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• 
Fransız Dahiliye Nazırı istifa Etti . Yeni şe!!_ir meclisine doiru 

Fransız kabinesinde mühim lriti~ap dü1!: gece bitti, tas-
Yugoalav kralı Alexandre'ın kat

li dünya efkan umuıniyesinde öyle 
derin bir heyecan uyandırmıştır ki 
Fransız Hariciye Nazırı M. Bar~hou'· 
nun ölümile Fransa.um ve alelumum 
i?saniyetin, uğradığı büyük ziy~ üze
rınde durulamamı§tır. Bu senenın §U" 

bat hidiselerinden ~nra Fransanın 
buhranlı bir zamanmda i§ ba§ına ge
çen Dpumergue kabinesinin HaricİY4:. 
Nazırı harbi umuıriidenberi bu mevkıı 
işgal eden hariciye nazırlarından hiç 
birinin kartıla§ma4ığı nazjk ~e~ele
ler ile kartılatmıştı. Son sene ıçınde 
Avrupa devletleri aratnndaki nıüna
sebetleri tebarÜz ettiren hususiyet 
kararaızlıktır. Harbi umumiden aon• 
ra teeesüs eden muvazene, Almanya• 
da Hitler'in iktidara geçmesile yıkıl
dı. Bu muvazenede Franaa kendi em· 
niyetini ve dolayısile Avrupanın •ul· 
hunu §U eaaslara dayamıştı: Millet• 
ler Ceaniyetile en oıkı bir tefriki me· 
aa.i. Hudutlarının muhafazasını evve
la Lokarno muahedesine dayamak. 
Sonra da Lehistanla, Belçika ile, Çe• 
koslovakya Romanya ve Yugoslavya 
ile. aktetıiğ'; ittifak muahedel~rile 
Avrupada Versaillea muahedesı ve 
diğer aulh muahedeleri~in kurdu~ 
sistemi idame etmek. Brıand da dahıl 
olduğu halde on be§ senedir Fransız 
harici aiyaoetinin takip ettiği hedef 
budur. 

Filhakika tayin edilen bir hede· 
fin takibi için de büyük .vuku! ve 
diN.yet lazımdır. fakat yenı y~nı h~· 
defler tayin ederek onlara dogru yu• 
rümek için deha lazımdır. lşte M. 
Barthou Franoız harlciye•ini ve Av· 
rupanın emniyetini yeni- yepİ esaslara 
dayamak- lazım geldiği bir zamanda 
it ba9ına geçımi9 ve sekiz aydır bu 
aabada gösterdiği yüluek kabiliyet 
ile dünyanın takdirini kazanmıştı. 

Gerçi Fransız harici siyasetinin 
esas gayeleri deği9mi9 değildir. Ver
ın.iJles aulhunun imzası günündenbe
ri, Fransa evveli kendiai ıçin emniyet 
arıyor. Saniyen de Avrupa için sulh 
,.e müaaJemet arıyor. Fransa. kendi 
emniyetini A.,,.....panın -ıhuna bağla· 
mağa muvaffak olmu9tur. Ancak bu· 
nu temin için takip edilen yollarnı 
.değiştiği vak.idir. Sulhun imsa.amı ta .. 
kip eden seneler içinde Fraruıa yal
nız kendi ukeri kuvvetine dayana• 
rak bunu temin etmeğe çalı9mı9tı. 
Askeri tazyik siyaseti, nihayet Rur 
mıntakasının i9galine müncer oldu. 
Bu siyasetin aluülıimeli, Almanya ile 
bir uzla9ma ve anlaıma siyaseti ol~ 
Lokarno devridir. Ancak Franııa bır 
taraftan Almanya ile uzla9ma siya• 
aetinde devam ederken, diğer taraf
tan da Mkeri te9kilatını ve muhtelif 
Avnapa devletlerile aktetti~i. siyasi 
ittifaklan takviye etmekte ıdı. Bu, 
Briand tarafından kurulan ve takip 
edilen bir siyasetti. 

Lokarno siya.seti de AJmanyada 
aksülıimel husule getirdi ve bu aksül
amel neticesi Hitler Almanyanın mu
ık.adderatını ellerine aldı. Burulan son
ra Avnapa devletleri arasında~i m~
"asebetler öyle istihaleler g~ı~e!I°': 
l>aılaımııtır ki, Fransız harıcıyes~n~ 
emniyet ve Avrupa sulhunun temını 
olan esas gayelerine götürmekte de
vam etmek için başka başka yollar a
ramak lazım geldi. 19te Barth~ .~u 
tnühim vazife ba9ında iken olmu9-
tür. 

Maamafih büyük devlet adamının 
programı atağı yukarı taayyün et~it· 
lir. Barthou evvela Sôvyet Rusya ıle 
Fransa arasında münasebetleri tan .. 
:ı:im etmek hedefini takip elmi§ ve 
hu hedefe varmı§tır. Sonra Sovyet 
R,..yayı Milletler Cemiyetine. g':.tire
lilek beynelmilel müvazenedekı agır~ı· 
iından sulh ve müsalemet namma ıı• 
t.ifade etmek iatemiıtir ki bu da ta
hakkuk etmit bulunuyor. Ancak 
Barthou'nun Sovyet Rusya, Lehistan, 
Almanya Baltık memleketleri ve 
Çekoalov~kya arasmda bir Şark Lo
karnoau tesisi yolundaki sjyaseti, AJ. 
-nyanın ve LehUltanın itirazları 
lr.ar91smda suya dütmüte benzeyor. 
Barthou bundan hiç meyus olmıya
l'ak, faaliyetini 9arktan cenuba çe
virmit ve bir Orta Avrupa Lo~arno
eu ismi verilebilecek .. \f kOl"•bınez~n 
yapmağa çalıpnakta ıı;en Liatledıl-
ınittir • . 

ltalya ile Fransa ara11nda hir an• 
Jatma gayeıini istihdaf eden bu kom
oinezon meydana gebeydi, Avrupa
nın ıiyaai manzarası derhal değ~§':" 
c:ekti. Çünkü Barthou, Lehistan gıbı, 
Yugoslavyayı da kaybetmek isteme
dig d n ılk adım olarak ltalya ile 
Yugo avyanın araaını bulmağa ça
lışmakta idi. Bu iki devlet arasındaki 
lnÜnaıeb tler, geçenlerde ltalyada 
Yapılan aıkeri manevralar etrafında 
Yugoılav gazeteleri tarafından yapı• 
lan neşriyat üzerine gergin den~ek 
hır aafhnda iken Barthou'nun boyl~ 
bir tetebbiıste bulunmaıını aykırı ~o
renler olmuş i•e de ltalyll Ba9ve~!lı
'>ın birkaç gün evvel Miliıno'da soy
ledıgi nutuk, bir Yugo•lnv • lıaly.a 
o.~ıa,masının göründu •Ü kadar guç 
hır lf olmadığını anlatmıştır. Ne ya
~ıı.. ki Avrupanın sulhu ve müsnle• 

d "" . .kl•k J "" h kk k nıf.e bugun başlanıyor 
egIŞI 1 0 8C&gl mU 8 8 Netice salı gllnll belll olacak 

Mösyö Doumergue gene mevkiinde kalacak ve 
· ka binegi daha ziyade takviye edecektir 

Fransa Emniyeti umumiye Müdürü ve Bouche • le Rhône prefesi 
Yugoslav Kralının ve M. Barthounun katli yüzünden azledildiler 

Münhal veJuiletlerden birine getiri
leceği söylenen Mösyö Flanılen 

Mevhiini muhafaza edeceği muhfıl<
hah olan M. Doumergue 

Münhal ııehôletlerden birine getiri• 
leceği söylenen MösyÖ Laval 

İtalyan koa•olo ... 
hanesi taılandı 

BELGRAT, 12. A.A. - in
fial İfinde bulunan halk, Saray 
Bosnada ve A~iekde nümayişler 
yapmışlar. Birincisinde Nepre
dak ismindeki Hırvat Cemiyeti 
binası ile ltalyan konsoloshane· 
sini taşlamışlar,ikincisinde de Ur 
vatski List ismindeki Hırvat 
gazetesi binasını yağma etmiş
lerdir. 

F Samuel İnsull 
Hadiseler bana 
ihanet etti diyor 

M. Cheron 

PARIS, 12 (Hususi) - Fransa 
yeni bir kabine buhranı arifesinde
dir. Marailyadaki feci cinayetten do
layı bir çok gazeteler Dahiliye nazı• 
rı M. Sarraut'ya hücum etmekte ve 
kafi tedabir alınamadığı için bu mÜ· 
essif hadisenin zuhur ettiğini yazmak
tadırlar. 

Filhakika Yugoslav zabıtası ka
til Klemenin iımini Fransız zabıtası-

M. Sarrant 

na bildirdiği halde Fransızlar pasa: 
portun sahte olduğunun farkına vara
mamıılardır. Bütün bu kabahatler em· 
niyeti umumiye müdürüne ve Dahili
ye nazınna atfolunmaktadır. 

Dahiliye nazın M. Sarraut bu 
yüzden i•tifaya mecbur kalmıı ve 
istifasını vermiştir. 

Diğer taraftan M. Doumergue ita
( Devamı 2 inci sahifede) 

Cenaze naklediliyor 

Bir bölüğümüz de merasim 
de orduyu temsil edecek 

1 •••••• ' 

Belgratta fevkalade merasim yapılacaktır, tam 
techizatlı bölüğümüz bugün hareket ediyor 

ANKARA, 12 (Telefonla) - Kral A· Türk orduaunu tem&ilen Millet 
lehsandr Hazretlerinin cenaz.e mera- Meclisi muhafız. alayından bazı z.a-
aiminJe Rei•icumhur Hazretlerini tem· bitler seferi kadro 11e seferi techiz.at 
sil edecek olan Hariciye uehili Dr. ile bir bölük le cenaz.e merasiminde 
Tevfik Rü§tü Beyin reisliği altmdahi bulunmak Üz.ere yann Belgrada ha· 
heyet yann alişam buradan Belgrada reliet edecektir. 
hareket edecektir. Bölük, alay sancağını birlikte gÖ· 

Heyet ordu mülettiılerinJen iz- türecektir. Bölüli Belgrada dost Yu· 
zettin Paşa, Riyaseticumhur baı ya • n.an topraklarından geı;ereh gidecek • 
11eri Celôl, Millet Mecliai muhafız. a• tır. 
layı kumandanı lsmai/ Hakkı Beyler- Cena:r.e naklediliyor 
le deniz ordumuzdan miralay Fahret- BELGRAT: 12. A.A. - Avala ajansı 
ti~ yüksel< rütbede bir hava zabiti - bildiriyor: 
miden müteşekkildir. (Devamı 2 inci ıahifede) 

meli namına harptenberi yapılacak o- 1 
lan en hayırlı bir teşebbüsün arife
sinde bu programı tatbik edecek o· 
lan kahramanların ikisi de öldürül-

mü,ıür. "I" .. d b"t" d" Barthou'nun o umun e u un un-
ya için tek bir teselli noktası, büyük 
Fransız demokrasisinin, her halde 
bu siyaseti takip ve tatbik edecek bir 
adam çıkarabilecek vaziyette bulun• 
masıdır. Par]mentarismin ve demok
rasinin mahzurları ıayıldığı bir sıra• 
da Barthou'nun ölümile ansızın bu 
sistemin büyük bir fazileti ile karşı
laşmaktayız. O da mebzul devlet a• 

damı yetiştirmesidir. Filhakika bu 
devlet adamları arasında daima de- ' 
rec': farkı vardır. Fakat nihayet ara
dakı fark derece farkıdır • Birinin 
hafl~.d~.ğı i§i takip edip hedefe doğ
ru goturecek aşağı yukarı ayni ayar
da başka biri muti.aka çıkar. Fransa 
kadar devlet adamı mebzul olan 
memleket yoktur. Fransız deınokra
ıisinin Avrupaya, Barthou'nun ıah· 
11nda ikinci bir Briand hediye ettiği 
gibi, ,imdi bu büyük adamın ölü
münden sonra da ikinci bir Barthou 
çıkarma.sını temenni ederiz. 

.Ahmet ŞOKRO 

Şikagoda Samuel lnsull'ün dava
•ma devam edilmektedir. Halk hu da
vaya büyük bir e 
hemmiyet vermekte r:;~:::=:'":'m".& 
ve mahkeme ıalo
nu daima dolup do
lup boşalmaktadır. 

lnsull mahkeme
de çok kuvvetli gö
rünmekte ve heyeti 
hıikiınenin sorduğu 
ıuallere sert cevap
lar veııınektedir. 
Dünkü dava eına
smda 70 eksper din
lenmiştir. Müdafaa 
mevkiinde aşağı yu
karı 30 avukat var• Miülia banker 
dı. lnaull · 

Samuel lnıull bu 
davada maznun bulunan diğer arka. 
daıları namına aöz söylerken demİ•tir 
ki : ~ 

- Hadiseler ve vekayi bana iha. 
net· etti. 1929 seneaine itimat beale
yen birçok kimseler gibi hareket et• 
tim. Kendi tahsi ihtiyaçlarnn jçü. 
tasarruf aahipleri tarafından verilen 
paralardan bir tek ııantim almadım. 
~eticeden ümidi keamiyorum. Daha, 
zıyade muhakeımenin uzama11 ihtima.
linden korkuyonam . ., 

··-------
Piyango çekildi 

--o--

Kazanan numaralar 
iç sahifede 

17 inci tertip tayyare piyango. 
sunun. so~ ke9idesi dün bitmi9tir, 
200 bın lıralık ikramiyeyi kaza • 
nan biletten lstanbulda dört tane 
ıatılm19tır. 

Bunlardan biri dün yazdığı
nıız a'çı Recep efendidedir. Biri
ni de lstaınbulda ismini ve tabii
yetini gizli tutmakta ısrar eden 
bir ecnebi almı9tır. Diğer iki t.alih
li henüz anlaşılamamı,tır. 

Beyoğlunda Zambak sokağın
da oturan Mustafa efendi de 25 
bin liralık ikramiyeyi kazanmış 
ve tam iki bin beş yüz lira almıttır. 
Diğer kazanan numaraların sıra -
lanmış bil' listesi ikinci sahifemiz
dedir. 

Bu tertipte hiç ikramiye, amor
ti ve mükafat kazanmamış olanla
ra yeni tertip piyango biletlerin
den ilk keşideye ait olanı bedava 
verilecektir. 

intihap sandıkları baıındaki lialabalık 

Teırinievvelin birinde başlayan bele- , 
ı!iye azalığı intihabatı dün ak4am ·~·t 21 

de ?,İhayet .bulmuş, . int'.~·~!' san~ık!ıırı 
encurr..:er.Jenn huzurıl~ muhurlenmııt•r. 

Dün cuma ve seçimin de !l.On günü ot .. 
duğu için sandık başlaw1da çok canlı bir 
faa1'yet görülmüştür_ M.ıwven günlerde 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Fransız bahriyelileri 
Dün başta Amiral Rivet olmak üze re 
a~ideye mükellef bir çelenk koydular 

Limanımızda misafir bulunan 
Fransanın Cuepard ve CaHard torpİ• 
to muhripleri zabitan ve efradı dün 
tehirde gezintiler yapmıtlardır. Halk• 
tan. bazıları da gemileri gezmişler • ' 
dir. \ 

Amiral Rivet dün aabah refaka• 
tinde maiyetj zabitleri bulunduğu hal
de Taksime giderek abideye mükel • 
lef bir çelenk koyınuftur. Bu 11rada 
bir müfreze efrat abide önünde &elan. 
vaziyetinde durmuştur. 

Meraaim esnasında Fransa aefa ... 
reli ateşemiliteri Kolonel de Courson 
ve ateşenaval kwnandanı Rouch da 
amiral Rivet'ye refakat etmekte idi
ler. 

iki dini merasimden sarfınazar 
edildi 

Fransız ıefareti feci aurette öldü. 
rülen Fransa Hariciye nazm Mösyö 
Barthou'nun istirahati ruhu için An

. karada sefarethane kiliseainde 16 
teırinievvelde bir ayini ruhani yap • 
mağa karar venniıti. 

Diğer taraftan iki Fransız torpİ· 
to muhribinin limarum:zda bulunma• 
lan münaoebetile tehrimizde de dini 
bir iyin yapılması mukarrerdi, 

Merasimden sonra 

Fakat müteveffanın arzusu ve 
Fransa hükfuneti tarafmdan mütevef. 
fanın cena2e mer.uimine verilecek 
tekilden dolayı hu iki dini merasim 
den aarfınazar edilmiıtir. 

Fransızlar abidenin önünde 

Lik maçları başladı 
Galatasaray, İstanbul sporu 0 .. 1, Vefada 

Süleymaniyeyi 4-1 sayı ile yendiler 
İstanbul grup birinciliklerinde: Bandırma 3- Ba

lıkeıair O, ( İstanbul ) Be-
oiktaş 6- Çanakkale O, Bursa 4- Kocaeli 1 

Dün Taksim stadında Galatasaray -
lstanbulspor birinci takımları hakem 
Basri Beyin idaresi altında Jak maçlarını 
yaptılar. 

Bu iki takrının, iki hafta evvel, geçmiş 
bir zamana ait §11t maçında berabere kal· 
maları ve temdi·t esnasında da neticeyi 
değiıtirememeleri Taksim stadına bir 

hayli kalabalık toplam•§lı. 
Takımlar sahaya 9u 9ekıllerde çıktı: 
Galatasaray: Avni - Faruk, Lütfi -

Kadri, Nihat, lbrahim - Necd t, Mü
nevver, Rasih, Fazıl, Danyal. 

lstanbulspor: Lütfi - Samih, Sabih . 
Nevzat, Hasan, Fahri - Reşat, Enver, 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
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Fransız Dahiliye nazırı istifa etti 
( Başt 1 inci sahifede) 

binesinin de istifa ettiği Ja.Jiası çık· 
ıııışsa da bu şayia teyit edilmemiştir. 

Maamafih eğer istifa olursa M. 
Doumerg ue' in gene kendi kendis..ini 
istihlilf edeceği muhakkak görülmek
tedir. Çünkü Fransanın vaziyeti mi) .. 
li birlik kabinesinin mevkii iktidar
da bulunma.stnı icap ettirmektedir. 

Bir kuon gazeteler timdiden tqlWle· 
rini koymakta ve bu tebeddüla
tın geni§ mikyasta o1acağmı yazmak
tadırlar. Dahiliye nazırlığı İçin M. 
Marquet'nin, M. Flandin'in ve M. 
Lavalin iıimleri geçmektedir. M. Dou· 
mergue dün M. Marquet'yi kabul e
derek kendisile uzun müddet görüt· 
müştür. 

M. Marquet Batvekilio.in yanın· 
dan çıkarken etrafını saran gazeteci
lere müsbet bir f"'Y aöyliyemiyeceğini 
beyan etmiştir. 

Bazı gazeteler ise, bu vesileden .ia
tifade ederek M. Prince katli
ne ait tahkikatta birçok mesuliyetle
ri görülen Adliye nazm M. Cheron'unda 
değiş#. itmesi lizım geldiğin yazmak. 
tadırlar. 

Her halde muhakkak olan bir teY 
vana o da buhranın batlaınıt olma. 
aıdır. 

Kabinedeki buhran §ayialan bir 
iki ~ür sık aık dola~t&dır. Dün 
akşam meclis koridorlannda birçok 
mebuslar bundan balıaetme*t:e idi-
ler. Fakat hemen herk.,. M. Dou-
mergue' e gene kendiainin iatihli.f ede. 
ceğini ve kabinenin bilııu.a ıimdiki 
muvazenesini muhafazaya ç.a.lııaca. • 
ğını aöylemekte idi. 

Diğer taraftan M. Barthcllı'dan İn· 
.bil.il eden Hariciye nazırlığı mesele
si de vardn'. Bu nazırlık hakkında 
Dahiliyede olduğu gibi gene Mösyö 
Flandin'in irnni zlkrolunmaktadır. Di. 
ğer t!araftan M. Queulle ve M. La
moureux'nin iaimler.i de zikrolunmak ... 
ta idi. Bu aon iki zat rad>kal -,-aliat 
fırkasına mensupturlar. 

Maamafih timdik.i halde müabet 
b ir karar yoktur. M. Doumergue 
müatak.ar bir kabine yapmak için ge
rek hariciye ve gerek dahiliye neza
retleri için birçok kimselerle iıtitare
de bulunmuttur. 

Diğer taraftan Marai)ya cinayeti 
eıaalı ıuretıe tetkik edilmektedir. 
Müddeiumumilik meseleye derhal va· 
ziyet ebniştir. Ayrıca idari tahkikat 
ta yapıimaktadır. ilk tedbir olarak 
emniyeti umumiye müdürü M. Bar· 
thoin ile Boucheı du Rhone, Prefeıi 
azlolunmuftur. 

Emniyeti umumiye müdürü ile bu 
Prefenin kralın muvasalatı esnasında 
kafi miktarda tedabir alınadddan te
eyyiit etmektedir. 

Gazeteler bilhasaa nasıl olup ta 
katilin Mar&İlyaya gittiğini, ve iki 
taraftaki asker çitini yararak ta oto
mobilin baaamağına kada:r ilerleye • 
bildiğine hayret etmektedirler. 

Her halde daha bazı kimselerin 
vazifelerine nihayet verileceği üıınit e
dilmektedir. Yug..-la.V)'& kralmm, Yu. 
goalav • Fransız dostluğunu takviye
ye geldiği ltlr aırada Fransız toprak
larında öldürülmeaini herkes. gayri 
kabili af bir hata olarak teli.kk.i et-
mektedir. ili. 

Bunun için kabüıede eaulı tadi • 
lat yapıl.ma.aı çak muht.,,_ı görül-
mektedir. 

M. Doumergue vaziyetten aon de· 
rece müteeaairdir. Kendisine kabine 
buhranı hakkında sual soran gazete
cilere, henüz vaziyetinin tebellür et• 
mediğini aöylemittir. M. Sarraut is • 
tifa etmeden evvel reisicumhur M. 
LöbrÖn ve batvekil M . Doumergue'le 
uzun uzadıya konu§ID.Uf ve ondan son
ra istifaya karar vermiştir. 

Adli tahkikat 
PARlS, 12 (Huau&i) - Katil Kle

menin bu i~te tek b&fll\A hareket et· 
rnediği anlatılnııttır. Bu hususta ad
li tahkikat ilerlemektedir. Suikast fai. 
linin aon defa yanında görülen No • 
vak ve Benea isminde iki kiti ve bun· 
!ardan batka Fontai.."lebleu'de Sil • 
veıtre iaminde diğer bir kifi daha 
yakalanmıthr. Lı.bıt& Sa.iııt • Den.ia
de ıüpheli Yugoa)aYlann buluttukla· 
n yerlerde arattınna.lar yapmJf ve 
bazı vesaik bulmllflur. 

Burada yakalananlar d ... hal Pari
ae getirilmiflerdir. Fakat bunlardan 
Silveatre i&taayonda jandarmaların e
linden k.ıı.çınııtar. NOYOk ..., Ben.,. u • 
zun uzadıya aorguya ç.ekilmiılerdir. 
Bunların elinde Çek -rtlan var
dır. Fakat maz1>unlar bu paaaport. 
!arın sahte olduğunu itiraf etmi.ıler • 
diı. 

Beneı aad Uminift Jvan Rajlia ol • 
duğunu ve Yugoalavyada Kolodinette
de doğduğunu itiraf etmiıtir. 

Novok hüviyeti hakkında bütün 
iırarlara rağmen hiç bir maliımat ver
memiştir. 

Her i.kiai de Klemen.i Pari.to ta
nıdıklarını faka.t bilvasıta dahi olaa. 
auikaste iştiri.k etmediklerini söyle • 
mişlerdir. 

Maamafih tahkikat ilerleyince va• 
ziyet daha inkitaf etmİf ve maznun• 
)ar bazı itirafatta. bulanmağa med:ıur 
kalmışlardır. Ve hatta bunlardan bi· 
ri: « 

- Eğer Manilyadaki aui.kut ne
• · ·~::_ ıcalsa idi, ikinci bir ıu.ikastte 
bulunacaktık demiıtir. 

