanbul, 15 (Telefon) - Bu
gün !ehir meclisi seçiminden alı
nan netiyceler şunlardır: 

Beşiktaş'ta Fikri, Etem Akif, 
Arif, Abdülkadir Ziya, Hamdi Ra
sih, Eminönünde: Kavalalı Hüse
yin, mütekait Feridun, Yusuf Zi
ya, Hasan Fehmi, Raşit, Esat, Re
fik Ahmet, Ali Rıza, Selami İzzet 
Beylerle Refika Hulusi Behçet Ha
nım asli aza seçilmişlerdir. 

Hint filozofu 
İstanbul, IS (Telefon) -Hint 

filozoflarından Müşerref Han re
fikasiyle birlikte lstanbul'a geldi. 
Buradan Bombay'a gidecektir. 

yorgun, huyıuz; meıhur ama, şöhreti. 

nin altına serdikleri zemini dar buluyor. 
Biraz da modası geçmiş. Çünkü az öte
deki tehrin halkı ya Bianco'nun yarı 

- barbar tangolarında şehvetini bileyor 
yahut Joıephine Baker'in karşısında, 

asaletinden geçmiş, iffetinden soyunu -
yor. Çarın ballerinine artık kim kulllk 
asacak? Sevemiyor da! ıevgi çok ağrr 

ve uzakta kalmış bir mevzu; huysuz ol
duğu halde, kaprislerine bile davranıp 

uzanamıyor, o kadar yorgun! 
Nihayet, meteliksiz baronda yoksul

luğunu unutturacak bir takım varlıklar 
keşfediyor. Bir parça kibar muamele, 
azıcık nezaket. Alışılmış ve çok sevgili 
şeylerin ufak bir kırıntısı. Ve hallerin, 
birden, hayata yeniden doğuyor. Sanata 
yeniden bağlanıyor. Kadınlığının içinde, 
ardı sıra yanan alevcikler halinde, yeni
den uyanıyor. 

Garbo, bu çok güç çünkü çok huıusi 
• '"'n role öyle keskin bir kalap öyle bir 
kontur verdi ki, büyük sanatkarın ne ol
dui unu, bir kere daha anladık. Hiç o 
Hollywood'da ıtilize edilmiş dişi değil
di. Dişiliğini ıshraph inıanlığından alan, 
sahici, yaşıyan bir mahluktu. 

Bütün öteki tipler de öyle. Hepsin -
den şıkır ş:kır insanlık akıyor. Zaaflari -
le, çirkinlikleriyle. 

Joan Crawford'un, her zamanki gü
zelliğinden ve güzel, sağlam oyunundan 
başka hiç bir hususi tarafı yoktu. Rolü 
müsait değildi. Yalnn: öldürülen baronu 
görünce gösterdiği korku, harikulade 
idi. 

John Barrimore'un sahne kıymeti, · 
dublaj yüzünden çok azalmıştı. Halbuki 
Lyonel, her zamanki gibi, mükemmddi. 
Bütün filmin içinde en hacimli rol, onda 
idi. • 

Bütün bu tipler, Crımd Hotel'de, 
belki de Vicki'nin istediğinden iyi ya
ıadılar. Ölüme üç haftalık bile vadesi 
kalmamıı hastanın parası için döğünüp 
yerlerde sürünmeıi, mükemmel oynandı. 
Baron öldükten sonra hasta ile küçük 
daktilo çok ağlaştılar. Fakat baronun 
cenazesi servis kapısından sessizce çıka
rıldıktan sonra, bir deste banknot 
her ikisini de balayı yolcuları haline ko
yabildi. Ballerin, bllron nerede diye ara
na arana, sanat sıtmasına tekrar kavu,. 
muş olarak yeni kontratosunu yerine 
getirmeğe koyuldu. Kapıcı pikolaları 

önüne aldı, ellerini muayene etti. Baro
nun köpeği veştiyere teslim edildi. Ve 
palas, yeniden,uğuldamağa başladı. 

Hiç bir şey olmamıı, hiç bir şey de
ğişmemiş gibi idi. Hayat. gene akmasına 
devam edivordu. Crand Hotel.. 

BURHAN ASAF 

Hilali ahın erin 
yardımları 

Hilaliahmer Cemiyeti umumi 
merkezi tarafından 15 ağustos 1934 
tarihinden IS teşrinievel 1934 ta
birine kadar vatanın muhtelif yer
lerinde muavenete muhtaç düşen 
vatandaşlara yapılan yardım lis
tesi: 

Akseki kazası Büyük Evlat kö
yünde evleri yanan 39 hane hal-

. kına yardım 1490, Orhanelinin 
Akçabük köyünde çıkan yangında 
muavenete muhtaç düşenlere 251, 
T a~köprünün Yılanlı köyünde ev
l~ri yananlara yardım 256, Deve
h kazası seylapzedelerine yardım 
300, Zile kazası seylapzedelerine 
yardım 3000, Yemen ve Hicaz
dan ana vatana getirilen 31 va
tandaşın yol mauafları 1217 
Kayseri vilayeti Talas nahiyesi 
seylap:7.edelerine yardım 750, Ri
ze ve Şav~et kazaları muhtaçları· 
na yapılan vardım 10214 Marma
ra faciasında boğulanları~ muave
nete muhtaç düşen ailelerine yar
dım 500, Merkezi umumice yapı
lan müteferrik yardımlar 461. 

Yekun: 18439 lira. 

l~H'C V diahtı Hz. nin refikaları 
Bergama'n zh·aret ettiler 
İzmir, 15 (A.A) - Şehrimiz. 

de bulunmakta olan İsveç veliahtı 
Güstav Adnlf Hazretleri dün Ber
gama harabelerine yapacakları 
sevahatten vazgeçmişler ve bu se
yahati refikaları prenses Luiz ve 
kerimeleri prenses lngrit Hazret
leri yapmışlardır. Müşarünileyh 
Hazeratma vali Kazım ve mih
mandar Hüsnü Rıza Paşalarla Ha
riciye Vekaleti teflerinden Şefkati 
ve Fuat Hüsnü ve lstanbul müze
leri müdürü Aziz Beyler refakat 
etmislerdir. Seyahat otomobillerle 
yapılmış ve geç vakit İzmir'e av
det olunmuttur. 

Dün şehrimizde 
llir otobü~ 
}{azası oldu 

Dün şehrimizde üç kadının yaralan
ması ile neticelenen bir otobüs lıazaıı 

olmuştur. Ta,han - Çankaya arasında 
i,liyen 778 numaralı kaptı kaçtı, Çanka
ya mektebi önündeki virajı dönerken 
devrilmi,tir. Kaptı kaçtının içinde bulu
nan üç hanımdan birinin kolu kırılmı' 
birinin başı yarılmış birinin de muhtelif 
yerleri zedelenmiıtir. Kolu kırılan ve ha
fi yarılan hanımlar hastaahneye kaldı -
rılmıştır. Muhtelif yerlerinden zedele • 
nen Hanım Çanakkale mebusu Ziya 
Cevher Beyin kayın validesi ve Muhlis 
Beyin refikasıdır. 

Kazayı müteakip kaptı kaçtıyı idare 
eden yııkalanmış ve bunun ıoför mua
vini Mustafa isminde biri olduğu anla -
şılmıştır. Kaptı kaçtının şoförü konyalı 

Mehmet bilahare bulunmu, ve Emniyet 
müdürlüğünce ifadesi alınarak ıerbest 
bırakılmı§br. 

Muavinin şoförün haberi ve muvafa
kati olmadan arabayı itlettiii anlaıılmıı
•ır. 

İnhisarlar idaresinin 
kuracağı fabrika 

lstanbul, 15 (Telefon) - Bu. 
rada alman haberlere göre uyuştu
rucu maddeler inhisarı ile afyon 
fabrikaları karteli arasında de 
vam eden müzakereler netiycelen· 
miştir. inhisar idaresi Kurulması
nı tasarladığı fabrikanın Ankara· 
da yapılmasına karar vermiştir. 
Fabrikanın plan ve proiesi hazır -
lanmıştır. 

Kazını Pa~a Hz. Geliyor 

İstanbul, 15 (Telefon) - Bü -
yük Millet Meclisi Reisi Kazım 
Paşa Hazretleri bugün Ankara'ya 
hareket etti. istasyonda lıtanbul'
da bulunan mebuslar, vali ve bele
dive reisimiz Muhittin ve diğer bir 
çok zevat tarafından uğurlandı. 

Bu1ıx-arİ5ıtao' ,ıan gelen 
mulıarirler. 

fstanbul 15 (Telefon) - E • 
dirne'den bildiriliyor: Ayın 12 ve 
17 sinde Edirne'ye Bulgaristan' • 
dan 221 türk muhaciri gelmiştir. 
Gelen muhacirlerin vaziyeti çok 
perişandır. 

lstanhul'a bir İngiliz mektep 
gemi~i ~eliyor. 

İstanbul, 15 (Telefon) - Cu • 
martesi günü lstanbul'a bir İngiliz 
mektep gemisi gelecek ve iki gün 
kalacaktır. Bahriyeliler hu müd
det içinde F enerbahçelilerle bir de 
maç yapacaklardır. 

Avusturyalılar tiitiin alacaklar 

İstanbul, 15 (Telefon) - lı · 
tanbul'a gelmit olan Avusturya 
maliye müıtepriyle tütün rejisi 
müdürü ve Avusturya -Türk tü
tün tirketi müdürü bu akşam Vi -
yana'ya döndüler. İstanbul' da A -
vuıturya rejisinin alacağı tütün -
ler hakkında etütler yapmışlardll'. 

:Marmara faciası 

lstanbul, 15 (Telefon) - Mar
mara' daki deniz faciasının hukuki 
kısmına ait tahkikat bugün birin
ci ticarette baıladı. Cezai tahkika
tına da ayrıca devam edilmekte · 
dir. 

Karahan ayın 19 nnda 
geliyor 

İstanbul, 15 (Telefon) -Sov· 
yetlerin Ankara büyük elçisi Ka· 
rahan ayın on dokuzunda Varşo
va - Bükret tarikiyle lstanbul'a 
gelecektir. 

U niversitefle der!'\]er ba~ladı 

İstanbul, lS {Telefon) - Üni
versite fakülteleriyle Yüksek mü -
hendis mektebinde dersler baıla · 
mııtır. Üniversitenin yabancı dil
ler mektebinde de yarın derslere 
başlanacaktır. 

SAYll·A 

ih dilinıi:;te. 

Öz ve zengin bir 
dile doğru 

Genç dil bilginlerimizden Hiisev·n 
Namık Bey arkcdaşımız, son aylar ir ' 
de i)z dille bastırdığımız bir bitik il ... 

bu direklerde güzel bir yazı yazdr. 
İçinde bizim Lıitiğimi2i öğen bölü1< 

leri ayırınız, ötesi çok doğru ve yer:r 
de olan bu yazıda. yazılarında öz kök· 
ten türeme sözleri bolca kullananlıırı 

kınayanlar olduğu da anlatılmaktadır 
Bize öyle geJir ki. bu direkte yazdı

ğımız söyler de bu kınanmanın çevr"si 
içindedir. Onun için. bi7İ kmayanl:ır 

kimlerse onlara türk sözlerini sıral•vıp 
söyler yazarken ne düsündüğümü.,ii . 
ne güttüğümüzü bir yol daha anhıtmr 

yükümümünii duyuyoruz. 
Genel biçimiyle ti.irk ilinde dil sava

şı yeni değildir; o, yıllarca önce bao; 
göstermiş, yer yer. bucak bucak örnek
ler, denemeler vermiştir. Yalnız sıı 

var ki dtinkü kımıldanısların amacı, dil· 
den yabancı sözleri atmak, bir kongu· 
yu. elden geldiği kertede türkçe yaz • 

maktı. 
Eskiden yapılmış kamu yenilik ,.e 

ilerilik atılışlarr gibi bu da dar bir çev
re içindeydi. O çağın yazıcıları, bir 
yazının içinde yabancı söz bulunmadı
ğını ileri sürerek öğünmek isterlerdi, 
ama bir yazıda bütün an7am'ların anla • 
tılmıg, geri bırakılmamış olmasındaki 
gerekliği seçmez, seçemezlcrdi. 

