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Marsilya F acia~ının Tahkikatı 
Katilin bir çok cürüm şerikleri yakalanmış ve 

mühim itiraflarda bulunmuşlardır 

On birinci yıl 

Cumhuriyet bayramı bu 
sene de pek parlak olacak 
Bir talimatname yapıldı teşkil edilen 
komisyon şimdiden hazırlığa başladı Harp ve sulh 

Bahsi 
Yirmi ıene evvel Habıbourg veli

abtı F erdinand'a kartı bir Saplı tara
• harbe 

fından atılan kurıunun umumı .
1 sebep' oldug" u.. hatırlayanlar, Mar~~ -

· · un ya'daki ıuikaıbn de aynı netıcey~ m .. 
cer olmasından korkuyorlar. Bır defa 
ıümul ve ehemmiyeti ne olursa ~.Jsun, 
.iyui bir ıuikastin bir harbe. mun.~er 
olma11 icap etmez. Öyle obaydı, dun-
ya harpten kurtulamazdı. . . 

Sonra büyük harbin ıebebıru . S~ra.y 
Bosna cinayetine atftemek le tanhı bır 
yanlıtlık olur. Büyük harp, 1870 
Fransa _ Prusya muharebesinden ve 
billıasoa J 800 dan sonra beynelmil~! 
münasebetlerin aldığı cereyanın tabu 
bir netice•i idi. 1870 den ıonra Bis
-rk harbin Almanyaya temin ettiği 
hege.:.onyayı muhafaza İyin Şark im
~ arawscla bir itiliıf yap
....... Bu iıilif -ı.-i - .._. INılmn
cfan AvrupanJn muvazenesinde kahir 
bir kuvvet idi. Bilhassa 1882 senesin· 
de ltalya da kombinezona ittiri.k ettik
ten sonra Almanya ve müttefiklerile 
boy ölçebilecel< mukabil bir zümre tcş• 
ltili mümkün deiildi. 

Biımark'ın 1890 senesinde iı baım
dan çekilmesinden sonra Alman impa• 
ratorluğu ile Ruıyanın araıı aç.ıhyoı·. 
Rusya 1870 senesindenberi siyasi yal
nızlık 'içinde bulunan Fransaya doğru 
meylediyor. Nihayet 1894 seneaind~ 
Fransa - Rusya ittifakı imzalanıyo•·, 
Bundan on ıene ıonra lnaiJtere, "Splen .. 
ılid isolation,, siyaoetini bırakarakJ A'!

1
-

rupa itlerine kanııyor. Franıa • ngı .. 
tere itilifı yapılıyor. Oç ıene ıonra da 
o amanki beynelmilel hayatın bir ha· 
rika11 meydana geliyor: İngiltere Rus
ya ile de anlaııyor. 1907 itilafı imzala
ruyor. Avrupa iki zümreye aynlıyor ve 
kuvvetlerde apğı yukan bir muvaze
ne ıneydana geliyor. Her iki taraf ta 
silihlanıyor. Asabi bir hava içinde en 
ufak bir hadise, ehemmiyetli beynel· 
milel bir mesele ıeklini alıyor. Kazara 
iri.. Alman Fran11z hududunu reçse, 
Ahnanyarun Fransayı istilaya bafladı
iı zannediliyor. Pasaportsuz bir Fran· 
llz Alman toprağında yakalansa, Al
manyarun harp planlarını çalmağa rel
cliği neticeıi çıkarılıyor. Harbi umu
ıni)"e tekaddüm eden birkaç sene için· 
de dünya bir ıili.h deposuna benze
IDiıti. B..-' depoyu ateıe vermek için bir 
luvılcmı lazımdı. İtte katil Prençip'in 
lıurıunu da bu kıvılcımı teıkil etti. E
ier dünya böyle bir harp için hazrr
lı.ııınanuı olsaydı, bin katilin, bin sui
ı....tçinin kurıunu dünyayı bu felakete 
•Üriikleyemezdi. 

Bugün beynelmilel münasebetlerin 
ı.....ıık olmadığını iddia etmek, hakika· 
ile karıı göz yummak olur. Büyük har
lıin bıraktığı miru henüz tasfiye edil
llliı olmaktan çok uzaktır. Bununla be
•alıer, dünyanın bir h~ için bazırl~
lbtt olduğu iddia edil.,aı.•z. r..asen sı
nsi vaziyetteki kantrklık ile harp ha· 
'Zlrlığı ara11nda münasebet te •·oktur. 
lliiyük harbin arifesinde Avru1 n ıi
Jasi vaziyeti kanırk olmaktan uzaktı. 
Büyiik devletler, ittifak ve itilif züm
l'elerine ayrılmıtlardı. Geri kaJan ikin
ci derecede devletler de bunların et· 
~ d birer peyk vaziyetinde idiler. 
Ar arındaki münasebetler tanzim e
dilnıiı ve b ynelmilel vaziyette hiç bir 

an gorulmedik bir istikrar vardı. 
lier devlet bir harp çıkcıcak olursa, 

hte ine terettüp eden vazifeyi biliyor
~u. Hülasa dıinya kurulm111 bir maki
;:. Ye benzeyordu. Devletler de bu ma
•rıenin parçaları idi. Nihayet Saray 
~•na cinayeti üzerine, 'Avusturya ~ır-

. •lana kartı harp ilan edince makınc
~n ayrı ayrı kmmları harekete gel
~ Ruıya seferberlik ilan etti. Sefer
~..::in ilanını barp ilanı telakki eden 
~ nya, Ruıyaya bir ultimaıom tevdi 

•le orı ıl..i sa•t içinde bu 1<fcrberli-

İ sviçrede yakalan ın Ragtiç isminde biri suikastin nasıl 
hazırlandığını ve kimlerin dahil olduğunu bildiriyor CumhW'iyetin .11 inci 

yıldönümü bu sene de 
çok büyük merasimle 
kutlulanacaktır. Mem • 
leketin her tarafında ve 
memleketin dııındaki 

devlet müme11illiklerin 
de kuvvetli ve derin a
kisler yapacak tekil ve 
tarzlarda cumhuriyeti • 
mizin kutlul.ınması için 
Cumhuriyet Halk Frrka 
11 umumi idare heyeti 
bir talimatname hazır • 

PARIS, 13. (Hususi) - Yugoa • 
lavya kralının ve M. Bartunun katli
ne ait tahkikat ilerlemektedir. Mese
le tetkik edildikçe bu i§te daha bir çok 
kimselerin methaldar oldukları anla
tılıyQr. Şimdiki halde Klemen'in yal • 
ruz batına hareket etmediği muhak -
kaktır. Bu adamın bir tedhitci teıki
litma dahil bulunduğu muhakkaktır • 
Katil Belgrattaki Ouıtochia tedhit ha• 
rekitına i4tirak etmiş ve evvelce aui
kast teşebbüsünden dolayı müebbet 
küreğe mahkUnı olmuştur. 

