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Dün memleketin her tara
fında başlıyan Belediye inti
habı akşam bitti, her yerde 
fırka namzetleri kazandılar. 

FlA Tt 5 KURUŞTUR. 1 

. ·~ "' 

Sahip ve Baımuharriri : Siirt Meb'uıu MAHMUT 

9 uncu ıene No. 3116 CUMA 12 T. EVVEL 1934 

ispanyada dağlara ve köy
lere çe'kilen bir kısım asilerle 
hükumet kuvvetleri arasında 
çarpışmalar devem ediyor. 
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Öz türkçe 
Yazılarımız 

Elim suikastla yeni bir sa/lıa M. Bartlıou'nun cenazesi Pariste 

İki yıldanberi koşarcasma iler~
leyen türkçe yazma gidişi, son Dıl 
kurultayındanberi bütün yazılar
da öz türkçeliğe doğru geniş bir a
tılış yolunu tutmuştur. Bundan se· 
vinmeyecek kimse yoktur. Yazıla
nmızı öz dilimizle yazmak, a;nl!'· 
Yanları çoğaltarak dütüncelenmı-
zi daha geniş ölçüde ya~~ d~· 
meldir. Bir yazıcının en buyuk ~!: 
leği, yazdığı yazıyı elden geldıgı 
kadar çok yurtt~ okutmak ve an· 
latmaktır. Bu bakımdan yazıları
mızın olabildiği kadar konuşurc_a
•ına öz türkçe yazılmasını hep ıs· 
teriz. Tarama dergisi bu yolda yazı
lar için iyi bir yol gösterici sayı
labilir. Yalnız bunu da iyi kullan· 
mak gerektir. 

Son günler!de bir takım yazılar· 
Cla şöyle bir koku sezilmektedir: 
Düşündüğümüzü önce osmanlıca 
yazmak, sonra dergiyi açarak ~er 
arapça veya farsça sözün Y~~ıne 
bir türkçe karşılık koymak. Boyle
ce · yazılarımızda bir tercüme ko
kuıu kendini gösteriyor ki, düşün
cemize göre, en çok bundan çe
kinmemiz gerektin. Bir dilden baş 
ka dile tercüme yaparken bile ke· 
limesi kelimesine karşılıklar konu
lamaz. Her dilin kendine göre bir 
söyleniş ve yazılışı vardır. Ömek o
larak Action française gazetesinin 
birinci sayfasından şu küçük cüm· 
leyi alalım: 

"Quand M. Tituluco Jonne sa 
'demiBSion c'est que la France esi ' . attaquee en Rownanıe.,, 
Şu küçük yazıyı kelimesi kelime

•ine türkçeye çevirirsek, böyle de
meliyiz: 

" Oaıakit lıi M. T itulesco verir İs· 
tilasını budur ki Fransa taarruza 
ağramı,tır Romanya'da,, 

Bu kadar gülünç olan bu tercü
menin doğrusu töyledir: 

"Mösyo Titulesco'nun istifasını 
'Vermesi, Romanya'da Frama'nın 
taarruza uğradığını Böaterir.,, 

Görülüyor ki bir dilden ~a 
dile tercüme yaparken b~le kelimesi 
kelimesine ka~ılık 1<0yamıyoruz. 
Osmanlıca dediğimiz dil türkçenin 
büsbütün yabancısı değildir. Çok 
yabancı söz karışmıf bir türkçe de
mel<tir. Bununla beraber, osmanl~
cadan türkçeye çevirirken de kelı· 
me kelime karşılık koymak gene 
böyle gülünçlükler ve şaşııtıcı ya· 
zılar yaratmaktan geri kalmıyo~. 
Osmanlıcada klite halini almıt bır 
takım terkipler vardır. "nazarı dik
kat" «vaz'iyet» gibi. Bunları «dik
kat ~özü», «el koymak» gibi tekil
lerle tercüme etmek, birdenbire 
okuyanları tafırtabilir. Çünkü biz 
"nazarı dikkatimi celbetti" dedi • 
gimiz vakit bunda nazarın bakrş 
demek olduğunu dütünmeyiz bile. 
Bunun gibi "vaz'ıyet" sözünde de 
koymak ve el manaları ayn ay~ı 
batıra gelmez. Türkçe olarak hır 
Jeyİn gözümüze çarptığım, ya~~t 
lııir ite batladığ1Dll2ı anlatmak ıçın 
"dikkat gözümü çekti" yahut "bu 
İte el koydum" demek bize göre, 
omnanlıca şivesile türkçe söylemek 
Clemektir. ' 

Halbuki düfiincemizi 'doğrudan 
'doğruya türkçe olarak "bu it gözü
me çarptı" yahut "şunu yapmağa 
giriştim". "HükUnıet bu iti yapma· 
ğa başladı" gibi tekilleıı altında 
pek iyi anlatabiliriz ve böyle yazdı
ğımız vakit herkes ne demek iste· 
diğimizi anlar. . 

Öz türkçe yazmak yolund~ ?· 
lışmalar yeni batlamıt sayılabılır. 
Yıllarca osmanlıca yazmağa alı~mı~ 
olanlar, ilklerde b~'e tepcü~e ~ı: 
lıklı yazılardan pek. te kendılerıı~ı 
kurtaramazlar. Yalnız diışünmelı· 
Yiz ki öz türl<çe yazmak it7 bir ge· 
çi .. i moda i,i değildir. Büyük bir in
lnlabın önündeyis. Ve bu inkılabın 
huyiık biı hedefi vardır: Türkiye
d okur yazarları alabildiğine ar • 
tırma bilirlerin bilgilerini ola • 
bıldığ kadar çok yurttaşa kolayca 
ve açıkça bildirmek. 

l,te bunun için bizi buraya gö
türecek n kısa yolu bulmalıyız. 
Bu da yazılarımızda osmanlıcadan 
tercüm kokusu bırakmamak. Pek 
hıkıya gelmedikçe konuşulan ve 

erkesçe kolayca anlaşılan dil çer· 
Çe1 veaınden çıkmamağa çalışmakla <> ur. 

Ancak boyleliklc yazımız. kendi-

Suikast yapılacağı Belçikada Fransız kabinesinin istifa 
daha evvel anlaşılmış mı idi? etmesi ihtimali var! 

Dahiliye nazırı değiştirilecek mi? 

Katilin suç ortaklarından biri yaka
landı, fakat kaçmağa muvaffak oldu 

Gazi Hazretlerini kralın cenaze alayında Tevfik Rüşt~ 
Beyin riya"._nJindeki bir heyet temsil edecek 

• 

Ankarada Hariciye Vekaleti binaaın
Ja müteaıelfa kralın ölümü münaae • 

betile bayrak yanya indirildi. 

MARSILYA, 11 (A.A.) - Kral 
Alek&andr'm cenaze6i, dün o~led<"n 
oonra, hükUnıet konağında hazırlanan 

.sandukanın üzerine yatı 
rılmııtır, Cenazeye bü • 
yük üniforma giydiril • 
mittir. Yanı batında M. 
Barlhou yatıyor. Reiai • 
cumhur M. Lebrun, Kra 
liçenin huzurunda ölü • 
leri aela;.,lamııtır. Mü • 
tealuben Kraliçe çekil • 
mittir. Kralın tabulu, 
bir cenaze arabuına biıt 
dirilerek, bir hüzün ve 
elem havaaı içinde, MIU' 
ailyarun b~lıca cadde • 
)erini takiben limana 
indirilmiıtir. Yolda, mu 
zika Yugoalav milli mar 
fi ile Maneyez'i çalıyor 
du. iki taraflı aaker aew 
)ima durm.,.tu. Ceainı 

çelenklerle dolu bir a • 
raba önd.,.. gidiyor, Kr& 
liç.e, Reia.icumhur, Kra
lın aileai, M. Herriot ile 
Tardieu ve elem içinde 
muazzam bir kalabalık 

Yeni lıral Piyer Fransa hükumeti tarafından Le • 
gion d' honneur niıani/e taltif edildiği esnada, re• 
•imde görülenkr müteveffa Kral ile Kraliçe ııe 

Frann:ıı hükumetinin münreuilleriJir 

cenazeyi ta.kip ediyordtL Tabut, Sırp 1 har•ket etti. Franaanın Clebfft Dü • 
:r.abitlerinin kucağında (Dobn"nik) ken kruvazörleri ile Gerio ve V~utour 
kruvazörüne iri<ab edildi. Bır daki • torpitoları, Yugo•l.avraya. kadar, Dub 
kaide tevkir ıükıitunu müteakip ıı:emi (Devamı 5 ıncı sahı(ede) 
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· Torpidolar Ga"lata nhtrmında 

Fransız torpitoları geldi 
Doıt milletin torpitoları dün geldiler 

ve mütekabil merasim yapıldı 
Limanmuzı ziyaret 

edeceğini yazdığımız 

Fran&arun Guepard ve 
Caaaard torpido muhrip 
leri dün aabah aaat ııe · 
kizde vuıl olmuılardır. 
Muhripler 21 pare top 
abnak auretile f"bri ..,. 
liımlamıtlar ve bu top

lara Selimiyeclen atılan 
toplarla mukabele edil· 
mittir. Muhripler bun • 
dan aonra Galata rıhtı· 
mına yan&flllıtlardır. Kı 
mandan Amiral Rivel 
dün aabah Fransız sefa 
reli ne ıı:iderek aefir M. 
Kammerer'i ziyaret t"t .. 

mittir. Bili.hara vali Mu 
hitıin Beyi ve htanbı• I 
kumandanı Halia Paıayı 
ziyaret etmitıir. Mulıit· 
tin Bey ve Halis Paıa 
akşam üzeri Guepard 
torpido muhribine gide 
rek Amiral Rivet'nin zi· '.Amiral Hz. l•tanbul vaI'ıaini ziyarete gidiyor 
yaretini iade etmişlerdir. Franaız bah rimizde kalaca.kllU' ,,., buradan BcrU• 
riyelileri 16 Teşrinievvele kadar ıeh· (Dnaıru 2 inci sahifede) 

mizi zoıılayarak yazılmıt duygusu
nu uyandırmaktan kurtulabilir. 
Bir kaç deneme göstermiştir ki 
bu yolda yazı yazmakta o kada~ 
büyük bir güçlük yoktur. Yeter kı 
düşüncemizi d<!ğrudan doğruya 
türkçe sözlerle Türk yurtla-tına an
latmak isteği yüreğimizde yerleş • 

mit olram. Bu yolu tutanak, öyle 
sanıyoruz ki hemen bir kaç ay için· 
de yazılarımızın büyük bir kısmı, 
hem öz türkçe olur,hem de hiç kim· 
se okurken, yahut dinlerken, kullan 
dığımız öz türkçe kelimeleri yadır
gamaz, anlamamazlığa dütmez. 

Ahmet ŞVKRtJ 

Bir mebusu muzu 
Daha kaybettik --
Tok at mebusu Mustafa 

Bey de öldü 
ANKARA, 11 (Telefonla) - To

kat rnebuau Muatafa Bev uzun zaman 
dan beri çekmekte 
olducu hastalıktan 1 
kurtulamıyarak bu 
gun tedavi edilmek· 
te olduğu haatahane 
de vefat ebnittir. Ce 
na2eai yarın mera • 
ıimle kaldırılacak • 
tır. Muatafa B. 1292 
de Tokatlla doğmuş
tur. Askerlik meale
ğine girerek binbatı 
lığa kadar çıkmıt,1 
Milli Mücadele" e <1. 

tıirak etmittiı·. Bir,.., ala B. 
ci devrede M.lle1: 
Mecliaine aza seçih•nşti. Merhum Mua 
ta.fa Bey Büyük harpte Gazi Hazret. 
!erinin ordu kumanda:nlıkla.n zama • 
nmda bütün cephelerde maiyetlerin , 
de bulunmuş kendia.irıi çok ilerid-

(Devamı 2 inci sahüedc) 

200 bin lira 
Bir ahçıya çıktı --
Diğer piyango talihli

leri kimler? 
17 inci tertip Tayyare Piyangosu

nun aon keşidea.i dün başlamıt ve dün 
kü k":fidede ~500 numara çekilm.iş, 
200 bın, 20 bın, 15 bin, 10 liralı'k bü
yiik ikramiyeler çıkmııtır. Bugün de 
mütebaki numaralar çek11ecek bir ta• 
ne 25 bin liralık büyük ikramiye daha 
çıkacaktır. 50 bin liralık ikramiye plan 
mucibince bugün 100 numara araaın· 
da beter yüz lira olarak taka.im edile
cektir. Dünkü keıidede 200 bin lira
lık en büyiik ikramiyeyi onda bir iti
barile yani yi11miıer bin lira olarak 
birkaç kiti kazanmııtır. Bunlardan bi
ri Anadolu hattında çalııan Vagon Ll 
atı;ılanndan Recep Efendidir. Dün 20 
bin lirası kendisine teslim ediln1iıtir. 

F ethiyede oturan Karamürııel fab
rikuı uatalarından HÜtieyİn Efendi de 
15 bin lira kazanmıt ve eline onda bir 
itibarile }500 lira almıttır. Cihangir
de Rus apartımanmda oturan Maryam 
Hanım da 20 bin lira kazanmrş ve on
da bir itibarile 2000 lira para almıt • 
tır. Diğer talililer bugün belli olacak
tır. Diğer kazanan numaraların aıra • 
ya dizilmiı olan liateai 5 inci aahife
mizdedir. Bu numara doğrudur. Bü • 
tün piyango bayileri listemiz üzerin· 
den derhal tediyat yapacaklardır 

Fahri Romen vatandaşı 
olan Barthou'nun kabri • 

ne Romanya 
topralı da konacak 

MARSILYA, 11.A.A. - Dün akfBJD 
M. Löbrön, Herriot ve Tardieu'nün hu· 
zurlariyle M. Bart.•au'nun cenazesi vili.
yet konağından kaldırılmıttl1', 

Tabut, bir Fransız bayrağına sarılı i· 
di. Asker, sel3.ma durmuştu. Cenazeyi 
büyük bir kalabalık lakip etti: 

Cenazeyi hamil olan tren, eeceleyin 
Pariı'e hareket etmiştir. 

M. Lebrun d~, Kraliçe Mane ile be
raber, aaat 19 da huıuai bir trenle Mar. 
ıi)yadan Paris'e gitmiıtir. 

M. Barthou'nun cesedi Pariste 
PARIS, 11.A.A. - M. Bartu'nun ce

sedi ıı:elmittir. Ceıet Briand • Kellog 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Deiiıtiribnui muhtemel görünen Franı 
aı:ıı Dahiliye Nazırı M. Albert Sarraut 

Belediye intihabı 

Seçim bu akşam saat 
yirmi birde bitiyor 

Namzetlerden kimlerin kaybedip 
kazandığı salı günü belli olacak 

Sandıklaıt bugün kaza merkezlerinde duracak 
reylerini kullanmıyanlar oralarda atacaklar 

Dahili)"' Vekili Şükrü Kaya Bey Ankarada ilk reyi .andığ<ı atıyor .. 

Belediye intihabatınm bugün oon j kalabalık olacaiı kuvvetle talunin edil
ıı:ünüdür. Bu akşam 'saat (21) de rey 

1 

mekteclir. 
sandıklan miihürlene<:ektlı-. Bugün in- Bu aktam nat (21} e lıadar lan• 
tihabatın eon ıı:ünü ve cuma olmaaı do· clıldarda. ( 400) bin reyjn toplannııı ol-
layırue, ...mk baılaruıın daha fazla (Devamı 2 inci sahüede) 

Mardinde petrol sondajı 
Petrol arama iılerine devam ediliyor, 

ilerisi için ümitler hergün artıyor 

Reftınler hakkında izahat : 
Mardin havalisinde petrol arama idare
.; müdürü Cevat Eyüp ~n (2) nya
setindeki mütebaasıı heyet t.ralmdan 
yapılmakta olan petrol taharriye.tına 
devam edilmektedir. Sondaj hazırlık· 
ları epİce ilerilemektedir. Hazırlıklar 
yolunu aldıkça ümitler daha ziyade 
kuvvetlenmektedir. Sondajcılar ( 1) 
durmadan çalı~ıyorlar. Kamplar kurul· 
muı ve ıon<' ... j kuleleri dikilmiştir. Kamp 
ve ıondaj yerin<:len cenuba doiru do-

kuz binıııedım yedisi, ( 3) ,,.ı.anld resim
Jerd- birinde cörülmektedir. En alı
ta oondajcıba!ı M. Ru-1 ( 4) İn ge
çenle-de batından ıreçcn tuhaf bir ka
zayı bizzat M. Ruucl bir hayır alame
ti addetmekıedir. Bir ıı:ece aondajcıbaşı 
karanlıkta dütmüf ve batı berelenmiş
tir. Fakat bir ıeaadüf eaeri olarak bu 
beTe ay ve yıldız ıcklindt'dir. M. Rus• 
ıcl , bu sebeplen geçirdiği kazadan hiç 
te müteeıa;ir deği1dir. 

1 

•• 



Belediye intihabatı 
(Ba~• 1 inci sahifede) 

rnas1 muhakkak görülüyor. 

Kazalarda intihap encümenleri bu 
gece reyleri ta•nif etmcğe baılıyacak • 
tır. Tasnif salı günü sabah•na kadar 
ancak bitirilebilecektir. Binaenaleyh ne
ticenin yarın ıabah ilaru beldenmeme • 
lidir. Netice ancak salı sabahı jJan edi
lecektir. 

Dün fırka vilayet merkezinde top· 
lanılmıf ve reylerin tasnifi nasıl olaca
ğı görü,ülmüttür. Bu hususta tecrübe • 
ler yapılmıı, bir rey varakasınm oku· 
nup tasnife tabi tutulmasının 12 sanİ· 
ye sürdüğü anlaıılmıştır. 

intihap encüm.enleri, tasnif esnaım
da günde 15 - 16 taat çalışmak sure
tile, mesailerini üç günde bitirebile • 
ceklerdir. Binaenaleyh namzetlerden 
hangilerinin yedek, hangilerimn asli ol
duğunu öğrenmek için claha üç gün bek· 
lemek lazım geliyor. 

Bu vaziyet, bizzat namzetler için de 
biraz üzüntülü ve heyecanlı görünü • 
yor. 

Dün nahiyelerde ve mahallelerde in
tihap bitmiflir. Bugün 1GDdıkiar kaza 
merkezlerinde duracak, ıimdiye lcadar 
reylerini kullanmamıt olan v_,.c1a,ı..,, 
bugün reylerini atacaklardır. 

Eminönünde 
Diin, Eminönü sandığı F.iruzağa ca .. 

niinde durmuş ve Sinbirdinık, Emin 
Sinan mahalleleri halla reylerini l<ullan
mıılardır. Bug:ün sandık kaza merke • 
zinde duracalctır. 

Fatih kaz;asında 
Dün Fatih kazası sandığı Öğleye ka

dar Çalarağa camünde dunnuı ve bu • 
raya Bali, Keçe Hatun, Hob
yar, K~çübafı maballelıri halla rey• 
lerini atmışlardlr. 

Fatih andığı evvelki p~ gö
re, öğleden sonra Hacı Hüseyin Ağa 
camünde bulunacaktı. Fatih kazası İn· 
tihap encümeni reisi sıfatile kayma .. 
kam Halük Bey, sandığın Samatyada 
Sulu Manastırda buluornaS>ru lüzumlu 
':>ulmuı ve bu civar mahalleler halkı 
reylerini atmıılardll'. 

Bugün Fatih sandığı kaza merk<>
nnde duracaktır. 

Üsküdar aandığı 
Dün Üsküdar sandığı öğleye kadar 

Çengelköyü camiiade dunnuı ve Kul ... 
ii, Çengelköy mahalleleri balla reyle • 
rini atnHşlardır. Sandık öğteden sonra 
Kandilli carnünde durmuı ve Kandilli, 
Vaniköy halkı ttyJerinİ atmıpardu. 

Bugün Usl<üdar sandığı kaymalı·-
1.ık dairesinde bulunacaktr. 

Beykoda 
Dün Anadolufeneri, Riva köyleri 

aabahleyin, Poyrazl.öyü balkı da öğle • 
elen sonra reylerini atmıı ..... dır. Bugün 
Beykoz ..,dığı kaza merkezinde bulu· 
nacaktır. 

Kadıköyünde 

Dün Kadııköyünde Bo.lıancı, Jç...,.._ 
köy, B-kkaNıöyü balkı reylerini aıbnrf· 
lardrr. Bugün sandık luıymak-lık bi • 
nasında bulu.-.k, fİmdiye kadar rey. 
lerini kullanmamıt olan vatandaılar rey
lerini atacakl.,-dr • 

BefiktGffa 
Dün Beıj.ktq sandığı Dilrilitaf ilk 

mektebinde durm"l ve bütün Dikilitat 
mahalleleri halla reylerini atmışlardır. 

Bugün .andık kaza Jmrkezjnde du· 
racak ve Bqiktq halkı reylerini vere • 
celderclir • 

Be yoğlunda 
Seyoğlu sandığı dün Arap camiin

de dımnuı ve Galata mahalleleri halla 
reylerini atmışlardır. Bugün kaza mer
kezinl!'eki sandığa reyi ... atılacaktrr. 

Sarıyerde 

Dün Sanyerde Odayen, lhoaniye, 
Çiftalan, Akpınar, Kıaınnandıra, A~
lıköy halkı reylerini abnıılardır. Sandık 
bugün Sarıyer kaza merkezinde bulu • 
n.•cak Te bütün köy ve mahalleler .-ey. 
)erini atacaklardır • 

Adalarda 
Dün olduğu gibi bugün de Ad&I ... 

kaza11 sandığı Büyükadada kaymakam. 
lık binasında but·.ınaeak ve fimdiye ka· 
dar reylerini Cibnamıt bulunan Adalılar 
reylerin ikullanacaldardrr • 

Bakırköyünde 
Bakırköyiinde dün Y q.ilköy ahoıliA 

reylerini attılar. Bugün oandık b~ 
kamlık dairesinde duracak, pgctiye b
dar reylerini abnamıı bulunan vatan • 
rey )erini kullanacaldıırdır. 

Aydında intihap bitti 
AYDIN, 11 (Milliyet) - Belediye 

seçimi bll&'Ün ıdrnde batladı. Yimü 
üçte bitti. Şehir gündüz ba)'Tak, gece 
lambalarla aüslenmif.ti. 

Havai fiıdcler atıldı. Halk kürsü • 
!erinde hatip!.,. nutuklar söylediler. Ay
dınlılar aandıklan çevrelediler. Kadın • 
lar siyasi baldannı lnrUanmalrta nek· 
lcri ı:eçtiler. Taınifte reylerin tıama -
men fırka namzetleri.ne verilwği görül
dü. 

Ankarada 
ANKARA, 11 (Telefonla> - Bele

c!iye intihabatı hararetle devam ediyor. 
Bugün aandığa 8755 vatandat l'ey at • 
rruşlır. H~ hatipleri muhtelif kürıü
lerde aöz söylemiılerd.i.r. 

Belediyede seçim bitti 
ANKARA, 11 (A.A.) - Düo de 

belediye seçimi birçok tehir •e kaseba
larunızda bitmi,;tir. Dünkülerle birlik
te seçimi biten belediyelerimizin sayı. 
11 109 a çıkıyor. 

Bunların içinde kanun mucibince 
altı ay evvel belediye ~- ve sandık
larını çoğaltmak kararmı almış olan 
yerler de vardır. Bunlar seçimi tek gÜn 
içinde bitinniılerdir. Bu 109 tehir ve 
!•asaba halkı muttefikan reylerini C. 
H. F. sına vermi~lerdir. 

Her kaza şjmdiye kadar niaabını 
doldurınut bulunuyor. Çarta~ akıa
ruına kadar atılan reyi.,.. 182,577 idi. 

.. 
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Fransız torpitoları ı 
Geldi 

AB RLE 
~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~ ~ 

(Başı 1 inci sahifede) 
ta gideceklerdir. Torpıdo muhripleri 
14 Eylul\le Totondan hueket etmiı • 
ler Koraika, Bizert ve Ciı·it limanları· 
ru MilQ adasını ziyaret ettikten !Onra 

Pire ve Seli.niğe gitınişle;·dir. Muhrip 
ler Teırinisani iptiduında Akdeniz fi 
)osuna iltihak edeceklerc!ir. Guepard 
1928 de Caaaard 1930 da. denize indi 
rilmiıtir. Guepard 38, Ct..,ard da 40 
ınil sürattedir. Her biri 2400 mai mııh 
reç tona maliktir. 138 lik b<.fer topu 
vardır. Cuepard'ın altı ;ve Cassard'ın 
da yedi torpil kovanı vardll'. Her iki 
gemi de tayya r !ere kar~ı müdafaa 
tertibatına maliktir. Mürettebatı on 
bes.er zabit ve 200 neferdtn ceman 
430 kişidir. Fransa hükfuneti, Y U'l'O• • 
lavya kralmm öldi.irülme&i basebile 
bir ay matem ilan ettiğinden Fransız 
bahriyelileri terefine ziyafet balo ve 
gardenparti gibi eğlenceler yapılma • 
yacaktır. Yalnız Fraıuız do•llurımız, 
Türk bahriyelilerile ve Fraflsız kola· 
.nisi ile husu.si surette tanışacaklar ve 
bahriyelilerirniz gemileri zıyaret ede· 
ceklerdir. Amiral Rivet bugün Tak • 
ıim abidesine bir çelenk koyacaktır. 

Bir mebusumuzu 
Daha kaybettik 

(Başı 1 inci sahifede) 
Cazi ve vatan hizmetine vakfetmittir. 
Milli Mücadelenin ilk gününden beri, 
Büyük Şefin peşinden aynlmıyarak 
dürii.st ve temiz olduğu kadar sevim
li ve nqeli bir zat idi. Açtk yürekliliği 
ile tok oôzliilüğii Mecliı için ve bütün 
büyükler yanında ona ayn bir kıymet 
verdiriyordu. Çok samimi ve öz meın· 
leket şiveaile konuşmasından duyu • 
lan zevk ayn bir ıeydi. 