Sözün kısası, onlarınki bir ayıkla· 
ma idi: fakat ayıklanan sözlerden kalan 
gediği ne ile dolduracaklarını, ne ile 
dilin anlatış gUcUnU enginleştirecekle

rlni bilmiyorlardı. 
Bugünkü savaşın amacı o değildir. 
Elinize aldığını~ bir kongu'yu tek 

bir yönünU bile bırakmıyarak lşliyecek 
ondan bir söy, bir yazı. bir bitik ortaya 

çıkaracaksınız. 

Bu işi başarırken başınızın içinde 
bir çok anlam kımıldanacak ve sir.e "bi

zi de anlatınız!,. diyecektir. 
Anlamları dile getirmek için sözler 

kullandır. Bizi öz dilden bot söz kul
lanıyor görerek kınayanlar, bir yazıyı 
yazarken bir çok anlamları bir yöne bı
rakarak cılız bir söz diiisi karalarnaım
zı diliyorlar demektir. 

Biz, üzerinde yürüyeceğimiz yolu 
<Syle anlamıyoruz: Dil <Szle§ecek, fakat 
zenginliginden, enginliğinden eksilte· 
rek değil; bunları çoğaltarak. 

Onun için gün gelir ki bir söyde o
kuyucumuza karşılığını anlatmak eziml 
nl duyacağımız bir tek öz deyiş kullan· 
malıyız. Deyişlere yazdığımız kar§ılık· 
ların boyu ·söyden daha uzun olur. BU· 
tUn bunlar, işlediğimizi kongu'ya bağ
ldır, onun gerektirmesine bağlıdır. 

Yoksa. az söz kullanarak ve o yUz
den anlamlara kıyıp sözü cılızlaştıra
rak bir yazı yazıvermek, uzun uzun ta· 
rama dergisi üzerinde uğraştıktan son· 
ra yazgacı ele almaktan kolaydır. 

Kendi özlem kaygılarını bütün bir 
budunun kaygısı imiş gibi göstermek 
diliyenler, yıllarca türk dilinde kulla· 
nılmış ve kullanılmakta bulunmuş olan 
öz sözler karşısında bir çoklarının irki
leceği ni. ürkeceğini mi ileri siinnek 

istiyorlar? 
Kişiye kendi öz yöşü. yıllarca yitik 

de kalsa, eninde, sonunda yabancı ve 

çapraşık gelir mi? 
Sözii uzatmamak için, bir yol daha 

söyliyelim ki savlağımız. dilin anlatma 
gücünü ve enginliğini eksiltmeden ya· 
zı yazmak, dilediğimizi anlatmaktır. 

Bunu yerine getiremediğimiz görü
lürse bu, öz dilden bol deyi~ kullan • 

İq!ibalarından bazıları ile Cümhuriyet Halk Fırkası belediye aza namzet/ erinden Kütükçü::uıde Halim Bey cJe doktor Hü•eyin Ertuğrul Bey • 

• , u z a • 
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Avı·upada Türk öloji tetkikleri 

Almanya'da türko1oji tetkikleri Orta 
Asya'da elde edilen birçok eserlerin 
tetkiki neticesinde son derece ilerlemiş 
bir hale gelmiştir. Bu Asya seyahatleri
ni, sefer heyetlerini de harekete geti
ren cihet oralarda elde edilmeğe ba~ 
lanmış olan çok mühim yazmalardır. 

1890 da bir İngiliz zabiti tarafından bir 
ağaç kabuğu Uzerine yazılmış bir met
nin ele geçmesiyle derhal ruslar ve in· 
gilizler oralarda siyasi memurlarının 

bu noktaya da dikkatlerini çekmişler; 
elde edilecek eserleri kaçırmamalarını 
tenbih etmişlerdi. Bunun üzerine bu· 
lunan yazmaların adedi çoğalınca der
hal oralara aefer heyetleri göndermek 
IUzumu hasıl olmuştu. Bu makalemizde 
yalnız Almanya'dan bahsedeceğimiz 

için diğer sefer heyetlerini bir tarafa 
1:iırakarali alınanların tilrkolojiye biz· 
metlerinden bahse çalı~acağız. 

1902 senesinde profeııör Grünwedel'· 
in reisliğinde gönderilen ilk alman he· 
yeti oralarda yaptığı tetkikler netice· 
sinde 46 sandık malzeme ile geri dön
müştü. Daha çok zengin eserler elde e
dilebileceğini gösteren bu muvaffakı· 
yet üzerine de ikinci bir alman heyeti 
Le Coq'un reisliğinde 1904 te Orta As
ya'ya hareket ile üç sene kadar tetki
katına devam etmiş, Almanya'ya 233 
sandık yazma ve eski eserlerle dönmüş
tU. 1913 te Le Coq tekrar Orta Asya'ya 
gitmiş, bu seferki dönüfünde de 152 san 
dıJi malzeme getirmiştir. Müteaddit se
fer heyetlerinin getirdikleri bu malze
menin tetkiki uğrunda sıhhat ve hayat
larını feda etmekten çekinmiyen bu bil
yük ilim adamları artık geceli gündüz· 
lü çalışarak bunları ne§re başlamışlar
dr. 

Le Coq, F. W. K. Müller, Bang gibi 
çok büyük ve kıymetli üstatlar milli ta· 
rihimize ve dilimize ait olan bu define
leri yavaş yavaş neşrederek gerek bi
zim ve gerek bütün Uim aleminin en 
derin hürmetlerini kazanmışlardır. Bu 
neşriyatı zikretmeden evel şurasını -da 
liaydedelim; ki maatteessüf biltün bu 
husustaki n~riyat çok dağınık bir su· 
rette yapılmıJ olup bunları takip ede
bilmek pek güç bir hale gelmiştir. Asia 
Major, Köröai Csoma Archivum, Un
garische Yahrblicher, Turan ve ııair bir
çok yerlerde neşredilen bu eserlerden 
maada akademinin ne§rettiği kitaplar 

·cıa mühim bir yekQn tutmakta olmasına 
rağmen daha geride neşredilmemiş par· 
çalar müdakkikini beklemektedir. Hele 
kısa fasılalarla Le Coq, Müller, Marku· 
art gibi alimlerin biribirinin arkasıııra 
ölümleri bu iti ~deta sekteye uğratm:ıJ 
gibi olmuşsa da memnuniyetle görmek· 
teyiz ki her ilim adamı kendisinden sonra 
bu sahaya çalışacağı yetiştirmeği ih· 
mal etmemiştir. 

Bu makalemizde nisbeten yeni olan 
netriyattan bahsedeceğimiz için Uigu • 
rica serisini, Müller'in ve Marguart'ın 
tetkiklerini artık pek malfun telakki e
derek doğrudan doğruya yeni olan eser 
lere geçeceğiz: 

1921 tarihindenberi Bang ile Gaba· 
in "Türkiche Turfan • Texte,. adlı dört 
eser neşredilmiştir. Bu neşriyatın bi· 
rincisini teıkil eden metin bir sihir ki· 
tabıdır. İkincisinde de iki küçük Mani 
dinine ait metin vardır ki bu metinler
den birincisi bilhassa Bögü Han (759 • 
780) zamanında uygurlarm Mani dini
ne sülüklerinden bahis olduğu için ta· 
rih noktasından da son derece mühim
dir. Üçüncü eserde Mani dininin him· 
nus'u neşredilmistir; ki bu metni daha 

dığımı.zdan değil, kendi özlem gücü -
müzün yetmeyişindendir. 

Bunları birbirine karıştırmamak ge-
rektir. M. N. 

Bilgin - alim 
Bitik - kitap 
Kınamak - ayıplamaK 

Yüküm - vazife, mecburiyet 
Genel - umumi 
Amaç - hedef 
Kongu - mevzu, tez 
Anlam - mana, mefhum 
Yön - taraf 
Söy - fıkra 

E zim - mecburiyet 
Yaz~aç - kalem 
Özlem - hususi 
Budun - millet 
Yitik - gaip 
Deviş - kelime, lif ız 
Savlak - maksat dava. 
Yös - mal 
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evel Le Coq da tercüme etmeden ne~
retmişti. Dördüncü kitapta da bir gü
nah itirafından bahis metin vardır. Bun 
lardan maada bu iki zat Ungarische 
Jahrbücher'de Ein uigurisches Frag· 
ment über den Manichliischen Wind
gott adlı tetkiklerini ve gene aynı mec
muada onuncu ciltte Uigurische Stud
ien adlı yazılarını neşretmi§lerdir: ki 
bu tetkik 1913-1917 de Radlof ve Malov 
tarafından çıkarılan Suvamaprabhasa 
adh budist eserinin uygur metninin bir 
kısmının itiraftan bahis olan cihetinin 
tercüme ve tranııkripsion'unu havidir. 

Gene bir türk aliminin de bu mühim 
işlerde vazife alması ve muvaffakıyet· 
le vazifelerini başarması göğsümüzil 

kabartacak hildiselerdendir. Şimdi bu 
gencin İstanbul Üniversitesinde olması 
da aynca iftihar edilecek bir hadisedir. 
Rahmeti adlı bu gencin Zur IIeilkunde 
der Uiguren adını taşıyan bir eseri nis· 
beten yeni devre ait olup tababete ait 
bir uygur metinidir. Daha sonra aynr 
zatin Bang ile birlikte Oğuz destanının 
bir uygur metinini de neşrettiğini bili· 
yoruz. 1932 de neşredilen bu metin fla. 
ha evet Radloff tarafından Kudatgu 
Bilig'in mukaddemesinde neşredilmiş, 

sonra 1928 de Rıza Nur Bey fransızr.;t 
ve bizim dilimize tercümeleriyle birlik· 
te İskenderiye'de neşretmi~ti. Aynı me 
sele ile PelUot da mesgul olarak Toung 
Pao mecmuasmın 1910 senesi nüshasın
da (sayfa 247-358) Rıza Nur Beyin ese
rini tenkit ile birçok okuma tarzlarını 
düzeltmiş ve kıym"t1i iyzahat vermiş

tir. Bir sene sonra Rıza Nur Bey de 
Pelliot'nun bu tenkidine cevap vermis· 
tir. En nihayet tamamiyle ilmi bir şe
kilde yukarda yazdığımız nam altında 
Rahmeti Beyle Bang aynı metni neşret
mişlerdir. 

Sabık tarihi osmani encümeninin neş
rettiği ve tamamiyle ilmi metotlardan 
uzak olan Aşıkpaşazade tarihi de tek· 
rar Friedrich Giese tarafından 1929 da 
Leipzig'de neşredilmiştir. Bundan ma
ada Babinger de garipnamenin Saraye· 
vo'da bulunan bir yazmasından bahs ile 
Aşık paşanın ailesine ait tetkikatı neş
retmiştir. 

İslamica mecmuasının dördüncü cil
dinde Profesör Brockelmann Berlin'de 
bulunan yazma bir nüshaya istinaden 
Eyubt hanedanından Seyfettin'in 
(1432 • 1442) türkçe şiirlerini tanıtmak
tadır. Bu münasebetle Brockelmann'ın 
türkolojiye ait diğer eserlerinden de 
biraz bahsedelim: Brockelmann 1928 de 
MitteltUrischer Wortschatı; nach Mah· 
mud al - Kişgariı Divan lQgat at türk 
namiyle Kaşgarb Mahmut'un eserinde 
bazı kelimeleri liıgat şeklinde tophya
rak almanca tercümesiyle neşretmiştir. 
Eser macar ilim akademisinin yardrmiy 
le ne~redilmiştir. Eseri Avrupa ilim 
Slemi hele arapça bilmediğinden dola
yı eserden istifade edemiyen alimler 
büyük bir sevinç ile kar~ılamışlarsa da 
daha Budapeşte'de iken böyle bir ter· 
climenin noksan ve ilmi olmadığını e&e
ri aynen tercüme ederek nihayetine mu
faıısal bir indeks konmasının lilzumunu 
ileri sürmüştüm. Hadiselerin bugiin beni 
teyit edecek mahiyette olduğunu mem
nuniyetle görmekteyim. Zira Brockel • 
mann'ın bu eserinde pek çok hatalar ol
duğu gibi aslında olmıyan kelimelerin 
uydurulduğunu hayretle görmekte -
yim. Misal olmak üzere bir ta
nesini göstereyim: Brockelmann bu 
eserin 244 üncü sayıfasında Kuk 
yağma adlı bir türk kabiylesinin 
ismini tabii Kfişgarh Mahmut'a istina· 
den kaydetmektedir ve Kaşgarh'nm ese 
rinde mezkOr olan sayfaları da zikret· 
miştir. Bu tercümeye pek fazla itimat 
eden bazı Slimler de aslına bakmadan 
bu iyzahatı kullanmakta tereddüt etme
mişlerdir. Halbuki asıl eserde böyle bir 
iyzahata tesadüf edemezsiniz. Kırk 

yagma kabiylesi yerinde eserde Kara 
yagma vardır. 