Bundan anlatıldığına göre, Kle • 
menin kurtunları eğer b<>ta gibeydi, 
bu yakalananlar ve yahut batkaları 
kral Alekaandr hazretlerinin Paris • 
teki muhtelif ziyaretleri esnasında İ· 
kinci bir auikastte bulunacaklardır. 

Bu ~riki cüriimlerin bulunmaıın· 
da Yugoslavyarun milletler cemiyeti 
nezdinde miimeAİli bulunan M. F oti
tiçin büyük bir teairi görülmüştür. 

Tahkikat tetınil edilmektedir . Bu 
iki suç ortağının pa.saportlarınrn da 
tamamen sahte olduğu teyit edilmek
tedir. Çünkü bunlar tiıruliki pasa • 
portlara hiç benzememektedir. Bu pa· 
aaportlar 1931 den errelki modeller· 

1 dir. , 
Diğer taraftan Marsilyadan a lman 

malüıınata göre, Manilyadaki Çe· 
koelovak konaolosu paaaport meaele
&.i etrafında tahkikatta bulunmak • 
tadır. Bu tahkikat evvelce de teahit 
edildiği gibi katil Klemenin paaa.
portunun aahfe olduğunu göatermiş • 
tir. Mühür taklit olunmuştur. Ve Ü· 
zerinde bir imla yanlıılığı vardır. 

Mühürün üzerinde Za.grep konao
losunun imza.aı vardır. Bu imza da 
sahte ve taklittir. Fakat el ile taklit 
olunmuşa benzememektedir. Daha "Zt• 

yade bilografi ile nakledildiği zanno
lunuyor. 

Marsilyadaki Çekoelovak konsolo· 
Mı Pra.gdan bu huauata mütemmim 
malUmat sormuştur. Bunun üzerine 
Pragda niifua dairelerinde Klememn 
kaydı aranınq fakat bulunamaınıı • 
tır. Esa.sen bu Wnin birçok iam.i ol• 
madığı bildirilmektedir. 

Zabıta birçok kimaelerin tahadeti
ne müracaat etmiştir. Bu meyanda 
b&diae eanaaında Klemenin etrafında 
bulunan şahıslar da vardır. 

Katili.. ııasıl olup ta Marailyayo. 
geldiği ar&fbrdmaktadır. Maamafih 

• nerede oturduiu helliiz malUı:n degil
dir. Bir şahadete nazaran Klemen 29 
eylülde Marailyaya gelınİftİr. 

Diğer taraftan muhtelif memleke~ 
!erin zabıtalarma Klemenle temaa 
etmekte olan bazı Yuıroalavların ve 
Hırvatlarm reaiınleri ııönderilmııtir. 
Bunlar Franaada arandıkları halde 
bulunamamaktadırlar. Diier memle
ketlere kaçmıt olmalarından endife 
ed.ibnektedir. ı • 

Ayrıca ecnebi matbuatında. Kle • 
menin şalıaiyetine dair ıayanı dikkat 
maliimat görülmiittür. Ezcümle Ma· 
tidn • Belge gazeto&İ, Klemenin Lieııe 
mmtakasmda bir kömür maden.inde 
çalıtan bir Hırvat olduğunu yazmak
tadır. 

Mesele ile Belçika zabıtası da c
......Jı surette meıgul olmaktadır. Ma• 
den mıntakasmda tahkikat yapılmıt 
ve Klemenin buradan 28 • 5 tarihin· 
de ayrıldığı te&bit edilmittir• 

Her halde bunun ıü:nali Belçika 
tarikile Belçikaya geçtiği tahmin edil
mektedir. Llegedeki Yugoslav kon • 
aoloshanoai, orada bulunan bütün Yu
goslavlan çağırmıt ve kendilerine 
katilin remıini gösteımittir. 

Bunlardan ikisi katili tanıdıkla • 
nm söylemiılerdir. 

Tahkikata muhtelif cephelerden 
devam edilmektedir. 
Framız - Yugoslav dostluğu 
PARlS: 12,A.A. - Havaa aj....., mu

hahirinden: 
"Fransız • Yuıroslav doatluğuııu mu• 

bafaza ediniz,, bu sözler kralın son sözle 
ridir. Ve bir variyet kıymetini haizdir. 

Bu i.tôbarla, Fnunanm harici ayaseti
hiç bir değiıikliğe maruz kalmıyacaldlr. 
Ve Yugoslav iıükiımeti, bütün Y ugoa
lav çocuk • kralm etrafında ııaf1armr 
sıklaştırmış bir halde durarak. Fnnaz 
ittifakından ayrılmıyacak\l.r. 

Bütün matbuat bu fikri izhar etmeı.
tedir. 

Eko dö P ari ı:azetesi ıunlan :vazımk• 
tadır : 

- Şimdi, Belgrat, Bükret ve Prağ 
hükümet\eri, bu kadar feci bir ıekilde 
inkitaa uğramıı ıı:örütmelere devam için. 
M. Bartu'nun balefimn tayinini bekle
mektedirler ve Fransız-ltalyaırı, ltalyan• 
Yugoslav rr.Ü'WlSebatına aiti doıya, fÜP· 
hesiz ilk açaılacak olan dosyadır. 

Y ugoslavyadaki münferit tezahürat 
hakkında, gazeteler Belgmt hükumeti
nin soğuk kanlı ve tedbirli hııttket ede
ceğine emindir. 

Pöti Parizyen'e göre, Yugoslavya ma .. 
hafili, şuikasti Belgrat hükümetinin Iİ· 
yasetine düşman dıihili unaurlann bir 
nümayişi teklinde görmek iıtemekte ve 
mernliyetleri beynelmilel aalıada arama
ğa temayül e!lmektedir. 
Belçika, Yuııoslavya Kralları ile Duka 
ve Dolfusı'un feci ölümleri Eluelıiyor 
gazetesinin nazarı dikkatine çarpmakta
dır ve gazete bu ölümlerin Fransız 
dostlarını gelip bulduklarını kaydetmek
tedir. 

Jurnal dö Jönev'in bir telirafına gö
re, Annemaue'de tevkif edilen iki Yu
goılav da, katil K.lemen ııibi, Franaaya 
g-iıerken Almanyadan ııe4mitlerdir. 

Cinayet filmi Almanyada 
göıterilmiyecek 

BERLIN, f2. A.A. - Propaııanda 
nazın M. Göbbelı YugoılaY Kralı ile 

. M. Bartu'nun katlini ihtiva eden filimi 
Almanyada gösterilmesini menebniıtir. 
M. Gömböf seyyahatini tehir etti 
BUDAPEŞTE, 12.A.A. - Siyaıi ma· 

hafilden alına nmaliımata göre, M. Göm
böş'ün V arıova seyyabal,nin kıaa bir 
müddet için tehiri Kral Alekaandr ile 
n•zn· Bartunun feci ölümlerinden ileri 
gehnektedir. Zira matem il.i.ru kar ulaş· 
mıı. olmasından mada, seyahat Belgrat 
tetfin merasiminin tarihine tesadüf 
etmektedir. 

lngiliz efkiin umumiyesi ve hadise 
LONDRA, 12. A.A. - Hırvatiatanm 

nefretinin meşru olduğunu kabul etmek
le ~~raber, lnıriliz efkarı umumiyeaıi te
z:"11uratın yabancı bir devlete %arlı tev
ciJı. edilmeoini temenni eLııı'*
t~ı~. U'?'?Di kanaat ıudur ki, Belgrat 
hukumetinm vekarı, efkirm beyecanmm 
yatıımasına ve kral Alekaandr'ın yap. 
mak istediği sulh eserine devam edilme
s~ne müıaade edecek tekilde ümit verici. 
dır. 

Salyada ayini dini 
SOFY A, 12.A.A. - Bue-ün Euxinog

rada sarayının kiliseArıde müteveffa Y u
!l"'?sla~ya Kralı Alexandrin istirahtı ruhu 
ıçın bır ayın yapılmıt ve bunda Kral 
ve Kraliçe ve bütün hanedan eri.anı bu
lunmuştur. 

Tabanca değil mitıralyöz 
MARSILYA, 12 .A.A. - Zabıta ic

ra edilen tahkikat neticeainde Kalenıe
nin jkl rüververi olduğu ve bunlardan 
yalnız birini kulanmıı bulunduğu anla
§ılmışt.r. Bu rüverver ıiıteminde bir 
ta.~nca ve tekrar doldurmaya lüzum gö
rulmekıizin yimıi fİfenk atan hakiki U• 
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1 HARİC~ ABERLER 
• 

l spanyadaki ihtilal 

Tayyareler asileri mutta
sıl bombardıman ediyor 

Sabık Baıvekil M. Azana yapılan isticvaptan 
sonra serbest bırakılmıştır 

l\1ADRIT: 12,A.A. - lhtilaJciJer A•· j le boımbardınıan etmiılerdir. 
turi vilayetinde krtaata mukavemet et· 1 Azana serbest bırakıldı 
mekte devam ediyorlar, fakat zayiatlRn MADRIT, 12 (A.A.) - M. Aza. 
fazladır. na ae~best bırakılmıştır. Fakat bu ha• 

Askeri tayyareler .A.viedoya bomb • .rdı ber reamen teyit edilmemiıtir. 
man etmiştir. Grevjn bjtmesinin bjr aaat mesele-

Divanı harpler faaliyette ai olduğu zannediliyor. 
MAORIT: 12.A.A. - Gt-evcilerin bir BARSEL.ON, 12 (A.A.) - Sabık 

kısım reisleri gcevin bitirilmeli için emir başvekil M. Azana bugün , askeri bi.
venniılerılir. kimin huzurunda, Katatonya hükiimet 

Oivamharler müstaceliyet uaulü mu- darbesine katiyen yabancı olduğunu 
hakemeıi ile faaliyete geçmiılerdir. bunu vesaik ile isbat edebileceğini 

,,...__ aöylemittir. 
v=e Madritin bazı yerlerinde silah MADRİT, 12 (A.A.) _ Umumi 

sesleri ititil.ın4tir. Yaralılar v&l'dır. greve, eana.fın birçok kolu devam et• 
BILABO: 12.A.A. - Polis, hePiiz aai- ınektedir. 

lerin elinde olan Regotu maden ı:01intaka· M adritte vaziyet 
sııu ele geçirmeğe ~ahıımaktadır. Kıtaat MAORlT, ı 2 (A.A.) _ Şehir. 
Enanmo ve Valmasada köylerini almıt· tabii manzaraaını ahnaktadır. Nazır-
tır. Leferrolda, bir IOSyaliat gazet..min 
müaürii ve asilerin reisi oları Mato öldü. lar bir tcıplantı yaparak harbiye Ye 
rülmüıtür. dahiliye nezaretlerinin aali..hiyetleri 

dairesine giren meseleleri tetkik et • 
MADRIT. 12 (A.A.) - Öğleden mişlerdir. 

aonra, Vallecas dıt ma.balleainde po • l&panya bankası ida.re mecliai, ihti-
• liı ile greıvciler arasında bir çarpışma li.I e5nasındaki gayretlerinden dolayı 
oL:nuı, bir çocuk ölınÜf, üç çocuk ya- zabıta ve askeri kuvvetlerin taltifi İ• 
ralanınıttır. çin M. Lerunun emrine bir milyon pe· 

MADRIT, 12 (A.A.) - Harbiye çeta tahais etmittir. 
nazın kitaatın Ovideoya girdiklerini MADRlT, 12 (A.A.) - Ciheti u-
bildinnittir. keriye tarafından verilen bir emôr Ü-

Tayyareler, Aviedo ile M<erea &• zerine birçok gazeteler ve bu meyan• 
N.aındaki aailerin mevzilerini fiddet • da Umanite gazetesi tatil edilınİftir. 

Cenaze naklediliyor 

Be'8ratta meclüi 

(B3§1 1 inci sahifede) 
Dobrovnik knrvazörü, Kral Aleran

drm cenazesini hamil ve bütün Yugo.
lav harp gemileri refakatinde olduğu 
halde 14 teırinieYYel saat 6 da Splite va• _ ....................................... ---· ... ·-
fak bir mitralyozdur. 

Tabancanın, tanzim edilebilen bir nİ• 
ıangalıı vardır. Kılıfı da aerttir. Binaen· 
aleyh icabında bir karabina haline geti
rilebilir. Bununla dakikada 250 mermi 
endabtı kabildir. 

Katilin Marsilyadaki günleri 
MA~SILYA, 12. A.A. - Emniyet 

müdürü M. eaı., bir lokanta garaonunu 
iıticvap etmiıtir. Bu gar.on. katilin 29 
eylüldenberi yemeklerini kendisinin ça
lışmakla bulunduğu lokantada yemİf 
olduğunu söylemiıtir. Şu hale göre ka-
1141 Mar~lyada veya civannda hiç olmaz. 
sa iki liafta kalıru.t demektir. 

Kalemenin feriki cürümleri 
ANNENNASSE, 12. A.A. - Kai

nin ıeriki cürümleri olduklan zannolu· 
nan iki kiti bildirilen eıkale göre Loza.. 
na gitmek üzere Yapur beklemekte olduk 
lan bir sırada bir lokanta veya kahve ti -
tevkif edilmitlerdir. 

Bunların Yuıı:oılavya haricinde ıube
leri olall &'Cnİf bir tetkili.ta menaup ol· 
duldan zannedilmektedir. Bunlar, Kral 
ile M. Bartunun Marsilyaya ııitmek için 
takip etmit olduklan yolu takip etmİJ 
olduklarııu itiraf etmi~lerdir. 

P ARiS, 1:!. A.A. - Pariste ikamet! et• 
miı olduğu otelde Benese refakat eden 
ve naliı olduğu zanolunan tabım Kno
mer iami al mda bu otelde oturmuı ol
duğu meyC:ana çılmuftır. Malilm olduğu 
veçhile bu tahıs Aix otelinde de bu İ•· 
mi vermit idi. Zabıta şüpheli Yugoalu· 
!arın ikametgahlarında tabriyat yap. 
makta ve elde edilen veaaik, mütabuaıa
far tarafından tercüme edilmektedir. Uç 
Yugoslav tevkif edilmiıtir. 

M. Y evtiç-Doumergue mülakatı 
PARIS: 12. A.A. M. Yevtiç ile M. 

Dumerg (Doumergue) dün yanm şaaıt 
görütmüşlerdir. 

Bundan .oma. M. Y evtiç, mezun olup 
Pariae dönmiiı olan Hariciye umumi ka
tibi M. Leje (Leger) ile görüpnüftiir. 
KatiN.n iki arkadCZf1.nın iaticvabı 

ANNEMASSE: 12.A.A. - Zabıta C.... 
nevredeki Yugoslav murahhaımm huzu• 
ru ile Kalemenin ıeriki cürümlerinden 
ıayılan Benes ve Novak'ı isticvap etmit· 
tir. 

Annemasse zabıtasının raporuna gö
re bu iki Yugoslavyalı, bir YuııosJav -
bit tetkilatına mensup oldukları tahak
kuk etmiıtir. 

Bu teıkilat kendilerine bir iı yapmak 
İçin Franaaya gitmeleri emrini vernıiı ve 
İ•e ait mufaHal talimatın biliılıare gÖQ. 
derileceğini btldiımiıtir • 

mebıuıarn 5inmı 

ııl dacakhr. Kruft2lÖI' limma girdiği aıı 
da top atılmak suretile eelimlmıacaktır. 
Ayni dakikada Belgnı.tta ve bütün vili • 
yet merkezlerinde toplar eıtıı.cakbr. 

Kruvazörün Splite muv-1etinde bü
kUınet erkanı ile ayan ve mebu.- mec· 
lisleri mümeasilleri, mülki V"C askeri me
murin hazr bulunacakbr. 

Yapılacak bir ayini milteMcip halk ı... 
butun önünden &'CÇCCeklİr. Saat onda 
tren, Splitten hareket edecekıtir. Trene 
hükiımet ed<a.u ile ayan rem. mebuaaın 
ikimi rei&i bineceklerdir. 

Ttta 7..agrepte n.sıt 21,40 t.ıı mu.....,. 

Bir Yug<Miav karabasırıtla matem 
bayrak lan 

let edecektir. z.._ istuyonunda bü
tü.ıı. mahalli resmi memurlar ile mülki ve 
askeri erkin ve cemiyetler mümessilleri 
hazır bulunacaklwdır. 15 teırinevvel aa· 
at bette tren Zagreıpten h.....Jret edecek 
ve saat 13,40: ta Belgrada vasıl olacak
tır. Belgrat İstasyonunda Diyabeti aalta
oat meclüi &zazaıı ile hükümet erkanı a
yan ve mebuaan meclisleri müm..Wlleri, 
askeri ve mülki «kan, milli kültür cemi
yetleri hazır bulunacaklardsr. 

Müteakibeıı kralın ni.ıi iotuyondan 
eıki aaarayma ınakledileoek v~ orada la. 
.. bir ayin yapılacakbr. 16 ve 17 tefrin.i 
ene! tarihlerinde saat 6 dan 22 ye kadw 
it.&: ceımeniıa önünden ceçecektir. Ge-

• 
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f 
Fransız Reisicumlıurıınun Gazi 

Hazretlerine cevabı 
ıluğ 

'ANKARA, 12 ( A.A.) - Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal H" zü 
ret/erinin M. Barthounun vefatı münasebetile Fransız reisicum/ıılff 0 

M. Albert lebrun Hazretlerine göndermiş olduk/an taziyet telgralı1' m 
müşarünileyh şu cevabı vermİftir: 

Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine 
'ANKARA ~e 

""ederi milletlerimizin dostu olan bir milletin kederine sıkı flit b 
a .. rerte karışan Fransız milletinin elim matemine zatıdevletinizin t11 nen 
Türk milletinin iftiriikinden dolayı çok mütehassis oldum. Çok hard' v m. 
retli teşekkürlerimi kabul buyurmanızı zatıdevletinizden rica ederinı- e 

Albert LEBRUN 

Başvekil Hz. ve refikaları Hf. ile ii',. 
vekilimiz dün reglerini kullandı/at :::' 

ANKARA, 12 (Telefonla) - Bugün cuma olmak dolayısile .ıdl!• den 
dık bapna giderek reylerini kullanan vatandaşların adedi tahmini' ii ş 
fevkindedir. mail 

Başvekil 16met Pa,a ile refika.lan hanımefendi, Nafia, Harici!'! men 
ve Milli Müdafaa vekilleri Beyler öğleden sonra belediyeye gide~ •eni 
reylerini kullanmı,lardır. b 

Paris elçimiz geligor 
'4NKARA, 12 (Telefonla) - Paris büyük elçimiz Suat Bey 

tanbula hareket etmi.ptir. Neli 
• 

Maarif Vekili lzmirden Aydına gitti Bir 
IZMIR, 12 ( A.A.) - Bir müd dettenberi fehrimizde bulunmalı" yac 

olan Maarif veln:i Abidin Bey bu sabah saat 6,5 ta hareket eden et/I' hud 
presle Aydına gitmifletdir. Yo 

Posta ve Telgraf umum müdürlüğÔ her 
BURDUR, 12 (A.A.) - Posta ve telgraf ıunum müdürlüğüne tll' •ela 

yin olunan Antalya valisi Nazil Bey fehrimize gelmİf, poalaneyi gel' hr. 
dikten .sonra yeni vazifesine gitmek üzere harc.'ıet etmi.ptir. 

lsveç V eliahtı Hz. İzmirde 
Gazi konağına misafir cdildile, balkon" 

dan coşkun halkı selamladılar 
IZMIR, 12.A.A. - lsveç veliah

tı Güstav Adoll Haz.retlerile zev
celeri Prense. Louiıe ve kerimele
ri Prense. lrıgrid Haz.eratı ve mai
yetleri erkiinını hamil olan laveç 
bandıralı V tUeland vapuru bu sa· 
bah saat onda limanımıza gelmiş
tir. Vali Kazım Paşa ve Veliaht 
Hazretlerinin mihmandar/ıklar ına 
tayin kılınan Hüsnü Riza PQ.fa ve 
hariciye vekiileti erkanından Fııat 
Hulusi ve Şefkati, Belediye . reiıi 
Doktor Salih, vali muavini Fuat, 
polis müdürü Fevzi Beyler ve feh· 
rimizin lsveç konsolosu ve refika. 
lan ile lsveç tabaasından bazı ze
vat motörlerle vapura gitmek sure
tile Veliaht Hazretlerini istikbal 
etmipler ve mevsim çiçekleıinden 
çok zarif şekilde yapılmıf bir çok 
büketler taktjm etmişlerdir. Bir 
müddet sonra Veliaht Güstav A· 
doll Hazretleri, refakatlerinde re· 
fikalan, kerimeleri ve Vali Kiizlm 
PQ.fa ile mihmandarlan Hüsnü Ri
za Pctfa ve diğer zevat olduğu hal
de motöre binmişler ve Gazi ko
nağı önündeki nhtıma, binlerce 
halkın alln,ları arasında çıkmış· 
lardır. Veliaht Hazretleri, ikamet
lerine tahsis olunan Gazi konağı 

ce yarısı kralm ceıeti Belgradın büyük 
kilisesine nalılolunacak ve orada 18 tef• 
ırinievvel sabahı istirahat ruhu için mu
tantan bir ruhani i.yin yapdacaktır. Bun· 
dan ıonra kralın ni.fi Oplenatz lrili.ıesine 
götürülerek orada aııi<eri menMınle d<i· 
1>olunacaktır • 

Yeni kral Belgrat ;yolunda 
PARJS: 12 (Hususi) - Loodradan 

gelen yeni in-al Pien-e buradaki Yugoo· 
lav ıefaı-etiııden buogiiıı ayrdarak gara 
gitmİJ ve tren,-, bimniıti.r. Kendiıine val. 
desi refakat etmektedir. 

Yeni kralın geçeceği yollarda fevka
lade tedabir alınmıttır. Bir çok polis ıne· 
murlan ahalinin arasına kwıtmrş yohm 
iki tarafına ..ı. ... ve polis dizilmittlr• 
Yeni kralın otomobili geçerken her yer
de pencerel..-e biriken halk kendis.ini §İd 
detle elkışlamıı ve ikinci Pierre bunlara 
ellerile selimlar göndermiıtir. 

Halk çok müteessirdir . 

BUCHS: 12. A.A. Yugoslav K.-al ai
lesinin treni bu sabah aaat 10 da buradan 
ıreçmiı, Belgrada doğru yoluna devaın 
etmiıtir. 

Yeni kral )'Olda 
BAL: 12,A.A. - Yu&'oalavya kraliçe

si, kral ikinci Pie..-eve Romanya valde 
kraliçeoini &'•tiren tren mahaUi aaat ile 
6,50 de buradan geçmiı ve Avusturya 
hududuna doğru yoluna devam etmİfÖr. 

ltalya ile kralın cenaze merasimi 
ROMA: 12.A.A. - Prena Aymon de 

. Savoie • Aoıte ile Koot Macehi di Col
lere Kral Alexandr'111. cenaze merasimin .. 
de ltalya kralını temsil edeceklenlir. 

M. Muuoliniye tefekkür 
ROMA: 12.A.A. - Yugoslavya~ 

vdcili Uzunovitz, M. Mu11oliniye bir te
fekkür telgrafı çekmiı, 1 tal yanın Kral 
Alexaftdnn ölümü miinateebtile duydu
ğu teeaıürlere cevap wnnittir. 
Slo~n katoli.k lırka• reirinin tee .. ürii 

BELCRAT: 12.A.A. - Slo..en kat ... 
lik fn4<-. l'IİIİ olup K..ı Alexaaclrm 

önünde kendilerine ihtiram mera' 
.sim yapan Jandarma kıttUını tel• 
tif buyurmuşlar ve gördükleri İti' 
tizam ve mükemmeliyetten nıii
tevellit memnuniyetlerini lnta Kır 
mandanına söylemişler ve teşek
kür etmişlerdir. Bundan sonra Gır 
zi konağına giren Veliaht Has"_ 
retleri, balkona çıkarak, kendile~ 
ne, samimi tezahüratta bulunan t1I 

alkışlıyan halkı seliimlamışlarJı•· 
Her taraf Türk ve laveç bayraklll": 
rile donatılmıs ve misafir bulıttt' 
duklan kona~a lıveç V eliahtuıl 
mahsu bayrak çekilmütir. 