Diğer taraftan zabıta muhtelif Yu- / 
goslav mahafilinde tahkikatta ve tet
kikatta bulunmuttur. Bir çok tevkifat 
yapılmış ve zabıtanın eline bazı mÜ• 
him vesaik geçmiştir. 

F ontenblo istaıyonund" jandarma• 
!arın elinden kurtularak kaçan Sil-
1ıeAlı'e i.om.indeki .adam ıid.ı..tle aran· 
.... ., • ..,, .... a. ... ld -· .... ta • 
harriyat yaprhntflrr. Maamafih ba ıu 
damın hakiki hüviyeti teobit edilmiı• 
tir. ismi Vilinger'dir. 19_12 de Münib • 
te doğmll§tur. 

Diğer taraftan fsviçrede Annen• 
neıse şehrinden ahnan malümata gö • 
re Raytiç iıminde bir adamın yakalan• 
maıı meseleyi tamamen aydınlata • 
caktır. Çünkü bu adam ıuikaıtin na-

Katil ICelnnen 
.,ı hazırlandığını ve bu itte kimlerin 
ali.kadar olduğunu bilmektedir. Bu 
adam Perille bulunduğu sıralarda bir
çok defalar Klemenle konupnuı , eyni 
otelde yatıp ka)kmıtlardır. 

Raytiç Fransa ve Yugoılavya poli
since hüviyeti maliim olan ve Nalis is
mini tatıyan bir adama ~ok ~nzediği 
için bu cihet ayrıca tetkik edılmekte• 

dir. . 1 ·nc:1 
Yugoslavya polisi müfettif e~ en 

biri Neytiç'in ve N.,,-ok'un tevkıf e • 

ğe nihayet yerilmediği takdirde harp i
lin edeceğini bildirdi. R~ıya ~· A~
manya araımdaki harp emn vaki tekh
ni alınca; Franıa müttefikinin yardı
mına kotlu. ite İngiltere kanıtı ve 
harp umumi bir mahi.YJ>t aldı. 

l liral etmek lizımdır ki bugün bey
nelmilel münuebetlerde görünen ka
rarsızlık böyle bir facianın çıkmasına 
mani olan imillerden biridir. Henüz 
zümreler taayyün etmemiıtir. Ortada 
muvazene yoktur. Hali hazırın deva· 
mmdan memnun olmıyan devletlerin 
bulunduğu inkar edilemez. Fakat iıta
tükonun devamına taraftar olanlar ek
seriyeti teık;I ediyorlar. Sonr~ İstatÜ· 
koyu değiıtirmek ioteyenlerın de bu 
gayeye varmak için takip edilecek en 
iyi yolun harp olduğuna inandıkları an
laşılmıyor. Böyle zamanda kim kimin
le harp yapmağa cesaret edebilir? Bat
kalarının harp yapıp ta kendilerinin a
rada İstifade etmelerini İsteyen devlet
ler bulunabilir. Fakat her devletin 
harpten k•çmdığını kabul etmek lazım
dır. Böyle her devletin harpten kaçın
dığı bir 'amanda da harp çıkması ko
lay defrildir. 

Biz ebedi ıulha inananlardan deği
liz. Bilakis beynelmilel bayatın buaün-

• 

Cinayeti tespit eden mühim bir ve•lka ___ .... __ ııııiııl_ 

lamıttır. Bütün mem • 
lekette bu talimatname 
ye gÖre kutlulama me • 
rasimi yapılacaktır. Cum 
huriyet bayramı müna • 
•• h •jl, biitiia...-, .Jıa 
eaba, lra,.terde, karacJ.i. 
denizde ve havada ge • 
ce ve gündüz bütün hal Onun yıl ıenliklerinden kıymetli bir hatıra .. 

lu ali.kadar edece fekilde meraıinı 
tertip edilecektir. Memleket dışında • 
ki Türk elçi ve konsolosluklannda da 
ayıü ~kilde tezahürat yapılacaktır. 

Memleketin her tarafında kutlulama 
progrnmını hazırlamak Üzere birer 
yüksek komisyon seçilmesi cmredil • 

(Devamı 6 ıncı 1ablfedc) 

Belediye azalıiına seçilenler 

Be~grada gidecek heyeti- Adalar, Sarıyer, Beykoz
mız Ankaradan geliyor da kazananlar anlaşıldı 

Heyetimiz ve a•kerlerimiz giderken dost Yu
nan gelirken dost Romen topratından ~eçecek 

ANKARA, 13 (Telefonla)- ~nda B"fuekil l•met PCtJa, ve. 
Hariciye Vekili Dr. Teulik Rüı· ltiller, kur diplomatik, Ankcıra 
tü Beyle Belgraıla gidecek heye uali•i Neuzat Bey, Hariciye Ye-
timizin AnkaraJa bulunan azala lrôleti erkiinı ve doıtlan tefyİ et-
n bu alrf'U" lıtanbula hareket miflerdir. 
ettiler. Teulik Rüıtü Beyi uta• (Devamı 7 inci sahifede) 