Pamuk ipliği ve 
Mensucat sanayii 
İktisat Vekaleti tarafın-

dan hazırlanan esaslar 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Mem 

lekette tesis edilecek pamuk ipliğıi ve 
mensucat sanayii hakkmda lktıs.at ve
kaletince hazırlanan ......._.Jar icra ve. 
killeri heyetince tuvip ve kabul edil
miıtir. Paınuk ipliği ve mensucat sa -
nayü için huausi tetebbüs erbabnun 
memlekete sokmak isteyecekleri ma• 
kinelere 3500 iğ ve 600 tezgi.hı geçme 
mek fartile bu esaslar dahilinde müga 
ade verilecektir. Pamuk taramağa 
mahsw (kaşa) tezgahlan pamuk yer 
makineleri, aleliimum fitil ımakineleri, 
bilezikli iplik makineleri, varagel ta
rağının tenıizliği 40 ıantimden yukarı 
olan dokuma tezgi.hlan aşağıdaki tart 
larla, iplik imaline veya dokumada 
kullanılmayıp terbiye.inde kullanı • 
lan bütün makinelerin ve yedek ak • 
saının memlekete ithali de eskici- ol 
duğu gibi umumi hükümlere tabi tu. 
tulacaklar. Yukarıdaki hükümlerden 
iatifade etmek isteyen teeşbbüs erba
bı, lktıaat vekaletince tetkik edilmif, 
bu hudutlar içerisinde tesisat yapa. • 
caklar, bıqka yerlerde tesisat yapa • 
mıyacaklar ve mali iktidarlarını isbat 
edeceklerdir. lktısat vekaletinin mü
saade tarihinden itibaren altı ay zar
fında ite başlayıp iki sene zarfında 
müeaseseyi ikmal ve işletmeğe baıla
yacaklar. Fabrikanın sabit kıymetleri 
tutannm yüzde on mikdarmda lktı • 
sat vekaletine ıayanı kabul teminat 
verecekler ve fabrikarun oermaye plan 
ve projelerini de lktısat veki.eltine taa 
dik ettireceklerdir. : 

Gtirilecek makineler kendileri ile 
klearing anlaşm.ası mevcut olup ihra .. 
.:atımız fazla olan memleketlerle T Ül'· 
kiye ithali.tına karfı hiç bir tahdit koy 
maınış memleketlerden getirilecektir. 
Mevcut tesisatlarını tezyit etmek iı -
teyenler, eski tesisatlannr lktıaat Ve
kaletinin nezareti altında kullanılmaya· 
cak bir hal.! getirmek veya memleket 
haricine çıkarmak tartile, tesisatlarını 
yenileyebileceıderdir. 

Kanunusani 1934 tarihine bdar 

• 
I span11adaki ihtilal 

• 
lspanyol asileri kolay ko-

lay silah bırakmıyor 
•••••••• 

Fakat isyan çenberi çok sıkıştırıl-
mıştır, bastırılmış addedilebilir 

MADRIT, 11. A.A. - Asturiyas'ta 
bulunan ihtilalciler, kenwlerini üç kol· 
dan çevirmeğe gelen askere kartı, inat
la mukavemeO gösteriyorlar. 

Bununla beraber, ihtilalciler tedricen 
çekilmektedirler. 

Askerin Piıtar kuvvetleri Oviedo'ya 
girmiıtir. Kıtaat, hava kuvvetlerinin de 
yardımı ile, henüz ihtilalcilerin ellerinde 
bulunan Katalonya köylerine hücum et
mektedirler. 

lspanya'nın öteki kısımlarında vaziyet 
iyileımiıtir. Asturiyast'aki ihl'iiıl hare
keti temami:e bastırıldıktan sonra, umu· 
mi greve nihayet verilmesi em ulu.na
caktır. 

200 ölü 
. l"-DRID, 11. A.A. - Eldebote ga· 

2eteıine eöre Asturyada o1an en mü· 
bjm hadise geçen hafta sonunda olmuş
tur. Ve bu hadise esnasında 150 asi ol
mak Üzere 200 kiıi ölmüıtür. 

2000 den fazla tevkif 
MADRID, 11.A.A. - Şimdiye kadar 

yapılan tevkiflerin 2000 den fazla oldu
ğu bildiriliyor. 

M. Azana Madrit yolunda 
MADRIT, 11.A.A. - Evvelki gün 

tevkif olunan M. Azaaa, Uruguay vapu· 
runa nakledilmiştir. 

Mançuride 
Yeni bir hadise 
Sovyet memurları e~yaları 

ile evlerinden atıldılar 
HARBiN, 11. A.A. - Taı ajanSI 

bildiriyor • 
Çin ıark ,imendöferindeki Sovyet me

mur larmdan tevkif edilenlerin ikamet· 
galıları Japon garnizonu tarafından it· 
gal edil~.·ek eşyaları sokağa atılmııtır. 

Japonlal' bu indi hareketle iktifa etmi· 
yerek ıimendöfer idaresine ait eldeki iyi 
d&iıel~ri de İıgal edeceklerini bildir· 
mektedirler. 

Pogı·aniçnayadaki Sovyet konsoloıu, 
oradaki Sovyet1 askeri heyetin.in reisini 
;t.İyaret ederek bu hallerin uzak ıarkta 
ilıtiiatlar amili olduğunu söylemiı ve 
hunlara nihayet verilmesini istemİftİr. 

Harbinsko Vremya gazetesi, şimendö .. 
ferin !ıtrk isminde horııbalar bulundu· 
ğu11dan bahsederek bu bombaların Pog
ranir;naya Sovyet konsoloshanesi tara
fından verildiiini yazacak kadar ileri 
gitmektedir. 

Süveyşte 
t ... ı -

vapur kazası 
PORTSAIT, 11.A.A. - Maldera va· 

puru Süveyt kanalında karaya oturmuı 
ve sonra yüzdürülmüftÜr. 

gt'mriiklerini venniı olup ta lktı:aat 
Yeki.Jetine bildirikniı olan makinele. 
rin meıınlekete ithaline müsaade edile 
cektir. 

lplikhanesi olmayan veya tes~ e
decek müstakil dokuma fabrikalarını 
mikdar ve im.al uaulü itibarile seri ima 
lattan sa.yılan plus kadife , havlu, dö
temelik ve perdelik gibi pamuktan 
mamul dokumalar ile hayvani veya 
nebati elyaf ile karqık olan pamuklu 
mensucatı yapmak için lktısat V eki. • 
!etinin müsaadeaile getireeekleri do • 
kuma tezgahlan yukarıdaki tartlara 
tabi tutulınryacaktır. 

rin ittihaz: ettikleri karan takdir ve 
tebrik etmekle beraber bu kararın Ce 
nevre müzakeratında hi.uedilir bir 
muvaffakıyet teıkil etmediği fikrin • 
dedir. Bu ga:ute diyor ki: "Bu karar, 
Dollfuu'un katline ve AvuaturJ'G is • 
tiklali aleyhinde harekata kalkııma • 
lara mcini olmıyan 17 Şubat karannın 
tekrarından baıka bir fey değildir. 
Avusturya iatiklalinin temininde her • 
kes müttefiktir, fakat buna nanl eri· 
§ilebilir? Bu ınıale Cenevrede cevap 
verilmif değildir. M. Barthou'nun J'GP 
tığı tav<U8utun, Kral Aleksandr'ın 
Paris &eyahatindcn •onra, Cenevrede 
yapıhın gayretlerden daha mesut ne· 
ticeler vereceğini suh menfaatleri na
mına üımit edelim . ., (Le Tem,u) 

İngiltere'de Faıizm 
ile mücadele 

Londrada ~= hareketlerinin mü 
messilleri bugün toplanarak f<qiıun 
meselesini müzakere ve münakaıa e
deceklerdir. Yalnu: ıuna dikkat edil • 
mesi lô.zımdır: Bu mü%llkereden mak .. 
sat; faşizm aleyhinde bağırıp çağır • 
mak veyahut lüzumsuz gevezelik ef· 
mek değil, onu münakaıa ve soğuk 
kanlılıkla tetkik etımrk ve onu yen • 
mek için müemr çareler bulmaktır. 
Avrupa artık anlamııtır ki, amiyane 
•Özler faıizmi mağlıip edemez. Böyle 
harekt!tler, bilaki• faıiıun muhalill~
rinin me•uliyetlennedir. ve iktiılarla • 
rına karıı göaterilen umumi itimadı 

1 
H ükumeU, M. Campanys ile arkadaşla• 

rınn. ve M. Azana'ıun muhakeme edil
mek üzere derhal Madrit'e gönderilme
lerini istemiıtir. l • 

Mahkumiyetler başladı 
BARS~LON, 11.A.A. - Divanıharp, 

hücum kıtaları kumandanı kaymakam 
Richard'ı müebbet küreğe mahkum et• 
mittir. 
Belediye inzibat memurlan asker 

MADRIT, 11. A.A. - Harbiye neza· 
reti, bugünden itibareıı, zaptiye ve bele
diye inzibat memurlarının askeri sıfatı 
taiı: buluna<:aklarını tebliğ etmiıtir. 

Tevkifler devam ediyor 
MADRIT, 11. A.A. - El soçiyalist 

gazetesinin müdürü ile ba§muharriri 
tevkif olunınuşliur. 

Endülüs ~osyalist fırkası idare heyeti 
azaları da, Sevil'de tevkif olunmuılar
dır. 

Madrit Katalonya teşkilatı 
esa&İyesini dinlemeyor 

MADR;T, 11. A.A. - Hükumet, Ka
talonya esasi kanunlarına zıt, ilk bir ted· 
bir almıştır. Maliye nazın, Katalonya 
dahilinde, ver'.!'ilerin, ker,di tarafından 
tnyin olunacak heyetler marifetile top
lanmasını ve K.atalonya memurlarınm 
"ergi dercebnemelerirU. emretmiıc!ır. 

\ 

Yüz elli 
Alman tayyaresi 
Saffı harp nizamında 

nereye uçmuşlar? 
l.ONDRA, 11.A.A. - Daily Mail'in 

Dresden mühabiri, 150 tayyarenin saffı. 
lıarp vaziyetinde uçtuklarını gördüğünü 
söylt-mi,tir. 

Kral Fuadin sıhhati 
ISTANBUL, 11.A.A. - Matbuatın 

haşmetlu Kral Fuat Hazretlerinin ıilı· 
haline dair nefriY"tı üzerine Mısll' -
fareli : 

.ltvvelki gün Kahıra'da neırewlen ve 
dün telğı-afla bildirilen raporunun met
ni judur : 

İ Hatmetlu Kral Fuat Hazretlerinin 
sıhhati ıon gürılerde fevkalade clüzelmiı
tir. Ha,metpenahm bir müddettir muz
tarjp olduğu "Hyposistolique,, arazın. 
da hissedilir bir ıiyi!ik aliıimi müşahe
de edilmittir. Bu hal, K.-al Hazretlerini 
tedavi eden doktorlara haşmetpenahın 
tedricen tabii faaliyetl:.e baılıyabileciğini 
zannettirmektedir .,, 

Bu rapor, lıatmetpenalu teda'Vi eden 
Dr. Şahin, Grosai ve Paudi ile bilhaua 
Romadan çağırılıp 2 teşrinievvelde Ka
bireye gehnit olan doktor Frugoni ta
rafından irnzalamıuf!ır. BeTlinden dok
tor Frugooi aynı zamanda davet edi· 
len doktor BeTgman'ın da bugünlerde 
Kahireye gelmesi beklenmektedir. 

Bir maden ocağında facia 
LIYON, 11. A.A. - Saint Pierre 

Lapallut'te bir maden ocağında yanı:m 
çıknııı ve 32 amele telef olmuıtur. Kur· 
tarına ameliyatına devam olunuyor. 23 
ceset -çıkanlmıştır. 

Küçük Liadbergi kaçıran 
ALBANY, 11. A.A. - (Amerika) -

Hauptman, Yeni Jersey zabı!Jasua tes
lim edilecektir. 

yok etmektedir.. Bu suretle IQfİ%nı, 
mağlıip edilmeden evvel ne olduğu 
öğrenilmelidir. Bazı akıllı kinueler fa 
tizmi anlııntıf olduklannı zannederler. 
Halbuki bu birkaç banker Ve $Gllayİ· 
cinin bir suikastından bafka bir fey 
değildir. Bu suikastfılar, ortalığı biri· 
birine katmak için para ile tuttukları 
adamlar vantasile birfok büyük Ve ıi· 
lim adamlan müthi§ bir diktatörlüğe 
boyun eğmiye razı etmiılerdir. Bu ne 
manasu: •afma bir feydir. Bittabi fa. 
ıist iğtifaıçılan, bu iıteki menfaatleri 
dolayuile, alıikadar olanlardan yar -
dım ı:örm.ekteJir. Fakat bundan baı· 
ka daha pek fOk feyler vardır ve asıl 
tehlikeyi teıkil eden de iffe bu ıeyler 
dir. Niçin faıizım diğer memleketler• 
de genif bir yarduna nuı:ılıar oluyor? 
Neden ortada kendilerini korkutacak 
bir terör olmadığı halde milyonlarca 
halk fCl§İat namzetler<: rey veriyor. A· 
caba f<qiznıde, yalnu: zenginin değil, 
fakat orta hallinin, yevmiye ile çalı
tanm, hatta İ§&izin bile ruhi ihtiyacr· 
nı dolduran ne gibi şeyler vardır? 

Bu suallerin ceııaplan bulunduğu 
zaman F<qizm aleyhtarlan tam bir 
tekilde teçhiz edilmif olacak, ve bun• 
lar muhakkak surette onu mağlıip e• 
derek fC1fİ:unİn iğrenç iddialarını kö
künden söküp atacaklardır. Esa,..,n 
mesai teıkilafı da bunu biliyor. Ve bu 
nu bilmek, bu sinir hastalığına muka· 
vemef etmek ve kendi hayatını ve müs 
bet imanını fGfİ1un aleyhindeki propa 
gandanur en ön aafı- ıreçirmekle bu 

Yeni bir imtihan talimat
namesi hazırlanıyor 

••••••• 1 

Maarif Vekili: "Biz mekteplerin boş 
kalmasından korkarız,, diyor 

IZMlR, 11 (Milliyet) - Maarif Vekili Abidin Bey teftiılerini bitil- e 
miştir. Yarın Aydına gidecektir. Ve kil Bey lzmirde teftişleri hakkuııl 
bana şu beyanatta bulunmuştur: 

- Gazi lzmiri eskisinden ba:şka bir benlik taşıyor. Her Yönde gö 
len bu ilerilemeden Maarif işleri a;-rılamaulı ve öyle de olmuştur. Li# 
ve orta mekteplerle ilk mektepleri gördüm. Bunlar bina, muallim, oJıır 
ma vastıaları itibarile çok güzeldirler. Elimizdeki mekteplerin mür·n"'r!I~( 
at eden talebeye kafi gelmemesi kederle değil, memnuniyetle karşılaııd 
cak bir iştir. Arzu ettiğimiz, bugün gördüğümüz pek büyük bir mekte • 
bin yarına kafi gelmemesidir. Biz mekteplerin bo:ş kalmasından kor·Y4fle! 
rız. Dolup taşması memnuniyeti mucip bir haldir. Ben bu hali sevinçli 
seyrettim. Çünkü, derhal, dışarıda kalan talebeyi okutmak için hükıi • 
met tetbir;er alır ve netekim almıştır da. Mekteplerin binaları Cumhuri-, 
yetin birer abidesidir. Muallimleri gayretli gördüm. Asarıatika mü:z:d& e 
İyi tanzim edilmiştir. Namazgahtaki eski lzmir hafriyatı da çok mühinl 
bir buluştur. Elimizdeki lise ve orta mektepleri tam bir surette b~ 
malzeme, muallim itibarile arzu edilen şekle sokmadan yeniden hiç bil 
yerde, hiç bir mektep açmak taraftarı değiliz. Aydın maarilini de teltİI tla 
ten sonra lzmir yolile Ankaraya döneceğim. 

Bu sene için yeni bir imtihan talimatnamesi hazırlıyoruz.,. 

Cumhuriyetin 11 inci yılı 
Parlak şenlikler yapılacak, fırkanın 

serbest halk kürsüleri açılacaktır 
'ANKARA, 11 ( A.A.) - Bu seneki Cumhuriyetin ilcinı yıldönünıi 

bütün memlekette kuvvetli ve derin akisler yc..pacak şekil ve tarzlardll 
kutlulanacaktır. Bu bayramı inkılabın kökleşmesi telkinleri için çok te
sirli bir fırsat sayan C. H. F. sı umumi idare heyeti bir taı!Unatname il• e 
bayram şenliklerinin tafsilatını tesbit ederek vaktinde bütün alakalı mil "' 
kamlara ve teşkilata yollamıştır. Devlet teşkilatı tarafından yapilacalt ~ 
tertipler için vekaletler emirler vermiştir, Bütün hazırlıklar için 10 un• 6i 
cu yıl bayramındaki tatbik tecriibelerinden de istifade edilecektir. Her 
yerde teşkil olunan ve işe başlıyan komisyonlara mahallin en büyük idtı ee 
re iimiri reislik etmektedir. 29 Birinci teşrin 1934 günü Cwnhuriyetitı 
11 inci yıldönümü, her fehir, ka&aba ve köyde, gece ve giindüz aynı çof 
kunlukla kutlulanacaktır. Bayram yalnız bir şenlik kalmıyacak, üle • 
me ve donanmadan başka cumhuriyet ve inkılabın feyizlerini ve Jevlel 
ça:ışmasının esaslarını bütün halk tabakasına anlatacak mahiyette can
lı ve tertipli olcaktır. Her yerde temsiller ve konferanslar verilecektir. 
Vilayet ve kazalarda C. H. Fırkasımn serbest halk kürsüleri açılacaktır 
29 l?irinci teninde bilhassa memleketin her yerindeki gazeteler, mec • 
mualar, her günkü hacminden büyük, renkli ve resimli çıkacak, inkılap, 
ve istikliilin büyük kıymet ve ehemmiyetini anlatacak yazılar koyacak· 
lar ve cumhuriyet eserlerile sütunlarını süsliyeceklerdir. 

Turhal şeker fabrikasında cuma 
günü merasim yapılacak 

'AN KARA, 11 (Telefonla) - Turhal şeker fabrikası açılma resmi 
19 Birinci teşrin cuma günü saat 14 te yapılacak merasimde bulunacaR 
davetlileri götürecek olan hususi tren önümüzdeki perşembe günü saal 
15 te Ankaradan kalkacak ve cum-ırtesi 2ünü saat 19 da şehrimize dö • 
necektir. 

Hakimler tas/ iye • 
encumenı 

•• 

'AN KARA, 11 (Tele/onla) - Yeni hakimler kanununa göre, ha • 
kim sınıfına mensup olanlar arasın da ta&fiye yapacak olan hakimler tcd 
/iye encümeni mesaisine başlamıştır. Encümen hakim, müddeiwnwni v• 
icra heyetlerinin sicillerini tetkik etmektedir. Encümenin mesaisi ay nİ· 
hayetine kadar sürecek ve ikinci teşrin bapnda Adliye intihap encürne• 
ni toplanacaktır. , 

İzmirde yağmurlar 
lZMIR, 11 (Milliyet) - Şehrimiz

de bol yağınur1ar yağmaktadır. 

M. Eden Skandinavyada 
LONDRA, 11 (A.A.) - M. Eden 

1 skandinavya memleketlerini ziyarete 
gitmiitir. 

memleket halkının •erbestisini temin 
etmek i§inde uhdesine düıen ııaz.ifeyi 
ifa ediyor. (Daily Herald) 

A vusturyaya yeni 
taktik 

Son günlerde Von Papen mühim bir 
vaz.ife ile, Macaristana gitmiıtir. Al
manyanın Viyana sefiri bu seyahatinin 
neticesinden Hitleri haberdar etmek Ü· 
:zere, dün tayyare ile Berline avdet ef. 
miffir. 

Aldığımız ha~rle göre Von Papen 
bu hafta ifinde Viyanaya dönecektir. 
Avusturya ga:uteleri Van Papenin av 
defi münasebetile bir tak•m neıriyatta 
bulunmaktadırlar. 

Halihazırda Von Papenin ilk göre· 
ceği vaz.ile, iki memleket arasuıda ce· 
reyan eden miinakqalann iazlesine ça 
lıpnak olacaktır. 

M. Goebbles, Avusturya efkar< wnu
miyuini tatmin etmek için bütün Al
man gazetelerinin Avusturya hükıime· 
ti hakkında hiç bir neşriyatta bulun• 
mamalan emrini vermi§tir. Bu suret
le iki devlet arasında itimat Ve mu• 
habbett havası husule gelecektir. An
cak ondan aonradır ki Almanya hüku
meti eski müddei,...tına avdet edecek· 
tir. 

Ahnanya, Aııusturya intihabatında 
Nazilerin muvalfakıyetini arzu etmek 
teclir. Almanyanın esas hedefinin Avw 

Dünkü hava 
lSTANBUL, 11 (A.A.) - Sıfır d• 

rece.i hararete ve deniz aeviyesine İJJ" 
dirilmiı barometre bu aabah aaat 7 .ı. 
759,S saat 14 te 760 derecei hararel 
7 de 16 14 te 19, azami derecei harr 
ret 20,S asgari derecei hararet 15,~ 

Rüzgi.r yıld•zdan emııİ§tİr. A:r.8"" 
•ürati saniyede (8) metreye çıkmııtır• 
Dün akıam saat 20 de tidedtle baıl• 
yan yağmur 22 den sonra hafiflep • 
rek aabahm 6 ama kadar ıürmü.ftiİI'• 
Yağmurun azami tiddeti dakikadllİ 
1,5 milimetredir. Yağan yağın....,... 
mecmu irtifaı 53 milimetredir. 

67 kaçakçı yakalandı 
ANKARA, 16 (A.A.) - Bu a'f'P 

bcfin.clen onuna kadar gümrük nıu ' 
hafaza teşkilatı tarafından üçü öli!' 
üçü yaralı olmak üzere 67 kaçakçı..':. 
le 74 kaçakçı hayvanı tutuımu. ve .,.. 
bin kilo gümrük kaçağı, 9600 kil" 
inhi.aar kaçağı ve döviz olarak ta 276 
Türk lirası, 9 lngiliz altını, 4300 
madeni Bulgar parası, 2000 ltalyat' 
lireti, 1900 FranS<z frangı, 9 gterJ.ittt 
iki tüfek, bir tabanca ele ı:eçirilınİf • 
tir. 
-------·--~~~--

İsveç veliahti Hz. 
Dün gittiler 

lsveç. veliahti Prens G~' 
Adolf ve refikaları Prenses Mııfl' 
Louise ve kerimeleri Prenses lıı 
grid Haz.retleri dün ııabah maitjt• 
!erile beraber Vaıaland vapur• e 
l=ıire gitmişlerdir. 

tarya kabinesin<"e N~leri':' ~ı!ir*/'~ 
m el olduğu falımın edılıebılir· ı1ıı
o vakit Alman hiikıimrti lıola;rl eJı 
eski programının tatbıkine deııQlfl 
cektir. [jo) 
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Celal Muhtar Beye 
çatanlara! .. 

Bizim matbuatın iptilaların-
dan biri de arada bir doktor Ce
lal Muhtar Beye çalmak, onun 

ialiğinden ve zenginliğinden 
hsetmektir. Bu iptila o kadar 

·ıeviye gidiyor ki; adeta takvim· 
lerdeki filiz kıran fırtınası gibi 
buna da bir tarih tesbiti kabil ola
eak ... 

Celô.l Muhtar Beyle ahbaplı
m yokhır. Ben onu görsem fÖh

. reti itibarile tanırım amma, o be· 
a ni görse tanımaz ... Fakat bu ada

a karfl sarsılmaz bir itimat ve 
' ıpta bmlemekte;yim ... Onun için

d ir ki ara flra ona harp ;yapdan 
ksu; tarizlere ve lüzumsuz ça-

t~lara c~ap vermek iste;yorum. 
Gene son günlerde matbuatta 

bir haber görüldü ve derhal bir 
dedikodu feklini aldı. Bu haber 

dur: -
• "Celal Muhtar Bey Pastör ens-
• t itüsüne yarım milyon franklık bir 
• teberrüde bulunmuf,, neden bi
ziın ınüesse.eler dunırlc:en oraya 

e . ., 
, l'lnlf." 

Derken arktsından bir haber 
daha: 

"Hayır! Böyle bir teberrüde 
bulanmadı, bulunmasına imkDn 
)'aktar. Kendi.si bundan evvel ele 
birkaç talebenin Avrupada tahsi
lini deruhte edeceğini söylemift; .. 
Lô.kin sözünde durmadı ve para
lan vermedi,, ve bütün hikayeler 

önüp dolOflP Celô.l Muhtar Be
yin neden öteye beriye par~ ver
mediği iddiasına dayanır ..• 

Bu ne garip ve ne abes feY· 
tlir!. Celô.l Muhtar Bey bu mem
leketin fakir bir ailesinden yetiş· 
nıt,, alnının terile kar.andığı az pa
rayi çoğa/tmağa mııvallak olmuş 
bir adamdır. Bugün eğer elinde 
birkaç partal varsa bunu hiç kim
seye borçlu olmadan, hiç bir hi· 
1h0)/eden istifade etmeden sırf 

nJi aklı, te1ebbüsü ve sebatı 
8ayesİnde kazanmı,tır. On kanıf" 
oltm sekiz kunqunu eğlenceye ve
rirken o dolraz otu:r. parasını birik
tİmıif ve bize meteliğin kıymeti· 
ni ilk bağıran o olmQftur •.• Eğer 
bugün CJô.l Muhtar Beyin serve
ti bizim çenemizi ;yoru)'O'Tsa bu • 
nu ne umumi harp gibi fırsatların 
verdiği engi.&, kôrlarla elde el· 
mİş, ne Je lıazanJıktan sonra 
nağmeli çengi/ere on liralık kay • 
ınelerden ;yatak örtüsü sermek çıl· 
gınlığını ;yapmıfhT .•• 

El lreresinılen balıfif bana da 
kolay geliyor. Ben de Ali Beyin 
laltm müesseseye Veli Beyin~ 
hayrata paralar vermesini istiyo. 
ram. Lakin hele biraz tla kentli 
«!ebimiz.i yoklayıp birkaç lruru~ ... _ . .. . ---·· """'°um.r. llenenm .•• 

Bu memlekette Celô.l Muhtar 
Beyden lıafkıa teberrii ~klenen 
zengin kalmaclı mı? Ve eğer zen
ginlerin memleket hayrına teber
rii yapmaması bir manevi suç ise 
ön salta C elô.l Muhtar Bey mi ge
lir?... Hayrata para ;yatırmak. her 
,eyden evvel bir terbiye bir ter· 
bi;yei medeniyeJir ve mesele yah· 
nlan paranın miktannda Jeğil, 
POTa ;yatırma hareketindeJir. Bir 
tıclamın miirvet sahibi olması da 
zengin olmasına bağlı değildir. 
Hir bir hayır müessesesi eğer ora
Y<r )'İrmi kuru1 gönderseniz : 

"- Ar.dır, almam, demez ... ,, 
Neden bütün böyle teberriile

ri zenginlerden bekleriz ve ne· 
den bu asil hareketi münhasıran 
Zengin/erin eri1ebileceği bir ;yük · 
•eklikte görürüz. Celal Muhtar B. 
teberrü etmeJi mi? •.. Buna karsı 
en cömertçe hareket, gazetelertİe 
deJikoJa yapmak değil, çıkanp 
lnıdretinin müsaade ettiği kadar 
bir fe;yİ kendi vermektir. Tekrar 
ediyorum. · 

El kesesinden cömertlik hüner 
de"-''d" "" ır. 

llaca nıuJ. ' ... 
Olnıdum ki; Ankm"'aJa ilaç fi. 

atlarına narh ko;yrmık içil' bir 
l.omisyon tesekkül etmis ... Bu ko

:ı1is>-;,na işti~ak etmek üzere için
,,: benim de tanıdıklanm olan 

zı eczacılar lstanbuldan Anka
rcrya gıdiyorlarmış .•. 