Veliaht Hazretleri bugün öğle", 
den sonr111 Halkevini ve müzeyi ır 
yaret edeceklerdir. 

Letonyada 
Ortodoks klisesi baş pa" 

pasını öldürdüler 
RlGA: 12.A.A. - Letonya ort 

kilisesi reieıi baıpapn Jean, ııeçen ~ 
i<ötkünde katledibniıtir. Rica civanıııl' 
olan bu köık cinayet akabinde yakılırı1f' 
tır. Başpapasm ceseti mühim hir ıekiJ<lt 
yanmııtır. Cesetin böğründe derin .... 
yara vardır. 

halcimiyet zamanında •üra"üne göndeoi' 
mit ol~ bat papu Koreçea Kraliçe ;~ 
Baıvekile 'teessür ve taziyetlerini bildi' 
ren ve cinayeti mahkiım eden birer tel' 
graf göndenni§tir. 

Yulloslaoya JJe Bullfari&tan 
SOFYA: 12 (Milliyet) - Haric01' 

NAZ1r1 M. Batalof, Y ı>goılavya KralJlıl' 
öldürülmesi mW.ıebeble ıu bey_.
buhmımııtur: 

"BU Yugoslav milletinin elemine iri' 
karclet gibi ittiıak ediyoruz. Bu ziya ııi' 
zi ele yakından alakadar eder, çünkü ~ 
teveifa, Yugoslav ve Bulgar milletlet' 
ar'"5mdaki aaınimi do$t)uk, anlapna tf 
yaklatına gayesinin hararetli bir taraf" 
rı i.di. Bu ıayenin tahakkuku için Çil 
hazretlerile tamamen anlatarak çalı ..... 
ve bunun kuvvetini Sofyada misafir bıl' 
lunduğu günlerde gönnüttü. Bulgııf • 
Yugosla.. yakınlığının istikbaline &'eliı" 
ce, başlanan mukarenet politika11 dei'f 
miyecektir. 

Siyasi oaz.iyet 
PARls, 12 (A.A.) - Kral Al-· 

sandr ile M. Bartunun ölümleri, rnltl" 
kezi Avrupanın gayet haaaaa ol"'° 
noktaaında sulhun eaaslannı genişlel' 
nıek için icı:ası taaavvur ed.ibniı ol.ol' 
uzun noktaı nazar teatilerine uıalfl 
olınuıtur. 

Maamafih, iı ıeri kalmıt deııldi' 
Belgrat ve Paria kabineleri, aulbııl' 
muhafazası ve kuvvetlendirilmesi t' 

çin gayretlerini tevhide devam ed<> 
ceklerdir. 

M. Y evtiçin uzun görüpnelen bO 
nun bir delilidir. 

M emlekeıte teeuür 
TOKAT, 12 (A.A.) - Yugotl•.

ya kralı Al kaandr Hazretlerinin llfal" 
ıılyada •uİkaate uğrayarak vefat ol; 
rnesi Tokat vilayetinde f..vkal"de O 

yük teea.ürii mucip olmu tur. 
Doat Franaanın kıymetli ve vaıaıt' 

perver hariciye nazırının vefatı ela 
&)TICa teeuiir uyandırmıftır • 
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ELE 
Haftanın yazısı 

İçimiz ve dışımız! ... • r Görüfteki i11abetine hayran ol· 
Juğum bir arkadasım var. Bilhaa
a bizim alışkınlık yüzünden gö-

9ı/i..zümüze ilil}meyen falsolarımızı 
~ o kadar açık görüyor ki; fapml· 
~ ak kabil değil .•• 

Çok dela bana bu aütunlarda 
ördüğünüz muvaffak yazılarımın 

mev:ıuunu ilham eder. Diyebili· 
Tİm ki; o yazılarımın schibi otlar; 

en •adece müsvedde.ini yo.pa • 
nm •.. Geçende gene beni gördü 

ını. ve anlatmaya bOIJladı: 
!N - Biz terbiyesiz adamlarız. 

., -Neden?,. 
il - Neden olacak, içimizle Jı. 

flnnz birbirine uymaz. Bu yihden 
elQJemi de tedirgin eder, zarara 
okanz. Mesela birisi gelir, •en· 
en bir muavenet iater ... O utedi· 

ii şeyi yapmana imkan yok, yap· 
mak ta istemiyorsun! Buna rağ
men, o adama" - BiraJer! Bu 
ilenin iatediğini yapamam. Kuaura 
bakma!., diyecek yerde : 

" - Peki kardel}im! Çalı1Jı• 
rım! Hele birkaç gün sonra bana 
telefon et! .. ,, derain! Adam gider 
gelir, gider, gelir. işini tabii yap
mauın. O yorulur, •en bıkar11ın! 
Birbirinize kırılırsınız da ..• 

Eğer daha önceden işinin olmı
;;ııacağını söylesen aJamcağız bey· 
hude ümide düşmez ve boşuna 
;;ııorulmaz. 

Bu içimizin dışımıza uymayışı 
her ;yerde teairini gösterir ... Me· 
aela birisi bir kostüm yaptırmış· 

fır. Gelir aorar: 
- Koııtümüm nasıl? .. 
Kuaurunu görür, susarız. Sus· 

aak iyi aksini söyleriz: 
- Güzel olmuş, güle güfe giy! 
'Adam israr eder: 
- Allah aşkına bir iyi bak! 

Kusuru varsa terziye söylerim ... 
- Yok yok! Güzel olmuş ... 
Halbuki kostüm kusurludur. 

'Adamcağız onu güzel olmuf diye 
gi;;yer, ve terzisinden de memnun 
görünür ... 

Bir makale okumınuz... Onu 
beğenen veya yazan bir tanıdığı· 
nız aorar: 

"- Naaıl? Güzel değil mi? .. 
Halbuki siz onu beğenmİf de· 

iüainiz fakat içinizin d~ınıza uy· 
mamaııı kaidesine uyar, hemen: 

- Güzel, pek güzel! •• derai-
• 

nız. 

Bu kaideyi, fena bir aJamı 
iyi göstermekte, kötü bir ırialı me· 
tetmekte, aykırı bir hareketi tak· 
dir etmekte tatbik ederiz ... 

Böylece •Özlerimiz fikirlerimi
zi ile kanaatlerimizi iJaJe etmek
fen :r.iyade :ıalıiri kurtarmaya ya
rCl')lan bir aesten ibaret olur. 

Demiyonan ki; her yerde, her 
2-lan doğruyu söylemek lazım • 
dır. Mesela bir hasta ziyaretine 
gideniniz ... Halini. pek iyi gör
rnezaini.z. Fakat onu takviye irin, 
le•elli için: 

- lyiainiz maşallah! Sizi da-
laa iyi gördüm. Dersiniz. 

Bu bir vazifedir. Aksini yapar· 
aanız ayıp olur, fayda111z ol~. 
Lakin günlük hayatta, böyle bır 
ah:Uki zaruret olmaJan muttasıl 
düründüğümüzün aksini söylemek 
ve bununla bir takım adam/an 
aldatmak reva mıdır? Korkuyorum 
ki; gün gelecek sözlerimizi tama· 
ınen aksi manada anlamaya mec
bur olacağız. Dışımızı, içimize 
biraz yakla,hr•ak ne olur? 

FELEK 

( BORSA 1 
Ot Bankumdan alınan cetveldir) 

11 T. Evvel 934 
AK~All TlYATLAICl 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
J,tikra:u clabili 98 Rıhtım 17,76 
1933 Er••Dİ 91 An. Müm.e~ail 49,30 
Unitürk 29,45 An. Tah•ıh J, il 45,35 

• il 28,40 • ili 48.SO 
• 111 28,25 

ESHAM 
lı B••ka•• " ... • 10 l Reji koponıuz 2.30 
., " Hamil~• 10 T ırle!.fırı. J0,60 
~· •• Müeıııa ıos T ~\..# 18.SO 
Tü .. kiye Cumba· Çı~l!'n,-, 13,40 
ri,et Bankaıı 58 lttıhat dey • 13,00 
T 32 Şork. dc1. 0,85 

ramT•J ı B l ı 55 
An•dolu. i-fjı ı e 27,SO • 1• ' 
~ H . 15 50 Şark. m. ecza 6,50 

a!'r•Y• ' A R l 
ÇEK FlYATL 

l.ondra 61 t,50 Prai 19,02,75 
l' arıa 12 uG Belrrat JS,96 
N' u1orlt 79:00 Moako• • 10,84.SO 
Mılano 9,27,63 Berlin 1,97,45 
C'en~r• 2 43 63 VartoT& 4,23 
A.tı a 83~8,25 Budapeıt• 3.98,7~ 
BrQksel J 0,20 Madrit 5 ,81.25 
• B k 79,54 
~lnt.lerdam 1,17,24 ""r•t 

4
.., 763 

Sc:ı f 1a 66,79 V i.yana ı" ' 

N U K U 1 (Satlf) 
Ku.ruı 

169 20 1. la .. .içr e 
125 t Pe:ıet& 
98 t M11.rk 
23 1 Zloti 

617 20 Ll!'y 
216 20 Dinu 
23 ı C•r•o.;it 

115 Alım 
24 Meıt.idl1• 
13 Banknot 

Kuruı -815 
18 
43 
22 
18 
64 _,.... 

9.23 
36$ 
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ŞEHİR HABERLERİ 
EKONOMi 

Yunan bonoları 
Düşüyor ----Bu ıebeptea Yunanistana 

ihracatımız sarııldı 
Türk. Yunan ticaret mı*ave

le&ine göre memleketimi2den Yu
nanistana satılacak mananı muka
bil Y unanistandan da yüzde elli 
nİ$betinde mal aabn alma11 icap 
etmektedir. 

Yuıııanlılar meınldretimizden 
ll&tJn aldıkları yüz iiralıık mala 
mukabil 50 lira nal0t veımekte 
ve 50 liralık ta Yunan milli banka· 
ıından bir bono vermektedir. Bu 
bonolar yalnız Yunamstamlan ~ 
tın alınacak mallar mulmhili ola
rak ödeneceği için son günlerde 
bu yüzden ol<lukça mühim ~ir va
ziyet hasıl olmuş ve Yunanı~tana 
.i·haracat durmuştur. Sebebi fU• 
dur: 

Yunanista:nıa satılnu~ olan mal
lara mukabil Yunan milli bankası 
tarafından verilmekte olan bono
lar..;,, fiatı yüzde 10 nisbetinde düş
müştür. Her gün de bu bonola. 
rın fiatı düşmektedir. 

Boırıoların düşmesi Türk malı· 
nın kıymetini düşürmekte ve bu 
yüzden birçok tacirler mühim za
:rarlara uğramaktadırlar. 

Dün bonoların bu va2iyeti hak
kında alakadar bir zatın fikrini 
sorduk. Bize ,unları söyledi: 

- Bonoların düşmesindeki se
bep Yunaııı.1standan memleketi • 
mize az ınal ithal edilmesıi.dir. Meın 
leketimizden ihraç edilen malla • 
ra mukabil verilen bonoların kar· 
tılığı olarak Yunımistandan maJ 
ithal edilmemektedir. 

Ese.sen evvelce Yunanisıtandao 
memleketimize pek az mal ithal e.. 
dilirdi. Ticaret mukavelesi'lllde bu 
miktar yüzde elli olarak tesbit e. 
dildi. DediğUn gibi Yunan malı 
memlekelıimize ithal edilmediği İ· 
ç.in vaziyet mühimletti. EsMen 
100 liralık mala mukabil 50 lira 
nakit, 50 liralık ta bono verilmek
tedir. Bu bononun kıymeti de 
günden güne dütünce Türk ma1ı
mn kıymeti dütmddedir. 

Zannediyoruz ki yeni ticaret 
mukaveı-i yapdırken bu nokta 
nazarı dikkate alınacak ve yüzde 
nisbeti her halde mühim nisbette 
inecektir. Eğer inmezse iki taraf 
memleketi arasındaki ticaret mua
mele!iİ çok azıalacaktrr.,, 

Zira bu suirut ihracatı durdur-
muttur .,, 

Ankara sergisine şehrimizden 
gidenler 

Sanayi sergisi, letrinievvelin 
29 unda Ankarada in~ edil- ser
gi evinde açılacaktır. 

Bu sergiye, tehrıimizden altmıt 
kadar &anayİ müessesesi ittirak et· 
mektedir. Devlet demiryolları i
daresi, memleketin her tarafından 
aergiyi ziyarete gelmek isteyerue
re kolaylık olmak üzere tren üc
retlerinde mühim milrtarda tenzi
lat yapmrştır. 

Bugünkü fiatlardan yüzde elli 
ucuzluk gösteren bu tarife te~rini
evvelin 29 zundan teşrinisaninin 
15 ine kadar muteber tutulacak
tır. 

Tt tun mıntakalarındı tetkikat 
Türkofisi tütün raportörü Müm· 

taz Bey tütün mıntakalarmda tet
kikatta bulunmak üzere Ankara • 
dan lzmire hareket et:ınittir. 

MAARiFTE 

Askere gidecır muallimler 
Orta tedrisııt müdürü Hasan 

Ali Bey bu eene lise ve orta mdı:· 
tı!:plenlen askere gidecek muallim· 
!erin yerlerine alınacak muallim • 
ler ve mekteplere yeniden kayde
dilen talebenin vaziyeti hakkında 
buradan vııkalete bir . rapor gön· 
dennittir. 

Fakir çocuklara yardımlar 
Alemdar nahiyesi Himayeiet

fal tubes.i tarafındaill geçen sene 
açılmıt olan (Atevi) mektepleri· 
nin tatili dolayısile kapanmı~tı. 

Bu hayırlı müe&Sese mektepler· 
le beraber yeniden açılmış ve na· 
biye mıntakas• dahilindeki müh · 
taçı muavenı!t çocuklara sıcak ye. 
mek verilmesine ba,lanını~br. 

Ayni ,ube 29 teşrinievvele te. 
sadüf edem cumhuriyet bayramı i
çin de elbise vermek için hazırlan
maktadır. 

Yılbaşında rıhtım işleri 
hükumete geçiyor 

•••••••• 
Tesisat on milyona satın alındı 

BELEDiYEDE 

Ziyasız, havasız 
Apartmanlar 
Yeniden inşaları kanunen 

menedilmektedir 
Yeni yollar ve yapılar kanununa gÖl'e 

yeniden inp edilen aparbmanlarm mut • 
laka ziya ,.., hava alması lazım\lw. Bu &i 

Diğer imtiyazlı şirketlerle de Nafıa 
vekaleti müzakereye devam ediyor ı 

mühim ııarta uygun olm.yan binalann 
ift§aıına milsaade ~memeı.tedir. Ruh· 

;------,.....,..,... ..... ..,,.._...,.:J<"."..,.....,.."""'""°'~""'""'"l"''""'!'""!-'«>c, ~~~-:---.. saıiye alınmak11Z111 yapılan inpuııt ta eler· 

lnanbul nhhmın dan bir manzara 

Rıhtım Şirketi tesisatı hökiimet fanl· 
fmdım satm aluımıı olduğundan mua· J 
melat lKi.nunusani 935 ıoeııes.inden iti
baren hükıiınet namına l'Ü•Ütülecektir. 
Ve bu tarihte ıerketin, nlııtnn anlftıpo 
itl...-ile bir alitka.. kalmayacaktır. 

Şirket teoisab yüzde 7,5 faiz de dahil 
olduğu halde 10 mify- liraya 63.tın • 
lınrnı§lır. Bu para kıı4< ..,,,e de 1'dı:ete ö
denecdcrir • 

Elyevm eırtı epolarda mev.:ut ve 934 
senesi nihayet.İne kadar antrepolara gi
recelr olan eıyadan alınacak olan anlJ'e.. 
po resmi şirl<et tarafından tahuli icap 
eden sair resimlerin hesabatı yapılmak. 
tadır. 935 aeneainio birincikanunuadan 
itibaren bu ..Wınler hiikıimet tarafından 
tehoi.I eclilecek ise de o tarihten evvel an· 
trepolanı. ginniş olan etyamn resimleri 
ve <Wıa evvel tahakkuk etmi§ nhtım 
reoiınleri şirkettı ut bulunmaktadır. Bu 
sebeple yapılacak heaabat neticesinde 
şirketin 1 kanunusani 935 tarihinden ..,n 
ra hiikıimet :oimmetinde matlubu kalacak 
olan nu'ktarı anlaşılacaktır. 

Fakat Rıhbm t.Wketi buna mahal ka). 
mamak ve aenebapndan soma tabQI e
dilecek matlubatmı daha evvelden alıp 
alakasını kesmek Ntediğinclen hiikiimet 

---- ,;.t.etle ............ ,. - -dilmit cıı- S...eojlu Şiiiıri B..,.; yüa 
de muayyen bir tahaif -U nı.aaı.;linde 
heeebat net.İceıinde ~ edeutıı p~
renın t'mdiden kendiMne tavsiyesini telr;. 
tif etmittir. Şirket, büıkıimebn bu tel.life 
vereceği cevabı betılemelotedir. 

Elelıtrill aaatleri 
Elektrik aaat löralarında yapılan oon 

tenzilat dolayuile E!ektrilı Şirketinin 
Nafia V et.aletine mürac- buluna
rak, noktai nuarmı bildirdiğini fleber 
-.enniftik. Şwket aynj zamanda Devlet 
Şiiruına da m~ ebniı ve itirazda 
bulunmuştur. 

Elektrik Şirketinin son mm-i 
Şurayidevletçe Nafia V ekaJetine bilm'. 
rilmittir. 

Şirketin itiraz ettiği noktaların en ba· 
şında saatlerin abonelere maledilınes.i 
meselesi vardır. Mukavelename, elektrik 
saatlerin.in müşteriye kiralanması veya 
satılmaoı hakkım şirketin ihtiyarına bı· 
rakmıştır. Fakat, bu hakkın halkın za. 
ra..ı.na meydan verecek ıekilde istimali
ne müsaade olunmanuş, Nafia Vekaleti 
bu hu• ... ta resmen tebliğ edilen lıwan 
vennek lüzumunu duyrnu:ıtur. Filvaki 
Elekttilc Şirtceti .aatler.iın ahoneleo-e ma· 
ledile4>ilmesj karar.,. temamen itiraz et· 

· değildir. Fakat, ..ı.o-lerde mevcut 
:'!ıerin bundan iaotioına edilıDMi ve ye
niden takılacak saatlerin de 15 sene dol
duktan so..,.. yani bedeli ödenince müı· 
teriye bırakılması yokmdaki noktai na
:z:annda nnır etmiştir. 

Nafia Vekaleti, itiraz hakkında Devlet 
Şurasını. cevap verecek ve mesele tetkik 
olunacaktır. 

Anlıaradaki mü:z.alıereler 
Diğer taraftan, Elek·trik ve Tramvay 

Şirektlerile Nafia Vekaleti arasında ya· 
pılacak müzakerelere önümüzdeki hafta 
içerisinde Ankarada bajlanılacaktır. Bu 
temaslarda, Elektrik Şirl<etinin l.sviçre 
frangına tahvil edilen semıaye&i mesele
..; görüıiilecektir. Bundan başka, bugün 
tatbik edilmd<te ol;m muvakkat tramvay 
tarifesine verilecek yeni §ekil, amele ve 
talebeden alınacak ÜCTetlet- meseleai gö
rüıülecektir. 

Tele fon firlıetind ehi tetkikat 
Telefon Şi1'ketinin Jıesaplannda bir 

komisyon tarafından yapılmakta olan 
tetkikatın ilk lnmıı bitiribniı ve bu hu
austa b.W rapor hazırlanmıp. Bu rapor 
komisyon reisi Celil Sadi Bey tanıfmdan 
Ankaıeye götürii!miiftijr. 

Heyet, arafl;ırmakınnm ilııinci ı..nu. 
...... ünlerde lıap.,_.,._. Telefon 
ŞA•oti, .. ,.... ................. teaie.t pli. 
mnın mevcut olmadığım .._,_. bifdir
mqtir. •Bu •azİyet kar111ında, ilk tesİ· 
...t için sarfedıilen bak.iki masraf yem. 
den t~slıit edilec ... tir. :Bunderı bafka. 
-darı yapılan ilaveler ve kabardı; gö
riinen diğer .maınıllw da tekrw mzclaı 
~eceldir. ·-
Kadıköy .., fd>elıennin ı•lalıı 
l<!adıköy Su teb<*enni ıslah etm<i< Ü· 

zer~ Nafia komiseri CivanP,. Be)lin rİya-
KtındelQ lı:omiıyooı salıımalarma de
....,, ~edir. Yapılan bir hea.aba 1 c;. 
~; tenıab~ liizunıu kadar geni§letilme.. 
R ~e bu mintakarıın ıu ihtiyacının ıa. 
~le t~ i\in (150) iN., lira ...tte
dılecekn,.. Muamele mucibince K...ııt.·· 
~u Şir~eti bu tMisatı yaptınnak vazi::. 
tindedir. Ancak, metıearikibı başına a
lınmakta olan ücret 60 • 70 para kadar 
arttınlacakbr. Bu mil<tarm tayini komn 
yonun itini bitirmesine ve şebekerrin ıda .. 
hı faaJi:rettne gmfilme&ine bağlıdır. 

5_u .~e hav~azı saat lıiral«n 
~uyük el.ektnk aaatleri ile ıu ve hava· 

gazı saat kiralarında yapılacak tenzilat 
h~da ~akadaııl""Ca teıtrilıta devam 
edilmektedir. Verilen malumata .. . 
bu tetkikat yakında hitecdc !l....., • 
kaleti bildi .1 . ve Nafıa V.,.. 

ne n ecelrt:ir. 

Mübadelede tasfiye 
Vakit yaklaştığı için komisyon bu h~fta 
diğer pürüzlü meseleleri de çıkaracak 

Mubttlôt Maclele KomisyarıuMJn hinde sahipleri · · 
1i.ğvi artık bir ıün _, _ __,.._,_ T''-'-' T .. _,_ ,.,_, nm elmde bulunmayan 
. . ..,.....,.. ......ye ur" em.., .. ıneselesidir ,. _, ___ _ 
ile Yunam.ıan arasında mevcut itilaf velenaıne~:...: 5 . . • ~ muka· 

·ı.; k . -·n IDCI ve 7 inci dd-•-· mucı nce omı•Y.on 19 t.,.n..ievevl 934 mucibince y • ma .,..,., 
ak~•nclan itibaren mül· gadır n_. •-' eml"-' y unan,.,tanda buı..n... Türk 

.-·- . • uv _... _, Unan bük • . · ·· • 
he kadar taafıye edilmeyen qler Tür- ~tir A ~n mulk:iyetine 
kiyede Tiirk !f'ahkemelerine, Yunaniı • hinde ...hlı.ı:'!, l Aıı:u~to~ 1929 tıan. 

· tanda Yunan mahkeınelerine devredile- nan emlak, l :!'."~' ındifaında bulu. 
-'-'·~ B be ı k · aoı •ahıbı ol T··-'-J · ~ ... ~. u ~ .P e onuşyonda mevcut tahtı taıa1Tuf1.,....,d an u.-. enn 

hal yıktırılmaktadır. 
Son zamanJanle Lilelide lıir apariı· 

manın arl<a cihettne rufısatsız olarak ila· 
- )'91'bnlmq ..., bu ilave apartımıuıın 
ııık ve bava almuına mİlnİ olmugtur. ). 
li.venin 1-ıuna mii.-ayir olduğu görül
düğünden belediye reisliği apartımanıı 
yapılan lnmıın hemen yıktmhnasmr "~· 
tih belediyesine emretmitür. 

