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Şehrimizde Belediye intiha~ı 
yarın bitiyor. Reyler tasnıf 
edilerek Cumartesi ıa bahı 
netice ilan edilecek• 

FlATt 5 KURUŞTUR. 

ralın 
Yugoslavya 

Ahmet Ş0KR0 
ki b .. "k h 

Hepimiz hatırlarız uyu • 
ten evvel Avrupanın karıılatbgı 
nazik me~elelerden biri, Av~ıtu1rY1:' hı • daki •av• Macaristan imparator gun 
1 ·ı - t kil Jslav devleti olan Sır· ar ı e mus a . _ı.-;r idi 
bistan arasında bir ittih~t t~ 1 

. _: 

Bu ittihat meydana gelsın dıye, 
. . .. vvel Habsburg ve· 

yırmı sene uç ay e ' 
liabbna kartı bir Sırplı tarafından :ı::a: 
pılan suikast, nihayet harbi ".m

1 
u~~>:' 

d • d 1 'hi prip bir cı vesı ır 
ogur u. a.t"l n b" asır 

ki Orta Avrupa lslavlığının il' • 

lık ülküsü tahakkuk ettikten on beş 
b. ı· • · bozulması· •ene sonra bu defa ır ıgın . k t 

. 1 d ·· yeni bir sın a• nı ısteyen er, unyayı 

karşısında bırakıyorlar. k'I'. t 
Yugoslavya devletinin ,eş 'ıne a

kaddum <ıden "Sırplar, Hırvatlar ve 
Slovenler krallığı., hükmen b~yüb~ hba~ 
devam ederken meydana gelmış ır .~r-
l 'kt' s b' t n;;T Almanya ve mut· l ı. rr ıs an .... -
tefiklerinin iıgali altında idi. 19t7 1ıe· nesinde 5,rplar,. Hırvatlar, Sloven er, 
Bo•nablar Karadağlılar l<..orfu adasın· 
da toplandılar ve burada •• ilaf devlet· 
)erinin silahları galebe çalac,'.'1<1 l?lurdsa, 

d ue\ecek olan Cenubı s av ev• 
mey ana • . rfu 
Jetinin temelleri atıldı. Tarihte Ko ' 

· Sahip ve Bqmuliarriri : Sürt Meb'uıu MAHMU'lı ' 
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'sakı denilen bu anlaıma, Yugoslav 
:vletinin tetkiJine doğru ilk adımdır: Yeni Kral ikinci Pierre Belgrat'ta bir 

eınaımda ann eıiyle beraber 
meraıinı 'Yeni Kral Pierre Hz.nin Lond

rada alınnuş en ıon bir reımi 

M. Titülesko ile Romen Baş
vekili anlaşmıılardır. 1\1. Ti .. 
tülesko yeni kabinede hari

nazırı olmuştur . • 
cıye 

Tel: { Müdür : 24318. Yazı itleri müdürü; 24319. 
idare "fe Matbaa: 24310. 

Tarihi bir reıim : Alexandre 
defa Yugoslav 

Hz. Sırp bayrağı yerine 
bayrağı rekzediyor. 

ilk 
Filhakika bir sene ıonra itilafçıla~ın ~·
lalıları, cenup lslavlannın en mubala
ğalı ümitlerini 1ahakkuk sahasına çı· 
karmağa müsait bir plebe kazandı. Bul
garistan mütareke aktetti .. A'"!sturya 
teslim oldu. Ahnanya sulh ıstedi. 

Menfur cinayet bütün dünyada umumi bir teessür uyandırdı 
Galipler sulh müzakerelerinde İ •· 

lav birliğine ne yard1ın ettiler; n-; ~e 
buna marn oldular. Binaenaleyh bırlik 

•endiliğinden meydana gel~. ~~ Korfu 
miıaln' tatbik edildi. Bu bırlıgm bay· 
ram sevinci arasında bir milli kongre 
toplandı. Nihayet 1920 senesinde dört 
yüz yirmi mümeuilin içtimaile bir mü· 
esse""n meclisi meydana geldi ve Sırp
la.r Hırvatlar ve Slovenler krallığının 

' • . ld kanunu esaıısı yapı ı. 

Bu devlete, ism.İmn dela!et ettiği gl i
lbı \O.Un zaman Osmanlı ımparator u-

' b. ğunun hakimiyeti altında kalıp ta ır 
asır evvel muhtariyetlerine ve yarım a
sır evvel de ja.tiklallerine kavuşan 
Saplar ile Macari:ıııtanın İdareıjnde 
bulunan Hırvatlar ve Avusturyanın i .. 
daresinde bulunan Dalmaçyalılar, Slo· 
venler ve Bosnalılar dahil olduğu gi· 
bi ötedenberi i&tiklallerini muhafaza e· 
d;n Karadağlılar da dahildi. Bu un• 
surlar bir bakımdan çok mütecanisti. 
Hepsi de l•lavdılar, h.epsi de ayı?, dili 
konuşuyordu. Hepsi de uzun muddet 
yabancı milletlerin idaresi altında yaşa· 
mış, istiklillerine kavuımak içi~ ?1üca
dele etmişlerdi. Fakat ortada muhım ay· 
nlıklar da vMdı: Din ayrılığı. Sırplar 
ve Karadağlılar Ortodoks, Hırvatlar j. 
se Katoliktiler. Bunun bir devletin 
milli hayatında bu derece ~übim _bir 
rol oynayacağı o zaman takdir edile
ıınemişti. Sırpların uzun zaman Oı· 
ınanlı imparatorluğunun idaresinde, 
Hırvatların ise Avusturya idaTesinde 
!)'atamaları da cemaat tetkilatını muha
fua eden Sırplıların lehine olmak üze
re arada bir zihniyet farkı meydana 
getimıiıti. 

Bununla beraber, yeni devletin ka
m.unu esasisi tatbik sahasına konuldu· 
iu 1921 senesinden sonra beş sene 
Sırplar, Hırvatlar ve Slovenler ara11nda 
bir teşriki mesai devridir. Bundan son
ra devletin kuruluşunun ilk anında bü
yük bir mesele halinde beliren ihtilaf 
•ittikçe büyüdü. ihtilaf ıu idi: Sırp
lar, Hır1(atlar ve Slovenler devleti, mer
loezden idare edilecek milli bir devlet 
ll'li; yoksa uzu;,larından her biri muh· 
tariyeti haiz olan federal devlet mi o· 
lacaktı? Sırplar ve Ortodokslar merke
ızi devlet kurulmasına taraftar oldular, 
Hırvatlar ve Katolikler iıe, federal sis
temi iltizam ettiler. Bu ihtilaf zamanla 
halledileceği yerde büyüdü. Federal 
devlet teıkiline taraftar olanlar faali· 
)'etlerini artbrdıkça, merkezi devlet kur• 
ll'lağa taraftar olanlar mukabil tedbir
ler almak lüzumunu hissettiler. Bu mu
kabil tedbirler, diğer taraf üzerinde taz. 
Yik tesirini yapmağa baıladı. Tazyik 
telakki edilen hareketler kuvvetlendik
çe, muhtariyet cero::.r~ :\' ıa k•-ıılaıılar da 
faaUyetlerini ıırttm!il;ır. Sı:plar, Hır· 
vatlar ve Slo'l'erJer ı!evleti adeta bir 
ı•km:ızda görünilyordÜ. Bu va~ıyet ni· 

~ b :'Yet ~929 senesinin ilk ayında feci 
ır netıceye vardı: Millet meclisinde 

:!;rvat lideri Radeç, bir Karadağlı me
lı. • tarafından katledildi. Devlet mütH' bir anarşi içine atılmııtı. Sırplar, 
e:.ı,_rv lar ve Slovenler birliği dağıla-

ıbı görünüyordu • 

t işte bu buhranlı vaziyettedir ki mÜ· 
evcffa kral Aleksandr büyük bir cesa
:t vek vatanperverlikle devletin yardı· 
l '."' 0ıtu. M iletin mukadderabnı el-
erıne aldı Ka • . ·ı . At I' . • nunu esa11yı ı ga ettı. 

te "':ı ısı dağıttı. Her biri ayrı bir mille· 
devi ;.•nan ıiyasi fırkaları kaldırdı ve 
livye ıkn adını da değiştirerek Yuıı;os-
~ a rallı ' ·ı· . D k "ÜYiik S gın~ ı an ettı. emo rat olan 

( 
ırp mılletinın içinden yetişen 
Devamı 5 incı sahifede) 

~··----------~-~--~ 

Müteveffa iy n esinde P en Paul'ü 
riyasetin e t e lisi t---=-ı_· _ 

Kralın cenazesi ''Dubrovnik,, lıarp 
gemi iyle Yugoslavgaya naklediliyor 
Katlı iki ellnde iki tabanca ve ce

binde bir bomba ile hücum etli 

Dünya matem yapıyor 
PARIS, 10 (A.A.) - Reisicumhur 1 ve bir torpito muhribi filoou olduğu 

M. Löbrön • Lebnın • , Baıvekil M. halde bugün hareket edecektir. 
Durnerg ile görüımüş ve geceleyin, M. Pietri kralın cesedi ile gidecek 
M. Herriyo ve Tardiyö ile birlikte Mar ve Mareıal Petain ile beraber Fran• 
•ilyaya hareket ebniştir • .ayı temsil edecektir. 

Cenaze naklediliyor Kraliçe saat 19 da M. Löbrön ile 
MARSILYA, 10 (A.A.) - M. Löb beraber Parise gidecektir, orada Kral 

rön M. Tardiyo , ve M. Heriyo geldi- Piyerle buluşacaktır. 
ler.' Çok müteessir olan M. Löbrön, M. Bu kadar tekayyÜde rağmen 
Yevtiç ile Yugoslav sefirine doğru ile MARSILYA, 10 (A.A.) - Kral 
rilemiı ve hükiıınetin taziyetlerini bil Aleksandr'm ziyareti münasebetiyle 
dirıniştir. Sonra hep beraber belediye zabıt~, tekayyütler hakkında, çok ••· 
ye gitmiılerdir. Her iki ceset tahnit e• kı e~ı~ler al~ışlır. Kralın geçeceği yol 
dibniştir. Gayet ce•ur bir vaziyet mu- !ara ıki geçelı 1400 asker sıralanmıı· 
haf aza eden kraliçe, bitişik odada dua tı. Halkın arasın.ta 200 sivil polis bu• 
etmektedir. M. Löbrön tarif edilmez lunuyordu. 
bir teessürle taziyetlerini kraliçeye bil Bütün bu tedbirlere rağmen, katil, 
dirrniıtir. Kralın ceoedi, saat 16 da kol-donu yarrnağa muvaffak oldu. Bir 
Dubrovnik kruvazörüne )edilecek- an, hayret içinde kalan halk, birden 
tir .. Dubrovnik peıinde iki kruvazör (Devamı 5 inci sahifede) 

Kraliçe Marie Hz. ·feci 
haberi nasıl öğrendi 

Kraliçe Marsilyaya gelinceye kadar 
yolda baygınlıklar geçirdi 

Kraliçe Marie 

MARSILYA, 10 (A.A.) - Yugoı
lavya kraliçesi Mari, buraya gelmit • 

tir. 
~ . 

Kraliçe bayıldı." 
LIYON, 10 (A.A.)- Suikash ha• 

ber alınca, Kraliçe Mari dii§üp bayıl· 
mıştır. Kendisini taııyan tren Lons lö 
Sonye'de durdurulmuı Kraliçe teda • 
vi edilmİ§tir. ' 

Kraliçe nasıl haber aldı? 

BE2:ANSON, 10 (A.A.) - Krali• 
çe Marı, Doubs valiıi M. Peretti Del• 
laroca ile karıılaştığı zaman ouikaot• 
tan henüz haberi yoktu. Vaİi kendi· 
sini birdenbire haberdar etm:ği mu • 
vafık görmedi. Trene bindi ve yolda 
yavaı yava§, kraliçeye kara haberi 
bildirdi. 

MARSILYA, 10 (A.A.) -Yugos· 
lavya kraliçeıi, aaat 5 te hususi tren• 
le buraya gelmittir. latıuyonda ken· 
disini bahriye nazırı, aakeri baİıri ve 
sivil erkan karıılamıılardır'. Siyahlar 
giyen kraliçe, teeıoürden bitkin bir 
halde idi. Yanında Madah> Herıiyo bu 
lunuyordu. Trenden iner inmez, doğ
ruca kralın yatmakta olduğu vilayet 
konağına götürüldü. Liyondan Marsil 
yaya gelinceye kadar Kraliçe yolda 
birkaç defa bayıı:ınlık geçirmittir, 

Yeni Kral ikinci Pierre Hazretle
rinin çocukluklarına ait resimler -

Dünya gazeteleıri 
ve feci cinayet 

"\ 

Bütün dünya gazetelerinin bu 
leci cinayet karşısında teessür
lerini ikinci sahifemizde bula
caksınız. 

o 
Yeni kral ikinci Pierre Hz. 
Londradan Parise dönüyor 

Kralın muhafazası için her yar
de fevkalade tedblrler alındı 

Yugoslavyada 6 ay matem 
BELGRAT, 10 (A.A.) - Hüku. 

met, on bir yatında olan ve Londrada 
bulunan veliaht Prens Pier'i Yugo• • 
lavya kralı ilan etmittir. 

LONDRA, 10 (A.A.) - Romanya 
valde kraliçesi Mari bu gün Parise ha 
reket ede«ktir. 

Bel11rat kabinesi toplandı 
BELCRAT, 10 (A.A.) - Bugiin• 

kü fevkalade tartlar içinde bütün me• 
auliyetini müdrik ola,,n hükfunet Bat • 
vekil Uznoviç"in riyaset.inde devam .. 
lı olarak toplantıda bulunmakta ve 
teıkilatı ""aaiye kanunu mucibince ve 
memleketin menfaatına olarak icap 
eden tedbirleri almaktadır. Kral A • 
leksandr Belgrattan hareketinden ev• 
ve) hükiıındarlık .alahiyetlerini ka • 
bineye devretmiş olduğundan kabine 
şimdi bu salahiyetleri kullanmaktadır. 
Tetkilatı e9aaiye kanununun 42 inci 
maddesi mucibiıııce veliaht, kral ol • 
maktadır. Gene kanunu eaaaiye göre 
Kral vasiyetnameıiı.de niyabeti sal • 
tanat mecliai azalarını gösterecektir. 
Fakat böyle bir vasiyetname olmazsa 
bu meclis azasını parlemento aeçe • 
cektir. 

Kralın ııasiyetnamesi 

BELGRAT, 10 (A.A.) - Kıı.men 
aeferberlik ilan edildiğine ve askeri 
harekat baıladığına dair çıkan ha • 
berlerin aah yoktur. Kralın vaaiyelna 

Mütevella M. Barthou 
mesi açdmııtır. Bu vasiyetname, kral .. 
Jrk niyabetine Prens Pol'un getirilme· 
aini tavsiye ebnektedir. Memlekette al 

(DevaııW 5 inci sahifede) 

Türkiyedeki teessür 

Her yerde bayraklar 
yarıya kadar çekildi 

Aaker kralın ölümü münasebetiyle Ankara ve 
latanbulda intihabat ıenlikleri yapılmıyor 

Yugoslavya Kralı Alexandre Hz. 1 ve Avrupada çok sevilen Kral bir mil 
ile FransA; Harici~e ~~.zırı M .. Bartho~ 1 let baba5 iydi. ' 
n~n Mar~ıl:ı:ada oldurulmelerı haberı Dün bu feci haber üzerine tehri • 
dun şehnmızde heyecan ve nefretle mizde bütün bayraklar matem alime 
kartılanmıtşır. Bundan bir sene evvel ti olarak yarıya i<1dirilmiştir. Vali Mu 
Kral Hazretlerinin Dolmabahçe sara· bittin Bey ve lstaııbul kumandanı Ha 
yında büyük Reisimiz Gazi Hazretle· lia Pata Yugoslavya konsoloshanesi • 
rini :ziyaretleri ve Kral ve Kra1içenin ne gjderek hükômet namına beyanı 
bir gün için Türkiyenin misafiri ol .. taziyet etmişlerdir. Ayni zamanda 
malarmın hi.tırası eli.n kalplerde ya .. bütün aefarethaneler ve konsolosha • 
ıamakta olduğu sırada (Asker Kral) neler erkanı •efir M. Yankoviç ile Ce-
ın dostu ol,n Fransız toprağında feci nera) konsolosa taziyetlerini bildirmi§ 
bir ıurette öldürülme•i herkesi müte- !erdir. Dün bu hususta Yugoslavya 
euir elmİ§lir. Yalnız Yugo!.lav dost .. konsolo.shanesinden bize ~u malUmat 
Jarımızın de.fil, bütün Balkanlarda 'Devamı 5 inci sahifede) 

• 
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TARiHi TEFRiKA: 161 

ittihat ve 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 

Her hakin mahfuzdur. 

Terakki! 
BIRAKTICI VESiKALARA GORE) 

ı .. · Ycuan: A. C. 

Şimdi Karadağ komşumuz 
bulanık suda ba

dahi 

lık avlamak seı·drısına düşmüştü 
Bugüne kadar maariften hakkile 

f eyiz iktisap etmeyen ve yalnız Os
manlı devletine sadakat göster
mekten batka bir şey bilmeyen Ka. 
tolik vatandaslarile lalam ahaliyi 
her suretle birlbirine dü9man et· 
rnek isteyen müşevvikler hergün 
daha ziyade makaatlarrna nail ol
maktadırlar. 
Şimdi Karadağ komtumuz dahi 

bulanık suda avlanmak hevesine 
düşmüş olmalıdır ki timdi, 1295 se· 
nesi muharebesinde istihaafede
mediği muvaffakıyeti, yani o va
kit zaptedemediği Cusina ve Plava 
ya ve belki daha l1erlerini elde et
mek tamama düşmüştür. Bu mem· 
leket dahi gayri layık harekata ba~· 
lamış ve bu cümleden olarak bir 
çok vakalaı• ihdas etmeğe batlamıf· 
tır. 

Mesela Kolaşin lalam ahalisin
den bir kız Karadağlılar tarafın
dan kaçırılmıştır. Bundan başka 
Gusina ve Plava cihetlerinde Kara· 
dağlılar hududumuzu tecavüz ede
rek gerek hudut askerlerimizi ge· 
rekse ahaliden bazılarını haksız o
larak katleylemişlerdir. Şimdi Ka
ıadağlılar hudutta bulunan bütün 

, dağlıları yeni silahla teslilı etmek· 
te oldukları gibi mezkur Jehirlerde. 
ki hıristiyan Arnavutlara da silah 
dağıtmaktadırlar. 

Bütün bu cihetler Metroviçe Fır· 
ka kumandanı Ferik Şemsi paşa ta· 
rafından tahkik edilmiştir. Onun i· 
çin bu bapta fazla tafsilat verme· 
ğe lüzum görmüyoruz. Yalnız ~u 
nokta hakkında dikkati celbetmek 
isteyo•"UZ ki dört tarafrmızı taran 
Bulgar ve Sırp çetelerinin faali
yetleri, Karadağlıların tecavüzleri, 
Katolik ve Ortodoks papaslarının 
tahrikatı yakında lalam ve hıristİ· 
yan Arnavutlan boğaz boğaza geti· 
recektir. 

Hiç istenilmeyen böyle bir hadi
senin vukunu menetmek için yega
ne çare lslam Arnavutlar arasın· 
dan elleri silah tutabilen otuz beJ 
bin kitinin. 

Bin kİJİnin askerliklerini bu 
havalide yapmak ve hu~
ra tahşit edilmek üzere as· 
ker kıyafetine sokulıu:a:k tealih 
etmektir. Bu suretle burada Hami· 
diye piyade alayları teşekkül e· 
derse bunlara lazım olan kışlalar 
ve askeri depolar, masarifi ahali 
tarafından verilmek Üzere inşa e· 
dilecektir. Bu depolarda kalmak 
üzere yeni silahlar mevcut bulun· 
durulması lazımdır. Şayet yeni si
lahlar yoksa Avrupa devletlerin
den biriı .ine müracaatla bu silah
lar aatm alınmalıdır. Vatan uğu
runda tebit edilenlerden bu kere 
padi!ahın affına mazhar olanlar
dan maada Anadolu ve Arabistan 
cihetlerinde ve A vrupada aç ve bi
ilaç dolaşmakta olanların affbuy. 
rulmalann ristirham ederiz.,, 

Tabii bu istirham, istirhamdan 
ibaret kalıyordu. Avusturya ve İta!. 
yan ajanları gene memleketi bir 
baştan öbür başa dola.-rak Ama. 
vutluğu kıyama ve Türkiyeden ay
rılmağa hazırlayorlar ve Hıristİ· 
yan Arnavutlardan mürekkep o
lan Arnavut komiteıi bu ite çok 
yardım ediyordu. Hatta Terakki ve 
İttihat cemiyetinin vücudunu orta. 
dan kaldırmasını da karar altına 
almıştı. 

Paris merkezinin Mt'ııaatır ve 
Yanyadaki şubelere dikkatli dav
ranmalarını tavsiye etme.i bu en· 
diseden ileri geliyordu. Cemiyet 
sube tetkilatı hakkında gönderdi
ği şiddetli tamimlerde diyordu ki: 

"Şubenize intisap edecek cemi
yet efradına gelince bunların şim
dilik devlet hizmetinde bulunup bu 
lunmamalarınm ehemmiyeti yok
tur. Ancak cemiyetin maksadına 
hadim ol(~aklarına, millete, mem· 
lekete ve bunlal'ln taalisine çalı~an 
cemiyetimize ihanet etmeyip elle. 
rinden gelen hizmet ve fedakarlı!< 
ğı gö tereceklerine vicdan, namus 
ve dinleri namına yemin ettirmek 
ve bu y'4Jda ellerinden imzalı birer 
kağıt alarak 'ubede oo.klamak la· 
zımdır. 

Cemiyet azası kendilerini mey
dana çıkarmamalıdırlar. Serbest 
bir memlekette değil, lstanbulda 
Abdülhamidin casuaları arasında 
teşkilat yapıyo~lannı' gibi kendile
rini gerek mahalli hükümetten, ge. 
rek komiserlikten ve gerek ahali-. 

den ta.mamile 
dır. 

saklamaları lazım-

Cemiyet az .. sından en şöhretlisi 
kendisini diğer cemiyet azasından 
daha az gizliyebilir. Fakat diğerle
rini kimae tanrmamalıdrr. Çünkü i
cabında lstanbula girip çıkmak ve 
bir fey göndermek için kullanıl
maları mümkün ola.bilsin. 

Muhaberatımızda geçecek mü
him meseleler için daima fifre kul
lanılmalıdır. Gönderilen evrakın 
bir kopyuınr saklamak lazımdır. 

Mühür, şifre , kopya defteri gibi ce
ıniyet fUbe:.inin esrarına ve namu
suna müteallik şeyler küçük bir 
çekmece içinde muhtelif anahtar
larla kilitlenerek !(ayet emin bir 
yerde saklanmalıdır: 
Şube aldığı ianele: ıi, azunın ve

receği paraları, gazetenin abone 
bedellerini, velhasıl varidatını ve 
masraflarını tarafımızdan gönde
rilen deftere muntazam bir surette 
kaydetmelidir. Şube azası haftada 
bir veya iki defa toplanarak 'ube 
itlerile mefgul olmalı ve lizımge
len kararları vermelidir. 

İdare heyetini teşkil eden cemi
yet azuından her biri bir kolbaşı 
olmak itibarile kendilerinin bilip 
tanrdrkları ve namuslarına itimat 
ettikleri şahısları cemiyete sokma· 
ğa, cemiyete girenleri yalnız ken
dileri bilip onları ba ka azaya ta
nıttırmamağa mecburdurlaı•.Her ko 
lun kendisine mahsus bir sıra nu
marası olacatkır. Bu numaralar sı· 
ra!ıile yeni alınan azaya verilecek
tir. Efradın biribirlerini tanımama
larına son derece dikkat edilecek· 
tir.,, 

Cemiyet bi ııtaraftan bu ihtaratı 
yapmakla beraber diğer taraftan 
bu ihtarata riayet etmeyenleri teh
ditten de geri durmıyordu. Mesela 
cemiyet azasından birisine yazdığı 
bir mektupta diyordu ki: 

"Kendinizi müdafaa ettiğiniz
den dolayı memnun olduk. Şüphe
siz ki hakkını müdafaa etmek dün 
yada en mukaddes bir vazifedir. 
Fakat bu hususta istinat ettiğinize
saslar bizce makbul değildir. Yal
nız, bizim noktai nazarımtz nedir? 
Siz bizim rıalumaturuz har~cinde 
bize verdiğiniz adresi bizimle bir 
alakası olmayan diğer bir cemiyete 
daha vermişsiniz. Verdiğiniz cemi· 
yetin hakiki mahiyetini bilmezsi
niz değil mi? Siz bu işte bir itiya
da İstinaden hareket ediyorsunuz. 
Bir gün hükumetin isminizi ve ad
re:ıinizi haber almuı ve sizi posta· 
haneden çıkarken yakalaması ihti
mali mevcut değilmi? Pek iyi! Siz 
bu fehiketin hangi cihetten geldi
ğini bilmiyeceksiniz ve hem de bil. 
mek mü~kün olamıyacaktır. 

-Bitmedi-

Türk - Alman 
Ticareti 

Aradaki zorluklar or
tadan kaldırılacak 

ANKARA, 10 (A.A.) - Al..... -
faretinden tebliğ edilmiftir: 

AJınany.a sefareti koııseyeoi bugün 
ali.kadar Türk makamile Almanyada a• 
hirea ilin edilerek 24 eylül 934 t... 

rihindenberi tatbikine baılanmıı döviz 
muamelaı:._ dair yeni tedbiri... hak
kında u-zun bir müli.katta bulunmuı
tur • 

Bu mül.ikat es.namıda sefaret kon
seyesi Türkiyeden ithalat jçin istenil<>
ceık döviz taleplerİııin ifa11 ?e kl..-inıı 

hesabına tediyatın devamı hususlarının 
hiç bir tahdide tabi tutulmakuzın ev • 
velce olduğu g;bi eereyaru temenni o

lunduğu Berlinden aldığı resmi malu· 
ı:nata istinaden ve reın;cn beyan etmiı-
tir. ---

Baılan&'lçta çıkan geçici güçlü.lı:ler 
münhasıran Almanya ithalat sistemin
de vücuda getmlmiı umumi değişikJi. 
i'in mecbur ettiği intibak zaruretlerin. 
den doğmuıtur. Her iki taraf blabi • 
lecek müıl<iilatın da tamamen en k11a 
bir zamanda izalesi çarelerine tevessül ... 
de mutabıktırlar . 

Alman sefareti bu maluatl;a ıimdi
den Berlinde alakadar cazeteler-le teına
Ja gelmiı bulumnaktadlt' • 

Bu beyanatı veren M. Fabric:ius te
sadüf edilen müşkülatı mahallinde tet. 
kik etmek ü:uırc bııı:üııkü trenle lzmi
re gitmiştir. 

HA·RiCI HABERLER 
Çi/te cinayet karşısında 

Bütün dünya gazeteleri 
teessürlerini izhar ediyor 

•••••••• 
Bir gazete diyor ki: Yugoslavya ile Fransayı 

aynı matem yeniden bağlamaktadır 
NEVYORK 10.A.A. - Kral Alek- bugünden müteveffa Yugoslavya Kralı-

sandr'ın katlini mevzuu bahseden Ncv- nın cenaze merasimi gününe kadar mil-
Y ork Taymiı gazetesi: "Caninin nefye- li matem iliın etmiı~r. 
dilmiş bir tabaa olmaıı, Yugoslavya ile Romanyanın fahrı vat.an~atı .ol~." . ~· 
Jtalya arasında ,herhanği bir ihtilafçı· Bartn•nun ~~n~ze ı:ne~~~mı _gun~ ıçın 
karmak tehlikesini bertaraf etmiştir . ., Romanya hukumetı butun daırel~rın ta-
diyor. til edilmesine ve me~teplerıle mutevel· 

BERLIN, 10.A.A. _ Berliner Tagab- fanın hatıra .. nın tebcıl olunmasına ka-
lat gazetesi diyor ki : rar venniştir. 