Eg,,., ecza fiatlannı eczacılar 
tesbıt decekse: Şark vilayetle -

nde dedikleri gibi: 
Ört k:; öl em! ... 

arJi~aderrı ki; bir komisyon teskil 
~ ecek ..• Oraya yalnız ecr.aeılar-
an ti · ·ı el ı d egı , epocularclan, dokto•-
ar an t,·-.ı . . , ve ı:uıen ;yanı muften • 
"rd d hn e aza almalı ki; muıaze-
'ıe f13ı/ olsun. Is eczacılara ka -
•,;:;!•uyu lokman ruhu fiatına a· 

FELEK 

Ş EH i R HA e· ERLERİ 
EKONOMi 

Almanlar 
Tütün alacak 
İzmir, Samsun tütünleri Al 
manyada rağbet sıörüyor 

Mühim Alman fabrikalan mem 
leketimizden tütün •almağa karar 
vermitlerdir. Bilhassa lzmir, Sam 
sun, tütünleri Almanyada pek çok 
ra.ğbet gördüğünden Almanlar bu 
mıntaka tütünlerinden satın alacak 
!ardır. Gelen haberlere göre Dre&
ten de atok olarak mühim mikdar
da tütün vardır. 

lstanbulda Yunan sergisi 
Türk - Yunan ofisi son toplan -

bamda lstanbulda. Yunan malların 
dan mürekkep bir sergi açmağa ka 
rar vennitti· Ofis bürosu idare he 
yetinde veril~n .bu .Jca:arı ~bsat 
Vekaletine bıldırmıttır. Vekalet -
ten gelecek cevaba göre set'ginin 
nerede ve nasıl açılacağı anl8'ıla
caktır. Öğrendiğimize göre lstan • 
bulda açılacak sergide yalnız Yu -

"nan mallan te,hir edilecek ve bu 
suretle Y unanistaınla muamele ya
pacak olanlara Yunan malı hak -
kında tam malümat verilmi~ ola • 

· caktır. lstanbukla Yunan malların 
dan müreKkep sergi açıhnağa ka -
:rar verilince Yunaniatamla da bir 
Türk halı sergisi açılacaktır. 

Ofis son içtimaında. buna da 
karar vermittir. Bu kararda ayni fe 
kilde lktısat Vekaletine bildirilmit 
tir. 

Almanyaya gönderilen 
çUrUk yumurtalar 

Türk ofisin Berrm mümessilli • 
ğinden gelen bir haberde son haf
ta içinde Alman piyasalarına 200 
andık Türk ywnurtaaı sevkedil • 

· mitti... Faka.t yumurtalar her ne• 
elense çürük çıkmıştır. Ofisin Ber · 
1in mümeesili alakadar maka.mata 
bu haberi verirken ihraç edile -
cek Türk yumurtalarının çok 1Jlu 
kontrol edilmesini bildirmektedir. 

Almanyada tıırk ihraç malları 
Türkofisin Ber-lin mümessilli • 

ğinden memleketimiz ihraç malla. 
nnın vaziyetlerini gö&leren bir ra.
por gelm.if tir. B u rapora göre B er
i inde kuru üzüm piyasuı çok Jcuv. 
vetlidir. Bilhassa Türk malları 100 
kilo b8'ına 3 florin yükselmittir. 
incir piyuası ise iyidir. 100 kilo ba 
tına 9,5 florindir. Türk mallarının 
çok yükseleceği beklenmektedir. 

lç fındık piyasa.smclaki fiyatlar 
da çok iyidir. 100 kilo ba,ına 40 
Fransız frangıdır. Badem fiyab ise 

' 100 kiloda 62 florindir. Kayısı çe
kirdeği Alman piyuasında. yoktur. 
Türk piyasasında da ka.yuı çekir
deği olmadığı için fiyatlar te&bit 
edilememistir. Tiftik piyasası ise 
durgundur: Ancak Türk malı çok 
aranmaktadır. Fakat Rusya. Türk 
malı tiftiği çektiği için Türk malı 
bulunamamaktadır. 

Firdevai için bir toplantı 
İstanbul Halkevinde bu pazar 

günü saat 17 de büyük lraıı ... iri 
firdevsinin bininci yıldönümü mü· 
nasebetile ününü anmak için bir 
toplantı yapılacaktır. 

i BORSA 1 
( lı Bankuından alınan cetveldir) 

11 T. Evvel 934 
AKŞAM FJYATLARl 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
I.hkran dat..i)i 98 Rrhbm 17,75• 
1933 Erıaa.i. 97 Aa~ Mümea•il 49,30 
Unitürk 29,45 An. Tahvili J, il 45,35 

• il 28,40 • ili 48.SO 
• ili 2ll,2S 

ESRA/il 

it Banlıt.ası Naaa 10 
•.,.Hamili:.. 10 
,. • MUe••ia 105 
Türluy• C-..•u· 
rlyet e.a1s.a.. sa 
Tram~•J 32 
Anadotu Hisse 27.SO 
Şir. Hayriye 15.SO 

R~ji k•po•sas 2..30 
T olelo• 10,50 
Terlıoa 18,.50 
Çim no 13.40 
ittihat d .. y • 13..00 
Şark. de,-w 0,85 
Balya 1 65 
Ş.ırk •· ecza 6.SO 

ÇEK FiYATLAR/ 

Lo1ıtdr• 
P ar" 
Nüyork 
Milano 
Ceııe•r• 
Alina 
Brulaael 
Amaterclam 
Sof;ta 

611.SO 
ı:t.06 

79.90 
9,27.63 
2.43.63 

83,38,25 
l 40.20 
1,17.%4 

66,79 

NUKUT 

20 F Fnınaıs 

1 Dolar 
21 Kur Çelr.. 

1 Şıle. A•. 
l l aırrhn 

20 Liret 
:ZO L••• 
%0 F. Bel.,t.a 
20 Jlrahnu 

1 Florin 

Kurut --169 
ı:ıs 
98 
23 

61 7 
216 
23 

115 
z• 
13 

PraC 19.02.75 
B .. lvat 35.96 
Moako•a 10,84.50 
Bnlin l.97,45 
Varto•• 4.23 
BucbfH'tle 3 98.75 
Madriı 5.81~ 
Biikrrı 79,54 
Vı1ana 4,2 7,63 

(Satıı) 

Kur•t 

20 1 ..... ip. 815 
l Peseta 18 
1 Mark 43 
1 Zloti 22 

20 Ley il 
20 Oİl\ar 64 

l Çerno'f'ıf -.-
Alua 923 
M•cidlJ• 36,50 
Banlı.aot 237 

1 MAHKEMELERUI!: 

1 Yangın 
Neden çıktı? 

Silivride Belediye intihabı bitti 
Siltvride belediye intihabatı ikmal ecblmiJIW. Ve ıehir budutı.n ı-.icıinde

ki lrianbul kazalannda ilk önce intihaltr tDör.... Silini olmuftur· Burada ~ 
ayın sekizinde batlamııı, onuncu cünii .ı.,_ tıitmittir- latibap çok h•....eUi 
ve heyecanlı olmuı, bilbaua kadını. bü:rülı. bir aliı.ka ıöstermişlerdir. 

~ ntihap neticesinde Silivri belediye azalığına asli olarak Hayt!ar, .Uy~, Sır· 
rı, Zrya, Tevfik Musa, Halda, .Bd.ir Şevket Malımut, Ahmet, Huııeym, Şe-
rif, Oıman Beyler aeçilmi,lerdir. ' ' 

Şehir hudutları haricindeki belemye intihaptan neticelendikten '°,.. ba ka
zalarda lıtanbul umumi medWne oeçil ~ aza intihabına bııılanacal<t... Henüz 
lstanbul mecli.0- gel«ek nam:zetlu fıricaca ilan edilmernitlerdir. 

Radyodan istifade 1 

Vekaletler propağanda 
servisleri ih::las edecekler 

Radyo ile yapılacak netriyalı 

mürakabe için Dahiliye V eki.le tin 
de bir komisyon ~ilmiftir. Komiı 
yonda. her veki.letten birer murab 
has bulunmakta.dır. lktısat Vekile 
tinden de netriyat mütaviri Ser • 
vet Bey bulumnaktadır. Öğrendi • 
ğimize göre komisyon her pa.zu • 
rui günü muntazaman toplanarak 
bazı kararlar vermiştir. Bu karar • 
lara göre Avrupada olduğu gibi 
memleketimizde de radyolardan 
iatifade için her vdailet birçok 
programlar ha.zırla.yac:akbr. Bu 
programla.n. göre h&ftaıım mua.y • 
yen gün ve ııaatinde bir vekalet pro 
pa.ganda yapacaktır. Bilhassa lk -
tısat ve Ziraat wkileti halkı ir'8l 
için radyodan fazla i&tifade ede -
cektir. Kararların tatbikına yakın
da baf)anacaktır. 

ViLAYETTE. 

Balkanlardan muhacir akını 
devam ediyor 

Balkanlardan muhacir gelmesi 
sürmektedir. Muhacirlerin, nhtı • 
ma gelirgelmez orada bekletilme
meleri için laznngelen tertiba.t a -
hnnııtbr. Muhacirlerin itlerine bak 
mak üzere ayrıca. rıhtmıda polis te' 
kil atı da ya.pılmıtbr. 

Vergi itirazları 
Toptan ve perakendeci tabirin

den çıkan itirazların bir kısmı haJ
ledilmittir. Ancak yeni yeni itinz 
lar da vaki olmaktadır. Maliye mü 
dürleri haftada. iki üç defa t.opla -
narak bu itleri görü mektedir. 

Pul ve milli emla~ mUdUrleri 
Jstanbul pul müdürü Şefik Be-

Hey beli faciası 
Motörün iÜrültüsü va
purdan duyulmadı mı? 

Heybeliada önlerinde vukua ge 
len deniz kazasının tahkikatına 
müddeiumumilikçe devam edilmek 
tedir. Mevkuf bulunan motör kap 
tanı dün Heybeliden getirilerek tev 
kifhaneye konulmuftur. Motörün 
asıl kaptanı Salih Efendinin ifa • 
desi alınmak üzere Y alOYa.ya. ya • 
zılan tezkereye henüz cevap gel • 
meınittir. Ayni zamanda evrak, 
ehli vukuf raporunun bazı kısan
lannın tamamlanması için alrko -
nulmuttur. Öğrendiğimize göre, 
tamamlanması istenilen cihet, mo

tör gürültüsünün vapurdan duyu
lup duyulamıyacağınm tesbitidir. 
Bunun için de bir gece sabaha 
kartı hadisenin vuku bulduğu yer 
de tecrübe yapılacaktır. Bu itibar
la tahkikat evrakı ancak pazar gü 
nü Adliyeye verilebilecektir. 

Adli ıstılahlar 
Adli ıstılahların ö:ı. türkçe mu

kabillerini teshil ebnek üzere Ad • 
!iyede bir komisyon tqkil edilmit 
tir. Bu komisyona, biı1nci ticaret 
reisi Memduh, aza.dan Burhanet • 
tin, Sedat, noterlerden Fahrettin, 
Galip Bingöl, Hüaamettin Haydar, 
avukat Diyamandi Geçeoğlu Bey
ler seçilmi,lerdir. Komisyon, ve • 
kaletten gönderilen adli ıstılahla
nn türi<çe muka.billerini arayacak 
Ye tetbit ederek bildirecektir. 

yin Maliye YekaJeti milli emlak mü 
dürlüğüne Ye yerine de Beyoğlu 
tahakkuk müdürü Zeynelabidin 
Beyin tayinleri· hakkındaki emir 
vilayete gelmittir. 

;r.;j!an.' 
Sokak terbiyemiz 

- Arkadafım ve adof1m "F.,lek,, 11ene j 
yol yürümesini bilme:& lf<l)'gıaulara si· 
nirleıımif olacak, geçen gün aol<ak '"'" 
biyesine dair ırüul bir lılıra yadı. 

Bu, beni de .. ksık coıturan bir mC!· 
&efedir. /stanbulun daracık yaya kaldı· 
rrmlarında yol adabını .,., sokak terbi· 
yesini düfiinerek 11e,..,nlerimiz pek en· 
clır. Hele -bah ve akf'lm &aallannda 
lıa.ı::ı caddelerde bir kördğüıüdür gi • 
der. Vapurlara, .inemalariı, tramrMy .. 
lara girip çıkanlar her biri bir haııada, 
kendinden bafka bir ;,._,.ın yürümek, 
girmek, çıkmak, oturmak hakkını ta
nımayarak bir de...,beyi uıygın:ı.l.ğı ve 
:zorbalığı ile kendilerine yol ve yer a
çarlar. 

Geçen gÜn baf1ma tuhaf bir vakıı 
geldi. 

Köprüden matbaaya geliyordum. 
Hacı Bekir mağaza.nntlan Sirkeciye 
doğru giden caddenin ııağ taralı dar 
kaldırımlulır. Tramvay do pek kıyıdan 
geçer. Bu yan kaldırım üurinde iki 
ahbap korıılıklı durmuflar, yolu kH· 
mi~ler, tatlı bir sohbete dalmıılardı. 
Bir taraftan traı; 'ay geçiyor. Bir yan
dan halk gelip gidiyor. Yere inmek 
lt!hlikeli. Yon kaldırımı ıökmek bir me 
Sl'le. Ne olurıa olsun dedim, Avrupa'· 
da yol yürümesini bilmeyenlere yap • 
tıkları gibi fÖyle kuvvetlice bir yüklen
dim. /lıi ahbap biri duvara, biri lrom• 
vay yoluna ap/dılar. Ben de geçtim. 

Arkamdan neler •Öylediklerini ıüp
IJeslz tahmin edf!rlİniz.. 

Brn kol'Jp ratmadıklanna ,Ulır"'1e· 
relt yoluma deııom ettim. 

ipe bu, hemen her ırün hepimi:ııin 
b~ınden geren ve artılı tabii 11orünen 
hadıse, sokak terbiyesinin kıl/0ğından
dır. Bu adamlar yaya kaldrrmuıı her· 
kes., ait olduğunu idrôk ebeler fiiphe
ıi;:; ki böyle yol ke8tnfl:aler. 

s.'?nra ka;:;alara lıar,. lıabahati hep 
f'?lor/ere, ııcıtmanlcrra yük/etiyoru;:;. 
l ohuı. yan lıaldın,... ııarlıen rahmetli 
JHder!"~ lfÜf bahçninde tener.ııüh e· 
der gıbı caddenin ortasını arpn/ayan
lara ~lör ne ~apar, &>atman ne yapar? 
/ıfa~ıne bu. • . Ne kadar ağır gitu 11e· 
ne ınsan bacağından hı:alı gider. Zaten 
hep .ka:uı_lar böyle oluyor ya.. • /llalıi
ne sura'hni kendi bacağı ile ölçenler 
lı~rıulan oı_omobil 11eldiğini gördükle· 
rı z~'..'!°n hıç telÖJ etmiyorlar. Bu mis· 
kınlıgın cezan tabii ağır oluyor. 

Bel~~iyele".. yol nizamı, aeyrisefer ni 
zoını ıçın ıoForleri sıkl.ftırdıkları kadar 
hollıa da .,k, yol ve 60kak terbiyeıri öğ
ret.der İuıbet olar. Avrupada buna 
çok ehemmiyet veriliyor. Nakliye va
sıtaları arttıkça ve sür' allendikçe ko· 
runma çareleri de kuvvetleniyor. 

Biz ç~~ değil, yalnı:a yolun sağını, 
ıolunu ogren ek kôli . .. Frenk ellf!rİn· 
de yol kaidesini, sokak terbiyeoini bil· 
mey~nleri boğa wibi toalar devirirler 
ve polis böyle cahilleri halkın ""lômdi 
namına takip eder. 

Bürhan CAHIT 

Beyoğlunda yanan bir ma ... 
ğaza davasına başlandı 
Beyoğlunda lstildal caddesin

deki mağazaşmda, dikkatsizhk ve 
tedbirsizlik yüzünden yangın çak
masına sebebiyet verdiği iddiasile 
mahkemeye verilen lskender Efen 
dinin muhakemesine dün üçüncü 
ceza mahk--inde batlanılmı~tır. 
lııkender Efendi, yangının hakiki 
.d>ebini bilmediğini, fakat atılmıt 
bir cıigara.dan çıkabileceğini söyle 
ım.trr. Mağaza içerisindetri ~ya. 
10 bin liraya sigortalı bulunmak • 
tadır. 1>unı.-na. ~tlerin çat:'· 
malan için bafka güne bıralu t
br. 

OlçUler kan ununa muhalefet 
ölçüle.- kanunmıa muhalefetten 

suçlu bulunan Arsemiz imıinde bi 
risi, üçüncü ceza mahkemesinde 
1 O lira para cezasına ma.hk\ıın ol -
muttur. Ancalc:, yaşı nazarı itibara 
alınarak cezası tecil ed1tmittir. 
Artemiz Efendinin yalnız 200 ku
nıf mahkeme masrafı ödeme•~ ka 
rar altına alınnıı,tır. 

Maslak yolu kazası 
Maslak yolunda vukua gelen o

tomobil kazasından doğan dava -
ya dün a.ğır ceza mahkemesinde 
devam edilmittir. Dünkü celsede, 
Sinan Ahmet ve Hakkı isminde iki 
talıit dinlemni,tir. Hapishanede 
mahküm bulunan Hayati Efendi, 
auçlulardan Hakkı Efendinin e.rar 
içip içmediği hakkında maJUımat 

olmadığını aöylemi.ttir. Müddeiu • 
mumi muaTI.ni Katif Bey, evrakı 
mütaleaya i&temİf, iddianm aerdi 
için durliflDll hafka güne bırakıl • 
1D1fbr. 

Neşriyat davalın 
Haha mecmuasında. Morg hak 

landa çıloın bir yazı dolayıNle açı 
lan daYaya dün üçüncaü c:eza malı 
kemesinde demı ediJmif, auçluJa. 
nn sabıkala.n haldundatci sorguya 
gelen cevap olumnH1flur. Mahke • 
me, ayni meseleden dolayı açılan 
diğer dava ile tevhidine karar ver 
mİf, dunJfDS bafka güne ka1mıt • 
br. 

BELEDIYEDa 

ilk tedbirler 
Alınıyor 

Gürültü ile mücadele 
için arabala11n 

tekerlekleri değişecek 
Gürültü ile mücadele için, bele

diye heıke«ecı evvel, kendi nıdcil 
vasıtalarında tedbirler almağa haf 
lamıştır. Teşrini~iden itfbaren 
bütün belediye arabaları tekerlek. 
!eri lastikli olacaktır. Belediye bu
nun için 1800 metre uzunluğwı.da 
dolma tekerlek lastiği almı~ır. 
Bu suretle arabalar gürültu etme

den yürüyeceklerdir. 

Tepabaşı bahçesinden kAr yok 
Şehir Tiyatrosu artisllet' koope 

ratifinin açbğı Tepeb141 bahçesi, 
Jne'Yaİm sonu dolayısile kapahlmıt 
br. Bu yaz kooperatif, bahçeden 
pdc fazla kir temin edememi,, ya 
pJan tesisat masrafı çıkanlUllfhr. 
Önümü:r.deki yaz için burada. bir • 
ç<* yenilikler ya.pıhnası diifünü • 
lüyor. 18.hnede balet oynatılacak, 
halka bazı Mirprizler gö8ter:ilecek· 
tir. Bu fdölde balkm daha ziyade 
ra.ğbeti ceıbedilecektir. 

Cerrahplfl ve Haseki hasta
hanelerine yeni aletler alınacak 

Cerrahpata. Ye Haaeki hastaha 
neleri için, üniversitenin gösterdi
ği lüzum üzerine bazı alet ve ede
vat almacakbr. Bunlardan büyük 
kıta.da olanlar Almanyaya siparif 
edilmittir. Diprleri memleketimiz 
den münakasa suretile temin edi
lecektir. 

16 mart şehitleri Abidesi 
planları 

Şehzadeb~ında belediye tara
fından in .. edilecek olan konser
yaıtuvar binaaı ile 16 Mart fehit • 
leri abidesi için, fimdiye kadar 

Portekizde İzmir! 
Beyne:milel Selônik panayınn

da Türk puviyonunun her pavi • 
yondan daha ziyade beğenildiği • 
ni gazele/erde okuduğumuz .ı:a • 
man doğrusu iftihar ettik. Bu iyi 
bir alamettir. ileride açılacak pa
nayı~lara ve sergilere i1tirak için 
de bır kuvvet bir ıevktir. 

Filhakika, ancak binlerce tica
ret erbabının ve müstehlikin gö.ı:ıi 
önüne serilen bu pavİyonlanmız 
V<Uıtasi/e hariçte ihracat mallan • 
mıza en İyi propagandaları yapa
bilir, ve bun/an tanıhrız. Fakat ta 
nıtmak ktili değil, ayni zamanda 
bum'an satmak, ve isteyenlere bol 
bol o mallardan temin etmekte lii
zımdır. Me.ela Türkiyemiz. koru 
meyve ihracalçuı bir memlekettir. 
lzmirin incir ve ü:ı:iimleri her ;ye,.. 
de aranır. Onun için Avrupaıla 
her mağazada en iyi incirler ve ü
zümlerin üzerinde "lzrnir'' damga 
nnı görebilirsiniz. Çünkü aranan 
mal odur. Fakat acaba sahlan mal 
o mudur?. Bundan bihakkin siip. 
he edebiliriz. , 

Bundan hayli müddet evvel Bel 
çikada böyle farka ait mal&ı: sa • 
!~ bir. lspanyol mağazasına gidip 
oteben almıfhm. lzmirin tahta hu 
lülar için~ istif edilmiı, üzeri def
ne dallarıle süılenmi1 İncirlerini 
görünce doğrusu hayret ettim. Bu 
güzel incirleri lstanbulda bile bul 
manın pek imkanı ;yoktu. Sahcı 
kadına «rrdum: 

- Bunlar hakiki lr.mir inciri 
mi? 

- Evet ... Hakiki lzmir. 
-Nereden geliyor? 
- · lzmirden... Son zamanlarda 

PortekiZ.:iler çok iyi ;yapmağa ba. 
laJılar!.. , 

Portekizle lr.mir arasında ne mii 
nasebet olabilirdi? Sordum: 

. - Demin !znıir dediniz.? Şim • 
dı de Portekiz.den bahseJi;yorsu • 
nur.? 

-.- Evet, bu incirler Portekiulerı 
gelı;yor. Fakat lr.mir inciridir. 

Ya kadın l.ı:mirin nerede oldu • 
ğunu bilmiyordu. Yahut Portekiz. 
de l:ımir ciyannda incir yetistirili
yorda. Vzerinde fazla ısrar ~tmek 
lôumgelJiğini hissettim; tekrar 
90rdum; kadından aldığım ce11c.p 
fU oldu: 

- l.ı:mir Portekiz.de Jeğil mi 
;10? ••• 

Ba cahil bir kadındı. ihtimal 
bu incirlerin muhakkak Portehiz,. 
den gelJ_i~ini biliyor, fakat patro
nu kenJısıne bıınları lzmir inciri 
diye tanıthğı için l.ı:miri Portekiz,. 
de zannedi;yorıla. 

Faz.la ısrar etmedim ııe miitee• 
.;,,_ tlüklıônJarı çıkhm. 
• lfte bu misal biz.e gösteriyor ki 
ıhracat mallarımızı hariçte adam • 
akıllı propaganda etmekle baa • 
~r! kendi malımız.dan gaynnnızı 
bızım malımız diye sahlmanna 
karp da ciddi teJabir almam~ la. 
zımdır. Yoksa yapılan propagan. 
dalar beyhudedir. Bu baakalarının 
ceplerini ıloldvrmağa ~ar. 

V aktile haı'ı ihracatımız.da Ja 
maale.ef ayni feyi görmek kabil
di. Yunaniatana hicret eJen Ru,,.. 
lar orada dokuduk/an halılan Av
nıpanın birçok yerlerinde hakiki 
Gördes halısı diye uzun :zaman sat 
mıplardır. Yunanistanda drahmi 
düfük olduğu için bu halılar bitta
bi hakiki Gördes halılannclan da
ha ucuza mal olmakta ve malfarı. 
mızla rekabet etmektedir. 