POLISTa 

Katil bulunamadı 
Polis ve Adliye sıkı takibe 

devam ediyor 
Üaküdarda Karaoaalımet meuTJığm. 

da pek feci bir •~tte öldürülen ve hü
viyeti Üsküdar Müddeiumumiliği ve za
bı.ta memurlannca tedrit edildiğini yaz
dığıınız GiO'eaonmı Görele kazası ahali
sinden ve Kaıımpatacla Çivici.lerde Jlya. 
nın Jı.antnda otu'l'an Kırnar Hasan ağa~ 
nm katili henüz bulunamamı~br. 

Dün de Üslriidv polis merkezinde 
Üsküdar miiddeiumumi muavinlennden 
Nazif, ikinci c:ıinayet kıam mericea: m<> 
mu.ru Kadri, merirez memuru Eşref bey. 
ler taJ>k.ikata devam etınİ§lerdir. 

Kavga 
Papaı oğlu hanında oturan ıeket"ci 

Mehmet ile ayni handa oturan Cemal 
ve Süleyman Masında sandık yüzünden 
kavga çıkını§, Siileyman teke.-ci Meh
medi döğmüıtür. Süleyınanın arlradatı 
da JJ.,.anı rakı fİıesile gözünden yara
lamıttır. 

Kazaeıı patlıyan tUfek 
F eshanede Dol._,. fabhkaamda oıme· 

leden Halda efendi güvercin vumıak İ· 
çİn av tüfeği)e makine daireıinde bd<Jer. 
ken, al-et alımı, kazaen elinden yaralan· 
DUflır. 

Yemekteıı zehirlenme 
Deveoğlu yolaafunda 9 nuıı..,.b evde 

oturan berbw On- efencliınin melnıııi 
~et ı- pifÖ • ı olduiu yemekten 
zehir!~ -c:ılanchğmdan tedorri j.. 

P.. Haaek:i he•t • neye lml.dmbruftır. 

Niyet 
Kaaıınpateda oturan Salih Ya>itelıir· 

de bir tori>a içinde tite mantarları Ü'z& 
rine renkli kağıt yapııbnlrak pasta mu
lıı:abili niyet çektirmelı: ıuretile çoculdan 
aldatbğırıdan yplcpl .... Jtır. 

Fabrikada kazı 
Umurca looya t..lırilıaunclıa emele Ha· 

aanın nitaıta daireainde ayaiı- kaz-. 
aandı4< düımüt ve Ha~ ayağından ya
ralammıtır. Tedan için hastahaneye y. 
tırılmıttır. 

Motosikletler de ... 
Ş'.tli~en H~~e gibrkte olan Rüs 

temin idareoindelıi motosiklet Ali efen· 
diye çerp,....k hafifçe Yaralamnasma se
bebiyet vermigtir. 

Sokakta ölUm 
Beıiktat Sinanpa-şa camii ool.ak 48 

numaralı evde oturan 50 yaılannda Fat
ma hanıın sokakta düıüp ıelrtei kalpten 
fevat etmiştir, 

Dali 
Evvelce tİmarhaneye girip çrlnnıı olan 

Karabaı mahallesinde F azd oğlu Şemsi 
tekrar ıuıınınu kaybederek Şehreminin
de Hasan efendön.in kızı Didar hanımı 
döveceği ırada yakalanııuıbr. 

Liman idareai kazalar hak 
kında rapor gönderdi 
iktisat Vekaleti, - deniz kazaunm 

vukuundan eYvel ne gibi tedbirler alın
mıı olduğunu lstaııbul Lima.ıı lclareAn. 
den ~Ufhır. 

•tloerin tufiyeune çalışılmaktadır. Tiino: sebepJ 1 A . a bırakılnuıtır. Bu 
noktai nazar ihtilafından dolayı ha!ledi- I · . e )' gustoş 1929 tarihinde sahip
l~ı. olan işlerdesı mühisn bir knnu .:';.;' e ın~ ~lu~a.yan Tiiri< eTnla-
bitaraf. azamn hakenıiiği)e halledilmit Yunan"';,~. h.'.'k'"?etine mtikal edecektir. 

Bu --.U üezrine ı.zn.ı__, 100 aay· 
falık bir rapor -.ekiılete gönderilmiı, 
bunda 930 oeneoıindenberi deniz kaza. 
lannın önüne geçmek için alına!' tedbir 
ler birer binır tasrih edilnri,ıir. Öğren
diğimize göre; Liman mennwluklan bu· 
lunmayan mahallerde deniz vaıııtalan
nın jandarma, gümrük veye mbrta tara• 
fından konb'O) edôlmeleaıi lüzumunun 
müteaddit defalar alakadarJ.a tebliğ 
edildiğini de bildirmittir• 

ve venlen kararlar Türic ve Yunan he· L... ahu~um~ti~ Ankara mukaveleoinin 
ti · bildıirmi · "u laT atine ••bnad b ye en_ne . ıtır. Komisyon hqeti vazyedetmek .. . ""' u kabil mallara 

umumıyesı bu ~afta İçinde toplanarak telit Bubadel U>:ered~. Bunun için Muh- _,_ ___ ..., ... ...,._ ................ __ • I 
son kararla? bır daha gözden geçirecek susta bir kare Komı~yonunun bu bu- bulunan Tiirtı:leri hukuki vaziyetlerini 
ve mevcut ışlerden t'nıdiye kadar ta&fi. d y . ar venmı olma11 lazım. birer birer tetkik ederek bunla..dan Jıan. 
ye edilmemiş olanların tao{iyesi İle ıneı- ~~nlstaı;ına Zinıat V ekaJetine gilerinin emlaki.ne Yunan hükumeti tara• 
gul olacakbr. M K .0 

an m~dele şubesi müdürü fından vaz'ryet eedilebileceğ;ne karar ve 
20 Teı~inievvel cumartai gu··nu·· d h. . o~ıvas hu ııle lne§guJ olmak üz...., recelderılir, 

. "----- . n en ıe Mmıze gel . ti M 
11......,., komayo-ı hulrukan mülgadır ve ne vaz d . lDlf r. · Kosiva1 emlaki- Rasih beyle M. Pikeon'un hukuki .... 
ta11fİye edilmemiş olen evrakı a.it olduğu göster:: 2~~l~~·kTü~klerin is.imlerini ziyetlerinde ıüphe ve tereddüdü ımıc:ip 
mahkemelere devriteslim edec-•......:... o· t' · . §' ı bır li&teyi birlikte olmayan n 1 Ağustos 1929 tarihinde 
• d al d .......... •· ge ırmıştor Me 1 M h ı· rer oıy ar a tayin edilecek mahallere komiı . d ıe e u te rt Mü.badele mall..rına bilfiil &ahip cıLnadıklarında 
ılewedileceictir. T .. k yo~n a tetkik edilnıezden .,,,vel mutabık kelodıldan kimselerin malJarma 

Y h ··1ı• . • .~r -:-e Unan heyetlerinin, bu 250 ki- Yunan hükiimetince va'ıyet _,'lecek'-'-. 
unan u umetıne ıntilıal edecelı şılık lıste üzerinde tel'kikatt·• b 

1 
""" ~. 

T ürlı emlôlıi · taka ·· . - u UlllllMr Hukulil ~yetlerinde, ittttak haaıl 
· . rrur etnuftir. ·Bu ınaluatla Türtı: he. olmayan lrimsel• hakkmda bitaraf iza. 

Muhtelit Mubadele Konıiıyonunda Yeti namına Ras.ib ve YuDllJl beye!İnde mn hakemliğine mW-t --"'·--'-..:... 
halledtlememiı meoelelerdaı biri cı,, Yu- M. Pilreon'dan mü--'- · 11 

--
. _. __ ,_ L-•·---- lııil ->.:L· . "'"'"ep bır heyet tet· ·Bu Dlfte~ ele bu hafta ZM'fıada lııat'i lıir 

wu .......... ..........., 1 Aiustoo 1929 t.İ· -••· Bu heyet listede iMnlen lrararıı bailaııııcaktır, 
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Günü., l ~ • ~4'"1 
Kıt ~eliyor ••. 

Çok alametler belirdi ... Artık 
yavaş yavaş üşümeğe bafladık. 

Vapurların üst güvertelerinden tn'· 

ta ka!a doğru bir hicret başladı. 
Sanki kutuplar boıraldı. Hattıisti-
va doluyor... ' 

Geceleri serin ve sinai bir rüz. 
gar, kııvvetini sokak bası'arında 
köşe~e.rde mütemadiyen ,;.asatlı;,r 
ve bılıyor .•. Belli ki. kısa hazırlanı
yor. 

Y allOf yavaş ·herkes yün fani• 
lalarını , yün kazaklannı giymeğe 
barladı. Yakalar kalktı, en•eler 
içine büzüldü. Yazın yakın bir 
gün~ altında ~tlayan kavrulan 
tarlalar bile artık çatlaklnnı ka,,.. 
Yor ve kıra mukavemet etmek i
çin •ıkışıyor ... 

• Taze bellenmi, topraklann illi 
çıseleyen yağmur altındaki ko
kıısıı, mütemadiyen düşen, ~ 
kızıl yaprak fırtınaları altında e
ziliyor ve kayboluyor ... 

Yaz güne#nin fırınladığı çıp
lak kadın ko~ıarı gittikçe açılıyor 
pembeleşiy~ ve azar azar beyaz. 
/aşıyor .•• 

Durgun denizlerin, altın rıh gi. 
bi kumsallannda kuruyan gergin 
vücutlar tüylü ti( tikler irine bü
zülüyor. 

Nerede ise kıf adamakıllı bQf· ' 
layacak. Ve beyaz sakallı, esmer 
alınlı kı, baba, eı'i.nde buzdan han. 
çeri/ e köşe bOIJlannı tutacak ... 

Kağıt helvacuar kiiğıılannı top. 
ladılar... Kozhelvacısı oldular •• 

Sisli, paslı lstanbul •okaklann• 
da, namütenahi karanlıklar ören 
geceleri, zayıl, kıırada bir mumun 
aartşın ve bitkin ziyasile yırtma
ğa çalışarak, çukurlar, •u birikinti• 
/eri İçinde yuvo:rlanan ihtiyar bo. 
zacıların seslerini daha şimdiden 
işitir gibi oluyorum, ' 

ilk yağmurlar, günleri sanki su .. 
ya dayanamıyan bir kumaş par -

1 
çası gibi daralttı. Küçülttü. Ve 
gecenin siyah mantosu, delik•iz, 
deşiksiz bir şekilde gündüzlerin 
ta eteklerine kadar uzanıyor. 

Tabakların üstüne yayvan, tat .. 
Jı 6uz •afihalarından köprii ku
ran dondurmacılar çekildi. Buna 
mukabil, "Sıcak ke•tane kokuları 
genizi dolduruyor, ve cepleri ı'sı• 
tıyor... j 

llflkta tflk, karanlıkta karan .. 
lık arayanlar, plajlardan ainemı»< 
lara mahacnet ediyorlar ••• Her 
yer kapanıyor ve yalnız sinemacı. 
laruı bahtları arılıyor. 

1 

Y a~n yayılan ha.~k, kı,ın san
ki ıaınmak için biribirine •ıklf
mak liizımmıı gibi ıelıirde tekô
aüi etmeğe bOl}ladı ••• Beyoğlrmuıı 
ıuız çehresi, fİmdi gittikçe zen
ginlefiyor. Sahillerde vücutların • 
dan yüzlerini tefrik edemediğimüı 
kadınlarda artık bir ter:zli güzelli
ği, elbiae san'ati arıyoruz. Ve ne 
yazık ki boyalı ;;yüzlerine, rimelli 
gözlerine bakmakia iktifa ediyo. 
ruz ..• 

Çıplak bacaklar kayboldu .•. A· 
yakların aşık kemiklerini okfayarı 
zincir bilezikler kollarda sal~ 
nıyor •.• Göz yalnız ipeklerin pa,... 
lak ve sert akislerini süzebiliyor .• _ 

Nihayet Karakış gelecek ve ya
zın beyazlık ve ışık a~anda kara
ran bacaklar, kı"n uzun çizmele· 
rin karanlığı ve karalhsı içinde be· 
yazl4'acak .•. 

Kış geliyor ... 
Dün akfam bunu sahlepçi bile 

haykırarak haber verdi •.. 
Kimbilir altı ay mı, yedi ay mı, 

gene harcını yazın tozlarından yo
ğuran çamurlar içinde yuvarlana
cağız ... Değişmiyen yalnız onlar," 
O aokaklar ... O kaldırımlar •.• 

Ve yazı i•!Rbahan böyle uzun 
uzun bekleyeceğiz .•• 

Yağmur yağacak kar yağacalı •• 
Güne, cı:çacak ... Karlar eriyecek ... 
Bademler çiçeklenecek ... Nihayet 
•okalrlardaki çınarlarrn tomurcuk
ları, kundaktan yeni çıkmış birer 
çocuk eli gibi yapraklanacak ... 
Yaz gelecek ... O küçük eller birer 
.ille ?'acak ... Tekrar kıf gelecek. 
Ve bız tekrar yazı bekliyeceğiz ••• 

Fcıkat değifmeyen fey devam 
edecek: 

Sokaklar gene o sokak ... Kaldı
rım?ar gene o kaldırım •••• 

Mümtaz FAiK 

lskeaderiye postası 
lokenderi:re seferini yapmalmı olan 

Ege vapuru dün akşam saat 19 da, mu· 
tattan bir kaç l8M teehhürle, limanımı-
2* gelmip;ir. Gümrülder Umumu müdür 
lüğünce ittihaz edilen karar mucibince 
Iskenderiye ve Pireden binen yolcu.......: 
eıya11 üzerinde yapılacak gümrük mu
ayenesi lzmirde yapılmıt olduğundan 
dün akf&ID Gaı..ıa gümrüğünde yolcuı.. 
nn etYUH>m m_,,ene.;_ liizımı tı~ _.,tir. 
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L...:!kirler ve insanlar 

Ankara - Lübnan -
Bağdat (1) 

Ankara - Lübnan - Bağdat, bize 
Saliihattin Emin beyin ismini tanı
tan ilk kitaptır. Her ilk kitapt~ isti
dadın payı ne olursa olaun, hır a
cemilik de duyulması hemen he • 
men daima zaruridir. Bu acemilik 
ekseriya kendini mevzu ile ifade 
tarzı arasındaki uygunsuz • 
lukta gösterir. Salahatti~ f:~~ 
bey, her yeni başlıyanın duştugu 
bu hatadan kurtulamamış. 

Kitabı ismine, ve ismin altında 
"seyahat notlaı s,, kaydın.• taşıma· 
sına rağmen, gerçekten hır ıe>:ah~t 
kitabı değildir; çünkü muharrır bı
zi hiç bir zaman okuyanı, tasvir et
tiği yerlerin hayatına karıştır~ı • 
yor; bahsettiği insanları ona gos • 
teremiyor. 

Bu elbette ki bir kitap için bir 
kusuııdur. Fakat muharrir için de 
öyle mi? Buna şimdilik "evet,, ve
ya «hayır» diye bir cevap vermek 
zordur; muharririn bundan sonra· 
ki eseı !erini beklememiz lazımdır. 
Çünkü Salahattin Emin beyin söy
liyecek bir şeyi var, Ankara • Lüb
nan - Bağdat bunu hissettiriyor. O
nu söyliyemiyor, çünkü şekli seç -
mekte yanılmış; mevzuu, yani için
de taşıdığı "sırları0 bir seyahatna
me kılığı ile ifşa edilmeğe müsait 
değil. Salahattin Emin bey, Suri • 
ye' de, lrak'ta gördüklerinden zi .' 
yade kendisi ile meşguldur; içine 
bakıyor, dışarıda olanlara değil. 
Gördükleri içinden birkaç noktayı 
seçiyor ve - Zola'nın meşhur sa
nat tarifinin zıddına olarak - on
ların prisması (mentur) anasından 
kendi mizacını gösteriyor. Kitabın
da en aydınlık olan, en ziyade gö
zü çeken taraf kendi mizacıdır. 

Salahattin Emin -beye kendi mi
zacına bu kadar ehemmiyet verdi
ği için sitem edemeyiz; fakat onu 
söylemek için başka bir fekle baş
vurmasının daha doğru olacağını 
düşünmekten de kendimizi alama
yız. Mademki bu ilk kitabıdır, o e
debiyat hayatında bir gençtir; oku
duğu kitaplardan alınmıt ve ken
dinin sandığı bir fikir ve duygu ser 
mayeai bulunması tabiidin. Bunu 
bir kere söyleyip kurtulması lazım
dır; fakat bunu dökmek için seya
hat kitabı bir çare değildir; seya
hat kitabı etrafımıza bakarken 
mümkün olduğu kadar eski bildik
lerimizi unutmamızı istor. Taze bir 
bakış ... Bir muh'-l'ririn ilk kitabın
da bu meziyeti göstermesi çok zor, 
belki imkansızdırı. Ankara • Lüb • 
nan - Bağdat'ı okul'ken: "Muharrir 
bunu evinden çıkmadan' da yazabi
lirdi,, diye düşünüyoruz. 

Kitabın bir baska kusuru da her 
satırından bir ed~biyat kokusu çık· 
masıdır. Muharrir herhangi bir şe
yi ~adece kaydetmekten çekiniyor, 
onu muhakkak bir teşbih, bi" istia
reye bürümek istiyor. Daima "for
mule,, ler, yani bir müf&hedeyi, bir 
hissi birkaç kelimeye sıkıttırıveren 
ve böylelikle dikkate çarpan cüm
leler bulmağa çalıtıyor. Hem de 
bunu hissettiriyor. Paul Morand'ı 
okuduğu, ondan örnek aldığı belli. 
Muharıfrin gösterdiği gayret bi • 
zim de kendimizi bırakıvermemi • 
ze, onu sadelikle dinlememize ma· 
ni oluyor. Sanatkarca yazmak ar
zusu kitaba bir yoruculuk veriyor: 
"Himalaya eteklerinde parlıyun 
peygamber gülümsemesi, artık be
yaz emperyalistin kanlı dişlerini 
gölgeliyor • •• ,,. Böyle cümlelere 
daima raslanıyol"; bunlar insanın 
dikkatine çarptığı İçin okuyup he
men geçmek kabil değil; demek ki 
kari de bir gayret göstermeğe mec
bur oluyor ve bunun için yoruluyor. 
Zaten Morand'ın kitapları da insa
sa.nı bu suretle yorar. 

Salahattin Emin bey okuyanı böy 
le yoran bir "üslup" kullanmakta 
haklı mıdrr? Öz zenginliği nedir? 
Bunu, bundan sonııa yazacağı kitap 
ları .?kuduktan tonra anlıyacağız. 
~aru mecbur ettiği gayretin netice-
111 on~. ka~asında bir iz, çabukça
buk sılınmıyecek bir iz bırakabi
lirse elbette haklıdır. 

A:r;,kara • Bağdat • Lübnan, söy
lı:dıgım kusurlarına rağmen, belki 
bıraz da onlar için, "sympathie,, i
le kartrlanması lazımgelen kitap • 
Jıı:rdandır; çünkü muharrir yazıya . 
bir kıymet veriyor ve kendisinin ; 
bir sanatkar olnıası Iazınıgeldı'g~· · 1 

"C ını , 
unutmuyor. ultive,, bir insan ol-1 
duğu da belli. Ronıan değilse bile 
hikayede ve "essai" de muvaffak 
olacağını zannediyorum. 

Nurullah ATA 

( l) 1 cilt, 64 sayıla, 40 kuruş. 

1( Öz dilimizle ) Lik maçları başladı 
Bir baı parçalanabilir! 
Fakat bir ülke kolay 

paı"çalanamaz! 
Yugoslav Kralının ölümünden 

duyulan büyük azbuy (1) daha din
medi. Nanl dinebilir ki, bu hiç bek 
lenmedik bir ölümdü. Kral Alek • 
sandr, gelip güzel bir kral değil, 
bir budun (2) babası, idi. 

Demir bir elle; yurdunun birliği
ne engel olanları ortadan kaldırmlJ 
Yugoslavya'yı Balkanlı komşulari
le barıştırıp elele vermişti. Kendi"i 
barışıklık ülküsünün başında yer al 
mış olanlardan biri idi. 

Yaslara bürünen yalnız Yugos. 
lavya değildir. Onun ölümü ile bü
tün Avrupa. yerinden sarsddı. Ta
nıdık, tanımadık, uzak, yakın bü
tün ülkeierde kral Aleksandr için 
yas tutuluyor. Ortalığı yeniden ate
şe ve kana boğmak için pusu ku • 
ranlar bile Aleksandr'ın ölümüne 
sevinemediler. Çünkü, Yugoslav • 
ya'yı parçalamak için beslenen kö
tü düşünceler, daha ilk gününde 
!Uf<' düştü. Yeryüzünün dirlik dü
zenliğini bozmağa yeltenenler, bil
si?~er ki bir ~ralın başı parçalana
bılır, fakat bır ülke kolay kolay par 
~a.lanamaz. Alek~andr'ın başladığı 
ışı, sonuna kadar götürecek başlar 
Yugoslavya'da eksik değildir! 

Aleksandr'ın ölümü, ne Balkan 
Birliğini sarsacak, ne de bCl11fıklık 
ülküsüne kent vuracaktır. 

Kim beklerse görür. 
M. SALAHADDiN 

(1) Azbuy - Heyecan. (2) Budun -
Millet. 

Yangın başlangıcı 

(Başı 1 inci sahifede' 

Orhan, 1 s.mail, Odum. 
Az kaldı dünkü maç ta, evvelki hak• 

ki maç gibi beraberlikle bitecekti. Bu 
sütunlarda bu tarz oyunlan o kadar an
labnağa alıştık ki dünkü maç ;çin fazla 
yazacak bir ıey bulmıyoruz: Havadan 
ve rastgele vuruılar, lstanbulspor hü
cwn hattı yok gibi, Galataaaray hücwn 

bolü, necfen kendine has frrtizamına, gü. 
:zelliğine ve zevkine eriıtiremiyoruz an• 
iaıllmaz. 

ilk devrenin onuncu dakik_..ı.. Sü
leymaniyeliler, Vefa kalecisinin fena bir 
çıkııı yüzünden yegane gollerini yapb· 
!ar. Devre ort.alarma doğru Vfle "-'knnm 
da en ıiyi oynayan Muhte§"lll beraberlik 
nymnı yapb, 

Dün gece saat on birde Cumhuiryet 
refikimizin idarehanesi bir yanırm teh
likesi geçirmiştir. Kliıe dairesinde ça1ı. 
,ılrrken her nasılsa ecza atq ahnıt "" 
derhal itfaiyeye haber verilmiştir. Vak
tinde yetiıen itfaiyeni.n gayreti ile ateı, 
büyümesine meydan verilmeden söndü. 
rülmüıtür. 

Galata sanry 

Bugünkü program 
184 Khz. ISTANBUL 1621 m. 
18,30: FrantJ:zca ders, 19: PIBk. 19,30: Türk 

musikiıi (Fahire, aSfiye hanımlar Te Refik Te 

Fikret beyler.) 21: Etref Şefik b.,. tarafından 
lonEerans. 21,30: Stüdyo caz .,... tanao orke.
trasr. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz netriyatt. Goroboaoa cazı 

tarafından dans musilüıi. 19: Sa.at ayarı Tesaj.,. 
re. 20: Konferan•. 18 inci asra ait piyano m•• 

· &İkisi. 20,45: Konferan•. 21: Romen musikisi. 
22: Musahabe. 22.20: Kabara netriyab, 

Klı:z. PRAG, 470 m. 
19,05: Radyo piyesi, 20,10: Askeri konıer. 

20.SO: Neteli 1.1uıahabe. 21,15: Çekoslovakya 
reye aidiyorum? iıimli netriyat. 21.JO: Vala 
kralı Johann Strausıun eıerlerinde• parçalar. 
23,15: Plik. 23,30: Caz muıikiıi. 