dilllı.•dııİi•i•iru•.•h•a•b•e•r•a•l•ır•a•lm•a•z•d•er•h•a•J•A•n•.•ı~~a·.~~d'~il~e•b!"!lir•g•a•z•e•t•e•m•ü•d•iirun• .. •ü•o•.,•d•ür.ııılldü 
nemaaae'a gitmittir. Orada tahkikalla ~ en evvelce Belgradda gıyaben ö-
bizzat meıgul olacaktır. Polis müfet• dl~ ~e~aıına mahkUnı edildiğini bil • 
lifi ayni zamanda her iki ma:z:nunu da ırmıttir. 
ittiham edecek veıikalan da beraber O za'?an Avuıturyaya kaçan No • 
getirrnittir. Diğer taraftan Novok'un vok, Yanı Zvonomir oradan Macaria. 
da hakiki i1111inin bu olmadığı ken • tana geçmiı, bazı mültecilerle konuı-
diainin Postitil Zvonimir olduğu tesbit muftur. Sonra faviçreye geçmiş ve bu 
edilımiıtir. Kendisi itirafatı eanaaında r~~a ~elenen'le tanıflDJt ve Zürilıten 
bulunmuıtur. Merkum 1904 de Buko- diger. u~ arkadatile beraber Parise 
vimada doğduğunu bazı polis memur- geçnıııtır. 

kü tartları alımda harbin kaçınılamıya
cak bir zaruret olduğuna kaniiz. Fa
kat devletlerin bir mücadeleye ririt
mek için •iyaai ve askeri balmndan be
nüz hazırlanmadıklan fÜphesizdir. Da
ha on bet sene evvel neticelenen bü
yük harbin galipleri ve mağliıplan du· 
ruyor. Bu badirenin mira11 tasfiye edil
meli, devletler tekrar zümrelere aynl
malı, ortada bir muvazene meydana gel
meli her iki taraf ta hazırlanmalı ve e
ğer o zamana kadar beynelmilel ihti
li.flan ıulh ve müsalemet yoUarile hal
letmek için bir yol bulunmazsa, ki bu
ıün bulunacağa benzemiyor, o vakit 
dünyanın tekrar bir harp feliketile kar
tılavrıası beklenebilir • 

Kele~en ve Silni İsmindeki iki fa• 
hıs ~arsı~_Yaya hareket ettikleri hal
de dıger uç arkadaı Pariıte kalmıt • 
lar ve auikasti müteakıp hemen aa • 
vupnuılardır. Beıinci arkadaşlanrun 
Kale'de vapW'a binerken yakalanan 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Adalardan Avni, Sarıyerden 1. Hakkı, Tevfik, 
Beykoz..dan Me~m-;t Ali, Ferit, Reıat yılmaz, 
Bakı_r~~yden Alı Rıza, G. Bahtiyar B.ler seçildi 
Beledıye ınıthabatrn • 

da, vatandaşların altık
ları reylerin tunif edil
mesi jfi, kaza merkez • 
!erinde devam ebnekto 
dir. Kaymakamların rİ• 
yaaetindeki İntihap en • 
cümenleri (Ünde 15 saat 
çalıımaktadır. Ve lıtan 

bulda tehir hudutları 
dahilindeki on kazanın 
intihap neticesi salı 111. 

babı ili.n edilecektir. 
Fakat, nüfuau niobeten 
az olan kazalann vazi

yeti bugün belli olacak, 
netice yarmki gazete • . . 
!erle intifar edecektir. Fq!ih kazasından ta.snıl devam ediyor ... 

tezahür etmektedir. zetten Avni Bey aali, Emin Ali Bey ye L:
aınif neticeleri, hiç beklenmiyen tekil- 1 ve bu kaza için gösterilen iki nam _ 

Adalar kazaaında taınif dün bitmit (Devamı 5 inci aahifcde) 

Yugoslav kralile Barthou'nun ölü
mü ber hanri bir harbe sebebiyet ve
recek bir hadise olmamakla beraber 
ıulh ve müsalemet için büyük ziya'. 
dır. Her ikiıi de sulh yollarını anyor
lardı. Sulh ve müsalemet nanuna ku
rulacak abidenin mimarlan idi ve vazi
fe batında can verdiler. Bu feci ölü. 
mün, milJetJer araıında sulh ve müsale
met ülkü•ünü takviyeye yardım etme
sini beklemek yerinde bir temenni o
lur. 

Ahmet ŞOKRU 

Belgratta cenaze merasimine lttirak edecek 
askerlerimiz ve zabitaa heye'timiz 

olan 
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at ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiM 

Her hakin mahluulrzr. 
BIRAKTICI VESiKALARA GQRE) 

Y~: A. C. 

• I siediğimiz gibi teşkilat olmazsa 
bu kıyam/ardan netice çıkmaz 

Ahiren lzmirde tevkif olunan bi
çarelerin de felıiketleı~ne sebep o
lan tey nedir, biliyor musunuz? lıı
te böyle bir itimat. ile bir saffeti 
kalptir. Biz sizin namus ve vicdanı
nızdan hiç bir zaman fÜphe etme
dik ve etmeyiz. Fakat bu gaflet ha
reketinizi size hatırlatmak cemi
yetin en mukaddes vazifesidir. Ha
tırlayorsunuz ki Osmanlı Terakki 
ve ittihat cemiyetine kartı icra etti
ğiniz tahlifte " •.• mezun oldukla
rından gayrıstna cemiyet esrarı

nı .•• ,. kaydı vardı. 
Siz diyorsunuz ki bu denaati ka

bul etmem. Kabul etmiyeceğinizi 
biz biliyoruz. Fakat ifta mutlaka 
kasden değil, i•te böyle bir gaflet· 
le de vuku .bulabilir. O vakit mes' 
ul olarak ortada kim tutulacaktır? 
Felaketin nereden geldiğini kim 
ıJilecektir? Bakınız biz o zaman ne 
kadar müşkül bir mevkide kalaca-
ğız. 
Cemiyetin son teşkilatı mucibince 

"kuvvei zabıta,. tecis olunmuttur· 
Cemiyet efradından ve azasından 
birisinin batma böyle bir felaket 
gelirse derhal 18.zımgelen tahkikat 
yapılacak ve mütecaıirin cezayı se· 
zası tatlıik olunacaktır. Cemiyetin 
bu it için para ve hatta bir insan 
feda edeceği hiç bir zaman unutul
mamalıdır. 