" M. Barfü'nun ôlmü, milli hayatın te· Macaristancla 
mel direklerinden bir tanesirun yıkılma- BUDAPEŞTE, 10.A.A. Bütün 
sına muadildir. Yugoslavya Kralına ge· Macar matbuatı, Manilya suikasti mü· 
lince, o da Balkan vatanperverlerinden nasebe•~yle pek ziyade müteellim bulun· 
b. · "d' maktadır. ın ı 1.,, 

Döyçe Algemayne gazetesi de, Yugos- Yunan Hariciye Nazırının 
lavyanın §Uurlu bir hükümdar, [ ransa- beyanatı 

nın da ıuutlu bir hariciye nazırı kaybet- ATINA, 10.A.A. - Yunan matbuatı, 
tiğ'ini yazıyor. siyah çerçeveler ic:;indc, sütunlarını he-

P..\RIS, 10.A.A. - Havas: BilU.mum men hemen münhasıran cihan ıulhunu 
gazeleler, asker Kralın ve büyük bir tensik ile uğraşan en mühim amillerdeİı 
Fa.-anıız nazrrırun feci ölümleri karıııın- ikisinden Avrupayı mahrum etmit olan 
da Fransanın duyduğu hayret, nefret ailevi ıuikaste tahsis etmiştir. 
ve p)eme tercüman oluyorlar. Gazetecilere beyanatta bulunan Ha-

riciye nazın M. Maluimos, gizleyeme-
Pötit Jurnal: " Gerek Fransa ve ge· diği bir heyecan içinde şöyle demiştir: 

rek Yugoslavya, vahim bir saatte bulu· Adi bir caninin kurşunları ile yere se-
nuyorlar. Bunun İç.İndir ki, bu karanlık rilmi• olan Yugoslav Kra]ı birinci A· 
fa'"iayi müteakip, ıiki millet, birbirlerine .. 1 ·· •· y h "·k · 

leksandr'ın feci ö ümunun unan u u· 
daha çok yaklaşmalıdırlar,.. diyor. n·cıinde ve bü•ün Yunan milletinde u-

Maten gazetesi de 1öyle diyor : M. yandırınış olduğu çok derin huzün ve ke· 
Bar~!unun en aoo pyesi, Fransa ile ltal- deri. öyle bir takım naçiz kelimelerle ve 

\ yanın barışıklığmı sağlamak ve ltalya re~tnİ beyanal~arla ifade etmek mümkün 
~le Yugoslavya arasında yakınlık temin d eğildir. Ben, müteveffayı hükümdar O• 

etmekti.Bu gayeyi, yaşatmalıdır.,, !arak, memleketimizin dostu ve mütte-
Pötit Parizien, M. Bartu'nun çok ıe- fiki clarak tanımak şerefine nail oldum. 

me:.reli seyahatlerin ferdasında ve Roma- Balkan misakının akdi için yapılan müza-
ya azimetinin arefesinde öldüğünü kay.. kere günlerinde onun pek necip hissiya .. 
dederek, diyor ki : " Yugoslavya ile tının ve sulhun tarsinini istiyen çeEk-
Fransayı, ayni matem, feci bir bağla ye- ten iradesinin tesiri altında meshur ka). 

niden bağlamaktadır. " dım. Müteveffa, kendisinin yüksek hi-
Her çeşit siyasi kanaatların tercüma... mayesi altında tesis edilmiş olan ve bu-

nı efkarı olan muhtelif gazeteler de, pün sarsılamaz bir kale ve sulhun bir 
sulha bağlı bül'İİıııIDlletleri müteessir e- mihrabı şeklinde manzur olan ve diğer 
den bu yaman cinayeti ,iddetle takbih milletler için bir batlan...:ıç ve bir ör-
ediyorlar.Bu gazetelttin kanaatlerine nek teşkil eden Balkan itüakının baci-
göre, suikastin faili kendi batına hare- )erinden bir olmuştur. Ve düne ludar o 
ket ettiğinden, hadisenin harici aki..., ittifakın başhca istioatgahı idi. 
lcri olmıyacaktır. Olen Kralın eseri, ebediyen yaıayı-

Kralm, M. Yevtiç'e hitaben, son söz- caklır. Nasıl ki bütün Yunanlılann kaJ. 
leri ıunlar olmuştur: binde bugün pek feci bir felakete uğra-

" Fransa • Yugoslavya dostluğunu mıt olan Yuıı-oslav milleti:ıin doıtluğu 
koruyunuz,,. d:ı katiyen haleldar olmaksızın payidar o .. 

LONDRA, 10.A;A. - Daily Teleg- lacaı.tır. 
ra! di>:_or ki : Yunan efkirı umumiyeıi, Fransanm 

" Kral Aleluandr'ın, mühim müzake· düçar olduğu mateme heyecanla ittirak 
reler arefesinde ölümü. kendisinin, etmekte ve gazeteler, muahedelerin çer-
Fransa-ltalya-Yugoılavya ara11nda da- çevesi içinde bütün milletlerin muı......,,,., 
ha 11kı bir anlaımağı istihdaf eden ce- 'ni istihdaf eden sulhcuyane gavretin 
saretli ııolilika11 üzerine kurulan ümıt- müheşşiri olan M. Bartunun bir aıker gi. 
!eri kırmıştır . ., bi vazife ba1mcla öhnüı olduğunu yaz. 

!lforniııc Post'ta : maktadırlar. 

" Bütün dünya, Kralını kaybeclen Yu. M. Hitlerin telgralı 
goslav milleti ile, bu derece ~ bir .,;. BERLIN, 10.A.A. - M. Hitler, Yu· 
nayete sahne olarak kendi toprağının se- goslav niyabet meelisine bir telgraf çe
çihıiı olmasmdan mütees.ir Fransız mil· kerek Kral Aleksandr'ın bu kadar facia-
·ıetinin elemlerine ittirak edecektir . ., lı bir surette ölümünden dolayi Yugos-
diyor. 1avyanın maruz kaldığı mühim ziya do-
BUKREŞ, 10.A.A. - Başveka.let neş- lnyisiyle en samimi taziyetlerini bildir-

retmiı olduğu bir tebliğ ile memlekette mişhr. 

ispanyada 

Sabık Başvekil 
tevkif edildi 

Asturyada hakiki bir 
harp manzarası var 

MADRIT, 10 (A.A.) - Mebusan 
meclisi, mebus M. Gil Roblesin, vazi. 
yet düzelinceye kadar, meclisin içtima
larmı tatil etmeai hakkındaki teklifini 
kabul etmiıtir. 

MADRIT, 10 (A.A.) - Feckral 
cımılıuriyet reisliğine namzet olan sabık 
bqvekil M. Azana, Barselonda tevkif 
edilmiftir. 

Asker kuYVetleri, Oriedo Üzerine 
yiİrÜmektedir. Bu tehir , sukut ettiği 
takdirde, Asturiy.asta ibtilil hareketi • 
nin inhizama uğnyacağı zannolunuyor. 

İspanyanın öbür lasrmlwında vazi. 
yet <!aha oakia olmakla beraber, Mad. 
rit , Sebile ve S... Sabııstiyanda elin 
münfer;t hidiseler eksik olmamakta • 
dır. 

Barselonda İse vuiyet tabii ha)jne 
dönüyor. 

MADRIT, 10 (A.A.) - AMur· 
yada yapılan hare.katın bir tedip değil, 
hakiki bir harp 1-e.kib olduğu timdi 
anlqılıyor. Topçu ve tayyare ile tak
viye edilmiı 6000 kifiden mürd<kep 
üç kol bir ihata hareketi yapmaktadır. 

Bu Üç kolun maden ocaklan IDft'ke
zinde birleımeleri muhtemeldir , 

Almanların borcu 
LONDRA, 10 (A.A.) - Almanla-

rm lngiliz ihracat tüccarlanna olan 
borcu i.k.i milyon sterline çsknuştır. 

1 ngılız ve Alman hükumetleri ara
sında müzakerelere birkaç gün zarfın
da Berlinde tekrar ba§lanacaktır. 

. 1 ngiliz sanayi erbabından mürekkep 
b~r heyet M. Runsiman (Runciman) 1 
2:'Yarct. e~e~elt kendisine Almanya ile 
tıcaretın 11tikbalde hangi tartlar içinde 
yapılması icap edeceği hakkındaki nok
tai nazarlarını izah etmiı ve yapılaca.lı: 
h~r ~angi bir nihai itilafın 1 ngiliz ıa.. 
cırlenne olan borçlan da ihtiva etme
si laznn geleceğini bildirmiıtir. 

Romanya da 

M. Titulesko 
kabineye giriyor 
Beşvepil M. T atarcsko 

kentlisiyle anlaştı 
BOKREŞ, 10 (A.A.> - M. Titü

lesco, Tataıreaco kabinesine qtirilı: et • 
meği kabul etmiıtir. 

BOKREŞ, 10 (A.A.) - Simııia'da 
dün aktam saat 23,30 da aıağtdaki 
tebliğ oep-edilmiıtir. 

Baıvekil M. T atıaıresco ile M. Tıtü• 
Jeıco arasmda anlaıma hasal olmuı • 
tur. ı 

Esasen eVTelioi günkü lronupna
dan sonra M. Titülesco kat'i cevabını 
bugün ver-eceğini söylemiıti. Son hadi
seler dolayuile M. Titülesco fıemsı 
müsait bir cevap ve""'1 ve hariciye 
nazırı .. Fatile de yemin etmiilir. 

Demiryolu ihtilafı 

Rusya ve Japon-
yanın protestoları 

Japon hükumeti protes-
toya cevap verdi 

MOSKOVA, 10 (A.A.) - Tas a· 
janoı bildiriyor: 

Çm tarlı: demiryollarındaki Sovyet 
memurlarının tevkifini proteıto ;çiıı 
Sovyetlerin Tokyo ıefiri M. Y ournef 
tarafından 22 ağustosta Japon hükume
tine ver-ilen notaya eevaben Japon 
hüklımeti 4 eylülde Sovyet memurlan
nın ıimendiferlere karşı suikast).,..., it· 
tirik ettiklerinden dolayı tevkif edil
diklerini ve filhakib bütün Lu ıuika1t
lerıle Sovyet memurları pek az zarar 
gördükleri halde asıl Japon ve Mançu
rililerin müteessir ol4uklarmı bild:irmiı
tir • 

Bu kere Sovyetlerin Tokyo sefi. 
ri, Japonların bu iddiasma kaq1 cevap 
vererek resmi malümata istina.len bu id-

. ~ . , . . ' .... "' - ; . 

Ruşen Eşref B. Atina, Yakup Kad 
B. Tiran elçiliklerine tayin edildile 

ANKARA, 10 (Telefonla) - Tiran elçisi Ruşen Eşref Beyin J\ 
na elçiliğine nakli ve Tiran elçiliğine Mardin mebusu Yakup Kadri B 
yin tayini kararfaştı . Hariciye Vekaleti bu hususta alô.kaclar hükUmet 
lerclen istimzaçta bulunmuştur. Viyana maslahatgüzarı Cevat Bevin 
çiliğe terlii ele karar altına alınmıştır. 

Ankarada intihabat başladı 
'ANKARA, 10 (Tele/onla) - Bu sabah belediye İntihabatına 

landı. Hakimiyeti Milliye meydanında halk kürsüsünde 20 ye yakı 
hatip konleranslar verdi. Bugün reye iştirak ecle!l vatanclasların ade 
dört bini geçmiştir. 

Bir nüfus memuru fevki/ edildi 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Ankara Nüfus müdürlüğü katipleri 

elen Şevket Bey hülus kayıtlarında tahrifat yaptığ.ınclan dolayı. t~vk!f. 
dilmiştir. B~katip Tevfik Beye de muvakkaten ışten el çektırılmıştı 
Mülkiye müfettişleri nülus müclürlüğüncle evrakı tetkik etmektedir. 

Maliye tetkikat bürosu cumartesi 
günü toplanacaktır 

'ANKARA, 10 (Tele/onla) - Maliye tetkikat bürosunun teşekk 
tarzı hakkındaki kararname icra Vekilleri Heyetince tasdik olunar 
Maliyeye tebı~ğ edilmi,ıir. Kararnameye göre tetkikat bürosu bir müş 
vir, iki raportör ve iki müteh!JSsu' tan terekküp edecektir. 

Müsavirliğe munzam bir vazile olarak teftif heyeti reisi Cezmi, ra 
portörl~klere de munzam bir vazile olar_ak Maliye müfettişlerinden C 
mal ve lsmail Beyler tayin edilmi,lerclir. 

Büronun ne zaman işe başlayacağı henüz lesbit edilmemekle ber 
ber cumartesi günü ilk içtimaın yapıl ması muhtemeldir. Büronun ük m 
, gul olacağı iş vergi kanunları üzerinde tetkikat yapmaktır. 

Kuşadası yolunda kamyon faciası 
IZMIR 10 (Milliyet) - Kusada8ı - lzmir yolu üz.erinde bir kam 

yon laciası 
1

oldu. Kuşaclasının 16° numaralt ka.nyonu lzmire gelirk 
Oğlananası elenilen yer civarındaki yecli metre köprüden uçlu, parf 
parça olclu. 

Kamyonun sahibi Ahmet, şoförü Hamit, muavini Tahir ağır yaralı 
clırlar. 

• 
Maarif Vekilinin lzmirde teftişler 

IZMIR, 10 ( A.A.) -Şehrimizde bulunmakta olan Maarif Ve · 
Abidin Bey izmir Maarif işlerile ve mekteplerin teftişi Üe meşgul ol 
maktadır. Vekil Bey, dün, viliiyeti, Halk lırka8ını ve belediyeyi ziyar 
ettikten sonra erkek ve kız liselerile sanat mektebini tefti ş-etmi,Ierdir 
Mekteplerde gördükleri intizamdan memnun kalan Abidin Bey, brı ". 
ve yann muallim mektep/erile ve ilk mekteplerden bazılarını da tel 
edecek ve cuma günü Aydına gideceklerdir. 

Yozgatta ruam mücadelesi 
YOZGAT, 10 (A.A.) -Şehir ve k<Uabalarcla ruam hastalığı mü 

caclelesi başlamışhr. Bütün hayvanlar muayeneye tabi tutulmuşlarc/rr. 

Her yerde /ırka namzetleri 
kazanıyor 

ANKARA, 10 ( A.A.) - Belediye seçimi memleketin her taralınııl 
halkın alaka ve çofkunluğu Üe ilerlemektedir. Şimdiye kadar gelen 
berlerden seçimlere seçicilerin büyük bir kısmının geldiği anlafllıyor 
Bugüne kadar seçimi biten yerler şunlardır: .. 

Alyon, Emirclağı, Bolvadin, Çay, t;Jinar, Sandıklı, Şuhut, Söke, Ç 
pazarı, Akkaracalar, Şile, Yalova, lzmir, Karpyaka, Kars, Y eni_,ehir, 
Elıw, Doğanbey, Seyhan, Döryol, Bahçe, Feke, Kadirli, Karaisalı, Ko
zan, Saimbeyli, Ululnf~:t, Çankırı, Kurşunlu, 

Bütün bu şehir ve kasabalarda reçim pek canlı olmuf ve reyler hep 
birden C. H. F. sı namzetlerine verilmi~tir. 

Her yerele hanımlar rey almada erkeklerden geri kalmamışlardır. Ba 
zı şehirlerimiz, Trakya kasabaları ve Bursa, seçimi bir günde bitirmelı 
kararınıiadırlar. Bunların neticesi yarın anlaşı~acaktır. 

Dobrovnik zırhlısı kralın cesedini 
hamilen Marsil11adan hareket etti 

PARIS, 10 A.A. - Dob•o~ni k zırhlısı aaal 16 ela Kral Aleksanılr 
ın cesedini hamilen Marıilyadan hareket etmiştir. Zırhlıya iki Frans~ 
zırhlısı refakat etmektedir. Bahriye nazırı M. Pietri ile Mareşal Peterı 
de birlikte mekteclir. Bunlar Bel gracl'a yapılacak cenaze merasimilf• 
de Fransayı temıil ecleceklerclir. 

• 
iktisat vekili Celal B. in tetkikleri 

DIY ARIBEKIR, 10.A.A. - lktüat Vekili Celcil Beyelenıii berahef• 
[erinde birinci umumi müfettiş Hilmi BeyÜe /zmir meb'usu HamJiı 
Zonguldak meb'usıı Ragıp Beylerle diğer maiyet erklim olduğu hoıltle 
bugün buraya muvasalat elmiş ve Vali, Ordu miiletti,i, Kolordu Kr 
mandanı, Urla meb'usu Behcel, Urla valisi Nazmi Beylerle büı.ımuıll 
memurlar ve binlerce halk taralın dan karşılanmlflardır. ProleMit 
Granit Maadin umum müdürü Vehbi ve vekalet bcqmülettiJj Hüır~ 
Beyler iki gündenberi madende yapmakta oldukları tetkikatı ikmal içill 
madende kalm1Jfır. Yarın buraya geleceklerdir. 

Yarın vekil Beye/eneli heyetle beraber Marcline ve oradan pet
rol sahasına gicleceklerclir. 

Seyyahların beraberlerinde 1 

getirdikleri paralar / 
ANKARA, 10 (Telefonla) - 11 nu· 

maralı kambiyo kararnamesinin 51 in
ci maddesinde yazılı kim•elerden 
transit vasıtasile Tiirkiyeye gelip tran
sit müddeti zarfıı>da memleketi terke
den ecnebi ıeyyahlann hariçten bera
berinde getirip ilk gümrük merhalesin
de gümrük muayene memurlan tara • 
fınjlan pasaportlarma kayıt vıo işaret o
lunan paralardan ıarfolunmayan kıs • 
mını kambiyo müdürltrinden vize al • 
makıızın harice çıkarabilmeleri İcrp. V& 

killeri heyetince kabul edilmittir. 

dialan birer birer cerhetmiı ve cerek 
Japon gazetelerinin ve gerek resmi ma. 
kamatın Sovyet Rıuya aleyhindeki 
beyanatlannı şiddetle protesto ederek 
miktarı 167 e varmakta olan mevkuf 
Sovyet memurlarının derhal lel'best 
bırakılmalanru Japon hitkümetiaden 11-

temiıtir. 

Y eşilhilal cemtyeti 
ANKARA, 10 (Telefonla) - "fr 

ıil Hili.I cemiyet:inôn menafii umunıiyr 
ye hadim müesseseler arasına alnmoa" 
icra vekilleti heyetince kararlaımıftlt• 

Gümrüklerde 
ANKARA, 10 (Telefonla> - Edir 

ne gümrük müdürü Cemal Bey !stat' 
bul ithalat giimrüğü müdür muavinll • 
ğine tayin edilmiıtir . 

Havanada tevkifat --HAVANA, 10 (AA.) - Tedlı4 
harekatı ıiddetle tekrar baılamıf'ıl' 
Polisler ateı açmıılar, 100 kiıi kadaJ' 
tevkıf dılmittir. 

Edebiyat konferansı 
ROMA, 10 (A.A.) - lıalya aJ<•• 

deınııi tarafından tertip edilen beY ~ 
nel:niıel edebiyat konferansı .,..,..el 
gü.n "çılıuıttD'. 



(fıı:LE~ 
Kurtundan hayır 

, gelmez 
l Aurupa gene bir facia harpsı~· 

da bulunuyor. Auusturya Başveki
f li Dolfus'un öldürülüsünden tlo • 

i.an teessür ue heyeca~ unutulma
,. elan Yugoslaular Kralını Marsilya 
e- da öldürclüler. Atılan kurşunlar 
• Fransa Hariciye nazırı biçare 

Barthou'yu da beraber götürdü.Ha
disenin akıbeti ne olacağı biline • 
mez: amma her şeyden evuel Fran 
sız polisinin dirayetsizliği göze 

• ~arpmaktatlır. Kat.~, Yugoslau po
tl liainin fiipheli adam olarak ismini 

l'rannr. polmne verdiği (Zagrep) 
ıi bir HırvaUır. Niyeti ve akidesi 
ne olursa olsun cinayet cİnQYettir. 
Adanı öldürerek fikir yürütülmez. 
Hınç ve intikam bahsine gelince; 

fi bunu bir akıllı hareketi Jiye mü
lalea edemeyiz. Birkaç senede'! 

r. beri Fransa polisinde dahili, han· 
ci herhangi tahriklbe, kanfıklık· 
lara karşı gelebilmek kuvueti ek • 
nimi~ gibi görüniiyorJu. F r°!'6!.Z 
gcızeteleri muttasıl bundan f1ka • 
)'etçi idiler. Bir taraftan komünist 
ııe -ralistlerin yaptıklan (yek • 
PQre cephe) nin çıkardığı kargQfa 
lıkları bastıramamaın ueya bastır • 
malı İstememesi onda bir ge1>fek • 

• lik ruh• olduğuna gösteriyordu. 
Bu geu,eklik ne yazık ki; Balkan
ların en sulh inleyen bir hüküm • 
darının ölümüne ister istemez se • 
bep o'lu ue beraberinde ·sanki 
bir maneui tazminat imi, gibf-
F ·~ .. sı.,; Haricı !' vt>t7ı••t.k 
(Barthou) yu da götürdü. Kral A· 
leksandrın sıyası ha unuırla dola 
Bulgaristan gibi bütün siyasi dü,, • 
manlarla dolu memleketinden iki 
dela geçtiği ue Türkiye ile Roman· 
~aıla da seyahat ettiği halde kılı
na hata gelmemesine mukabil da -
ha Fransız toprağına ayak basar 

' ba.naz öltliirülü~ Fransanın si • 
,,_; cinayetlere en müsait bir mem 
:eltet olduğu kanaatini doğumıak
toılır. Vaktile Avaıtıırya Macaris
taffflan ayrılıp Yugoslav uahdeti -
ne giren Hırvatlann birkaç se
neler evııel bir iıtiklôl hareketi 
yapmak istedikleri ve onan meri • 
ne eski Sırbistana istinat eden bir 
hükıimetin bu hareketi boğduğu 
ınalümclur. O :zamandanberi Yu • 
gf»/avlan etrafına toplamak iııte • 
yen ~ône ali kuvvet mazliim 
'Kral Ale"-ndr olmllflıı. 46 yorn
ıla 11e memleketinin hayrı için uğ
raffığı bir sırada gurbette öMürü
len bu atlam Balkan ıulhunun da 
en baflı amillerinden idi. Ölümü 
ıerek fekli, gerekse telôlisi müm

kün olmayan bir ziya olması yü -
ziinılen elim, çolı elim bir ıeyciir. 

Bu cinayeti yapan aclamın da o 
~fİlrteee ölmüf olması hellıi da· 
lıa bir talnm facialar ıloğ-11a 
Mini olar Ja Yugoclavya irinJe 
teltr«r aylrın hareketler olm,a:ı ••• 
lıuanlar, irerini akıllarile idare 
eılecek yerde his/erile gördükleri 
isinJir ki; taaa harp başlarından 
bai medeniyet aleminde bir takım 
deliler, caniler ue zıuanasızlar her 
gün yeni bir vesile ile dünyanın ra 
hahnı kaçırmaktadırlar. Bu adam· 
lar bilmiyor:,ır mı ki; kurpından 
Ve öldürmekten hayır gelmez. 
(Prençip) den beri medeniyet yer 
Ytt ~P ba kurpm siyasetinin kah
rını, zulmünü çekmiyor ma? 
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EH 1 R HABER L~E R İ 

EKONOMi 

Buğday 
İhracatımız 

l ~sil konuklarımız bugün 
lzmire hareket ediyorlar 

MAHKEMELERDE. 

Çenberlitaş 
Cinayeti 

Bu hafta içinde de ön 
ıafta ğeliyor 

Veliaht Hz. bir muharrimize Türkiyede Köfteciyi öldüren köfteci-

gördüg" Ü varl k 1 v lat nin muhak:emesine ba~landı 
Bir haftalık iktısadi vaziyetimiz 

hakkında bazD'lan&D bir istatistiğe gÖ 
re bu hafta içindeki buğd&y ihracatı 
Jstanbul piyasasınd& ınühim bir ye -
kim& balii ohnUJtur· Arpa ihracatı 
da ikinci dereceyi bulmuşt\D'. Piyaaa· 
nın en canlı mallan tiftik ve yapağı
dır. lı.tanbul piyuasındaki yapağının 
mühim bir yükaelit gÖstennesi üzeri • 
ne Anadoluda fiyatlar da yüluelmiş
tir. Jotanbuldaki yapağı alıtverişi ga

"yet iyidir. Buna da aebep temmuzdan 
beri Almanların lı.tanbul piyasasın • 
dan ,...,diğer Türk piyasalanndan faz 
la yapağı mübayaa e-esidir. Al~ 
!ar fİmdİye kadar 25000 balye tıftilı 
ve 15000 balya y'll,)ağı aatm ahmı
lardD'. 

Muamele gören buğday 
1 Ağ ... toa 934 tarihinden itibaren 

ay sonuna kadar lstanbulda 61114 ton 
buğday mua.nele görmüştür. Bunun 
32664 Ü ithal edilmit ve 7789 tonu ih 
raç edilmiştir. 

Giren, çıkan afyon 
Son ay İçinde 30 ton afyon ithal 

edibniş ve 20 ton ihraç edilmiştir. Ge
çen sene bu aylarda 30 ton afyon it
hal edilmit ve 18 ton ihraç edilmişti. 

Arpı, tiftik, yapağı 
Memleketimizin bir aylık arpa, tif 

tik ve yapağı ithalatı hakkında tutu -
lan istatistiklere cöre son ay içinde 
23320 ton arpa, 2290 ton tiftik ve 
3202 ton yapağı muamele görmüştür. 
)lıraact 6739 ton arpa, 1952 ton tif • 
tik ve 2529 ton yapağıdır. 

T riyeste limanı 
Türk mallarıDJn en çok gönderil • 

diği Tiry.,.te limanının son aylarda 
dört luuna aynldığı bildirilmittir. Bu
na göre üçiincü Viktorya Amanuel li
manı Avrupa ile Amerika limanlan 
arasında münakalat• tahsis edilmiş -
tir. Duta Daoata limanı Hindistan ve 
Uzak Şıriıa , Senola limanı kereste 
itlerine ._ Sanaeya limanı da ma.clem 
yağlara tahaia edilmİJtİr. Limanın me 
aabuı bir milyon metre murabaıdır. 
Antnpolar da 500 bin ton mal almak 
tadır. 

Krom istihsalatı 
S- ...-lerde -1..ke•imirin 

İln'elm .ia.tih .. li.tı pelı lliyade a.rtm.a•· 
tadır: Dünya lırOlll i.tihaalatı 1930 yı
lında 598,880 Ye 1932 ı sinde 
240,000 tOll& dÜfllıÜf iken memleke· 
timizin i.atilualitı 1929 da 16200 ton
daıa 1930 yılı.da 28,200 .... J931 de 
29500 n 1932 de 55,000 Ye 1933 de 
89,000 tona çıluruıtır. 

On yedinci tertip 
Piyangonun ıon büyük 

keşidesi bugün 
17 inci tertip Tayyare piyangoıu· 

nwı ..,.. k~id"6i bugün Üniversite 
l<0111ferans aalonunda baflayacaktır. 
Bu.ıün bin numara çekilecek, yara 
sabah ta mütebaki bin numaranın ke 
fide.ine deTam edilecektir. Bu aon 
kqide ik beraber lıu tertipte hiç ;,ı.. 
ramiye, mükafat Ye amorti kazanma 
IDlt olanlara yeni tertip biletlerden bi 
rer tane bedava bilet WTÜecekrir. 