Son zamanlarda öğrendik ki ha 
/ı ihraç eJen tiiccarlanmız malla • 
nna soğuk damga varmağa basla
mıflardır. Bu damgalar malların 
menfelerini göstermek itibarile 
rolı mühimdir. 

Herhalde ihracat mall'arımı.ı: i . 
çin bu gibi tetbirlerin alınman çok 
lci:r.unJır. Yoksa emeklerimiz bosa 
gider. • 

Mümtaz F AIK 

200 mimar müracaat etmiftiy. Mi
marlar f&rhıameyi alarak tetkik 
etmektedir. Plan münakasası 25 
T etriniaanide hatlayacaktır. 

OlçUler teftiş ediliyor 
Dünden itibaren bütün kaza • 

lanla belediye müfettitieri, ölçü 
aletlerini muayeneye ba'lam.ıtlar • 
dır. Her ölçü aleti muayeneden 
sonra damgalanmaktadır. Muaye • 
neler bu ayın sonuna kadar süre -
cek, ay sonunda, damgasız bulu· 
nan ölçü aletleri müsadere oluna • 
cak, sahiplerine ceza verilecektir. 
lstanbul Eminönü, Fatih, Beyoğlu 
ve Kadıköy olmak Üzere döıt ölçi' 
muayene müfetti,liğine ayrrlmı• • 
tır. Bozuk veya eksik tartan ölçü 
i.letleri toplatılacalı.tır. 
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Kıral Alelaandr'ın katli ı Barthou ve Fratva siyaseti \ Yugoslavya kralıaın 
YugMlav Kıralı Alekauıdr'm bir Bartbou'mın ölümü ile de, Fransa ölü.mü için 

Hırvat tarafından Marailya'ya ayak biiyiik hir devlet adanımı kaybetmek. U" L! .__ S H 
· · ~-''r. Fr·-ız L--'-iyeai Barthou'nun gursuz <>ır RUrfUn, ırp, ırvat bastığı bit- sırada katli üzenne • '"'"' -- "'""" b kl 

d · b · -·-anında Bü·-"''- harptenberi geçen ve Sloven'lerin Kmlını hiç e en· yaaetin daima Onen çem erı an.aızm --..... .,-
durmuşa benzıyor. Aleksandr'ın bu on altı ııenelik devrin en mütkül bir medik bir sırada pek sevdiği Fran 
Paris s.eyahati çoktanberi alaka ile zamanını geçiı1miıtir. Avnıpa'daki mu· Mı toprağına ayak basarken, yere 
bekleniyordu. Yugoslav Kıralı Fransız vazeıe bu zamanda değitmif, harpten serdi. ôlüm, kimin başına gelirse 
devlet adamlarile görüıecek. Fransız· ııı.esi cephe alan devletlerin bir kıamı el . ki d H l 'l d h 

d 'l k B bu cepheler:-: deg"M.ti'rmı'•lerdir. Fran- il ıın acı ı ır. e e o en, a a Yugoslav dostluğu teyit e ı ece • IHl uu ·• • K 
dan ıoonra Fransız Hariciye Nazırı M. alZ hariciyesi böyle seyya.l bir siyaset doğrusu öldürülen Yugoslavya ra• 
Barthou Roma'yı ziyaret ederek Fran· devrinde azami derecede husaa ol • lı gibi, Balkan Birliğine çaltfmlf1 

sa . ltalya . Yugoslavya anlaşımaamın mak mecburiyetmde idi. M. Barthou'· Türkü ve onun Büyük Gazisini se
temini için bir zemin bulmağa çalı9ıla· nun kudretli idaresi ile bu teyakkuz ven bir kral olursa Türk budunu · 
cak göaterilmif ve Franaa'nın harici vazi- lb 

tı. ki b · · yetı" bır' aene evveliıine nazaran kuv • nun bundan duyduğtı iç acısı e et. 
Hazin bir tesadüftür u ı.ıyasetı k" b" k d h d • l • 

tedvir edecek olan iki adam da bir ıu· vetlepniıtir. le ı lr at a a enn eftr. 
i:kaste kurban ohnuılardır. Yugoslav Barthou zamanmdanheri itlerin bir Onu, Dolmabahçede, karaya çık-
Kıralınm cesedi Marsilya'dan geri ge- blançoıu yapılacak olursa, ıu netice tığı gün görmÜflÜm: ne kadar se • 
tıiriliyoır. M. Barthou da hayata veda çıkar: Franaa ik.inci derecede ehem • vimli bir yüzü vMdı. Sarayın kıyı. 
etti. Fransız • lıalyan • Yugoslav mu• miyetli bazı devletlerin dostluklarmı aında, Gazi Mustafa Kemal ile kar
lı:arenetine doğru yÜrüyilf olduğu yer· kaybebnitse de buna mükabil Sovyef 
de durmuıtur. Rusya'nm doatluğlHlu kazamnıı ve [. flltıfmlflardı. El~e tutufrken, •an· 

"' • .,. talya'nın dostluğunu kazanmak için de ki Türkiye ile Yugoslavya'yı he • 
Aleksandr ve Yugoalau Birliği adan atmııtır. Kar ve zarar heaabmda men oracıkta biribirine bağlamı,. 

Franaa'nm karlı olduğunda §Üphe yok· tılar. Kim der, kim umar, kim dü. 
Kıra! Alekaan.dr'ın ölümll Y ugoalav• 

ya için telafisi mümkün olmayan bir 
zıyadır. Çünkü Yugoslav devleti, !et· 
lı:ilatı itibarile doğrudan doğruya kıra· 
lın şahama dayanmakta idi. Yugoslav· 
ya, malıimdur k.i, eıki Avuaturya • 
Macaristan imparatorluğunun büyiik 
bir knmma vi.ris obnuı bir devlettir. 
Bu mirasla beraber eski Avu.turya • 
Macariıtan İmpal"atoırluğunun bazı zaaf. 
ları da Yugoslavyaya intikal etmiıtir. 
Halkı ayni ırktan olmakla beraber, a· 
rada din farkı vardır. Zihniyet farkı 
vardır. Hırvatlar ile Sırplar geçinemi
yorlar. 

Kırallığıın tesisi taribindenberi Hır· 
vatlar muhtariyet İstiyorlar. Bu hare
ket o kadar kuvvetlenınitti ki bet sene 
kadar evvel, Alekaandr kanunu esasi
yi ilga eaerek memlekette diktatör 
vaziyetine geçınİtti. Gerçi Aleksandr 
aldığı sali.hiyetleri büyük bir dirayet 
ve itina ile kullanmqtır. Fakat bet se
nedenberi, milli birlik onun J&hsmda 
ifade bulmuıtur. Yugoslavya'yı bir a
rada tutan krala karşı tebaası tarafın
dan perverde edilen miqterek bir ıa. 
dakat ve sevgiden ibaretti. Yugoslav
ya henüz yeni bir devlettir. Henüz 
mütecaniı bir millet meydana gelme· 
mittir. Al.eksandr'm bütün gayesi böy
le bir millet vücuda getirmekti. Bu iti· 
barladır ki zıyaı Yugoslavya'da derin· 
den hissedilecektir. 

Aleksandr'm yerine oğlu Petro, (. 
kinci Peter ünvanile kıral olmuıtur. 
fakat yeni kıra! henüz on bir yqrnda 
bir çocuk olduğt~ndan, kırallık salahi
yetleri, Aleksandr'm kardeıi Paul'un 
da dahil olduğu üç kitilik bir Niyabet 
Meclisi tarafından kullanılacaktır. 
Normal zamanlarda kırallığa ait sala
hiyetlerin bir meclis tarafmdan lndla· 
nılması kolay ise de, Yugoslavya'dak.i 
vaziyette hayli miifkül olacalctır. Bu. 
nunla beraber, kırallarınm zıyauu de
rinden hisseden Yugoslav miUetiıün .;. 
yasi olgunluk göstererek onun yürü
düğü yolda gidecekleri ümit ed.ihnek· 
tedir. 

~ . .,. 
Harici siyaset değİfecek mi? 

Harici müna.ebetlere gelince; kıra. 
im ölümü ile Yugoslavya'nın harici ai
yasetinde bir değitiklik ol.;cağı bekle· 
Demez. Son zaıınanlarda Yugoslavya'· 
Dm Fransız dostluğundan ayrılarak 
Almanya'ya doğru meylettiği söylen • 
nıifti. Alekaandr'm ziyaretindeki bir 
maksat ta bu tayiaları telcup etmekti. 
Gerçi lcıral bu vazifeyi yapmadan öl
miiftür. Fakat Fransa'ya seyahat et • 
nıeğe karar vermekle de vazife yapıl
mıt teli.kki edilebilir. KıraJm Fransız 
toprağında ölmesi ve sWkaste Fransız 
Hariciye Nazırının da kurban olınası. 
Fransız ve Yugoslav milletlerini müı· 
terek bir matron. ara.tında yeniden bir
leıtirmiıtir. Bir rivayete göre, Alek . 
.Jandr'm ıoon sözü de yanında bulunan 
Hariciye Nazırına, Yugoslav - Fraruız 
doatluiunun muhafazuını va.aiyet et
mek olmuttu. Bu da müteveffa kıralın 
F ran.sız dostluğuna verdiğ[ kıymet.in 
derecesini göstennek itibarile dikkate 
değer. -

turBarthou'nun, Franeız hariciyesi için' fiinürdü ki, kendini bu kadar sev• 
en ehemmiyetli bir siyaseti, Italya diren bu iyi yüT'ekli adam, Marail
dostluğunu, tedvir ederken ölmesi ha· yada bir pusuya düfürülerek, Pa • 
zin olmakla beraber, bu it yarıda ka. riırin efiği dibinde, son soluğunu 
lacak değildir. Franaa'da taluslann, verecek? 
ölümü teeMürle ka:rtılanmalcla beraber Kim bilirdi ki, onun yoluna di-
itlerin yürüyÜ§üne asla teair etmez. öl 
Büyük bir demokrasinin en büyük fa· men bayraklar, bir az sonra .. ümü 
zileti de budur. Bir Barthou düterse, için yaslara bürünüp yanya indiri
oncn yapacağı iti ileri gOtürmek iç.in lecekler? .. 
on Barthou vardır. Bununla beraber, "Hurra!., demek için açılan ağız 
bu vatanperver Fransızın ölümünden lar, iğrenç bir Hırvata kargtf (1) 
ıololayı Fransız milletini taziye etınek 
bir borçtur. savurmak için haykıracaklar ... 

• • • Yugoslavya Kralının ölümü, bil-
lspanya ihtilali mem neden bana çok dokundu. O

Haftanın diğer heyecanlı bir hadise· 
ıi de lspanya'da bir ihtilal çıkmasıdır. 
Cumhuriyetin ilannadan beri lıpanya'. 
da vaziyet bir türlü düzelemeınittir. 
Memleket bir taraftan Katolik ve hü
kiiındar taraftarları, diğer taraftan da 
komünist ve anarıistler araunda salla· 
nıp durmaktadır. 

Son intihabat Muhafazakarlara bü
yük bir ekseriyet temin etmiıti. Nor • 
mal bir zamanda bunların hükıimeti e· 
le almaları lazımdı. Fakat bir inkılabı 
takip eden cumhuriyet rejiminde hü
kümdar taraftarlarının it batına geç· 
meleri bir takım karışıklıkları takip e
deceği için akalliyet fırkası olan orta 
cenah Radikaller hükumet teıkil et • 
mişlerdi. Ancak (470) mevcutlu bir 
mecliste seksen kadar i.zaaı olan bu 
fırka, Muhafazakarların müsamahaai
le iktidarda kalabiliyordu. 

Muhafazakarlar bu müsamehayı e· 
sirgeyince lspanya hükiimeti düıtü. 
Yerine LetTOux'nun reisliğinde baıka 
bir hükıimet geçti. Fa.kat yeni hükii · 
met Muhafazakarlara daha ziyade da· 
yandığından ıool cenah bu defa kanu
nu esasi haricinde lıir takmt bardı:et
lere tevessül ettiler. Sosyali•tler, ko • 
müniatler, sendikalistler ve hatta anar. 
ıiatler birl91erek umumi bir arev ilan 
ettiler. Asturya'da ve KatalOGya'da is
yan çıktı. Yani üç sene evvelki gibi ye
ni bir inkılap yapmak iatenildi. 

Fakat bu defa hükumet ihtilali bu· 
tınnağa ımuvaffak olmuıtur. Fakat 
cumhuriyetçi olmadığı bildirilen un -
surlara dayanarak bu iti yapan ve va· 
ziyetini takviye eden hükiimetin timdi 
nasıl bir siyaset tak.ip edeceği belli de· 
!'ildir. Hemen söylyelim ki lapanya'. 
dak.i cumhuriyetin mukadderatı da hü
kümet tarafından takip edilecek bu a.İ· 
ya.ete bağlıdır. 

• • • 
Romanya'da kabine buhranı 

Romanya'da Tatareacu kabinesi İs· 
tifa ederek aıağı yukarı ayni tekilde 
yeniden teşekkül etti. Kabinenin isti· 
fa.ama sebep, Hariciye Nazırı Titüles
cu'nun harci itleri tedvir husuaundaki 
serbest.isi meselesinde çok hasaa olma
sıdır. Bu noktadaki serbestii Tw.reketi. 
ne müdahale edilmek istenildiğini gÖ· 
ren Titulescu Isviçre' den telgrafla iati
fasını göndermiş ve Romanya kabine· 
sini de beraber sürüldemıiıtir. Tatarea
cu tarafından teıkil edilen kabineye 

nu görm~em içimde belki bu ka • 
dar sızı duymayacaktım. Yolunu 
fa,rrmıf kurfllnlar ve o kUTfunu çe 
ken eller, yerin ı:lfbine batsın!. 

M. SALAHADDiN 

( ı) Kargı§ - Li.net, betdıia. 

Nişan 
Mi..alay mütekaidi Şevki Bey keri

mesi Güzin Hanımla lı Bankası memur. 
'8rmdan Turgut Hüseyftı Beyin nİ§an 
merasimi Kadıköyündeki hanelerinde 
bugün kra kılnvnıştır. Tarafeyne saa. 
ıletler dileriz. 

Dr. Hafız Cemal 
Bey geldi 

iki buçuk aydanberi ~eyahatte ve 
tıbbi tetkikatta bulunan Dr Muallim 
Hafız Cemal Bey avdet ederek b.tala
rmı kaloule batlamııtır. 

ilk adımda Titulescu'nun gİrmemiı bu· 
lunmaır, Batvekil ile Hariciye Nazırı 
arasında esaslı bir ihtili.fe delalet etti· 
ği zannedilmiıti. Hatta bazılan Ro • 
manya s;yaaetinin değifeceğini, Fran .. 
sa'dan aynlarak Alnıanya'yadoğru 
meyledeceğini söylediler. 
• Şimdi anlatılmııtır k.i bu tahminler 
yanlıfllllt· Romanya'nm harici siyaae· 
ti o kadar tlallı budaklıdır ki Lehiatan • 
da olduğu gibi, kolay kolay değiıtiri
lemez. Titüleacu'nun Romanya'ya av· 
det eder etmez, kabineye girmeğe ra• 
zı olmaıile her türlü dedikoduya niha· 
yet verihniı oluyor. 

• • • 
Avusturya'nın istiklali 

Avusturya'nın istiklli meseleai Av • 
rupı• ıiyaaetinin mihverini teıkil et· 
nıekt<' devam ediyor. ltalya'yı Fransa'· 
ya yakla,tıran ehemmiyetli amil de bu 
olmuştur. Hafta arası Avusturya hii • 
kumeti bu aiyuet cereyanını kolaylaı• 
tıracak bir kitap neıretmiştir. Bu ki· 
tapta Dollfuss'un katlile neticelenen 
hadisede Almanya' da ki Milli Sosyalist 
Fırkaıının İftİraki İspat edilmek iste • 
nilınektedir. Inciliz ve Fransız gazete• 
leri tarafından uzun uzadıya iktibas e· 
dilen bu k.itabm bazı parçalarını oku· 
duk. Avusturya Bqvekili Dollfuss'un 
katlinden bir kaç aaat 80nra Alınazıya' 

Milliyet'in Edebi Romanı: 6 de garip bir hüzün vardı. Yerlet • 
mek için geldiği bu evi yadırgıyor· 
du. Annesi evde yoktu. Genç kızın 
içini derin bir yoksulluk aarmıttı. 
Aktanıüıtü gam çöken bu iri çınar· 
lı lot bahçede kendi.ini annesi kar· 
fılaya idi hiç tüphe yok, mahzun 
olmayacaktı. 

İZMİR çocOGu 
Yazan: Nezihe MUHiDDiN 

terbiyesinden emin olduktan sonra 
maceralarına devam etmek üzere 
Erenköyünde niabeten münzevi bir 
kc;tke çekildi. Yosunlu genit mer
mer havuzları olan bakmıaız bü • 
yük bir bahçe içinde bu büyük ku
leli kötkü eski bir faloya benzeti· 
;yor, kendisini de bunun içinde dev 
let dü,künü bir düfes farzederek 
müteselli olmağa çalıfıyordu. Ken
di fikrince almıf olduğu Fransız 
kültürii! onu okumaktan zevkafa. 
C'ak kadar sarmamı,tı. 

Eğlencesini gene tehirde arı • 
yor?u. Bu aebeple hiç bir davetten 
g~r• .. ka_I"!ryordu. Haftanın beş gü
n~nu Şıtlıdeki çaylarda, Maçkada
k~. t~varel~rde. geçirirdi. Bakiye iki 
gunu de koşkunde ziyaret kabul e
derdi ..• Bu ziyaıetlerin ekserisi 
mahrem ve baş hafa ziyaretlerdi. 
Krrk sekiz yatma rağmen hala çe
vik, hala cazipti. Etrafında dola,an 
lar eksik değildi. Bu şık ve kibar 
macera kadım zamanın ham halat 
nüfuzlularmdan birinin yılıfıkhkla. 
rına zorla tahammül ediyor ve o • 

nun aayeainde tesir ve nüfuzunu 
muhafaza etmeğe çalıfıyordu. Aaıl 
kalbinin aevgiliai yakıfıklı genç bir 
yaverdi. Onunla haftada birı defa 
bu 1eniz bahçenin .erin gölgelerin
de bat bata kalırdı. 

Feriha tam sekiz sene on bet 
gün~e bir defa pansiyondan çıka

rak bır geceyi evinde geçiriyordu. Se 
kiz sene aonra artık bir genç kız o
larak tamamile evine avdet etti. 
Mektebinden ayrılacağı gün anne
sini bekliyordu. Fakat bir yere da. 
vetli olduğu için Füruzan Hanrm 
kızını getii"\111eğe ihtiyar dadıyı me
nıur etmitti. Feriha bundan müte
enir olmadı değil. B14 rahibe onu 
dindarane alnından öperek son na· 
sihatlerini verdikten sonra Feriha 
gene mektep elbisesile aktamüstü 
saat beşte köprüden dadı ile bera
ber vapura bindi. Genç kız yolda 
hiç bir fey sormadı. Trende çok dü
fÜnceli idi. 

istasyonda bir arabaya binerek 
~eç va~t serin ~ölgeli bağları geç
tıler, ko,ke geldıler. Ferihanm için-

Odasına çrkarak efyasını yerlet· 
tirdi. Küsük bir hizmetçi kız onu 
aofraya davet etti. Yemek alonun· 
da ihtiyar dadı onu bekliyordu. lt
tah.ız bir bç lokma aldr. Ve oda· 
sına çekikli •. Kötkün arkasındaki 
bağ kütüklerinin üstüne san bir ay 
rfığı vumıuftu. Uzaktan yaz böcek 
!erinin vızılhaı geliyordu. Sessiz 
bağlardan, ıssız bahçelerden gelen 
yanık kokulu hava içinin garipliği
ni arttırdı. Gözleri yaşıuıdı. Bugü
nün maddi manevi yorgunluğu ha· 
tında ağrrlaflllıttı. Yatağına uzan· 
dı, yabancı hislerin kabusu içinde 
daldı. Tc"tk uykusu b14ucunda kı
pırdayan hafif bir hareketle açıldı. 
Gözlerinin aralığından annesinin 
trk ve güzel hayalini gördü. Son 
trenle evine dönen Füruzan Ha • 
nnn kızını Öperken onun taze ya • 
mıklarında henüz kurumamıt göz. 
yatlarının nemini boyalı dudakla
rile silmitti. 

Feriha Dam dö Siyon'da esulı 
bir tahıiklen ziyade yabancı bir di· 

TiYATRO 

Raşit Rıza 
Yeni tiyatrosunda 

Şehir tiyatrosundan aynlan oanat· 
karlarla Rafit Rıza ilk t<msilini evvelki 
ak§&IR Seray oinemasmda verclil« ve 
ite M. Feridun Beyin (Hedefsiz puııe
ler) isimli pİyesile ha§ladılar. 

Tiyatro aanati muvaffakıyet saha· 
ımda bir parça da bütçe ve para iıi· 

dir. Sahne, dekor, kostüm, te§kilat ve 
daha bin türlü teknik iti tiyatro sana· 
tini tamamlayan unsurlardır. Gerçi bu
gün artık tiyatro 68D&tinde dekor Şe

hir tiyatrosunda olduğu gibi büyük mas
raflara ve zahmetlen:. mütevakkıf ol • 
maktan çıkırufbr. Modern bir tiyatro · 
da piyesi tebarüz ettirecek teY sanat
karların kabiliyeti ve çalıımak meseles.i
dir. 

Ratit IUzada bu husus münakata 
kabul etmez bir muvaffakıyet •zedet-. 

Piyesi M. Feridun Beyin Birabeau
dan adapte ettiği "Hedebiz puseler,, 
dir. "Kendi kızının bir batlıtaımm mah· 
ıulü olduğu ıüphea.ile 22 sene n.tırap 
çeken bir baba,, piyesin mevzuu ve 
mesnedidir • 

Piyesi canlandırmakta baba rolünü 
yapan Rafit Rıza ela, Nihat Bey rolü
nü yapan Hüseyin Kemal de kendile • 
rinden cidden beklenen muvaffakıyeti 

bihakkin göstenniflerdir. 

Şaziye, Halide hanımlar da rollerin
de beıklendiği kadoır muvaffak oldu
lar. 

Vefat 
inhisarlar htanbul baımüdüriyeti 

depolar müfettip Ariivin mebuıu Meh· 
met Ali Beyin kardeıi Tahaiıı Bey dün 
vefat etmiştir. Cenazesi bugün cuma 
günü .aat 11,S ta Ortaköyde D~ 
yunda 165 numaralı haneden kaldm · 
!arak Mecidiye camiinde namazı kılın • 
drktan ıoonra Ortaköydeloi aile kabriı · 
tanına defneclilecektir. 

1 Askeri Tebliğler 1 
330 nogumluların yoi<lıması 

Eminönü askerlik şubesi riyasetin· 
den: 330 doğumlu ve bunlarla muame
leye tabi efradın 10. 10-934 tarihinde 
hitam bulacağı evveke ilan edilmiı o
lan ilk ve •on yoklamaları Tef'"İnievvel 
nihayetine kadar temdit eclilmittir. 

ya geçmeğe çalıf&Jl bir Milli Sosyalia
tin üzerindeki evrak ile ilıtila.l hareke
tinin ele geçirilen ıifresi çok dikkate 
ıayandır. Şifreye göre, "nümunelerin 
bir kısmı geldi" Dollfuu öldü demek· 
miş. ••Nümunelerin hepai ıelf'.li" Rinte• 
len Baıvekil oldu mi.nasına deli.let e
diyormU§. Ordu bizimle hareket edi • 
yor da §U cümle ile ifade edilmiı: "Si· 
parİf tamamdır''. Avusturya hükumeti 
tarihte bir komıu memlekette bu dere· 
ce geni§ ve bu kadar İnce teferrüat ile 
bir ihtilalin tertip edildiği görülmedi
ğini kitapta yazmaktadır. Krtabın netri 
lngiltere, Fransa ve tlalya'da büyük 
bir heyecan uyandırmıttır. 

Alman lıükUıneti ltalya ile Fransa 
arasında bir anlqmanın Almanya'yı 
büsbütün yalnız bırakacağını anladığı 
İçin olacaktır kil.rivayet edildiğine gÖ· 
re, ltalya'ya oın sene müddetle Avus
turya'nın iatikla.litti kefalet altına al • 
mağı teklif etnıİf. Trpkı Lehiatanla yap 
tığı bir itilafname ile on sene müddetle 
koridor hakkındaki iddiasından vaz • 
geçtiği gibi. "=ak b':'Jlun doğru olup 
olmadığı ve doğru ise ltalya tarafm • 
dan nasıl kabul edildiği henüz malıim 
değildir. Şimdilik bunun, ltalya ile 
Fransa arasındaki anlapnağa mi.ni ol· 
mak için dü§Ünülmilt bir aiyaaet .ına· 
nevraaı olduğu zannediliyor. 

Ahmet ŞUKRU 

nin ablak felaefesile yoğurulmUf • 
tu. Skolastik terbiyenin ariıtokra. 
tisi genç kıza ketum, fedakar aynr 
zamanda gayri mütenezzil vasıflar 
vemıifti. Annesinin geç kalan bu. 
ıesine; içinden ,efkat ihtiyacı duy. 
duğtı halde aamimiyetle mukabele 
edemedi. Füruzan Hanım bu çe • 
l.ingenliği kızının teenürüne atfe
derek biraz yüreği burkuldu. 

Erteıri -~ Feriha kıA ve be
yaz itleme yakalıklı bir entarıi ile 
meydana çıkmca Füruzan Hanını 
lakaydiaini anladı. Genç kızı yanı
na çağırdı ve: 

- Feriha böyle gezmen doğru 
değil, artık bir mektep çocuğu de
ğilsin. • • Bir genç kız ~ibi süslen
melisin - dedi -

O gün akşamüstü b~raber Be -
yoğluna çıktılar. Büyük ve kibar 
mağazalardan bir çok süslü elbise
ler ve ufak tefekler aldılar. Feriha 
derhal deği,mitti. Ömründe hemen 
ilk defa gördüğü ve kendisine ait 
satın alınan bu güzel ve zarif e,ya 
onun kadınlık hislerini uyandırmı,. 
tı. Durgunluğu, çekingenliği hafif. 
lemi.ti. Füruzan Hanrm da ilk de
fa bir genç kız annesi olmaktan 
haz duymuftu. Fakat bu his ertesi 
gün Feriha giyininceye kadar de
vam etmitti. O gün öğleden sonra 
genç yaverin ziyaret ııünü idi. Fii· 

- -~---.--

Bu~n herkes 1 ÜRK sinemasına koıma 
Çünki mevsimin muhteımn bir tah-ri göaterilmekteclir. 