Görüyorsunuz değil mi? Ufak 
bir gaflet ne mühlik bir netice ve
rebilir? Bu noktai nazardan sizi 
düşünmeğe davet ediyoruz. Siz de 
iki tahsiyet vardır. Biri kendiniz, 
diğeri cemiyetin mukaddes maksa
dıdır. Hareketlerinizde. münasebet
le· inizde bu iki tahsiyeti de düşün
meğe mecbursunuz ve mecbur ol
malısınız. Ef'alinize ikisi de hakim 
olmalıdır. 

Makaını müdafaada: "Muhabe
remizde cemiyetimizin harici cemi
yetler tarafından çıkarılan gazete
lerin mütaelası menedilmemiftir ... 
Cemiyet nizamnamel:inde hiç böy 
le bir kayıt yoktur ve olan».z., di
yorsunuz. Şüphesiz ki cemiyete in
ti•ap ile hiç kiınsenin böyle garip 
ve menhus bir kayıt altına ginneğe 
mecburiyeti yoktur, Ve hiç bir ce
miyet hiç bi11 kimseye karfı bu ga
rabeti teklif edemez. Bilakis cemi
yet, azasını harekatı fikriyeden, 
her türlü ahval ve asardan haber
dar ebneğe mecburdur. Bu vazi -
feyi birçok kiınselere, ifa ettiğimiz 
gibi size dç_ ifaya müheyyayız. Hü 
!asa: 

Arzu ettiğiniz eserleri cemiyeti
miz vasıtasile aldınnanızı ve hari
ci cemiyetlerle temas etmit ve on
lara adres vrmitaniz timdi adresi
ır.izi dğittirmenizi rica ederiz. Bım 
lar size karşı yapabileceğimiz en 
samimi tekliflerimizi tetkil eder. 
Gazete veya kitap gi-bi ne olursa 
olsun bize yaz&ığmız takdirde der 
hal göndeririz. Adresinizin değitti 
rilmesi mühimdir, bunu ihmal et -
meyiniz. Bunu münasip bir suret -
te yar.~ız ve bize de haber veriniz. 
Ufak bir gaflet vahim neticeler 
tevlit edebilir. Sizi ikaz etmek ce
miyetimizin vazifelerindendir.,, 

Ceııniyet tarafından Giresona 
yazılan diğer bir mektupta yapda
cak tetkili.t itleri haklcmda denili
yordu ki: 
Bulunduğunuz mahallerde Çer • 

kes ve Laz çoktur. Bunların için -
de mert ve namus sahibi adamlar 
da vardır. Bunlar i ter i.lim, ister 
cahil olsun maksada mazarratları 
dokWlrna.Z. Bir kere söz verdikten 
sonra ondan geri dönmezler ve iha j 
net etmezler. fl;.ınlardan bir iki ki•i 
elde edilirse dahile evrak gönder 
mekte ve bir takım hususatta ken
diler ?nden istifade olunur. 

Mektepli zabitlerle tabipler için 
de de namus ve hamiyet erbabı 
coktur. Bunları da haddei tetkik . 
ten geçirmeği unutmayınız. Hüku
metin dikkat nazarını celbetme -
mek için, evrakı, bulunduğunuz 
yerden ziyade içerilere göndenno
ğe çalıfınız. Bu hususta ıandalcı
hırdan ve gemicilerden çok istifa
de edebilirsiniz. 

"Jlkbahara dikkat!,, diyorau • 
nuz. Filhakika ilkbahar bize bir 
çok ümitler vadediyor. Fakat iste
diğimiz gibi tetkili.t olınazaa bu 
kıyamlardan bir netice çdmıaz. Ne 
tekim vakalar bunu isbat etti. Di
yarıbekir ahalisi de son kıyamda 
bi~ey yapamadı. Bu gibi kıyam ha 
rekdleri bır tetkilata istinat etme 
lidir. Bu tefkilat malumat ve ze -
kii sahibi zevat tarafından idare 

olunmalıdır. Hükumetin hürriyet 
fikri tafıyan müfrit kitley kartı 
timdi galebe çalması malik oldu -
ğu tctkilatın l-uvvetinden ileri ge
liyor. Hürriye. istihsal ebnek bir 
mücadeleye bağlıdır. Dütma.nımız 
olan Abdülhamit tetkilatı bu mü • 
cadeleden çekinmiyor. Neticeyi el 
de etmek için bizim o tctkilattan 
dah,a kuvvetli bir tctkilata ihtiya • 
cımız vardır. Onun için timdi biz 
böyle bir lefkilatın teessüsüne ve 
tevsiine çalıtıyoruz. 

Şimdi cemiyetimizde bir "zabı 
ta kuvveti,, tefekkül etti. Cemiyete 
ihanet edip millete zulüm ve gad
rcderek cemiyetin maksadım boz
mağa çahtarılar bu "zabıta kuv • 
veti,. nin cezasına çarpılacaklar -
dır.,. 

Terakki ve ittihat cemiyetinin 
Pariste toplanan kongrede Saba • 
hattin Beyin Ademi merkeziyet fır 
kasile birlettiği ileri sürülerek bu
nun Terakki ve ittihat cemiyetinin 
tuttuğu prensiplerle ne dereceye 
kadar kabili telif olduğu sorulma
sı üzerine cemiyet diyordu ki: 

Sizlerce malum olduğu üz.ere bi 
zim vatanın, milletinin saadetin • 
elen gayrı bir emelimiz yoktur. Va 
tana iyilik olacağım katiyen ümit 
ettiğimiz için tahısları, izzeti nef
simizi unutarak bir ittifak addet • 
tik. Çünkü memleketin nasıl bir u
çuruma doğru yuvarlandığı hariç -
ten daha iyi "görülüyor. Buna, bu se 
ri inhidama belki bu gibi ittihatlar 
la çaresaz oluruz ümidindeyiz. E
vet, bu ittihattan bizim ümidimiz 
iki suretledir. Evvela, müteferrik 
kuvvetler birleşirse timdiki hüku
meti yıkacak kafi bir kuvvet edi
nilmit olur. Sonra Ermeniler mem 
leketin en gaileli ve baranlı za -
manlarında kıyamlar çıkararak mil 
letin hayatını, memleketin aistikla 
lini tehlikeye koymktadırlar. Ge -
ne bu ittihat ile onların muzır ha
reketlerine set çekmek mümkün 
olur ve ağızlarına bir gem vurula
bilir. 