BELEDiYEDE 

Tramvay 
Amelesi şikayetçi ---
Şirketin iş saatlerini art

hrdığını söylüyorlar 
Tramvay ıirketi amel.,.;, belediye 

,rlı:etler komiserliğine verilmek üze • 
re, bir mazbata hazırlamışlardır. Tram 
-Y amel..-i bu DM t tada bndileri-
- ooa z_,,lard& fazla it verilcliğia 
dea t>k.i.yet etmektedlıler. M.ubet& • 
aın hüJUuı ıudur: 

Amele cünde 9 -.at çalıttınlmak· 
tadır. Bundan fazla çal,,.tıklan her ... 
at için ancak 13 kuruş almaktadırlar. 
,Amelenin aoa zamanlarda fa.zla çalIJ
bnlmalarmm sebebi, tramny araba • 
lanrun arttırdırut olmasıdır. Şirket ye 
mden amele almamıı, mevcut -
lelere iı zam eımittir• 9 M&t ayakta 
durmanın oıhhat üzerine çok fena. ta. 
ı.ir ettiği de ilave olunmaktadır. 

lnekçiler sut satıcılarını 
itti m ediyorlar 

lıtanbul Sutçüler cemiyetinde dün ı 
inekçiler üe süt ııatıcıl n bir toplantı 
yap !ardır. Bu toplantıda inekçiler 
ile süt a&tıcıl n anumda fidcletli mii
nalu4a ol uf ve aU;tçüler idare h;eY. • 
ti bu meseltyi tetkike memur edilmiş
tir. 

lnekçiler autçiileri; aütlen Al kat 
... kı.. ittibam et edirler. Ve ~ • 
Jediyece 7apılan k-trolüa eluilr. ola 
iurıu .,., cezanın da lııili olmadığmı 
ileriye ümıek*'irler 

1 Ve yap1CI Igl an lYOf Bundan bir, ilci ay evvel Çemberli· 
.Şe~izde misafir bulunaJ> lsveç küldÜT. Hükiımet adaınlarmızm, gÜ- taşla bir cinayet obnuJ, Pinto i-in • 

velıahtı Cuatav Adolf ve Prenaea Ma- zel ve terefli -ıeketi daha ileriye de bir aeyyar Ermeni köfteci Kamil 
rie Louiae Hazretleri dün sabah gene götürmek hususundaki azim ve kabi· iuninde bir diğer köfteciyi tabanca 
aaarı a~ka müzesini z:İyaret ederek liyetleri takdir ile zikre f"yaııdır. ile vurup öldürmiiftü. 
uarı atika hakkındaki tetkikl~e Memleketinizden uzak.ta iken, ae- Dün Ağll' cez& mahkemesinde bu 
devaın etmiJlenlir. Müzeci- sonra ba vimli ırkınızm kabiliyetleri ve inkıli .<:İnayetin muhakeme.ine batlarulmıt. 
zı camileri daha gezmiılerdir. Muhte bınızın erittiği merhaleler hakkında Pinto maktul köfteci Kimilin elinde 
rem miaafirler öğleden-.... aaat 16, her gün yeni ıeyler iıitiyorduk. f& • bir bıçak olduğu halde kendisini ko-
30 da otomobil ile Eyiibe giderek la- kat itiraf etmel vİın> ki, işittiğimiz f<'Y -lamalı.ta olduğunu, kaçarken yere 
veç liatik fabrikuuu ziyaret etmi,ler )erle gördüklerımiz arasındaki fark düıtüğünü, bu eıınada Kim.ilin ken -
dir. Pnma ve Pn.n- Hazretleri bir çok derindir ve bizi hayrete aevket • di&ine bıçağı aaplayacağını hiNedin -
..,.t kadar fabrikada kahnqlar ve ber mektedir. Memleketiniz tam bir inkı- ce korunmak için tabanca ile ateı et-
tara.h cezdikten ııonn. memnuniyet • lap yapmış ve hakiki bir tekamüle e- tikini ve Kiınili bacağından yarala • 
!erini beyan etmitlerdir. Muhterem mi riş.rllıtir. lsveç, yeni Türkiyenin te • dığuu aöyl<l!Diıtir. Dinlenilen fAhltler 
aafirlere, Ankarayı ziyaretlerinin bir kamülünü hakiki bir alaka ile takip .,.. den mühim bir lmımı Pintonun lehin-
bitıruı olmak üzere bazı hediyeler diyar. ele f&hitlik etmiılerdir. Muhakeme ha 
veribniıtir. Kıymettar balılar ve daha Anlı.aradan avcletimizcle uğradığı- dise mahallinde kqif yapılmuı ve 
bazı etYadan mürekkep olan bu he • mız cüze! Bursa tehrlnin, üzerimiz • gelmeyen ~bitlerin dinlenmesi için 
di!e!er dün kendilerine takdim edil· de bıraktığı intibaı tarif edemiyece • baıka güne bırakılıruıtır. 
mıttır. Prens Ye Prenaea Hazretleri, ğim: Tarihi hatıralarla tabiat zengin Kalp altın satan sarraf 
bu ıabah saat 11 de Vaaaland va.pu • liğinin mebzul bir ahenkle kucaklat-
rile lzmi':" ~reket edeceklerdir. Dün tığı bu eıki yepl Türk tehri, oine-
aktam JDJ~fır bulundukları laveç ae • ıinde gizlediği kıyınetlerle sonsuz bir 
f~t k~gından çık~k va~ura bin- güzellik meıheridir. Benim eski ve la· 
-.lenlır. Rıhtnıda vah Muhıttin Bey rihi eıerlere biraz merakım olduğu. 
le lsv~ sefiri M. Boem.anı>; il~ laveç nu biliyorıunuz; bu itibarla Buraada 
kolonı~ı tarafından t~y:ı edılmiılerdir. ziyaret ettiğim türbe ve mabetl~rde 

yetıaht Hz. d~ bır ~u~arririmizi rıutgeldiğim sanat güzellikleri bil • 
ea.kı aefaret konagınm buyuk salonun hana nefis ve kıymeti aonauz olan 
da kabul ederek ıu bey-ta bulun· çinileri, aeyrebmekle doyulmaz. "Şa • 
m~lardır: heaerler,. olarak tavsif edebilirim. 

- "Güzel memleketinizi ziyaretten Yepyeni ve modern bir tehir olan 
dolayı, refikamın ve benim duyduğu • Ankaradan, dediğim gibi, tarihi lıi · 
muz oeTinç ve memnuniyet her türlü tırabla dolu olan eııki ve pitoresk 
tarifin fevkindedir. Gerek Ankara, ge Bur.aya geldiğimiz vakit, tezatlıı.rla 
relı lı.tanbulda bize gösterilen hüanü dolu bir kartılafDlanm zevk ve heye· 
kabul fevkaladedir. Buna son derece canını yafadık. Anadolu seyahatimiz 
de mütetekkiriz Türlüyenin mübeccel eanasında yollanla, öz Türk halkı ta 
Re.iaicumhunı Gazi Mnstafa Kemal rafından bize gösterilen İyi kabul ve 
Hazretlerinin, hakknnızda gösterdik • candan tezahürleri müınkün değil u· 
leri yüksek nezaket ye fevkalade sa- nutamıyacağun: Türk köylfuünün ef· 
mimi dostluk ve misafirı>erverlik eaer aanevi mi•fil'J>"rverliğine iıte eon bü· 
leri, bizde unutulmaz hatıralar bırak- yük misal 1 
mıştır. Ankarada gördüğümüz IOJl&uZ lstanbula gelince: Her bir köşe&i 
ümran, yenilik ve terakki eoerlerini ayn bir sanat ve tarih bediası olan bu 
bilhaua kayda f"YaD bulunnn; orada müste&na tehri kelimelerle izaha İm• 
her adımda raıt gelmen varlık ve ya- kan bulamıyorum. Bur&da hazineler 
pıcrhk, dinç ve genç bir hayatiyet gÖa içinde oturuyonuııuz: E&ki aaraylar, 
teriyor. Gazinin eoenni temsil eden camiler, bilhaaaa müzeler, kıymetine 
bu ıehir ayni zamanda modern Türk ha.ha biçileoniyecek yarlıklardD'. EY • 
ddıasırun bir ıwrrridir. Bilhaua , An- kaf ve Topkapı müzeleri, Asarıatika 
karada ziyaret ettiğimiz yerler ara • müzesi dünyanın birinci derecede zeıo. 
amda büyük zevk Ye takdir ile gndi cin ve en mükeomnel tanımı olunmut 
ğimiz ve her tanlfmı inceden inceye müzelerindendir. içinde mevcut eaer· 
tetlıı:ilr. ettiğimiz ''Yülı.aek Ziraat Ena- ler gözkama.tbrıcı teYlerdir .. Ne ya • 
litüıü,, ''ismet Paşa Kız Muallin Me.k. zık ki bunlarla uzun uzadıya meşgul 
tebi., g'ibi :reni Ye modem müeurse- olaırnadnn. ilk fıraatta tekrar memle· 
!er terakki aahaamda atılan ileri adım ,k<finİze gelerek, intibaları, daima 
larm ph ·erleridir. Bila tereddüt cla- caftlı bir hiıtıra ola.ra.k. bende y;..,Y•• 
yebitiriın ki, bu ıi,..nt. - bu mü.lıem cak oa... bu güzel -ıeri tekrar cı... 
meli;ret derec:eainddıa müeHeaelerin ya doya aeyredeceğinııi ümit ediyo • 
etine bqk& yerienle ra.at~lmek miif- nım.,, 

• iki fransız muhribi bu sa-
bah limanımıza geliyorlar 
T orpitolar dört gün kalacaklar, bura
dan Radoı ve Suryeye gideceklerdir 

1 Bnannmıı ziyaret edeceğini JU" 
dığnnız Franıanm Cuepard ve Cau~rt 
torpİto mubripleri bu oalıalı ııaat 7 - 8 
arasında limuu.ını:za muvasalat edecek· 
)er ve Cal ta nhtımma yanaşacakalY • 
dır. r ....... ız bahriyeMleri dört ıriin ,eh· 
riıırizde kalacaklar ve 15 teırinıevvel 
pazarteoi cünü Rodoaa, oradan da Su
riye oahillerine c:iclecelderdir • 

Torpitolıır lumıandımı aniral Rint 
ile t:orpitolar zabitanı teniine F.-ın 
oefareti tarafmdan bazı ziyafetler " 
bir ııarılen parti tertil!i takarrür elmİ! 
i.clise de y ucoıı..ya kralı Iııa.etleri ile 

l'OUSTa 

F.-.z baricıiye nazırı Mö•,.V e.rt. • 
...,. öld~ L 1 'le matem ilia .,. 
di)cJiğindea PloCIW değifliıribnİftİr, 

Yalnız torpİlolar bahriye :zalJitleri • 
aıİ:ıı Ye halk tanıfınclan Cttilelıilecek • 
tir. 

Amiral Rivet ve m;\iyeti dün saat 
14 te bakümetimiz tarafından verilen 
ınüaaade iizerine Seddülbahire çık.ak 
oradaki F~ mea.bğma 'fler 
ve i harpte ölaı f..,nz aolıerle
riain hııbraum -ılar ve hir çe!enlı: 
b,,.alonıtlardır. 

Mezarlıkta bir ··ı·· o u . 
Sekiz yerinden yaralı olduğu görüldü 

ne vuran, ne vurulan belli değil 

Hıiııli. -IKılfintle tlllılriluıt 

Düa Nlıab Üıılriidarda Jnadiye me 
zarbjmdan aahalııa kufı geçenler yer 
de ... ölü.ün ya-ı.t& olchıiua• ırör 
•iôt1- ve rk=da ı.Juaaa Karac:..ıı 

ue tetlrikata devam edili)'Or .. 
met polia mevkiine haber verm4let"dir 
Zabıta memurlan da cinayelten der
hal Oaı.iiclar müddeiumıaıilifini ha
ı...ı&.r ebnifw Ye talımlı.a&a ı.att....., 

Balıkpazannda aarraflrk yapan 
Vaail iaminde bir adam bir kadına bir 
kalp altın aatınıf, aonra da kendiaini 
yakalayan polise riifvet teklif etnıİt· 
tir. Va•İI müddeiumwniliğe teslim e
dilmit ve &ulh hakimin;n huzunına çı
kanhruftır. Hakim Vaa.il hakkındaki 
tahkikatın mevkuf olarak d~amın& 
karar vennİftİr. 

MAARiFTE 

Orta tahsilde 
Fazla talebe 
Son ıınıflarda dönüp mek 

tebe alınmıyan talebe 
nin va:ıiyeti düşünülüyor 

Bu sene liae ıre <Wta mekteplere 
fazla talebe alındığı için d<r•haneler 
hmoahmç doludur. fakat 50 k.itiden 
fazla bir denhaneye talebe koruna • 
mMıtadır. Orta mektepler ve liaeler 
15 - 20 tubeli biiyiilı. luulrolarla ida-
re edilmektedir. Bu vaziyette, lioe ve 

orta mektep - amıHumd& dönen ıa 
Jel:ıel«m t....,_ meı..eplere devam et-
...,Jerine müaaade eclf..,.._iıtir. Çün • 
lr.ü bu talebeler kaldııklan dertten, ae 
ne M>nunda bakaloryaya cirecelderin 
a-, -ı.t devaıın ederek. - İN'al 
e-lerinde bir lüz.- ııörillm-Uttir. 
Faknt bu yüzden birçok talebeler bu 
oene mektep•iz kalmııtır. 

ffıuusi liseler bu gibi talebeyi ka
bul ediyor}..,.... da bütün talebelerin 
mali vaziyeti müsait olmadıiı.ndan, 

ücret Yeı eı ek hamsi liselen yazı lamı· 
yorlar. Son emıflarda ipka eclilerelr., 
cırtada kalan bu talebe için Maarif ve 
kiletine müracaat edilımittir. 

Cumhuriyet bayramında 
dağıtılacak rozetler 

29 Tepini....,,el emnlnıriyet ba:rra
......0. v-ıe mücadele cemiyetinin 
ıroooetJeri dağıtılacaktır. Bu - rozet 
!eri liae ıre orta mektep talebeleri da 
iıtacaklar, ilk mektep ,talelıeleri ro • 
:zet clağıtmıyacaktır , 

Dört yeni ~nektıp dıhı 
Maarif müdürlüiü bu aene fazla 

talelte tehacümü kartısında, daha dört 
ilk mektep açmağa karar vemıiftir, 
Bu mekteplerin yerleri teobit edilmek 
tedir. 

Pr. M. Malche tekrar gelecek 
Üniversitenin ıslahında meınleke • 

'--ııizde miifavir olarak bulunan lıviç-
'li prclMÖr Malcbe bu ay soauncla 

tekrar telırimize gelecektir. Profeaör 
M. Malche burada bir müddet lr.ala • 
cak, ıslahattan aonra Üniversitenin 
verdiği neticeleri tetkik edecek ve bu 
fıuauata bir rapor hazırlayaca.lr.tır. 
Prof..ör Maarif vekaleti ile d t-s 
edecektir. 

lardır. Cinayet ıınalıalline celen miid· 
deiumunıi muavini Nazif Beyle ıner • 
kez memuru Etref Bey evveli ölünün 
hüviyetini tesbite çalıınutlanhr. Ceae 
din yanında mala ıre duvar yaı-aia 
mahllU iletls Yardı, Ceoet yolun -
adım ıeriainde, mezarlığm İçİDe bıra 
kılmıştır. Ceaette boiazından, kanun· 
dan arkasından ve muhtelif yerlenn 
den olmak üzere ,.,kiz bıçak yarası 
vardır. 

Olüaün bidayette 50 yaılarmda 
Az.iz ianıincle bir rençber oldup zan 
nedilmipe de, bu, tahakkuk etnıemİt· 
tir. Cesedin üzerinde lacivert e.ki bir 
<'eket ile yamalı siyah pantalon var • 
dır. 

Diğer taraftan da katilin kim oldu 
iu ve cinayeti na•ıl yaptığı tahkik e
dilmektedir. 

Tramvay altında kalan çocuk 
iki gün evvel Şehzadeba,mda vat 

man Aliettin Efendinin idareaindeki 
tramvay altında kalarak ayaklann • 
dan yaralanıp Cerrahpata haıta• 
hanesine yatırılan çocuk hutahanede 
ölmiiftür. Çocuk Kumkapıda Şehıü • 
... arbey maballeai Hiaardibinde 8 nu
maralı evde oturan ve panayır dola.
ynile Çatalcado buhma:n elbiseci Mua 
tala Efendinin oğlu 9 yaılannda N ... 
ridir. 
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Sulha suikast 
Dost Yugoslavya, bütün "Yu. 

goslau., mefkiire.ini, büyük ue mut 
tehit uatan ülküsünü sahsile can
landıran uatanperuer bir eulaclını 
kaybetti. Yugoslavya kralı Alexan 
clre Hz., fİmcliye kaclar beyne/mi. 
lel sahada tahakkuk ettircliği gü • 
zel münasebetleri, ue suı•n için at
tığı ileri adımları bir kat claha kuu 
uetlerwlirmek için Franaaya ayak 
bastığı esnada hain bir kmpınla 
öldürüldü. Ve ikinci bir km,un bu 
gün Aurupada mütemadiyen do • 
ltıfarak her geçtiği yerde bir sulh 
ağı ören kıymetli diplomat M. 
Barthou'yu yere serdi. 

Dostumuz YugoJauyanın, doa • 
tumuz F ransanın matemi kadar 
bizim de teeuiirümüz: büyüktür. 
Sulh yoluncla yapılan bütün gayret 
lerin en ileri ba,lannclan ikisini 
kaybetmek en insani tlüfÜnceleri 
sulhü, ue bunun için beynelmileİ 
te!riki mesaiyi kerwlisine ,üır etlin 
mıf olan sulhperuer Türkiyeyi el. 
bette ki çok müteessir etmiftir. 

Memleketinde, Sırp, Hıruaı ue 
Slouen milletleri araaında milli val 
deti tesis eden Kral Alexantlre Hz. 
Balkan misakile tle Balkanı'urtla 
6Ulhü ue beynelmilel tefriki meso. 
iyi vücude getirmek için çalı1mı1· 
tı. Bu müşterek eserimizin kuv. 
vetli bir banisinin bugün ebe
d~yete intikal ettiğini görmek 
bızi elbette ki can euimiztlen yara 
lamıftır. Fakat fUnunla müteselli 
olUYonız ki, Yugoslav milleti yük
sek kralının ifaret ettiği yoldan 
yürüyecek kaclar basiretli ve tlur
bindir. Hiç şüphesiz bundan böyle 
c!e ırulh yolunda ilerleyecek ve da
ıma müperek ülkümüzün tarsini T 
ne çalısacaktır. 

Temenni et/elim ki son zaman
lartla Avrupayı saran bu banıt ve 
kan kokusu artık taze bir sulh, bir 
anla,ma riizgarile tlağılsın ve kay. 
bolsun ... 

Son zamanlartla '.Avnıpaya ne 
oldu? 

Daha Romanya B"f'Jekili M. 
Ducaa'nın bir kurJunla yere seri. 
ten cesedi soğumadan Av .. tıırya • 
Ja M. Dollluu'a öldürdüler. Bumı 
tlahili birçok cinayetler takip etti. 
Ondan sonra AlmanyaJa karıfık • 
lıklar oldu. Bu bitti. ispanya bir 
Volkan gibi tekrar patlatlı. Orada 
kan gövtleyi götürürken ve binler
ce lspanyol yaralanıp ölürken 
Marsilya ba iki dela leci cinayet; 
sahne oldu? .. 

Sulh için bu kadar çal'cfJJığı bir 
zamantla bu barut kokma, geniz~ 
leri tıkıyqr, kan rengi gih:leri bü
riiyor.-. Hairler çalıflyorlar... Bu 
lmr,anlar sade bir tlevlet reiıine 
bir devlet aclamına lıarfl ti eğil beİ 
ki bütün bir be1eriyete h"_:. ~ .. .__ .... _ . , -· -
nuıun ısteyen bir insan camiasına 
kaı-11 atılmıftır • 

Fakat hainler, harpçiler ve be • 
ferin lelaketine susayanlar ne ya. 
parlarsa yapsınlar, sulhperuer in • 
sn~k tloatlan onları tlerhal tedip 
edecek kudrettedir. Çünkü hüsnii 
niyet sahibi inumlann kahir ekse
riyeti karşısında bunlar tlaima e • 
zilmeğe mahkumdur. 

Onlar, barutla, bomba ile sulha 
alf!f ediyorlar. Fakat sulh kuuııetli. 
bir güneş gibi bu yarasaları sindi· 
recektir. 

Mümta:ı F AIK 

Heybeli faciası 
Tahkikatı 

Dün de kaza mahallinde 
1eni tetkikat yapıldı 
Heybeli açıklarında vulaıa ıe'

ve 33 kitinin ölümü ile netice!- fe
ci kaza etTafmdıılıi ıalılikata diin de 
Heyheliadada d-- ediJnıittir. Tah
kikatla bilfiil Nurettin Bey -.ıuı ol
maktadır. Nurettin Bey dün aabah ııe 
ne ff.e.~beliada.ya ııitmiş, kaza yapaa 
motoru de geürbni§, ehli vukufun d 
huzurile motörde yeni bll§tan !etki • 
bt, karada da bazı tatbikat yapılmıt 
tır. Bu tetkik ve tatbik neticeainde ye 
niden bazı hatalı noktalar tesbit edil 
mit ve ehlivukuf tarafından eYYelce hı 
zırlanıp müddeiumıaniliğc verilen ra .. 
pora zeylen bir rapor daha tanzim e
dilerek müddeiumumi Nurettin Bcoye 
verilmiıtir. Bu tetkikler ve tatbikler 
auçlu ve mevkuf kaptan Faik Efendi
nin huzurile yapıhnııtır. Vaptll"C'Ululı: 
ıirketinden yeniden bazı malümat ia
tenllmi,tir. Nurettin Bey bugün ele 
mahallinde tetkikat ile metırul ola • 
cak, hatanın kimde olduğu k&t'i 111 • 

r tte tNbôt edildikten aonra feaı.ıe 
ta:nzim edilecek ve auçlu Faik kaptaıo 
Ntintak hakimi huzuruna aevkoiuna • 
caJr.tır. 



( Tayyarcc lı 

Havaya karşı 
Korunma 

Yazan: Necip DORRO 

Bir kaç gün evvelki gazetelerin bi
rinde ıöyle bir yazı görmüttük : 

" Tayyare hücumlarından, zehıi.rJ. 
gazlardan korunmak için lıtanbulda ı r 
mahzen yapılması düşünülüyordu. ~u 
fikirden vazgeçilmit tir• Bunu~ _ye;ıne, 
yeni inşaatta, ev, ap~man ~gibı bina
ların yer katlarında, bırer sıgınak. yap• 
brılaca!..tı r. Muayyen büyüklükten bu
lunacak olan bu sığınaklar bomba, 
fel"apnel gibi tahrip vasıtalarına m"!'a· 
vim olacak ; gaz nufuzuhll karşı ım
tizaçh ve kauçuklu kapul~ ~ulunacak· 
tır. Bu sığınaklann hava ibtııyacı busu• 
ıi tertibatlı borularla temin edilecek· 

tir O;erinde ne kadaır kalem yürütülse 
yeri olan hava tehlikesi hakkında öte
den beri yazdıklarnmza bu vesile ile 
daha bir kaç satır ilave edelim. 

Hava tehlikem bazılarmm zanettiii 
gibi idare ediciler tarafından idare edi· 
!enler gözünde büyütülen bİT korku de
ğildir. Bilakis bu tehlike, çabflD& ...,.. 
larında, adem oğlunu yılclırtacak kadar 
ciddidir. . 

Bu tehlikenin ehemmiyetini ve ıü
mu 1 derecesini anlatabilmek İçin her 
zaman işitmekte olduğumuz ıu kısa 
cümleyi hatırlatmak kafidir : "Umumi 
harpte alman tayya.nieri İngiliz top
raklarına 280 ton bomba abruşlardı. Bu· 
gün her hangi bir ıehir üzerine, bir de
fa da ,bunun on mislini atmak mümkün· 
dür.,, 

Hava tehlikesinin bu ehemmiyet ve 
ıümul derece&İne bakıp ·ta ona kartı ç... 
re ve tetbir bulunmadığı zannoluıma
.. n. Havadan gelecek tehlikeye kartı 
bir çok çareler ve tedbirler vardır. 

Komşuları lıuvvetli, ülkeleri dar, 
nufoalan çok olan memleketler hava telı· 
likesiııe kartı alınacak tedbirl<ri iki 
gruba ayırmıddaclırlar. Bizde onlar glbi 
bu tetbirleri gruplıyacak olursak "Ha· 
vaya kartı koyma,, otHavaya karp ko
runma• gibi iki tibir ile kartıl&fllllt 
oluruz. 

Bu tasnifi yapan memleketler, Ha· 
vaya karşı koyma batlığı altına aldığı
mız tedbirlerden, düımanı mil\i uru:rlar 
içine aokmıyacak, oralara girdiği vakit 
onu ezip tepelemeğl' çalıtacak hazırlık· 
ları anlarlar. 

Her memlekette doğrudan doğruya 
askerleri alakadar eden bu birinci sınıf 
tedbirler bizim mevzuumuzun haricinde 
l<alacakbr. Biz burada ·ikinci grup ted
birlerden, Havaya kartı korunma' dan 
bahsedeceğiz. Şehirlerde umumi malı
zenler yapmak, binaların altlarında sığ. 
maklar tesis etmek itte hep bu ikinci 
grup çen;evesine giraı tedbir!crden
clir. 

Acaba bunların tamann neden i!>a
rettir? Acaba bunlar muayyen ve bu 
muhite gören deği§mİyen ıeYI"' midir? 

Deyebiliriz ki "Havaya kartı ı..,run· 
ma, havaya kartı koymacı,.,, olduğu gi• 
bi ülke hu•ulİyetlerine tabi değildiı·. 
Yani korunma tedbirleri her memleket 
İçin aynidir. 

Bu iddiamızı teyit için fU mülahaza 
da bulunabiliriz: 

Fransada, son hava manevralarını 
müteıikip, hiil<ıimet meclise bir layiha 
wnrrittir. Bu layihada, halkları, fabri
kaları, köprüleri, iıtaıyonları (hava b;ı· 
taryaları, avcı filoları yok farzedilc•ek ı 
havaya karıı kor1Rna için alınması lü. 
zumlu görülen tecl>irlerden bahsedil
mektedir. 

Görülüyor ki Fransaya cön: koruıuna 
tedbirlerinin hedefleri, haltlar, fabnka
Jar, köprüler, istasyonlardır. Acaba 
İngiltereye, Almanyaya veya her han
gi başka bir devlete göre bu hedefler 
değiıecek midir? Hiç ıüıılıesiz ki ha
yır. 

Havaya karıı korunma, tedbirlerinin 
muayyen olup olmaması meaeleoine ge
lince : Fransız meclisine verjlen layi
hada, bugüne kadar yapılan deneme ve 
araıtrnnaların, korunma tedbirlerinin 
nelerden ibaret olabileceğini meydana 

Geçen akşam, ayak üstü iki bar· 
dak bira içmek için Eminönünde 
bir yere girmiştim. 
Oturduğum masanın yanı başın

da bir kaç akşamcı, durmadan çe· 
kiştiriyorlardı. Baktım. aralarında 

bir de çocuk var. Bu çocuk, kalı. 
bımı basanm ki, yedi YQfından yu

karı değildi. O na da içirtiyorlardı. 