JENERAL YEN' in ZEHİRLİ ÇA 
Fransızca sözlii (Colwnbia) filmi 

Yıldızlar: 

B'A'R.BARA STANV/ICK - N1LS ASTER 
Atk - Heyecan - Harp - Casu&luk - intikam 

ilaveten : (Dünyayı dolatan mu siki) emsall'iz musiki Filmi. 

Bugünkü program 
184 Khz. ISTANBUL 1621 m. 1 
12,30: Plik. 18.,30: Plik. 19,20: Ajans haber• 

leri. 19.30: Türk musikisi. (Ekrem, Ruıeo, 1 

CeTdet beyler •e Vecihe, Nazan Feridun, Şük· 
ran hanımlar •e O•rik efendi.) 21.20: Ajana 
ye borsa. 21,.30: Caz Te tan•o orkeatrasr. 

823 Kbz. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz neıriyatı. 18: Eilenceli mu· 

aiki 19: Saat ayarı. vesaire. 19,15: Radyo or· 
ke..lrası. 20: Konferans. 20.20: Pli.k, 20,45: 
Konferans. 21: Solist aanatkirlar tarahndan 
kona er 

Kbz. PRAC. 470 m. 
19.20: Almanca neıriyat. - Amele neıriya· 

tı. 20,10: Pli.k. 20,25: Musahabe. 20,30: Dimitri 
ismindeki Antonin Dvorakın eaerlerİ.llden ope· 
ra temaili. 23,45: Ruaça haberler, 

223 Kbz. VARŞOVA, 1346 m. . 
19,15: Orkestra. - Muaaltabe. 20: Konaerın 

devamı. 20,20: Aktüalite. 20,30: PIAk. (lal'an• 
ni.) Muhtelif b .. h.i~ler. 21,15: Senfonik konaer. 
23,30: Okranya ,iirleri. 23,40: Rekl&m. •e kon· 
aer. 24,05: Kah•ehane konaeri. 
545 K ... BUDAPEŞTE, 550 m, 

18.35: Flüt kon•eri. - Spor, 19,20: Sican 
Muaikİ•İ. 20,35: Karıfık nefriyat. 22,40: Ha
berler. Eduardo Bianko tanl'O takımı. 23,50: 
Şandor Bura caz takımı. 

686 Kbz~ BELGRAT, 437 m. • 
20: Plik. - Reklan1lar. - Konferana. 21,15: 

Zal'repten nakil. 22,45: Pli.k. 23: Muaab.abe. 
23,.20: Kahvehane konseri. 

Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. 
Felemenk ak,amı. 20,35: Radyo kabaraaı. 

21: aHberler. 21,20: Radyo orke•tr•••· (Karı4 

flk konaer.J 21,35: Bor••· 21,40: KonSerin 
de•amı. 22,15: Flüt muaiki•i. 22,30: Hille kon• 
aeri. 22,45: Flüt muaiki•inin de•amı. 23: T & 4 

ı-ni. 23,25: Dan• muaiki•İ, 
841 Khz. BERLIN, 357 m. 
19,30: Şarkılar. 20: Hukuki t•••İyeler. 20,10: 

Şiirler. 20.25: Aktüalite •e haberler, 21,10: 
"Held unbekannt, .İ•İmli radyo •keçi. 22,10: 
Neıeli orkeatra konseri. 23: aHberler, 23,.20: 
Neıeli a..lır.faı:n muıiki•i. 24,30: Kültürel ne,ri· 
yatı. 

Khz. KONIGSBERG, 291 m. 
17: Hafif mu•iki. - Mu•ahabe. 20,15~ Yeni 

mu•iki. 2i,05: Haberler. 21.20: Muhtelif. 22: 
Olmeyen e•erlerden kon•er. 23: Haberler. 24: 
Viyana mu•iki•İnd<en mürekkep bir popüri (bl.· 
l'&nnili..J 

~50 Khz. Bil ESLAU, JIC. m. 
18.,30: Gençlik iç.in netriyat. 19,35: Aktüa· 

ıa~. 19,50: Mu••h~be. 20: "Rundumdan ailinl'•t 
İ•İmll mııP.ikili piyetı. 20,45: Siyaıi habe,.let-. 
2l: Günün l..ııa haberleri. 21,10: Çenbal konıe. 
ri. 22: "Alman nıeyvau •• İ•imli mu•ik1li temail 
23: Habarlrr. 23,20: Dan• muaikiıi. 

592 Khz. ViYANA S07m . 
18,20 Şarkılar •e hafif havalar, 19 Müufıa. 

be, 20 Haberler, 20,10 Memleket neıriyab, 
22,30 Haftanın b.aber İcmaü, 23 Bar mu•iki· 
ıi, 23,30 Haberler, 23,50 Keman koo•eri, 24 
Gıı!ce musikisi. 

1 __ I_ş _ve_İ_şç_i _f 
Milli,..ı hu riituncla İf ııe İfÇİ i«İ• 
,,enlere tClllCUSut ediyor. lı il• ifçi 
Utiyenler hir -lttupla lı hiinı • 
.,._ ....,._ .Cw elidirl... 

lı arayanlar 
Ziraat melctebindal mezun 25-30 

YA§larında bir arkadat laznndr. Kadı· 
köyünde Ac:ıbademde Pomak ıolıağm
cla S No. b eve her gün sabahlan celi· 
neLilir • Ta§l'&dan i.tiyenlerie melıtup
laıdır. 

.illiy~t 
Aarm umdesi "MiLLiYET" tU. 

'"ABONE OCRETLERlı 

3 aylıiı 

6 " 
12 " 

Tirlr:iye için Hariç İçi• 
L. K. L IC. 

.•••••• 4- ·-
••••••• 750 14-.•••••• 14 - :ıs -

c..ı .. ••rak seri Teriime&.- Müddeti 
l'eçen niiı•lr.alar 10 k•ru.ıtur.- Cuete •• 
matbaaya ait iıler için müdiriyete müra0 

caal edilir. Gaxetemiz il&nlarıa. meı'ulir• 
tini kabul elmeL 

nızan Hanımefendi bunu hiç dü -
ııünmem~i. Yemekten sonra oda
İanna çekildiler. Feriha tam dörtte 
odaamdan, yeni. -;l'biselerinden bi. 
rini giym~ olarak çıktı. Büyük so
fadan geçerek annesinin oda.ama 
yak!~ Yarı açık kapmm ö.nünde 
duraladı: lçerden konu•ma sesleri 
geliyordu. • • Annesinin aeaine re
fakat eden ses, bir erkek -i idi. 
Dütünmeden iki adım daha atınca; 
ııenç bir adamın Füruzan Hanımın 
yaslandığı sedirin ayak ucuna doğ
ru kısa bi11 taburada oturmUf oldu
ğunu gördü. Annesinin elini tutu • 
yordu. Birdenbire geri döndü. Fa
kat odadakiler ayak seslerini du
yarak baflarınr çevimıiflerdi. An
nesi seslendi. Fakat bu seste istek· 
aiz bir ifade vardı: 

- Feriha, gel. •• 
Feriha girdi. Yüzü kıpkırmızı i· 

di. Y akı,ıldı genç yaver ayağa fıt1-
layarak genç kızı kar,ıladı. Füru • 
zan Hanım kızını yeni elbiaelerilt, 
battan ayağa garip bir pazarla SÜ· 

zerek yakıfıklı yavere hitap etti: 
- Kızan Feriha. • • Bu sene 

Dam dö Siyon' dan fehadetnameai
ni aldı. Artık bana arkad14lık ede
cek. 

Sonra kızına: 
- En 1evimli dostlardan! • diye 

genç yaveri tanıttı -

Fransızca aözlü • Oynıyd 

RAMON NOVARRO 
1 P E K sinemasında 

Rasputin ve Çari 
Fransızca sözlü, oynıyanbr 

John • Ethel • Lionel 
Barr·vıınoı'lı 

ELHAMRA 2 f 
1-ŞEN OLALI 
2-ŞEYTAN ve 

UÇURlJ 
Oynıyanlar ı 

Gary Cooper -
Tallulah Ba 

" Saray ,, sinemasında 
(Eski Glorya) 

Raıit Rıza tiyatr 
16 tetrinievvel aalı 17 Ç&rf 

Kendisinin Gölg 
Nakleden Yusuf Sururi Bey, 

D grubu 
15 teırinevvel pazartes.i altfll'!I 

saat 8,30 da 

Kadıköy Hale ainemasmda 

Hedefsiz Busel 

20 Tablo 
Yazan F. M. Dor.

toyevslcy. Tercüme 

eden Rep.t Nuri. 

• • • 
Eski Fransız Tiyatros 

Bugün matine 14,30 da 
Bu akf&Jl1 saat 20 de 
YARAŞA OPERE~ 

3 perde, Besteliyen Y obann 
Tercüme eden: Ekrem R-.it. 

SPOR 

Heybelide teniı turnu 
Busün Heybelide adalen • .. 

t:İrme cemiyeti Wııfından tertip 
tenis turnuva11 1-ın y•ağ"mu"'I 

ması. yüzünden 19 teıriniend 
güniine b.-akılımfbr. 

Futbol FUP hirinciliklerl 

Futlool Federaayonundan: 
F ud>ol maç lan IP'UP biri 

yarın Betikt&t stadyumunda 
caktır. 

Birincıi maç: Balıkeı.ir • 
arasında saat 11 de ikinci maÇl 

bul • Çanak.kale arasında ..at 
te. 

Oçiincü maç: Buna. K.ocs,.... 
at on bette) 

Feriha ürkek elini. uzattı. 
yaver güzel kızı selamladı~. 

- Müteııel oldum han 
di. • • Aynı zamanda sizi t 
derim. ~ 

Feriha oturup~ 
teredditti. Anneai ip.ret etti
yaverin ıtılclayan gözleri f 
dan ayrılmıyordu. Fünızao f 
srkılmq ııibi idi. Burada. 
kendini fazla ııörüyordu. Bil' 
ne ile dıp.rr çıktı ve bU. d_ ..Aı!. 
girmedi. Bu hadiseden .aP":;. 
ihtiyatlı oldu. Annesinin bir 
girerken daima yüreğinde 
nıkluk hissediyordu. _. 

ilk günleri genç kız, ~ 
yakıtıklı adamın arasmd~1 iun mahiyetini pek ıarah..,' 
rayamamrştı. Fakat aonral-"' 
dığı hakikati kendi kendine 
raf edemeyerek sıkılıyord&I 
yaver nedense ziyaretlerin• 
tırmr,tr. Feriha, onun geld• 
sedince odasından çıkmaif 
yordu. Bir defa Sami Bey 
bahçede tesadüf ederek on~ 
saatten fazla mefgul olro&1j... 
cagız bu nezaket ve alaka 
ta ürküyordu. O gün yeıııe1' 
ken kaç defalar sofradan~ J 
olmuftu. . Annesile göz ı0• 
mekten adeta korlruyordıı;. 

- Bitrne<11 
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Dünkü keşidede kazanan numaralar .•. 
200 bin l"ra kazanan J 2574 2614 2650 2685 2698 2701 

9~0 2733 2756 281 l 2854 2924 3015 
3042 3078 3100 3110 3132 3134 
3210 3270 3288 3316 3392 3401 
3437 3463 3472 3508 3538 3557 
3580 3619 3800 3823 3846 3852 
3854 3879 3891 3894 3917 3922 
3936 3965 3985 3989 4045 4079 
4101 4117 4120 4129 4161 4168 
4197 4262 4280 4282 4288 4289 
4291 4316 4320 4327 4335 4459 
4476 4574 4594 4633 4634 4639 
4668 4689 4721 4734 4769 4794 
4841 4861 4878 4932 4938 4952 
4966 5015 5042 5048 5066 5145 
5181 5209 5216 5233 5251 5264 
5269 5294 5376 5383 5416 5449 
5472 5495 5509 5541 5568 5581 
5584 5612 5626 5640 5665 5670 
5684 5696 • 708 5713 5742 5812 
5817 5819 5844 5853 5866 5867 
5872 5906 6024 6029 6049 6061 
6062 6072 6086 6104 6123 6125 
6147 6205 6241 6243 6290 6300 
6304 6366 6466 6473 6493 6494 
6498 6565 6573 6575 6582 6587 
6602 6606 6666 6721 6731 6732 
6763 6791 6807 6808 6818 6863 
6878 6908 7003 7067 7132 7138 
7212 7256 7281 7325 7360 7397 
7414 7423 7425 7429 7448 7496 
7539 7560 7604 7609 7617 7619 
7622 7636 7672 7678 7717 7744 
7754 7786 7788 7789 7854 7899 
7952 8089 8133 8134 8135 8143 
8233 8238 8301 8352 8354 8387 
8392 8419 8432 8478 8547 8593 
8603 8618 8667 8685 8712 8727 
8731 8745 8772 8836 8851 8879 
8880 8881 8943 9845 8958 8999 
9125 9137 9163 9187 9201 9202 
9261 9265 9342 9357 9373 9376 
9424 9448 9459 9516 9576 9581 
9591 9646 9649 9731 9773 9781 
9887 9904 9911 9922 9936 9960 
9976 9993 10007 10010 10039 10061 

20 bin lira kazanan 
353 

15 bin lira kazanan 
9111 

10 bin lira kazanan 
21820 

5 bin lira kazanan 
5563 

1500 lira kazananlar 
980 9735 12594 15271 19839 

1000 lira kazananlar 
146 3865 10479 10582 12102 

14726 15082 19419 22030 22694 
23869 23932 

200 lira kazananlar 
976 1068 1821 2347 3250 3327 

3514 4492 4556 5463 6792 7364 
7428 7821 9756 9915 9942 10766 

11383 11413 11569 11647 11659 12654 
12749 13324 13371 13665 14540 14923 
15555 15714 16352 16952 16980 17038 
17263 18976 19094 19965 21122 21288 
21690 22160 22280 22415 23185 23204 
23441 23756 23915 24096 245-ı '; 24689 
24798 24909 

10 lira kazananlar 
131 176 258 265 368 557 
582 642 647 648 726 773 
999 1295 1378 1384 1636 1874 

1883 1916 2101 2438 2793 3155 
3306 3461 3977 4008 4050 4090 
4151 4211 4309 4527 4579 4673 
5345 5537 5572 5604 5620 5650 
5725 5831 6006 6065 6783 6914 
6980 7021 7054 7163 7480 7491 
7658 7769 7804 7905 7906 8229 
8242 8574 8767 9081 9127 9430 
9549 9782 10144 10256 10308 10642 

10794 10826 10969 11048 11230 11284 
11444 11669 11673 11865 11947 11971 
12096 12211 12298 12314 12439 12508 
12596 12693 12722 12847 12894 12900 
12995 13036 13231 13301 13555 13860 
13866 14078 14242 14250 14709 14774 
15005 15043 15116 15141 15111 15215 
15309 15374 15395 15414 15462 15547 
15727 15809 15904 15910 15980 16063 
16193 16232 16256 16680 17129 17207 
17470 17673 17717 17988 18260 18438 
18662 18806 19078 192\0 19661 19763 
19768 19837 20121 20216 20533 20534 
20590 20618 20714 20731 20908 20930 
21197 21202 21274 21276 21413 21443 
21538 21577 21779 22034 22352 22602 
22650 22861 23018 23;!45 23249 23335 
23369 23711 23732 24431 24564 24587 

53 lir<ı kaz.ananlar 
40 163 197 280 461 484 

567 604 708 745 883 1216 
1375 1527 1578 1611 1861 1910 
1964 2009 2202 2363 2426 2452 
248 l 2487 2489 2624 2801 2893 
303? 3103 3152 3223 3282 3351 
3412 3438 3632 3828 3838 3903 
3928 4110 4122 4283 4295 4351 
4372 4423 4615 4768 4876 4910 
5000 5033 5185 5191 5214 5325 
5336 5364 5512 5610 5662 5743 
5848 5902 5964 6022 6051 6089 
6164 6229 6292 6346 6350 6455 
6581 6620 6663 6695 6842 6846 
6894 6912 6951 6959 7053 7113 
7140 7150 7184 7220 7373 7432 
7570 7576 7711 7732 7746 7755 
7869 7887 7911 7918 7958 8030 
8045 8144 8l61 8405 8481 8557 
8589 8776 8779 8816 8853 8951 
9000 9021 9046 9056 9119 9120 
9162 9322 9512 9523 9534 9545 
9556 9606 9653 9697 9775 9845 
9857 9921 10058 10097 10116 10117 

10119 10175 10324 10353 10355 10594 
10759 10770 10789 10822 10964 11038 
11195 11277 11378 11399 11419 11422 
11447 11468 11545 11568 11693 11718 
11723 11739 11836 11979 11982 11987 
12109 12134 12152 12168 121s2 12183 
12212 12389 12423 12483 12510 12606 
12627 12645 12695 12705 18000 12863 
13078 13224 13279 13329 13413 13938 
13963 14047 14176 14403 14605 147,;3 
14782 14815 15107 15132 15153 15327 
15459 15467 15729 15753 15787 15830 
15893 15905 1~937 15984 15999 16220 
16307 16445 16503 16505 16516 16808 
16836 16990 17184 17226 17329 17341 
17505 17549 17589 17601 17657 17780 
17870 17929 17981 18086 18109 18121 
18130 18132 18168 18217 18286 18341 
18440 18513 18685 18796 18816 18824 
18989 19092 19170 19175 19214 19320 
19321 19337 19490 19510 19543 19603 
19696 19784 19818 20031 20063 20206 
20209 20236 20325 20350 20442 20579 
20581 20658 20662 20693 20831 20986 
21068 21096 21175 21196 21232 21324 
21347 21350 21351 21387 21399 21411 
21418 21427 21477 21686 21841 21982 
22003 22263 22328 22549 22561 22778 
22999 23021 23080 23122 23123 23241 
23288 23297 23340 23380 23466 23511 
2355a 23561 23583 23653 23689 23811 
23909 23966 239ll9 J"-059 24071 24111 
24149 24151 2419~ .,4239{JJ426 24508 
24538 24706 24741 24776 24831 24863 
24872 

40 lira kaz.ananlar 
165 228 229 240 252 

270 276 298 300 319 

361 375 398 402 405 
439 459 481 497 506 
527 544 590 594 614 
700 733 757 768 866 

8.o 877 894 897 940 968 
911 1009 1031 1065 1066 1102 

1104 1121 1175 1185 1229 1237 
1269 1367 1416 1420 1443 1462 
1487 1494 1503 1505 1525 1577 
1679 1706 1717 1720 1739 1746 
1751 1764 1776 1789 1806 1840 
1 55 1879 1885 1900 1985 1949 
1951 1960 
2028 2029 2075 2080 2115 21 61 
2194 22 17 2268 2296 2297 23il 
2334 336 2367 2406 2408 2422 
2434 2479 2486 2515 2542 2555 

10075 10085 10138 10148 10152 10153 
10205 10230 10280 10282 10319 10383 
10465 ~0473 10507 10599 10668 10680 
10700 10721 10732 10737 10741 10749 
10753 10809 10836 10856 10885 10908 
10909 10919 10924 11018 11019 11022 
11061 11113 11141 11174 11255 11256 
11288 11291 11295 11330 ~1376 11414 
11416 11468 11537 11579 11590 11601 
11634 11649 11656 11658 11664 11761 
11777 11781 11801 11869 11880 11945 
11966 11992 11994 12026 12031 12043 
12044 12061 12118 12160 12181 12225 
12238 12243 12274 12344 12345 12378 
12391 12426 12436 12478 12598 12624 
12676 12677 12713 12721 12781 12825 

12841 12858 12866 12877 12926 13033 
13075 13094 13103 13114 13120 13141 
13167 13234 13235 13277 13337 13344 
13348 13382 13427 13438 13595 13601 
13652 13678 13714 13747 13755 13772 
13837 13859 13884 13896 13986 14015 
14067 14288 14313 14389 14401 14409 
14427 14468 14475 14485 14552 14577 
14608 14648 14662 14685 14701 14734 
14755 14766 14798 14803 14880 14911 
14930 14947 14997 15035 15053 15056 
15061 15108 15157 15210 15243 15280 
15297 15321 15325 15348 15378 15379 
15404 15411 15424 15445 15471 15585 
15602 15723 15759 15776 15804 15876 
15921 16000 16004 16021 16111 16128 
16134 16168 16247 16323 16350 16374 
16379 16409 16418 16429 16438 16453 
16508 16514 16556 16570 16646 16689 
16707 16714 16747 16777 16778 16870 
16904 16918 16954 17017 17018 17057 
17140 17142 17144 17153 17173 17178 
17217 17233 17278 17319 17372 17376 
17410 17446 17448 17493 17519 17527 
17540 17575 17580 17593 17660 17677 
17700 17744 17868 17883 17923 17959 
17972 17987 18017 18019 18020 18084 
18087 18120 18145 18157 18164 18165 
18184 18185 18247 18248 18249 18250 
18306 18321 18326 18382 18412 18459 
18479 18490 18617 18633 18658 18664 
18672 18676 18693 18700 18723 18745 
18775 18814 18845 18881 18910 18914 
18920 18960 18970 19023 19047 19102 
19163 19199 19220 19224 19247 19272 
19282 19331 19403 19504 19511 19516 
19618 19676 19711 19743 19781 19805 
19835 19873 19874 19876 19879 19998 
20151 20179 20191 20229 20239 20263 
20288 20330 20366 20381 20467 20475 
20506 20520 20529 20586 20619 20646 
20676 20678 20704 20711 20744 20772 
20775 20807 20826 20840 20843 20848 
20850 20916 20933 20940 20983 20991 
21048 21093 21110 21281 21311 21369 
21386 21481 21492 21525 21531 21536 
21569 21588 21610 21613 21631 21637 
21683 21710 21715 21717 21730 21775 
21785 21788 21800 21865 21866 21877 
21887 21959 21972 219{!0 22107 22117 
22122 22131 22139 22144 22162 22163 
22232 22268 22281 22307 22313 22315 
22332 22341 22390 22396 22410 22445 
22525 22539 22579 22593 22605 22635 
22688 22737 22741 22801 22843 22892 
22899 22925 22997 23020 23055 23113 
23167 23248 23318 23333 23371 23383 
23397 23427 23431 23433 23453 23458 
23474 23468 23487 23491 23498 23523 
23524 23532 23567 23599 23644 23701 
23703 23755 23759 23805 23807 23809 
23833 23868 23898 23927 23998 24002 
24007 24033 24097 241,24 24150 24160 
241 73 24181 24211 24215 24261 24291 
24324 24350 24463 24498 24519 24584 
24650 24657 24675 24738 24758 24794 
24811 24814 24841 24848 24871 24886 
24890 24916 24962 

Ketideye bu sabah devam edilecek· 

tir • 

MiLLiYET CUMA ,2 TEŞRINlEVVEL 1934 s 

E\im suikastta yeni bir safhcl 
POLiSTE 

Maktulün kim 
rovnik 
dir. 

(Baıı. ~ ıncı sahıfcdc) re Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Beyin 
germnne yohlatlık edecekler- refakatında bir heyet bulunduğu halde 

Makedonya komitesinin parmağı 
mı var? 

BELGRAT, 11 (A.A. ) - Kralın 
katlinin hüviyeti ile takip ettiği mak
aat, henüz vuzuhla anla§ılmış değildir 
Bu cinayetin, Makedonyalılar tarafın. 
dan irtikap olunduğu zehabı, en çok 
tekerrür eden bir rivayet halindedir. 
Manilya ıuİ:kaıtinin .safahatını göste
ren bazı filmler, hudutta yakalanınıı, 
ve bunlara vaz'ıyet edilmiştir. 

Suikast daha eııvel haber a(mmıf 
PARIS, 11 (A.A.) - Belga Ajansı 

nın haber verdiğine göre, Brükselcic· 
ki Yugoslavya sefareti, geçenlerde 
Kral Alexandr' a kartı tertip oluna.:. 
bu suikaatten haberdar olmuıtu. Bel· 
çika zabıt~~·· teka?'yüdünü arttırdığı 
halde, katılın Belçıkadan geçmiı ol • 
duğuna dair bir ipucu elde edeme • 
mittir. 

Diğer taraftan, Par.is zabıtası, K-ı· 
lemen'in ayın 3 ünde, Suk namı müıte 
arile Paris otellerinden birine inmit o\ 
duğunu tesbit ebnitJir. O vakit mer• 
kumun refakatinde bulunan iki meç
hul tahıa, tiddetle aranmaktadır. 

Bir adam yakalandı, fakat kaçtı 
FONTENBLO, 11 (A.A.) - Kleme 

nin ıuç ortağı zannedilen birisi dün 
akıam Fontenblo istasyonundan Eve• 
yan - le Ben'e giderken jandarmalar 
ta.rafından tevkif edilmi§tir. Üzeri a• 
ranrnca Silveatr Şalıni imıine verilmit 
muntaazm bir pasaport bulunm.uıtur. 
Fakat bu adam birdenbire ajndarm ... 
)arın elinden kaçarak gecenin kar•n • 
lıklan içine karıımııtır. Adam, yapı • 
lan ara.ttırmalara rağmen bulunama• 
mıtlır. 

PARIS, 11 (A.A.) - Polis, Fon. 
tenblo istasyonundan kaçan fa}ısın iı 
mini Silvestr Nalis olduğunu, Fran • 
aaya 8 Eylülde gelmit olduğunu bil • 
dirmiştir. Annemaase'da tevkif edilen 
iki kişinin paaaportlarındaki iai.mler 
Benes ile Novoktur. Ve birisi Zarad& 
l 903 de, ötekiai Goriçia' da 1900 de 
doğmuıtur. laviçreye ltalyadan 28 • 
9 da girmişlerdir. Zannedildiğine gö
re Fontenblo'dan tevkiflerinden l>ir 
gün evvel aynlmıtlardır. Benea, Pa
riste bir otelde kaldığını, Novok ile 
Naliain ayni adam olduklarını aöyle • 
miştir. 