Profesör Brockelmann'm bu eserle 
uğraşması pek çoktur. P rofesör bu ese
re istinaden daha birçok yazılar neşret
miştir. 1929 da Schrijnen şerefine neş
redilen kitapta (sayfa 222 - 227) profe· 
sör Altturkestan'in Hofsprache namiy· 
le bir makale yazmaktadır: ki bu maka
lede türk unvan isimlerinin asılları, 

manaları ve saire hakkında mühim jy. 
zahat vermektedir. 

Gelecek makalemde Macaristan'da 
lllrkoloji tetkiklerinden bahsedeceğim. 

HÜSEYİN NAMIK 

HAK1M1YET1 MlLL1YE 

11' abancı poııa.~ 
Marsilya • • 

cınayeti ve DeyJi MeyJ 
Yugoslavya Kıralı Aleksandr Haz. 

retlerinin alçakça bir cinayete kurban 
gitmesi dolayısiyle bir başmakale ya· 
zan Deyli Meyl gazetesi diyor ki: 

"Yugoslavya Kıralı Aleksandr ile 
Fransız Hariciye Nazırı M. Bartu'nun 
dün Marsilya'da katledilmeleri tasav· 
vur ve hayati durduracak bir haberdir. 

Bu apaçık fecaat, bundan yirmi se· 

ne eve] Bosna'da Avusturya Prensi Ar

şidük Fransuva Ferdinand'ın öldürül· 

mesi hadisesini de geride bırakmıştır. 

Toprakları üzerinde bu menfur ci· 

nayet vuku bulan Fransa'ya bugün bü

tün dünya sempati nazarlariyle bakı

yor. Biz eminiz ki, büyük bir itimat ile 

topraklarına gelmiş olan kıralm değer
li hayatını korumak yolunda lazımge
len bütün tedbirler, fransız memurları 
tarafından alınmış bulunuyordu. Bütün 

bu tedbirler aciz kalmışsa bu, gayet as· 
ri silahlarla mücehhez bir haydudun 

merhametsizce bir hayata kasta tasmi -
mi yüzünden olmuştur. Herhalde civan· 
mert fransız milletinin şahane misafir· 
terinin ve onun yanında bulunan M. 

Bartu'nun katlinden dolayı ne derin 
bir matem ve keder içinde bulunduğu
nu takdir ederiz. 

İngiliz milleti, fransız milletinin bu 
büyük kederine iştirak eder. 

Biz bu memlekette bu kederin ne 
kadar derin olduğunu herkesten eyi an· 
tarız; zira bu ziyaretin hangi esasların 
temini için yapıtdığrm biliyoruz. 

Yugoslavya milletinin ve kıral ha
nedanının kederini bütün dünya bölü· 
şecektir. 

İngiliz milleti, ölen kırala karşı dai
ma sevgi ve saygı duyguları duymuş
tur. Hakiki bir lider olan bu hükilmdar, 
gerek Balkan harbında, gerekse Yugos
lavya ile meşum günler teşkil eden bil· 
yük harpta bir asker, bir kumandan o
larak hem şecaat, hem de isabet göster
mişti. 

Sulhtan ıonra da kendisinin bilyilk 

bir devlet adamı liyakatini gösterdiği 

meydandadır. Onun isabetli teşebbüsle· 

ri sayesindedir ki Bulgaristan ile Yu

goslavya arasındaki uzun gerginlik. 
geçen ay iki hükümdarın bulu~ması Ü· 

zerine bcr taraf edilmişti. 

Yugoslavyanın facialı tahtı 

Son sırp kırallarmın 

bir 
Deyli Meyi gautesinde siyasi bir 

muharrir, "Yugoslavya'mn facialı tah
tı,, serlevhasiyle yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

"Bütün bir tarihte Yugoslavya tahtı· 
nı bir fecaat kabusu bürümüştür. Bu 
memleketin hiç bir hükümdarı !Sulhun 
ve emniyetin tam zevkini tatmış değil
dir. KatilJerin çılgın eli, ıuikastçilerin 
kana boyanmış elleri hemen hemen da
ima Belgrad'daki kırat sarayının kori
dorlarında dolaşmış gibidir. 

Sırp kırallığı takriben 800 sene evel 
tesis olunmu tur. Bundan 600 yıl eve· 
linden 1918 senesine kadar ise sırplar 
türklerle muharebe halinde bulunmuş
lardır. Bundan başka Avusturya iJe, 
bilahare Avusturya - Macaristan'la de
vamlı bir ihtilaf, !Sırpları uğraştırmış

tır. 

Kırat Aleksandr, Kara Yorgi hane

danından bulunuyordu. Kara Yorgi on 

dokuzuncu asrın başlangıcında tUrk ha

kimiyetine karşı isyan ve ihtilal çıkar· 

mıştı. 

Bundan sonra takriben yüz sene ka

dar Sırbi!!tan Karayorgi'lerle Obreno

viç'ler arasında ihtilaf sahnesi oldu. 

Birinci Karayorgi, 1805 te muvak· 

katen türkleri püskürtmcğe muvaffak 

olmuşsa da sekiz sene ıonra kaçmağa 

mecbur kalmıştı. 

Sonra 1815 te Mitos Obrenoviç mu

vaffakıyetle ihtilal çıkardı ve Babıali 

ile uyuşarak Karayorgi'yi ortadan kal

dırdı. 

Milos'un fırtınalı saltanatı 1839 se

ne8inde sırp parlamentosunun kendisi

ni tahttan indirmesine kadar sürdü. 

Parlamento, birkaç yıl sonra tekrar A

leksandr Karayorgi'yi tahta çıkarmış. 

fakat 1858 de onu sürgüne göndererek 
80 yaşında olan Milos'u tekrar çağır· 
mıştı. 

İki sene sonra oğlu Mihael tahta 
gelmişse de bu da 1868 senesinde Ka
rayorgi hanedanı taraftarlarından birisi 
tarafından öldürülmüştü. 

Bu cinayete rağmen o zaman bu ha
nedanı ele geçirmek suikastleri muvaf. 
fak olamamış ve Mfhael'in amuca zade· 
si Milan henüz bir çocuk olduğu halde 
tahta çıkarılmıştı. 

Kırat Milan, 1889 da on üç yaşında

ki oğlu Alcksandr lehine tahttan inmiş 

ti ki bu zat, Obrenoviç'lerin sonuncusu 

olmuştur. 

1900 senesinde Kırat Aleksandr, bir 
Cck mühendisinden dul kalmış olan bir 
kadınla evlenmek suretiyle Avrupa kı-

rat saraylarını müteessir etmi~tir. Bu
nun üzerine Belgrad'da çıkan askeri bir 

ihtilal neticesinde, kırat mabeyincisi, 
iki kardeşi, Baıvekil ve Harbiye Nazı. 
rı 1903 senesi haziranında Bc1r!rad'da 
öldürülmüşlerdi. 

tarihine ve suikastlere 
bakış 

Bunun üzerine parlamento, Karayor
gi hanedanı müessisinin torunu ve dün 
Marsilya'da öldürülen Kırat Aleksan· 
dr'm babası olan Petroyu kırallığa seç· 
ti. 

Kıral Petro'nun ve oğlunun zamanla

n da sıkıntı ve ıstırap içinde geçmiştir. 

Bulgar muharebesinden bir sene sonra 

Balkan muharebesi çıkmış ve 1914 sene

sinde ise büyük harp patlak vermiştir. 

O itibarla Prens Aleksandr'ın haya

tı daha ziyade askeri mektepte, ordu

da, harpta kumanda mevkiinde geçmiş· 
tir. 

*** 
1909 scnesınde eksantrik kardeşi 

Prens Yorgi kendi hükümdarlık huku
kundan feragat ettiği için Prens Alek. 

sandr Veliaht iylan olunmuştu. Babası
nın sıhhati o günlerde ziyadesiyle bo

%U)duğundan o buhranlı günlerde sırp 
milleti Veliahtten birçok ~eyler bekle
mekte idi. 

Emektar Mareşal Putnik maiyetinde 

olduğu halde Aleksan<lr, 1914 senesinde 

sırp ordusunu, avusturyahlara karşı 

muvaffakıyetle sevketti. Fakat 1915 son 

baharında Makenzen'in muvaffakıyetli 

bir hareketi üzerine mağhlp olup Ka

radağ yoliyle Draç ve Korfo'ya kadar 

ricate mecbur oldu. Yollarda soğuktan 

ve açlıktan ölen askerlerin yanında bü

tün şikayetlere, bütün ricalara rağmen 

büyük bir metanetle hareket etti. Nihayet 

ne ata binecek, ne de yürüyecek bir 

halde olmadığından bir teskere icinde 

Draç'a getirilmişti. 

• •• 
Aleksandr'ı 1916 senesinde Paris'te 

ve Londra'da çiğnenmiş milletinin hak· 

larını müdafaa etmek ve geri almak 

için çalışan parasız bir prens halinde 

görüyoruz. 

Nihayet müttefiklerin zaferi Sırbis· 

tan'ın geri alınmasını, hatta büyümesi

ni temin etti ise de sulh muahedesi ak

tedilirken istikbalde çıkacak birçok pü

rüzlerin de tohumu ekilmiş oldu. 

Esasen 1918 senesinde Z2grep'te 

Hırvatlar ve Slovenlerle birlerme kara

rı iylan edilirken taliin eli Aieksandr 

aleyhinde hareket ediyordu. 

1921 sene"inde babasının ,·cfatı üze

rine kıralhğa geçti. Birkaç sene sonra 

ise demokratik idarenin tesirs izliğini 

görerek ordunun da muzaheretiylc dik

tatörlüğünü iylan etti ..• 

Asırlardanberi bu memleketin hü· 

kümdarrna arız olan fecaat, nihayet 

memleketinin dahili karga alrğ ının bir 

tezahürü halinde kıralı da kurban ede

rek bütün dünvavı teessüre düşürmüı

tür. 
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Kıraliçe M ari Buks'tell 
geçerken 

Bugiln 12,52 de '.Buks't.en gelen trtdl 
le Kıraliçe Mariya Zürih'ten mütene~ 
kiren geçmiştir. Bu itibarla istasiyo~ 
yalnız Yugoslavya'nın Zilrih centfll 
konsolosu M. Milan Şvarts geJnıişdı 
Çok geçmeden koyu mavi renkte biM 
kümdar vagonu umumun dikkatini cet• 
betmişti. Kırk beş saatten fazla yoıc.-ı 
Iuk etmiş ve aynı zamanda yolda dit 
ağrısı çekmiş olan kıraliçe kompard4. 
manından çıkmadı. Yalnız Saray Naıtı 
rı trenden inerek İsviçre'deki siyasi ııı• 
hafilin noktai nazarları ve bilhassa kJI 
rahn son Sofya seyahati ile Paris'te y• 
pılacak olan istikbal merasimi hakktl14 
da yakından alakadar olmakta idi. 

Şaşılacak bir tesadüf kıraliçenin lı•' 
yatım kurtarmı tır. Karadağ'dan oto' 
mobi11e geçerek Kotor körfezine va~ 
mak üzere 5 birinci teşrinde hükümda~ 
tar Be1grad'dan Metroviça'ya harektf 
ettikleri zaman, resmi merasimde dal• 
ma zevcine refakat eden Kıraliçe Marfı 
nin de Dubrovnik Kruvazörü il' 
Fransa'ya beraber gideceği bedihi idi. 
Halkın alkışları arasında geçtikleri !{at' 

radağ'da müthiş fırtınalı bir havad• 
yolculuk etmisler ve kırahn doğduğıl 
Cetine'de bile konaklamamışlardı. Bu tıl 
disede bir fevlrnladelik vardı. Bardak• 
tan boşanırcasına ya~an yağmur ve sid' 
detli fırtınalar icinde yola Lovcen Uıt' 
rinden devam erHldi. 