223 Khz. V ARŞOVA, 1345 m, 
18,20: Piyano konıeri, Muıahabe. 19,tSı 

Hafifi muıiki. 19,45: Reportaj. 20: Popüler. 
ıarlular. - Muıahabe. 20.30: Pli.k. (caz fanta· 
zileri.J 20145: Muhtelif bahiıler. 21: Hafif mu• 
aiki. 21,45: Haberler. 22: Popüler. konser, -
Konferanı. 23: Konser ve relclim, 23,15: Danı 
muaikiıi, - Musahabe. 24.35: Plik. 1: Danı 
muıilıtiıi. 

hatb tesirsiz. iyi oyruyanlar pek az. 22 
kişi içinde bir tek futbolcu, lıtanbuspor
lu Fahri miikemmel bir oyun göstet-di. 
O it taraiırun oynadık lan oyun artık alı§• 
tığımız vechile bir tiirl Ü ( aroa futbolu) 
seviyesinden yukarı çıkaıruyor, 

Oyun baflar baılamaz lstanbuJsporun 
bir kaç akırum kesen Galata_..ylılar 
mukaJıil alem)- bafla<Wu, Km-Jı:bldı 

ikinci devrenin yedinci dakikası..da 
Vefa galibiyet golünü yaptıktan sonra 
lıiri penalt:HMlan olmak üzere ilci gol da
ha çrkararak maçı 4 -1 kazandı., 

ikinci devrede bir teY gözümüze çarp· 
tı. Süleymaniyenin müdafii Necdet ar
kadatlarına kızdı mı, darıldı mı, ne oldu 
bilmeyiz, t.ıı yirmi dakika ve sanki 1-
:.>r ol va:riyetinde sahanın içinde dura-

545 Khz. BUOAPEŞTE, 550 m. 
19,40: Harpa konseri, 20,10: Musahabe, 20,45 

Orlceıtra . 21.15: Haberler. 21ı35: Plik. - Mu· 
ıahabe. 23,40: Siwan musilöai. 

Be11 gol ile Beylerbeyi mağ,lup eden Topkapı takum 

Khz, LUKSEMBURG, 1304 m. 
Fransız •ktanu. 20,30: Haberler, 20,35: T ... 

aanni. 21: Haberler. 21,30: Franaıa muıikisi. 
22: iktisadi netriyat. 22,05: Konıerin devamı. 
22,45! Karttık neıeli •e muıikili netriyat 23 45 
Dan• pli.kları. • ' 

841 Khz. BERLIN. 357 m. 
18,45: Karanlık olunca ... 19,05: Yaylı au1ar 

lcuarteti, 19,50: "Patateı harbi., iıimli •keç. 
20,40: Aktanı haberleri. 21,10: Neteli neıriyat, 
23: Hab~rler. 23.20: Danı muıi&r.iai. 

592 Khz. ViYANA 507m • 
18,25 Hafif muıiki, 19,15 Halk ıarkıları, 

1~,45 Haberler, 20 Verdi'nin eserlerinden 
Aıda operası, 23 Dana muailciai, 23,30 Haber
ler, 23,50 D•nıın devamı, 1 Gece konseri 
Pli.k. ' 

Khz. KONIGSBERG, 291 m. 
19,25: Orl" muaikiai. 19,55: Ha•a raporu. 

20: Akt~m konıeri. 21: Haberler. 21,30ı "Kay· 
bolan vala., iaimli Robert Stolzun opereti. 
23: Haberler. 23,30: Dana musikisi. 

950 Khz. BRESLAU, 316 m, 
~9,2?ı Al<-~üı.lite. - Muhtelif bahisler, 20,30: 

Mn.:ahı nefirty3t. 21: Günün kııa haberleri 21 
15 ~·~•.tık neıriy•t. 23: aHberler, 23,20: Danı' 
mu•ıkısı. 

686 Kbz, BELGRAT, 437 m, 
20: Muıah..be. 20,30: Plik, 20.SO: Reklam .. 

lar .. 21: Konferana, 21,30: kralın orkeıtra he
~eh tarafından konser. 23,30: Popüler ıarkılar 
24: Dans pliltları, · 

-Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci ıınıf mütehaısıı 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 
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akınlar arasında ilk devre aayısız bitti. 1 
Bu devrede oyun miitevazin uıyılabilir. 

ikinci devrede Galatn.,.ray pd< hafif 
bir hakimiyet tesis etti. Ôn beıinci daki· 
kada saidan bir korner eına11nda mua• 
vin İbrahim kafa · e topu lstanbulıpor 
ağlanna takarak Galatasaray taknnınuı 
1 .O glibiyetini temin etti. 

T opkapı 5 - Beylerbeyi 2 
ikinci kümenin Topkapı takımı Bey• 

lerbeyini 5 • 2 yendi. 
B takımları arasında 

Galatasaray ve lstanbulspor B takım
lannm maçı da gene Galatasaraylılann 
galilMyetile neticelendi. Bu maçı Galata• 
ıaray 4 • 1 kazandı. 

Genç takımlar arasında 
Galatasaray • lııtanbulspor genç ta• 

kıınları maçı da O • 3 Galatasaray lehine 
netilecelenmiştir. 

Vela 4 - Süleymaniye 1 
Vefa • Süleymaniye bıirinci talaml•ı 

dün F enerbahçe stadında ilk ıik INIÇlan• 
ru oynadılar • 

Cafer beyin hakemliği altın~ Vele
nın Gaziden mahnun takrmile Siileyma
niyenin tam takımı arasında oynanan bu 
maç kamıa karıııktı. Böyle bir oyuna 
(Boks • güreş - jiyujutau) halita11 de
mek daha doğru olur. 

Zavallı hakemin tekmeleri, fa1'Ulleri, 
sertlikleri cezalandınnaık için düdük çal· 
maktan nefesi tükendi ve Vefadan bir, 
Süleymaniyeden iki oyuncuyu oyundan 
çıkarması bu sertliğe set çekemedi. Fut• 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hı.:l'İk ve. hayat Üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sıgortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmak.tadır. 
Telefon : 4.4887 .6648 

rak bir defa olsun oyuna müdabale ~ 
di. Bu hal, bir futbol maçında ıı:öze hiç 
l<ı hoı gôrümneyen bir manzaradır, 

Kasım:ıaşa - Hilal 
lı.incô kümenin Kaıımpaıa - Hilô.l ma-

• 

lleftRtdJ - Çanalilalc 

çı hayli zevkli oldıı ve Kaamıpapldv 
2 • 1 kazandılar. 

B takımları arasında 
Süleymaniye ve Vele. B takanları araam 
daki maç tamamile mütevazıin bir oyun
dan oonra sayısız olarak berabere bitti. 

Genç takımlar arasında 
Vefa genç takımı güzel bir OY,Undan 

sonra Sülcymaniye ıı:enç takurunı 5 • O 
yendi, 

Esat HAN'"DUN 
Türkiye birincilikleri lstanbul 

grupu maçları 
Dün Şeref otadmda yapılan gı-up bi

rincilikleri müsabakasında bütün tahmin 
ve ıniilahazalar hilafına Bandırro.t Bali
kcsiri 3 -O mağlup ederek tasfiy:>ye uğ
raımıştn'. ikinci oyunu lstanbut şampi
yor.u Beşiktaş Çanakkale ıampiyonu ile 
yapmıştır. Maçın hemen ilk dakikasında 
ilk golu atan Betiklan tamamile hakim 
bir oyunla rakibini 6 • O yenerek müsaba 

Müessif ötüm 
Trabzon eıreftndan Hafız Zühtü E

fendi zade Sandıkemini Hakkı Efendi ir
ôhal etmiıtir. Cenaze&i bugünkü cumar
teıııi günü aaat on ikide Galatada doğru 
sokakta dokuz numaralı merhum Hafız 
Rakım Efendi hanesinden kaloebrılamk 

Arap camli tmfinde namazı kılındıkbm 
sonra Eyübe nakil ve defnolunacakt.... 
Ce-'>ıhak rahmet eylesin. Kederli ailesi
ne taziyet beyan ederiz. 

Himayei Etf al cemıyetının 
tebrik tel2rafnamcleri 
Himayeietfal cemiyeti; tebrik telgraf· 

ları için zarif, süslü telgraf kağıtları ih
das etmiştİT. Bu her telgraf merkezinde 
bulunur. Tebrik telgrafınızın bu süslü 
kağıtla muhatabnuza verilmesini istet'
ıaeniz arzunzu tel1traf memuruna söyleyi
niz Telgraf Üzerinden baıka vereceğiniz 
15 kuruı maksadınızı temin eder. Tebrik 
telgrafnuzı süslü kağıtla alan İnulı.atabı
nrz fazla mc.nınun olacağına ve zarar etini 
ze hükmedeceğine §Üphe yoktur. 

Qjnkü hava 
Sıfır derecei hararete ve deniz seviye

sine indirilmiı barometre bu sabah: 
Saat 7 de 763, saat 14 te 764 

Hararet derecesi saat 7 de İ5,5 
Hararet dereceı;i saatl4 te 16,5 

Azami haTaret derecesi saat ı 4 te 20 
Asgari hararet derecesi saat 14 le 14,05 

Rüzgar umumiyetle fİmalden esmİf· 
tir. Azami sürati oniyede (12) metteye 
çıkmııtır. Dün, sabaha kadar yağan yağ
murun mikt'H"I (3) milimetredir. 

irtihal 
iktisat müderrisi Zühtü ve dava veki· 

VAPURCU!. 
TURK ANONiM ŞIR 

lST ANBUL ACENTA 
Liman Hım, TelJon: 

Trabzon yolu 
S k vapuru 

8 arya 14 Teırinle 
p AZAR ııünü saat 20 de 
rıhtımından kalkacak. Gidiıt• 
guldak, 1 ne bolu, Ayancık, S 
Onye, Ordu, Gireson, Tirebolt1, 
rele, Trabzon ve Rizeye. o· 
bunlara ilaveten Of, ve Sü 
uğrayacaktır. 

Karabiga yo 
CUMARTESİ ve Ç 

SAMBA, günleri saat 20 de 
hane rıhturundan bir vapur 
Gidit ve dönüıte mutat iak 
uğrar. 

İzmit yolu 
CUMA, PAZAR, SA 

ÇARŞAMBA, gÜnleri bir 

saat 9 da Tophane rıhl'ıınından 

Mudanya yol 
Cumartesi gününden ınaad• 

gün ıaat 9,30 da Mudanya 
Tophane rıhtımından 
kar. 

li Ahmet Sabri ve Kemal beylerin valde- !!•••••••••••••-! 
leri Ayiıe hanım cuma giinü akşam ÜlıtÜ 

Deniz yolla vefat etmiıtir. Cenazesi bugün Kıztaıın
da Sabri beyin hanesinden on bir buçuk 
raddelerinde kaldırılarak aile makberesi
ne defnedilecektir. Kederdide aileoine 
beyanı taziyet ederiz. 

YENi NESRIY AT 

Yolların sesi 
Bu edebiyat mecmuMırun 22 inci sa

yısı çı4muşt•r. içerisinde bir çok genç ıa· 
irlerimizin şiirleri ve mütenevvi yazılar 
vardn'. 

lzmir rehberi 
lzmir ve havalisi Aıan itika muhiple

ri cemiyeti lzimr rehberi ve onun kısası 
olarak ta türkçe ve franaızca lzmir pa· 
tıoıramaıı neıretmittir. 

" Saray ,, sinemasında 
(Eski Glorya) 

Raıit Rıza tiyatrosu 
16 teırinievvel salı 17 çarşamba 

Kendisinin Gölgesi 
Nakleden Yusuf Sururi Bey, ele.korlar 

D grubu 
15 teıriıuıvvel pazartesi akf"llU 

saat 8,30 da 

Kadıköy Hale ıinemaımda 

Hedefsiz Buseler 
7ı45 

TEPEBAŞIŞEHIR 
TlYATROSUNDA 

Aktam fıtıft~oi 9tlifııjftJ 1 

saat 20 de ehirTiyatl'o1o 

v~0l~zrı 1[1111111111!11 
20 Tablo \\\ 111 Yazan F. M. Dos-

toyevsky. Tercüme 111 

eden Retat Nuri. 
• • • 

Eski Fransız Tiyatrosunda· 

&u ak.tam saat 20 de 
YARAŞA OPERET 

3 perde, Besteliyen Y ohann Strauss 
Tercüme eden: Ekrem Raşit. 
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MÜESSESELERİ 
Ankararun modern her türlii kitap, 
ıı:azete ve mecmua ile model ve fotoğ
raf levaznnı ihtiyacına cevap veren 
yegane müesseselerdir. 

Merkezi : Maarif Vekô.leti kartı· 
•mda Şut.Mi : Saman pazarı. Telefon: 
33T1., lıtanbul ıubemizde Ankararun 
netriyatmı bulabilirsiniz.- ikdam 
yurdu ittiıalinde. 
.. 1 ....................... .... 

7144 

ka haricine çıkarmııtır. Son müsabaka 
Bursa • Kocaeli ıampiyonlan ara11nda 
zevkli bir çekişme halinde devam etmiş 
ve Bursanın 4 • 1 galibiyetile neticelen 
mişt:ir. 

Güreş şampiyonluğu 
ı933 - 1934 senesi gÜTeş şampiyon· 

luğunun ilk kıamı dün Haliç kulübünde 
yapılmıştır. 

56 Kiloda Omer (Haliç) birinci, Ah
met (Kasımpaşa) ikinci, Ali (Kuınkapı) 
üçüncü oldular. • 

61 Kiloda Omer (Kumkapı) birinci, 
K.ami.I ( Kumkapı) ikinciliği, Servet 
(Kumkapı) üçüncülüğü aldılar. 

66 ve 72 Kiloların müsabakaları bu 
cuma Kumkapı kulübünde; 79, 87 kilo
larla ağır sikletlel'İn miisabakaları 26 teı 
rinievvel cuma günü betiktaı kulübiincle 
yapılacaktr. 

iŞLETMESi 
A-teleri ı Karaköy Köprilıll'.ıl 

Tel. 42362 - Sirkeci Miibür 

1111--·Haa. Tel 22740ı4m-~tl 

Ayvalık Sür' at 
yolu 

MERSİN vapuru 13 Birİf 
Tetrin CUMARTESİ 18 
Sirkeci rıhtımından kalkacak 
Ayvalık yolunun mutat isk 
!erine uğııayarak İzmir' e i 
dönecektir, (6661) 

Mersin yolu 
KONYA vapuru 14 Bi. 
'ft:trin PAZAR 10 da Si~ 
rıhtımından kalkacak.Kiditte 
nakkale, İzmir, KUfada.sı, 
lük, Bodrum, Rodos, Marın 
Dalyan, Fethiye, Kalkan, 
Finike, Antalya, Mersin'e. 
nüfte bunlara ilaveten Al 
ve Gelibolu'ya uğrayacaktır. 
(6662) 

KARA DENi 
Cumartesi Posta 

VATAN vapuru 13 Bi' 
Teşrin CUl\'IARTESl ıs 
Galata rıhtımından kalka~ 
Giditte İnebolu, Sinop, Sa~ 
Giresun, Trabzon, Rize, Has: 
ya. Dönütte bunlara ili.v~ 
Pazar, Sürmene, Fatsa ve "" 
ye'ye uğrayacaktır. (6616) 1', 
-::::-----=----"'.7' 

Rize - Portsait 
9 Birinci SALJ fllııDıı 
Teırln itlb 

İıkeııderlye p t • 
poıtalarımıı or saı 
de uğrayacaklar •• dl!ıı•J 

eyııı Yapurlar Karad~ 

ı•ç•· Rı"ze'ye kadar 
rek dece 

dlr. KaradenİI lıkeleleriıı 

lzmir, Pire, 111 
kendeı:iye •• Po 

• t içia •• bu lıkelel :--.ı 
Sal Karadenu iıkelalarl ır 

doğru konişmef 
to ile aktarma 
yük alınacaktır. (6474) 691'. 

lli~l iye 
Aınn umdeıi "MILLIYE1 ~ 

ABONE ÜCRETLE~· 
Türluye ıı:nı ti~ 

L. K. f 
3 aylıft •• • •• • • 4 - t-4 
6 ......... 750 :s 

12 H • • o • o o • 14 -
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SİNEMA 

/e neral Y <!tı'in zehirli çayından bir saA ne 

Türkte 

Jeneral Yen'in zehirli 
çayı I 

Bq hafta Turk sineınaımda Jen ...... 
j ". en'in zehôrli 9"YI ismind.e ~sızca eo~ 

lu bir film gö.terilmektedir. Film ~ gu 
:tel 'Ye zengindir. Bir çok ma..Wlar ihtı.· 
Yarından çekinilmemiştir .. Mevzu.~ ırl< 
la beyaz •k arasındaki bır sevgının t<>; 
-.diifi bütiln ihtiyaçları, bütÜn kuvvet> 
ile göstermektedir. Çinde geçen bir çok 
v..kayii, Şanghay sokakl~ı ye. niha1:et 
ll«rbi·n bütün kuvvet ve flddetını bu fılm 

Yesıİnde gönnek mümkündür. Mev~u 
ıao itibarile çok au:iptir. Mepn Dovıeı 
Şanghayda bir komiayoncu olan nişanlı
.1.ı doktor Robert Sh-ike ile evlenmek Ü· 

oraya geliyor. Fakat aralarmd~ 
11.iç. bir aık rabıtaaı yoktur. Sni ailel.e
rınuı arzulan üzerine evleneceklerdır. 
itte bu esnada harp patlıyor. Bütün şo

. ..ıevı.... içindedir. Ve facialar facia-
ları takip etm~<tedir. 

Tam evlenecekleri günü: Robert fe
bir haber alır: Şehir civarınd ki Da

Yülit:amm bulunduğu yere harp son d.,...,. 
ce yaklaflDlştır. Oradaki çocuklarm ha
yatı tehlikededir. 

Megan ile nişanhaı hemen oraya ko
tarlar. Çoouklannı kurtarırlar... Feda
karlık yapılmıştır. Fakat ne çare ki dö
nerken genç kız bir Çinli aakerinin ıtiı>· 
çii'inin darbesi altında düşer ve baydır.M 

Megan artık sevgiliainden aynlmıf ve 
esir dütmiiştür. Ayıldığı zaman tamaml· 
le nbancı, bir muhit içinde, Çin krtaat.ı 
Baılcumandanı Jencral y ..,..•;n treninde
dir. 

B.ir müddet sonra genç kız doğrudan 
doğnıya j...,......ıın sarayına almmı§lır• 
Burada yapayalnızdrr. Hep çekik gözlü, 
ları tenli insanların içindedir. Bereket 
"ersin bunların arasında Jeneralın mali 
mütaviti olarak bulunana bir tek Ameri· 
kalı "ardır. 

Megan burada yaşamağa mecburdur. 
itte bu zaman zariında genç luT.nı 
bir fey na.zan dikkatini cel.beder. 

Jeneralm gözdesi Mah - li Jeneralın te meıhur olmuıtıll'. Futbol şampiyonu-
yaverile aev.ipıelcte ve her ikisi de kartı ' dur. Heri.esin gözdes.idir. Bilhassa genç 
tarafa casu•luk ~dır. Amerikalı kızlar ondan çok hotlanmaktadll'lar. Bu 
mali mÜşavir çok defa Jenerala bu §üp· meyanda Rosaile de vardi!'. Tony artık 
besinden bahsetmiştir. Fakat Jeneral bü- Rosaile'ye her §eyi anlatmıı ve iki genç 
tün bu ihbarlara hiç kulak •umamııtır. evlenmeğe karar venmılerdir. Rosaile bu 
Onun bir tek düşüncesi vardrr: Megan' karannı babasına söylüyor. Fakat baba-
ın .kalbine bakim olınak... 11 kızının fakir, hayatının kazanmalı: mec-

Onun için genç keza bir esir gibi de- huriyeti~d~ olan bir adamla evlenmesine 
ğil adeta ı,;.. kraliçe gibi m~e et- razı ~eğıldir. Her ıeye nt:nen ·ki genç 
mektedir. Fakat aralannda Seddiçan ka- evlenıyorlar. Kızının Tony den vazgeçe
dar genit ve aıılmaz bir mania vardır. miy~eğini anlayan babaıı da bu izdiva· 
O da ırk farkıdır. lıte filmde bu nokta- ca nıhayet razı olur. 
nın tmarüz ettirildiğmi görüyoruz. Fil- Bu mevzuda kahramanlann Tony ya. 
min aıh olan romanın :iımi de "Seddi.. nİ Ramon Nova.rro ve Roaa.lie yani 
9İn dir. Madge Ewance olmalarma rağmen en 

Heyelıİ umumiyesi itibarile film çok uzun rollet"i bunlar oynamıyorlar. He-
güzeldir. Gerek hiui noktai nazardan men hemen bu filmde oynayan bütün ar-
gerek intrika noktai nazarından çok mü- tistlerin rolleri hep ayni derecededir. 
kemmeldir. Fotoğrafı güzeldır. Sahneler Bütün vaka iiniveraitede geçmektedir. 
heyecanlıdır. Arti•tler muvaffak olmuş- Ora.dakıi apor hayatını çok canlı olarak 
!ardır. gösterilmektedir. Film baştan sona ka

Melekte 

Asri talebe 
Melek oinemaaı bu hafta Aari talebe 

ismindeki fransızca aözlü filmi göater
mektedir. Mevzu §Öyledir: 

Tony Annetto babaaırun ustabaşı ol
duğu bir çelik fabrikasında ameledir. Bir 
gün patronun kızı Rosalie'yi görüyor çok 
beğeniyor. Tony nihayet, Yale öniverai
te sine girmek fırsatını buluyor. Rosalie' 
nin kardeşi de ayni üniveraitededir. Bir 
cün kardeşini görmeğe geldiği zaman To
ny ile karşılaşıyor. Tony kendisini edci
denberi tanıdığını ıöyleyor. Kız hatır
lamıyor. 

"- Bilmiyor musunuz, diyor. Bir gun 
bacağmızı bile tubnuttum.,, 

Hoppala!. .• Filhakika o fabrikada iken 
Rosalie üıtünii kirlctnUıti, Tony de ail
kelemek için bacağını tutmuıtu. Krz bü
tün bu tahilatı bilmediğinden T ony'nin 
aö:derini kendiıiD"e hakaret telıi.kki edi
)'OI'. Meseleyi kız kardeıine anlabyor. 
Kardqi de T ony'ye kin beslemeğe baılı
yor. 

Ders aenesi nihayetinde Tony mektep-

Sümerde gösterilen filmden bir sahn • 

dar hareketlidir. l'(e yazık ki Raınon No
varro çok donuktur kmdisinden kle· 
nilen canhlriı ao.teremernittir. M.dgo 
Ewance için de ayni ıey ıaöylen bil r. 
Fakat yukarda dediğimiz g'ibi bu filmd.. 
yük yalnQ: bu iloi artistin üzerinde de
ğildir. Mektep talebeainin her biri ayn 
ayn birer kahramandı.r. Ve Amerikan 
mektep hayatı güzel tasvir edildiğinden 
film ıonuna kadar zevkle aeyredilebilir. 

ipekte 

Rasputin ve Ça:riçe 
ipek ainemaaında bu hafta Raspu1in 

filmi gösteriliyor. Hani şu etrafında u
•un uzadıya dedikodu yaPllan film ... 
Okuyuculanmız hatırlarlar: Bund n 

haylı müddet evvel Rus prenseslerinden 
Prenaes Y usupof, bu filmi vücude geti
ren firma aleyhine bir dava a..,....,..ı.: Nata
§0 rolünde kendis.ini fena vaziyetlerde 
teşhir edilme.inden dolayı Londrada bir 
dava açmıı ve finnayı hayli bir _... ve 
ziyan venneğe malı.kıim ettinnişti. 

1,ıe bu dedikodulu film, ilk gÖ•terildi-

!Tayyarepiyangosuçekildil Yeni.ş~hir .. 
Meclısıne dogru 

Dünkü keşi dede kazanan numaı alar ... (Başı 1 inci sahifede) 
reylerini ı1;tjn1al edenıe'lt":ı yurltaılat 
dün, kaymakamlık dairelı;:ı-ıııde bulundu· 
-.·uJan sandıklara giderek ı·eylcrinı &tmıt· 
iardır. Perıembe güniı nkı3nunı. kadar 
muayyen miktarı doldurdmam1~ olan ka .. 
zalarda dün ekseriyet teıııin echfmi~tir. 
Nuabın haaıl olduğu .uılaşıloıaktadır. 
Bir çok kazalarda, bü.tün int:hap ınüd
detince kadınların yüzde elli nİ!ibetindo 
seçime ittirak ettikleri görUlmuşllir Bu 
mıktar bazı kazalarda yüzde 25 - 35 ara
sındadır. M.ııamafih aatl netice reylerin 
ayrılmaıından &0nra alınacaktır. 