Btına mukabil bizim taraftan i
se programımız hilafına asla bir 
taahhüt vuku bulmamıttır. Biz prog 
ramımızdan bir nokta bile terket· 
mcd.ik. Ermenilerin programı olan 
müttehit hük\ımetler usulünü ve 
ne de bu mühlik usulün mukadde 
mesi, yani iıı!usamın b~langıcı o
lan vasi ademi merkeziyet esası • 
ru kabul ettik. Y alruz bu mesele -
leri sükunetle geçerek inkılabın 
ferdasına ve mebusların içtimaına 
kadar birlikte İf görmeği taahhut 
ettik. Ermeniler mevcut kanunu e-
5Uiyİ red ile bir "mucip müesae -. 
Not,. tetkilini ve bu heyetin yeni 
bir kanunu esasi yapmasını ve mev 
cut kanunların feshi ile yeniden tan 
zim etmesini istediler. Bizde milli 
adetler, ruhi avhal, dini ahkii.m 
esaslarına istinat eden kanunları -
mızın karmakarıtrk edilmiyerek 
yalnız mevcut kanunu esasinin za 
marun ihtiyacına ve ahki.mına mu 
vafık bir surette tadilini istcdi!;i -
mizi söyledik. 

-Bitmedi-

Babasını 
Zehirleyen kız 
Paria mahkemesi dün ida

ma mahkum etti 
P..utlS, ı3 (A.A.) - Miraolarma 

konmak malnadi • 
le ana ve babasını 
zehirlemek teşeb
büsünde bulıman 
18 ya11nda Viyolet 
• 'loziyer adındaki 
genç l<Tzın, mah
keme, idamına hük
metmİfbr. Viyolo
tin babıuı bu te
ıebbüs netice•inde 
ölmüıtür. 

Cinayetin itJen· 
..,e teraiti, Viyo-

•• t'in bir takım ta
Vıolctte Nozıcre lehe ile düşüp kat. 

karalı; bunlara pa
ra Yedimriı olması, tahkikat sırasında 
büyük bir aüka uyandmnıştır. 

Yunanistanda cumhur 
reisliği intihabı 

ATINA, ı3. (Milliyet) - iki zumre 
arasında bir anlaşma yapılmaıı için de
v~ ~ed.cn müzakereler yeni bir SAfhaya 
g•nnıttır. Ayandan e•naf teşkilatına 
mensup on sekizi topla.'larak, Cumhto:rre
iıi M. Za:m·ı:n tekrar Cuınhurreis)\ii
ne namzet röstler :ımesi için bjr mubata 
imza ctmiıleo-dir 
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\HARİCn HABERLER 
Fransız kabinesinde .. ···~ .. 

Mösyö Doumergr.ıe geni kabine 
listesini cebinde taşıyor 

fakat henüz isimleri ilan etmedi 
M. Barthou'nun cenaze merasimi 

PARIS, 13. (A.A.) - Ağlebi ihti
mal kabinede yapılacak değişiklik, aı • 
gari nisbette olacaktır. M. Dumerg'in 
müstakbel vazifesini muvaffakıyetle ifa 
etmek arzusu yeni mesai arkadqlarının 
hüsnü intihabı ile mukayyet olmak la • 
zrmgclir. M. Heriyo ile Tardiyö laye
nazildirler. 

Gazetelerin tahminlerine nazaran ka· 
binenin listesi M. Dumerg'in cebinde ha 
zırdır. Maamafih, kendisi ıon dakikaya 
kadar ıırnnı ifıa etmiyecekl!ir. 

Diğer nazırların, onun karan kartı • 
11nda eğilecekleri nnıhakkaktır. Ortada 
bir çok tahminler var. Hariciye içi ı en 
çok taraftar bulanl .. Önce M. Fl~nden, 
Sonra M. Lava!' dır. 

D~ltiliyeye namzet görünen yeni ıos· 
ya'.iot M. Markeye, radikaller teklen 
muhalif duruyorlar. 

Sabık nazırlardan, yeni sosyalist Mar· 
f&lldo'nun taraftarları, kesirdir. 

M. Lava! hariciyeye geçmediği tak· 
dirde, ihtimalki dahiliyeyi üzerine alır. 
Bazıları, adliyeye M. Maren'i münasip 1 
görüyorlar. 

Baz. !arınca da Adliye nezaretindeki 
değişikliğin daha müsait bir zamana ta· 
!ikini tensip ediyorlar. 

PARIS, 13. (A.A.) - Dün hiç bir 
yeni siyasi hadise olınamıttır. M. Du
merg, muhtdif k'mselerle görütcrek si· 
yasi vaziyeti tetkik etmiştir. Kabinenin, 
M. Bartunun cenaze meraıimil'li mütea• 
kıp bugün toplanması mümkündür. 

Nezaretlerde yapılacak değişiklikle
rin m?.!-tdut kalacağı ve M. Dumerr'in 
bugün bile kab'nesini ikmal edeceği te
minen ıöyleniyor. 

Hariciye nezareine, elin, M. Lava), 
vahut ki, M. Flanden'in, dahiliyeye de 
Radikal • Soıyalis mebuslanndan biri -
nin getirileceği rivayeti dönmektedir. 

Siyasi vaziyet 
PARIS, 13. (A.A.) Dün sabah, M. 

Tardiyö ve Heriyo ile görüıtükten son
ra, M. Dumerg, öğleden ıonra da M. 
Lebrun, M. Lava! ve Berlin sefiri M. 
Fransua Ponse ile konuşmuıtur. 

Diğeı: Unaftan, M. Sarro da M. Tar• 
diyö ve Batdüren valisi ile görüşmüı • 
tür. 

M. Lebrun, Belgrada gidip, kral A· 
lekıandnn cenaze meraıiminde hazır bu
lunmak niyetinde idi. Lakin, luınnen ka
bine buhranı baflad:ğından, buniyetin • 
den vazgeçmiştir. Cenazede bulunacak 
Fransız heyrtine Mareıal Peten riyaset 
edecektir. 