ANNEMASSE, 11. A.A~ Kelemen'in 
ıuç ortakları zannedilen iki şüpheli ta· 
hıs tevkif edilmiıtir. 

Pasaportu nerden aldı? 
PRAC, 11. A.A. - Çekoslovak te

baası Antonin Varina'nın. kendi pasa .. 
portunu, Marıilyada Kalemen'e vermiı 
Q!duğu şiddetle tekzip olunuyor. 

Vavrinanın pasaportu Prağ zabıtasının 

elindedir. 
Ara,tırmalar 

PAR15, 11. A.A. - Şüpheli Yugoı· 
Javya tebaasının evlerinde araştırmalar 
yapılmıştır. Ele geçirilen bütün evrak, 
hakimler marifetile tel'kik edildikten ıon· 
ra., mühürlenmittir. 

Franaız emniyet müJürü 
dinlenecek 

PARIS, 11. A.A. - Dahiliye nazın, 
Marıilya facıaıımn sureti vukuu hak .. 
kında, bugün milli emniyet müdürünün i· 
fadesini dinliyecektir. Lazım gelen ted· 
birler derhal alınacaktır. 

Kraliça ııe M. lebrun Parute 
PARlS, 11. A.A. - Reiıicümhur ile 

Yugoslavya Kraliçesi Marie bu sabah 
Marsilyadan gelmişlerdir. 

M. Dumerg, Romanya valde kraliçesi 
Marie, hükumet erkanı kendilerini kart•· 
lamıtlardır. 

M. Löbrön Elize sarayına gitmiıtir. 
Kraliçe Yugoslavya sefaretine gitmit· 

tir. Belgrad'a bu gece hareket etmek 
ihtimali vardır. 

Marailyada Kral için abide 
MARSIL YA, 11. A.A. - Bütün Mar· 

~aya gaze~ıeleri cinayetin fecaatine, ve 
iki milletin dostluğunun muhafaza arzu• 
sunu tehadet edecek Kral için bir abide 
yapılmasını istemektedir. 

Bir Hırııatın manasız sözleri 
YUNGSTAVN, 11.A.A. - Hırvat 

mültecilerden ve Amerikadaki hırvat mil· 
li komitesi mümeııili Benjamin Ejelik, 
ı\lexendr'ın katli bir cinayet değil, hıra 
vat milleti tarafından Aiekıandr hak· 
kında evvelce verilen idam hükmUnün 
tatbiki olduğunu ıöylemiıtir. 

Yugoslaııyada nümayifler 
BELGRAD ,11. A.A. - Havas ajan· 

it muhabirinden : Memleketin her Ua· 
rafı teeııÜl" içindediı;. Bazı yerlerde, ez· 
cıimle Zağrep ve Liyubliyana'da taşkın• 
!ıklar olmuı, ahali 1 tal ya ve Macaristan 
aleyhinde hasmane nümayitlerde bu· 
lunmustur. 

Sar.:ybosna'da ltalyanlarla Hırvatla· 
ra kartı nümayişler vukubulmuıtur. 

Meclisler yeni Krala wdakat 
yemini ettiler 

BELGRAD, 11. A.A. - Heyecanlı 
bir celse eınasında, parlamentoda topla .. 
nan iki meclis i.zalan ile niyabet i.zaları 
tarafından genç Kral ikinci eierre'e ıa· 
d"krt yemini etmişlerdir. Bir çok mebuı· 
tarın 13Özleri yaşlı idi. 

llk olarak Prens Paul hüküm ıüren 
Kr~la sadık kalac ı ğına ve devletin tama· 
miy~ti ile i.s~i~lilini muhafaza edeceğine 
yc mın etmıştır. 

Hnll niyabet azalarını çıkarken alkıt· 
lamıt tır. 

Mesinadan geçerken 
P_ARIS, l_l.A.A. - ltalyanın P...-is 

denız alafes ı, bahriye nezaretine g elerek 
Dubrovnik kruvazörünün Mesina boğa-' 
zından geç~cc;ğ i ~ati tahkik etmi,tir. 

ltalya huk~~etı, cenazeyi taşıyan Y u· 
~oıla~ gemısını ıe13.m1amak üzere bir 
frlo gondermek niyetindedir. 

1 talya sarayında üç hafta matleın tutu• 
lacaktır. 

Gazi Hz. ni ~evlik Rüştü Bey 
tcmsıl edecek 

ANKA~~· 11. A.A. - Kral Aleksandr 
Hazretlcrının cenaze mera!'iminde Reisi
cumlıur Hazretlerini temsil ebnek üze .. 

Belgrada hard<eti takarrur etmittir. 
ATINA, 11. A.A. - Kral Alekııandr 

ın cenaze merasiminde M. Makıimoı 
Y unanistan'ı t'!msil edecektir. 
BUKREŞ, 11. A.A. - Kral Alekıandr 

ın cenaze merasiminde Romanya Kı-a
lının kardeti Prens Nikola ve hükumeti 
de Hariciye nazırı M. TitUleıko'nun ri
yasetinde harbiye nazırı M. Angeleıko 
ve münakali.t nazll'ı M. Franıoviç'den 
mürekkep bir heyet temsil edecektir. 

Musolinin taziye•i 
ROMA, 11 (A.A.) - M. Muuoli-

-... 

/ 

Müteııefla kralın cenauWıi Marsil • 
yadan Yugoılaııyaya götüren DubrotJ 
nik :ı:ırhlı kruvazörünün Kralı inan· 

bul limanına getirdiği 1Jt.rada 
çekilmif bir re•mi 

ni, ltalya hiiklımeti ve ltalyan milleti 
namlarına Yugoslavya ve Fransa büku· 
metlerine taziyet telgraftan çekmittir• 
Jeneral Georgea'un sıhhi vaziyeti 

MARSlL YA, 11 (A.A.) - Jene • 
ral George~'un vaz.iyet.i. memnuniyet v&
ricidir. Fakat doktorlar kat'i sözlerini 
ancak üç dört güne kadar söyleyebile • 
ceklerdir. 

Prenau lleana Pariste 
PARlS, 11 (A.A.) - Artidüc An· 

toian de Habıbourg ile kansı, ve Ro
manya prenıeıi lleana, bu gece Pariıe 
gelmitler ve doğruca kraliçe Marienin 
yanına gitmitlerdir. 

Belçika ııe lsııeç saraylarında 
matem 

PARIS, 11 (A.A.) - Belçika ve 
hveç saraylarında üçer hafta matem 
tutulmasına karar verilmiıtir • 

Atinada, eyan ve mebusan meclis • 
leri, dünkü gün, matem ali.meti olarak, 
içtimalarını tatil ebnişlerdir. 

Yunan hükümeti, memlekette res • 
mi matem nıüddetini bir ay olarak teı • 
bit etmiftİr. 

lzmirde teessür 
IZMlR, 11 (A.A.) - Yugoslav kra

lı Aleksandr hazretleri ile Fransa ha
riciye nazırı M. Bartunun Marsilya • 
da vaht iyane cinayete kurban gitmele
ri ıehrimiz muhitini derin tnr yeis içi~ 
de bıralcmıttır • 

lzmirde intİ§llr eden bütün gaze • 
teier, bu ıuika•ti telin etmekte ve iki 
itii~. ~oıt milletin bu lemli -ı...m. 
~ •ttiri.k eden haltnn hiaa.iyatına ter
cuman olmaktadırlll'r. 
Kralın cenazesi çaryamba günü 

Belgratta 
Y~'!oslavya kralı Aleluandr Haz • 

retlerının feci surette öldürülmeıi m .. 
n~sebetile ~rimizde hasıl olan teeı"". 
ıur, her gün t>ir kat daha artmaktadır. 

D~n y ugoslavya konsoloshancıin • 
d~~ bıze verilen malômata nazaran 
muteveffa kralm oğlu ~ p · • H 1 • r~··• ıerre 

. azret en Yugoslav kralı ilan d·ı . 
nıyabet meclisi de dün aktam m"..ı.' mıı 
buzunda kanunu ea.aıiye sadık kalusan 
"- dai . &CA• 
5 •na r yemın etmittir. 

Be.lgr~t, matem içindıdir. Reımi ve 
;u~usı ?"~euesat kapalıdır. Eğlence yer 
erı kamılen kapamnııtrr. Şehir ba • 

tan bata siyah bayraklar içindedir. f 
:8~nunla beraber, tehir tabii •ükü • 

netım .muhafaza etmektedir. Ahvali 
f~v~a_t:-deye mahıuı tedbirler ittihaz e
~!ldıgın~ ve hatta örii idare ilan edildi
g'.ne daır olan haberler dog" ru d ğil" 
dır. e • 

Umumi seferberlik iliın ed"ld""" hak 
kında bir haber §llyi olınut ı i:~ı de. 
bu haber de tekzip edilmektedir ' 

d"IBuekfleci suikast tahkikatına ·devam 
e ı m e beraber mah" . h 
mamile ani 1 • ıyetı enüz ta· 

atı maımıtır 

Müteveffa knıJ Alek;. dt- h 
rinin cenazesi aelecek haf~a azretle • 
veya perıemb .. .. B çarıamba 
caktır. Cen e gBunlu elgrada vaıd ola-

aze e gradın 100 k"I 
re mesaf · d T ı Olnet· 
kral hanedesın e opola mevkiindeki 

anına mahsus kab . 
nedilecektir. rıstana del. 

O gün tehriınizd Tak · 
riyada kilisesinde e .. Stmde Ayat. 
nin istirahati ruh '?~tevbelfa kral Hz, 
h 

. u ıçın ir a· · · 
anı yapılacaktır. yını ru • 

BELcJ~akat yemini 
mento ve üç ,:ai

11 ~~-) - Parli. 
ni etmiılerdir. p &adakat yemi. 

Kanunu e••s"ı "b" · - tnucı ınce · 'f mış, fakat tık bind . ıstı a et• 
tarafından b .. k .. nıyabet konseyi 

• ugun ·u hal" ·ı devanı etme • · 1 :ı e vazifesine 
Kat ·ı· aı rıca edilmittir. 

1 ın arkada§( k 
PARIS 11 (AA arı ya alandı. 

pılmakta o'tan tahk"k.) - Zabıtaca ya. 
karşı yap;lmı ol 1 at. kral. Alckıandra 
ıebcl<e tarafı~d· a~ dıuıkastın ı:eniı bir 
vaı yava, me dn ı are edildi " ini ya-

K · . Y ana çıkannak t dır 
atılın şeriki .. .. 1 a • 

ve Bene İ s . c~nnu o arak Novak 
. ı· ' mınde ıki kiti tCl'kif edil 

mıı ır. Bunlann .. 1 • • 
ıaport Z Uzer ertnde çıkan ~-

agrepteki Çek I ~ 
soloshanesi d oı ovakya lmn • 

Nov•k a Bmgaoı~ı latnnaktadır. 
1 ve enetın kati"! K 
e ayni oteld amelen i-

'k e oturduklar .. 
1 aını müteakibe F ı ve cunnün 
mağa çalıştık! n ı'ansadan uzaklaş • 
taraftan zab t arı Fn aşılınaktadıı·. Diğer 
il te k"f ı a ortenblode 3 cü §llh· 

v ı etmek istemi k 
pasaportunu tetk"k f! evra, ını ve 
kum bu ~ etınıı ve fakJ\t mer
kaçarak einada J~n.darmaların e1inden 

onn~nrn ıçrnde kaybolmuıtur. 
Bunun ehnde de Zagrepte verilmit 

bir Çeko•lovak pasaportu buluıımakta· 
dır. 

Yugoalaııya Meclisinde 
BELGRAD, 11. A.A. - Avala ajan· 

ıı bildiriyor : 

1 Olduğu anlaşıldı 

Mebuıan ve ayan meclislerinin müı
terek fevkalade celsesi ıaat 11 de ayan 
reiıi M. Tomaşiç'in reisliğinde açıldı .. 
Reislik kürsüsünün üstüne Kral ikinci 
Piyer'in bir tablosu, bunun sağına A
lelcıandr'ın ve ı'oluna da kraliçe Mari'nin 
reıir:rıl~ri .•~ılrilıştı. Reiı celıeyi dini bir 
ıeııızhk ıçınde açarak hükümetin, Kral 
Alekıandr'ın ölümünü ve Kral ikinci 
Piyer'in tahta çıktığını bildiren tebliğa
tını okudu. Bütün hazır bulunanlar bu 
tcbligalı ayakta Clinlcdiler. Tekmil tri
~~nler ve sefirler locası hıncahınç dolu 
ıdı. Bu dakika çok hryecanlı oldu. Rei•, 1 
•!an ve mebusan azasını Kral ikinci 
Pıyer'e sadakat yeminine davet etti ve 
Kr~l ~leluandi'' rn hayatım ve ifa ettiği 
rolu hır kaç cüm7'e IJe izah ederek v~
tan utunında~i fedakarlıklarının beyhu
de o~mamaıı lazun geldiğini söyledi. Mü
teakiben yemin formülün.! o:Zudu Bu , 
formülü. bütün. aza, kolları kalkmıt ·ola· 
rak, kelıme kelıme td<rar ettiler 

Y emi~den sonra celse talik ed
0

ildi. Bir 
k~~ d~k~ sonra tekrar açıldığı zaman, 
b~rıncı naıp Prenı Pol ile naip Stanko
v!ç ve Eroviç alkıtlar arasında salona 
l'~rer~ hükUmet ııraıının önünde mev
kılerıne ... otıurdular .. Bütün meclis ayak
ta o!dugu halde, reıı naiplerden, teıkilatı 
eıaııye kanunu mucibince millet m ~ .. 
~euil~eri önünde yemin etmelerini. iı~e· 
~~· ~aıpler, reisin okuduğu yemin fonnü
lunu tekrar etmek suretiyle yemin etti. 
!er. Bundan sonra Prenı Pol bir nutuk 
ırad ederek, .hakkında gösterilen itimat· 
'-' ~ dolayı ~let m~meuillcrine teıekkür 
et tı v~ bu ıtunada layik olacağını temin 
eyledı. 

~aipler alkıtlar arasında aalonu ter 
kettiler. 
. • .Fevkalade media, ölen Krala "Bır 
lıgın ~~cusu kral kahraman Alek • 
~~d~ ~vanını tevcih edef'Ck Kral 
ıkıncı Pıy~re heyecanı. bir taziye tel .. 
grafı çektı. 

Kral ikinci Piyer 
PARIS, ~l_(~.A:) - Yugoalavya 

genç kralı ıkincı Pıyer'in Parite azi • 
meti t.ekarrür etmeai üzerine auikast 
o dakıkaya kadar kendisinden gizli 
tutulduğu cihetle bir teyden haber • 
dar olmamaaını teminen aaabhleyin sa 
at 6 da uykudan uyandınlarak ken· 
diıine Parise gideceği &Öylenmit ve 
köyden bindiği otomobil, Kralın ga
zetelerin büyük levhalarla netriyatı • 
nı gör,memeai için, pek büyük bir ıü • 
ratle hareket etmitti. Kral Viktorya ia 
tasyonundan bindiği trenle ve Duvr • 
Kale tarikiyle Parise geçmit tir. 

M. Radek'in bir makalesi 
MOSKOV A, 11 (A.A.) - M. Ra

deck, lsvestia gazetesinde Marailya • 
daki rüverver kurt unlan, namı altın· 
da bir makale neşretmiştir. M .. maileyh 
lıu makalesinde diyor ki : 

M. Barthou ile Kral Aldcaandr'ın 
katli, sulh davasının ne kadar zayıf ol 
duğunu ve ne kadar çok kuvvetlerin 
hAli durmaksızın Avrupada mevcut 
olan ve henüz pek •nüıtakar olmıyan 
müvazeneyi berhava ebneğe çalış • 
makta olduklarını bir kere da.ha gÖ•· 
tenniıtir. 

M. Radeck'e göre Marailya cinaye
yeti, hiç tüpheaiz bu nevi te,tkilatlar· 
dan birinin itidir. 

Bundan aonra aôzü Fransız .. Yugoa 
lav ittifakında vücude getirilmiş olan 
rahneye, Fran.aa ile Roananya arum • 
daki ittifak binasının altına konul • 
muş olan dinamitlere ve Fra.naanm Le 
hiıtan ile mevcut olan müna.ebetleri 
de tesadüf ebnekte olduğu mütkülata 
naklebnektedir. 

Yeşil Hilal 
' -o-

Heyeti Vekile kararı içki 
düşmanlarını sevindirdi 

Y eıilhilal cemiyetinin menafii umu 
miyeye hi.dim müe&aeaeler aruına a• 
lınmasına icra Vekilleri heyetince ka 
rar verilmesi haberleri Yeşilhili.1 ce • 
m.iyeti mensuplarını pek ziyade aevin .. 
dirmittir. Y eşilhilal cemyeti ikinci re
isi Dr. lbrahim Zati Bey bu hususta 
ıunları söylemiştir: , 

•·- On dört sene evvel kurulan ce• 
miyet teeHÜa tarihinden beri cidden 
çok temiz nezih ve Yatan duygulann 
dan mülhem olarak tamamen ilmi yol 
!ardan mücadelesine devam etmekte· 
dir. Cemiyetin menafii umumiyeye ha 
dim müeueıeler araıına alınması için 

Parasına tamaan öldü
rüldüğü anlaşılıyor 

Üsk~darda Karacaarun.,t lnadiye 
me~hgında bir cinayet işlendiği 
katil ve maktul ·· h ·· · · ' un uvıyeb n .. 
l14ılamadığı yazılmııtı. 

~•küdar müddeiumumisi Haydar 
Naki, muavini Nazif, Üsküdar kay• 
makamı Llıtfi, .ikinci ıube cinayet kıa 
mı merkez memuru Kadri ve merkez 
memuru Etref Beyler dün de tahkikat 
la metıı;ul olmuılardır. Tahkikat Oı • 
küdar polis merkezinde yapılmakta • 
dır. Dün nihayet maktulün hüviyeti 
anla.tılmtt, Gireaonun Görele kazaK 
ahalisinden 55 Ya.tında Hasan ismin • 
de bir sıvacı olduğu anl14ılmııtır. Mala 
t~I 20 &enedenb<ıri Kuımpaafda Çöp
~u~erde Gülhane sokağında llyarun 
ıatıcarındaki hanın bir odasında yal· 
nız olarak oturmakta idi. Karaman 
Hagan ea~i elbiseli olma.aına rağmen 
çok zengın olarak tanınmaktadır. Ve 
H~sa.':' da parasma tamaen öldürül • 
muştur. Ceset muayene edilirken, pan 
talonun kayış ile cep aruında kes.i.k 
bir İp bulur.muıtur, Bu ipin ne olabi· 
leceği arattırılmıf ve niha;ı:.et boynun 
dan geçme bir ip olduğu ve ucunda o
da aruıhtarı ile para aandığının U>a.b
tarl_an bağlı olduğu anl14ılmııtır. C... 
~ı.n üzerinde hüviyeti bildiren hi9 
hır ıtaret yoktur. Oturduğu yer aran
mıı ve oda peritan bir halde bulun • 
muıtur. Bu adamın iğfal edilerek ve 
aıva iti verileceğinden bahıedilerek 
Oaküdara geçirilmiş olduğu ve bura • 
da aabah.ıı. k•~ı ··ıd · · ··ıd · · • ·· . - ., o uru ugu zarıne • 
dılmektedir. Şüphe Üzerine on kiti ne 
zaret altma alınmışsa da, katilin ha • 
kiki hüviyeti henüz katiyetle teııbit e
dilememİftİr. 

Şim,akten korkup bayıldı, 
hastanede öldü 

Af"aruıarayda 7 numaralı evde o
turan Abdullah Efendinin aileai Ha
sibe Hanım evvelki akıamki tiddetli 
yağmurun yağmaaı ve ıök gürlemeıin 
den korkarak bay1lmıı ve tedavi için 
Balat Musevi hastahaneaine kaldınl • 
mıttır. Haaibe Hanım hastahanede 
dün sabah vefat etmiştir. 

Garip başlıklı adam 
Eyüpıultanda oturan arabacı Muı 

tafanm başmda garip bir batlık gö • 
rülmiif ve fapka kanununa muhalif 
hareketinden dolayı hakkı.nda takiba 
ta başlanmııtır. 

Araba bir çocuğun ayağını 
kırdı 

Fatihte Baba Hasan Alemi mahal· 
leainde oturan ara.bacı Simon bu aa .. 
ba.h Akbıyıktan geçımekte iken dokuz 
yaıuıda Kemal isminde bir çacuğa. 
çarpmıf ve çacuğun ayağını kırmıştır. 
Simon yakalanınıt, çacuk Etfal haata• 
haneoine kaldmlrruttır. 

Üniverıitede dersler 
başlıyor 

Üniversite fakültelerinde pa • 
zaııtesi gününden itibaren tedriıa· 
ta ba.tlanacaktır. Bazı profesörler 
açış derslerini verıni,lerdir. Henüz 
açı• dersini verınemit profesörler 
de pazartesi gününden sonra vere 
ceklerdir. Fakültelere yeni talebe 
kayıt ve kabul muamelesi de pazar 
ak•amına kadar devam edecektir. 

idare heyeti epeyce zamandan beri 
çalıtmakta idi. Şimdi bu emeline ka
vutmuştur. Bugün artık memleketi • 
mizde Y e•ilhiliil cemiyetinin resmi va 
ziyeti Hilaliahmer, Himayeietfal gibi 
müesseseler derecesine yüluelmittir. 

Bu; tı..r türlü menfaat fikrinden u• 
zak ve gayri endit ve azaıının yüksek 
ülkümüz uğurunda hatta iı zamanla· 
rım bile ihmal ederek muhitine fay. 
dalı olmağa çalıtan Yetilhilal cemiye• 
ti efradına yüksek cwnhuriyet bük\ı. 
metimiz ta.rafından verilmit çok kıy• 
metli bir mükiıfattır. Bundan dolayı 
.on derece mütehassis ve mlnnettanz~ 
Bundan sonra daha büyük bir f"'Vk 
ve azim ile çalıtacağız.,. 

• • 
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Yazan: Marthe Richard . Tercüme eden: M. F. 

Stocklıolm 'de bir memura ilıtigaç 
var oraya gitmek istermisiniz? 

Hülasa j gün muntazaman bana bir mektup 
[Casus olmasından şüphe edilen &.önderirdi. B~ aedt.a ~nun günde

Marthe Richard Fransa mukabil casus- lik sıhhat vesikası ıdı. Bu suretle 
luk te§lkilatı reisinin önüne getiriliyor. kendisini uzaktan takip etmek, as· 
Bu büronun şefi M. Lodoux kendisini kertik 'hayatında nasıl vakit geçir
isticvap ediyor. Marthe meseleyi külli- diğini öğ,-nmek fırsatını bulur • 
yen inkar etmektedir. Bunun üzerine d 
M. Lodoux kendisini Fransa istihbarat um. • . • 
ve oasusluk teşkilatında kullanmak is- Cevap gecıkmitti· • . 
tiyor. Fakat Marthe henüz kat'i Bir taraftan da polısler benı ta-
cevabını vermemiştir.] rassüt altında bulunduruyorlardı. 

... Kıt çok mülayim geçmişti. 
1916 senesinin martındayız. fakat 
havalar henüz açmamıfb. Yağmur 
bütün zamanı ve bütün şekilleri sis· 
)eyor, Paris, hareketsiz tanınmaya
cak derecede sakin Paris, geceleri 
karanlık, gündüzleri kül rengi ile 
kefenlenen sönük Parisi ıslatıyor
du. Gittikçe canım aıkılmağa baş
lamıftı. Aylaklık kurtun bir manto 
gibi omuzlanmm üzerine çölanü•· 

• tü. Eğer yüzbıqı Ladoux teklifini 
bana 'ehditle yapmamış olsaydı, 
veyahut bana bu işi mükafat muka
bilinde bir curnalcılık ~klinde gös
tenneınit olsa idi, bunu belki ka
bul edebilirdim. O lakırdıyı idare 
etmesini bilmemitti. Fransa muka
bil casusluk tetkilatı reisi benim 
sporcu olduğumu unutmakla hata 
etmİftİ. Beni tehdit etınit ve ken
disine karşı bir adım ilerlememek 
için inat etmeğe meobtır bırakmış
tı. Hakikati söylemek lazımgelirse, 
tayyarecilikte tatmin edemiyece
ğim tehlike ihtirası, beni casus ola· 
rak çalıtmağa sevketmiyor değil
di. Bu harp zamanı idi. Kendime 
büyük bir emniyetim vardı. Alman 
ordusu bize nazaran faikti. Kendi 
kendime kanaat getirdim ki onla
ra kar,ı büyük hizmetler yapabilir
dnn. Ve buna tabiatim de müsait
ti. 

Biray sonrıa yüz'bafı Ladowı: ce
vabımı vermek üzere Leni daireye 
9lğırdı. Gene ayni masada oturu
yordu. Fakat bu sefer daha nazik 
daha sevimli idi. Elini uzattı. Eğer 
hakkımdaki tüpbeleri tama.men za
il olmamışsa bile biraz azalmışa 
benziyol'Clu. 

- Ne haber madam Richard, de
Cli, düfündünüz mü? 

- Hiç bir iz bilııreden, usulleri
ne vakıf olmadan Pariste casus a
ramak, dedim, bir yığın saman için
de iğne arıamağa benzer. 

Ditlerinin ara"Sından : 
- Evet, evet diye mırıldandı. 
Sonra uzun bir ııükut oldu. Yüz-

bafı Ladoux bir defa daha sinir
lenmişti. Kollarını çaprutvari ka
VUflurdu ve bir tarzıhal bulmağa 
uğratır r.ibi düfiinmeğe başladı. 
&nra yav'4 yavat nazarlarını üze
rime dikti. Tekrar süzdü. Tekrar 
süzdü. Daha iyi tetkik etti, ve sor
iclu: 

- Almanca bilir misiniz? 
- Gayet İyi değil. Fakat konu-

,Wanı mükemmelen anlarım. 
- Güzol ..• Stockholm' de bir me

mura ihtiyacım var. Oraya gitmek 
ister misiniz? 