25 bin lira kazanan 
11339 

2 bin lira kazananlar 
10987 23435 
1500 lira kazananlar 

1116 1593 9255 11236 20448 
1000 lira kazananlar 

1071 2813 5369 18347 20007 

410 
2156 
3747 
5452 
6296 
7316 
9138 

10135 
11096 
12896 
14353 
15611 
17234 
19138 
20889 
22622 
23613 

303 
3524 
5729 
8039 

10851 
14554 
18445 

223 
1328 
2839 
3814 
4481 
5101 
5672 
7752 
9054 

11437 
12879 
14668 
15630 
16420 
1'11481 
19521 
20794 
22151 
22995 
23900 

22 
378 

1013 
2170 
2965 
3354 
4245 
5646 
6291 
6873 
7679 
7964 

20597 21293 
500 lira kazananlar 
857 1096 1137 1315 2005 

2825 3456 3664 3696 3726 
3939 4519 4531 4888 5011 
5473 5677 6003 6179 6237 
6312 6574 6589 7064 7156 
7841 7983 8430 8677 8946 
9158 9436 9461 9927 10048 

10233 10283 10496 10551 10849 
1113 11167 11549 11944 12813 

13241 13283 13923 13992 14065 
14406 14527 14550 14929 15342 
15728 16691 16809 16897 16965 
17294 17499 17841 17148 19125 
19268 19274 19322 19508 20054 
21541 21829 21869 22086 22527 
23053 23068 23311 23321 23405 
23792 24468 24928 
200 lira kazananlar 

712 1381 2396 2546 3491 
4064 4126 5046 5521 5586 
6467 6486 6591 6685 7058 
8251 8401 9275 10206 10406 

11808 11860 13442 14310 14522 
14049 15765 16927 17228 17508 
19742 20266 22722 22876 23942 

70 lira kazananlar 
266 388 456 958 1157 

1506 2149 2286 2534 2839 
3139 3186 3191 '3527 3593 
4043 4221 4236 4354 4471 
4571 4522 4641 4793 5093 
5108 5169 5175 5375 5496 
5709 5973 6849 7319 7382 
7942 8176 8607 8759 8983 
9495 9557 9745 10236 10873 

11593 11636 11648 12355 12447 
lL\~1 13357 13766 13823 14216 
14856 14912 15353 15416 15483 
15823 15849 16132 16243 16402 
16821 16881 17620 18044 18220 
18539 18714 18751 19003 19043 
19528 20023 20144 20623 20696 
20869 21336 21375 21903 22040 
22287 22522 22905 22909 22927 
23060 23077 23603 23634 23812 
23928 24085 24373 24694 24935 

50 lira kazananlar 
24 31 180 261 293 

443 640 576 602 636 
1141 1695 1988 2002 2099 
2327 2381 2405 2678 2837 
2986 3044 3055 3086 3127 
3575 3608 3773 3784 4181 
4396 4693 4800 4872 5368 
5733 5226 5957 1009 6010 
6585 6631 6670 6801 6821 
6957 6988 7000 7244 7392 
7803 7847 7846 7887 7930 
8052 8336 8467 8491 8510 

ği günden itibaren "lpek.,te fe"kalade 
bır rağbete mazhar olmuştur. O kadar 
ki, bir tek bot yer blmanuı ve geç ge
lenler •yal<la beldemeğe mecbur olmuş
lardr. Filmin cazibesi belki tarihi ol
maktan ziyade Rus papası Raoputin'in 
Rusya sar,'\vlarında geçirdiği fevkalade 
maceralardan ileri gelmektedir. Fakat ıu
rası muhakkaktır ki filmde bu •ahne· 
ler ihmal dilmittir. Hatta diy biliriz ki 
Prenses Yuıupof'un davayı kazanması j .. 

çin de esaslı bir sebep yoktu•-. Çünkü 
Nalaf& hiçte tethir edilmemiştir. Ve hat
ta mazlum bir mevkide bırakılmııtır. 

Raputin'i herkeı tanır, mevzuunu kı
saca anlatalon: 

Çaroviç, yani Çarın oğlu bir gün fe· 
na halde hastalanır. H ... yerden doktor
lar celbedilir. Bu doktorlar tedaviden a
cizdirler. Nihayet Rus papaaı Raoputin 
meydana çıkar. Bunda fevkalade bir kuv
vet vardır. Sihirbazın birisidir. Dok
torlann tedavi edemediği bu hastalığı 
gözlerile tedavi ed .... Çocuğu yürübne
ğe batlatır. Herkea hayrettedir. 

Bundan sonra rtık Rasputin'ln ıaray. 
da fevkalade bir mevki alabtlmeai için 
sebep yoktur. Papas sarayda yerleşir. 
Aırtığı astık, kestiği kestiktir. Artık Rus
ya tahtına bile göz dikmeğe başlamış· 
tır. Ruayayı harbe sürüklemeğe varın
caya kadar iti ileri götürmüştür. Fakat 
aleyhtarları buna razı değildirler. E,, 
nihayet Rasputin bir eğlenti gecesi ze
hirlenir ve öldürülür ... 

Film heyti umumiyesi itibarile güzel
dir. Raspııtin rolünde Lionel Ba~ 

1
. -., ... ore 

bay ı muvaffak olmıq yüzüne bir aihir-
bazın kuvvetli ifadelerini vermiştir. Jhon 

Barryınore da muvaff k •analkô.rlardan
dır. Fakat üç kardetlerin karm Ethel 

Barryınore Çari~ rolüne!~ silik kalmıı
tır. 

Seyirci filmde Raspu tin'in sefalet ve 
sefahaıt •ahnelerini gör~e'-' • - 't d . . "'-,,. ~--nı umı er-
ken kilise çanlarile ve dualarile sık cık 
.kartdanmaktadn-. ilk kilise sahneli bil
hasıa çok uzun ve aıkıcıdır. Mutemadi
yen çan •et!i ve kiliae duası dinlemekten 
İnaanın kulakları yorulnıaktadır. 

Son zehirlenme sah · • 'd' ak nesı ıyı ır, nıer .. 
1~. ve he~ecanlıdır. Bilhaasa Rasputin ıo
lunde Lıonel ölürken çok muvaffak ol
muıtur. 

Film heyeti umumiyes.i ·ı ki . . . ı e zev e iey-
redılebıhr. F otog' rafi ba I d h . 

zı yer er e arı .. 
lrulade güzel bazı yerlerde çok f dır 
Okda 

ena . 
a r ki İnsan filmi ,._. 

.. n "'' ayn ayrı 
i)el'ator tarafından çekildiğini zannet

mektedir. 

8553 
9250 
9813 

10835 
ll424 
12079 
12949 
13804 
14507 
15924 
16275 
16692 
17250 
18645 
18965 
19907 
20989 
21285 
21996 
22369 
Z3064 
23563 
24492 

8866 8988 9608 9122 9136 
9263 9267 9378 9449 9611 

10208 10260 10385 10747 10746 
10896 11046 11069 11201 11368 
11470 11578 11605 11805 12060 
12114 12600 12623 12753 12874 
12967 13200 134<t.i 13781 13793 
12807 13917 13940 13143 14349 
14569 14948 15148 15564 15592 
15955 15998 16044 16053 16089 
16304 16333 16368 16586 16605 
16751 16910 16962 16994 17117 
17271 17357 17790 17916 18452 
18736 18750 18879 18939 18961 
18979 19096 19145 18398 19401 
19917 19946 20702 20806 20931 
210?3 21079 21198 21242 21260 
21406 21777 21870 21934 21951 
22059 22097 22126 22196 22290 
22518 22705 22845 22874 22943 
23090 23095 23189 23225 23421 
23957 23995 24047 24056 24172 
24673 24736 24849 24854 

40 lira kazananlar 
45 52 78 211 216 259 

301 329 394 409 447 536 
547 548 591 679 681 68S 
698 734 799 819 824 834 
842 867 873 934 1011 1016 

1072 1090 1184 1203 1222 1368 
1431 1459 1465 1476 1502 1501 
1523 1546 1560 1622 1651 1835 
1979 2094 2159 2182 2335 2340 
2388 2513 2585 2724 2761 2800 
2829 2845 2858 2904 2915 2956 
3013 3026 3068 3106 3122 3241 
3245 3265 3336 3479 3492 3493 
3495 3517 2525 2553 3568 3635 
2722 3921 3981 3991 4073 4080 
4113 4118 4172 4228 4355 44l'l 
4A51 ~528 4589 4656 4747 4863 
4903 4942 4965 5078 5125 5180 
5ıö6 5249 5271 5315 5382 5387 
5413 5480 5502 5536 5570 5605 
5685 5721 5731 5762 5766 5854 
5879 5881 5974 5981 5984 6015 
6079 6100 6108 6156 6262 6274 
6316 6341 6342 6374 6375 638:? 
6397 6421 6426 6435 6436 6447 
6537 6564 6733 6755 6775 6841 
6872 6968 6969 6998 7037 7065 
7100 7105 7206 7207 7223 7225 
7228 "n.67 7275 7324 7375 7399 
7410 7696 7728 7763 7774 7853 
7970 8021 8067 8103 8122 8125 
8125 8153 8179 8188 8191 8198 
8206 8217 8285 8338 8368 8466 
8467 8494 8543 8546 8624 8678 
8769 8803 881 o 8823 8846 8859 
8888 8913 8921 8963 8987 8990 
9070 9084 9193 9233 9285 9313 
9333 9427 9449 9573 9602 9611 
9616 9637 9642 9644 9669 9716 
9738 9758 9830 9909 9917 9919 
9939 9965 9994 10080 10181 10243 

10290 \1)363 10400 10420 10521 10554 
10587 IJ588 106GO 10692 10744 10752 
10821 1ü;ô4 10960 10970 11043 11085 
11121 11136 11111 ıız15 11242 11266 
11301 11358 11398 11407 11425 11438 
11459 11551 11568 11681 11721 1.176·1 
il 955 11967 11970 12047 12052 12101 
12190 12217 12333 12340 12374 12413 
12440 12444 12473 12471 12512 1252~ 
12584 12617 12778 12804 12947 12957 
12959 12980 13011 13017 13020 13043 
13059 13086 13Q88 13090 13091 13100 
13109 13249 13275 13280 13375 13384 
13390 13400 13408 13473 13536 135411 
13574 13616 13636 13709 13777 13885 
13960 13980 14006 14035 14050 14161 
14196 14223 14225 14292 14296 14396 
14422 14490 14529 14526 14633 14634 
14720 14725 14737 14762 14896 1489d 
14906 14953 14956 15028 15066 15128 
15162 15255 15286 15300 15361 15419 
15425 15431 15575 15619 15670 15713 
15745 15772 15798 15826 15847 15855 
15878 15899 15918 

16010 16106 16126 16150 16191 
16299 16340 16342 1~372 16388 
16451 16459 16482 16485 16511 
16528 16677 16740 16780 16829 
16833 16856 16889 16917 16931 
16960 17014 17047 17075 17137 
17167 17197 17218 17257 17277 
17366 17397 17502 17537 17546 
17548 17614 17665 17680 17682 
17683 17694 17786 17844 17915 
17927 17936 17957 18028 18081 
18176 18213 18264 18353 18367 
18397 18515 18518 18595 18622 
18623 18708 18725 18759 18849 
18869 18884 18966 18968 18973 
19022 19042 19059 19160 19259 
19261 19293 19352 19411 19455 

· 19463 19466 19559 19615 19666 
19647 19673 19734 19773 19799 
19803 19819 19834 19854 19888 
19907 19955 19989 20028 20030 
20049 20107 20122 20197 20217 
20291 20295 20322 20363 20369 
20416 20430 20437 20480 20515 
20541 20547 20553 20705 20819 
20838 20856 20905 20928 20966 
20979 20981 21006 21010 21036 
21038 21161 21223 21301 21309 
21325 21408 21456 21475 21517 
21660 21676 21752 21855 21893 
21901 21955 21958 21987 21988 
22075 22124 22211 '22229 22230 
22278 22283 22333 ·22347 22391 
22477 22508 22547 22636 22699 
22753 22770 22797 22947 22978 
23155 23229 23268 23302 23476 
23521 23690 23722 23734 23801 
23829 23940 23961 23983 24167 
24228 24244 24265 24279 24286 
24310 24346 24399 24400 24438 
24615 24629 24669 24760 24797 
24869 24883 24897 24908 24919 
24940 24966 24970 

Hasköy, Halıcıoğlu ve civarı halkın
dan !'eylerini i~timal etmeyenler için Ha .. 
liç §İı ketinin bir vapuru tutulmut ve Ka. 
~ımpaşa yolu ile Beyoğlu kaymakamlrk 
dairesindeki sandığa gelerek reylerini at
maları temin edilıniıtir. 

Reylerin tasnifine baılanıyor. 
Dün akşam ıaat 21 de mühürlenen rey 

aandıklan, bu sabahtan itibaren k.ıza 
merkezlerinde intihap encümenleri hu .. 
zurile açılacak ve tasnif işine başlanıla
caktır. Reylerin ayrrlmaıı üç gün ~ 
da tamamlanarak kazananlar, Mit ıünii 
ilan oluncaktır. 

Cemal beyin beyanatı 
Fıt1ka vilayet idare heyeti azaları, dUn 

de sandık başlarında bulunınutlar, ae
çim faaliyetine nezaret etmitlerdir. 

Frka vilit.ye idare heyeti reis.i doktor 
Cemal bey, İntih p müddetinin sona ..,. 
mesi münasebctile kendiıini ziyaret edat 
bir muharririmize fU beyanatta bulun. 
muıtur : 

"- Bugün belediye seçiminin sonun
cu günüdür. Dün akşama kadar veril n 
reylerin adedi 200 bini geçmiştir. Bu in .. 
tihapta muhterem halkınuzın göstermit 
olduğu yüksek alaka ve olgunluğu s.iz 
gazeteciler benden daha iyi gOrdunüz. 
Reylerini vermeğe gelen yurttaşlarunız. 
yalnız bir formalite kabilinden sandığa 
bir pusula atmış olmak için değil, biliı
kiı, namzetl r üzerinde düıünerek, ıo
rarak, anlıyarak, yani, bu işe kalbi ve i
manı ile sarılarak reylerini kullanmıflar
dır. 

Sayısı 200 bini aıan reyler iıtisnaıız 
Cumhuriyet Halk Fırkaaı namzetlerine 
"erilmiıtir. Bu hal, halkımızın fırkamıza 
karşı beslediği sevgi ve •timadın en bü
yiik delilidir. Bunu tükranla kaydede
rim. 

H ... milli meselede her za.man kıyınet
li yardtmlarını esirgemeyen matbuatı. 
mızın bu intihapta da halkı tenvir ve İr· 
fili huausunda büyük yardnnlan olmut
ttw. Bu itibarla lıtanbul matbuatına to
ıekkür borcumuzdur. 

intihap işinde gerek İntihap kanunu
nun tatbiki noktasından ve gerek yurttaı 
larnnızın reylerini kolaylıkla verebilme-. 
leri cihetinden hükümetimiı.in temin et
tiği intizam her türlü oJitayitin fevkin
dedir. 

Frka tetkiliitımız, h Ik seı-best ve du 
ru.t bir :intihap ruhu yatatmak için 
fevkalade çalışmışlardır. Bu yorucu me• 
ıainin feyizli ve muvaffak neticesini alan 
arkadaşlarım, cidden iftihar edebilirler. 

Reylerin tasnifi iıinin üç gün zarfında 
bitirileceğini ümit ederim.,, 

Muhtelif yerlerde intihabat 
ANKARA: 12, A.A. - Maraı, Antal 

ya, Konya, Sinop vilayetlerile bu vila
yetemerbut kazalarda ve Burdur, Ilgaz, 
Çerkeı, Erzincanda belediye intihabı ne 
ticele.ınniş, C.H.F. namzetleri müttefi
kan ıeçilmiılerdir. Alınan malümata gi> 
re kadınlarımız da İntihabata geniı bir 
ıurette ittirak ebniflerdir. Çankınnm ö 
demli köyünde bir kadın belediye azalı
ğına seçilmiıtir. 

İki Yunan 
Nazırı geliyor 

-o-

yeni ticaret muahedesinin 
hazırlıkları ilerlemiştir 
ANKARA 11 - Yunan Hariciye v.ı 

iktisat nazırlan ayın yirmi yedisinde bu
raya geleceklerdir. iktisat Vekaleti tica· 
ret muahedesi İçin hazrrlıklara devam ,_ 
diyor. lstanbuldaki Türk • Yunan ofisin
den de bu hususta raporlarlar gelmiştir. 
Yeni muhadede iki taraf ta biribirlerine 
daha çok muafiyetler verecekleo-dir. Ati· 
na ticaret mümessilimiz bu münasebetle 
Ankaraya çağnlmıılardır. 

Şarki Çinde 
-o-

Sovyet memurları hala 
tevkif ediliyorlar 

HARBiN: 12 A..A. Şarki Çin demir
yolu hizmetind& çalıf&D Sovyetlerin tev
kiflerine devam edilme.ktedir. Zabıta 1-
menpo istasyonunda üç kondüktörü 
tevlcii ?tmittir. Pogranitchkaya iatuyo
nunda ıatasyon muhasibi ile makasçı tcv• 
kif edilerek şimendifer amelesi kulübüne 
gôtüriilmüıler ve kapılaraı açmaya icbar 
edihniılerılir. Klüp binası, bir Japon as
keri kıtası tarnfından i11:al edilrni§tir • 

Mevkuflar bilnbara serbest bırakılmış• 
!ardır. Çünkü zebitlerin k ndilerini tev
kif ebnelcrinin seb<l>i münhasıran kulüp 
binasını inal etmek idi. 

Mağaza ve ticırethaııe memurlarına 

Suı ; ve 9 dan •onra serbest iniz. Bu fı·saıtın bilıstif•dc 

ASRI BiR LiSAN ÖGRENMEÖE ÇALIŞINIZ 

BERLiTZ MEKTEBi 
Sizin için her lisanda yeni kura açıyor. 

6 ay için 15 liradır. Tediyatta teshllit yapılır. 
Ankara: Konya caddesi - latanbul: lstlklAI caddesi 373 1 



Milliyet'in Romanu 10 

Yazan: Marthe Richard Tercüme eden: M. F. 

Zar /ın içinde bir harp madalyası ve 
kocamın ölüm haberi vardı 

HülAaa 1 
[Ca9Uli olmaSindan şüphe edilen 

zamanda bir al"kadattı da. içimde 
bir yanık acısı hissediyordum. 

Mar1hc Richard Fransa mukabil wn.us
Juk tefl<ilatı reisinin önüne getiriliyor. 
Bu büronun şefi M. Ladoux kendisini is
ticvap ediyor. Martbc mcecleyi külliyen 
inkar etmektedir. Bunun üzerine M. La
doux kendisini Fransa istihbarat ve ca· 
aushrk teşkilatında kullanmak ratiyor. 
Fakat Martbe henüz cevabını verme
miştir. Cephede bulunan kocasına da:Wı
§"<'a:ktır. Kocası ona hergün mektup yaz
dığı halde bu son günlerde mektupları
nın arkasmı kesm;şıir. Marthe en<hşe 
içindedir.] 

Bu aralık askeri hava dairesi 
müdürü miralay Regnier'den bir 
mektup aldım. Bu mektupta, film 
çevirmek bahanesile bile olaa Côte 
d' Azur'ün üstünde tayyare ile uç
mağa müsaade edilmiyordu. 
Odamın içinde dört dönmek, pek 

canım sıkıldığı zaman apaııtıman
da bir odadan diğer bir odaya geç
mek ve nihayet, ne yapacağını bil
mez bir 'ekilde yalnız arada sıra
da sokağa çıkmak mecburiyetinde 
idim. Kafam dumanlanıyor ve bir 
can s.rkıntısı bir papas külahı gibi 
lıer gün daha fazla tepeme geçi -
yordu. Ve mektuplarım da daima 
açılıyordu. Her sabah Paı-U civarla 
Tından Vincennes ormanlarından 
silah sesleri i~itiliyordu. 

• . . O sabah, her sabah gibi er
kenden kalktım. Bir çok kadınlar 
gibi Harbiye Nezaretine gidip ko
camdan haber soracaktım. Bu es -
nada pos.tacı geldi. Elinde taahhüt
lü bir mektup vardı. Ve mektubun 
üzerinde on altıncı belediye daire
sinin mührü göze çarpıyordu. Zarf 
ağırdı. İçinde muhakkak madeni 
bir 'ey olmalı idi. Parmaklarımla 
derhal hissettim ki bu bir hup ma 
dalyasrdır. Hakikat kafamı bir kur 
fUn gibi aelmitti. 

Kocam! .. 
Alelacele yırttım. İçinde bir mek 

tup ta vardı. Bir makine sür'atile 
göz gezdirdim: 

"31 yaşında asker Henri Richard 
dokuz aydan beri düfman topçusu
nun atqi altında nakliye hizme • 
tinde bulunmu, ve 25 mayıs tari -
hinde yanında patlayan büyük bir 
obüııten ağır surette yaralanmı#ır. 
Bu unada büyük bir soğukkarİlılık 
göstererek kamyonu sağa rekmi~ 
ve durdurmuf bir müddet sonra da 
velat etmİftİr.,. 
.~amyonunu sağa çekmit ve bir 

muddet sonra. . . Kamyonunu sağa 
çekmit ve bir müddet sonra. .. Kam 
yonunu sağa çekmit ve bir, müddet 
'°~ · · da. . . vefat etmittir. Göz 
lenm, satırlar üzerinde sürünüyor
du. Sanki gözlerim felaketime 
hakikaten nüfuz edememif gibi ba 
lnyorlardı... Canevimden vurulmut 
tum; t&fkın, bitkin bir vaziyette 
donakalmıttım. 

Sonra ... 
:8irdenhire .. Evet, birdenbire gözle 

nm hayatı yağlayan, ona hayvanca 
bir aevinç veııen maddeyi içimden 
bofaltmağa b~ladı ... Artık ben hiç 
bir teY değildim. 

Ne kadar zaman bu vaziyette kal 
dan? Kim bilir kaç tane dul kadın 
.benim gibi aynı sabah, aynı saatte' 
artık hayat arkadatlarının hayatta 
olmadrklarını öğreniyorlardı. 
Ağlamıyordum. Bir uçuruma sü

rüklenmittim. Ve bu uçurumda da
ha ziyade bir b8' dönmesi hissedi
yordum. Darbeyi neden sonra his
settim. Evela, harp madalyasını ve 
mektubu yere fırlattım. Asker ka
nlarına felaket böyle mi haber ve
rilirdi? Posta ile mi bildirilirdi? Bu 
k.ayıtsız}ık, ve hiç alıttırılmadan ve 
rılen bu karahaher benden en bü
yük teaelli!i uzaklattırıyorclu: Hiç 
o~maz~ .hır belediye reisi veyahut 
bin zabıtın bu iti deruhte etmesi ve 
felaketzedelerin ıstırabını biraz 
tahfif etmesi lazımgelmez mi idi? 
Fakat ihtimal, ölenler çoktu. Şehit 
annelerini ve dul kadınlan teselli 
e~ek için belediye reisleri, ve za
bıtler kifayet edebilecek mi idi? 

lruanı biraz yatıttıran gözyasla
"! ~ala akmıyordu. Bir dütünce, 

0

bir 
fi~ır ~afatasımı oyuyordu ve beyni
mı bo,altıyordu: Henri aıtık dün
yada d.eğil. · • O ki, hayatı o kadar 
severdı ... 