Denizin fırtınalı olması yüzünrlel' 
hareket ertesi güne bırakıldıf!ındaı1ı 

Dubrovnik 6 birinci te rin sabahı f{o' 

tor körfezini terketti. Kruvazör cenLIP 
rotasını takip edecek yerde, kırnlic'crtill 
sırf maiyeti erkanının ısrarı üzeriıı1 

gemiyi terk ve P nris'te zevci ile bulLI~·, 
mak üzere karadan sevahate b-. -:tad1 

Dobrovnik limanına döndü. Kıraıııı 
refakatinde yalnız yaveri ile H "'riciY' 
Nazırı M. Yevtiç kaldı. Kıraliçe Dub' 
rovnik limanındnn doğruca Belgrad'• 
oradan da Zagrep ve Avusturya 'dan ge
cerek Zürih'e gelmisti. 

Daha bundan üç h fta evet. en tıil• 
yiik oğlu olan Veliaht Piyer'i Eton kol 
Jejinc bırakmı olan ktraı:c:c bu akc:r.t: 

Paris'te bu fe ci haberi alacaktır. Hııtıt" 

lardadrr ki, evlenmelerinc!en pek kıs' 
bir müddet sonra çılgının biri B~lgr:ıd 
sokaklarında lcırala suikast teşeb' üsUıı' 
da bulunmuş fokat muvaffak olamanııf 
tı. Bu habeı Belgrad'ta şayi olunc,. 
her tarafta büyük bir h'!vccan uyandrtl 
mıştı. Bunun iizerine Kırat Aleksan<t' 
tek başına, yanına yalnız yaverini alr 
rak halkı teskin için şehirde atla dO'' 
taşmıştı. Daima ön saflarda harp eded 
ve müteaddit defalar muharebede yar" 
lanan kıra] bir kahpe katilin kurşunllrı' 
kurban oldu. 

Neııe Z iircher Zeiturı# -···--
Marsilya suikasti 

Fölkişer B'°obahter gazetesi yutcıı!" 
ilaki başlıkJıı yazdığı bir başmakated' 
diyor ki: 

Marsilya'daki al çakça suikastin ınUt' 
hiş neticesi karşısındn bugün bUtflfl 
dünya teessür ve heyecan içindeditl 
Yugoslav milleti, sebebi henüz daha. 1'; 
1inmiven hu kanır ci"layct neticesıı1 . ...ı 

kırahnı kaybetti. Fransız milleti de fi"' 

riciye nazırının t~butu karsısmdadrf• 
Yugoslavya'da. (!ayeye inımla rne~ 

lcketi için çal:~mn ctan yorulmamı!! 
1 Avrupa'nın en buhranlı zaman1arıf1d 

devletine sükunetle inkişaf etmeği ~ 
. . . b·1 . 1 k 1 ,· "'11 

mın etmesını ı mı o an ıra "J 

bir millet yasa bürünmüştUr. Milleti11~~ 
yüzde c;ekseni gibi o da eski bir köV~ 
sülale!iinden idi. Yaşayış tarzında sıı il' 
ve mütevazı kalmış olan kırala kÖ)'~ 
sü derdini dökerken, eski sırpça: 1<1 

ltardeş ... diye hitap ederdi. f' 
Ancak, en büyük siyasi gayesi d•.,_ 

ma sulhu korumak olan bu krralın ıabd' 
tu önünde Yugoslavya ile beraber b 

tün Avrupa yas tutmalıdır. il 
Kendisi ağır yaralı olmasına rağt"~ 

Fransız Hariciye Nazırı ölmek uıe,,t 
olan kıralla meşgul olmustur. J{ı ,ı. 
Aleksandr öldükten biraz sonra f 
Bartu da dünyaya gözlerini kapaıt1' 
tır. 

11
, 

Bu diplomatın şah ııiyeti ve AltJ'I ,1' 
ya'ya karşı aldığı tavur, ekseriya ıır 
man matbuatının tenkitlerine saik 

0 o' 
yordu. Fakat, Almanya"nm aleyhta~~ 
lan bu şahsiyetin acıklı akıbeti it: t:s" 
riylc, ölüm döşeği önünde siyasi ıı;~i" 
haza1arda btllunmak mevkiinde dd

1diJ 
Böyle bir cinayetin knrıısında, 1ce"1 tıl 
bikn Avrupa'nın bütün bir cephe 
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Vitaminler meselesi 
Herkesin kulak dolgunluğu ile var

lığını öğrendikleri Vitamin meselesini 
b .. k ugun il yazımızda anlatmağa çalış-

lbakla okurlarımızın eksik kaldığını 
nıisalleriyle öğrendiğimiz bilgilerini 
taınamıamağa ve bu suretle gunun en 
Yeni ve faydalı bir tedavi usulünden he 
kinıliğin olduğu kadar insanlığın da sa
yısız fayda ve istifadelerini gözden ge· 
çirmiş olacağız. Yaşamamız için elzem 
olan gıdalar yanında vaz gec;.emiyeceği
tniz kadar kıymetli olan kimyevi ve ha· 
Jatt maddeler vardır. Bunlar vitamin
lerdir. Kimyevi yapılışları tamamen bi
lfnınedikleri halde tesirleriyle varhkla
l'lnı kabul ettiğimiz maddelerdir. Ba
tının bir4iok araştıncılannm yanında 
memleketimizin, Prof. Sait Cemil. 
Prof. Kadri Raşit Paşa gibi türk bilgin· 
lerinin de çalıştıkları bu mühim mese
le, bilgi gözü ile artık halledilmiş bir 
llle9cledir. 

Bugün bilinen vitaminler beş cinstir: 
1. - (A) vitamini: Yokluğu (x ER

OPHT ALMİE) yani cerahatli göz eri
~i denilen hastalığı yapan bir vita· 
tnın cinsidir; bilhassa Japonya' da ve 
'?erkezi Avrupa'da (A) vitaminini ih· 
tıva etmiyen bir gıda rejimi ile (yalnız 
un çorbası kaymağı alınmış süt) besle· 
nen çocuklarda görüllir. Bu gibi haller
de verilen slite birazcık balık yağı ila
ve edilmekle hastalığı durdurmak ve 
eyf etmek kabildir. 

2 - (B) vitamini bol miktarda mey
va kabuklarında, sebzelerde, bira hula
... ında bulunur. (B) vitamininin yok
luğu (POL YEVlRTE) dediğimiz (si
llir iltihabı) hastalığını yapar. 

3 - (C) vitamini en ehemmiyetli 
Olanıdır. Zira bu cins vitaminin yoklu
fu (skorbüt) dit etleri kanaması, yÜ· 
r6nıc kabiliyetini azaltma, vahim kan
llzhk hasta1ık1annı yapar. (Skorbüt) 
laaatatığının ba§lıca sebepleri aşırı de
l'eeede sterilize edi1mit (yani kaynatıl
lllq) süt, unlu ve sebzeli yemeklerdir. 
Bu hastalık halinin önüne geçilebilmek 
için yemeklere biraz limon portakal 
donıates ve bilhassa üzüm ilave etmek 
kafidir. 

4 - (D) vitaminin yokluğu (Raşitis
llle) dediğimiz butalığı yapar. Bunun 
ta önUne geçebilmek için balıkyağı n 

:ut balıkyağmdan istihsal edilmit 

- ) Vitamini damlalarıdır. Baııdan bq 
ti ~&ltraviyole) ıpklan da aynı himıe· 
~~rler, batti ftrilen ft içinde (D) 
-~i bulmunıyan yiyeceği (ültravi

~~ .ıtığına tutacak oluraak o yiyece
<b) IÇ?'de (D) vitamini tetck~ül eder. 
' 't'ttamini ile tedavi aayemnde mu-

let elde edilmittir. 
tfraa $ :- (E) vitamini dediğimiz befinci 
Jewt· 'ti~ine aynı zamanda (Ztirriyet-
1-f •reıı vitamin) de denir. Bu vitamine 
"-t ~da yumurta anamda ve etlerde 
'-ı~~tt. Birçok kısırlık halleri (E) vi
~~in yokluğundan ileri geldiği tec 
~ ıle anllfılmıştrr. Çocuğu olmıyan 
'--1~.ların, tenasüli kudretleri azalan 
~n (E) vitamini sayesinde ar
.. ~~- ihtiyaçlarının temin edildiği gö
• otQIDU§tÜr. 

~~Y~TAMİNOSE) yani vitamin te· 
(lf •ını takviye eden ve kolaylaştıran 
laı,eliotherapie) hava ve güneş banyo
il dır. Filhakika vitaminler derimizin 

..:~~a b~t~~urlar. Tecrübe ile görül
lar' ur kı guneş ve (Ültraviyole) ışık
t 1 derimiz altındaki vitaminlerimizi 
aaı kılan 'k' ··h· u · d. · t liin ı ı mu ım m essır ır, •J e 

1ii eı ve hava tedavisinin sonsuz bil-
la k kıyıneti hayat ve kuvvet kaynağı 

0 
n vitaminleri kamçılamasından dola-

)'ıdır F k h . . d fu : . a . at er şeyın eyı tarafı ol u-
gıbı hır de kötü tarafı vardır. 

ka Gü~eşlenmenin sonsuz bir enerji 
Ynagı olduğunu :zanneden insanlar 

$ok defa bu kıymetli tedavi vasıtasını 
ıu" ııstiınaı ederek aldanırlar. Zira gu·· -
ne· J fın ışığı kan deveranımızı da kırbaç-
f~r; bunun tabii neticesi olarak tenef
f~ı sıklaşır ki bu fiziyolojik Mdise sar
d•.~atırnızı çoğaltır. Şüphesiz ki bu baş 
~ndürücü süratle çoğalan ant sarfiyat 

vucudumuzdaki bazı maddelerin çabuk 
1llahvolrnasın• intaç eder. Çok kanlan
!: neticesi karaciğer tabii den fazla ça-

!!nde birleştiğini, bundan evelki siya-
) tezatları nazarı itibare almıyarak bu 
~ çakbğa kurban gidenlerin yeni &ir 
bc-.rupa ahlakının Fhitleri olduklarım 

• Yan etmekle franau milleti cibi dü
nolu~ .• • 

mü7ii zannediyoruz. 

lışır ve netice itibariyle kanın kırmızı 
küreyvatı da büyük nisbetlerde harca
nır. Şu halde meydana çıkan dikkate 
değer bir hadise göze çarpmaktadır. Or
tada normalden fazla bir harcama ha· 
disesi vardır; binaenaleyh a~ığı doldur
mak için daha fazla iymal etmek la
ıumdır. Şayet bu açığı doldurmak kabil 
olmazsa vahim kansızlığa doğru gitmek 
mukadder bir neticedir. Netice itiba
riyle bu hadisenin açık bir surette orta· 
ya koyduğu mühim hakikat şudur : 

Güneş fiziyolojik vazifelerimize te· 
sir etmekle açıklı bir hayat muva:ııene
sini yaptığı gibi haddinden aşırı sure
ta ihtiyaç ve müsaadesi olmıyan hayat 
ritmanı da tehlikeye doğru sevkedebi
Iir. 

İşte onun içindir ki güneş banyola
rını suiistimal etmek katiyen doğru de
ğildir. Aynı görüşü çıplaklıkla uğra

şanlara da teşmil edebiliriz. Vücudun 
güzelleşmesi ve kuvvetleşmesini temin 
eden her hangi tedbiri müteassıp bir 
görüşle reddedenlerden değiliz. Lakin 
vücudu güzeleştireceğiz diye ani iklim 
ve hava değişmelerinin, daima hazırla
yıp oluşlarına yardım ettikleri zatürrie 
gibi tehlikeli hastalıklara karşı, bile 
bile müsamahakar davranmak kadar 
mantıksız bir hareket olmıyacağrna 

şiddetle lı:aniiz 1 
Böyle bir hareket türkün eski bir 

darbımeselinin dediği gibi "kaş yapa· 
ynn derken göz çıkannağa benzer.,, 

Dr. BAHA GELENBEVl 

~~31 
Bir türk 
sporcusunun büyük 
muvaffakiyeti 

Cezayir'de çıkan L'Eko dü Suvar ga· 
zetesinin 19 eylOl tarihli nüshasında şu 
yazıyı okuduk: 

Bugiln "Ankara., isimli bir yelken
li sandalla Akdeniz'i dolaşan Mustafa 
İhsan Bey bizi :ziyaret etti. 

Nisan 1933 te lstanbul'dan hareket 
eden Mustafa İhsan Bey, Yunanistan, 
Suriye, Mnrr, Trabluı ve Tunus'e uğ
radıktan sonra, 18 eylQl 1934 te "Bon,, 
~hrine gelmiştir. 

"Ankara,, bir tel iskelet üzerine ge
rilmi' katranlı bezden mamul basit bir 
sandaldır. Kendisine oldukça sürat ve
ren Uç köşeli bir yelkeni taşıyabilmek
tedir. 