Daima ince ince alay ederek ~u
Pevabı verdim: 

- Tabii, lsveçte, mukabil casus
luk yapmak için Paristekinden da
~l!. çok İf vardır. 

- Kabul ediyor musunuz? 
- Şimdilik bir fey söyleyemem. 

Kocama haber vermem lazım. Son
"' tekrar gö..U.üıoüz. 

Yüzbafı Ladoux teklifinin ho-
7uma gittiğini f.arketmisti. Adam 
bulmasını gayet iyi biliyordu. Bu 
en büyük meziyetlerinden biri idi 
dedi ki: ' 

Onlan gördükçe daima Yüzbatı 
Ladoux'nun "sizi gözümden uzak
laştırmam,, sözünü hatırlıyordtDD. 

Etrafımda, Pariste, daha uzak • 
!arda, bütün memlekette ölüm, kör 
bir ölüm her sabah kapılan çalı · 
yoııdu. Herkesin dostları arasında 
acı mırıltılar oluyordu: 

- Kocası ölmü~ ! , 
--Oğlunu ~uşlar. 

Her obü'S, her menni fehirde ve 
kasabada bir kart veya bir mektup .. 
la tesirini gösteriyor. Ve piyango 
gibi rastgelen kapıyı çalıyordu. İt· 
te o zaman, 'bir aile yuvası, bir o
cak sönüyordu. 

Cephe gerisinde kocalarını seven 
kadınlar, oğullarını merak eden an 
neler, cephedekilerle beraber aynı 
ıstırabı çekiyorlardı. 

iki hafta geçti. Kocamdan hiç 
bir haber yoktu. Istırap içinde kıv
ranıyordum. Kimsenin yanına çık
mak, kimse ile görüşmek istemiyor
dum. Bu beklemenin fecaati altın
da ezilmittim. Yalnız yaşıyorıdum. 
Yalnızlık gayri kabili tahammül • 
dü. Fakat bwıa rağmen Y'4ayan 
insanların, kayıtsızlık: · ~ın vücudu 
beni sinirlendiriyordu. Bir yerde 
duramıyordum. Günde iki defa be
lediye dairesine giderek askeri is
tihbarat dairesine kocamı soruyor-
dum: . 

- Asker Richard' dan bir haber 
var mı? 

- Henüz bir ,ey yok madam. 
Penşan bir halde idim. Postacı

nın geleceği saat benim için bir ü
mit ve bir ümitsizlik menbaı idi. 
Ondan ronra gene ıstıraba düşü • 
yordum. 

Zozo da me1'aık içinde idi. Her 
gün beyhude yere bana telefon e
diyordu. Suallerine gayet kısa bir 
şekilde cevap veriyordum. Hatta 
zanendiyordum ki kocamdan ha • 
her alamadığımı kendisine söyle
memittim bile. Teessürden ne yapa 
cağımı bilyordum. 

Kendimce teselli bulmağa çalıfı· 
yol'Clum. Acaba diyordum, batka 
bir yere mi nakledildi?. Acaba 
mektuplar mı gelmiyor? Acaba esir 
mi oldu? Bu ihtimalleri birer birer 
kabul ediyor ve sonra kendim de 
inanıyordum. 

Ölüm ihtimalini uzaklatbnnak i
çin diğer her feyİ hesap etmiatim. 

Paris te ıstırap içinde idi. z'ep • 
!inler, gotalar mütemadiyen tehri 
tehdit ediyordu. Tayyareci kadınla 
nn yardımını kabul eden lngiltere 
bile benimkini reddetmitti. Çünkü 
Fransızdım. 

-Bitmedi-. 

M. Barthou'nun 
Cenazesi Pariste 

(Başı 1 inci sahifede) 
misakının imzalanmıt olduğu hariciye ıe
faretindeki salona konmuıtur. 

Kabine istifa edecek mi? 
PARIS, 11.A.A. - Sonsuz elem saat• 

leri Y•tamal<ta olan Fransa' da, umumi 
duygu, iki büyük ölüye karıı gösterile· 
cek en büyük oayırınm, sulh ve itilaf e
serini idame ettinnek olduğu merkezin
dedir. 

Kralın vasıyet ettiği niyabet meselesi 

Ankara sergisi münase
betile fevkalade tenzilat 

29 Birinciteşrin 1934 ten 15 İkinciteşrin 1934 tarihine 
kadar devam etmek üzre Anka rada açılacak sergiyi ziyaret i
çin seyahat edecek yolculara, gidi -dönüş bileti almak şartile 
umumi tarife ücretleri üzerind en, yüzde 50 ve teşhir için nakle 
dilecek ve teşhirden sonra iade edilecek eşyanın 250 kilosu
na ve hu eşya yekpare ağır ec samdan ise beherinin sıkleti ne 
olursa olsun yalmz iki adedine ve mobilya olduğu takdirde 
de 1000 kilosuna umumi tarifelerden yüzde 70 tenzilat yapı-

ı 
lır. 

Tenzilat mUddeti 
Yolculara• 
Sergiye gitmek için 19-20 Birinciteşrin 934 gece yarısın

dan 10-11 lkinciteşrin 934 gece yarısına 
Dönüş seyahati için : 3-4 lkinciteşrin 934 gece yansınd'!n 

20-21 lkinciteşrin 934 gece ya rısma kadardır. 
Sergiye gönderilecek eşya için : 
11-12 1 Teşrin 934 gece yansından 29-30 Birinciteşrin 

934 gece yarısına 
Sergiden iade edilecek eşy a İçin : 
15-16 İkinciteşrin gece yar ısından 25-26 İkinciteşrin 934 

gece yarısına kadardır. 

T~nzilit şartları 
Sergiyi ziyaret için seyahat edecek yolculara, hareket ista

siyonunda peşinen alınacak gi diş-dönüş ücretleri mukabilinde 
bir fotoğraflı gidiş-dönüş bileti verilir. Bunun için -yolcuların 
gişelere bir adet vesika fotoğrafı ile müracaat etmeleri ve dö
nüş seyahatine başlamadan eli erindeki dönüş biletlerini istasi
yona gösterip vize ettirmeleri lazımgelir. 

Teşhir edilmek üzre gönde rilecek eşya için : 
Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti merkez veya şubelerin

den, sergide teşhir edilmek üzre nakledileceğine dair bir vesika 
getirilmesi şarttır. Bu vesikanın içinde ,eşyanın cinsi ve her 
cinsin siklet ve adedi ve sahibinin ismi ile firması dercedilecek 
tir. 

Teşhir edildikten sonra mahalline iade edilecek eşya için 
de: 

Bidayeten sergiye gönderil irken tanzim edilmiş olan ha
mule senedinin Ankara istasiv on ambarına ibraz ve tevdi edil
mesi icap eder. 

Aşağıda tarih ve numaraları yazılı trenlerle seyahat et
mek üzre Ankara için gidiş - dönüş bileti alan yolculara umu
mi tarife üzerinden : 

% 60 
tenzilat yapılacaktır. 

Bu tenzilatın muteber oldu ğq trenler ; 
Haydarpaşa - Adapaza r - Ankara - Haydarpaşa 

Gidiş için : 1 ve 8 lkinciteş rin 1934 tarihlerinde Haydar· 
paşadan aklkan 6 numaralı trenler : 

Haydarpaşadan 1 ve 8 ikinci teşrinde 
Ankaraya 2 ve 9 İkinci teşrin de 
Dönüş için: 2 lkinciteşrinde gelenler 
3, 4, 5, 6 ve 7 lkinciteşrinde, 9 ikinci
teşrinde gelenler de 10,11, 12, 13, 
14 İkinciteşrin tarihlerinden herhangı 
birinde Ankaradan kalkan 5 numaralı 
trenle avdet edebilirler 

Ankara dan 
Haydarpaşa ya 

lzmir _ Ankara • lzmirı 
Gidiş için : 4 ve 9 ikinciteşrin 1934 ta
rihlerinde lzmir'den kalkan 1 • 207 - 12 
numaralı trenler : 
lzmir'den 4 ve 9 Ikinciteşrinde 1 numa
ralı tren 
Afyon'danS ve 10 ikinciteşrinde 207 nu
maralı tren 
Eskişehir'den 5 ve 10 lkinciteşrinde 12 
numaralı tren 

Ankara'ya 5 ve 10 ikinciteşrinde 
Dönüş için : 5 lkinciteşrinde gelenler 
6, 7, 8, 9, 10 ve 10 ikinciteşrinde gelen· 
ler de 11, 12, 13, 14, 15 ikinciteşrin t•"' 
rihlerinden herhangi birinde Ankara· 
dan kalkan 11-208-2 numaralı trenlerle 
avdet edebilirler. 

Saatleri 
'Kalkış Varış 

15.00 
8.43 

20.10 
12.36 

Saatler 
Kalkış Vanı 

9.10 

3.35 

8.40 
17.00 

- 5 inci büro o kadar zengin 
değildir. Hatta ~.ize söyleyebilirim 
ki bütçemiz bile yoktur, çahtıp ça
\alayıp bir teYler uyduruyoruz. 

çok İyi telakki edilmittir. 
Journal, Yugoslavya hanedanı tarihi- l "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~ nin. askeri unsurlara bağlı bulunduğunu ı • 

Alay ettim: 
- D sistemi gibi bir fey olmalı 

tüzb8'ım! 
. - Muvaffak olursanız, diye sor
du, ne mükafat almak İstersiniz? 

Omuzlarımı silktim: 
. - Hiç bir şey, bana yetecek ka
darı param vardır. 

Zarfın içindeki 
harp Madelyasi 

Meseleden bir mektupla kocamı 
ha!>e:ıdar etmiştim ve sabırsızlıkla 
vereceği cevabı ve nasihatleri bek
liyordum. Her ikimiz de İstiklali . 
mi:ze sahiptik. Bununla beraber 
böyle mühim işlerde muhakkak 
müstereken karar verirdik. Her 

ve ıcap eden kudreti haiz bulunacağını 
yazıyor. 

Ayni zamanda, matbuat, cinayeti telin 
ve mesuliyellerden bahsetmek hususun
da müttehittir. 

Gazetelerin izhar ettikleri kanaata gö. 
re, ittihaz edilmiş olan çok sıkı teras.sut 
ve muhafaza tedbirlerine rağmen, inti· 
zam, Iayikile temin edilememişti. 

Meclise İstizah takrirleri verilmişl .... 
Matin gazetesi: " Fransa, rnisafirper· 

~er bir l'O<omlekettir. Fakat, yabancılar 
daha sıkı bir mürakabeye tabi tutul
maJıdırlar .Eğer hükUmet vazifesini bi .. 
liyorsa, suçlular derhal azledilmelidir· 
le ... ,, di ylır. 
. Bütün diğer gazeteler, ayni suretle, 

bır taknn mesuliyetler üzerinde israr e
derek, evvelemirde dahiliye nazın M. 
Sarr<>'yu istihdaf edecek olan bir kabine 
buhranı ihtimalini ileri sürmektıedirler. 

M. Şeron da, malıim olduğu veçhile. 

Prens meseleai dolayısile ıiddetli hü
cumlara manız kaldığından, bazı gazete
ler, v~ lıu meyanda Pelit Jounıal, pazar· 
tesi giinü- kabinenin t.optan istifasını 
muhtemel görüyorlar. 

Hariciye naZırlığı için, - şimdiden M. 
Herriot~ Boncour, Tardieu, FJandin, Hen 
rİ de Jouvenel'in ve dahiliye için de M. 
l.aval'ın isimleri ileri sürülmektedir. 

Mamafih, henüz birçok gazeteler bey· 
nelmilel vaziyetten, iktisadi buma~dan 
siyasi mütarekeye devam lüzumunda~ 
dolayı bir kabine buhranı çıkmasını der• 
piş etınek ıstemiyorlar. Bunlar için en 
"!u;afık hal çaresi: kabinenin olduğu 
gıbı kalması ve hariciye nezaretinin M. 
Doumergue tarafından deruhte edilme
sidir. 

Cenaze merasiminde Romenler 
BG'JCREŞ, 11.A.A. - Fransa Hariciye 

Nazırı M. Bartou'nun cenaze merasimin
de İ>e, Romanyavı ve Romen hiiküıııelini 

eski başvekil maarif nazm M. Anıreles· 
ko ve mebusa.n meclisi reisi M. Saveano 
temsil edeceklerdir. Bu heyete eski kral
lık, Tran•ikanya, Bukovinya, Beaarab
ya ve Bamat'tan birer köylü refakat ede
c.,k ve bunlar fahri Romen vatandaşı O• 

lan Barthou'nun kabrine bir ıanclık için
de Romanya toprağını koyacaklardır. 

M. Barthou'nun cenaze merasimi 
PARJS, ll (A.A.) - Bugün top • 

Janan meclisi vükela vasiyetıwımesinde 
•ade merasinı ile defnini talep etmesi
ne rağmen vefatını ihata eden fevlmla
de ahval dolayısile M. Bartuya milli 
cenaze m·erasıimi yapıbnanna kati su • 
rette karar vermiıtir. Bu merasim cu• 
ınartesi günü yapılacaktır. 

Hükumetimizi temsil 
ANKARA, 11 (A.A.) - M. Bartu 

"Bartlıou,, ınun cenaze mercuİmi·nde 
T ürt.iyeyi Londnı büyük e1sNi F ethl 
Bey tem.il edecelotir. 

• 
Saatleri 

Kalkış "' 

Ankaradan 11 numaralı tren 
Eskişehir'den 208 numaralı tren 
Afyon' dan 8 numaralı tren 

lzmir'e 

12.00 
21.20 

. 3.40 

../ 

19.1 

Bandırma _ Ankara _ Bandırm•1 

Gidiş için: 6 Ikinciteşrin 1934 tarihinde 
Bandırmadan kalkan 6-309-209-6 nu
maralı trenler : 
Bandırma 6 lkinciteşrinde 6 numaralı 
tren: 
Balıkesir 6 ,, 
Alayunt ,, ., 
Eskişehir 7 ,, 
Ankaraya 7 ,, 

309 
209 

6 
" ,. 
" 

Dönüş için : 8, 9, 11, 12 lkinciteşrin 
1934 tarihlerinde Ankara'dan kalkan!! 
210,310, 5 numaralı trenler: 

Ankaradan 5 numaralı tre:rı 
Eskişebir'den 210 ,, ., 
Alayunttan 31 O ,, ., 
Balıkesir'den 5 ,, ., 

Ban<lırmaya 

6.35 

11.00 
21.48 

1.31 

20.10 
4.30 
7.10 

17.00 

Konya _ Ankara - Konya: 
Gidiş için 4 lkinciteşrin 1934 tarihinde 
Konyadan kalkan 207 -12 numaralı tren· 
ler : 
Konyadan 4 Ikinciteşrinde 207 N. tren 
Eskişehirden 5 lkinciteşrinde 121'10.tre11 
Ankaraya 5 Ikinciteşrinde 
Dönüş için : 6, 7, 8, 9, 1 O lkineiteşrin 
1934 tarihlerinde Ankaradan kalkan 11-
208 trenler : 
Ankaradan 11 numaralı tren 
Eskişehirden 208 numaralı tren 

Konyaya 

19.55 
8.40 

12.80 
21.20 

Eliziz - Ankara • Eliziz: 
Gidiş için : 7 Ikinciteşrin 1934 tarihinde 
EIB.zizden kalkan 1007 • 507 -409-609· 
705 No. tren : 
EJB.zizden 7 Il.Te$rinde 1007 No.tren 
F evzipaşadan 8 ., 507 ,, ,, 
Adanadan 8 ,, 409 ,, ,, 
Ulukışladan 8 ,, 609 ,. ,, 
Kayseriden 9 ., 705 ,, ,, 
Ankara ya 9 ,, 
Dönüş için : 10,11, 12, 13, 14 lkinciteş• 
rin tarihlerinde Ankaradan kalkan 700. 
610-410-508-1008 numaralı trenler : 
Ankaradan 706 numaralı tren 
Kayseriden 61 O ,, ., 
Ulukı§ladan 41 O ,, ,, 
Adanadan 50& ,. 
F evzipaşadan 1008 
Elazize 

8.10 
o.ıs 

16.07 
22.02 
5.40 

10.45 
22.40 

6.15 
22.00 
5.00 

Samsun • Ankara • Samıun: 
Gidiş için : 8 lkinciteşrin 1934 tarihinde 
Samsundan kalkan 905-705 numaralı 
tren: 
Samsundan 8 il. Teşrinde 905 No. tren 
Sivastan 8 ,, 705 ., ,, 
Ankara ya 9 ,, 
Dönüş için: 10, 11, 12, 13, 14 lkinciteş• 
rin 1934 tarihlerinde Ankaradan kalkan 
706-906 numaralı trenler : 
Ankaradan 706 numaralı tren 
Sivastan 906 numaralı tren 
Samsuna 

7.45 
22.20 

10.45 
6.50 

21. 

9, 

Bu kısımlar dahilinde herh angİ bir istasiyondan ~ 
için, yukarda tarih ve numarası teshil edilen trenlerde ınot' 
ber olmak üzere gidiş-dönüş bileti verilir. J 

Gidiş-Dönüş biletleri, fotoğraflı ve nama muharrer ol• 
ve üzerinde (Ankara sergisi için) meşruhab bulunacaktır.·" 

rr ahsis ve tayin edilen tren lere mahsus olan bu biJel'.I"" 
hiçbir sebeple başka trenlerde mer'i tutulmaz. .J 

Adi gidiş-dönüş bileti alar ak Ankaraya gelmiı olan ~ 
yi erhabmm, ellerindeki dönüş biletlerinin mer'iyet mü~ 
20 Birinciteşrin 1934 ile 20 il. teşrin 1934 tarihleri araıınd"j 
zaman zarfında bittiği takdird e bu dönüş biletleri, Sergi k"';ı 
serliğinin vesikasına istinaden, İkinciteşrin 1934 sonuna kıtV 
temdit edilecektir. ....,,/ 

Devlet Demiryoları ldares i için 44 kalem muhtelif e~ 
matbua hariç matbaalarda tab ettirilecektir. Basılacak nı•~ 
ların mıktar, eb'at ve evsafı İç İn her zaman İzahat verile 1 
Pazarlık 20-10-934 tarihine müsadif cumartesi gÜnÜ sa•~ 
da Haydarpaşa mağazasında icra edileceğinden taliple 
yüzde 10 teminatlarını hamilen müracaatları ilan olunur·

9
) 

\ (66? 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan elektri1'ı tıı1 
davat, Demir dekistrin, mahruti çadır, inbik, meşe kala~ il 
bi (79) kalem muhtelif eşyanın 17-10-934 çarşamba g~ 
saat 11,30 da pazarlığı yapılacaktır. İsteyenlerin ın~ "' 

saatte mağazaya müracaatla tahriren teklifte bulunn;ı":Iar• ~ 
mağaza dahilinde asılı listede (X) işaretli malzeme ıçı~ fi e"' 

une getirilmesi ve nümunesiz tekliflerin kabul edilın1Y 
ği ilan olunur. (6691) 
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MİLLiYET CUMA 1'2 TEŞRINIEVVEL 1934 7 

s bul Zir a Ba ası ayr· üb ·ı'' . Türkiye Ziı aat Ban a ı 

er Emvali Satış KomisyoEıundan: 
Sıra 

. Soka· C!Dll Hiısesi Emllk HııHye gllre mu: 
Semti Mahalluı gı No. 11 hammea kıymeti 

No.11 

1483 Kl!çükpazar 
Edirnekapı 

RDstımpaşa 

Çakır ağa 
Hacı Mahi ttiı 
Kazıucı Sadi 

Uzunçarıı Cambazhane Kagir dükkln ve llıtü odalar 114 62 80;) T.L. 
Ahıap hane Tamamı 5 1600 " 

1484 Merdiven 1 
Kigir dükkin ve lıaae 15/120 2·4 65 ,. Sulukııle 1485 

1486 
Patrikhane Ar!a ve dahilinde ah~1p hane 1/2 16 1200 " " Kum kapı 

1487 EyCp fethi Çelebi 

1488 Edirnekıpı Katip Mv.Iahittin 

Kıriml çeımesl 

Tatlı kuyu 

ve baraka 
Ahşap deri imalitlıaı:ıHİ ve 
hane ile bahçesi 
Ar1a metreal 90 

Tamamı 34 5500 .. 
Tamamı 7 300 " 

Defterdar Yorgancılar Kagir dükkln 
1489 Bü1llkçarş1 Bllyllkçartı , Muhtar Arsa metresi 60 

96/120 /8 801 " 
Tamamı 31 240 ,, 

1490 r~· k Hacı Muhıttin 861 25 
r.cıırne apı d Kızıltoprak " " ' ,. 29 eaki 430 ., 

1491 Burıaı:ada11 Burgaza 
81~ 'menkullerin mülkiyeti Bankamızın kapııında a11lı ıartname 

Mevkileri evıafı yukarda J 
11~ g~yrı 'menkul kapah ıarfla satı,a çıkarılm•ıtır. 

suretindeki şartlar daireıinde açık 

arttırma ıuretile ve 1487 sıra numarüa 
0
1 gayrtı 

00 
dörtten ltiban• 1apılacaldır, Talipleri11 Karak6yde eıki Kredi Liyone Baukaaıadakl 

İhaleleri 22/10/934 Pazartesi g a saa (6275) 
ltomisyoııumuza mllracıatları. 

1 lST ANBUL BELEDiYESi UJ.NLARI 

Asipin Kena~ Mühim ilan 
1 

Sizi so~uk algınlığından, nezleden s:rıp!e!1, 
ha ve diş ağrılarından koruyacak en ıyı ılaç 11-10-934 ila 

ş budur. İsmine dikkat buyurulması 6660 

Eminönü Ayar Gurubu 
17-10-934 tarihine kadar : Beyazrt Nahiye Mer

tmıll __ _ CAGALOGLU: Telefon: 23630 -----

ıteı: Ameli Hayat 
Ticaret 
Liseci 

rlı: T et 1 jse'i kısımlan vardır. Orta kısma ilk melı:tep 
3 senelik ort~ ve 3 sen~ ı ıc•: orta mektep mezunları kabul edilir. 
ıı:ıezunlan, Tıcareı Lısesı kıımın ı ··ı d t proğramlar'le birlikte mektebin test; 

Orta ve Lise kısımlarında resm lmu re da rsleri kuvvetli bir tarzda okutularak 
. ıca meslek ve ısan e 1 k 

gayesme uygun ayr h d şıh.s! teşebbüslerde muvıflılc o acı 
meıunlan Ticaret ve lktısat sa asın ı ve 

<ekilde hazırlanır. 3n li r 
'•• Orta kııım d6rt takıitte HH?e " ra ve ıse 
Ucretler: kısmı dıırt takaıu ..... de 40 1tr• 

Kayıt gUnleri: Cıımarto.si, Pazartesi, Çarıaıaba 
_ ..... 

6051 

18-10-934 " 24-10-934 .. 
25-10-934 .. 31-10-934 .. 

kezinde 
: Eminönü Kayma· 

" kamlık binasında 
,, : Küçükpazar nahiye 

merkezinde 

Fatih Ayar Gurubu 
11-10-934 

17-10-934 

22-10-934 

27-10-934 

,, 16-10-934 ,. ,, : Fatih Kaymakamlı· 

" 21-10-934 

.. 25-10-934 

" 31-10-934 

ğı Ayar Dairesinde 
,, ., : Fener Nahiye mer

kezinde 

• 

• 

,, : Şehremini nahiye 
merkezinde .. : Bakırköy nahiye 
merkezinde 

Beyoğlu Ayar Gurubu 
11-10-934 ,, 23-10-934 ,. : Beyoğlu Kayma-

24-10-934 " 28-10-934 

30-10-934 " 31-10-934 

11-10-934 " 
Kadıköy 

17-10-934 

18-10-934 " 23-10-934 

• 

kamlık Dairesinde 
,, : Beşiktaş Kaymakam

lık Dairesinde 
,, • Sarıyer Kaymakam· 

lık Dairesinde 
Ayar Gul!'ubu 
• ., : Kadıköy Ayar Mer· 

k~nde 

mukavelename 24-10-934 ,, 
Müdürlüklerin· 

25-10-934 

., : Üsküdar Kayma· 
k:unlık binası dahi
linde 

,• ,, : Beykoz kaymakam· 
lık binası dahilinde 

27-10-934 " 28-10-934 , 

30-10-934 

31-10-934 

,. : Kartal belediye dai
resinde 

" Maltepe Belediye 
Dairesinde 

,, ': Pendik Belediye Dai
resinde 

Yukarda yazılı tarih ve mahallerde ayar memurlukla· 
rınca esnaf ve müesseselerde mevcut damgasız baskül, kan· 
tar, terazi, tartı ve ölçeklerin muayene ve damgalanmaları 
yapılacağından damgasız ölçü kullananlar vaktinde müra
caatla ölçülerini damgala tırıl maları. 31-10-934 tarihinden 
sonra damgasız ölçü kullanan) ar hakmda kanuni muamele ifa 
edileceği ehemmiyetle ilan ol·ı nur. (6639) 7123 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komefçiyale İtalyana 
Sermayeıi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi ' 580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyahin çekleri) salar 
Liret, Frank, lngiliz lirası veY9: Doları Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitsenız paranızı kemali emniyetJe ta. 
flr ve her zaman isterseniz dünyanın he! tarafında, tehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çeklerı en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayıhkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek. 
leri hakiki sahibinden başka kimsenin kullanamayacağı bir 

şekilde tertip ve ihtas edilmiştir. (5999) 1)
652 

• 
idare Meclisinden: 

Türkiye Ziraat Bankası Umumi heyeti adi surette 
olarak ikinci teşrinin 11 İnci pazar günü saat 15 te An
karada Banka merkez binasında toplanacaktır. Aşağı

da isimleri yazılı murahhas Beylerin tayin edilen gün 
ve saatte teşrifleri rica olunur. 