Yavrucak, rakıya öyle alıfmış· 

ki, uzattıklan bardağa elceğizile 
su doldurarak bir çekişte dikti. O 
çekerken, benim içimden bir 
damar kopar gibi oldu. Y etli ya~ın· 
da bir çocuğa,- içki içirmek ... Bu· 
nun kötülüğünü an/alabilecek söz 
bulamıyorum. 

lçiren de yabancı değil, babası ... 
Yanındakilere, ne de tatlı tatlı 

anlatıyor: 

- Varsın, ,imdiden alı,sın ... i
lerde nasıl olsa İçecek değil mi? 
inan olsun, yumurcağa elli dirhem, 
vız geliyor ... Bıraksam binliği devi
recek ... 

Heh heh, heh ... elendim, ıağlığı· 
nıza .... 

Yaşlı adamların bardaklarile 
birlikte küçücüğün de eli kalktı. 
Tokuşturanlar arcuında o da var
dı. 

içkinin fU kötülüğü vardır, bu. 
kötülüğü vardır diye ıayacak deği
lim. Onu, Y eşjlay' cılar yapıın. Ya. 
~nı bafını almıf bir adam, istedi
ği yere gider, istediği kadar içer. 
Fakat, böyle çocuklar, içkiye al14ır· 
larsa, genç yaşta ya verem olur, gi. 
derler, yahut ta işi haytalığa vurup, 
gözü kanlı eli bıçaklı kesilirler. 

Çocuğun yeri, içki evi değil, oku· 
lak (l)dır. Y etli yaşında İspirto ile 
ağulanan bir kala, ilerde ne işe ya· 
rar? 

"Varsın içsin ... ,, bir baba, bu sö
zü söylememelidir. 

ileride içmesini bilse, bu çocuğa 
da ilişmiyelim, derdim. Fakat bu 
yaşta içkiye başlamak, çok erken· 
dir. Ahmet Rasim de içerdi. Belki 
o da böyle çocukken baslamıatı. Fa. 
kat içmesini bildiği içi:ı, .e~dele
medi, kendini ,aşırmaılı. Herkeı, 
ne bir Ahmet Raıim, ne de bir Mah. 
mut SaJık'tır. 

Bilmem ama, yetişkin olmayan 
çocukların ispirtolu içki içilen yer
lere alınmamalan İçin bir buyruk 
(2) olıa gerektir. Eğer yokıa, böy. 
le bir buyruk koymak yerinde olur. 

M. SALAHADDiN 

(1) Okulak • Mektep, (2) 
ru1ı: • Emir. 

Buy-

çıkarmıı olduğuna itaret edilmektedir. ı 
Filhakika deneme ve araftırmalar Ha· 

TIIYa karı• konmma tedbirlerini budut
lamıttır. Hıılasa edecek oluraa4. biz bu 
Jedbirleri §Öylece sayabiliriz : 

1 - Bombardımanlara, cazlara kart• 
11ğınaklar On fail; 

il - ehirlerin ve büyük merkezlerin 
sakinlerine malKeler tevzii; 

ili - Şehirlerde canavar düdükten 
tesiH ; 

iV - Şehirlerde ııddarın, mülhakata 
kadar, bir merkezden ıöndüriilebilmele
rini mümkün kılacak terb"bat ahnma11; 

V - Yangınlara kartı bol ve.aitti teı· 
kilatlar ihclaaı ; 

Milliyet'in Edebi Romanı: S 

İZMİR çOcuGu 
Y azan: Nezihe MUHiDDiN 

- Korkmadınız mı? 
- Korkmak mı? Beni üç defa j. 

elam edeceklerini bilseydim bila te. 
reddüt gene kotardım. 

- Çok naziksiniz ... 
- Siz de çok lütufkarsınız. 
Bir. dakika aralarında derin bir 

sükut geçti. Füruzan bilmediği bir 
çok şeylen bekliyordu. Fakat genç 
ıanatkar hem cesaret edemiyor. 
Hem de bu hisli masalı bozmak is
temiyordu. Genç kızın nazik ve na· 
rin eli hala elinde idi. Onu bir tüy 
gibi incitmeden tutuyor Öpmeğe 
bile kıyamıyordu. 

Birden kapı hafifçe tıkırdadı. 
Genç sanatkar bila fütur elindeki 
eli bırakmadan müdafaa vaziyeti 
takındı. Füruzan onun bu cesur ha · 
line büsbiitün hayran oldu. 

Gelen matmazeldi. llk mülakatın 
bundan fazla uzamasının tehlikeli 
olacağını kısaca anlatarak tekrar 
çekildi. 

Genç adam boynunu bükerek e
lindeki eli Öptü. Füruzan titreyerek 

- Yarın akşam saat iki de sizi 

bekliyeceğim - diye fısıldadı -
- Ne ıaadet ! Size gelmek için 

her tehlikeyi atacağım. Fakat biz 
ertesi günü gideceğiz ... Ve ondan 
M>Dra artrk her zaman sizi rüyam· 
da göreceğim. 

- Bu kadar kafi mi? 
- Ne emrediyorsunuz? 
- Beraber gidelim? 
- Kulaklarıma inanamıyorum! 
- O kadar olmayacak bir fey 

mi? Ben sizsiz çok muzdarip ola
cağım. 

- Ben ölüme gider gibi gidece
ğim. 

- O halde beni beraber götürü-.. ' nuz ... 
- Bu o kadar kolay olmasa ge· 

rek! 
- Biraz güçlükten korkar mısı

nız? 

- Sizin için canımı vermekten 
bile korkmam!.. 

Tekrar kapı tıkırdadı ve mat • 
mazel göründü. 

Genç adam tekrar Fürzanın eli. 
ni koklayarak çıkıp gitti. 

sini bulamazsınız. 

Sordum: 
- Kaç teneke var, bu peynir· 

den? 
- On gün evvel geldi. Kırk te· 

neke! .. Böyle peynirin yeme -sle 
yamndayat ... 

Beğenmemekle beraber aldım. 

Fakat evde kimse ağzını ıürmedi. 
Bir kaç gün sonra, dükkanın önün· 
den geçerken başımJ uzattım. Satı
cı sordu: 

- Nasd beyim ... gene o peynir· 
den vereyim mi? • 

- Hayır, durııın ... 
- Neden elendim? Beğenme· 

diniz mi ? 
Güldüm: 
- Beğenmez olur muyuz. Senin 

dediğin gibi yemeyip yanında yat. 
tık. Evce uyuya kalmışız. Ayağa 

kalkıp yemek kıımet olmadı ki ... 
Kulak MiSAFİRİ 

YENi NEŞRIY AT 

Mülkiye mecmuası 
Her ay muntazaman intipr etmek

te olan Mülkiye mecmuasının ( 42) İn· 

ci saym çıkmııbr. 
Profesör Muıtafa Şekip 

( Claude Bernard'm felsefesi,, 
Beyin 

yazısile 

baılayan bu nü.banın içtimaiyat k11mın· 
da: "Milletlerin ihtiyarlığı ve ölümü,, 
«Nictzache'in insan üstüıü» , "Orba. 
nizmin gayesi,, «içtimai yardnn tetkila
h» , Hukuk kısmında: "Ameııikan hu
kuk telakkiıi,, "lngiliz hakimlerinin util< 
lali,, chukıtku esasiye hareketleri• iktisat 
'Ve maliye kısmında: «Chiffre Daffalre 
Vel'gİIİ» 1 «Metotlu bir muhaselteıo , 
"içtimai •igortalann prensipleri"", 
cBorÇlar ve borçlular» , Politik ··ım. 
mında: "Sulh ve terbiye,, , «Aylık si
yasi hareketler» yazdan vardır. Ol<ayu
culanmıza tavsiye ederiz. 

Yeni adam 
Yeni Adamın 41 inci saym (Tiyat

C"o) imm.i taııyan çok güzel bir kçak 
içinde çıkmııtır. Mecmuada bu mevzu 
altmda (tiyalt'O bocalaması) , (R'UI ti
yatro tecrübesi) baılıklı yazılarla ı .. 
mail Hakıkı Beyin (Türkiyede bir ti· 
yatro derdi Vl'J") itimli makalesi top
lannuftır. 

VI - Yaralılar ve gazlanmıtlar için 
bol veaaitli ~bhi imdat heyetleri te§k&. 

İtte Havaya kartı konmma tedbirle
rinin tamamı bundan "barettir ve gÖJ'o 
düğümüz veç.hile bu tedbirlerin hudut· 
lan vazibtir. 

Buna rağmen, bu itte henüz hudutla• 
n vüzub kaopetmemiı bir unsur kal· 
mıttır. Bu tek unwr paradır. 

Bu kadar te§kilatın Ye tertibatın ne
reden ödeneceği meselesidir. 

Tetkilatı göze alan devletler masra· 
fm bir kısmuu bütçeye yükletmeğe ça· 
lııırken cljğer knmıru da doğrudan 
doğruya halklara ve hususi müeasıiselere 
tabim etmeğe uğraşıyorlar. 

Erıtesi akıpma kadar Füruzan 
bütün hazırlrklarım yapmıftı. Kü· 
çük bir çantanın içine bütün na • 
kit ve mücevherlerini istif ederek 
sevgilisine intizara batlaınıttı· 
Matmazelin bile bu işten haberi 
yoktu. O da odasına çekilmitti. 
Füruzan penceresini açarak genç 
aanatkan bekliyordu. Bu firar ka
rarmın ne kadar adimülimkan ve 
çocukça bi1' karar olduğunu kaf iY· 
yen dütünemiyordu. Bütijn arzusu 
ile bu karann güzelliğine, heyeca· 
nına kapılmıttı. Hayalinde çok fü. 
runlü bir atk hikayesi yaparak sa· 
kin ve yıldızlı geceye kulak veriyor 
du. Birden mabeyin tarafından ga· 
rip sesler ititti. Bu 'aınata biraz 
devam ettikten sonra birden bire 
etraf sükiita boğuldu. İki üç dakika 
daha bekledikten sonra bir hayal 
gibi matmazelin odasına ko,tu ona 
me~.eleyi anlatınca mürebbiye ha
nrm deh~ :li bir korkuya tutuldu. 
Füruzan ağlıyor, üstünü ba,ını ko
pararak hıçkırıyordu. Suzan bir ta· 
raftan onu teskine çalıtıyor bir ta
raftan da ele geçıni' olmakta tit
riyor.du. Füruzam bu halinde kim
seye gösteremezdi. Nihayet bu va· 
ka kendisinin bu muhtefem konak
tan kovulmasile de kallY"az belki 
b~ına bir çok felaketler de gele
bilirdi. Güç halle Füruzam sustura-

SPOR 

Hayırlı 
Bir teşebbüs 
Şeref turnuvası büyük 

alaka uyandırabilir 
Spor hadiselerini takip eden oku

yucularmıız, hasılatı Be§İktaılı mer • 
hum Şerefin ailesine ve çocuklar~": 
tahsiı edilmek üzere maçlar tertibı 
hakkında baıta Olimpiyat mecmuası 
O:lmak Üzere bir takım teıebbüslerde 
bulunulduğunu, fakat bazı taraflar· 
dan yan çizilmesi Üzerine bu teşeb • 
büslerin akim kaldığını belki hatırlar· 
lar. Menınuniyetle öğrendiğimize gö • 
ıre bu mesele yeniden canlanmıfbr. 
Hayırhah kimselerin delalet ve arzu· 
larile ön safta bulunan birinci . mıf 
kliiplerimizin murahhaslan bir araya 
getirilerek haıılatı merhwn Şerefin a· 
ilesine verilmek üzere bir turnuva ter 
tlbi için görii§ülmektedir. 

Bu gÖrÜflllenİn müsbet bir netice 
vermesini ve emektar bir arkadaım 
ailesinin terfih edilmesini candan di • 
!eriz. Y alruz, böyle bir turnuvanın bü 
yük alaka uyandırabilecek ve bunun 
neticesinde merhwn sporcu arkadaıı· 
mızın ailesine mümkün olduğu kadar 
fazla yardım tem.in edebilecek ıekilde 
olma11 lazondır. Bu turnuva ne kadar 
cazip olursa, iılenecek hayır da o ni.a 
bette büyük olur. Biz bu itibarla ca· 
zip bir ıekil dü§iindük: 

Turnuvanın ilk maçları lstanbul 
ıampiyonu Beıiktatla latanbul Şilt 
fUDPiyonu F enerbahçe arasında, öte· 
ki de Galatasarayla yeni federe edi • 
len Ateı • Güne§ arasında olmalıdır. 

Kabul edilecek olursa, bu ıeklin, 
bütün apon:u halk Üzerinde çok bü • 
yiik bir al&ka uyandıracağına ve hat· 
ta futbolümüze ümidin fevkinde bir 
hız vereceğine eminiz. 

Alakadarların dikkatine arzetmek· 
le iktifa ediyonız. Klüpler kabul eder 
ler mi, etmezler mi baıniyoruz ... 

E:uıtHAMDUN 

Bohamyan Paralıları yendi 
Dün Taksim stadında Pera ile maç 

yapan Çek Bohemiana taknnı Perah
ların biri penaltıdan, biri ofsayttan 
yaptıkları iki gole kartı üç goil ile ga· 
lip gelmiılerdir. 

Tenis turnuvası 
12 birinci teşrinievvel cuma günü ya

pılacak maçların programı ıudur: 
Saat 9 Tihonova H. ve Fazd Ninon H. 

ve Neşet, 9 da Sedat • A. 9,45 Mahmut 
• Kris, final II Kategori, 9,45 Şive H. 
Selim • Kaming H. ve Vedat, 10,30 Fa
zıl. B. 10,30 Tregubof • Armitac (erik), 
11,15 Gorodetzky H. . Tihonova H. 
(Final), 11,15 Neıet ve Bulent • Necip 
ve Cevdet, 15 te M'.edoviç ve Mango ve
ya Melih ve Mahmut • Neıet ve Bulent 
veya Neeip ve Cevdet, 15 Vedat • Se
mih, 15,45 Gorodetzki H. ve Sedat • 
Mezburiyan H. ve Areviyan, 15,45 Ra· 
sih • Kris, 16,30 Tihonova H. ve aFzıl 
veya Ninon ve Neıet • Şive H. ve Selim 
veya Kaming H. ve Vedat, 16,30 lbra
him ve Armit.llc • il Kateııori Şampion. 

Voleybol birincilikleri 
Voleybol ve basketbol heyetinden: V o

leırbol birinciliklerine hazırlık olmalı: Ü· 
zere tutip edilen Turnuva maçlanna 
12-10-934 cuma günü Galatasaray loka
linde bati anacaktır. 

Saba i.miri Tahir Beydir. 
Takımlar aıaiıda gösterilen saatlerde 

ıabada spor kıyafetile hazır bulunmalı
dırlr. V aletinden on dakika geç kalan la· 
knnlar bükmen mağlup adolunurlar. 
Vefa-htianbul su sporaln 16,30 Talat B. 
htanbulıpor. Topkapı 17 Hadi B. 

Fenerbalıçe-Galataaaray 17,30 s.ni B. 

Mıntıka birincilikleri 
htanbııl mıntaka11 futbol heyeti reis· 

liğinden : 12-10-1934 ti>rilıinde yapıla
cak olan mıntaka reımi birincilik müıa· 
bakaları aıağı.1a yazılmııtır: 

1 - Taksim sabaıı: Komiser Muslih 
Bey, Gale.tasaray lstanbulıpor genç ta· 
kıınları ıaat 11 de hakem Halit lbrahim 
Bey, Galatasaray. htanbulıpor B. saat 
12,40 de hakem Halit Galip Bey, Toı>ka· 
pı • Beylerbeyi A. ıaat 13,50 de hakem 
1. Muhittin Bey, Galatasaray • htianbul-

rak odasına götürdü. Bir çok vaat· 
lerle genç kızı avundurdu. 

Nihayet sabahleyin öğleye doğ • 
ru mesele meydana çıktı. Genç ve 
kumral !lallatkar beyaz gül sanna
tığından bahçeye inerek mabeyin 
kapısına yalcl~trrken bir barema • 
ğası tarafından ı;örülmüt ve koru· 
cuya haber verilmitti. San'atkar tu· 
tulduktan sonra isticvap edilmit, 
ağ:z:.ından sırnnı almak kabil olama 
mı'tı. Fakat hareketi 'üphe uyandı· 
ran genç adam arkada,larile bera
ber hemen bir vapura bindirilerek 
lstanbuldan derhal uzaklaftırılm19-
tı. 

Füruzan bu haberi duyunca çok 
müteessir olmu9tu. Adeta hastalan
mı9 yatağa düflllÜftü. Dünya batı· 
na yıkılmıt kadar ümitleri karar • 
mıştı. 

Fakat hastalığı uzun süıımedi. 
Yeni bir hadise onu derhal bayata 
çağırmı~tı. Konser gecesi babası -
nın locasındaki genç adam F eyzul· 
lah Pafa oğlu Paris sefaret müste· 
tarı Raci Feyzullah Bey Füruzana 
çıldırasıya tutulmuf ve bin rica ile 
onu babasından istemi9ti. Genç 
müstefar yakı,ıklı asil bir insandı. 
Terbiyesi uydurma bir terbiye de
ğildi. Anası da babası da lstanbu. 
lun en eski ve kibar bir ailesine 
mensuptular. Oğulları Raci Bey Is-

' 

Sinemanın bir harikası - Tarihin ve son senelerin gizli kalmış 
feleri - figüran değil, yüzbinlerce halk - Rus milletinin çarlığa i• 
- Saray enUrikalan bütün Rusyaya - Hükümdarına ve sarayına halıİ' 
çılgın Papasın sefahatleri - Gizli h!'yat ve muaıakalan 

RASPUTIN VE ÇARIÇ 
Emsalıiz bir ıabeser - San'at ve ihtiıam abidesi. 

Baş rollerde üç artist kaTdet : 

JOHN BARRYMORE - LIONEL BARRYMORf. 
ETHEL BARRYMORE 

Fiyatlarda kat'i Bugün 
matinelerden 

itibaren 
l PEK sinemasında zam yoktur. fj(ıl 

Fransızca sözlü M .G.M· 

~ilme ilave Manilya'da katledilen Yugoslavya KraTı Hazretlerirıı' 
lstanbul'u ziyareti hatırası ve Hanımlar sizin için Moda gazetesi. 

Bu akşam ilk defa olarak S A R A Y sinemasmdıı 

ROMA ÇILGINLIKLA~ 
olan her şey.den üıtündiır - Bu, sinema l'arihinin bugüne kadar kaydet 

en muazzam sinema eıeridir. 
Saray entrikaları - Roma eoirler pazarı - Müzayede ile 

ıatılan yüzlerce kadın. 

ilaveten: Fox Jurnal ve Silly Symphonies 
(Böcek Muharebesi) 

, .. Meşhur tenor 
HERBERT ERNST GR 

Bugünkü program 
184 Khz. ISTANBUL 1621 m . 
18,30: l>'li.k. 19.20: A &ans , 19,30: Türk mu• 

aikisi (Kemal Nnya.ı:i, Azmi beyler ile H ayriye 
•e Müzeyyen hanımlar. 21: Selim Sırrı bey ta• 
rafından konferans. 21,30: Ra.dyo caz •• tanao 
takımr. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m . 
13 • 15 GündÜ'Z nefriyatı. (Pli.k ile.) 18: Ka

rıtık konser, 19: Saat ayarı . vesaire. 19,15: 
Konuaerin devamı. 20: Üniversite. 20,15: Kon• 
ferana. 20,30: Pli.k. ile Üç perdelik Waınerin 
" W ALKYRE 11 isimli birik opera temsili• 

Khz. PRAG, 470 m , 
17,55: Çocuk muıikit i . 18~0: Harpa musiki· 

ıi. 18,40: Pli.k. 18.SS: Ziraat 19,20: Kuartet 
konseri. 20: Mus.ahabe. 20,15: Pl i.k. 20,30: Ka· 
rıtık netrİyat. 21,10: Konferans. 21,25: Taıan• 
nili konser. 23,15 : Hermann takımı tarafındaa 
Cbrammel musikisi . 

223 Khz. V ARŞOVA, 1345 m. 
19,lS: Piyano konseri.. 19,45: Musahabe. 20: 

Saksofon (plik) . - Mu•ahabe. 20,30: Eski 
Pli.klu. 21: Mu..ütili musahabe. - Haberler . 
22: Senfonik konser. 22,55: Konferans. 23: 
Konser. ve reklim . 23,25: Danı musikisi. 23, 
45: Konferanı (ecnebilere.) 24,05: Danı musİ• 
kisi. 

545 K ... BUOAPEŞTE, 550 m. 
18,35 : Caz. - Der s . 19.SO: Pli.k. - Muaa· 

ha.be . 21,10: Piyano. 21,55: "Coro•I., isimli 
monoloc. 23,10: Haberler. 23,30: Budapeıt• 
konser takımı. 23,50: Siyasi neıriyat. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m, 
20: Pli.k. - Rekli.mlar. - Plik. 21: Kon• 

feranı. 21,30: Keman konseri. 22: Popüler Sırp 
ıar&uları . 23,15: Radyo orkeatraıı. 23,45: Daas 
pli.kları. 

592 Khz. ViYANA 507m . 
18,30 Hafif musiki, 19 Müıababe, 19,20 

Aktüalite, 19,SO Haberler, 20,10 Hoh:er or· 
keıtraıı ye Ç..-lı Gaudrio cazbandı, 21,50 
Tarihi neıriyat, 22,15 Anton Bruckner' in ta .. 
nınmanuı eserlerinden parçalar, 23 Çift pi· 
7a.no konseri, 23,30 Haberler , 23,SO Piyano• 
7a devam, 24,0S Danı musikisi. 

Ku. LOKSEMBURG, 1304 m. 
Alman akıamı. 20,.35: Şiirler. 20,40: Taıa•• 

ai. 21 : Haberler. 21,20: Tacann.inin deYamı. 
21,35: Borsa. 21,40: aKrıtık radyo orkeıtraaa.. 
22,45: JCarıtık Alman muıikiai. 23,35: Daoa 
pli.ldarı. 

841 Klız. BEıtLIN, 357 m. 
18,.30: Danı musikisi. 19: Aktüalite. 19.-10: 

Zirai muıab.abe. 20: Keman muıilıı:Ui, 20,40: 
Haberler. 21 .. 10: Dana muaikiıi. 

Khz, KONIGSBERG, 291 m, 
19.2$: Köylü: neıriyatı. 19,55: Haberler. 20: 

Cembal aletile konaer. 20.20: Hiki.ye, 20,30: 
Gençlik neıriyab. 21: Haberler, 21,10: Karı· 
ıılıı:: neıriyat. 23: Haberler. 23,30: Berlinden 
dana ıau.aikiai. 

spor A. saat 15,30 de hakem Basrıİ Bey. 
2 - F enerbahçe sahasında: komiser 

Kemal Bey. Vefa Süleymaniye genç ta· 
kımları saat 11 hakem Cafer Bey, Vefa· 
Süleymaniye B takımları saat 12,10 ha· 
kem Cafer Bey, Hilal • Kasnnpaıa A ta
kımları saat 13,50 hakem M. Rep.t B. 
Vefa • Süleymaniye A taknnlan saat 
15,30 hakem S. Salabattin Bey. 

3 - Beıikllat sahasında bu hafta Tür· 
kiye gurup birincilikleri yapılacağmdan 
fikistürde bu ıahada mevcut maçlar te
hir edilmiıtir. 

tanbulun en kibar ve müstesna bir 
tipi idi. PaTUe giderken Füruzan gi 
bi yeni fikirli, çok güzel, çok cazip 
lisan bilen bir zevceyi beraber gÖ· 
türmek genç adamı çok mes'ut ede 
cekti. Raci Beyin bütün meziyetle
ri arasında Füruzana en cazip gÖ· 
rünen taraf, onun Paris Sefaretinin 
müstetarlığı idi. Parise gidecek, 
serbest yaşayacak ve muhakkak o 
kadar beğendiği kumral sanatkarı 
bularak macerasını tamamlayacak· 
tı. 

Derhal evlendiler, mutantan bir 
diiğün yapıldı. Bu düğün hakkında 
öyle rivayetler oldu ki zaten israf 
ve sefahette avuç dolusu altın sar. 
feden Zühtü Pafa bütün hazinesi· 
ni güzel kızı Füruzan'ın ayakları· 
na sermi' ve onun gelin koltuğunu 
Acem Şahının me,hur tahtı gibi in
cirlerle süslemitmiş !.. 

Füruzan kendisine karfı fevka • 
iade zaaf duyan kocasının ,efkat 
ve müsamehasını her saniye suiİs· 
timal ederek en müsirf ve 'apah 
bir kadın oldu. Hatta Avrupa kibar 
muhitlerinde bile parmakla gösle· 
rildi. israfı, tantanası babasından 
aldığı mücevheratla kocasının ka
zancını silip süpürüyordu. Birlikte 
birçok seyahatler yaptılar. Her ye· 
ni Avrupa ,ehııinde bir çok gizli 
maceralar eeçiren Füruzan Hanım 

SUME 
(Eski Artistik) sineması 

büyük muvaffakiyetle gösteril 
olan 

AŞKIN SE 
Komedi müzikalinde tarkı sö 

FOX JURNAL de LlNDBER 
cuğunun katilinin tah'fcikatı, 

Veliahtının Yunanistan sey 
vesaire •• , 

Y ann saat 11 de 
Umumi dühuliye 35 

Yolu üzerinde tesadüf ettiği bet 
yıkan, öldüren bir ka~ 

Pek yakında 
SUMER 

(Eski Artistik) sinemaıı 

" Saray ,, sinemasında 
(Eaki Glorya) 

Raıit Rıza tiyatr 
16 tefrinievvel aaiı 17 çar'fatl~ 

Kendi•inin Gölg 
Nakleden Yuıuf Sunıri Bey, 

D grvbu 
15 teırineTTel pazartesi akt 

saat 8,30 da 
Kadıköy Hale tinemasmds 

Hedef•iz Busel 
TEPEBAŞIŞEH 

TiYATROSUNDA 
Akşam r\Uft\iffı 

sa.at 20 de ~hirTiıJ 

v~0~~zr:t ın~ım 
20 Tablo l \\1 Yazan F. M. Dos-

toyev.ky. Tercümt 

eden Retat N~~ • lllÜİI 
Eski Fransız Tiyatrosun0-

11-10-934 Pertenıbe günü 
mından itibaren saat 20

1 YARASA OPERE 
3 perde, Best~Iiyen Y ohann flİ 
Tercüme eden: Ekrem Ratit. 

bir türlü ilk sevgilisini bul 
Nihayet devir değitti. S 

la beraber babasının serveti~ 
harabe gibi göçüp gitti. Te J 
kibar, nazik kocaı.ı Raci Be1 
zul olarak İsviçrede öldükte# 
ra Füruzan Hanım bet yaf .~ 
kızı F e11iha ile latanbula avor 
ti. 

fstanbulda elinde kalan 
parasile derhal tılc alem~ 
mümtaz bir rüknü oldu. G .. ~ 
tıklılc töhreti zaten gıpta v~ 
ranlık uyandırmı' olan f" 
Hanım İstanbulda moda al 
ve kibar salonlarının en yü ~ 
tahsiyeti telakki ediliyordu. ıJfİ. 
salonuna girenler mağrur ol..,. 
!ardı. Fakat Füruzan Hanııt1.,... 
ziyetin devam edemeyeceğitı1 

ği için kendi kendini yiyorıl"' 
tükenmez zannettiği mücevb ~ 
den elinde pek az bir teyler 
mı,tı. 

F oiruzan Hanım İstanbul•'• 
gelmez kızını Dam dö Siyo_" 
lett' di. Kendisi de tahsilin• 
ncr terbiyesile yetitmİf bir_.., 
biy edE: n almıth• Fikrince d....
Siyon, Fransız kültürü ve~~~ 
ne bir irfan muhiti idi! 1'f 
manaı•nı bilmeyen bu 
müsveddesi kadın kızının t . ./. 