Akdeniz'in münzevi denizcisi Mus
tafa İhsan Bey 28 yaıında, kumral, te
miz yüztu, enerjik ve mlitebessim bir 
gençtir. 

Kendisi sanayi mühendisi olup bu 
harikulade seyahatini sadece spor ga
yesiyle yapmaktadır. 

İçinde Akdeniz kıyılarının gUzel 
fotoğrafilerini, resmi mühürleri, liman 
reislerinin türkçe, arapça, yunanca, İn
gilizce ve fransızca tasdiklerini ihtiva 
eden kıymetli hatıra albümünü bize gös 
termek lOtfünde bulundu. 

Mustafa İhsan Bey, Bon'da kısa bir 
istirahattan sonra tehlikeli fakat aynı 
.zamanda ihtiras uyandırıcı seyahatine, 
keyfinin istediği yerlere uğrıyarak, dal 
gaların, ve bazen kuvvet ve cesaretin 
çarpıştığı fırtınaların salmtısı içinde 
istirahat ederek. devam edecektir. 

Kendisi Cebelüttarık'tan sonra At
las Okyanus'una çıkacak, Manş'i geçe
cek, büyük nehirlerden blitün Avrupa
yı baştanbaşa katederek nihayet f stan
but'a varacaktır. 

İstanbul'da yerleşecek midir? Alen 
Gerbo (1) daima "güneş peşinde,. tek
rar seyahatlere çıkmıştır. 

Mustafa İhsan Beyin de onun gibi 
hareket t'tmesi ve iie köşeli yelkeninin 
narin telden sandalını başka denizlere 
sürüklemesi pek muhtemeldir. 

Biz kendisine Borla hoş geldiniz, 
der, ve yarınki yolculuktan için müsait 
rüzgarlar, bulutsuz gökler ve fırtınasız 
denizler temenni ederiz. • P. S. 

(1) Alen Gerbo tek bapna küçük bir 
sandalla Okyanuslar qmıf ve .sonra ma
ceralarını yuarak plıret almıı bir lran 
111z .sporca mubauirdir. •Güneı P~Jia
tl~,, meıfnrr ~rldlr. (•tttrcim notu). 

' Türkiye futbol 
birincilikleri 
Çankaya finale kaldı 

Konya, 15 (A.A.) - Mıntaka şam
piyonluğu müsabakalarında Konya Af -
yon'a hükmen mağlüp edilmİ§tir. Bursa
da bu sene lik maçlarına iştirak eden bir 
oyuncuya vaki itiraz tahakkuk etmittir. 
Kütahya'nın lisansları olmadığı için son 
dakikaya kadar lisansların gelmesi bek
lenmiş fakat bir §ey çıkmadığı için maç
lara iştirak ettirilmemittir. Yann Afyon 
- Çankaya son maçlarını ovnıyacaldar
dır. 

Uşak grupu şampiyonu Altay 

Uşak, 15 (A.A.) - Uşak grupu final 
maçı dün I 5 te şehir stadında kalabalık 
bir seyirci kütlesi kar§ısında İzmir şam
piyonu Altay ile Aydın şampiyonu Söke 
takımı arasında yapıldı. İlk olarak Altay 
takımı seyircilerin sürekli alkışlan ara
sında sahaya çıktı. Biraz sonra sahaya 
gelen Söke takımı da aynı suretle alkıt
larla karşılandı. 

Oyun hakem Niyazi Beyin idaresin -
de ve Altay'ın hakimiyeti altında başla. 
dı. Birinci devre her iki takımın çok ça
lışmasına rağmen gol yapdmadan geçti. 

İkinci devre baştan nihayete kadar 
Altay'ın hakimiyeti altında devam etti. 
Oyuna başlar başlamaz ilk dakikada Al
tay 'dan soliç Şükrü Bey ilk golü talwnt 
lehine kaydetti. 

Altay'a ikinci golü de Vahap Bey ka· 
.zandırdı. Oyunun 36 ıncı dakikasında 

gene Vahab'ın güzel bir tütü Altay'a 
üçüncü golü de kazandırdı. Bundan son
raki oyunda her iki takım sayı yapmıya 
muvaifak olamadılar ve oyun Altay'ın 

3 - O gaiif.iyetiyle neticelendi. 
Du surf"tle dünkü müsabakalarda Al

tay Uşak grupu şampiyonu olmuştur. 
Altay takımı Türkiye birinciliği için bu
radan Bursa'ya hareket etmiştir. 

Samsun hükmen Karadeniz 
şampiyonlubTUnu kazandı 

Samsun, 15 (A.A.) - Karadeniz 
şampiyonluğunu tayin edecek olan Trab 
zon ve Samsun birincileri dün saat 14,30 
da federasyon mümessili Şazi Beyin ida
resinde başladılar. İlk haftayım bir sıfır· 

Trabzon lehine bitti. İkinci haftayım da 
oyunun neticesine iki dakika kala Sam· 
ıun bir gol atarak beraberliği temin et· 
ti. Bu golden sonra oyuna denm edilir
ken hakemin düdüğü oyunun bittiğini 

ilin etti. Nizamnameye göre on be.ter 
dakikalık iki haftayım için oyunun tem
didi icap ediyordu. Trabzonlular yarım 
saat temdit edilmek suretiyle ertesi gün 
oynıyabilecelderini söylediler. Halan ka· 
bul etmedi. Beş dakika sahada bekledi. 
Trabzonlular sahaya çıkmadrğmdan 
Samsun Karadeniz tampiyonu olmUftUr. 

Samsun takımı çarşamba günü An· 
kara vapuriyle İıtanbul'a hareket ede• 
celctir. 

Erzurum mebusu Aziz Bey 
Kütahya'da. 

Kütahya, ıs (A.A) - Kütali
ya ıpor tetkilatını teftit etmek Ü· 
zere idman Cemiyetleri ittifakı 
umum rei.ai Erzurum mebusu Aziz 
Bey ıehrimize gelmiıtir. 

Adana'da rüamla mücadele 
Adaan, 15 (A.A.) - Ruam hastabiı 

ile mücadele ehemmiyetli bir surette de
vam etmektedir. Şimdiye kadar 400 elen 
fazla hayvan muayene edı1miı ye ilaçlan
mııtır. Bunlardan ikisinde fiipheli ruam 
haatalığı görülmüı ve bu hayvanlar nıü
ıahede altına almmııbr. 

Muğla' da Ciimhuriyet 
ha}T&mma hazırlık 

Muğla, 15 (A.A) -Vali Beyin 
baıkanlığmda toplanan komisyon 
Cümhuriyet bayramı ıenliğine ait 
programı teabit etmiştir. Bu aene 
de bayramın fevkalade iyi kutlu
lanmaıı için çalrıılmaktadır. Yapı
lan programa göre, geçit göıteriti 
vali, kumandan tarafından Halke
vi kutlulanmaaı, Halkevi tarafm -
dan gündüz müaamere, konaer ve
rilecek, milli oyunlar oynanacak, 
gece fener alaylan yapılacak, balo 
Yerilecek ye daha bir çok tertibat 
almacakbr. Kiylüler için de anı· 
ca protram yapıLm.tır. 

Son hadiselerin Resimle tesbiti 

ispanya ihtilali sıraA11da halkın tiz-1 eolı.dl.tla ha)'l• ar ... _, H 

8İla1Jı olanlar derhal tevlıil eJilıniıtir .. 

Yugoılnya b , 
ralı ilıiDci Piyer 
H•. JJi Loadra'da
ii hllejiadea bU
yihnaıı larıliçe 
Mui alıralr vapu
ra beraberce bi· 
Dip Fraasa 70Ju 
ile Belgnt'a d6a
müıtür. 

Bir pnliilı Katalonya Cümhari· 
7elinin te.lim olan rein 

il. KompaTi. 

&ki Almanya veliahtı, illı tlel~ 
bü ülıbaha olnuıflar. Resmimiz· " c· , de lraruı oe oğla p:-ens ıyyom · 

un yeni ılojan çM:Ui&ı ile 
g ·r~ meldeJiT. 
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Anliara idman Mıntal{ası Tam spor 
mü. al al\:aları İmtihan Heyetinden 

Satılılc arsa 
Yenişehirde Havuzbaşm

da Karanfil sokağı üzerinde 
515 metre murabbamda iki 
parçadan ibaret arsa satılık
tır. 

~. ~ ~:::~;: .. -~~-~·::I Ankara Belediyesi 
Baha Hazım ~intihap Encüme • 

1 en 4 üncü grup (atmalar) imtihanı bu cuma günü öğleden 
vel Cebeci spor sahasında yapılmıştır. 

19.10.1934 cuma günü öğleden evel saat 10 da Gazi Mu
llim Mektebi sahasında 2 inci ve 3 üncü grup imtihanları 
apılacaktır. 

Müracaat: 
Y enişehirde Sıhhat veka

leti karşısında Hasan Hadi 
Bey apartımanı. Kat 2. No. 7 

8-4633 

GAZİ TERBİYE ,, 

' ENsTtTüsü HEKİMİ :j 10 T eşrinievel çarşamba günü 
Muayenehane: Adliye ,..,. 

2 inci grup imtihanları şunlardır: 
1 - Yükstk atlama (hız alarak) 1,22 metre, 2 - Uzun 

tlama 4.30 metre 

sarayı yanında Gençağa ~ başlamış olan Ankara belediye· 
apartımanmda Hususi ı 

3 üncü grup imtihanları şunlardır: 
daire telefon: 2661 her ~~ si azalıgv ı seç· minde vatandaşlar 
gün öğleden sonra saba· "1 

1 - 100 metre koşusu 14,5/ 10 saniyede, 2 - 400 metre 
dakika 10 saniyede, 3 - 1500 metre 5 dakika 44 saniyede 

Son sene içinde mmtaka resmi futbol birincisi olan ta -
·nn oyuncuları bu imtihana tabi değildir. 

ZAYİ 
1930 senesi Ebe talebe yurdu 

mezunuyum. Mektepte~ verilen 
hüviyet cüzdanımı kazaen zayi 
ettiğimden yenisini çıkaracağım 
dan hükmü olmadığı ilan olu-