PARIS, ı3. (A.A.) - M. Dumerg 
M. Bartunun cenaze meraıiminden IOD•' 

ra gelip kendisile görüşmelerini kabine 
arkada,Iarından rica ebnittir. 

M. Bartunun cenaze merasimi 
PARIS, 13 (A.A.) - M. M. Bartu

nun cenaze merasimi mahzun bir sema 
altında yapJmaktadır. Büyük bir kalaba
lık vardır. 

M. Dumerg ölen Hariciye nazınnm 
hayatını anlatarak dedi ki: 

''- M. Bartunun bütün harek8.t'ına 
hakim olan büyük bir vatan aşkı idi. Bun
lar, bugünkü nes'llere birer misaldir. 

M. Dumerg, M. Bartunun ıiyaaeti. 
ni "dürüst bir şekilde tatbik edilip Fran· 

fıpanyada vaziyet 

İhtilalciler son ta
hassun yerlerinde 
iyice sıkıştırıldılar 

MADRIT, 13. (A.A.) - Hükümet 
kuvvetleri Oviedo tehrini zaptetınqler • 
dir. Şimdi de, tayyarelerin yardımı ile, 
tehrin timalincle kain istasyona hücum 
ediyorlar. Burası. ihtililcilerin en son 
tahauün nokta11dır. 

MADRIT, 13. (A.A.) - Aıturi asi· 
!erine k~ıı yapılmış olan harekete itti· 
rak el'mış bulunan tayyarecilerin riva • 
yetlerine göre çok kıymettar sanat esar
lerini ihtiva etmekte bulunan Oviedo ki
Jiıesi bir yangın neticeainde yanmııtrr. 

Mahkü.miyetler bQfladı 
BARSELON, 13. (A.A.) - Urugu

ay vapurunda içtima eden örfi divanı • 
harp, geçen pazar günü Barselon civa • 
rmda sivil muhafızlara taarruz etmek • 
ten suçlu 17 kişiyi müebbet hapiı ceza11-
11A mahkum etmiıtir. 

Mont Juich divanıharbi de, binbaır 
Perez • Faras ile yüzbatı Escofet'i ölü
me, binbaşı Salas ile Yüzbaıı L~ 
Ca:.ıell'i müebbet hapis cezasına çarptır
mııtır. 

Yunaniıtanda son vaziyet 
ATINA, 13. (A.A.) - Siyasi vazi. 

yet, kat'.i. hal safhasına ginniıtir. Kor • 
porasyonlar tarafından inli.hap edilmiı 
olan gu.r~pa mensup ayindan on yedi 
~at! Reıı~c.umhur M. Zaimiıin yeni.den 
mhhabı ıç.n rey venn teklifinde bu • 
lunmuşlardır. Reisicumhur tekrar · 1. 
h b •· 1 · ın .. 
.• .. '. ıurat e temın edi-lmit, mebusan mec· 
lıaının feshi faydasız bir hale gelmiı ve 
"?rmal. pa~lamt?to hayatının devamı in1• 

kin d":ıres~-~: c~, oluyor. Şu haldo 
\a)dans hu,umetı, ihya ve imıu- siyase
tıne devam edebilece&ctir. 

sanın büsnü niyet sahibi bütün milletleri 
davet ettiği bir siyaset,, olarak tavsif et• 
miştir. 

M. Dumerg bu feci hadisenin Yugos
lavya ile Fransa araıındaki birliği daha 
11kı bir tekle koyduğunu ilave eli.niş ve 
demiştir ki: 
"- M. Bartu, Adriyatikte ve Orta 

Avrupada sulhün tarsini için teşriki me
saiııi ile faaliyette bulunacağı asil, akil 
ve mert kral Aleksandnn yanında kat • 
!edilerek öhnüıtür. M. Bartu, JÜpbeıiz 
kan itibarile bizim en yakınonız olan 
komtu memlekete giderek orada geçici 
su:tefehhümleri o:lmek için çalı§acak ve 
müıtereken, selamete ffÖ~Ürecek gayret
ler üzeıİnde görüıecekti. Fransa, Hari
ciye nazırınrn ceaedi huzurunda Yugos-
lavyayı sadakatinden tımin eder. 

Dumerg'in nutku 
PARlS, 13 (A.A.) - Baıvekil M. 

Dumerg, Lui Bartunun cenaze mera • 
siminde irat ettiği nutukta, M. Bartu· 
nun siyasi hayatını izah ederek, va • 
tan için ihtiraslı bir aş.klan mülhem o
lan bütün ia-aatı hali hazırdaki nesil • 
ler için birer nümune olduğunu ıöy • 
lemitıir • 

M. Dumerg, Bartunun siyaoetini 
( hal:&ane bir surette tatbik edilen ve 
Fran&arun hüsnü niyet &ahibi bütün mil 
letleri davet ettiği yaklaıma siyaseti) 
olarak tavsif etmiı ve hailevi Marsil
ya hac!isesin.in Yugoslav • Fransız bil'
liğini. daha sıkı bir ıurettı temhir ede
bileceğini ilave ederek deı.niıtir ki: 

"Ba.-tu asil ve kahraman kral A • 
leluandr .ile birlikte, onun muavenetile 
Adriyatik ve Orta Avrupa •ulhunun 
tahkimine giderken katledilerek ölmüt· 
tür. 

Kan itibarile hiç tüphesiz en yakın 
bulunduğumuz komşu memlekete, ge • 
çici ıuitefehhümleri ısi.!mek ve müııte. 
nk ve sclamete götürücü gayretleri te
lif için gi<lecekti. 

Fransa, cihan sulhunu temine ça
lıtırken ölen hariciye nazınrun cesedi 
önünde Yugoslavyaya olan sadakatini 
temin eder.,, . 

Çelenkler 
PARIS, 13. (A. A.) - Bartunun 

cenaze merasimi bugün hüzünlü bir ha
va ve luı.labahk '· • ~inde cereyan et • 
miıtir. 