- Bitmedı 
• 



• 
Kralın ceoazesı naklediliyor 
(Ilaş· 1 inci sahifede) 

ker.tlini topladı ve linç ebnek maba • 
,- dile, caninin iUtüne atıldı. Polia, bi • 

ra.z aonra ölü düşen Kalem.en'i koru
nıak tnecburiyetinde kaldı. Kral A • 
lekoandr'ın yatmakta olduğu valinin 

fi çahııma odası, muvakkat bir klise ha
li line .konulmuştur. Kralın cesedi, bi~ 

kanapenin üzerinde serilidir. Cenaze 
nin Dubrovnik kruvazörü ile Yugos· 
lavyaya nakledileceği tahmin ediliyor. 
"'.'· Barthou, (Otel Diyö) hastahane • 
sınd~ can venniıtir. Yarasından çok 

1' nıuztarip görünüyordu. Son sözleri: 
"Çok muztaribim.. Susadım .. " ol • 

fili' mU§tur. Jeneral Jorj, askeri hastaha• 
neye kaldırılmııtır. Vaziyeti vahame• 
tini muhafaza ediyor. 

a 

M. Doumergue'in beyannamesi 
PARIS, 10 (A.A.) - Kabine, bu

giitı Franaanın her tarafında duvarla 
ra yapı~ırılacak olan, atağıdaki be • 
Yannamey.i kararlaştırmı~· 

f) "Fr~ hükfuneti Yugoslav rnil • 
j\ 1-;~i~n, Fransız nıill~tine karı• ~le· 

dıgı sadıkane muhabbeti, tam teyıde 
ttil geldiği bir sırada vurulan Yugoslav • 

Ya kralı Aleksandr'ın, faciai ~atli_ni 
ınemlekete bildirmekle müteellund.ir. 
HükUınet, milletin de duygularına ter 
ciiınan olarak kraliçeye, Yugoslavya 
hiik\nnet.ine v~ ulu dost ınillete, Fran 
arzların derin teessürlerini arzeder. 

Kral Aleksandr'm yanında, M. 
Bart1ıou da vurulup ölmüıtür. Birleş· 

" tikleri bu feci mateım içeriıinde her 
iki ınillet, kendilerini kalben ve fik· 
!'en, her zamanknden zyade müttehit 
hissedeceklerdir • ., 

imza: Doumerg 

Fransa hükUnıeti, ordu, don.anma 
ve hava kuvvetlerinin bir ay müddet• 
le ınatem tubnalarmı emretmittir. M. 
Barthou'ya milli cenaze merasinı.i ya· 
pılaca.t«ır. M. Dumerg, Y ugosla.vya 
~vekiline, Fransanm elemini bildir 
mittir. 

Kahine içtimaı dağdırken, nazır • 
Gı lar fevkalade müteessir görünüyorlar 
il c1ı. M. Herriyo dedi ki_: . . 

"Vaziyetteki fecaatıi tamanule i'd • 
r.ak etmeğe bile imkan yoktur • ., 

Katilin pasaportu 
ZA~REP, 10 (A.A.) - Frans~ 

Belgrat sefaretinde yapılan tahkikat 
netioeşinde 30 Mayii 1934 tarihinde 
Kalemen ;.:n;nde, hiç kimseye vize ve 
rilınediği anlqılımııtır. O . h~ld.~, ka· 
tilin ya pa&aportu, yahut ki, us~unde • 
iti vize sahte olmak 18.znn gelıyor .• 

Ka1"8Jlen, Zağrep zabıtasınca meç 
huldür. Esasen bu isim, bir Sırp • H•r-

1 vat ismi değildir. Bu isim, Macar hu· 
dudunda çok teamınüm etmiıtir. 

Pasaport sahte 
PRAG, 10 (A.A.) - Ceteka Ajansı 

bilcliriy~:: Kalemen'in pasaportu sah 
tedir. Zağrepteki Çek sefareti Kale • 
tınene hiç bir pasaport vermit değil • 
Ö-ir. 

Barthou'nun cena;ı;esi 

' MARSlLYA, 10 (A.A.) - M. Bathu 
nun .,_.ji hutah•neden belediyey~ 
Kt'aim cesedinin :ranma götürülmüt • 
tür. Jeneral Jorj artık tehlikeli vazi
yetinden kurtulmuıtur. 

PARİS, 10 (A.A.) - Milli kon· 
.,..,, M. Barthounun milli cenaze me
raaimini cumarte.İ olarak toabit et • 
lniftir. 

iki ıabanca, bir bomba 
MA.RSILYA, 10 (A.A.) - Kral A· 

l~kaanclr'm katili, arabanın basamağı
- aıtladığı zaman iki elinde birer ta· 
banca, cebinde de bir bomba. bulunu• 
Yordu. Muhafızlardan biri, kendisine 
n.am olmalı: uteıli, fakat Kal-, as
kerin üzer.ine alıef etti ve oınu yere yu 
varla.dıktan sonra Ü•el'inden aftı. 

Katilin tabancası, son sistemdi ve 
adeta bir ıküçük ınitralyözdü. Kale • 
men tek bqına ate§ etmiıtir. Vaziye
tin ağırhğmdan dolayı caniyi sorguya 
çekınek mümkün ohnaıruıtır. 

Yaralanan kadınlardan biri öldü 

MARSILYA, 10 (A.A.) -Yarala 
1>an ka.dınlardan biri ölmüıtür. Bu • 
nunla katilin hareketi dört ölüye ae • 
bebiyet vennit oluyor. 

Katilin vücudünde dövmeler 

ZACREP, 10 (A.A.> - Katil Kal
-., P .. agda ticaret ile meıguldü. Vü 
cudünde bir çelenkle çevrilmif çap· 
razlaına iki kol kemiği ile bir ölü ka· 
~&a•nın altında "ya hürriyet, ya ölüm,, 
öharesini tqıyan bir dövme vardır. 

Y anllf f<lyİafar 
. PARIS, 10 (A.A.) - Jeneral Jorj 
.ı., Amiral Bertelo ve Maretal Diuıit• 
riyev;çin de öldüklerine dair çıkan ta 
Yİalar t:ekzip ediliyor. 

Bir Hırf)Qf amelen 
BROKSEL, 10 (A.A.) - Liyej za

bttaaı, Petrus Kalmenaki naım.mda Hll' 
vat bir amelenin son günlerde, orta • 
d .. n kaybo)duğu~u bildirmittir. 

l\f. Ben.Win ~~~rü 
PRAC, 10 (A.A.) -- !\it Benes İ-la· 

~&a Ajaıuınm muhabirin:> demitşir. ki: 
K Harpt...n beri, hiç bir hadise, beni, 
U.ra) ~leksandr'm ölümü derecesin • 
b ': ~üt.,.,...ir etınemi,ıir. Müteveffa, 
~yUk bir şahsiyet, btiyük bir devlet 

" tını ve Çekoalovakyanın çok güve 
~ ır hır . tu idi. Onun ölümü, fela
b lt Ç koslovakyarun diğer büyük 
.:._r dootu olan M. Barthunun da ziya.i 

unzam oluyor.,, 

Bulgarların tees.türü 

y SOFYA, 10 (A.A.) - Kral Borio 
"~hslavya kralı Aleksandr'ın ölümü 
de~ı.:f er a!ır almaz kraliçe Mariye 
dernu ~illnimi bir taziye telgrafı gön 
fav;ıi ~r. Ayni zamanda kralın mü • 
llidcl'eı. · Cruef Y ugosalvya sefaretine 
~Uttur. ~ral n'!mına taziy~e. bulun• 
l'ici).., aıv kıl M Ceorgıef ıle Ha· 
"" Fr nazın M. Baıalof ta Yugoslav· 

anaız hukınnetlerine Bulgarista 

1 nm taziyetlerini bildinniJlerdir. 
SOFYA, 10 (A.A.) - KMI Alek· 

eandr'm feci ölümü haberi bütün mem 
lekele yıldırım süratiyle yayı)mı§ ve 
çok derin bir acı uyandırmııtır. Bütün 
tiyatro ve ainemalar ve bütün umuıni 
mahaller derhal kapanmıştır. Ölüm ha 
beri geld.iği vakit hükfunet azası top• 
Jantı halinde bulunuyorlar'ılı. Matem 
alameti olmak üzere kabine taplantı • 
sma hemen nihayet verilıniştir. 

SOFYA, 10 (A.A.) - Yugoslavya 
Kralı Alexandrm vefatı mün.ıı.sebetile 
Bulgar .arayı kralisi bir ay matem tu 
tacaktn-. Har.iciye nazın M. Batolof,. 
biribirini müteakıp Yugoslavya ve 
Fransa sefarethanelerine giderek kral 
Alexandrın ve nazır Barthou'nun ölUm 
leri münasebetlerile hükUm-etin tees • 
sürlerini ve taziyetlerini bildirmİ§tir. 

Romanya da teessür 
BUKREŞ, 10. A.A. - Yugoslavya 

Kralı Aleksandr ile Fransa Hariciye 
nazırı M. Bartu'nun öldürüldükleri ha· 
berini gazeteler fevkalade nushalarla bil
dirmişlerdir. Bu haber bütün memleket
te elim bir teessür uyandırmıştır. Kral 
Karol ile Baıvekil Tataresko ve M. Ti
tülesko Sinaia'da müzakere halinde bu· 
lunurlarken bu haberi almışlardır. Kral 
Kız liardeıi Yugoslavya Kraliçesi Ma ... 
riye hemen bir taziye telgrafı gönder· 
miştir. Başvekil de Yugoslavya hükıi
m<>.tine bir Uelgraf çekerek dost ve müt
tefik Yugoslav milletinin uğradığ• feci 
matemden dolayi Romanya millet.inin 
duyduğu büyük acıyı bildirmiştir. Ro
manyanın büyük dostu Bartu'nun ölümü 
dolayisile Fransız hükumet.ine taziye 
telgrafları çekilnıişt.ir. Biitün resmi bi
nalııra matem bayrağı çekilmiştir. M. 
Titülesko Bükreşe gelmek üzere Sinaia
dan ayrdır&.en B'azetecilere §U sözlere 
söylemiştir • 

Her devrin en büyük krallarından bi
rinin ve en büy_ük Fran•ız adamların
dan birisinin birdenbire ölmeleri beni 
altüst etti. Bu çifte ziya yalnız milli 
değil ayni zamanda cihanşumul bir ma· 
temdir. Milletimiz bu ziyalann büyük
lüğü önünde eğilmektedir. 

Rusyada teeıısür 
Moskova, 10 .A.A. - M. Morotok 

ile M. Litvinof Lui Bartu'nun katli do
layisiyle Fransız Baıvekili M. Dumerg'e 
taziye telgraflar• göndennitlerdir. 

Sefaretlerin taziyesi 
BELGRAT, 10.A.A. - Kral Alek

s~ndr'm ölümü haber alınır alınmaz 
Belgrattaki bütün ecnebi devlet mümeı· 
sillerı lrnriciye nezaretine gelerek hü
kumetleri naı:iı.ına taziyede bulunmuş
lardır. Diğer taraftan hariciye nazrr mua 
vini M. Yuriçiç Fransa maalahaUgüzarı
na M. Bartu'nun ölümünden Yugoslav
ya hükıimetinin taziyelerini bildirmiş· 
tir. 

Siyah kravat 
LONDRA, 10.A.A. - Kabinenin haf

talık İçtimaında, bugün, bütün nazıılar 
siyah kravat gİymİtlerdir. 

Japon Seliri bir tlauetini tehir ett i 
ISTANBUL, 10. A.A. - Japon sefiri 

bugün iç.in ıehrimizin bir ıinemaaında 
gösterileoek olan Japon filirnlerinin Yu
goslavya Kral ailesinin yaımdan dolayi 
gösterilememif olmasından davetlilerini 
haberdar edemediği için kendilerinden ö
zür dilel'. 

Japon sefiri, davetlilerine, filimlerin 
göıterıleceği tarihi bilabare bildirecektir. 

Japonyada teessür 
TOKYO, 10.A.A. - Japon lmperato

ru Yugoslavya Kral ailesine bir taziyet 
telgrafı göndenniş ve aarayında bir ma• 
tem dt:vresi yapılmasını emretmittir. 

M. Hirota, Japonyanın Paris masla
hatgizanna Japonyanın Fransız hükU .. 
metine teeııürlerini bildinnesi için ta• 
!imal vermiştir. 

Burada tatil devresini ge9İrtJ1ekte o
lan Japonyanın Franoa sefiri, Japonyarun 
M, Bartu'nun ölümü ile büyük bir dost 
kaybettiğini söylemiştir. VedemişUir ki: 

- Fransa • Sovyet anlaşması M. Bar· 
tu~nun mahareti sayesinde olmuş:tu, fa
kat bu sadece Avrupa siyasetinin istik
l"arınf' matuf idi. Esasen M. Bartu Ja. 
ponyayı gayet eyi anlıyorau ve memle
ketimize büyük bir muhabbeti vardı. 

Rio de Janeiro'da matem 
RIO DE JANEIRO, 10.A.A. - Hü

kumet, üç gün matem tutiulına•ına karar 
verilmiştir. 

/ngilterede matem 
LONDRA,10. A.A. - Buradaki siya

si ve diplomatik mehafil, Yugoslavya 
Kralı ile M. Bartunun katledilmelerin
den doğma hayret ve teessürlerini ifa· 
de ed;yorlar. 

Kral Aleksandr'ın, komıulan ile da
ha iyi münasebetler tesiıine masruf o
lan gayretleri, Londrada wnumiyetle, 
Balkanlarda sulhun menafiine hadim ııa
yılıyordu. 

Dün gece, lngiltere radyosunda Yu
goslavya milli marşı çalıo.ınıı ve mart 
biter bitmez, saygı nişanesi olmak üze
re 30 saniye ıükilt edilmiştir. 

Ayni tekrim nitaneai M. Bartu hak
kında da gösterilmittir. 

M. Barthou ve Ruslar 
MOSKOVA, 10.A.A. - lzveotiya ga· 

zetesi M. Bartu'nun zamanımızın en 
büyük devlet adamlarından biri olduğu
nu yazıyor . 

Katilin iki arkadaşı 
MARSILYA, 10 (A.A.) - Eks • 

an • Provans - aix - en Provace polisi 
katilin, Kramer ve Tanks ismi altında 
kaydedihnif iki meçhul şahıa ile bera
ber bir otelde iki gece geçirdiğini 
tesbit etmiıtir. Bu iki irişi dün akşam 
kaçmışlardır. 

Cenaze merasimi 
PARIS, 10 (A.A.) - Kabine mec

lisi Bartu için cumartesi sabahı milli 
cenaze merasimi yapılmasına karar 
vermiştir .. 

MiLLiYET PERŞEMBE il TEŞRiNiEVVEL 1934 

Yugoslavya 
(Baş• 1 inci sahifede) 

hükümdarın kendisi de demokrat idi. 
Maamafih o zaman millete hitaben neı
rettiği bir beyannamede izah ettiği gi. 
bi, parlamentarizm ve fırka mücadelesi 
memlekette ana-rıi meydana getirmiıri. 
Binaenaleyh bir dil ile konuştuğu gibi, 
bir üınit etrafında toplanan, bir hede
fe doğru yürüyen bir millet vücuda 
gelince'.ye kadar devlet·İn ~daresini ken
eli eline alacaktı. Sııplar, HıTVatlar ve 
Slovenler, derin bir nefes aldılar. Çiin· 
kü heps.inin de kra1a itimadı va\·dı. 
Heps.i de kralı seviyorlardı. 

Kral Aleksandr devletin idaresini e
line almakla beraber, daima tabii ha
lin iadesi için de fırsat aramışbr. Çün
kü kendisi hürriyetperver ve demokrat 
bir adamdı. Nihayet 1931 senesi Eylü
lünde idareyi azıcık genişletti. Bazı 
kayıtlar altında intihabat hakkın• iade 
etti. Milli ve dini ayrılıklara dayanma
mak §arti.le ıiyasi fırkaların iadesine 
müsaade etııi. Meclisi tekrar açtı. Fa
kat bir takım dahili aebepler ve harici 
telkinat karş .. ında Hırvatlar arasındaki 
muhtariyet cereyanı da ald• yürüdü. 
1929 senesinin başında mecfüte katle
dilen Radeç'in yerine Maçek Hırvat li
deri olmuştu. Bunlar iki sene evvel 
"Zagrep dilekleri,, namı altında Hırva: 
tistana muhtariyet verilmesi için krala 
bir istida yazdılar. Bunun Üzerine Ma
çek muhakeme edilerek üç <1ene hapse 
mahkum edildi. 

Hırvatiotandaki muhtariyet hareketi 
dahili ve harici olmak üzere iki cephe
lidir. Dahili cephesi, evvelce de ozah et
tiğimiz gibi, Hll'vatların Sırplı unsu
ru mütehakkim görmesidir. Sırpların 
kendilerine müıavi bir vatandat mua .. 
melesi değil, fethedilıniı bir millet mu
ameleoıi yaptığım iddia ediyorlar. Hari
ci safhas.ına gelince.; bir takım 'komşu 
devletlerın menfaati de Hırvatistanı 
Yugoslavyadan ayırarak Avusturya ile 
birleştirmektir. Filhakika böyle bir ıi. 
yaset yürürse, bir taıla iki kuı vurul
muş olacaktır: Evvela iktisadi sıkıntı 
içinde bulunduğundan müstakil devlet 
hayatı yaşayamıyan ve Almanyaya ilti
hakından kor:kulan Avusturyanın vazi
yetinde salalı husule gelecektir. Avus
turyanın Almanyaya iltihakına müma
naat edilecektir. Sonra Yugoslavya za
yıflıyac:aktır. Gariptir ki Hırvatlar ara. 
unda da Avusturya ve Habsburglara 
karşı bir sempati vardır. Bunun sebeb' 
de şudur: Harbi umumiden evvel Hı:. 
vatlar Avusturyanın değil Maca.'rista
nın. ıidaresinde idiler, Aıvu~turya, Ma .. 
c~rostandaki Hırvatları Macar ekseriye. 
tıne karşı himaye ederek onların sem
paııisini kazanmııtır. Hırvatların A vus
turya Macaristan idaresinde olduğunu 
•Öylediğimiz zaman, harpten evvel d • 
hili idare noktasından Avustur;aru".. 
ayrı, Macaristanın da ayn birer hüku
'met olduğunu bazan unutuyoruz. Ya
bancı devletler, Avusturyadaki yabanc• 
unourlara kartı ne vaziyet almışlarsa, 
Avusturya da Macaristandaki yabancı 
unsurlara karşı o vaziyeti almıştı. 
• Hırvatiatandaıld muht.-iyet lıarelceti 
lruvvetlenmekle ber.ı.er, Kral r\lek. 
ıaandr'ın tabsma ıkarşı Hırıvat rniJletinin 
s~ygıaı ve ıevPi asJa azalmamıtbr. 
Bı~alerh Y:ııgoolav birliğ>inin yara
yan bir tımoalı olan Aleluandr'ın bir 
Hırvat tarafından atılan siliha kuri>an 
olması, Hırv~tla~ da müteessir ehnİ§ 
olacakbr:. Çunku _Ale!ksandr bir Sırp 
Ju:alı ~egil, Yugoslavyayı t.eıkil eden 
nulletin hükümdarı idi. Aleksandr'm 
bedefi, eolci ve iuninin delalet ettiği gi
bi dağınık Sırplar, Hırvatlar ve Slo
venler ~eml~t:tin~en,. hedefte bir, ga. 
yede hır, mutecams bir millet yarat
maktı. Bunu yoğuruTken, ansızın öldü. 

A~ek~n.dr'ın ölmeoile Yugoslavya 
mefkure51n1n zayıflayacağını zannetmj. 
Y?r.uz, .. Baz:ı milli kahramanlar vardır 
iri oldukten oonra da milletleııin haya. 
tı üzerinde· müessjr olmakta devam e .. 
derler. Aleksandr öyJe bir hükümdar
dı. Büyük vatanperverin son sözü de 
f';' ?lmuş: "Yugoslavyayı muhafaza e
d~ . ., Ruhu eb~diyete kavuşan hü
kumda~n b~ va~ı~e.ti, matemde birle§en 
Yugoslav mılletı ıçm ebediyete kadar 
bir program ohnalıdır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Kari mektupları 

Bir avcılık federasyonu lazım 
~ıymel1li gazetenizin avcılann dilek· 

ler~ne tedr~ema nolmak lütfunda buluna
cagı~a aır Ankara avcılar yurdundan 
aldıgımu; sevindirici haberin v di". 

1 
er gı ce-

saret e fu satırlan yazıyoruz. 

. Dünyada mevcut -sporların en kuvvet
lı ve kuvvetlendiııiciai olduğu ınuhakkak 
olan avcılık yurtlan her yerde batarıl· 
makta olmasına rag· men t ... k'l" t I '· .. .. d b la ., ı a ıız ... 
yu~u::U, en u ymetıi ıpor biraz bap bo-

d
zu h~delerk~aktad.... Her Yıtr• 

un ayrı tvre 1 ve ayn J 
Halbuki bütü yasa an var. 

. n avcı yurtlarının ayni 
yasaya tabı olması İcap eder 

Bu yaoa birlikaizliğinin ,;.,ti. . 1 r -'- 1 k .. 
1 

ceaa o a• 
~ avc! 1

• ture eri tam bir Babil 1cu. 
leoı halını almıştır Kanuni 

d .L 1 · anınız ara-
sın a ıuu unan başlıca fena! • 1 • 'h b' ıgı avcı ıgın 
nezı ır spor olmaktan ç k k 
rak 1 • h 1· . ı ıp av a· 
~ çı ıgı a ını alınası oluy 

Bazı vilayetlerde avcı! or 1 vilavet büt · d ar yurt arına 
'I' çesın. en ınuavenet yapılı • 

yor bazılarında ıse avcı cem' eti . k 
d' h IJ · ıy en en· 

ı . a erme bırakılıyor ve k d' ııg 
larıle kavrulmağa uğraşıyorl::. 1 

Y • 

Bu yüzden avcı yurtları ciddi bir 
inkişafa kavuıamıyor ve sıkı bit" nizam 
olmaması sebebile memleketin milli 
serveti olan av ırkı kanununun yasak et· 
tiği subaşı avları, alaca avı, kafes avı gi· 
bi avcılık olmayıp öldürücülük sureti • 
le heder olup gidiyor. Şundan emin ol
malıdır ki bir subaşı avcısının öldür • 
düğü av hayvanı yirmi avcının bir ee
nede avlayabileceği avdan çok fazla
dır. 

Acaba bütün bu hallere nihayet ver• 
mek için avcılığın bir vekô.letin hima • 

T ürkiyede teessür 
(Bagı 1 inci sahifede) 

verilmiıtir: 
- Müteveffa Kralın öldüriilmeoi 

bütün Yugoslavya ve Avrupa.da nef • 
retle karşdanmı§tır. Kral, milletinin 
refahı için çok çalıımış bir hüküıırular 
dı. Hiç bir hırs ve İptilası yoktu. Bal
kan milletlerinin anlaşma.sına da sa .. 
mimiyetle taraftardı. Bu sebeple ölü
mü büyük bir boşluk bırakacak ve bu 
boşluk her tarafta hisoedilecektir. 

Katil Petrus Kalemen esasen &a. • 

bıkah bir adamdır. Bundan bir ınüd
det evvel Radiç fırkasına mensup na 
zırlardan M. Neidorfer'i öldürmüş ve 
Macaristana kaçmıştı. Gıyaben görü
len muhakemesinde yirmi sene küre • 
ğe mahkUı:n olmu§tu. 

Bu cinayet Krala karşı beslenen 
ıahsi bir düşmanlık eseri değil, •iya
si bir hareket olduğunda ıüphe yok
tur. Yugoslavyada bugünkü rejimden 
memnun olmayan birçok kimseler va.r 
dır ki bunlar takibattan kurtulmak i
çin ltalya ve Macaristana iltica etmiı 
lerdir. Bu sebeple katiHn bu teşkila • 
tın emrile hareket etmiş olması çok 
ınuhtemeldir. 
Şahsi bir hareket olmadığını zannedi

yoruz. Çünkü yalnız Kralı öldürmekle 
iktifa etmemiştir. Bu kabil firarilerin 
Yugoslavya hududu üzerinde bulun • 
maaı Yugos)avyanın emniyetini tehdit 
edecek mahiyettedir. Üç ay evvel mil 
letler ceiyetinde hudut meselesi mev
zuu ba.haolduğu zaman, Macarlarla 
bir münakaşada bulunduk. Macarların 
mültecileri hududa yakın yerlerde io
ki.n ebneleri bizim için her zaman 
gaile çıkarmak istidadmda bulundu • 
ğundan bunların huduttan uza.klattı • 
rılmalarıru isteıniştilı:. 

Rejim deiiıikliii olacak mı? 
- Yugoslavyada bir rejim değişik

liğ.i mevzuu bahis değildir. Eoasen 
PTens Paul ıimdiye kadar siyaoetle 
mC§gul olmamıştır. Niyabet meclisin • 
de bulunacak diğer zevat ta bugünkü 
rejime taraftardırlar.,, 

Müteveffa kral neıeli idi 
Müteveffa Kral Ale><andre Hz. Fran 

saya kartı büyük bir muhabbet b...Je 
diğinden Franaaya yapacağı seyahat .. 
ten pek memnundu. Franaada, Yu .. 
goslavya.da olduğu kadar &e'Vilen Kral 
Marsilyaya ayni nqe içinde çdı:mı~tı. 
Evvelki gün Yugoslavyadan tehrimi • 
ze gelınİJ olan Fransız sefareti deniz 
ateteıi kumandan Rouch Kralın Yu • 
goslavyadan hareketinde yapılan le§• 
yi merasiminde bulunmuştur. Kuman
dan Rouch dün bize Kral Hazretleri· 
nin Manilyaya gibnek Üzere Dubrov • 
nik kruvazörüne binerken pek neteli 
olduğunu söyleıni§tir. 

Ankarada teenür 
ANKARA, 10 (A.A.) - Yugos • 

lavya Kralı Hazretleriyle, Fransa Ha 
ııidye nazın M. Barthou'nun ölümle
rinden hasıl olan derin tee&&ürden do 
layı bugün yapılması kararlaştırılan 
belediye seçimi tenlikleri yapılmıya • 
c~ktır. 

Zonguldakta teessür 
ZONGULDAK, 10 (Milliyet) - Yu

ııtt~l:nıya ı...lı Aleluandr Hazretlerinin 
Fı'Lra.lclaki ..,yal11rti .,.,_mda Fran1a 
Hariciye naun M. Bartu cenaplarile 
birlikte bir ouikast neticesi oldürülme
leri haberi Zonguldaklılann yüreğine 
büyük bi .. yara ~mııtır. 

Zonguldaklılar Tüı:ik millet.inin Yu
godav milletine kartı be•lecliği se-.i 
ve saygıyı §Ahoında taşıyan kral AJek. 
Hndr Hazretlerinin ölümü ile Yugos• 
lav millelıinin büyük kayıbından duy
dukları acıyı ancak Yugoslav milleti
nin bütün müşküller karııoında artan 
"" bilenen kudret ve kuvvert.,..;,.e gÜ• 
venmekle "" inanmakla avutabilmekte
dir. 

Do&t F ransanın vatanperver harici
ye na.un Bartu cenapların•n da bu oui· 
kasta kurban gidip Zonguldaklıların 
faciadan duydukları acıyı ve yellİ al't • 
bnnııtır. Zonguldaklılar büyük Fransız 
millet.iırin dayanıklı ve verimli varlığı
nı taziyelemektedirler. 