ha kadar gece müracaat· ~~ oturdukları mahallere göre muay
~ lan kabul olunur. 8-4396 ~~ 

~~~~·~·~,...~:"'"'"'"'·"'·"'·"""'"'"'""'"'~~~t yen günlerinde reylerini kullana-
Bu müsabakalara girmek isıiyen vatandaşların 18 ya -

ından yukarı olmaları, hükumet doktorundan alınmış sıh
at vesikası ile 4 fotoğrafım beraberlerinde getirmeleri la

znndır. 

nur. 

Oz F~·~nAsı1zca mıyan vatandaşlar 15, 16 teşrinievel 
Oz manca 1934 . l .. I . 

Muktedir muallimleri güzel pazarteSJ ve Sa ) gun erJ rey• 
8-4599 

Ankara Doğum ve Çocuk 
Bakım Evi Başhemşiresi 

8-4640 NECİBE 
ve çabuk fransızca ve almanca ( • • d v t b•ı• J 8 4460 
lisanları tedris eder. En süratli erını Sc n 1 ga a a 1 ır er. -

Anliara l\iilli Emlak 
l\'lüdürlüifü.nden: 

Cinsi Adet Mnhammen Kıymeti 
l.ira K. 

l'ort markalı 1 35 00 Nakden 
Kamyonet. Peşinen 

Yukarda yazılı kamyonetin ihalesi 20-10-934 cumarte
ıl günü saat 15 te icra edilmek üzere müzayedeye konul· 
muştur. Tatinlerin müracaatları. (2832) 8--4387 

Sümer Bank 

Pazarı Sipahi zade 

Hasan Hüsnü 

Satılık bağ 

ınetot ile mükaleme. 
Müsait sartlar. 
Müracaat yeri: 
Almanca icin Posta kutusu 

(17), fransrzca için postane cad· 
desi CeŞme çıkmaz sokak No: 10. 
İıııııruıınnmnııııınıınıımtmı111111ınııımıımıımıımııınıımm 1 
~ l\fürehlliye a 
İ Fransızca, almanca 1 
1 ve İtalyanca iyi bilen = 
~ yüksek seciyeli, orta 1 
1 yaşlı bir Avusturyalı ! 
~ Hanım iyi bir aile ya- i 

Ankaranın İncesu mev -
kiinde 6 dönüm bir bağ ace-

U ~ak Şeker Fabril{ası le satılıktır. Talip olanların 
Adliye vekaleti levazım müTasfiye edilmekte olan Uşak Terakkii Ziraat Türk 

i nında mürebbiyelik a- ~ 
B riyor. Adresi Hakimi- 1 
1 yeti Milliye vasıtasiy- e; 
1 le M. Morelli. "j 
rii6mmtl!t'!Bımıımıııouıınunuıııuıınııwtı11ııımıııını = 

bayaa memuru H. Avni Be-
'Anonim Şirketi matlubatı Tasfiye Heyetince satılığa çıka- ve mür;ıcrı:ıtları. R--4600 
nlmış ve alıcı olanların 25 Teşrinievel 1934 tarihine kadar ı· ...... ""' ,... ,.., "' "' "' ...... ""' 1 
şirkete müracaat etmeleri lüzumu gazetelerle ilan edilmiş- ~'"' """ ~ """ """ """ """ """ "' ~ "' '"" 
tir. 8-4644 · Ankara Belediye Reisliği ~~ 

ANKARA MAHRUKAT 
DEPOSUNUN DİYANET Rİ
YASETİ KARŞISINDAN ----- ------------------- ~ ilanları. ~ 

Bu kerre Dabağhanede Cüm· 
huriyet bahçesine nakletmiş ol · 
duğumu muhterem müşterileri • 
mizin nazarı dikkatine arzeyle • 
rim. 

Ankara Defterdarlığından: tLAN " 

Emlak bedeli borcundan dolayı haczedilen Mende mar- Ellerinde damgalanma-
ka radyo 18-10-934 tarihine müsadif perşembe günü saat mış terazi, Baskül ve kol-
beşte belediye müzayede salonunda satılacağından lu kantar gibi tartı aleti 0-

taliplerin yevmi mezkur muayyen saatte orada bulunma- lanlann 10-10-934 tarihin-
ları ilan olunur. (3027) 8-4646 den 20-10-934 tarihine kadar 

Entirasit kok ve her nevi 
mahrukat ihtiyacı depomuz:ca su
huletle temin olunur. 

Portakal, ı ·mon ve 
emsaline tenzilat 
Devl~t n~mirvollarından: 
15. 10. 934 tarihinden itibaren en aşağı beş ton olmak 

veya beş ton ücreti verilmek sartiyte, bir istasiyondan di
ler herhangi bir istasiyona yapılacak nakliyattan mak
tuan: 

Beş tona kadar olan ağırlık için ton başına 20 
Beş tondan fazlası için beş ton ücreti olan 100 

liraya ilaveten beher fazla ton başına 7,5 lira 
Ucret alınacaktır. 

Bu ücret: Payas, Dörtyol· ve Toprakkale kısmını da 
ihtiva etmektedir. 

Bu nakliyata. daha ucuz düştüğü münasebetlerde, şart
larile beraber. meyva ve sebze tarif esi tatbik edilir. 

10 ton veya daha fazla olan mersulelere ayrı vagon veri· 
lir. Ambalaitı olmıyan dökme mallardan asgari 10 ton üc
reti alınır. Bu nakliyatın ücretleri muvasalatta verilebilir. 
Bu tarif eve tabi maddelerden karışık olarak bir mersule 
tertip edilebilir. Tam hamuleli vagonlara, üçüncü mevki 
bileti olmak şartiyte. bir muhafız konulabilir. (2956) 

8-4561 

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

1 - Sıvas - Erzurum hattı icin 150.000 adet normal ve 
1950 adet makas kayın travers, 

2 - Filvos - Çatalağzı hattı için 40.000 adet normal ve 
l 755 adet makas kayın travers, 

3 - Afvon :. Antalva hattı için 160.000 adet normal ve 
1170 adP.t makas kayın travers, 

4 - Afyon - Antalya hattı ic;in 175.000 adet normal ve 
1365 adet makas kayın travers kapalı zarf usulü ile 
ayn avn miinakMava cıkarılmıstır. 

Münakasa 5 teşrinisani 1934 tarihin~ müsadif pazartesi 
günü saat 15 te Nafıa Vekaleti Mi.isteşarbk makamında 
yapılacaktır. Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odac;ı 
vesikasiyle 

l inci parti için (5897) 
2 ,, ,. " (2882) 
3 " " " (7113) 
4 ,, " .. (7915) 

liralık muvakkat teminatlarının merkez muhasebecıliğine 
yatınldı~na dair makbuz veya Banka teminat mektuplan 
ile teklif mektuplarını aym gün ve saate kadar vermeleri 
ve komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (15) lira mukabilin
de Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden 
alabilirler. (2969) 8-4576 

akıcı ve kuru taneli madde-
ler ölçüsü bulunan esnafın 
da ellerindeki ölçüleri dam· 
galatmak üzere 20-10-934 
tarihinden 31-10-934 tarihi
ne kadar Belediye Ayar me
murluğuna müracaatla el
lerindeki alat ve· ölçülerini 
damgalatmalan ilan olunur. 

(2944) ~4529 

Telefon: 2075 7-3490 

ZAYl 
373/ 86 numaralı şoför ehli· 

yetnamemi ~aybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmU 
yoktur. şoför TEVFİK 

8-4625 

ıv; ani~a Valiliğinden: 
Manisa şehrinde bir memleket hastahanesi yapısı aşa

ğıdaki şartlara göre kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarıl- · 
mıştır. 

1 - Eksiltme teşrini evetin yinni birinci pazar günü 
saat on heste Mımisa vilavet makamında icra edilecektir. 

2 - f şiit kes.if tutan y.üz iki bin beş yüz on beş lira elli 
kuruştur. 

3 - İş projesi. keşif kağıtları ve şartnamelere göre ya
pılmak üzere toptan e;ötürü ve anahtar teslimi şartile iha· 
le edilecektir. 

4 - Eksiltmeve girecekler hu işe ait proje ve keşif ev· 
rakı ve şartnameleri imzahvarak dış zarfa koyacakları gibi 
bunlan okuyup kabul ettiklerine dair bir de kağıt yazarak 
imza edeceklerdir. 

5 - Eksiltmeye girecekler proie ve keşifnamelerde ya
zılan ve hususi ~artnamede izah edilen bütün işlerin her bi
ri için bir vahit vereceklerdir. Bn vahit fiatlar keşif mik • 
darlan listesindeki mikctarlarm karşısında gösterilecek ve 
bu mikdarlarla zarp edilerek hasılr zarplann mecmu yekQ. 
nuna maktuan konan işler icinde teklif edilen fiatlar ilave 
edilecek bulunan yekun teklif mektubunun yekunu olacak· 
tır. 

6 - Teminat 661 numaralı müzayede ve münakasa ka
nununun tarifelerine göre olacaktır. 

7 - İsteklilerin tekliflerini ihale günü olan 21.10.1934 
pazar günü saat on beşten evel vilayet makamına verme· 
teri veyahut bu saatten evel varacak surette posta ile gön
dermeleri lazımdır . . Bu saatten sonra vilayete verilen ve
ya posta ile gelen teklifnameler kabul edilmez. 

8 - Fazla izahat almak istiyenlerin Manisa Nafıa Baş
mühendisliğine müracaat etmeleri ilan olunur. (2864) 

R--4419 

Türl<lye Cümhuriyet. 
Merkez Banl{asından: 

16 Teşrinievel 1934 salı günü saat onda Bankamızın 
İdare Merkezinde ikramiyeli o/0 5 faizli 1933 istikrazı tah
villerinin ikramiye keşidesi Maliye Vekaleti ve Bankalar 
mümessillerinin huzurunda icra edilecektir. Keşidedc bu
lunmak arzu edenlerin bu saatte keşide salonuna icln:nele-
ri St!rh,.dtir 8-4643 

Nafıa Vel{aletinden: 
Ahşap traversleri ilaçlamak için (4000) dört bin ton 

katran yağı kapalı zarf usulü ile münakasaya çıkarılmış
tır. 

Münakasa 12 ikinci teşrin 1934 tarihine müsadif pazar .. 
tesi günü saat 15 te Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamın .. 
da yapılacaktır. 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikalan 
ile (4875) liralık muvakkat teminatlarının Merkez Muha• 
sebeciliğine yatırıldığına dair makbuz veya Banka mektu .. 
bu ile aynı gün ve saatte komisyonda bulunmalan lazun .. 
dır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (10) lira mukabl' 
linde Ankara' da Nafıa Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden 
alabilirler. {2970) 8--4565 

Maliye Müfettiş 
muavinliği imtihan 
\faliye Teftiş Heyetinden: 
35 lira maath Maliye Müfeltİf Muavinliii için 17 Tet

riniıani 1934tarihinde imtihan yapılacaktır. 

Aranan şartlar şunlardır: 
1 - Memurin kanununun dördüncü maddesinde 

yazılı evsafı hai zolmak, 2 - 1 Kanunusani 1934 tari
hinde 30 dan yukarı yaşta bulunmamak, "asgari yaf 
kaydı yoktur., 3 - Mülkiye mektebinden, Hukuk Fa
üültesinden, Yüksek Ticaret ve lktısat mektebinden 
veya bunlara mümasil aynı derecedeki bir ecnebi mek 
tepten mezun olmak, 4 - Ahlak ve seciye itibarile 
şayanı itimat olduğu bittahkik anlatılmak. 

imtihana talip olanlar 31 T~rinievel 1934 tari
hine kadar Ankara' da Maliye Vekaleti T etfit Heyeti 
Reisliğine arzuhalla müracaat edeceklerdir. Arzuhale 
şu vesikaların raptı lazımdır. 1 - Nüfus cüzdanı ve 
adres, 2 - Kendi el vazılarile tercümeihal hüllsası, 
"Memuriyette buluna~lar müddet ve sureti hizmetle
rine dair resmi vesika raptedeceklerdir. 3 - Askerlik
lerini yaptıklanna veya tecil edildiklerine dair vesika, 
4 - Mektep şehadetnamesi veya tasdiknamesi, 
5 - Sağlam ve yolculuğa mütehammil olduklanna 
dair hükumet tabibinin raporu. 

Talipler tahriri ve sifahi olmak üzere iki imtihana 
tabi tutulacaklardır. Tahriri imtihan Ankara'da ve ls
tanbul' da ve muvaffak olanların ,ifahi imtihanı da 
Ankara' da yapılacaktır. 

İm ihan programı: 
1 - Maliye: 
A - Bütçe "ihzarı, tatbikı, tasdiki ve kontrolü,, 

Muhasebe; Umumiye kanunu ahkamı, 
B - Vergi nazariveleri, teklif usulleri vasıtalı ve 

vasıtasız vergiler "Sedüllü vergiler, veraset vergileri, 