. E~ kıyınetli bir parçamı kaybet
~ıftım. Sporcu ve serazat Y&fayan 
hır kadının tahayyül edebileceği 
en kıymetli arkadat artık yok ol . 
mustu. O sade bir koca değil, aynı 

Sevgililer ve kocalar çoktur. Fa
kat kolaylıkla anlatılabilin bir ar
kadat, karıaını kendiıile müsavi tu
tan onu bir müttefiki telakki eden, 
onun zevklerine hürmet eyleyen bir 
dost, erkek kalabalığının içinde 
çok zor bulunabilirdi. Onunla be -
raber bende de bir teY ölmüftii. i
lelebet ölmüftÜ. Hiç bir ümidim 
kalmamıftı. "Belki matemden sonra 
bende hayat ve hareket namına ka 
lan feyleri kullanabilir ve vatanı
ma bu met'um harpte yardım ede
bilirdim ... 

Evet yardım edebilirdim ve bu 
yardım, belki semalarda uçarak 
değil, fakat dün önüme aerilen fır
sattan istifade etmek suretile ola
bilirdi. 

Kocam ölmüttü. Bütün gururu
mu, bütün intihap hakkrmı terket
meğe ve bilakaydüşart vatana hiz
met için ko~ağa mecburdum. 

Bu ıstırap anında bir ilticagi.h 
benim teessürlerimi, fazla izahata 
hacet kalmadan derhal anlayabile
cek bir kimse bulmağa ihtiyacım 
vardı. Eıtesi gün Nancy'deki anne
mi görmeğe gittim. Yalnız onu gör
düğüm zaman, nihayet gözyaflarım 
bo~andı. Ona sokuldum. O, anne -
lik sevki tabiisile beni teselli ede
cek se~ler buluyordu. Yllf&yanlar
dan, kardetlerimden, genç asker • 
!erden, babamdan bahsediyordu. 

Parise döndüğüm zam~ artık 
kat'i kararımı venn 'İm. Saatlere 
bakarak hayatın geçmesine taham
mül edemiyeceğimi anlamıftım. 
Ha. 'P devam ediyordu. Ve devam e 
decekti. Derhal 5 inci büroya git -
tim. Artık üzerimde mücadele e -
den, tehlikeleri bertaraf eden, oy
nayan bir eskrimci hali yoktu. Kuı 
disini kaybetmit, mütevekkil, her 
türlü haksızlıkları ve •iipheleri ka
bul eden bir mahlUk vaziyetinde i
diru. Tek onun hareketsiz kalan fi. 
zik kudretine, atağılık görülen ev
safına, her teyi unutturabilecek bir 
vazife verilsin. 

Yüzba~ı Ladoux beni böyle ma
tem içinde görünce hayret etti.Şim
diye kadar duyduğum taziyet lakır 
dılarından yonılmuttmn. Onun için 
yüzbatmın bana bu mevzu etrafın
da sual sonnar.ını bertaraf ederde 
derhal söze giriııtim: 

- Bamı Stocl<lıolm'a gitmeyi 
teklif etmittiniz. Eğer halen bana 
ihtiyacınrz varsa kabul ediyorum. 

Sert, boğuk sesim, ıstıraplı vazi
yetim, ona tesir etmi§ti. O benimle 
n_ıün~~a etmeğe hazırlanmıttı. Ve 
ııımdı sukutu hayale uğramıt vazi
yette idi. 

- Kocanız cevap verdi mi Ma
dam? 

··- Kocam 180 rakımlı tepede l'e 
bit olmus ... 

Yüzbatı Ladoux h&fmı iğdi. Bir 
as'kf're yakıftıramıyacağı heyecam
nı saklaını\k istiyordu. 

Ben devam ediyordum: 
- • .. Siz bana · bir projedt'n 

bahsettiniz. Kocamın ölümündt'n 
son derece azap içindeyim. Bu be-. . . . ' 
nım ıçın tamıri kabil olmayan bir 
felakettir. Size faydalı olabilir • · 
sem. .. Evet, hiç olmazsa faaliyet 
bu teessürümü tahfif edecek veya
hut beni bundan uzakl~tıracaktır 

Yüzbaşı Ladoux elini alnından · 
geçi'?i· S'?nra aıakalını arvazladı. 
S~n~ bemın muvafakatim onu ye
m hır '!1üfkülat içine ıokmuftu. 

- Sıze ceYap vermeden evvel 
~azı t~tkikat yapmak mecburiye : 
tındeyım, dedi. Şimdilik sizi hizme
te ?-1amayacağrm. Öbürgün tekrar 
gelı.n beni görün. Bu suretle kırk 
sekız saat daha düflinebilirsiniz. 

- Bitmedi 

İstanbul kumandanlığı aa. , 
tınalma komisyonu ilanları 

Fırka Kıt'atı ihtiyacı için ev 
v~lce ilan edilmiş olan 9000 
kilo beyaz peynir ve 14000 ki
lo m~karn~ya talip çıkmadığın 
dan ihalesı 14 1.Teşrin 34 saat 
1.4,30 talik edilmiştir. Taliple
rın şartname ve nümunesini 
görmek üzere her gün ve te
minatlariyle o gün vaktinden 
evvel Fındıklıdaki komisyonda 
hazır bulunmaları. ( 1 7 5) 

(6530) 7027 

MiLLiYET CUMARTESi 13 TEŞRiNiEVVEL 1934 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. Kendi kendine bilenen traş makinesi 

Yüz kırk bin kilo kuru fa- 1 catır. ihale günü 20 - 10. 934 
ııulye kapalı zarf usuliyle ihale Cumartesi giinü saat 15 dedir. 
si 3 Teşrinisani 934 cumartesi Evsaf ve şeraitini öğrenmek is 

"V alet,, Autostrop tır•t makineai; Tıraş olmanız 
için en basij, en ıeri, en ııhhi ve en iktisadi usulll 
temin eder. Her aakal için mllkemmel ye kukin tı.:r 

bıçak elde edeniniz. Bıçağı bilemek için 10 ıaniye ve 
makineyi temizlemek için 10 aaniye klfidir. Bir "Valet., 
aatıa alınız. Hem ıamancan tasarruf edecek, hem de 

günü saat on dörttedir. Şart- teyenlerin her gün ve münaka-
namesini görmek üzere her saya İştirak edeceklerin de bel-
gün ve ihale günü de vaktinden li gün ve saatte teminatlarile 
evvel teminat ve teklif mektup beraber T ekirdağmdaki Fırka 
)arını makbuz mukabilinde An Satınalma Komisyonuna müra 

aiairlenmeden kurtulacakıınız. (19) 

"VALET., Aiü-0/SWd 
karada Levazım Amirliği sa- caatları. (299) (6026) Safety Raz<$ 
tınalma komsiyonu Riyasetine 6727 

1 lf. • " 
verme eri. (383) (6470) Tekirdağında bulunan lota· 

6965 Nafıa Vekaletinden: • • e 

İzmir 3 Tay. Alayının ihti
yacı için l 45200 kilo ekmeği 
kapalı zarfla satın alınacaktır. 
İhalesi 28-10-934 pazar günü 
saat 15,5 tedir. Taliplerin şart 
namesini görmek için her gün 
ve münakaıasına iştirak ede
ceklerin belli gÜn ve saatte İz. 
mirde :ıatmalma komisyonuna 
müracaatları. (384) (6472) 

6966 

T ekirdağı kıtaat ve müesse
satında kullanılmak üzere Lin· 
yit maden kömürü ve odun ya
k-ıbilecek (50) büyük (80) 
küçük soba yeniden tadil edil
miş l)artnamesi mucibince 
25-9-934 tarih~nden itibaren 
açık münakasaya konulmuş
tur. İhalesi 15-10-934 tarihi 
ne rastlayan pazartesi günü 
saat 15 dedir. Evsaf ve şeraiti
ni öğrenmek ve nümunesini 
görnıek İsteyenlerin her gün 
ve münakasaya iştirak edecek
lerin de belli gün ve saatte T e· 
kirdağında Fırka Satmalma 
Konıisyonuna müracaatları 
(582) (6471) 6967 

.y. ...... 

Çorludaki Askeri Hastane
si ihtiyacı için 82 tonluk kok 
kömürü satın alınacaktır. Pa
zarlık günü 15-10-934 saat 
15,30 dadır. Evsaf ve şeraiti 
gi->rmek İsteyenlerin her gün 
pazarlığa İştirak edeceklerin 

· bPili gün ve saatte teminatla
rile birlikte Çorludaki Komis· 
yonumuza müracaatları. 

(407) (6579) 
• • • 

Kapalı zarfla alınacak 140 
ton yulafa muayyen ihale gü. 
nünde talip çılanı;ltfığmdan pa 
zarlığa konmuştur. Pazarlık 
ı;'nü 15-10-934 pazartesi 
sı st 15 dedir. Evsaf ve şeraiti 
eskisi gibidir. Pazarlığa işti
rak edeceklerin belli gün ve 
ı -:.c. ttc. teminatlarile Çorludaki 
Komisyona müracaatları. 

(414) (6580) 7060 
• • • 

at ihtiyacı için 13,000 ve Mal-
karadaki kıtaat ihtiyacı için 
5,000 kilo zeytin yağı açık" mü- l 
nakasa ile satın alınacaktır. i
hale günü 20. 10. 934 Cumar- 2 
lesi saat ondadır. Evsaf ve şe
ratini öğrenmek isteyenlerin 3 
her gÜn ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de belli gün ve sa· 4 
atte teminatlarile T ekirdağm-
da Fırka Satmalma Komisyo
nuna müracaatları. 

(298) (6027) 6728 

Manisadaki kıtaatın (145000) 
kilo unu kapalı zarfla müna -
kasaya konulmuştur; ihalesi 
17 • 10 • 934 saat 16 dadır. Ta 
}iplerin teminat ve teklif mek
tuplarile mezkur gün ve saat
te Manisadaki Fırka Satmal • 
ma Komisvonuna müracaatla· 
rı. (302) (6032) 

6729 
• • • 

Sivas - Erzurum hattı için 150,000 adet norına' 
1950 adet makas kayın travers : 
Filyos • Çatalağzı hattı için 40,000 adet normal •e \ 
adet makas kayın travers ; 
Afyon • Antalya hattı için 160,000 adet no..,,,.11 
1170 adet makas kayın .travers : l 
.\.fyon • Antalya hattı için 175,000 adet norrt# 
1365 adet makas kayın travers kapalı zarf usuJiyl• 
n ayrı münakasaya çıka rılınıştır. 

Münakasa 5 Teşrini Sani 1934 tarihine müs8:dif ı>1. 
si günü saat' 15 te Nafıa Veka leli müsteşarlık ma~ 
pılacaktır. Taliplerin cari sen eye mahsus Ticaret Odası 
kasiyle 1 

1 inci Parti içiıı (5897) 1 
2 " " .. (2882) 1 
3 üncü ,, ,, (7113) 

I 

4 " " .. (7915) 
Liralık muvakkat teminat )arının Merkez MuhaseJıll 

ğine yatırıldığına dair makbuz veya Banka teminat meld' 
ları ile teklif mektuplarını aynı gün ve saate kadar vefl 
ri ve komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler bu hu 
ki şartnameleri (15) lira mukabilinde Ankarada Nafıa Vt 