Bu iki acı Zonguldağa yaydır yayıl-
maz halk belediye oeçimi dolayısile 
yapmakta olduğu şenlikleri kes.....ıc 
büyük ölülere son hiirmet borcunu Ö· 
demekte ve bu suretle de iki dost mil
letin yesine iştirak etmektedir. Bedri 

ismet Pş Hz. ile Hariciye veki
linin taziyatleri 

~NKARA, 1~ (A.A.) - Marsilya 
da~ menfur swkast dolayısile Bat • 
velı ismet Paşa Hazretlerile Tevfik 
Rüştü Beyefendi, Fra'lWZ Başvekili M. 
Ga.ston Douıne11g, Yugoslavya Bqve
lcili M. Uzunoviç, Yugoslavya Hari • 
ciye. ~ın M. Yevtiç ve Yugoslavya 
~an~ye nazırı vek.i!.i hazeratına aşa
gıdakı tel~aflan göndermitlerdir: 

Batvekıl M. Doume"&' Hazretlerine 
Paria. 

~!'!k bir hükümdarın pharna kar 
t• irtikap olunan tavaifi nakabil llUİ • 
k.a.ot .eonas~d.a .Fransa, büyük ve ne
cı!' Mı: ~dimını kaybebniıtir. Franarz, 
mıllebnın, zatıdevletlerinin ve bütün 
•ulh dostlarının matemine en samimi 
bir ıurette ittirak ederek size cumhu 
riyet .hük~eli namına derin muhab· 
bet hıslerımle birlikte en teeasürlü ta 
ziyetleriıni arzederim. 

l•ımet 
Başvekil M. Uzun~iç Hazretleri • 

ne Belgrat. 

Vahşiyane suikast haberi bizde 
çok büyük bir keder uyandırm'ıştır. Av 
rupanın büyük bir tef, büyiik teıki • 
)atçı ve büyük bir sulh bani&i olan en 
necip •İmalarından birinin ufulü her 
tarafta derin bir teessürle hi....,dile • 
cektir. Yugoslavya milletinin matemi .. 
ne filen iştirak eden bütün Türk mil • 

yesine konulması ve bir avcılık fede • 
raoyonu yaratılmak suretile hep avcıla
rın bir yasaya bağlanması mümkün de
ğil midir? 

ldare heyeti reisi 
A. Ceudet 

s 

Yeni kral Londradan Parise dönüyor 
(Başı 1 inci sahi~ed~) . l'!rda b~i biriyle ağlıyarak gÖriife'D 

tı ay yas tutulması emredılınııtır. Ka- bırçok kımııelere rastgelinmektedir. 
leınen'in Belgratta ditÇilik etmekte o Yeni kral için tedbirler 
lan kardeti tevkif olunmuştur. LONDRA, 10 (AA ) R 

BELCRAT, 10 (A.A.) - Kral A· valde kralı'çes'ı M : .1· -y omlanya 
1 dr' . . arı ı e ugos avya 
exan ın vasıyetnamesı bu sabah a- Kralı Piyer Rit t ı · d V'kt 
1 V · 1 k , z o e ın en ı orya 

çı mıştır. asıyetnaıme açr ır en Prenı istasyonun 'L • ı d' O d p 
P 1 B k·ı U · B 1 1. a gı mı§ er ır. ra an a· 

o , aşve ı zunovıç, e grat va ı.. rise. giderek y 1 k ı· · ·ı · h f ku d 1 G' ugos avya ra ıçesı ı e 
aı, mu a ız man anı cenera ıv • bulu"'acaklard V'kt · t 
k · .. ff k l · h ' ır. ı orya ıs asyonun-
ovıç ve muteve a ra ın seryaverı a da fevkat·ad t db' 1 1 

b 1 d K 1 1 d .. e e ır er a ınrruıtır. 
zır u unmuşlar ır. ra A exan r Dort sıra polis ·sta d' ·ı · b' 'k' · p· · · .. .. 1 1 ı syona ızı mıt, ıı 
ı ıncı ıer sınnı ruşte vası o uncaya çok resmi ve 5 · ·ı ı· 1 · 
k d · be · ecl' · ıvı P<> 18 er ıstasyonu 

a ar nıya tı saltanat m ısıne nezaret altına ı t K ı ld 
P 

. .... a mış. ır. r-a ve va e 
rens Pol Karacocevıç, ayan azasın • kraliçe saat 14 tren'I 'tm• 1 d' 

d · 1 ı e gı ış er ır .. 
an ve eskı nazırlardan Radenko sta Veliaht nasıl habe ald ? 

noviç ve valilerden doktor Perovitişi LONDRA 10 (AA) ry '· 1 
· kt d' · · 1 , · • ugos avya 

tayın etme e ır. Nıyabeb sa lanat veliahti bu saabh her tu" t" 'ht' t · 
1• · 1 · ... ' , r u ı ıya ı· 

mec ııı aza arına ıcabında vekalet et le, babasmm ölümünden habe d • 
k .. d 1 .. k d' r ar e me uzere e şun arı gosterme te ır: dilmiştir. Prens derhal Yugoslav 

Prns Pola Belgrat şehri askeri kuman faretine gitmiştir. ya se 
danı Ceneral Tomiç, Stankoviviçe a • yeni Kral Parise geliyor 
yandan Janin: ve Peroviçe d~ ayan • PARIS, 10 (A.A.) _ Yugoslavya ae-
dan Zelts vekalet edeceklerdır. fareli hayret v t .. · · d d' A H''k- · b • , e eeuur ıç.ın e ır. • 

u umetın eyannamesı çılan defterlere yüzlerce kişi kaydo • 
BELGRAT, 10 (A.A.) - Hüku • lunmu•tur Vel' ht p· 1 'it d 
t Y 1 ·ıı · · d ki b • · ıa •er, ngı ere ~ me ugos av mı etme a§agı a e· okumakta old • kt t b .. . . . ugu me ep en uguo 

yannaınıeyı neşı..,tmıftir: Parise gelecekti 
Büyük kralımız birinci Aleksan • Çal k r. b. t ı b 

d 
.. ışanrraee 

r dokuz teşrıruevvelde saa.t 16 da. LONDRA 10 (AA ) K il ·d 
M 'I d 1 k b. 'k k ' · · - 0 eJ e arsı ya a a ça ça ır sw asta ur- geçirdiö-i kısa mu"dd t arf d 
b . . . K 1 .. fik F D e z ın a genç an gıtrruştır. ra mutle ranoaya Yugoslavya Pre~•: p· "k k 

ıh • · · h k 'd' - ıyer, yu se se • 
ıu eaerı ıçın seya at etme te ı ı. viyesine ragm" en sade v · t' ·ı 
B · k · 1 · · · T k' azıye ı ı e ça • .. u eserı. a.nıy e teyıt etmıştır. e§ 1• bucak kendini sevdinnişti ve diğer ta 
latı e•a•ıye kanununun 36 ıncı mad • lebelerle ayni muameley nıanı k 
deai mucibince ilk doğan oğlu Haş • lı•ından oaraydak' te•rifeatt • ~ b'a 

1 K 1 'ki · p· H 1 . y • • ı , an arı ır 
met u ra ı n:ı ıer azret erı U· hayat geçirmekten dolayı seviniyo,rdu.. 
gosl~vya k;~aJ_lıgı . tahtına çıkmııtır. Prens, İngiliz usulü futbol oynamağı 
Kralıyet,,, ~u~W?et~, ordu ve do~anma öğrenmişti ve spaır hoca.ar onda, müa 
haşmetlu •!il~• Pıer Hazretlerıne sa- takbel bir iyi oyuncu istidadı görüyor 
da~at .Y•;ınını yapmışlard~~· IC_rallık o- du. Prens, çalışkan bir talebe idi. Mele 
torıtesuu muvakkaten uzerıne alan tep arkadatları v hocal b 
h "k" kit• · k e an onun ı. 

u . ~et leş !'tı eoa~ıl'.'e an:ınunun raktığı bO§luğu teessürle karsılam 
45 ıncı maddeoı mucıbınce ayan ve )ardır. tt "" 
mebuoan meclislerini 11 Teşrinievvel- Altı ay matem 
~e müşt-:rek topl";"~a da~et etmit • BELGRAT, 10 (A.A.) _ Hükii. 
tır. Meclısler teıkılatı esasıye kanu • met m·1ı· t · it d •--

42 59 dd 1 . l ı ına em.ın a ı ay evanuna a.q 
nunun ve uncu ma e erı mu- rar venm· tir' K al Al k d • ··1 .. 'b' · ed ki di Ş • r e san r ın o u-
cı ınce yemın ece er r. münu" bu"tun" m 1-'-eı ·ı· · · Y 

Kr 1 Al k d f . . em "" e ı anı ıçın u-
a esanrsonneeaımver- 1 h · 

ed 1 .. 1 d. • · • gos avyanrn er noktasındaki ve her 
m en evve &oy e ıgı son ve yegane h-L. 't k.l' 1 1 
k 1. lın "Y 1 mez ~ a.ı ıae er matem çan an 

e ıme §U o uıtur: ugos a.vyayı lmaktad 1 Kr 1 1 k 
uh f d . . k 1 'il b ça ır ar. a a YaP• aca ce • 

m a aza e ınız.,, ra ın mı ete ı· · · · t--L! · · h • b. ... .. . . na.ze merasımıru e&01t ıçın ususı rr 
raktıgı en yÜk•ek mıra• ıtte budur. k 't t k'l ed"-'·t· H • 

K 1. t h"k. t' b · oou e et ı ı:Ll......,. ır. ususı ve rea ra ıye u ume ı u ınırasa sa .. ... b" ·· b' ı 

dk k 1 • b"t" y 1 'il ti' mı utün ına ar ve evler matem hav-
ı a magı u un ugoa av mı e • a· kmi 1 rd. . r gı çe t e ır. 

nı davet eder.,, T hlik · ti 
BELGR~1:! 1~ (A.A.? -. Kral A- BELGRA;., 1; (.:.~1.) _ Memle. 

lek~and.rın olumu umumı hır eleın ve ket, sakindir fakat halk arasında it· 
derın bır matem uyandırmıştır. Kra • .k yıl ' b' g 
1 b k d f • b' t d ..... .. h çe ya an ır nefret duygusu var• 
m u a ar ecı ır arz a o umu d B .. · · eml k " hl' 

b .. .. y la d · b' · ır. ugun ıçm rn e ette te ike utun ugoı vyayı erecesız rr acı 1· • eti'" · ·ı· b ki · 
. d b akın kt d B" t" 1 vazıy run ı anı e enıyor. 

çın e ır a a ır. u un meımı e -
ket uğradığı bu felaket içinde süku
neti elinden bırakmamaktadır. Haber 
alınır alınmaz bütün mağazalar ve u
mumi mahaller derhal kendiliklerin · 
den kapanmışlardır. Çok sevdiği hü -
kfundarını kaybeden Belgrat halkı e · 
lemini açıkça göstennektedir. Sokak • 

Jeti, bu büyük Avrupalının nqı önün
de eğilir. Za.tıdevletlerine cwnhuri • 
yet hükUnıeti namına hürmetkarane ve 
müteeuirane taziyetlerimi bildiririm. 

lmıet 
YugoalaV)"& Hariciye nazm M. Yev 

tiç Hazretlerine M.....;lya. 
Hafllletlii Kral Hazretlerinin ıah

aın• kartı ıİrtiki.p olunan caniyane au .. 
ikastı öğrendiğim zaman ne kadar bü 
yük bir yeis içinde kalmıt olduğumu 
zatıdevletlerine tarif edemem. Bu men 
fur cinayet yüzünden uful eden bü • 
yük sima, umumiyetle Avrupa ve bil· 
hasoa Balkan tarihinde en yüksek in • 
ea.ni vicdanın ve en temiz idealizmin 
intibaıru bırakacaktır. Bu büyük Av • 
rupe.lının nafi huzurunda sulhün oa • 
dık hadimleri ve matem içinde bulu • 
nan Yugoslav milletinin samimi dost
ları sdatile eğiliyoruz. 

Tevfik Rüttü 

Batvekil M. Doumerg Hazretleri • 
ne Pari.ı. 

Fransanın, mümtaz Hariciye na .. 
zırının ıahsında uğraıınıt olduğu bü • 
yük ziyadan dolayı fevkalade müked· 
der olduğum halde zatı devletlerin • 
den en teessürlü taziyetlerimi kabul 
buyurmanızı rica ederim. Kendisine 
ayni sulh mefkuresi için teıriki mesai 
etmek ferefine nail olmq olduğuın bu 
büyük Fran11zın hatırasını hürmetle 
tezkar etmek benim iç.in elemli bir vazi
fedir. Ben M. Barthou'yu it batında 
gördüm, onun büyük kalbini takdir et 
mek fırsatını elde ettim. Bunun için 
adeta ihtirasla sewniş olduğu vatanı
nın ve samimiyetle hizmet ebnİf bu • 
luaduğu büyük •ulh fikrinin <ılnUD u • 
fulü ile ne büyük bir ziyaa uğramıt ol 
duğunu biliyoruın. 

Tevfik Rüttü 

Hariciye na:ı:m vekili Hazretlerine, 
Belgrat. 

Büyük kralınızın ıahtma kartı ir • 
ti.kap edilmit olan caniyane ouikıut ha 
berinin bais olduğu azim keder içinde 
zabdevletlerine hürmetkanme ve mü
tees.o.iraııe taziyetlerimi arzetmd< ve 
zamanımızın aiyui hayatının mehle
keleri arasında bütün aulh hadimleri 
tarafından 8evİıetı ve hürmet edilen 
büyük bir s....._ olarak yükselmit olan 
Haşmetlu kral Aleksandr Hazretleri • 
nin hatırasına medyun olduğum •on 
tebcil vazife•ini ifa eylemek nterim. 

Tevfik Rüıtü 

Teessürler 

ANKARA, 10 (A.A.) - Reiaicum 
bur Hazretleri namına seryaverleri Ce 
lal Batvekil ismet Paşa Hazretleri na 
mına hususi kalem müdürleri Vedit 
ve Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü 
Beyefendi Hazretleri naııuna da 
hususi kalem müJürlerile protokol 
dairesi memurlarından Kemal Sait Bey 
ler bugün Yugo•lavya sefarethanesine 
giderek §eni bir suikaate kurban olan 
dost Yugoslav kralı Haımetlu birin • 
ci Alexandr Hazretlerinin elim ziya
ından dolayı Gazi Hazretlerinin ve 
Türk bükü.met ve millet.inin teeuür ve 
taziyetlerini bildirmişlerdir. 

Vedit ve Refik Amir Beylerle Ke
mal Sait Bey müteakıben Franaa se· 
farethanesine g.iderek dost Franıanın 

BELGRAT, 10 (A.A.) - Yugoo
la.vya ajansı bildiriyor: Asker kıtala• 
nnın hareketi ve kuımi seferberlik halt 
kında ecnebi membalardan çıkan bü
tün haberleri en kati bir şek.ilde tek • 
zibe mezunuz. Bu haberi~ bir takan 
gizli maksatlarla. çıkanlınaktadır. 

büyiik devlet adamı M. Barthou'nun 
ziyaından dolayı hükUmet.imizin saıni 
mi tıeessürlerini arzetınİ§lerdir. 

Burıada 

BURSA, 10 (ıMill.iyet) - Yugot· 
ı.v>"' lwahnın katli burada teeuürle 
karıılımdı. ıHalk ılıi.cliseyi neft.etle tel • 
İn etmektedir. Müteveffanın ruhunu 
biziz için iırtıiluıp bir dakika duı·durul· 
muıtur • 

Her tarafta teeıııür 

ANKARA, 10 (A.A.) - YugoslH 
kralı Alelnandr Hazretelrinin katli 
bütün Tiirkiyede büyük nefret ve te
e&1ürle karıılanmıştır. 

Anadolu Ajan• bu münasebetle 
memleketin her köıesi:nden birçok 
teJg,raflar almak-tadır. 

An karada 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Yu

goslavya kralı Aleksandr Hazretleriniıı 

öldürülmesi müna.sebetile tehrimizde
lri reomi mebani ..., t«arethaneler ..,.. 

tem alameti olarak bugün bayraklaruu 
yarıya inctimıişlerılir. 

1 iş ve işçi 1 
Milliyet bu Ritunılcı İf ııe itsi İMİ· 
yenlere tav....., ediyor. lı ve iKf 
i.tiyenler bir mektupla lı büro • 
muaa mürocaıat efmcliJirler, 

lı arayanlar 
Hastahanelerde, mekteplerde yemek 

oervisi, ütü, çamaıır gibi hizmetlerde er
babnn, lllf"ya dahi giderim. Adreıim: 
Sirkeci Samoun • Pazarcık oteli 8 numa• 
rada Şemsi H. 

••• 
Süt nine isteyenlere 
Sütü bol, orblıali. yerinde bir aüt .,;. 

ne it arıyor. isteyenlerin Kadıköyünde 
Y eldeğirmeniııde Celal Muhtar Beyin 
akaretlerinde Haydar Beyin 99 numa• 
ralı evinde Fatma hanıma müracaatla· 
rı. 

* • ~\o 
Tahsilim yüksektir. lngilizce, Franoız• 

ca, Arapça biilrim daktilo bilirim. Oğle
den sonra veya gece itleri müsait şeraİlı 
le kabul ederim. Adres Milliyet A. H. 
rumuzu. 

• • • 
Mükemmel İngilizce fran11zca dalııtİ· 

lo • steno bilir, türkçesi çok kuvvetll 
bir han•m it arıyor. Şerait ehvendir. 
Milliyet iş bürosu telefon rumuzuna. 

• • • 
Tahsilim yüksektir. İngilizce, fran· 

sızca , arapça bilirim. Daktilo yazabi· 
lirim. Öğleden .sonra v~ya gece işleril'k 

müaait şeraitte kabul ed.,,,im. Milliyet 
A. H. rumuzuM 



Y aan: Mllrlhe Riclıllrtl. Tercüme eden: M. F • 
• 

l lıbar edeceğim her casus için bana 
25000 frank verecekmiş 
Hülasa 1 J.zah etti: 

- Askeri tayyarecilikte çalı .. 
manız bir netice yermez. Bunu ai
:ze gayet açık bir tekilde söylüyo
rum. Siz gayet :zekisiniz. Ve bana 
hizmet edebilimniz. ihbar edece
ğiniz her casus için size 25,000 
frank veııeceğim. Muhtelif yerlere 
girip çıkmanız dolayısile çabukça 
caauslan keffedebilininiz. 

(llarthe Ricbard casutıluk töhmeti 
ehnada Franı;a mukabil '8tih bar al büro-
11u şefinin huzuruna çıkarılıyor. Halbu
ki cas111 değildir. O tayyareci olarak va-
1ana hizmet etmeok emelindedir. 

Şef, kendisine soruyor: 
- Bitiyor musunuz sizi buraya ni

pn getirttik?) 

Yüzümde ai:zli bir tebessüm be
linti. 8a tebeMüm aö:zlerime aira
;,et etti. Ve l>eni dalıa bü.lıütün 
fÜpheli Ye muamn.lı yaptı. Sakin 
'Ye gayet büyük bir soğuk kanlılık
la bi,r teY anlamadığanı İf&l'el et
tim. 

O - benden en-el çileden çıka
cak ye hiddetlenecekti. SükUt et
mdl ruhun bir mahcupluğu, konuf
.....,.ı. aunırun bir alameti olabi
lirdi. Hiç bir ıuçum yoktu ki, iza
laat •ereyim, kendimi müdafaa ede
yim. 

Gözlerini daima üzerimden ayır
ıma.dan: 

- Elimde veıaik var, dedi. Siz 
Periste bize ihanet eden ktaıaeler
Je düfüp kaHuyoraunuz. 

Bir ok gibi ablan bu kelimeler 
ldimağunın içine saplandı. Fakat 
IDÜteeesir olmadım. Hayret etme
Clim.. Halbuki }'Üzbafı Ladowı: bu
nu ümit etmemişti. 

- Ya? .. dedim, kiınmit bwılar ... 
1 Oturduğ1BD koltuğa iyice yerlet
tiım. Arkamı dayadım gayet sakin 
bir taJtıda taarruza brfı cephe al
ldmı. 

Yfüıbetı bir saniye tereddüt etti. 
BenDn me4•hil eualime 
ııııe ~ap ftJl«tiimi bil
mi,oı dv. Onun için lafı çevir
~. Sea birdenbire yükaeldi ve yü
aüme çarpar gibi dedi ki: 

- Siz. daima askeri mahfellere 
'Birip çı)uyoraunuz? & yapıyorsu
nuz oralatda? 

Cevap verdim: 
- Eğer tahkik ettini:zse bunu bil

~niz lazımdır. 
- Evet, eğer aldığım ma1Unıat 

fdoğnı ise, biliyorum. 
Benden daha çabuk hiddetleni

J'Or 't'e kendisini güç zaptediyordu. 
Müna.sebetai:z bir mevzudan canı 
alkılmJl bir b.dmm halile etrafa 
bekmd- nazarlarımı dUYarlar Ü· 
:aeriude a-dirdim. Sonra gö:zleri
IDİ gözlerine dikerek aordum: 

- Ne gibi maJUma.t yüziı-.ım? 
Bu düello beiıi çok eğlendirdi. 

Zrten Etlmmi her zMDan Kftl im. 
- Almanlarla olan münaaebeti

.,iz ... 
Hiç iltifimi bozmadım ve sor
~: 

U...-...:ı . "'''""'-· ? - •• ...._.en,.,_,..,.ıaı. 
Beni itham ederken hakikaten 

samimi ıni idi? Belki de samimi 
idi. Bunun, benim anlayamadığım 
bir neticeye varmak için bir ma
aıevra olduğunu da :zannetmittim. 

Uzun bir ıükuttan ı.onra: 
- Şim<li beni dinleyin Madam 

Ridıard dedi. Biliyonmı siz çok 
lanYetli bir kadınsınız. Pari.te 
bazı Alınanları tanıyonl,lllUZ. E -
ğe.. bunları bize aöyleraeniz, size 
vadediyorum, hiç sizi rahatsız et
ınem. 

Gayet ciddi konuttuğunu anla
yordum. Münakatayı •ızat-mak 
Ye büllbütün bir çıkmaza götürme
mek için, hiç duraklamadan ga
yet açık bir tekilde İzahat verme
ğe bafladım. Sözlerim onun yüzün
deki hatları da değiftinnif, geniş
Jetınİf, kendisine dost ~ir ifade ver
lllİfti. 

- Y anlıt maliimat ahnıtaınız 
~ım dedim. Bundan çok mü
teenirim. Ben ıınenıJeketime hiz
met etmek isterim. Bir aenedenberi 
tecrübelerimi ve hayatımı vatana 
bir casus tanımıt olsaydun, kim o
lursa olsun, kendiliğimden doğru 
ai:ze kotarak hemen haber verir -
dim. 

Bir dirseğini masanın üzerine 
dayayarak düşündü. Ve beni kor
kutmak istemeyen fakat amir bir 
sesle birdenbire dedi ki: 

- Benim hizmetime girmek is
ter ınisiniz madam? Şim<li sizi an
Jamağa başladım. 

Şa.tırmıttım. Casusluk töhmeti al 
tında bulunmak beni gayri ihtiya
ri bir tarzda CAMJsluğa sürükleyor
du. 

- Niçin?. 

Muhtelif yerlere girip çıkmam? .. 
Evet, vaizyet gayet sarihti; yüz. 

batı Ladoux bi.Ji benden tüpbe
lenmekte devam ediyordu. 

- Paraya ihtiyacım yok, dedim, 
zenginim bunu ıi:z de bilirsiniz. 

Bu sefer hayret eder gibi göıün
dü. Ve memnun olmamıf gibi elile 
mübhem bir i.-ret yapb. Söz
lerime devam ediyordwn: 

- Sizi yalnız bir nokta hakkın
da temin etmek i~erim yüzbatmı. 
Ben bir Franıaızmı, üstelik Loraine' 
liyim. Bunun ne demek olduğunu 
anlarsınız; caausları eğer raatge
linıem size haber vermek üzere hiz
metinize girmek isterim. 

- Fakat, dedi, eize ancak bura
da ihtiyacrmız -mr. 

Zihniıni kurcalamağa başladım. 
Bir türlü kat'i ceYap •eremiyor
dum. P.ariste casus arayıp bulmak 
sonra onları haber vermek? Bu çok 
yavan bir i,O, 

- Teklifinizi kocama söyleme
den kabul edemem yüzbapm ! di.. 
ye cevap Yeııdim. Mütereddit bir 
vaziyette idim. Ladoux basile be
ni aelanıJadı. Ve elini t"'?abnadan 
kemali ciddiyetle kapıya kadar tef" 
yi etti. 

- Diİfünün daha, dedi, zaten 
biribitimi:zi tekrar görmiyecek de. 
ğili:z. 

-Bitmedi-

Sıvas silosu 
la,aat bitti, elektrik tesi

sah yapılı7or 

... 

SiVAS, (Milliyet) - Y aylinııı 
ainndan yiliue1- ailo -.....ıı bit.n 

lıulmuıtur. Şimdi eld<trik tesisatı ta
mamlamnaktaclrr. 

$!onun memurlan gdmiı ve ça
bpnağa ba,lamıtlardır. <>na A...ıoıu 
kö,tüoüıriin hüyiik ihtiyaçlarına cevap 
'<a.....ı. isôn yiilueı. silo ~et 
biilnimetinin Sıvasa ve etrafına on bi
rinci yılda ........... - ftrİmli lıir lllİİ
-sesi olacalı:br. 

Türk dili 
Tetkik cemiyeh bürolan 

Ankaraya nakledildi 
ISTANBUL, 10 A.A. - T. D. T. 

C. Umumi Katipliğinden: Kurultay 
için latanbula gelmiı olan cemiyet 
merkezi ve umumi lıiliplik bürosu An 
karaya dönmiqlerdir. Cemiyete gön -
derilecek yazı Ye başka nesnelerin An. 
karada T. D. T. C. Umumi Katipliği
ne gönderilmea.i rica oluııur. 

Adliye ıstılah encü
meni teıkil edildi 

Bu seneki Adliye tatilinden IOD1'& 

latanbul adliye encümeni ilk defa o -
!arak dün toplarmııttır. Dünkü içtima 
da münhal gardiyanlık, mübatirlik Ye 
daktiloluk gibi ...azifeler araamda na
lnlle.r, tayinler ,._ı,.,,, •eltiye ıstılah 
encümenini teıJıil edecek zeqt ta tes
bit editmittir. EnciinMnin illı içtimaı
.., bugün ya_. .. -"-ltlir. 
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• 
intihap yarın bitiyor 

1 ••••••• 

Reylerin sayılması cumartesiye kadar 
bitirilecek ve netice ilan edilecektir 

Belediy11 itil • atı diiıl de -•a
zw lıiır rHIM ...,_ etıait*iı" Jab. 
......... - yalıılqtıiı için, ~ 
ı.deıH ..u.ı.a daha fadoılqmııktadı. 

Şimdi,.e lmds reylerini ... _,. 
YlltlınGıa§lar da iatihap -cbldarı ........ 
kopnalı:ta.ıniar. lutihap cuma .,aq_, 
- 21 de biıt-ktedir. 

Cuma llkpmma lıadar lıütiia v-.. 
dqlann reylerUi Mecaldan fiipbe&ia • 
dir, lıtaııbnlda (400) tıôn rey toplan
mıt olacakbr. Yana akpm - (21) 
de ••cldrlw mühürlendikten -, her 
kazada intihap eneümenleri toplanıp 
Ancbldan llÇ!lcaldıır ve ttyleri oayma
ğa başhyacaldard ... 