istihlak ü.,.~rinden ~ltnan ver1YHer, gümrük. inhisıular, 
harçlar,, Tiirkiye'deki vasıtalı ve vasıtasız vergiler, 

C - Maliyemizin Varidat ve Muhasebe teskilatı, 
D - f stikraz nazariyeleri. tahvil amortisman, 

Türkiye rliivunu umumiyesi. 
2 - lktısat: "J~tihsal, tedavül, inkısam ve istih· 

lak bahisleri,, 3 - Mali ve ticari hesap, faizi basit, 
faizi mürekkep, iskonto faizli hesabı cariler. 4-- Hen· 
dese, satıh ve hacim mesahaları, 5 - Ticaret usulü 
defterisi "esaslı ve pratik malumat .. 6 - Hukuku ida· 
re, Memurin muhakemab kanunu. Ceza muhakemele· 
ri usulü kanununun tahl<ikat usullerine müteallik hü. 
kümleri, ceza kanununun memur suçlarına ait kısmı, 
kanunu medeni ve borçlar kanunile ticaret kanunla· 
rmdan maliyeyi alakadar eden ahkam, 7 - Türkiye· 
nin tabii, iktısadi, coğrafyası ve tarihi hakkında ma· 
liiınat, 8 - Fransızca "imli ve tercüme,, imtihan ne· 
ticesinde müfettiş muavinliğine alınanlar üç sene son· 
ra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa 
Maliye müfettiıliğine tayin edilecek ve bir sene staj 
için Avrupa'ya gönderileceklerdir. 2829 



l_C.:._ '11RlNCITEŞRJN 1934 SALI 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alına 

Komisyonu ilanları 1 
İLAN 

Yozgattaki kıtaat ihtiyacı için aşağıda yazılı beş 'Kalem 
rza~ münakasaya vazolunmuştur. Miktar teminat ve iha
~. gunlerl hizalarında yazılıdll". Taliplerin şartnamesini 

gormek üzere her gün saat 13 ten 14 e kadar Yozgatta As. 
satınalma komisyonuna müracaattan. (2902) 

Cinsi 
Mercimek 
Patates 
kunı soğan 
Sabun 

Teminat 
Kilosu Lira 
13,000 49 
35,000 135 
17,000 39 

5,300 49 
Zevtin yağı 600 18 

İLAN 

İNŞAAT= Cebeci hasta
hane · · sının tadilen inşası ka-
Palı zarf usuliyle münaka
saya konulmuştur. İhalesi 
21·10 934 .. -- pazar gunu saat 
on birdedir. Taliplerin keşif 
lartname ve projelerini gör
ıtıek Üzere her gün M. M. V. 
S<ıtnıaıma komisyonuna mü 
~acaatlan ve münakasaya 
itirak edeceklerin de temi
·lıt ve teklif mektuptann1 
k at: saatinden evel mezkGr 
t 01?-'11svon reisliğine verme-
erı. (2730) 8-4251 

fLAN 
lnşaat: Haydarpaşa Has-

tahane • • • h sının tamıratı kapa-
l[ 2arf usuliyle münakasaya 
<>nınuştur. fnatesi 27-10-934 
~artesi günü saat t 1 de-
ır. Taliplerin Keşif sartna· 

1ne ve projeleri görmek üze
re her giin M. M. ~. Satm
aJına Komisyonuna müraca
ltlar:r ve münaliasaya işti
raıt edeceklerin de teminat 
~e teklif mektuplarını ihale 
Ba t• !1 ınden evet mezkur ko-
lnısyon • l•w• 1 • reıs ıgıne verme erı. 

(2830) 8--4378 

İLAN 

t
• Safronbolu'daki kıtaat ih· 
1Yacı • • ıc 1Çln 270 bin kilo re-
~~P<>ıelave kömürü yirmi 
'>"n tn" llsu.ı- Uddetle ve kapalı zarf 
~l:Yle münakasaya kon· 
p tllr. İhalesi 25-1()...934 

a~be günii saat 15,30 
içitı ~Şartnamesini görmek 
l1a i ~r ~ ve münakasa· 
"e Ştıraıt edeceklerin o gün 

gaat· 
tenı· 1nden evel teklif v~ 
Cla ~nattan ile Safranbolu•
racaa~l Sa. At. Ko. nuna mü· 

an. (28R2). 8-4430 

İLAN 

ih~~aı_ı .korunma evinin 
tr Ya ~1 ıçın aşağıda mikta
trn ıx 1 benzin ve yağlar sa-
23-)C alınacaktır. Pa7.arlığJ 
tecı· ..g34 sah günii saat 14 
!la~r. !aliplcr evsaf ve şart 

•41esıni .. 
~ (S gonnek üzere her 
lığa • ~~eden sonra ve pazar 
\te ışt~rak edeceklerin gün 
birl~tınde teminatlariyle 
~anı· te M. M. V. satınalma k;1s:onuna müracaatları. 

ıooo 
~ 

Benzin 
Mazot 
Mobil yağı B. 

İhale tarihi 
24 Teşrinieve1 934 
24 ,, " 934 
24 " " 934 

1 Teşrinisani 934 
1 " " 934 

8-4477 

Saati 
15 
14 
15 
15 
15 

Ankara Levazım amirli~i 
satın alma komisyonu 

Uanlan. 

İLAN 

Kolordu merkez kıtaatiy
le Kütahya istihkam taburu 
ve Eskişehir hava birlikleri 
ihtiyacı için 26000 kilo pi-

rinç kapalı zarfla münaka
saya konulmuştur. İhalesi 
17-10-934 çarşamba günü sa
at 15 tedir. Taliplerin Eski
şehirde kolordu satmalma 
komisyonuna müracaatları 

(2747) 8-4257 

İLAN 

145000 kilo un 17 teşrini
evel 934 saat on altıda ka
palı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. Şartnamesini gö 
ıeceklerin her gün ve talip
lerin belli saatten cvel tek- · 
lif mektuplarını Manisa'da-
ki Fırka satınalma komis
yonuna vermeleri. (2748) 

8~258 

iLAN 

Tekırdağı kıtatının ihti
acı için elli bin kilo bulgur 
24.10.1934 çarşamba günü sa
at on beşte açık münakasa 
ile ihalesi yapılacaktır. Şart-
namesini gömıek istiyenle
rin hergün taliplerin de belli 
saatten evel Tekirdağ Fırka 
satın alma komisyonuna mü-
racaatlan. (2851) 8-4399 

İLAN 

Kolordu merkez ve Eski
şehir hava birlikleri için 
350000 kilo kilible maden 
kömürü 25-10-934 perşembe 
günü saat 15 te kapalı zarf
ta alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün talip
lerin de belli saatten evel 
tekliflerini Eskişehirde kol
ordu satmalma komisyonu
na vermeleri. (2788) 

8-4337 

lLAN 

Bin lire;; ~ incir alınacak
tır. Pazarlığı 17 teşrinievel 
934 çarşamba günü saat 14 
tedir. Şartnamesini görmek 
üzere her gün ve pazarlığa 
i~irak için vaktinde temi
natlariyle beraber Ankara 
Levazım Amirliği satınal
ma komisyonuna müracaat-
ları (3022) 8-4637 

225 
ıoo 
ıoo 
25 

Kalın otomobil yağı 
Trasformatör yağı İLAN 
Konstans yağı Ordu ihtiyacı için (500) ile 

-.... (3012) 8-4630 (1500) baş top koşumu katır 
------------ kapalı zarf usuliyle satın alı· 

ZAYİ 

Pa~ılcahımam kazasına bağlı 
den rl nahiyesi RUştüye mektebin 
illi ~ ınış olduğum ıehadctname. 

Ybettiın y · · . l v dan e k' . . · enısını a acagım· 
C. ~ ısının hükmü yoktur. 

· F. İnkılap nahiyesi ocak
lar tahsildan HUsni.l 

8-4e24 

nacaktır. İhalesi 24-10-934 çar 
şamba gUnU saat 14 te icra e
dilecektir. Talipler evsaf ve 
şartnamesini gönnek üzere 
her gün ve mUnakasaya işti· 
rak edeceklerin o gün ve sa
atinden evel teminat ve teklif 
mektuplariyle birlikte M. M. 
V. satın alma komisyonuna 
mfiracaatlan. (2144) 7-3512 

.HAKİMİYETİ MİLLİYE 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alına Komisyonu ilanları 

250 TON DÖKÜM KUMU 
80 KİLO KALAY VARAK 
BİR ADET KADRAK TEZGAHI 
BİR TON MAGNEZLt BAKIR 
KIRIKKALE TAPA FABRİKASI 

21-10-934 
18-10-934 
18-10-934 
21-10-934 

KALORİFER TESİSATI 21-10-934 
25 TON LULECt KİLİ 21-10-934 
14 KALEM ÖLCÜ ALETİ 21-10-934 

150 TON MAGNEZtT 21-10-934 
Yukardaki malzeme ayn ayrı pazarlık suretiyle hizala

rmdaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Talip· 
terin teminat ile müracaatları. (2976) 8-4575 

15 TON SARI SABUNLU KÖSELE 
6 ,, ÇİKOLATA KÖSELE 
5 ,, Y AGLI KÖSELE 

1800 ADET MEStN 
8600 KİT~O SARI VAKETA 

600 ADET SIRIMLIK ŞAPLI DERİ 
Yukardaki malzeme pazarlık suretiyle 25. 10. 934 tari

hinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (2996) 8-4617 

BEŞ ADET SU SAATİ 

(Müteahhit nam ve 
hesabına) 

Yukardaki malzeme pa-

zarlık suretiyle 18-10-934 ta
rihinde saat 14 te ihalesi ic
ra edilecektir. Taliplerin '"e· 
minat ite müracaatları. 

(3017) 8--4627 

Tornacı, tesviyec • ve 
tenekeci a ınacaktır 

Askeri Fabril;.:alaı· Umum 
l\f üdürlüğünden: 

Kırıkkale fabrikaları icin Tornacı, tesviyeci ve teneke
ci almcaktır. Yapılacak imtihanda gösterecekleri ehliyete 
göre takdir edilecek yevmive ile ve yol masrafları kendi
lerine ait olmak üıere istihdamı kabul edenlerden imtihan 
için Ankara'da bulunanların Fi5ek, İstanbuldakilerin Ba
kırköy Barut Fabrikalarına ve lzmir<lekilerin de Halkapı-
nar tamirathanesine müracaatları. (3016) 8-4626 

Anl{ara Vilayeti 
Tapu l\ üdürlüITTinden: 

Ankara'nm Güllükaya Danisment mevkiinde kain şar
kan Keçiören yolu garbcn Deliktas bağlarına giden yol 
şima1en kireç tüccarı salih ve şeriki Ekrem Beyler arazisi 
cenuben yol ile mahdut ve vergi idaresinden alman kaydi 
resmiye nazaran 9 dönüm miktarında bir kıta bağ yeri 
Kethüda mahallesinde Kazaros oğlu Viçin nam diğeri 
acem oğlu Viçinin iken vefatiyle kıc::men tasfiye kanunu 
mucibince hazine ve kısmen veresesi Maryem ve hissedar
larına intikal eylediğinden bahisle hazinenin mufakatiyle 
Meryem tarafından namına tescili istenilmektedir. Tapu 
kaydi bulunmıyan bu gayrimenkulün sureti tasarnıfu hak
kında 27-10-934 cumartesi günü saat dokuzda mahallen 
tahkikat yapılacağından bu mahallin mülkiyetivle alaka
dar olanlar varsa evrakı müspiteleriyle birlikte Tapu Mü
dürlüğüne veya tahkikat günü bulunacak memftra müra-
caatları ilan olunur. (3010) 8-4631 

An1cara Evl{af Müdfu·lüğünden: 
Ankara'daki mesçitlerin birinde açık bir müezzinlik 

vardır. 

Talip olanların şeraiti anlamak üzere 30-10-934 salı 
günü saat 14 de kadar Evkaf Müdürlüğüne müracaat et-
meleri ilan olunur. (3019) 8-4636 

.. 

Bira nakli1ratina 
tenzilat 

Devlet Demiryollarından: 
Anadolu içinde ve hatlanmtzm üzerinde kurulacak bira 

fabrikalarının bira nakliyatmdan ton ve kilometre başına 
nakli~at, ~am vagonla olursa 2 kuruş. perakende olursa 
beş Y?~ kılometreye kadar 3 ve beş yüzden fazla kilomet
rele~ ı~ın J ,5 kuruş Ucret alınacaktır. Tarifenin tatbik şart
lan ıçın lstslyonlara müracaat edilmelidir. 

Bu ücretler, 18. 10. 934 tarihinden itibaren tatbik edi-
lir. (3026) 8--4642 

Anlcara C. l\f üddei 
Umumiliğinden: 

SAYIFA 7 

Baytar l\1üdürlüğü den ~ 
Vilayet aygır deposunun 80 lira keşifli mevcut kuyusu

nun derinleştirilmesi pazarlık suretiyle talibine verilecek
tir Şartnamesini ve yapılacak işi görmek istiyenlerin vi:
l:tyet aygtr deposu Müdürlüğüne bir haftaya kadar mür~· 
caatlan. (2966) 8-4557 

iü-N-üTWU~i:MuŞs-iNFö~ 
ilaınınıııııı u L'llllll!lllllRUllllllll!lllRJllUIAlllll~nıııııeıllftllJl!!!Dmamnı nnı "' 1!11. lllllllll 1 Hl 

Jandarma Umum Kumaııclaıılığı 
Ankara Satın Alnıa 

Komisyonundan: 
Aşağıda yazılı (3) kalem eşya hizasında yazıl~ günler• 

de kapalı zarf usuliyle satın almacaltlardrr. İsteklılcr şar~
name ve nümunelerini her gün İstanbul Jandarma hcye4 