TaLuliunun konulduğu Hariciye ne
~efinin saatli .sal~u siyah kumaıla ve 
bIT çok çelenklerle örtülmüttü • Kral 
kraliçe ve hükUnıeıierin muazzam ve .,.'. 
ymz çelenkleri arasında ezcümle Y ugos
lav, Türk, Japon ve sair hükümetlerin 
çelenkleri nazarı dikkati celb'tdiyordu. 
Keza halk111 hissiyatını gösteren müte
vıui buketler göze çarpmakta idi. 

Tabut kaldmldıktan ıonra cenaze a• 
fayı tetekkül etti. Reisicumhur M. Alber 
Löbrö'.'> dev!_eı reiolerinin gönderdiği 
fevkalade mumessiler, sefirler heyeti, 
mebu'an ve iyan meclisleri reisleri, 
nazırlar, ecnebi hükGmetler mümeaıilleri 
p..1;ııet:er Cemiyeti mümes~iJleri ve mü- ' 
teaddit heyetler cenaze alayı içinde gö • 
ze çarpmakta idi. Alay Envalit'e gelerek 
tabut çelenkleri hamil ve siyahlarla ör
tülü dört muazzam sütun Üzerinde hazır
lanan mahalle konulmuıtur. 

Amerikada 

Yakıtsız bir kar ti .. 
pisi ve şiddet-

li fırtına başladı 
YAŞINCTON, 13. (A.A.) - Şimali 

Maıne ınıntalaumda nkitsiz bir kıt bap
lamıştır. Kar tipisi, köylere beyaz bir 
örtü çelmıiıtir. Kar tabakasının kalın
lığı 14 inçezdir. 200 kadar telgraf dire
ği yılolmıı, 100 tane elektrik kablosu 
l<opmuı, bir çok ağaçlar köklerinden sö
külmüttür. 

Fırt:na koptuğu esnada, bir çok yer
lerde buğday ve patates mahsulü henüz 
ambarlara girmemif bulunuyordu. 

B~ _havalideki tehir ve kasabalarm 
ekserı11 ışıktlan, telefon muhaberatından 
ve cer kuvvetinden mahrum kalmııtır. 

Nevyokta, daha dün 70 derece fa • 
r~~ayt .. gö~teren sıcak! k, bugün buz gi
bı hır ruzgara yer bırakmııtı:r. Yakında 
kar yağacağa benziyor. 

Belçika erkanı harp reisi 
çekildi 

BRÜKSEL, 13 (A.A.) - Milli mü
dafaa nazırı ile, aralarındaki teknik ih
til~~ sebe!löle, büyük erkanı harbiye 
rc:ıs.ı Jelle1"al N ytıen vazifesinden affe
dilmittir. 

Nezaret, bununla beraber, kendisi • 
ne Anversteki ikinci ordu kumandan • 
hğmı t.,..cih edecektir. 

~Ü~af;U ?azın, M. Dövez (Dev,.. 
ze) ~ın~a müdafaa hattmı, Jar1< hudu
~u uzennde teıis etmek istediği halde 
ıeneral Nytten bu , hattı Möz (Meuse) 
nehri Üzerine çeiandı: taraftarı idi. 

Sir John Simun Pariste 
LOtlDRA, 13 (A.A.) - Sir John 

Simon ı,.,, - ~ ile Panse gitmi1tir. 

etrol bulmak için ilk ara
ma ameliyesi yapıldı 

•••••••• 
İktısat Vekili Celal B. in buzunda dün 

sondaj ameliyesine \>aşlanmıştır 
!tflDYAT, 13 ( A.A.) - Midyat kazası dahilinde jeolojik noktai ııd 

zardan petrol tezahüratı arzetmekt e olan ve bu itibarla petrol aramalı 
üzere aondaj ameliyesi yapılması m uvalık görülen noktada en mü kem • 
mel ve modern sondaj hazırlıkları ikmal edı~'Zrek bugün lktısal Vekili 
Mahmut Celal Beyin huzurunda sondaja bQflanmıftır. Sondaj iıleti iıle
tilmeğe başlanmadan evvel lktısat Vekili, petrol arama idaresi erkanı· 
na muvaffakıyet temenni ederek kordelayı kesmiıtir. Vekil Beye rela • 
kat eden proleaör Granik petrol arama idareıi reisi Cevat Eyüp Beyle 
birlikte araştırılma ıahasını tetkik etmif ve arazinin jeolojik tezahürat 
itibariyle sondaj için iyi intihap edUmiş müaait nokta olduğunu söyle • 
miştir. lktısat Vekilimiz tetkikat neticesi hakkında kendisinden malıi
mat rica eden Anadolu Ajansı muhabirine şu beyanatta bulunmuştur: 

"Hususi bir kanun ile ktısat Vekiıletine bağlı hükmi şahsiyeti h~ 
bir petrol arama ve işletme idaresi tqkü edildiğini ve başına Amerika
da tahsil görmüş gençlerimizden Cevat Eyüp Beyin geçirildiğini biliyor 
sunuz. Bu idarenin gösterdiği lüzum üzerine bugün burada petrol bul· 
mak için ilk arama ameıiyeaine başlıyoruz.. Kat'i neticeyi yakında bize 
sondaj gösterecektir. Memleketimizde petrol tezahüratı olan muhtelil 
sahalar vardır. Bunların hepsi birer birer jeolojik tetkike tabi tutula • 
cakhr. Petrolü bulmak için ileri memleketlerin yaptıklarını biz de ilme 
dayanarak yapmak kararına ve iyi netice almak azmi ile çaiırzcağız." 

Merasimde birinci umumi müfettiş Hilmi, Mardin valisi ve civar köy 
ferden gelmiş halk bulunmakta idi. lktısat Vekili refakatindeki zevatla 
birlikte bu akşam Mardinden Ank araya hareket edecektir. 

Fransız kabinesi: M. Lava/ hariciye 
nazırı oldu. M. Şeron istifa etti 
PARIS, 13. (A.A.) - Har:ciyeyeM. Lava!, DahiliyeyeM. 

Marşando ve müstemlekata M . .K.oıen tayın edılmıstır. M. 
Şeron istifa etmiştir. 

Almanların Emden gemisi geliyor 
ANKARA, 13 (Te.'efonla) ~ Almanyanın Emden kruvazörü ilk• 

baharda lstanbulu ziyaret edecek ve orada bir halta kalacaktır. Kruva
zör lstanbuldan Varna ve Köstenceye gidecektir. 