Reylerin Ayılması iti cwıw teo.i 
günü aabal>a kadar bitirilecdı: ve -
bahleyin netice ilin edilecelı:tic • 

Bir lı:rmn ...ı.ndaılar, rey puslala
n ~de namzetlerin isimlerini h;ç 
ç:iunemefrtediTler. Bu tekilde atılan 
namzet listelerinddri reyler müaava rey 
telakki edile"" çizilmelere nazaran ne
ticede en fazla rey alnuı olanlar aali a
za olarak ilim edilecektir , 

Enıinöniinde 
Enıinönü lı:azan aaııubğı diin Atili 

Alipaıa CNDiinde duruyordu. Buraya 
dün Alemdar, Mollcıienari, Mabmutpa
ıa maballelai bello ~lerini atnu§lar. 
dır • 

Sandık ı. .. w., Firuzaja c:amiinde, 
dvracak ve Binbirdirek. EmiD Si-, 
maılıaUeleri balı.a "7krinİ kullanacak-
1-dır. 

F.mte 
Diia Fllti'b ....1ıiı .. ,...... fııad.. 
~ dlumllf ... K.ubsetme 

' ·lleoi - hbriblon un ' · reyleri. 
ni "'"q' ı clır. Saaı.iak öiletint. M*'aı 
İmrahor camiinde dunnuı ve ı- ' Dl, 

Hoca Evı.., Hacı Hamza. Alıdi Çelebi, 
Ali Faka -h•J'eleıi hala reylenni ._,._ .... 

Ü•lııücl«rcla 
Diia ...... aanchğı Beyleıbe)iade 

tıelecli:re olaiıı 'ede cı..-, ,.. Be,.._. 
lııe,i, B;a.ı...iye, K9pliice, Abchıllalf • 
ğa mahalle},,..; ._., reylerini atmltliır· .... 

Bugün Oalıiidar aandığı Kııotdilli 
cmıiinde cl.....ı., -.e Kuleli, Çencel
köy, V anillöy, Kaaclill mahalleleri Jtal
ka ~leriai -....ı-c1rr. S...dık öğk,.e 
ıu..ı..r ÇenceM<öy caaoiônde dvracaı.trr. 

lhy/ıoz.da 
Din AU•h• kö,.ü, köy mektebin

._ aanchğa reytni ebnıtbr. Öğleden 
aonnı Deneki köyü hallı:ı reyleri,ni lnıJ. 
ı_,..,.. 

Bugiia ~ öğleden nvel Arıa
.Waf i, RiYa köylerinde hulU11111cak, 
öğleclen ..,... Po,..azlı:öyü halla reyk
n.; lnill-.lı.lardıır. 

Kt11dJıöyünde 
Dün Kadoköy Andığı Suadiyede 

durmuı ve Kozyatağı Suadiye mahalle
leri hain ttykrini abnrşlardır. 

Bugün aaat on hire kadar Boatan· 
cı mahallesi balkı, saat (15) e bdar 
lçerenlı:öy haHu, aaat on beşten sonra 
da lloıkkallıöy halt.ı reylennıi atacaklar
~>r • 

Beşiktaıta 
Dün Be~f luızaoı sandığı Bebek 

camii meydanında dunnuş ve Bdı .. k 
mahalleleri baDıı reylerini abnrılarcbr. 
Bqün Difıilitaş iU. aıektel>incle duıra· 
c:elı sandığa Dıikilitq mahalleü halka 
re,,leftni atacaklardır • 

B•yoilu 
Dün Be,oiha -.bğı T....ı.-cıe 

Kılııçali cemiinık --.b ve IMitiin Ga
lata ...ı..alleleri ballu reylerini atmıtfar
clrr. 

Bugün Beyoğlu .andığı Arap ca -
miinde dmacak ve c.ıata -•!Heri 
ballı:r reyten..i ..._p devam eclec:elder
dir. 

San~rde 
Dün sandııl. Kana burgazda dnrma§ 

ve Kemerhurgu, Pirinççi, Çelebi Pet
nahar mahalleleri lıalkı reylerini abrut
la...J .... 

. Bugün sandık Oclayeri, lhsaniye, 
Çiftalan, Akpınar, Kunmanclra, Ağaçlı 
köylerinde dolaştmlacakbr • 

Adalarda 
. ~dal..,. lıalla, Büyiikada belediye da
ıresmde bulunan sandığa reylerini at
ınağa devam etmektedirler. Yamı ak -
fama lıaciar san<I*: ayni )'el'de buluna
caktır. 

Balıırköyiinde 
Wn Y ePlköy hallu reylerini atma. 

ia devam etmiP.,,.dir. Bugün de Y eş;il
köy nahiyem köylerinde sandık dolaştı
nlacalı:, vatand-.lar reylenni alacaklar
clrr. 

Zongu/deJıta intihal>at 
ZONGULDAK, 10 (A.A.) - z-

guldak belediye intilıabı bugün ı...ıı
yor. Bütün rey aandrklan hiiyiik te • 
zahiira.t ve meraaimle intihap mınt.:ı
lı:aJanna göswlerilcli. Şehir battan ba-

ta kynılr)ar ve defne da.ilan ile do • 
11&trldı. Halkm ı...hçeeinde diiıı gece 
büyük toplantı yapılarak konfenın.t • 
lar .....Udi. Muaz:ııa.m bir fener alayı 
yapıldı Memleket ainema....da. halkıa 
mec>eanen film gö&terildi Ye iatihap İf 
!eri h•kkmda muhtelif hatipler tara
fından koııfera.nalar verildi. 

Antalyada 
ANTALYA, 10 (A.A.) - Anta.I • 

yada. ve miilhakatmda. belediye İnti
habatı bugün baılryor. Bir günde bite 
cektir. Şehir bayraklarla donatılmr,l -
trr. 

Bafrada 
BAFRA, 10 (A.A.) - C. H. Fırka 

aı beledi,.., aza.sı namzetleri ilin edil
di. Bugün :ıehrin dört yerinde intihap 
be.flryor. 

lneboluda 
lNEBOLU, 10 (A.A.) - Belediye 

eeçiııni hararetle d.,,,._, etmekte, bü
tün halk reyini C. H . Fırku.ı -mzet
leriae vennektedir. Rey verme iıi bu 
akfa!D hiteeel<tir. 

Bonlurda 
BURDUR, 10 (A.A.) - Bugiin be 

lecliye lııtihalıma baflanryor. 
Aluara7da 

AKSARAY, ıo (A.A.) - Belediye 
intihabı b1141a.dı. Bilhuaa kaclmJan • 
mıı büyük alaka göatennektedir. 
Reyler hep C. H. Fırkaaı nanuetl•l
ne verilmektedir. 

Aclan ada 
ıt\DANA, 10 (A.A.) - Belediye in

tihap eacüımeai sece de ça.h§arak dün 
aal>a.h .aat 8 de reylain tamifini bi
tirmittir. Tuııif netic.u.de uli ve Y• 
dek helediye meclisi azaları deriaal 
.,...,..e!iJmittir. ı ..ı: 1 

ÇonımJa 
.Aym üçünde b"§lıyan belediye 

meclisi seçimi, :ıenlikli bu gece yana 
na değin aiirmiqtür. Sandık bu.giin a
çılıınıftll'. Reyler arralanmaya başla -
mqbr. 

Yo,.pttt11 
YOZGAT, 10 (A.A.) - Belediye 

eeçiıneme bugün ı..şlalllillfbir. Biitiin 
halk reylerini C. H. F. nanız:etlerine 
vermektedir. Seçim aaat 1 7 de bite -
celdir. 

Bunada intihabat 1 
BURSA, 10 (A.A.) - Belediye İll· 

t>habı yana bafhy-. Şehir fe.-lıa.li -
de günlere mahsus bir kaynaJm& '" 
bard.et balbdeclir. Şimdi ı.-U. amlo
telif -ydanlarmda halk, hatipler ta 
rafından aöyleaen nutakları diale • 
mektedir. lntihabm bir günde bqanl 
ına.aı yolunda alakadarlar tarafuıdaa 
bütün tertibat abnauı ve -m.tehip 
,.-urtıtqlara en çok lı:oolaybk ohaak ü
zere defterlerdeki nuanaralan g<Mte • 
rir fitler verilmi§tir. 

IZMIR, 10 (Milliyet> - Belediye 
İntibaplannın neticm sabahleyin ..ıa.. 
şıldr. Sandıklara 40,835 rey ablmıtlw. 
Bu adede göre, rey aahipleftnin yüzde 
elli dokuzu intihaba iştirak etmiıtir. 

BursaJa Belediye seçimi 
BURSA, 10 (Milliyet) - Beledi

ye ~mi işi yapıldı. ( 75) bin aiinn
lu Bursa §ehri.nden 30,576 müntehip -
ten 25,850 kiti intihaba iştirak etmiş • 
tir. 

Fni<a namz,;tleri luwınnıı,lardır. 
Kadınlar daha çok rey venniılerdir. • 

Dünkü hava 
Sdır derecei haranote - deniz -

viyea.ine indirilmiJ b..,._b"e bu aa
bah: aaat 7 de 760,S aaat 14 te 759 
derecei hararet 7 de 17, 14 te 25, 
Azami derecei hararet 26, ....-.n de
recei hararet ıs. 

Rüzgar lwmen doğudan k•= m • 
doatan -4tir. Azami aürati saniyede 
6 metroya çıkml§tır. 

Halkevi kütüphanesinde 
okuyanlar 

lo.ıanbul Halı.evi lıı:ütüplumesine 
- üç e.y içinde 9681 okuyucu dC"l'am 
etmif ve bunlar 2460 kitap okumut -
larclır. Okunan eaerlerin mühim bir 
luanunı gazete ve mecmuaı- te!iıil et
mektedir. 

Zayi mühür - 415 - 30,200 numa
ralı bono ile Ziraat Bankası lstanl>ul 
fUbesine yatırdığım para için kullan
dı~ tatbik mühürümü kaybettim. Ye
nisini yapbrdığnndan diğer miihürüıınün 
hükmü yoktur. Mehmet oğlu Mahmut 

(3511) 

ZA YI : Vela orta mektebinden 1932 se
nesinde aldığım şahadetnameyi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan hükmü yok
tur. 472 A-•nullah 

ZA Yl - 4597 sicil namarah '°'ör 
ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisini çı
kartaceğundan eokiainin IUikmü yek. 
tur. Fmcnle ıeför lluaa (34116' 

, Hali tasfiyede bulunan 

Istanbul Limd f1 lnhi!ar Şirke 
Muvakkat idare Heyetinden : 

Liman Hanının 2 ve 3 ve asma katında tüccar ve komisyon 
ra elveripi mutedil fİY"'tta bo• odalar bulunmaktadır. 

Yükıek Mektepler Satınalma 
Komi•yonu Reisliğinde 

Mülkiye mektebi talebe&i için lüzumu olan 350 - 400 
yerli mali elbiselik kumaş.açık eksiltme usuliyle alına 
isteklilerin şartlan görmek üzere yıldızda saat kulesi k .. 1. 

da Mektep müdürlüğüne ve kırma günü olan 2ı - ıO; 9~:..ı 
rihinde saat ıs te Fındıklıda güzel san'atlar aka~ 
Toplanan komisyona müracaatları ve dipozito ~rasını .,1, 

gÜn evvel vezneye yatırarak makbuz ahnaları ılan oluıt_, 
(6237) 

Selimiyede Fırka Satınalma 
Komisyonunda 

Selimiyedeki lot'atm ihtiyaCI için a§ağıda cins ve mı"llJ 
yazıh Uç kalem sebze ve odunun hizasında g&terilen ~ 
de Sebıenin kapah zarf uauliy le ve odunun ise miinak•aa 
retiyle saat 15 te ihaleleri yapılacaktır. lsteldilerin muv 
teminatlariyle birlikte teklif mektuplarını alarak Se · • 
Fırka Sat.malına komisyonuna müracaatlan lUımdır. ( 

ihale Tarihi Günü ı Saat Cinsi JC 
20- ıo. 934 Cumartesi 15 Lahana 23 
20 - 10. 934 Cumartesi ıs Pırasa 
20- ıo. 934 Cwnartesi ıs Ispanak 
20. ıo. 934 Cumartesi ıs Odun 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinde 

Trahom Hastane ve Dispanserlerine lüzumu olan (1 
kalem eczayi tıbbiye olbaptaki şartname ve listesi mu 
ce kapalı zarf usuliyle münakasaya konuhnuştur. 30 B'. 
tesrin ı 934 salı günü saat ı S te Ankarada Sıhhat ve 1 
M~avenet Vekaletinde mahsus komisyonunca ihalesi 
cakt11'. Şartname ve listeyi görmek isteyenlerin lstanlll"'!: 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğüne Ankarada ff 
aıhha işleri Umum müdürlüğüne müracatlan ve tali 
ıartnamesindeki tarifat veçhile hazırlannuş teklif mektUIPI 
rım teminat paralariyle birlikte muayyen zamanda v 
te göndermeleri veya komisyona vermeleri ilin olunur. 

(66ıO) 

~ .. AK B A-.. 
MUESSESELERI 
~ ........ a.er ı.- lııitap, 

gazete ve - ile modef Ye lotoi· 
ni levazJmJ oibtiyacına ce..1111 veren 
yegane müeueselerdiır. 

u.ı.ai : M-;f Vekaleti kartı
amda Şubesi : S-...pezan. Telefon: 
3377. lıtanbul ıubemizde Ank.anm 
neıriyatmr bulabilirainiz.- llııdam 
yurdu ittisalinde. 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Topçular caddeııi No. 3 3 

1659 

MECCANEN 

incili Şerif 
kit ..... ıöadewwlıı isin adı e · • e 

yu:ımz: 

Meiıoa ele la BiWe Dpt. T. 2. 

GENE VE (SUlSSE) 
3306 

6935 

Mahalli lisanlarını mükemmelen bi

len bir Fransız Matmazeti lstanhul, iz. 
mir veye Ankaracla bir aile nezdinde 

mürebbiyelik arıyor. (Mürebbiye rama
z:ile İstanbul 176 No. lu po6ta kutusu 
na yazılması. (34811) 

• . lı•: 

Memalilci §arkİye Framıız Baokuı

- merbua (2000) adet ........ Ye .... 

beti yağlw Tin: .. ıiaı firioeti lıöase 

-.ı.tı 13-10-934 tarihine müaadif cu-

-~•-oi.. siiDü saat 9,30 da 1.-.b•I es-

ı..n Ye tahTilit Bor-ında açılı wttır

- ile sablacaiındıuı talip olaalana o 

cm ... saatte eabJ mahallinde hazır 

huhmmalan iliıı •olunuı-. (3496) 

DEVREDiLECEK 
iHTİRA BERATI 

"Yüz r.rafı şttfel gaz maıkesi,, ba.k
londoılô ihma için iktisat vekaleti 
amryi müdürlüğünden istihsel edilmit 
olan 19 teırinioani 932 tarih ve 1489 
-alı ihtira beo-abmn iıı.tiva ııı 

hukulnm bu kere bafluıınw devir ve,,. 
icara verilmesi teklil eclilmefo:te olmalr
la bu husuııta hızla ...J\ımat edinmek 
i ıteyen Zftatın 1 stwıl>ulcla, s.J.çelı..,ı
... Tat \awada 43 - 48 DIHWlllo i..._ 
...a.-ye ..WacaM!an iliıa ........ 

13419) 

J 1 ) al uliye - ,.. •ii 
msbtm:tf!siaden: 

İstanbul Tramvay şirketi naıruna 

kat Celal Beyin evwke Ş~ 
liir Gui cadde.iDcle 2 - S _...,., 
falı apartrmaAıacla biriaci .ımre.ı. 

...... .ı.. Gaaı- Sıdıılı.,.a ... 
tat efendiler aleyltleoWe açtığı 
zararm hiikmaı tahıili halılı:ın 
,,_ 14-11-934 t.iWi -L,•.,, 
....... i!Mea tel>lipt Yllf'" • iı 

daıra olunan Gaspar ve şoför Di 
fendiler gelmedikleri gibi dava 

hüküm ve ilanı- .ı..ı~eriee ~-

--. ••""*- ....._. > n, + 
idi gıyap lı:anın ittiluızile - •1 

detle ilanen telt!iii.e ,,. ---'I 
14-11·934 s-t...ı.a giooii .-
t löL" '------~ -·--•H ...._. m__,..-. 
leybı.;. a.ilııııi "'i '• ib"!wet1 
wfm .. itiraz et-mı.teri Ye 

me sünii itam- bulumnadıldan 

valualann UllUIİleybimaca lııalıool 
mit addedileceği ve davaya ..... 
rile J..lrdaceğı ilia ohtnur. C 

MOZAYEDE IU: SATIŞ 
1934 Teşrinievvdiıa 12 nd 

günü aabah - 10 da Beyoğ 
tikli.I cadcleıinde Rumeli lıanı
marah daire.iııcı., meırcllt ve 
D. M06kopwo Beye ait ve ııu...
rif oteli, ç..-klu ve Bd.elı 
mmyeôelerinclen ahnm" em 
yalar apartrmanı değittinnek 
müzayede sUtttile aatılacaktır • 

9 ~ ...... ınüniıl&ep ...... ,_ ...... 

ri yemefıı oda takmu, iki adet 
huiJe zeytin ve mavun ı.,.Pıa-- ~ 
yatak oda ta.krmı, hakiki ı,.;~ ti'{, 

keninden mamul kanape, koltuk .,. 
jer bıltnnı (Kliıriç otelinde) , 
llapolı ve .._ı -/itr em.aı.O 
Titria (Klinç) , Armut ağacı~ :J 
mul ve _..., İpdıli ile kaplı ,,,,., 
mamulib pyet zarif ...._ • ._..,,,,, 
kı-, (B..ı.eı. ıaraYJndaa) yine ......, 
mamulatı ve hakiki ı ... ilia _,_,, 
le kaolın aom paliıaadrdaa .. ~ 
salaiz bir lagili:o. Alon , FL ;l 
nadide bir antre takmu, im:z.Aı ~ 
lô GALLE eski aba.iurlan, ~ 
bir arabe1k lamba, (Fıncblııb .-"!I 
elan) , nadide Sen-es va:zoları. 
....,dra ıolıaları, kadife y 
Sahibinin Sesi gramofon, AR()I( 
ağaçlı Şam İ§i büyük ıdıkı 

• bir ingiliz. kaaası, Amerika 
çelık klasör çekmeli, Fransızca yıl 
ni 8 ciltlik Nuvo Larus Juplf 
t..iıbi ve kanun kitaploın, gayet 
T oilıriz. Sanıla, I.f n ve ...U
Pey ımenlerolen ıoo de 25 t;;;.,;...r 
ıur. S..tıt ı:ıetindir. .ıJ. 

Harpiı: A YUkaı Moslcopulo --:-~ 
YRZıhane ve ikametıihım T ....... ;! 
Cumhuriyet meyO...ada 1 ~ 
lu) apartımanıJUD S No. lu 
nakletnıiJtir. Telefon : 41467 
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::: •--ls-t-an_b_u_l_k_u_m_a_n_d_anlı __ ğı_s_a---ıı 
trnalma komisyonu il.anları 

e tJ lstanbul Kumandanlığına 
bağlı kıt'at hayvanatınm ih-

IL_.....!:ıs:!.T!.!A::.:N~B:;,;U~L:;;-B~E~L;;.;E;;.o_.ı ... Y .. E"'."s':'ı -:•:-LA_N_L_A_R_ı __ , 

Mühim ilan 
Eminönü Ayar Gurubu 

11-10-934 ila 17 -10-934 tarihi ne kadar : Be~azıt Nahiye Mer
kezınde 

\ 

ıncıll tiyacı için (207) ton s~an. 
rlfl//İ kapah zarf usuliyle 14 Bı~cı 

Teşrin 934 Pazar günü saat 
l8 16,30 da indirilmesi yapıla- 18-10-934 

caktır. isteklilerin teminat ve 

24-10-934 ,. ,, : Eminönü Kayma-,, 
kamlık binasında 

~d teklifnamelerini vaktinden ev 25-10-934 ,, 
O .,J vel ve şartname ve nümuneleri 
~ görmek üze~e de her ~ün Fın-

31-10-934 .. ,, : Küçükpazar nahiye 
merkezinde 

Fatih Ayı.:ır Gurubu 
,. _ __. dıklıda komısvona muraca

6
a
4

t)- ı 1-10-934 ,, 
~r' ları. (133) (58 

16-10-934 ,, ,, : Fatih Kaymakamlı-
ğı Ayar Dairesinde 

,, : Fener Nahiye mer· r1;>'9 6"111 
17-10-934 ,, 21-10-934 ·w I .. 

ınot· 

-!..,....-<' 

• • • " 
22-10-934 " 25-10-934 " 
27-10-934 " 31-10-934 .. 

kezinde ~ 
,, : Şehremini nahiye 

merkezinde 
,, : Bakırköy nahiye 

mel'kezinde 
• Beyoğlu Ayar Gurubu 

11-10-934 ,, 23-10-934 ,, ,, : Beyoğlu Kayma-
kamlık Dairesinde 

lstanbul Kumandanlığı kı· 
taatrrun vesaiti nakliye ihti
yacınr temin için (25) a?et 
çift atlı nakliye arabasr ıle 
(25) çift nakliye arabası ~o
şum takımı açık münakasa ile 
1atm alınacaktrr. ihalesi 14 
3irinci Teşrin 934 pazar günü 
::aat 15 dedir. Taliplerin şart
name ve nümunesini görmek 
Üzere her gün ve teminatlari
le beraber vaktinden evvel Fın
dıklıdaki Komisyonda hazır 

24-10-934 ,, 28-10-934 .. ,, : Beşiktaş Kaymakam
lık Dairesinde 

bulunmah?"!. : 137) (5894) 
E71Z 

••• 
Fırka Kıt'atı ihtiyacı için 

8100 kilo isoanak 24,300 kilo 
pırasa, 32,400 kilo lahana, 
7 200 kilo kuru soğan, 32,400 
kilo patates açık münakasa ile 
satın alınacaktır. İhalesi 28 
Teşrinievvel 934 Pazar günü 
aaat 16 dadır. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve teminat makbuzlariyle o 
gün vaktinde Fındıklıdaki 
komisyonda hazır hulunmala· 
rı. (168) (6389) 

6871 

••• 
İstanbul Kumandanlığı em 

rindeki kıtaat ihtiyacı için 25 
ton un pazarlıkla alınacaktır. 
Iııalesi 13 Birinci Teşrin 934 
.:umartesi günü saat 16 dadır. 
Taliplerin şartnaroo ve nümu
nesini görmek üzere her 
gün ve teminatlarile o gün 
vaktinden evvel Fındıklıdaki 
Komisyonda hazır bulunma
ları. (183) (6633) 

• • • 
İstanbul Kumandanlığı 

kıt'at ihtiyacı için 160 tona 
verilen fiat pahalı görüldüğün 
den yeniden pazarlrkla alına
caktır. İhalesi 13 Birinci Teş· 
rin 934 cumartesi günü saat 
14 dedir . Taliplerin şartname 
ve nümunesini görmek üzere 
her gün ve teminat makbuzla
riyle o gün vaktinde Fındıklı
da komisyonda hazrr bulun-
maları. (181) (6635) 

• • • 
İstanbul Kumandanlığı 

kıt'at hayvanatı ihtiyacı için 
150 ton yulafa verilen fiat pa· 
halı görüldüğünden yeniden 
Pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 
13 Birinci Teşrin 934 cumar· 
tesi günü saat 14 tedir. Talip· 
ferin şartname ve nümunesini 
görmek üzere her gün ve temi· 
nat makbuzlariyle o gün ve 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmaları. (182) (6634) 

lıtanbul ikinci iflis memurluğundan: 

30-10-934 ,, 31-10-934 

11-10-934 " 
Kadıköy 

17-10-934 

18-10-934 " 23-10-934 

24-10-934 .. 25-10-934 

27-10-934 " 28-10-934 

30-10-934 

31-10-934 

" ,. • Sarıyer Kaymakam
lık Dairesinde 

Ayar Gurubu 

" 

" 

.. 
,, 

,, : Kadıköy Ayar Mer
kezinde 

,, : Üsküdar Kayma
kamlık binası dahi
linde 

., : Beykoz kaymakam
lık binası dahilinde 

,, : Kartal btlediye dai
resinde 

,, : Maltepe Belediye 
Dairesinde 

,, •: Pendik Belediye Dai
resinde 

Yukarda yazılı tarih ve mahallerde ayar memurlukla
rınca esnaf ve müesseselerde mevçut damgasız baskül, kan
tar, terazi, tarh ve ölçeklerin muayene ve damgalanmaları 
yapılacağından damgasız ölçü kullananlar vaktinde müra
caatla ölçülerini damgala tırıl maları. 31-10-934 tarihinden 
sonra damgasız ölçü kullananlar hakmda kanuni muamele ifa 
edileceği ehemmiyetle ilan olu nur. (6639) 

-fstanbul 4 üncü fc;a MEmuriuğundan: 
Beşiktaşta Yıldız caddesinde Doktor Firesko apartma

nında 1 No. da sakin iken elye vm ikametgahı meçhul olan 
Ayşe hannna : 

Emniyet , andığından 
28-3-932 tarihinde 13176 hesap No. h borç senedi muci

bince 25-2-934 tarihine kadar 257 lira 43 kuruşa baliğ olan ve 
bu tarihten itibaren 18-6-933 tarihine kadar yüzde 9 faiz ve 
yüzde 6 komisyon ve faiz komisyon masarif yekiinu üzerin 
den yüzde 2,5 muamele vergisi ve 18-6-933 tarihinden sonra 
yüzde 9 faiz ve yüzde 3 komisyon ve faiz komisyon; ma· 
sarif yekiinu üzerinden yüzde 2,5 muamele vergisi he
sap ve ahzedilecek olan borcunuzu ödemediğiniz· 

. den ipotek gösterdiğiniz Erenköy Süadiye mahal 
lesinde Halim ağa sokağında eski 23 yeni 15 No. 
h bir evin temamr paraya çevrilmesi talebi.le adresinize gön
derilen ödeme emrine mübaşirin verdiği tasdikli meşruhattaıı 
ikametgahmızm meçhuliyeti anlaşılmıştır. 

llan tarihinden itibaren 20 gün zarfında işbu borcun 
istenen faiz ve komisyon vem uaınele vergisi ve masarifi sai
n .sile borcun tamamı veya bir . kısmına itirazınrz var ise biz
zat veya bir vekili kanuni gön deretek dermeyan etmeniz ve 
işbu müddetin mururundan so nra on gün içinde de borcun 
tediyesine bir sureti tesviye g östı.rmediğiniz takdirde ilan ta
rihi mebde olmak üzere 30 gün sonra icrai takibe başlanarak 
meıkUr gayrimenkulün satıla cağına dair olan ödeme emri ile 
senet sureti tebliğ makamına haim olmak üzere keyifyet 
934-2265 dosya numaruile t arafmıza ilanen tebliğ olunur. 

(~~~~---::--~~~~~~~~~~~~ 
Deniz Levazım Sahnalma 

Komisyonundant 
25000 Kilo Pirinç : açık eksiltmesi 3 ikinci teşrin 1934 cu

martesi saat 14 le. 
20000 Kilo Kuru fasulye: Açık eksiltmesi 3 ikinci.teşrin 1934 

cumartesi saat 15 de 
8000 Kilo Şeker : Açık eksil tmesi 3 İkinci teşrin 1934 cu· 

martesi saat 16 da. 
15000 Kilo Nohut: Açrk eksiltmesi 4 İkinci teşrin 1934 Pa

zar saat 14 de. 

Galatacla Gabay hanında 6 No. ela 
trıiifliı memleketler arasında nakliyat ve 

trıuvanlat Türle anonim !id<elıinin hiç 
bir malı olmadrğmdan icra ve ifliı ka

nununun zı 7 nci maddesi mucibince 

tasfiyenin tatiline karar verilmiıtir. 