tiyle komisyonumuzda görebilirler. Eksiltme için glin ve 
!laatinde ilk teminat makbuzu veya banka mektubiyle k(). 
misyonumuza gelmeleri. (2961) . 

1 - (2039) çift yemeni S:l 1-934 pazartesı saat 2 
2 - (1797) .. Çizme 3-H-934 cumartesi ,, 2 
3 - (22345) Metre yataklık bez 4-ıt-Q34 pazar ,, 2 

8-4633) 

Ankara Nafıa 
Bas [\fr lıonıtl;.".:f i;J-inc n: 

Bedeli muhammenesi (1900) liradan ibaret bul· .. nan 
(60) ton Zonguldak blok kömürü 18-10-934 tarihine ~ü~a
dif persembe günü saat 10 ela pazarhk suretiyle ta~ı~ı~e 
ihale edileceğinden taliplerin bedeli muhammen_es~nın 
o/cı de 7,5 ğu olan (143) lira teminat maklmzivle. bırt.:kte 
mezkur günde muhasebei hususiye'de mfüesekhl muba
yaa komisyonuna müracaatları ilan olunur. (3007) 8-4632 

Ank~ara J(ız Li si 1iidür iiğ:ii ıdeııs 
10-10-934 tarihinde ihalesi icra erlileceği ilan e<lilen An..ı 

kara Kız lisesi laboratuvar te~isatı miin"'tkasası görülen t~ 
zum üzerine bir hafta tehir edilmiştir. İhale 20-10-934 cu
martesi günü saat 15 te Maarif Vek,aleti İnsaat Komisy<>"', 
nunda pazarlıkla yapılacaktır. · 

Talipler ~artname ve teferrüatmı Vekalet inş:ıat daire4 

sinde görebilirler. (3015) 8-4628 

Anl{ara Asl{erlil{ Şnllc11 ·inden: 
1 - Teşrin 934 celbinde Ankara Askerlik şubesinde 

yabancı olarak mukayyet ve yoklamaları şubede yapılan 
326 ve daha evelki doğ-umlu piyade süvari, topçu, jandar· 
ma, hava, nakliye, istihkam, muhabere sınıfına ayrılmış 
olanlar 327, 328 doğumlu mu}ıabere hava jandarma efradt 
327 doğumlu nakliye efradı kamiltn celp ,,e sevkolunacal!• 
tardır. 

2 - Toplama günü jandannalar 20, piyadeler 24, sü~a.rl 
nakliye muhabere sınıfları 23, topçular 25, hava sınıfı ıçı.o 
26-10-934 tarihidir. 

3 - Bedel verecekler toplanma gününden evel b'cael 
vermeleri ilan olunur. (3014) 8-4629 

Ankara Valiliğinden: . 
Ankara Sanat Mektebi için muhammen bedeli (734): 

liradan ibaret 18 kalem ta le be krrtasiyesi pazarlıkla sa..ı 
tm alınacaktır. Taliplerin vilayet encümeninin mübayaa 
komisyonuna müracaatları. (3018) 8-4638 

Elektrik şirketinden 
Toprak kazdırırken 

dikkat ediniz 
Elektrik kablosu olmasın.. Ölüm tehlikesi vardır. 

Elektrik kablolarının üzerleri daima tuğla ile örtülür. 
Tuğlaya tesadüf edildi mi hemen Şirkete malUmat ve
rin iz 
Caddelerde hafriyat yapılacağı zamanda bize haber 
veriniz. 

8-4352 

J\nkara umumi hapishanesi surundaki çatlakla bahçe 
duvarları açık münakasa ile tamir ettirilecektir. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere Müddei U. liğc: ve ihale ta
rihi olan 5. ı ı. g34 pazartesi günü vilayet idare heyetine ı 

mUracaatları. (3028) tJ.-41:Aq 1.-----------------.--• 



SAVIFA b 

~ Kelepir eşya mıını!lllllllRllllllıı 
Oda takımı, karyola ve sair ev eşyasının en güzelini 1 

çok ucuz olarak yalnız Balıkpazarı civarında Işıklar 
caddesinde (HALK MOBİLYE ~ \LONUNDA) bu- . 
ıursunuz. Telefon: 2037 8 - 4323 1 

Maliye Vekaletinden: . 
Şişe Nevi 
5000 75 gramlık zamk 

10000 125 ti " 2000 250 ti ti 

2000 500 " ,, 
19000 
10000 35 " 

İstanpa boyası 

Balada gösterildiği veçhile 19000 şişe yerli mah zamk 
ile 10000 şişe keza yerli malı istanpa boyası satın alınmak 
üzere aleni münakasaya konulmuştur. Şartnamesi merkez
de kırtasiye müdürlüğünden ve İstanbul'da Dolmabahçe
de kırtasiye deposundan alınacaktır. İymalathanesi olupta 
vermiye istekli olanların iki yüz doksan beş lira teminatı 
muvakkateleriyle nümunelerini müstashiben 31 teşrinie
vel 934 tarihine milsadif çarşamba günü saat 15 te mer
kezde müteşekkil mübayaa komisyonuna müracaat eyle-
meleri. (2884) 8-4509 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon - Konya yolunun ''7720" lira bedeli keşifli O + 

000 - O + 250 kilometreleri arası parke f crşiyatı 24 birinci 
teşrin 1934 tarihinde saat 15 de Encümeni vilayette ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konuldu. 
Şartname ve keşifnameyi görmek istiyenlerin Nafıa Baş
mühendisliğine ve taliplerin yüzde 7,50 teminatlarile En
cümeni vilayete müracaatları itan olunur. "6482" 8-4532 

İmar Müdürlüğünden: 
Hamamönü - İstasyon caddesinde tasarrufu İmar Mü -

dürlüğüne intikal etmiş olan 247 ada 7 parsel No. lu hane
nin enkazı 20 teşrinievel 934 cumartesi günü saat 15 te bil
müzayede satılacağından taliplerin İmar Müdürlüğünde -
ki komisyona müracaatları. (2979) 8--4586 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat vilayet merkezinde müceddeden yaptırılacak 

olan "39737,, lira "76., kuruş bedeli keşifli meydan "37937,, 
lira ''76,, kuruş bedeli keşifli buzluk ve "21937,, lira 0 76,, 
kuruş bedeli keşifli Beybağı Mekteplerinin inşaatı kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konularak 30 teşrinievel 934 ta
rihine müsadif salı günü saat on beşte ihalesi icra kılına
cağından talip olanların şartnamesiyle evrakı keşfiyesini 
görmek üzere Tokat vilayetine müracaatları ve bu baptaki 
kanun dairesinde vuku bulacak teklifnamelerini o gün To
kat Vilayeti Encümeni Daimi Riyasetine irsali ve tevdi 
eylemeleri ilan olunur. (6663) 8--4594 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 
Haranın kara sığır ve manda sütleri satışının 20 teşrini

evel 934 cumartesi günü saat on beşe talik edildiği ilan 
olunur. (6559) 8--4581 

HAK1M1YET1 MİLLiYE 16 JURINCITEŞRIN 1934 S~ 

Zile Belediye Reisliğinden: Kumbara bütün hir İstikbaldir. 
6172. lira 24 kuruş bedeli keşifli Fenni Mezbaha inşası 

6-10-934 tarihinden itibaren bir ay zarfında zuhur edecek 
taliplerine pazarlık suretiyle verileceği ilan olunur. 

(6607) 8--4591 

TC!IQ.KiYE 

llRAAT. 
BANKAS~ I 

·DAaA· 
BiRiKTiREN 
RA~T ~D~R 

-----------------------
İstanhııl Liseler Alım Sabm Ko

misvonıından: 

Askeri Fal>rikalar 

Komisyonumuza merbut Galatasaray Lisesinin yeni 
çarşı cephesindeki istinat duvarının Belediye Fen heyetiO' 
ce tehlikeli bir vaziyette olduğu bildirilmiş old~ 
yaptmlması ve Haydarpaşa Lisesinin de 1200 ton Krlplf 
maden kömürünün 24-10-934 tarihine mil.sadif çarşarnl>' 
günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyl• 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve ıartnamesJ...ı 
ni görmek üzere İstanbul Erkek Lisesindeki Komisyod 
Kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale ~ 
nü teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte KomisyO' 

Ticaret Kaleminden: 

1000 ton çelik demiri 

15 ,, aynalı demir 
numuza müracaatları. (6405) 8-4494 

30 ,, hematit demiri 

15 ,, demir cevheri Diyanet işleri Reisliğinden: 

Yukarda miktar ve cinsi yazılı malzeme 27-10-934 cu
martesi günü pazarlıkla ayrı ayrı satın alınacaktır. Talip
lerin ve şartnamesini görmek istiyenlerin kaleme müra-
caatları. 8-4639 

Diyanet İşleri Reisliği hademeleri için yapılacak g ta' 
kım elbisenin ihalei katiyesi 3 İkinci teşrin pazartesi ~ 
nü saat 14 te riyaset merkezinde icra edileceğinden nı&e 
nakasa şeraitini görmek üzere Levazım Memurluğuna mil' 
racaatları. (3024) 8- 4641 · 

-------------------------------~-------~~ 

· Ucuz kiralık oda 
' Yenişehir Hilaliahmer civa -

rında Paşalar tepesinde bakkala 
müracaat. 8-4647 

ANKARA ASLİYE MAH
KEMESİ 2 İNCİ HUKUKTAN: 

Ankara'da Bahriye caddesinde 
9 No. lu hanede Tahsin Bey veki
li Avukat Saim Hüsnü Beyin An
kara'da .Sebat otelinde mukim 
Hurşit Bey aleyhine ikame eyle
diği 5000 beş bin liranın tahsili 
davasının icra kılınan tahkikatın
da müddeialeyh Hurşit Bey ve
kili Cemal Hazım Beyin vekalet
ten istifa ettiğinden, namına gön 
derilen davetiye varakası mez
kur otelde bu namda kimse ol
madığı beyaniyle bila tebliğ iade 
edilmesi üzerine ilanen tebligat 
icrasına karar verilmiş ve tahki
kat 25-10-934 perşembe saat 14 
de taliki ifa edilmiş olduğundan 
hukukunu muhafaza için muma
ileyh Hurşit Beyin \'akti mez
kCırda bizzat veya tarafından mu
saddak bir vekaletname ile vekil 
göndermediği takdirde hakkında 
gıyap kararı verileceği tebliğ ma· 
kamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 8-4635 

lmtiyu ıahibi ve Baımu 
baniri FALiH RIFKl. 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. - ;o..-

Çaıılurı cadde!I clvarıııd 
Halılmiyetl Jlilllyı Matbaa
ırntla fiaıılmıftfr. 

1 

Ankara· Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Mevkii Mahallesi Cinsi Umum Metruke Muhammen 

N o. N o. kıymeti 
Hisse 

mlkdan 
Kaç ta&lt 

oldufu 
Lira K. 

Z~r Hoda Dükkan 24 o 160 00 Tamamı 5 Nakten peıln" 
Zır Hoda Dükkan 26 o 160 00 ,, ) 

Yukarda yazılı dükkanların mülkiyetinin ihalesi 27.10. 1934 cumartesi gUnU saat 1' 
te icra edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. Taliplerin mUracaatlan (2925) 8-452t 

An~ara Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Mahallesi Mevkii Cinsi Umum Metruke Muhammen Hisse 

mikdan 
J(aç taksit 

olduğu Sokağı N o. N o. kıymeti 
Lira K. 

59 2880 00 8 taksitle n~ Hacıdoğan Ilgaz Hane 5/ 830 Tamamı 
eski ihale bedeli ,. 

Yukarda yazılı hanenin 
ihalesi 4.10.1934 tarihinden 
atları. (2924) 

mülkiyetine verilen bedel haddi layıkmda görülmediğinde' 
itibaren bir ay pazarlığa bırakılmıştır. Taliplerin mürac" 

8-4520 / 

Calibe 
• 
Telefon 44000 Beyoğlu istiklal Cad. 303 

18 birinci teşrin 93.4 perşembe günü saat 16 dan 18 e kadar elbise manto ve şap
ka modellerini ANKARA PALAS'ta teşhir edeceğin den muhterem müşteri Ha-
nımefendilerin teşriflerini rica eder. CALiBE 

1 
SİNEMALAR 1 

.. 1 KULOP] YENİ 
Bugün, bu gece 

7 büyük yıldızın yarattığı şaHeıaer, 
GRAND OTEL 

Hayatın bütün safahatı. 
Grcta Garbo • J oan Grawford • J ohn 

Barl'}'.lDore - Llonel Barrymore - Wallace 
Beerr • Lewiı Stone • Jean Hcnbolt. 

Bugun, Bu gece ·-------
İngiliz müellifi Vals'ın eserinden 

muktebes: 

GÖRUNMlYEN ADAM 

Ayrıca: Dünyanın mezada çıkardııı 
prkıh resimler. 

a 