Garp Hd. Liva kıt'atrnın ih- leti Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (6669) 
~~~~~~~~~~......:;:......~~~~~~~;__~~~~---~ 

tiyacı olan ve aşağıda gösteri.· S ı • • A A S 
len dört kalem erzak 18. 10 - e ımıyede skerı atınalm• 
934 Perşenbe günü saat 14 de K • daJ 
kapalı zarfla ihalesi yapılacak- omısyonun . l 
tır. Taliplerin o/c7,5 teminat Selimiyedeki kıtaatın ihtiyacı için 1000 kilo inn3 
akçeleriyle birlikte belli gün hayvanatın ihtiyacı için 20000 kilo kuru ot 17-10-934 1 
ve saatte gelmeleri ve şeraiti şamba günü saat 14 de pazarl ılkla satm alınacaktır. iti' 
öğrenmek isteyenlerin her gÜn lerin teminatlarile birlikte Se limiyede Askeri Satmalın• 
satınalma komisyonuna müra- misyonuna müracaatları. (665 8) ~ 

caatı~~i0<301 > <60331 Tahlisiye Umum Müdürlüğünd 
903000 Odun Keşif bedeli (20) küsur bin liradan ibaret bulunan 1' 

67500 Sığır Eti guldak Tahlisiye binası İnşaatı, kapalı zarf usuliyle müıı' 1 
903000 Odun saya konulmuştur. . 

67000 Sığır Eti 23 Teşrinievvel 934 tarihi ne müsadif salı günü sat! 2 
de ihalesi icra kılınacağından proje, keşif ve şartnamelet' 
mak İsteyenlerin Galatada Çi nili Rıhtım hanındaki ld' 2 

6730 
ıı: •• 

lzmir Müstahkem Mevki 
hayvanatı için 579200 kilo sa· 
man kapalı zarf usuliyle mü -
nakasaya konmuştur. ihalesi 
25 • 10 • 934 Perşenbe günü sa 
at 15 te dir. Taliplerin şartna
mesini görmek için her gün ve 
münakasasına iştirak edecek • 
lerin belli saatte lzmir Müstah· 
kem Mevki Satınalma komis -
yonuna müracaatları. 
(341) (6264) 6755 

.\~ .... 

Merkeziyeye müracaatları. (6247) ,,,,/ 

Darüşşafaka Müdüriyetlndeol 
Talebe için münakasa ile dahili ve harici elbise, ve l 

lıkla 350 adet kasket yaptırılacaktır. Elbiseye ait 2 
öğrenmek isteyenlerin her gün ve münakasaya iştirak 
mek üzere T eşrinievvelin 17 nci çarşamba günü saat 9 1 3 

Kasket nümunelerini görmek isteyenler her ~ 
talip olanlar T eşrinievvelin 20 inci cumartesi sabahı ;_,& 
da Nuruosmaniyedeki Cemiyeti Tedriaiye Merkezine ' l 
racaatları. ( 6617) 

inhisarlar U. MüdürlüğündeJll 1 
Açık münakasa ile alınacak 

2055 kilo Salçaya ihale günün 
d~ talip çıkmadığından pazar
lıga konmuştur. Pazarlık gÜ· 
nü 15-10-934 pazartesi günü 
saat 16,30 dadır. Evsaf ve şe· 
raiti eskisi gibidir. Pazarlığa 
iştirak edeceklerin belli giln 
ve sa~tte te1!'1inatlarile Çor· 
ludaki Komısyonumuza mü· 
rac·aatları. (406) (6581) 

28 kalem muhabere malze
mesine yine talip çıkmadığın
dan tekrar pazarlığa konmuş· 
tur. Pazar~ğı 15-10-934 pa· 
zartesi günü saat 17 dedir. Ev 
gaf ve şeraiti eskisi İgbidir. Pa
z.ırlığa iştirak edeceklerin bel
li gÜn ve saatte teminatlarile 
Çorludaki Komisyona müra· 
caatları. (423) (6685) 

Nümune ve şartnamesi mucibince 3 parçalı yüz biıl 
kon Kulüp Rakısı etiketi 15-10-934 tarihine nı~ 2 
pazartesi günü saat (14) te pazarlıkla satın alın~ 
Taliplerin yüzde 7 ,5 muvakkat teminat paralariyle bit' 2 
Cibalide Levazım ve Mübayaat Subesine müracatları. 

3 

7061 
••• 

Çorludaki kıtaat ihtiyacı i
çin altmış ton kok kömürü pa
zarlıklm satın alınacaktır. Pa
zarlık günü 15-10-934 saat 
16 dadır. Evsaf ve şeraitini 
grrmek isteyenlerin her gün 
pazarlığa iştirak edeceklerin 
belli gün ve saatte teminatla· 
rile birlikte Çorludaki Komis
yonumuza müracaatlan. 

(408) (6583) 7062 
e , • 

Ordu ihtiyacı için 300 adet 
Dolu sıhhiye arka çantası ka· 
palı zarf usuliyle satın alma • 
cak.~ır:. İhalesi 16. ~O. 934 Sa
h gunu saat 14 te dir. Talipler 
evsaf ve şartnamesini görmek 
üzere her gün öğleden sonra 
ve ~ünakaaaya iştirak edecek
lerın O gün ve saatinden evvel 
teminat ve teklif mektuplariy
le birlikte M. M. V. Satmalma 
komisyonuna müracaatları. 

(287) (5959> 6724 
• • • 

T ekirdağında bulunan kıta
at için 17 ,000 kilo ve Malkara 
kıtaatı için 7,000 kilo sabuna
çık münakasa ile satın alına -

7148 • • • 
1 1,000 kilo Şekere muayyen 

pazarlık gÜnünde tekrar pa· 
zarlık gününde verilen fiat yi. 
ne pahalı görüldüğünden tek· 
rar pazarlığa konmuştur. Pa
zarlık günü 17-10-934 çar
ııamba günü saat 16,30 dır. 
Evsaf ve ııeraiti eskisi gibidir. 
Pazarlığa iştirak edecekle,.!n 
belli gün ve saatte teminatlari 
le birlikte Çorluda Komisyo
tı. muza müracaatları. (424) 
(6686) 

• • e 
8-10-934 tarihinde 5957 

kilo Yoğurt için talip çıkma
dığından tekrar pazarlığa ko· 
nulmuştur. Pazarlık günü 
17-10-934 çarşamba gunu 
saat 17 dedir. Evsaf ve şeraiti 
eskisi gibidir. Pazarlığa işti
rak edeceklerin belli gün ve 
saatlerde Komisyonumuza te 
minatlarile birlikte müracaat-
ları. (426) (6688) 

e • e 
Ankara Levazmı Amirliği 

Satınalma Komisyonunda ya
pılacak 1447 ton değirmi saz 
Linit kömürünün kapalı zarf
la münakasası 13-10-934 ta-

(6489) 

rihinde olmayıp 15-10-934 pa-1 yona müracaatları. (41~ 3 
zartesi 3ünü saat 14 de oldu- (65~ 
ğu ilan olunur. (431) (6681) 

39 
k l •li·: b .• -

• " • a em ta m ter ıJ'J 
Yüz on adet maden kömü- zemesine talip çıkmadı~ 

rü yakacak sobaya yine talip tekrar pazarlığa konmUf 
çılanaclığmdan pazarlığı Pazarlık günü 17 • l 0-934 / 
16-10-934 salı günü saat rihinde çarşamba günü 
15,30 dadır Evsaf ve şeraiti es- 16 dadır. Evsaf ve şerai~ 
kisi gibidir. Pazarlığa iştirak kisi gibidir. Pazarlığa İf ,f, 
ecleceklerin belli gün ve saatte edeceklerin belli gün ve , 
teıninatlariyle birlikte Çorlu- le teminatlarile ÇorludaJIJ; 
daki komisyonumuza müra- misyona müracaatları. ( 

1 caatları. (429) (6683) (6578) 
.. • • ' 1 ••• 

5000 kilo Peynire yİne talip 
çıllmadığından tekrar pazar· 
lığa konmuştur. Pazarlık gÜ· 
nü 16-10-934 saat 15 tedir. 
Evsaf ve şerait eskisi gibidir. 
Pa:ıarlığa İştirak edeceklerin 
belli gün ve saatte teminatla
riyle birlikte Çorludaki komis 
yona müracaatları. (425) 
(6687) 

7-10-934 tarihinde !ı1 1 
kilo benzine talip çıkma~• 1 
dan tekrar pazarlığa 

• • • 
7·10-934 tarihinde 1000 

kilo benzine yine talip çıkma
dığından tekrar pazarlığa kon· 
muştur. Pazarlık günü 17-10-
934 çarşamba saat 15 muz. 
dadır. Evsaf ve serait eskisi 
gibidir. Pazarlrğ~ iştirak ede
ceklerin belli gün ve saatte te
minatlarile Çorludaki Komis-

muştur. Pazarlık günü ı1• 
934 çarşamba günü ..-! 
dir. Evsaf ve şerait esk_İ~_,l 
pazarlığa İştirak edecekıe'Jı 
belli ırün ve saatte terniıt• 
rile Çorludaki Komisyo~ııl 
racaatları. (405) (6"' 

.,. • ıı: 

33 ton makarnaya 
talip çıkmadığından paı• 
16-10-934 salı günü t':~ 
tadır. Evsaf ve şerait esl<t eel' 
bidir. Pazarlığa iştirak t'4 
celderin belli gün ve JJı', 
teminatlariyle birlikte Ç~rf: 
daki komisyonumuza 111" 
cantları. (428) ( 
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..... ~afiyeti UDlumiye,iıtihasızlı~ Fos ati 1 
kuvvetsizlik halatında bu-

ük f aide ve tesiri görülen 
ar Malt 

" 
ıas 

Kullanınız • 
I.>: 

Her eczane O:: .... 
de sat ı lır . s 

Salih Necati Asipirol Necati Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. 
Deposu: 

Bahçekapıda 

İstanbul Ziraat Bankası satış koınisyonundan _ p1- ~-E;-~-E~-ı;-;-İy_L_iA-;-~-;-Es-~u-e-NE-A~-1 ~ 
Mahall 

. Sokağı C i n s i Hi11esi Emlak H111eye ırore m~· ı • ' • ı A 

Semti 
Feriköy 

Büyükdere 

" 
Yedikule 

1496 Kadıköy 
l496 / I ,, 

esı Baruthane Arsa metresi 144 1/ 2 Es~~JSuMü. han;;~":;~~ Sa JTiıe teDZJ at. 
B
Feu .. ryük~öydere Elınadağı ,. ,, 92 1/ 2 12 92 " 15-10-934 tarihinden itib:\rcn, en aşağı beş ton olmak 

51 1/ 3 14 Mu·•. 68 dan d' Gülmez yeni ,. ,, " veya beş ton ücreti verilmek ş artile, bir istasyon ığer her 
" Eskanavi eski 

39 
hangi bir istasyona yapılacak n<ıl.liyattan maktuan : 

Fatih Sultan Meh· Yedikule · Bos~an ve odalar 2 96 13 eski " Beş tona kadar olan ağırlık için ton bll\'ma. . • 20 

met 
Osmanai"a • ... Söğütlüçeşme .. 

Kagir iki dükkan üstü odalar • 
4,25 11 ~o S0-82 

Yüz yirmi hissenin ,, 
elli yedi buçuk his
sesinin 1728 h\sse• 
itibarile 1588 his-

357 
1145 " 

" 

Beş tondan fazlası için beş ton ücreti olan 100 
liraya ilaveten beher fazla ton başına . • • . • • 
ücreti alınacaktır. 

7,5 Lira 

Bu ücret ; Payas, Dörtyol ve T oprakkale laımını da ih
tiva etmektedir. Bu nakliyata, daha ucuz düştüğü münase
betlerde, şartlarile beraber, meyva ve sebze tarifesi tatbik edi 
lir. 

J.e - şah· · Silahtar haru 111 497 lstanbul Yavaşça m 
Kagir iki dolap mahalli 

senın yarısı 

2 ' 24 24-25 34 " 10 ton veya daha fazla olan mersulelere ayrı vagon veri
lir. Ambalajlı olmıyan dökme mallardan asgari 1 O ton ücre
ti alınır. Bu nakliyatın ücretleri n1uvasalatta verilebilir. Bu 
tarifeye tabi maddelerden karışık olarak bir mersule tertip 
edilebilir. Tam hamıileli vagonlara, üçüncü mevki bileti ol
mak şartile, bir muhafız konulabilir. (6552) 7084 

~ Uzunçarşı Aziziye Ahşap hane ve bahçe Tamamı 121 1304 • ,, 
:~998 Kadıköy Rasi!'1t":§a Demirhane Arsa metresi 30 ,, 11 E. ~e Y. 60 " 

9 Kurtuluş ': enışe ~ ır Eski Duvardibi Arsa metresi 236,50 . ,, 50 eski 2612 " 
lSOO Kadıköy Caferaga d lı ayrimenkullerin mülkiyetleri bankam•zm kapısına asılı şartname suretindeki şartlar 

M kil 'l f yukarı a yazı g 
. ev erı e evsa 1 •1 t çıkarılmı stır. 

daıresinde açık arttırma suretı e ~ ışa ·menkuİ nakden ve diğerleri nakden veya gayrimübadil bonosiledir. 
1496 / 1ve1498 sıra num~•~. gairın dörtten itibaren yapılacaktır. Taliplerin Karaköyde eski Kredi Liyone Bankasın
lhaleleri 23-10-934 salı gu!1u saa(

6
°366) 

d ki k . .. acaa t.ıarı. a omısyonumuza mur --- - -----·---....,....----------------

' 1J lSTANBUL BELEDiYESi IL~NLJ..RI 1 
-

~. . -- .... ~~.!"."~,,.. ' ~ ,, 

MISIR iŞ Limitet Mühim ilan 
1 Eminönü Ayar Gurubu . 
11-10-934 'lA 17-10-934 tarihine kadar : Be~azıt Nahıye Mer· 

Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - ~iubesi ISKENDERIYE 
TÜRKiYE iş BANKASI t;._afından tesis edilmiıtir. ~ ı a kezınde 

'ı 4 lO 934 ,, Eminönü Kayma· 
ıı 8- 10-934 ,, 2 - • " kamlık binasında (THALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 

EMANET f ŞLERİ YAPMAKTADIR. 

1 

5 10 934 31-10-934 " " Küçük~azdar nahiye 
· · " merkezın e 

Fatih Ayar Gurubu. 
16_10_934 ,. ,, : Fatıh Ka~ak.amlı-

l-10-934 " ğı Ayar Daıresmde 
: Fener Nahiye mer

" kezinde 
21-10-934 

" 7-10-934 " 

fSKENDERiYE de ıatalm:ık üzere emaneten mal 
gönderenler, hesabımıza, TÜRKiYE lş BANKASI 

,ubelerinden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf \ ~ komisyonla emin bir surette 
it görmek isteyenlerin 1\fISIR iŞ LlMİTED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

• 22-10-934 " 25-10-934 .. ,, : Şehremini nahiye 
merkezinde 

Telgraf adresi: MISIRİŞ - fske nderiye 

6653 
: Bakırköy nahiye 

" merkezinde 7-10-934 31-10-934 
" •• 

Beyoğlu Ayar Gurubu 
934 23-10-934 ., ,. : Beyoğlu . Ka.rına-

l 1-10· " kamlık Daıresınde 

24-10-934 " 
28-10-934 

30-10-934 " 
31-10-934 

" .. 
,, : Beşiktaş Kaymakam

lık Dairesinde 
: Sarıyer Kaymakam· 

" lık Dairesinde 

Kadıköy Avar Guı·ubu 
~ : Kadıköy Ayar Mer-

11 10 934 17-10-934 " " - - " kezinde 

18-10-934 " 23-10-934 " 

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

27-10-934 28-10-934 ,, " 
30-10-934 

31-10-934 

: Üsküdar Kayma-
" kamlık bina.;ı dahi· 

linde 
,, : Beykoz kaymakam

lık binası dahilinde 
,, : Kartal btlediye dai

resinde 
,, : Maltepe Belediye 

Dairesinde 

" 
': Pendik Belediye Dai-

resinde 

Y k da yazılı tarih ve mahallerde ayar memurlukla-
u ar b kül k rınca esnaf ve müe11eaelerde mevcut damgasız as , an-

lar terazi tartı ve ölçeklerin muayene ve da~galanm~~an 
Ya~ılacağı'ndan damgasız ölçü kullananlar vaktınde mura-

-
Üniversite Mübayaat 

Komisyonundan: 
Universite Tıp Fakültesi Hayati kimya Enstitüsünde 

yapılacak o1an t~.mirat ve le;;i,.atı 29-9-934 cumartesi gii
nünden 20-10-934 cumartes! gününe kadar kapalı zarf u
sulile ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Talip
ler her gün mubayaat komisyonuna müracaatla dosyasını 
tetkik edebilirler. Münakasa günü olan 20-10-934 cumarte
si günü saat 15 te Komisyonda teminat mektuplarile birlik-
te hazır bulunmaları ilan olu.ıur. (6169) 6689 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınal
ma Komisyonu Reisliğinden: 

Olbaptaki şartname ve nümunesi veçhile Tıp talebe yurdu 
talebeleri için diktirilecek (431) takım elbise hakkında 23 -
Teşrinievvel - 934 Salı günü stat 14 te aleni münakasa suretiy
le muamele yapılacaktır. Nümuneyi görmek ve fazla izahat al
mak isteyenlerin mezkUr yurt müdürlüğüne ve münakP.;aya 
gireceklerin de muayyen gün ve saatte komisyonumuza müra-
caatları. (6159) 6758 

caatla ölçülerini d~mgalatırıl maları. 31-10-934 tarihinden 
sonra damgasız ölçü kullananlar hakmda kanuni muamele ifa 
edileceği ehemmiyetle ilan olu nur. (6639) 7123 

İstanbul Ziraat Bankası satış komisyonundan: 
Sıra 

No. sı 
1416 
1418 
14 19 
1422 

Semti 
Beyoğlu 

" 
" Ortaköy 

Mahallesi 

Feriköy 

" 
" Ortaköy 

Sokağı Cinsi 

Kurtulu~ Cad. Arsa metre 99 

" " " 97 
Rus sokak ,, 237 1 / 2 
Ortaköy Cad. ve Ahşap yalı ve bahçesi 
yalı sokak 

Hi11esi 

Tamamı 

" 
" 2 96 

Emlak 
No. su 

115 M·· u. 
115 " 
112 " 

10 

Hlıaeye göre mu .. 

hammcn krymeti 

4455 T.L. 
4365 

" 3561 
" 135 
" 

Y k d , l ı'menkullere 9-10-934 tarihindeki satışta müşteri bulunmadığından satışları aynı "artlarla bir 
- u ar a evsatı yazı ı gay r .. · b k k T l' · " 
hafta uzatılmıştır. 16-10-934 salı günü saat on dorttedı.r. Şartnam.e an amız .. apıaına asılmışhr. a ıplerın Galatada Güm-
rük sokağındaki eski Kredi Li yone bankası binasındaki satış komısyonuna mu racaatları. _ ( 6644) 

nbul Ziraa Bankası satış komisyonundan: 
Sıra Mahallesi Sokağı C i n s i Hi11esi Emlak 

1'l • .1 No. su 
Hi•ıeye cöre mu· 

hammen kıymeti 
o. 111 Semti 'lf rH, . A .,... 2 

1410 B ~ 1 Kurtuluş ırısto orsa ı4amamı 390 T.L. 
141 5 1 eyogb ul Mercan Tığcılar Kagir dükkli11. 3 / 12 12 Y. 8 E. 563 

atan u ih' d ki t t ·· · b l d ~ d l " y f h ay rimenkullere 8-10-934 tar m e sa ış a muşterı u unama ıgın an satış arı ayru .şartlıula bir 
hafta u~:fı~1;:.~~ ıİ!İeİerr 15-10-934 pazartesi giinü saat on dörttedir. 6645 

Maden Kömürü Nakliya
tına Fevkalade tenzilat: 

5 Birinci Teşrin 1934 tart.hinden itibaren Devlet De
miı yollarında tam vaP.'onla nakledilecek her nevi maden kö
mürlerinden ton ve kilometre başına 1 kuruş ilcret alınacak
tır. Kok kömürü için bir vagonun asgari hamulesi 10 ton
dur. Bu tarifeye göre muhtelif merkezler arasında bir ton 
lfömürün nakil ücreti .şudur : (6600) 

Hacıbayramdan Değirmisazdan Haydarpaiadan Merainden 

Eskişehir 1122 166 314 823 
Ankara 859 429 577 694 
Siva:> 305 1031 l 179 564 
Adana 802 837 1 111 61 
Kay:>cri 479 809 957 ı 343 
Konya 899 467 7 48 390 
Malatya 1194 1229 1509 459 
Elaziz 1313 1348 1628 578 

Far.la tafsilat için istaıiyonlara müracaat edilmelidir. 
709 

1200 ton Katran yağının kapalı zarfla münakasası 
20-11-934 salı gÜnÜ saat 15 te Ankara' da idare binasında 
yapılacaktır. Fazla tafsilat lfaydaıpaşa ve Ankara vezne
lerinde on beşer liraya satılan şartnamelerde vardır. (6443) 

6949 

Havaleli olmaları dolayisil e seyri seri ücrete tabi olan aşa
ğıdaki eşya, seyrihafifle nakle dilmek şartile, seyrihafif birinci 
sınıfa nakledilmiştir . Bu suretle ücretlerde yapılan tenzilat 
nisbeti yüzde 65 tir. 

Bu tenzilat ; mobilya nev'i ne dahil eşya için 10 Birinciteş 
rin ve diğer eşya için de 20 Birinciteşrin 1934 tarihinden iti
baren tatbik edilecektir. 

Ağaç (zihayat. Küçük ve büyük). 
Araba (çocuklara mahsus) 
Araba (el arabası. Sökülmemiş) 
Asma çubuğu (zihayat) 
Ayna (çerçeveli ve mobil ya halini iktisap etmiş) 
Banyo (demir, çelik, tahta) 
Mobilya (kerevet minder\ er. Sökülmemiş) 
Dut yaprağı 

Eşyayı beytiye (dolap, konsol, döşeme, ı?ardrop ve emsali ha-
cimli eşya) 

Fıçı (boş ve cesim bombalar) 
Fidan (garsedilecek zihayat fidanlar) 
Hasır mamulatı (her nevi) 
Hububatsapları (tazyik edilmemiı) 
İpek kozası 
İskemle (sökülmemiş) 
Kamış (boyalı veya mamul) 
Karyola (somyab. Sökülmemiş) ' 
Kızak (ağaç ve madeni. Hayvanla cerrolunurl 
Koza (taze, kuru, delik, İpek kozaları) 
Koza talaŞ1 (ipek böceği kozası artıkları) 
Lavabo ve emsali 
Mantar şişe tıpaları 
Ot (kuru ve tazyik edilmemiş) 
Pamuk (iazyik edilmemi~) 
Peynir (taze, tu11uz) 
Saman (tazyik edilmemiş) 
Sandalye (sökülmemiş ve portatif olmıyan) 
Saz (boyalı saz ve kamışlar. Demet halinde) 
Sepet (mü;,;:eyyen lüks sep t:tler) 
Süt ve mamulatı (taze) 
Süpürge (her nevi) 
Talaş (tazyik edilmemiş) 
Tereyrığı (taze ve tussuz) 
Yaprak (zihayat. Dut yapraklan gibi) 
Yosun (tazyik edilmemiş) (6599) 

• 
Universite Rektörlüğünden: 

7090 

Universite Hukuk ve Edebiyat Fakültelerine kayıtlı es· 
ki ve yeni talebenin Birinci Teşrinin 13 ve 14 üncü gÜnlerin
de Yabancı Diller Mektebi Müdiir Muavinliğine müracaat e· 
derek kaydedilmeleri ehemmiy~tle ilan olunur. (6692) ııa:ı 

• 

• 



Vitamin 
Kalori 
Gıda 
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Çavdar 
Nişasta 

Arpa 
Yulaf 

DzU 
ÖZÜ 

ÖZÜ 
özU 

.... i.I .................... ... 

Rotbart Süperfin 

Kuvvet Pirinç ÖZÜ 

özu Kudret Patates 
Kan ~mik 

-
ROTBART SOPERFIN özU 

TDrlD 
Ha Yat Mercimek 

öz O 
öz O 

Sert ve donuk ıakallar için hususi 
surette imal edilmiştir. Bütün Alman

lar bu marka ile tıraı olurlar. 
10 adedi 150 den 100 kuru§a 

indirilmiıtir. Sıhhat Beyaz Mısır özU Toptan sabt: Galata, Kürkçü başı han 
No.4. Çocuklarınııa yediriniz. l.tediklerlni ve ıevdiklerinl bıkbrmıyarak değiştire d eğittire yedlrlnlı. Vita• 

mini ve kalorlıl çok ola• bu mDkemmel llzlü unlarla yavrularını• neşeli, sıhhatlı, tombul kanlı, canh 
olurlar. Çabuk bDyllrler, çabuk dit çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ 
UNLARİLE YAPILAN MAHALLESİ ve ÇORBALARIN ve tatlıların va pürelerin ve yemeklerin lene· 
tiııe paJaıı olmaz. H11an Ecza depoıu. Taklitlerinden 1akınınız. Hasan markasına dikkat. 

MECCANEN 

İncili Şerif 

istiklal Lisesi Müdürlüğünden: 
kitabını göndermek için adresimize 

yazınız ı 

Maison de la Bible Dpt. T. 2. 

G E N E V E (SUİSSE) 
------ 3306 - 69"35 

1 - HenDI kadroıu dolmıyan birka.ç sınıf için kıı ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına devam 
olunmaktadır. 

Dr. A. KUTlEL 2 - Kayıt l~n herilln 1aat ondan on yediye kadar mllracaat edilebilir. 
3 - isteyenlere, mektebin kayıt ıartlanaı bildiren tarifname g!Snderillr. Karaklly Topçular caddesi No. 3 S 

6659 Adre1: Şebıadebaşı, Pcllı merkeıl arka11. Tel. 22534 - (3106) 6766 

il il 
Sümer Bank 

• e a az 
Beyoğlu şubesi 

Yarın açılıyor 

Yeni mağaza istiklal 
cadde sinde, Tünele doğ 
ru giderken sağda, 320 
numarada, Yıldız apart
manı altındadır. 

.. 
t .• ~ ......... -. " . , ~ •• .,.. T .. • 

. ·.· 
~i-, ._..~~~ 
-- ·- \ .::> ..... .......... _.! _________________ _ 

1 A OLİ 
En Buyuk sergilerde 18 diploma 

48 madalya kazanmıştır. 

Böyle güzel di,ler yalnız 

RADYOLİN 
kullananların 

dişi eridir. 

Dis tabipleri diyorki: 
' 

" Diolerin ve ağııın sıhhati sabah 
ve akşam ırUnde 2 c'a ·~ ;:s'erl temizlemekle kabildir... 5854 ----------( 

~~ 
o'S. ~FAUITs~ 
~ ;:~m~:ku!:~mld= 1. ~. 
~ rahatsubğına alAmettir. Tabii 

ı"'"b Solı• 
... &o .. .......... , .... .... ,. ...... ... 
ı-" _ ....... 

1'.JL.' 

1ıazmi temin ve inlı:ibazdaıı mtıte.' 
• d .. ~ .... 1 •cllll aTarı% an 11zı na.aye 
1
adecck olan Eno'ı "Frnit Salt "j 
'ıııtıstalıza.nın alınalı: için mllhlil' 

bcklaııcyiJıiz. 

lSobo~ ••ı 
oqom bo•• 
bordok "'' 
~erununda 
bir kohv• ı 
kofıQı rnıb 

' dDO hOfidl~ 

j 

Jstanbul Sıhhi Müeıseıeler Satın. 
alma Komisyonu Reisliğinden: 

r Haydarpaşa Nümune Hastanesi içi'?: lüzu~u o~an 168 
adet Karyola Olbaptaki Şartname ve numune~ı v~çhıle ve 23 
Birinci Teşrin 934 sa.lı günü s.aat. 14 ~e alenı munakasa su

ı retiyle ihale edilecektır. lstekhlerın muracaatları. (6115) 
' 6684 

10 Büyük ve Ciddi Eser 

( 
Neşriyatına 

ABO NU 
" VAKiT Kütüphanesi " Dün ve Yarın " tercüme eserle-

" 1 . rinin bugün onuncusunu nefretti. Avrupaca tanınmıf ve eaer erı 
çok okunmut ve beğenilmi' olan muharrirlerin 100 e yakın kitabı 
lisanımıza terıcüme edilerek her on bet günde muntazaman bir 
cilt netrolunmaktailrr. 

On cilt için V AKIT Kütüphanesi abone kaydetmektedir. 
Kitapların fiyatı üzerinden abone olacaklara tenzilat yapılamk te

. diyatta kolaylık dahi gösterilmeğe başlanmıttır. 
PEŞİN verilecek 236 kurutt an sonra AYDA 100 kurut ile 

bu eserlerin birinci serisine sahip olacaksınız. 
10 SERlYl tetkil eden 100 cilt kitap ile mühim ve ciddi 

eserlerle d'olu bir kütüphane mey dana getirebilirsiniz. Taşradan 
yapılacak siparitler için posta par ası ınmaz. 

Müracaat mahalli: 
VAKiT Yurdu. Ankara caddesi: İstanbul Telefon 24370.24379. 

\. ·--------·-Liseler alım Satım komisyonundan 
Komisyonumuza merbut Galatasaray lisesinin yeni çar: 

§1 cephesindeki iıtinat duvarının Belediye Fen hey' etince teh
likeli bir vaziyette olduğu bildirilmiş olduğundan yaptırılması 
ve Haydarpa§a lisesininde 1200 ton Kriple maden kömürünün 
24-10-934 tarihine müsadif çarşamba gÜnÜ saat 16 da ihale e
dilmek üzere kapalı zarf uşulile münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin keşif ve şartnamesini görmek üzere İstanbul Er
kek lisesindeki Komisyon Kalemine ve münakasaya İ§tİrak e· 
deceklerin de ihale gÜnÜ teminatı muvakkate makbuzlarile bir 
likte Komisyonumuza müracaatları. (6405) 6921 

HİLALİAHMER ., 
Merkezi Umumisinden: 

Eskitehir anbarında : muhtelif ıomun anahtarl~, örs veba~
kı gibi demirci edevatı, eğeler, paft~ takımla;rı, ~ekıçler, tornavı· 
dalar, mak'aplar, tumpas, ııönye, vesaıre, tesvıyecı takımları 13 
ve 14 Tenrinievve!de. 

Bakır lavha ve borular, çubuk, levha, ve kovan halinde pi
rinçler, muhtelif o ~omobil fenerleri ve lehim lambaları 16 Tetrini
evvelde. 

Halis ve ayarlı kalay, muhtelif i.iber kağıdı, balatta tezgah 
kayı,ı, tel halatlar vesaire 18 Teşrinievvel 934 tarihinde satılacağın
dan taliplerin müracaatları. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu Reisliğindenı 

23040 kilo Odun : 17 Birinci Teşrin 1934 Çarşamba gÜnü 
şaat 14 de pazarlıkla. 
Deniz Harp Akademisi ihtiyacı için yukarda mıktarı ya

zılı Odun hizasında gösterilen gün ve saatte pazarlıkla alına
caktır. İsteklilerin şarmamesini görmek üzere her gün ve pa· 
zarlığa gireceklerin de o gün ve saatte Kasımpa§ada kain 
komisyona gelmeleri. ( 661 1 ) 

Neşriyatı idare eden: MOMTAZ FAiK 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A, Ş. 

Türkiye Ziraat Ban 
• 
idare Meclisinden: 

Türkiye Ziraat Bankası Umumi heyeti adi s 
olarak ikinci teşrinin 1 1 İnci pazar günü saat 15 t 
karada Banka merkez binasında toplanacaktır. A 
da isimleri yazılı murahhas Beylerin tayin edile 
ve saatte teşrifleri rica olunur. 

Toplantıda görüşülecek işle 
1 1933 yılı muamele ve hesapları baklanda 1 

Meclisi ve muralop raporlarının okunması. 
2 1933 yılı bilanço ,kar ve zarar hesaplarının t 

ki ve idare Meclisi raporunun tasvibi ile aza 
ibrası~ 

3 1934 senesinde Cumhuriyet Merkez B 
İdare Meclisi azalığına intihaplarından d 
iıtifa eden iki aza yerine statümüzün 54 · 
maddesine tevfikan muvakkat olarak seçilen 
azanın intihaplarının tastiki 

4 Statümüzün 53 üncü maddesi mucibince m 
detleri biten üç aza yerine aza seçiknesi 

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

seçilmesi, 
Vilayetler ve Murahhaılar 

Afyon Nafia Vekili Ali ve Meb'us Cemal ve izzet 

Amasya Meb'us 
Ankara ,, 

Beyler 
Esat Bey 
Rıfat, Şakir, ve Erzincan Meb'uıu 
Beyler. 

Antalya 11 ·Rasih, Numan Beyler 
Aydın ,, Adnan, Fuat, Tahsin Beyler . 
Balıkesir T.B.M.M.Reisi Kazım Pa§a Hz. Meb'us lbr 

Pertev Beyler 
Bayazıt 
Bilecik 
Bolu 
Burdur 

Meb'uı İhsan Bey 

Bursa 
Çanakkale 

Çankırı 
Çoruh 

" 
ti 

" 
" 

" 
it 

Çorum 
Denizli 
Diyarıbekir ,, 
Edirne 
Erzincan 
Erzurum 
Elaziz 
Eskişehir 

.. 
" .. 
,, .. 
" 
" l 

Gaziaymtap ,, 
Gireson ,, 
Gümüşhane ,, 
Isparta ,, 
lstanbul ,. 

Hayrettin, lbrahim Beyler 
Şükrü, Dr Emin Cemal Beyler 
Mustafa Şeref Bey 
Refet, Emin Fikri, Galip Beyler 
Şükrü, Ziya Gevher, Osman Niyazi 
ler. 
Rıfat, Ziya Beyler. 
Esat Bey 
İsmet, lsmail Kemal Beyler. 
Necip Ali, Yusuf Ziya, Klizını Beyl 
Zülfi Bey 
Faik, Şeref Beyler 
'Abdülhak Bey 
Asım, Aziz Beyler 
"Fazıl Ahmet, Tahsin Beyler 
Emin, Sivrihisar Belediye reisi A 
Beyler . 
Kılıç Ali, Nuri Beyler 
lhsan Paşa, Münir Bey 
Hasan Fehmi Bey 
Mükerrem, Kemal Turr.n Beyler 
Ziyaettin, Selah Cimcoz ve M 
Meb'usu Ali Rıza Beyler 

lzmir Vekil, Saraç oğlu Şükrü, Meb'us. Mahmut E 
Mustafa Rahmi Beyler. 

Kars 11 Baha Tali Bey 
Kırklareli ,. Şevket Bey 
Kastamonu ,. Tahsin, Refik, Aİi Rıza Beyler 
Kayseri ,. Reşit, Ahmet Hilmi Beyler 
Kırşehir ,. Lütfi Müfit Bey 
Kocaeli ,. Ali, Raıffl> Beyler 

~ 

Konya ,. Mustafa, Kazım, Refik Beyle 
Kütahya C.H.F.K. Um. Meb'us Recep, 

Meb'uı Hakkı, lbrahim Beyle.. 
Malatya Baş Vekil ismet Paşa Hazretleri, Talat Bey. 
Manisa Meb'us Refik Şevket, Turgut, Aksaray Me 

Yaşar Beyler """ 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Ordu 
Samsun 
Seyhan 

., 

" •• .. .. 
" Çiftçi 

Mithat Bey 
Ali Rıza Bey 
Hüseyin Avni, Nuri Beyler 
Hasan Reşit Bey ' 
Halit, Faik Beyler 
Şevket, Hamdi Beyler 

, Etem, Zühtü Beyler 
Cavit İhsan, Kazım Zeki, Ateş zade 
san Beyler 

Meb'u, Mahmut Bey Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tok~ 
Trabzon 

.. .. 
" .. .. 

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

" 

Recep Zühtü, Hulusi Beyler 
Raıim, Remzi Beyler 
Cemil, Celal Nuri Beyler 
Süreyya, Mustafa Beyler 
Eyüp zade Daniş ve Tüccardan Kırz 
Şevki Beyler 
'Ali Saip Bey 
Hakkı Bey 
Sungur, Süleyman Sırn Beyler ' 
Halil Rifat, Rağıp Beyler 
Hamdi, Ferit Celal, Hafız Emin Bey 

r661 'il 11 ?o 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Sat 
alma Komisyonu Rei liğinde 

Akliye ve Asabiye hastan esi için yaptırılacak 15 
kım loşlık hasta elbisesi 16 Bir inci Teşrin 934 salı günü 
14 te pazarlıkla ihale edilecektir. İsteklilerin müracaatla 

(6654) 