Alacaklılardan her hangi birinin otuz 

gün zarfında iflasa mi;••allik muamele

lerin tatbiki istenileTdq naııran peıin 
\'erilmediği takdirde if.!,Asrn kap;;1tılaca

ğı hil:nmek üzere ilin olwıur. (3513) 
-----.,.,_~~~~~~~~~~ 

Deniz Levazım Deposu i çİn lüzumu olan yukarıda cins 
ve mıktarı yazılı dört kalem erzak hizalarında yazılı gün 
ve saatlerde açık eksiltme ile satın alınacaktır. İsteklilerin 
şartnamelerini görmek ve almak için her gün ve eksiltmeye 
gİereceklerin de o gün ve saatlerde Kasımpaşada Deniz Mat
baası karşısındaki komisyona gehneleri. (6566) 

1 ıtanbul ikinci it'iis 
dan 

memurluğuı>-

M cme<:e iflasına karar verilen 
la ulda Buyuk Çarf1da Zl No. lu 

;ogaz:>ıia çorapçı Arakel Papazyan e
f n nın tasfiye edilecek bir malı yok· 
ur. icra ve ıifl " ı K. nun 217 nci mad

d · nıucibince tasfiyenin tatiline ka, 
r r \'erilmiı olduğundan aıakadar ala
c ' 11 .1 • • a l{ ı arın otu.ı. gun zarfında uaırenu .. 
2 müracaatla iflasa müteallik muamele
lerinin dt vamını ~ıtemeleri ve icap e
den maorafları pe inen vermelerı laznn 
ıı:eleceği aksi takdirde if!iSJn kapalı • 

lac iı be:-nn ve tlan olunur. (3512) 

Darüşşafaka Müdüriyetinden: 
Talebe için münakasa ile dahili ve harici elbise, ve pazar· 

Irkla 350 adet kasket yaptırılacaktır. Elbiseye ait şaıtları 
öğrenmek isteyenlerin her giin ve münakasaya iştirak et· 
mek üzere T eşrinievvelin 17 nci çarşamba günü saat 9 da. 

Kasket nümunelerini go rmek isteyenler her gün ve 
talip olanlar T eşrinievvelin 20 inci cumartesi sabahı saat 9 
da Nuruosmaniyedeki Cemiy eti T edrisiye Merkezine mü
racaatları. (6617) 

• 
İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları . 

Safranboluda bulunan kı
t 'at için İkİl'ÜZ yetmiş bin ki
lo rekompoze lave kömürü 
25-10-934 saat 15,30 da ka
palr zarfla alınacaktır. Talip
lerin sartnamesini görmek i
cin T ~phanede Levazım .~mir
liği satınalma komisyona'la ve 
n ıünakasasına İştirak e&nek
lerin Safranboluda satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

Vize kıt'atınm ihtiyacı olan 1 Merzifon garnizonundaki 
11027 kilo gaz yağr pazarlığı kıtaat ihtiyacı iç:n (215) bin 
16-10-934 günü saat 15 tedir. kilo ekmeklik un kapalı zarf 
Evsaf ve şerait eskisi gibidir. usulile. münakasaya konmuş· 
İsteklilerin belli gün ve saatte tur. Talipler şartnameyi ls
teminatlariyle birlikte komis- tanbul, Ankara, Samsun, Mer• 
ynumuza müracaatları. (396) zifon Satınalma Komisyon• 

(6590) 7071 larında görebilirler. ihale 1 . .. . 

(374) (6417) 6900 .. . ~ 
, • 

Çorlu ve Muratlı garnizo-

Pınarhisar kıt'atınrn ihti- ikinci Teşrin 934 perşembe 
yacı olan 13000 kilo Patates gün;l saat 15 de Merzifon Sa· 
pa?:arlığı 16-10-934 saat 15 tc tınalma Komisyonunda icra 
dir. Evsaf ve şerait eskisi gi- etlılecektir. istekliler (1540) 
bidir. İsteklilerin belli gün ve liralık teminat mektubu ve tek 
sar-.tte teminatlariyle birlikte liflerile müracaat e; lemeleri. nundaki kıt'atm ihtiyacı için 

açık münakasa ile 4496 kilo 
lrırmızı mercimek satın alına· 
caktır. İhale günü 27-10-934 
cumartesi gÜnÜ saat 15,30 da
dır. Nümune ve evsafını gör
mek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin belli gün ve saatte teminat
lariyle birlikte Çorludaki ko
misyonumuza müracaatları. 

(375) (6418) 6901 
• • • 

Vize kıt'atmm ihtiyacı ı 
olan 7861 kilo mercimek pa
zarlrğı 14-10-934 saat 15 te
dir. Evsaf ve şerait eskisi gi 
bidir. İsteklilerin belli gün ve 
saatte teminatlariyle birlikte 
komisyonumuza müracaatlan. 

(395) (6589) 7069 .... 
Pınarhisar kıt'atınm ihti 

yacı olc..-1 420 kilo beyaz pey
nir pazarlığı 4-11-34 saat 15 
tedir. Evsaf ve şerait eskisi gi
bidir. İsteklilerin belli gün ve 
saatte teminatlariyle birlikte 
komis}ı.:>numuza müracaatla-
rı. ( 401) (6595) 

7070 
• • • 

Vize kıt'atmm ihtiyacı 
571 kilo kuru soğan pazarlığı 
16-10-934 günü saat 15 tedir. 
Evsaf ve şerait eskisi gibidir. 
isteklilerin belli gün ve saatte 
teminatlariyle birlikte komis
yonumuza müracaatları. 

(393) (6586) 7066 
:{- * ~ 

Vize kıtaatı ihtiyacı ıçın 
~ J 89 kilo Şehriye pazarhkla 
satın al•nacaktır. .U..alesi 
20-10-934 saat 15 tedir. Ta
liplerin şartnameyi görmek 
ü_z~re her gün ve pazarlığa iş
lırak etmek üzere belli gün ve 
saatte Vizede Komisyonumu
za müracaatlarL (418) 
(6620) 

• • • 
T ekirdağı kıtaat ve müesse-

satında l"llllanılmak üzere Lin
yit maden kömürü ve odun ya· 
kabilecek (50) büyük (80) 
küçük soba yeniden tadil edil
miş şartnamesi mucjbince 
25-9-934 tarih~nden itibaren 
açık münakasaya konulmuş
tur. İhalesi 15-10-934 tarihi 
ne rastlayan pazartesi günü 
s~~~~ 15 dedir. Evsaf ve şeraiti· 
nı ogrenmek ve nümunesini 
görmek İsteyenlerin her gün 
ve münakaaaya İştirak edecek· 
lerin de belli gün ve saatte T e~ 
kirdağında Fırka Satınalma 
Konıisyonuna müracaatları. 
<582> (6471) 6967 .... 

Tokat Garnizonunun sene
lik ihtiyacı için münakasaya 
~onulan 132 bin kilo elanek
lik un~a, 3~25 kilo sade yağı. 
~a ~e~~len !ıat komisyonca ga
la &:0~uldügünden 1-10-934 
tarıhı.?de Ye?iden ihalesi yapd 
mak uzere hır ay müddetle mü 
n.ak~sa~ın temdidine karar ve
rdmı~~ır · Taliplerin komisy0 • 

na muracaatları. (416) 
• - (6576) 7065 

"' * .;. 
Beşyüz elli bin kilo saman 

kapalı zarf usuliyle ihalesi 31 T .. 
~ş~~nıevvel 934 çarşamba 

g-unu s.aat on dörttedir. Şart· 
ııamesıni görmek üzere her 
gün ve ihale gününde v~kti 
muayyeninden evvel teminat 
ve teklif mektuplarını mak 
buz mukabilinde Ankara Le
v3:zıtn Amirliği satınalma ko· 
mısyonu Riyasetine vermeleri, 

(370) (6428) 6902 

koın:syonumuza rnüracaatla- (421) (6619) - . . . 
rı. (397) (6591) 

7072 
• • • 

Vi:ı:e kıt'atmın ihtiyac.:ı 
olan ] 4662 kilo patates pazar
bğı 16-10-934 saat 15 tedir. 
Evsaf ve şerait eskisi gibidir. 
isteklilerin belli gÜn ve saatte 
teıninatlariyle birlikte komis
yonumuza nuirac211,tları. 

(398} (6592) 7073 
* • f: 

Pınarhisar kıt'atının ihti-
yacı olan 9222 kilo gaz pazar
lığı 16-10-934 günü saat 15 

' tedir. Evsaf ve şeı·ait eskisi 
gibtdir. İsteklilerin belli gün 
ve saatte teminatlariyle birlik
te komisyonumuza müracaat-
ları. (399) (6593) 

7074 
• • • 

Pınarhisar kıt'atırun ihti-
yacı olan 4940 kilo kuru so
ğan pazarlıeı 16-10-934 gü
nü saat 15 tedir. Evsaf ve se 
rait eskisi gibidir. İsteklilerin 
belli gün ve saatte teminatla
riyle birlikte komisyonumuza 
müracaatları. (400) (6594) 

7075 
' ... 

İzmit Mu. kıt'atınm 97800 
kilo kuru fasulya ihtiyacı ka
palı zarf usuliyle satın alına
caktır. İhalesi 28 Teşrinievvel 
934 pazar günü saat 15 dedir. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek için her gün ve münakasa
aına iştirak edeceklerin belli 
gün ve saatten evvel İzmit se-.
tmalma komisyonuna teklir 
mektuplarını vermeleri. 
(372) (6429) 

6903 
• • • 

Tekirdağ kıtaatı ihtiyacı 
için 18.000 kilo ve Malkara 
kıtaatı ihtiyacı için 10,000 ki 
cem'an 28,000 kilo çorbalık 
şehriyenin açık münakasa su
retile ihale günü olan 10-9-934 
tarihinde talip zuhur etmed:
ğindt"n ihale müddeti bir hafta 
terndit edilerek 18-9-934 salı 
günü saat 15 e taliki ilan e
dilnıişti. Mezkur günde işbu 
§Chı-iyelere talip çı~adığın
dan bir ay zarfında pazarlık
la alınmak üzere ihale günü
nün 18-10-934 perşembe gü
nü saat 10 da yapılacaktır. 
Evsaf ve şeraitini öğrenmek is 
teyenJerin her gün ve münaka
aaya İşt.irak edeceklerin de bel
li gün ve saatte T ekirdağmda 
Fırka Satınalma Komisyonu
na muracaatları. (297) 

(5996) 6723 
'!· ...... 

Çorlu Muratlı garnizonun
daki kıt'atı ihtiyacı için açık 
münakasa ile 11775 kilo yeşil 
mercimek satın alınacaktır. i
hale günü 27 -10-934 cumar
tesi günü saat 15 dedir. Nü
mune ve evsafını görmek is
teyenlerin her gün ve müna
kasaya iııtirak edeceklerin bel
li gün ve saatte teminatlariy
le birlikte Çorludaki komis
yonumuza miiracaatları. 

(373) (6416) 6899 

••• 
Darıcadaki kıtaat ıçın 

26000 kilo Kuru Fasulye 
14-10-934 pazar günü saat 15 
de pazarlıkla satın alınacak
tır. Taliplerin şartnamesini 

. görmek için her gün ve pazar· 
hğ-ına iştirak edeceklerin Da
rıcada Satın Alma Komisyo
nuna müracatları. ( 417) 
(6618) 

Yüz seksen bin kilo bulgur 
kapalı zarf usulile ihalesi 5 
T eı,:rinisani 934 pazartesi gÜ· 
nü saat on dörtte yapılacaktır. 
Sartnrunesini görmek üzere 
her gün ve vakti muayyenin
den evvel dahi teminat ve tek
lif mektuplarım Ankara Le-· 
vazTJll Amirliği Satınalma Ko· 
misyonuna vc.:rmeleri, (419) 
(6622) ..... 

Aşağıda miktarları yazılan 
Fırkanın senelik odun ihtiyacı 
mükaddima kapalı zarfla mü· 
nakasaya konulmuş ve ihale 
günü zuhur eden taliplerin 

' verdiği fiat gali görülmü~ ol- r 
masından pazarlıkla 11-10- 1 
934 perşembe günü saat on 
beşte ayrı ayrı ihaleleri yapıla 
cağından tıılİplerin yüzde ye 
di buçuk teminatı muvakkate
lerile birlikte Canakkalede 
Komisyonumuza -müracaatla-
rı. (420) (6621) 
3,051,000 kilo Odun : Bay

ramiçdeki kıtaat ile Ay- 1 

vacıktaki kıtaat için. ı 
3,355,000 kilo odcn: Ezine, 

Geyikli, K İrazlıdaki kıta;L 
tı için .. .. 
Vize ktı'atmın ihtiyacı için 

2456 kilo toz şeker pazarlığı 
18-10-934 perşembe günü l 
saat 15 tedir. Evsaf ve şerait 
eskisi gibidir. İsteklilerin bel· 
li gün ve saatte teminatlariylo 
birlikte komisyonumuza mü-
racaatları. (394) (6588) 

7()611 
• • • 

Pınarhisar kıt'atınm ihti
yacı olan 2026 kilo Toz şeker 
pazarlığı 16-10-934 saat 15 
tedir. Evsaf ve şerait eskisi 
gibidir. İsteklilerin belli gün 
ve saatte teminatlariyle birlik· 
le komisyonumuza müracaat· 
ları. (392) (6587) 

7061 . ,, . 
Pınarhisar lataatı ihtiyacı 

için 1231 kilo Şehriye pazar· 
lıkla satın alınacaktır. İhale 
günü 20-10-934 saat 15 tedir. 
Taliplerin şartnameyi görmelı 
Üzere her gün ve pazarlığa iş
tirak etmek üzere belli gün ve 
aaatte Komisyonumuza mü-
racaatları. ( 422) (6623) 

~ . . 
Bergama ve civar lat'atnuı. 

ihtiyacı olan 383 ton kuru Ol 
430 ton saman 8-11-934 per· 
şembe günü kuru Ot saat 1 O 
da Saman 11 de olmak üzere 
kapalı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. Şartnamesini gör· 
mek İsteyenlerin her gün ko
misyona müracaatları ve ver· 
meğe istekli olanların da ihale 
gün ve saatinden evvel Ber
gama Askeri Satınalma ko
misyonuna müracaatları. 
(409) (6584) 

• • • 
Vize kıt'atmm ihtiyacı o- 1 

lan 26615 kilo Fasulye 7861 
kilo Mercimeğe verilen fiat pa• 
halı görüldüğünden on gün 
temditle pazarlığı 14-10-934 
pazar gününe talik edilmiştir. 
Taliplerin Komisyonumuza 
müracaatları. (410) (6575) 

7064 

Zayi: 5 Aydan beri nüfus tezkerem ile 
mühürümü ve 2 adet fotoğrafunı zay; et
tim, müfıürüm ile hiç kimseye boı·cum nı 
muamelem olmadığuu ilan ederim. 

Beyoğlu Saluzağacı caddeıi No. UM 
3491 HACER 
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•• 
Hasan • 

rı 
•• •• suru 

Öksürük, nezle, bronıit, boğaz ve göğüs hastalıklarile sesi kı•ılanlara tifai tesirleri çoktur. 30 kuruştur. HASAN ECZA DEPOSU 

Türkiye Ziraat Bankası 
• 
idare Meclisinden: 

Türkiye Ziraat Bankası Umumi heyeti adi surette 
olarak ikinci teşrinin 11 inci pazar gÜnü saat 15 te An
karada Banka met>kez binasında toplanacaktır. Aşağı
da isimleri yazılı murahhas Beylerin tayin edilen gün 
ve saatte teşrifleri rica olunur. 

Toplantıda görüşülecek işler 
1 1933 yılı muamele ve hesapları hakkında idare 

Meclisi ve murakıp raporlarının okunması. 
2 - 1933 yılı bilanço ,kar ve zarar hesaplarinın tas ti

ki ve idare Meclisi raporunun tasvibi ile azasının 
ibrası, 

3"'- 1934 senesinde Cumhuriyet Merkez Banl<ası 
idare Meclisi azalığına intihaplarmdan dolayı 
istifa eden iki aza yerine statümüzün 54 üncü 
maddesine tevfikan muvakkat olarak seçilen iki 
azanın intihaplarının tastiki 

4 - Statümüzün 53 üncü maddesi mucibince müd
detleri biten üç aza yerine aza seçilınesi 

5 Murakiplerin 933 yılı ücretlerinin tayini, 
6 1935 yılı için iki murakip ve iki yedek murakip 

seçilmesi, 
Vilayetler ve Murahhaslar 

Afyon Nafia Vekili Ali ve M~b'us Cemal ve izzet Ulvi 

Amasya Meb'us 
Ankara .. 

Beyler 
Esat Bey 
Rıfat, Şakir, ve Erzincan Meb'usu Saffet 
Beyler. 

Antalya ., Rasih, Numan Beyler 
Aydın ,, Adnan, Fuat, Tahsin Beyler. , 
Balıkesir T.B.M.M.Reisi Kazım Paşa Hz. Meb'us lbrahim, 

Pertev Beyler 
Meb'us Ihsan Bey Bay azıt 

Bilecik 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 

.. 
" .. 
" .. 

Çankırı .. 
Çoruh .. 
Çorum 
Denizli 
Diyarıbekir ,, 
Edirne" 

" .. 
.. 

Erzincan 
Erzurum 
Elaziz 
Eskişehir 

" 
" 
" .. 

Gaziayıntap ,. 
Cireson • ,, 
Gümüşhane ,, 
Isparta ,, 
İstanbul 

" 

Hayrettin, lbrahim Beyler 
Şükrü, Dr Emin Cemal Beyler 
Mustafa Şeref Bey 
Refet, Emin Fikri, Galip Beyler 
Şükrü, Ziya Gevher, Osman Niyazi Bey
ler. 

' Rıfat, Ziya Beyler. 
Esat Bey 
ismet, lsmail Kemal Beyler. 
Necip Ali, Yusuf Ziya, Ka;ı:ım Beyler 
Zülfi Bey -. 
Faik, Şeref Beyler 
Abdülhak Bey 
'.Asım, Aziz Beyler 

' Fazıl Ahmet, Tahsin Beyler 
Emin, Sivrihisar Belediye' reisi Abidin 
Beyler. · 1 
Kılıç Ali, Nuri Beyler 
Ihsan Paşa, Münir BeJ 
Hasan Fehmi Bey 
Mükerrem, Kemal Turan Beyleı 
Ziyaettin, Selah Cimcoz ve Mardin 
Meb'usu Ali Rıza Beyler 

Kars ,, Baha Tali Bey 
Kırklareli ,, Şevket Bey 
Kastaır,onu ,. ıTahsin, Refik, Ali Rıza Beyler· 
Kayseri ,. Reşit, Ahmet Hilmi Beyler 
Kırşehir ,, Lütfi Müfit Bey 
Kocaeli ,. ! Ali, Ra~p Beyler 
Kony; ,, ....l'Mustafa, Kazım, Refik Beyler 
Kütahya C.H.F.K. Um. Meb'us Recep, -

Meb'us Hakkı, Ik ahim Beyler 
Malatya Baş Vekil ismet Paşa Hazretleri, Talat Bey. 
Manisa Meb'us Refik Şevket, Turgut, Aksaray Meb'usu 

Yaşar Beyler 
,, /' .. .. 
" .. .. 

MithatBey 
,.Ali Rıza Bey . 
ı Hüseyin Avni, Nuri Beyler 
Hasan Reşit Bey ·
Halit, Faik Beyler · 

1 Şevket, Hamdi Beyler 

Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Ordu 
Samsun 
Seyhan 

,, J Etem, Zühtü Beyler 
Çiftçi Cavit Ihsan, Kazım Zeki, Ateş zade Ha-

.. san Beyler 
Meb'us Mahmut Bey Siirt 

Sinop 
Sivas 
Tekirdaj 
·Tok~t 
Trabzon 

.. .. 
" .. 
" 1 

Urfa ., 
Van ,, 
Yozgat ,. 
Zonguldak ,. 
lçel ,, 

Recep Zühtü, Hulusi Beyler 
Rasim, Remzi Beyler 
CeIJJil, Celal Nuri Beyler 
Süreyya, Mustafa Beyler 
Eyüp zade Daniş ve Tüccardan Kırza<le 
Sevki Bevler 
Ali Saip Bey ' 
Hakkı Bey 
Sungur, Süleyman Sırrı Beyler 
Halil Rifat, Ragıp Beyler 
Hamdi, Ferit Ce!al, Hafız Emin B 

6611\ 
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• 
Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 

Sıra Semti Mahalleli Sokaiı Cinsi His1eal Emllk Hiueye gl5re rl' 
No. 11 No.1111 hammen kıyıDed 
1401 Fener Sifrikoz Fener Ar•• Tamamı 205 2700 T. L. 
1402 AluaraJ Kitipka•ım Değirmeıı AJıtap lıane 1/2 52 1200 ,, 
1406 Beyoj'lu YeDİfebir Mabıasıır ,. 4/7 5 1012 " 

Yukarıda evsafı yaıılı gayrımenkuller 6/10/934 tarihindeki ıatııında mOıterl bul•adıiındall satııları bir hafta mtlddetle uzalblmıtbt• 
ihaleleri 13/10/934 cumarteıi günü ıaat on dörttedir. Şartnıme bankam.ıs kapı•ına Hılmııbr. Taliplerin Galatıda Hki Kredi Liyone b ... 
ka11 binasındaki •atıf komiıyonuna mllracaatlan, (6516) 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A-.teleri ı Karaköy Köprilbaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzaıle 

.. __ ... Han. Tel 22741'---ı; 

TRABZON 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( Cncil \ akır Ha11 fatanbul 

Sürat yolu 
GOLCEMAL vapuru 11 Bi· 
rinci T etrin PERŞEMBE 20 
de Galata rıhtımından kalka
cak. Giditte İnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, 
Hopa'ya. Dönütte bunlara ila
veten Pazar, Of, Polathane'ye 
uğrayacaktı!'. ( 6568) 7088 

Ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin { % 60) ı Türkler elindedir. 

Tlirklye fı Bankası tarafından leıkil olunmuştur, İdare meclisi ve mlldürlew 
he9eti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke
Udir. Türkiyenin her tarafında (200) il geçe!I acentalanauı hepal TürktUr. Tilr .. 
kiyenin en mibim mUeaseaelerinin vebankalarının aigortalafıııı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, · Kaza, Otomobil 
ıİiortalarını en iyi ıuaitıe lapar. Haur vukuundoı zararları allr'at ve kolaylıkla lider,' Bartın yolu 

BURSA vapuru 11 Birinci 
Tetrin PERŞEMBE 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak. 
Mutat iskelelere uğrayarak Ci
de'ye kadar gidip dönecektir . 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 6650 

(6569) 7089 
ı .... BONO~ı 

"" ...,. .....,.,. ,~lok .,..ı.ıw I 
veaikası üzerine muamele yapar• 

Balıkpazar Makıucliye Han N. 35 
Uğurlu Z. Deniı 

KARADENiZ 
Cumartesi Postası 

VAT AN vapuru 13 Birinci 
Tetrin CUl\1ARTESl 18 de 
Galata rıhtımından kalkacak. 
Gidişte İnebolu, Sinop, Samsun, 
Giresun, Trabzon, Rize, Hopa
ya. Dönüfte bunlara ilaveten 
Pazar, Sürırıene, Fatsa ve On· 
ye'ye uğrayacaktır. (6616) 

7049 

11lJA YENEHANE NAKLİ 
Di§ tabibi 

Mehmet Necati 
Yeni postane karı111ndaki muayene· 
hanesini Taksim tramvay durağı kar· 
tısında Kamer palaıa 1 inci kata 

nakletmiıtir. Yeni telefon : 49313. .. 
6930 (3241) 

Hali tasfiyede bulunan 

'lstaıibul Liman İnhisar Şirketi l 
Muvakkat İdare Heyetinden : 

1 Eylül 934 tarihinden 934 Ağtıstos gayesine kadar muteber 
olan müessesemiz tarifesinin lktitat Vekaleti celilesinin tasvibi ile 
935 Şubat gayesine kadar aynen tı~nıdit olunduğunu muhte~m tüc
car ve iş sahiplerince maliirn olmak üzre ilin olunur . 

• EVKAF MODlRlYETl iLANLARI 1 f. _____ ......._ ____ _. 

Tahmin olunan 
Bedel 

Lira Kuruş 
312 50 

90 00 

Büyükçarşı'da Haffaflar sokağında 40 No.lu 
dükkanın 5-8 hissesi. (2064) 

ı 

Küçükpazar'da Hoca Hayreddin mahallesin· 
· - de Yoğurtçu sokağında eski 25-27 yeni 35 

' 00 

1000 ()0 

417 00 

114 00 

658 00 

l079 00 

No. lu tamamı 24 metre terbiinde olan arsa· 
nın 3-4 hissesi. (5509) 
Beyazıtta Sekbanbll§ı yakupağa mahallesin
de Hasanpaşa karakolu sokağında eski 133 
yeni 127 No, lu dükkanın 1-12 hissesi. 
' (1307) 
Anadolu kavağında atik yangın yeri cedit 
setüstü sokağında eski 17-19 yeni 10-1 O No. 
lu bir kıt'a bostan ile-setüstünde vaki hane• 
nin nısıf hissesi. (5) 
Büyükdere'de Çarşı iskelesi sokağında el
yevm 10-12 No. lu hane vaktile ayrı ayrı 
dükkan olup bunlardan 10 No. lu mahallin 
1-3 12 No. lu mahallin nısıf hissesi. (3024) 
Ahı çelebi mahallesinde yumurtacılar soka
ğında 262 No. lu bir bap dükkanın 1-7 his· 
sesi. (1095) 
Uıküdar Çakırcı Hasan paşa mahallesinde 
Uzunyol ve Mes'udiye sokaklarında 3, 5, 7, 
11, 13, 15, 17, 21ve3 ev mükerrer 3, 5, 7, 9, 
11 No. lu mukaddema beş bap dükkan ve Se
kiz bap haneyi müştemil han elyevm tamamı 
2632 metre terbiinde bulunan arsanın 1 -6 
hissesi. ( 445) 
Çenberlitaş'ta Atik Ali paşa mahallesinde 
,Tavukpazarı caddesinde 3-5 No. lu üstünde 
odaları bulunan kagir dükkanın 69-192 his
sesi. ( 4994) 

Yukarıdaki hisseli emlak satılmak üzere dörthafta müd
detle ilana çıkarılmıştır. İhale: i 3-11-934 tarihli cumartesi 
günu saat on beştedir. Taliplerin pey akçeleriyle beraber Mah
lu18.t kalemine müracaatları. (6368} 

·~§rllıırı·v~·io§uftaloınfogı~nı-oe~rec2 
. .. ., - -d • • b ........... h \; ır 'ılaç ısterkenJ aıma ._suzıerı~ a 

tırlayınıti' Alaca~ınıi""'m:;ı, Halllkf olma! 

İstanbul S•hhi Müesseseler Satınal
ma Komisyonu Reisliğinden: 

Tıp Talebe yurdu için lüzumu olan (800) metre paltolulı 
kumaş olbaptaki şartname ve nümunesi veçhile ve 23 birinci 
Te§rin 934 Salı gönü saat 14 te aleni münakasa suretiyle_. .. 
tın alınacaktır. isteklilerin müracaatları. ,(6273) ....ı 

61P 

Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarları 
Yeni Beyoğlu şubesi 

14 Birinci latrinde açılacaktır 
Yeni mağaza, İstiklal caddesinde Ti' 
nele doğru giderken sağda 320 nunıa· 
rada Yıldız apartımanı altındadır 

E•ki mata11, aakU •uamelesi için kap•tıl' 
mıtbr. Acele alıcatınız efYa •arıa Bıbç,. 
kapıda IST AN BUL YERLi MALLAR PAZ!.' 
RiNA mOracaat etmenis rica elunur. 

-