Toplantıda görüşülecek işler 
1 1933 yıh muamele ve hesapları hakkında idare 

Meclisi ve murakıp raporlarmm okunması. 
2 1933 yılı bilanço ,kar ve zarar hesaplarının tasti

ki ve idare Meclisi raporunun tasvibi ile azasının 
ibrası, 

3 1934 senesinde Cumhuriyet Merkez Bankası 
İdare Meclisi azalığına intihaplarmdan dolayı 
İstifa eden iki aza yerine statümiizün 54 üncü 
maddesine tevfikan muvakkat olarak seçilen iki 
azanın intihaplarının tastiki 

4 

5 
6 

Statümiizün 53 üncü maddesi mucibince müd
detleri biten üç aza yerine aza seçilmesi 
Murakiplerin 933 yılı ücretlerinin tayini, 
1935 yılı için iki murakip ve iki yedek murakip 
seçilmesi, 

Vilayetler ve Murahhaslar 

Afyon. Nafia Vekili Ali ve Meb'us Cemal ve izzet Ulvi 
Beyler 

Amasya Meb'us Esat Bey 
Ankara ., 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'ua lbrahim, 

Pertev Beyler 
Bayazıt 
Bilecik 
Bolu 
Burdur 

Meb'us İhsan Bey , . 

Bursa 
Çanakkale 

.. 
" .. 
" .. 

Can kırı ,, 
Çoruh ,, 
Çorum ,, 
Denizli ., 
Diyarıbekir ,. 
Edirne · ,, 
Erzincan ., 
Erzurum ,. 
Elaziz .. 
Eskişehir ,, 

1 
Gaziaymtap ,. 
Cireson ,, 
Gümüşhane ., 
İsparta ,, 
Is tan bul ,, 

Hayrettin, İbrahim Beyler 
Şükrü, Dr Emin Cemal BeyleT 
Mustafa Şeref Bey 
Refet, Emin Fikri, Galip Beyler 
Şükrü, Ziya G"'vher, Osman Niyazi Bey
ler. ~ 

Rıfat, Ziya Beyler. 
Esat Bey 
İsmet, lsmail Kemal Beyler. 
Necip Ali, Yusuf Ziya, Kaznn'Beyler 
Zülfi Bey 
Faik, Seref Beyler 
Abdülhak Bey 
·Asım, Aziz Beyler 
Fazıl Alımet, Tahsin 8. 
Emin, Sjvrihisar Belediye reisi Abidin 
Beyler. 
Kıhç Ali, Nuri Beyler 
Ihsan Paşa, Münir Bey 
Hasan Fehmi Bey 
Mükerrem, Kemal Turan• 
Ziyaettin, Selah Cimcoz ve Mardin 
Meb'usu Ali Rıza Beyler 

lzmir Vekil, Saraç oğlu Şükrü, Meb'us. Mahmut Esat, 
J\i1ustafa Rahmi Beyler. 

Kars ., Baha Tali Bey 

1 Kırklareli ., Şevket Bey 
Kastamonu .. Tahsin, Refik, Ali Rıza Beyler 
Kayseri ., Reşit, Ahmet Hihni Beyler 
Kırşehir ,, Lütfi Müfit Bey 
Kocaeli .. Ali, Raı:ıp Beyler 
Konya ,, Mustafa, Kazım, Refik Beyler 
Kütahya C.H.F .K. Um. Meb'us Recep, 

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

Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Ordu 
Samsun 
Seyhan 

Yaşar Beyler • - -
.. Mithat Bey 
,. Ali Rıza Bey 
., Hüseyin Avni, Nurı Beyleı 
.. Hasan Reşit Bey 
,. Halit, Faik Beyler 
,. Şevket, Hamdi Beyler 
., Etem, Zühtü Beyler 

Ciftci Cavit Ihsan, Kazım Zeki, Ateş zade Ha-.... - -1 san Beyler 

Büyük Millet Meclisi idare 
Hey' etinden: 

Büy"k Millet Meclisi Kalöriferle~~n~.ı~.zumu olan 2~0 -
300 ton kok kömürü ile 30 ton blok komuru pazarlık suretıyle 
satın alınacağından bu kömürleri vermek ist?yenlerin t~minat 
akçesiy e ve verecekleri kömürün evsafı fennıye raporu ıle be
raber teşrini evvelin On dördüncü Pazar günü saat On beşte 
Büyük Millet Meclisi idare Hey' etine müracaatları. (62HJ) 

Umumı Neşriyatı ve Yazı-iş leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. ~· 

6760 

lstanbul Ziraat Mektebi Satına). 
ma Komisyonu Rei•liğinden: 

. Mektebimizin ~3~ malı senesi ~h~iyacmdan olan Ekınek 
ıle Kuru ot 23 Teşrınıevvel 934 tarıhıne müsadif salı gü ·· 
saat 15 de ihale e~lme~ üzere kapalı zarf usulile münakasa;~ 
konulmuştur. Taliplerın şartları anlamak Üzere her gün v 
münakasaya iştirak için de mezkur günde İstanbul Maarif M~ 
dürlüğü binasında Liseler Muhasebeciliği nezdindeki Komis
yona müracaatları. (6276) 

6
795 

Afyon Vilayet:inden: 
Afyon - Konya yolunun (7 720) lira bedeli keşifli OXOOO • 

OX250 kilometreleri arası parke ferşiyatr 24 Birinci Teşrin 
934 tarihinde saat 15 de Encümeni Vilayette ihale edilmek Ü· 
zere kapalı zarf usulile münakasaya konuldu. Şartname ve ke
şifnameyi görmek İsteyenlerin Nafıa Başmühendisliğine ve ta
liplerin% 7,50 t.eminatile En~µ111erıi Vilayete müracaatları i-
lan olunur. · · (6432) 7003 

Meb'uı - Mahmut Bey 
,, Recep Zühtü, Hulusi Beyler 
,, Rasim, R eınzi Beyler 
,, Cemil, c~lal Nuri Beyler 
.. Süreyya, Mustafa Beyler 

Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
To~ 
T::abzon ,, Eyüp zade Daniş ve Tüccardan Kırzade 

Urfa 
Van 

.. 
,, .. Yozgat 

Zonguldak ,,. 
lçel .. 

Şevki Beyler 
Ali Saip Bey 
Hakkı Bey 
Sunııur, Süleyman Sırn Beyler 
Halil Rifat, Ragıp Beyler 
Hamdi, Ferit Celal, Hafız Emin Beyler _ 

r661sı 1120 ~ 

Darüşşafaka Müdürlüğünden: 
Talebe için münakasa ile yaptırılacak 35~ çif! kundu~.anın 

nümune ve şartnamelerini gör mek üzere t~Iıplerın her gun ve 
münakasaya iştirak etmek üzere 22 •. Teırını~_:vvel • 93~ Pa: 
zartesi sabahı saat 9 da Nuruosmanıye Camıı mahfelındeki 

Cemiyeti tedriıiye merkezine müracaatları. (6506) 
7007 



•• •• Hasan 1 z 
Saf ,,. halis Çam fıscıkıın isıihsıl edilmiştir. Za•h umumi, kansızlık, bilhassa birinci derece veremlerc tesiri kat"!, hazmı lı:olay gayet lezzetli ve nefis kokulu bir yağdır, Bir şişe Hasan Fıstık özü yığile zayıflar !lakı! bir kilo vücutça kazanırlar. 
Şişesi 200 kuruştur. Hasan deposu Bahçekapu. Beyoğlu ....,A 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

IST ANBUL ACENT ALIGI 
Liman Han, TelJon: 22925. 

Trabzon yolu 
S k vapuru 

& arya 14 Tefrın!evvel 
p AZAR ııünü saat 20 de Galata 
nhbmınclan kalkacak. Gidiıte Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Onye, Ordu, Gireıİon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 
bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

~-AK B A ..... 
MOESSESELERl 
Ankanuım modern ber türlü kitap, 
ııazete ve meanua ile model ve fotoğ
raf levaznnı ihtiyacma cevap veren 
yegine müesıeseJerdir. 

Merkezi : Maarif Vekaleti kartı· 
ımda Şubeıi : Saman pazarı. Telefon: 
3377. lotanbul ıubemizde Ankaranm 
neıriyatmı bulabilirsiniz.- İkdam 
yurdu ittisalinde. 

Feyziati Liseleri Müdürlüğünden~ 
1 - Kız ve erkekler için ayrı teşkilata maliktir. Ana, ilk, Orta, LiH sınıflarına leyli, nehari 

talebe kaydına batlanmııtır. 
2 - Kayıt için harglln mektebe Yeya yeaipostaaa arkasında Basiret hanında Özyol idarehanesi· 

ae mflracaat adilebilır. 
3 - İıtayenlere mektep tarifaameai gllnderilir. 

Arnavutkoründe tramvav caddesinde - Çiftesıravlarda Mektebin telefona: 36210. Öz"olun telefonu: 24115 · · · 6es 

Yeni icat!!f 
Mavi çelikten 

N A V Y 
Tıraı bıçağı 

Gayrimübadiller Takdiri 
Kıymet Komisyonundan: 

13 Birinci Teşrin Cumartesi 1641 numaradan 1858 nu
maraya kadar 

14 Birinci Teşrin Pazar 1859 numaradan 2125 numa· 
raya kadar. 

lSBirinci Teşrin Pazartesi 2126 numaradan 2305 numa· 
raya kadar. 

Alacakları yekUnu 50,000 lirayı geçmiyen ve karar nu· 
maralan yukarıda yazılı olan Gayrimübadillerin yüzde 0,43 
niııbetinde nakit istihkakların~ almak üzere hizalarında gÖs· 
terilen günlerde Komisyona müra<:aat etmeleri. (6693) 

Nafıa Vekaletinden: 
Bir tecrübe kafidir. (2779) .. __________ .... Ahşap traversleri ilaçlamak için (4000) Dörtbin ton 

katran yağı kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. Mü 
nakasa 12 ikinci Teşrin 934 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 15 te Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında yapılacak· 
tır. Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikaları ile 
(4875) liralık muvakkat teminatlarının Merkez Muhasebeci
liğine yatırıldığına dair makbuz veya Banka mektubu ile aynı 
gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler bu 
husustaki şartriameleri (10) lira mukabilinde Ankarada Na 
fıa Vekaleti malzeme müdürlüğünden alabilirler. (6668) 
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Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci ımıf müteha1111 
(Babtali) Ankara caddesi No. 60 

c.------6645 

CA1P ARANIYOR 
Provezeli Jandanna mülazım ve 

muallimlermden Bezmi Resnzi Habip 
Beyin bulunduğu yeri kendisi veya bi 
lenleri tarafmdan adresime bildirme • 
leri inaani.yet namına. rica olunur. 

Türkiye İf Bankası lata.nbul fUbeaİ 
snemuriannda.n Cevdet Aziz Hoca 

,(3530) 

Ltanhul lkinci Ticaret Mahkeme• 
.melen: MemaJiki Şarkiye Fransız 

Bankası tarafmdan müddeialeyh mÜ· 
teY'effa Jozef Yentof Semah Ef. vere 
.esi aleyhine ciheti kefaletten 13700 
Türk lirası 80 kuruşun tahsili talebi· 
le açılan alacak dava.sının cari mah· 
kemeainde varialerden Şitlide Osman· 
beyde Oha.nyan apartımarunda mu • 
kim iken halen ikametgahı meçhul bu 
hmduğu bildirilen Roza Semah ve Vik 
torya Semah barumlara H. U, M. K, 
mm 401 inci maddeaine tevfikan evra 
km okunduğundan bahiale ilanen gı. 
yap kararı tebliğine ve muhakemenin 
12-11-934 pazarteai ııünü saat 14 de 
taljlrw karar verilmi§tir, Keyfiyet 
kendilerince maJüm olmak üztte ilan 
olunur. ,(3537) 

latuıbul İkinci Ticaret Mahkeme
~den: Mahkemece ıoatıbnuma ka. • 
rar verilen 28 aandık matbaa hurufa.
tmm Galata 2 ve 3 No. lu Rıhtnn an
~larmda bulunanları 14-10-934 pa 
zar ııünü sabah saat 10 da ve Kuru

çepne ııümrük a.ntrep<Munda bulunan 
lan ise 21-10-934 ııünü ke:r.a aaat 10 
da. bilcümle rüaum ve maarafı miqte
ri:re ait obıa.k üzere birinci arttırma, 
.......tile paraya çevrilecektir. ilan o • 
Junan gilnlerde talip zuhur etmediği 
takdirde mezkur hurufatın Galatada 
bulunanları 29-10-934 pazarteai gü -
nü saat 10 dan ve Kuruçeımede oJanla• 
nnın 5-H-934 pazartesi ııünü saat 10 

elan itibaren ikinci arttırması ic-
ra kılınacaktır. Talip olanların 

gösterilen gün ve ıaa ti erde mahallin
de hazır bulunmalan ilan olunur. 

(3536) 

Askeri fab,ikalar ilanları 

Merkez ve Kırıkkale Aske· 
ri fabrikaları için Tornacı, 
ıT esviyeci, Tenekeci Kazancı, 
Modelci ve Çelik sucusu olmak 
üzere muhtelif san'atkara ih· 
tiyaç vardır. Talip olanların 
imtihan olmak üzere yetlerin· 
de mevcut vesaikle pazartesi 
ve perşembe günleri Bakırköy 
Askeri Barut fabrikalarına mü 
racaatları. ( 6513) 

7023 

6661 

ı L A N -lımll!!! 
Antalya Elektrik Şirketi için bir 

elektrik makine mühendisı aranılmak· 
tadır. Talibin dereces"ne göre maa
fl kendiıile görütülerek kararlatl~
rılauıktır. Talip olanlarıq bugüne ka 
dar vesikalan ile birlikte Sirkecide 
Alaiye hanmda azak zade T enik Be-

ye müracaat etmeleri ilin olunur. 
(3522) 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Beyoğlunda Bedrettin mahallesin • 
de Meırutiyet caddesinde 82 numa • 
ralı Trel Hanı muta.aamfı iken Ye • 
tilköyde latanbul caddesinde 46 numa 
ralı hanede 3-10-934 tarihinde vefat 
eden Ma.rko Trel oğlu Abram efendi
nin Beyoğlu Betinci Noterliğince tıan 
zim edilmit olan vaai.yetnameainin ten 

fizine baılanmııbr. Medeni kanunun 
538 inci maddeai mucibince bu bap
ta itirazı ola.nlann ilan tarihinden iti 
baren bir ay içinde itrazlarmı mahke· 
meye bldirmeleri lii..znndır. Mezkiir ka 
nunun 561 lnci maddesi mucibince 
alacaklı ve borçlularm dahi ilan tari • 
hinden itibaren bir ay içinde Beyoğlu 
Dördüncü Sulh Hukuk mahkemesine 
müracaatları Jüzmnu ilin olunur. 

(3524) 

Fatih Sulh İkinci Hukuk hakimli
ğinden: Müddealeyh Fatihte Kızta.fm 
da Değirmen S. 10 No. da l1mail Hak 
kı Beyin haneainde Galatıua.ray liae
ai muallimliğinden mütekait Ahdul
nafi Bey aleyhine haciziıı fekki ve 
müddeialeyhin ve ol.baptaki tedbiri 
ihtiyati talebinin reddi hakkında Dr. 
Zühtü B. t&nlfından açılan davanın 

cari muhakemeai neticesinde müddei
aleyhin ikametg~m meçlıuliyetin • 
den dolayı il&nın vaki tebligat üzeri· 
ne muayyen ııünde ııene vürut etmedi 
ğinden bittalep H. U. M. kanunu1M1n 
141, 402, 405 ve 406 mcı maddeleri 
mucibince on gün müddetle ili.nen 
muameleli ıııyap karan tebliğ ve ic • 
ru.ına klll'lar veribit ve tayin olunan 
24 T. E. 934 tarihinde dahi gelmediği 
veya bir vekili muaaddak gönderme· 
diğiniz takdirde ıııyaben hüküm veri
k<:eği ilan olunur. (35a5) 

Beyoğlu Üçüncü Sulh Hukuk Ha • 
kimliğinden: Müddei Abbaa Efendi 
vekili Seyit Cafer efendinin aal&hiyeti 
haiz vekili avukat Bünyamin efendi
nin müddeialeyh Beyoğlunda Sakıza
ğacmda Dedepol apartımanırun altın· 
cı kabnda mukime Polina ve Todora 
namıdiğer Katina hanımlar aleyhle • 
rine açtığı 96 lira alacak davasından 
dolayı müddeialeyhimadan Todora • 
nın halen ikametgahı meçhul bulun • 
masandan naıi hakkındaki davetiye • 
nin 20 gün fasıla ile ilanen tebliğine 
karar verilmiş ve yevmi muhakeme o· 
la.rak tayin olunan 3-11-934 cumarte
ai saat 10 da mahkemeye gelmedigi 
ve tarafından vekıl gondermediği tak 
dirde gıyabında devam olunacağı da
vetiye teblig makamına k im olmak 
üzere ilim olunur. ( 3555) 

•• 
Universite Rektörlüğünden: 

Universite Hukuk ve Edebiyat Fakültelerine kayıtlı es· 
ki VP. yeni talebenin Birinci Teşrinin 13 ve 14 üncü günlerin· 
de Yabancı Diller Mçktebi Miidiir Muavinliğine müracaat e
derek kaydedilmeleri ehemmiyetle ilan olunur. (6692) 

Mıntaka San'at ektebi 
r Ü ürlüğünden: 

Tesviyecilik, Elektrikcili k, Marangozluk ve sıhhi tesi· 
satcılık kursları bulunan Akşam mektebi için talebe kaydına 
devam edilmektedir. Cumartesi ve pazartesi günleri saat 18 
den 19 a kadar müracaat olun mar.ı. Kayıtlarım 15 güne ka· 
dar yenilemeyenler silinecektir. (6655) 

1 EVKAF MODlRlYETl iLANLARI 1 
Alemdağı vakıf ormanlarmm Polonez köyü civarında 934 se· 

nesine mürettep maktalardan kat imal olunmak üzere 30, 122 
kantar kayın,gürgen, kestane ve meşe mahlut odunu ile 80 

metre mik'ap keza mahlut gayri mamul kereste bir sene 
müddetle arttırmaya çıkarılmt§tır. İhalesi 15-10-934 pazar· 
tesi günü saat on heştedir. Talip olanların artırma şeraitini 
görmek üzere 15-10-934pazartesi günü saat 15 e kadar her 
gÜn İstanbul Evkaf Müdürlüğünde Orman ve Arazi kalemine 
müracaat eylemeleri. (6398) 6917 

İstanbul Kumandanlığı sa tmalma komisyonu ilanları 

lstanbul Kumandanlığı emrindeki kıtaat ihtiyacı için 
qağıda yazılı iki kalem Erzak pazarlıkla alınacaktır. Talip
lerin §artname ve nümunesini görmek üzere her gün teminat
larile o gün vaktinden evvel Fındıklıdaki komisyonda hazır 
bulunmaları. (178), (6528) 
Kilo Cinsi İhalesi Saati 

24000 Kuru Fasulya 14 ı.Teırin 934 "'16 dadır • 
pazarlıkla 

300 lrınik nazarlıklı 'u 16,30 dadır. 
7025 

••• 
Istanbul Kumr,danlığı kıt'at 
ihtiyacı için 16 ton Yulafa 
verilen fiat pah lı görüldüğün 

den yeniden pazarlıkla alma· 
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 hazır bulun· 
maları. (IŞI) (6635) 

7114 
• * • 

İstanbul Kumandanlığı 
kıt'at hayvanatı ihtiyacı için 
150 ton yu afa verilen fiat pa
halı görüldüğünden yeniden 
oazarlık]a alınacaktır. İhalesi 

13 Birinci Teşrin 934 cumar

tesi günü saat 14 tedir. Talip· 
lerin şartname ve nümunesini 
görmek üzere her gün ve temi· 
nat makbuzlariyle o gün ve 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmaları. (182) .(6634) 

7115 

Devredilecek ihtira berah 
"Sigara. makineleri veya bunlara 

aı1 ıslahat hakkındaki ihtira için 1 k· 
tısat V eki.Jeti sanayi umum müdürlü. 
ğünden istihsal edilmiş olan 1 Teıri
nisa.ni 1926 tarih ve 545 numaralı ih
tira beratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kere başkasına devir veyahut icara 
verilmesi teklif edilmekte olmakla bu 
hususta fazla malümat edinmek iıte· 
yen zevatın lıtanbulda, Bahçekapıda 
Taşhanında 43 - 48 n\lrnaralı idareha
neye müracaat eylemeleri il&n olu -
nur. (3544) 

• 

200,000 Liralık 
büyük ikramiyeyi gişemiz tarafından satıl 

9880 numerolu bilet kazandı 

UGUR GİŞESİ 

Rotbart Luxuosa 

BabıAli caddesi 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Aemlıeleri ı Kanloöy KöpriiW 
Tel. 423G - 5'rbci Miihir.W-df 

..--· Haa. Tel 22740 .... -~ 

Rotbart Luxuosa 
Dünyada meşhur olan ROTBART 
LUXUOSA'nın fiatı 10 tanesi 200 

kurtfŞl:an 150 kuruşa indirilmiştir . 

Her yerde bulabilin;in.iz. 

Toptan satış ; Galata: Kürkçübaşı 
Han No. 4. 

Ayvalık Sür'at 
yolu 

MERSİN vapuru 13 Biriucl 
Tetrin CUMARTESl 18 dl 
Sirkeci rıhtımından kalkacak .. 
Ayvalık yolunım mutat iskelr 
!erine uğııa.yarak lz'Diir' e gidil" 
dönecektir. ( 6661) 
1-~~~~~~~~~A 

Mersin yolu 
KONYA vapuru 14 Birind 

lstanbul Harici Askeri ı Teşrin PAZAR 10 da Sirked 
Kıtaat ilanları. nlıtımından kalkacak.Kidi,te O! 

._ __ ...;.;;.;;.,;;,;,;,-._______ nakkale, lzmir, Kuşa.dası, Kiil-
28 kalem muhabere malze· lüle, Bodrum, Rodos, Marmari" 

mesine yine talip çılonadığın· Dalyan, Fethiye, Kalkan, Ka.~ 
dan tekrar pazarlığa konmuş· Finike, Antalya, Mersin'e. l)Ö" 

tur. Pazarlığı 15-10-934 pa· nüfte bunlara iliveten Alan>" 
E ve Gelibolu' ya uğrayacaktır. 

zartesi günü saat 17 dedir. v (6662) 

saf ve şeraiti eskisi igbidir. Pa· ------------~ 
zarlığa iştirak edeceklerin bel· KARADENİZ 
li gÜn ve saatte teminatlarile 
Çorludaki Komisyona müra· l:umarteıi Postası 
caatları. (423) (6685) VATAN vapuru 13 Birinci 

• • • Teşrin CUl\1ARTESl ıs do 
Erzurum Müstahkem Mev· Galata rıhtrmından kalkacak. 

ki ihtiyacı için 80 ila 120 a· Giditte Jneholu, Sinop, Sams 
det demir putrele açık usuliyle Giresun, Trabzon, Rize, Hopa· 
münakasaya konmuştur. Mü· ya. Dönüfte bunlara ilaveteıı 
nakasası 3-11-934 cumartesi Pazar, Sürmene, Fatsa ve 01'.1" 
günü saat 15 tedir. llk temi- ye'ye uğrayacaktır. (&6lG) 

7121 
natı 127 lira 50 kuruştur. Şart .. _________ jlllll 
namesi Erzurum Trabzon, Is· 
tanbul Satmalma komisyo· 
nunda görülebilir. Taliplerin 
tam vaktinde teminatlariyle 
birlikte Erzurumda K. O. Sa
lmalma komisyonuna müra· 
caatları. (430) .(6684) 

••• 
Tuz]adaki kıt'atın su teıisa· 

tı için (18) kalem tesisat mal
zemeai açık münakasa ile sa
tın alınacaktır. İhalesi 31 Bi
rinci Teşrin 934 çarşamba gü
nü saat 14 tedir. Taliplerin · 
şartnameaini görmek için her 
gün ve münakasasma girecek· 
lerin belli gün ve aaatte lzmit
te satınalma komisyonuna 
müracaatları. (427) .(6677) 

••• 
Pınarhisar kıtaatı ihtiyacı 

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

7109 
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Vize kıtaatı ihtiyacı için ' 
2189 kilo Şehriye pazarlıkla 
satın alınacaktır. '!halesi 
20-10-934 saat 15 tedir. Ta· 
}iplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa İş· 
tirak etmek üzere belli gün ve 
saatte Vizede Komisyonumu· 
za müracaatları. (418) 

..... ~ (6620) 7108 

Ordu ihtiyacı için (2000) 
kilo kinin kılor maiyetin ka
palı zarf usuliyle satın alına· 
caklu·. !halesi 14-10-934 pa 
zar günü saat 14 dedir. Ta-

• 
lipler evsaf ve şartnames~ 
görmek üzere her gün öğleG"": 
sonra ve münakasaya iştir~ 
edeceklerin o gün ve saatind 
evvel teminat ve teklif mekt4 
lariyle birlikte M. M. V. s-· 
tınalma komisyonuna müra; 
caatları •.. (288) · .• cs:;ı 

l .•• • ' 
• Erzurum Mustahkem Pd' 

ki ihtiyacı için 4500 ila 63o0 
kilo Galvanizli demir tel iJe 
dört bin iki yüz ila beş bin j)6, 
yüz adet fincan açık mün~ 
ıaya konmuştur. Münakasa-:, 
1 7T eşrinievvel 934 çarşaıU 
günü saat 15 tedir. ilk teıniııl' 
tT 333 lira 30 kuruştur. şart 
namesi Erzurum, Trabzon Si' 
tmalma Ko~syonlarlie lsts;ı: 
bul Levazım Amirliği Satın 
ma Komisyonunca görülebi~ 
Taliplerin tam vaktinde terııY 
natlarilc Erzurumda Kolorcl&' 
Satmalma Komisyonuna 111ıi 
racaalları. (294) (5993) 

6-rı.Z 
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Darıcadaki kıtaat içiıı 
26000 kilo Kuru FasulYf 
14-10-934 pazar günü saat l 
de pazarlıkla satın alınaca"' 
tır. Taliplerin şartnamesiıı' 
görmek için her gün ve pa:ı11r 
lığın i tirak edeceklerin pıı· 
rıcada Satın Alma Komi•Y0 ' 

nuna müracatları. (417) 
101 (6618) 7 