Vergi kanunları üzerinde tetkikat 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Maliye Vekiıleti tetkik bürom yarın 

vergi kanunları üzerindeki tetkiklerine ba,,layacaktır. Tetkik bürosu ıel 
liğine tayin edilen Cezmi B. il>in~: teJrinin beşine kadar mezuniyet al. 
mıftır. 

• 
I cra vekilleri heyeti harici 

meseleleri görüştü 
ANKARA, 13 (Telefonla) - icra Vekilleri Heyeti bugün saat on 

beşte toplanmıştır. Bu toplantıya hususi bir ehemmiyet atfedilmekte ve 
harici mesailin görüşüldüğü tahmin olunmaktadır. 

'' Lozandan önce ve sonra Türkiye, 
ANKARA, 13 (A.A.) - Milli lktısat ve Taaarrul Cemiyeti tarafın

dan 29-10-934 te Ankara sergi evinde açılacak sanayi sergisine 120 fir
ma iştirak etmektedir. Sümerbank ve ı,, Bankası gayet güzel paviyon
lar hazırlamaktadır. Orman çiftliği de bütün faaliyetini gösterir bir pa
viyon tertip etmektedir. Mi:ıi lktısat ı•e Tasarruf Cemiyetinin hazırladı
ğı "Lozandan önce ve sonra Türkiye' adlı daire çok cazip ve faydalı 
bir eser olacaktır. 

• 
lsveç Veliahti Hz. nin tetkikleri 

IZMIR, 13 ( A.A.) - lsveç vcliahti Güstav Adoll Hazret:eri bugün 
relakatlerinıle Vali Kazım ve mihmanı/arlan Hüsnü Rıza Paşa olduğu 
halde Gazi ilk mektebiyle Şerif Remzi incir hanını ve Amerika Tobako 
tütün müeuesesini gezmişlerdir. Veliaht Hazretleri yarın sabahleyın 
Bergama ve Ele• harabelerini ziyaret edecek ve akıama avdet buvura. 
caklardır. 

Küçük itilaf Hariciye nazırlarınin 
kon/ er ansı Belgratta toplanıyor 

BELGRAT, 13 (A.A.) - Avala Ajansı bildiriyor: 
l•tihbaratımıza nazaran bu ayın 19 unda, Kral. AlelnanJr'ın cenaze 

merasiminden sonra, Belgratta küçük itilaf Hariciye nazırlarının kon • 
leransı toplanacaktır. 

Roma sefirimizin itimatnamesi 
ROMA, 13 ( A.A.) - BQfvekil M. Mınsolini yeni Türkiye büyük el· 

çisi Hüseyin Ragıp Beyi kabul etmiftir. Hüseyin Ragıp Bey itimatna • 
mesinin bir suretini M. Mussoliniye vermiştir. 

14 üncü katta 
Bir infilak 

Yangın çıkarmamış ise de 
ölenler ve yaralılar var 
ŞIKACO, 13 (A.A.) - 14 katlı bir 

binanın soğuk hava mahzeninde vukua 
gelen ıiddetli bir infilak yüzünden bir 
kiti ölmüt ve bir çok kimseler yarnlan • 
nuştır. Bina hemen ateı almııtır. Bu in
!ililkın amonyak borulannın patlama • 
11ndan ileri gelmit olduğu zannediliyor. 

Yakında bulunan diğer bir binanın 

jki yüz !ı.1 t.r müstahdemini binaların 

camları kmlıruı olduğundan paniğo uğ• 

ramıtklardır. 

VAŞiNGTON, 13 (A.A.) - Sona· 
lınan haberlere göre Şikagonun yüksek 
binalarından birinde vukua gelınit oldu· 
ğu haber verilen inCilak neticesinde iki 
l<iti ölmüı, on b.,. kişi ağır surette yara• 
lanmışt•.r. Şimdi haber alındığına ıöre 

inf.lak neucesindc yangın çıkın •ıtır· 

Antalya vilayeti hususi 
Yaresi 

ANKARA, lJ. (Telefonla) - Antsl· 
ya vilayeti hususi idaresine ait teadüİ 
cetvelinde değişiklik yapılması hakkınd2 
Dahiliye Vekaletinin tebliğini 1 cra V,,. 
killeri heyeti kabul eımiıtir. 
----- ~-- --
Polis oyunu oynarken 

cinayet 
JERSEY CITY (Amerika) 13 (A· 

A.) - Buraya yakın bir lruliibede, met· 
ruk bir sandığın içeritindo boğubnuı 

olarak mey na çdcanlan yedi yaıınd•· 
ki çocuk cesedine ai esrar perdesi kalk· 
auıtır. 

Dörder ve b er yaımdaki uç ç<KU• 

ğun ikrar ettiklerine göre, cesedin ..,. 
bibi (hınız • po • ) oyunu esnasıad•, 
arkadqlan ( afınd n öldüriilmüıtür. 

Bun) r, :ı: valbnın boynuna bir ip 
ceçimn , ıonnı andığın içerisine tı· 
"1p, onu imuı 

Küçük caniler, ile! "n teslim o
luıımuşl11 dır. H latmd adli t kib.t 
J' ap ılaınt,)"1K!\ ır, 
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~[i'.ELır:AA\I 
Marsilya cinayetinin 

neticeleri 
Politika ve tesri/at iş/erile ala-• a. kcuı olmayan herke• kabul eder ki; 

:ıcıvallı Yugoslavya Kralı Aleksan 
drın katlinde manevi meauliyet 
Fran.a hükiimetine düser. Cinaye· 
tUı akabinde ben bu ~hse iliferek 

1 •• un 

,ai nd 
ıunai 
~em• 
~ekili 
i,le
anı· 

ela• 
eyle 
ürat 
le • 
aiti-

or~aki poli1in zaalını yazmıştım .. 
lVıhayet, Paristen gelen telgrallar· 
d~ qnlıyoruz ki; Doumergue ka
l>ınainde Dahiliye nazırı olan M. 
Alb<n-t Sarraut katil hadise.inin 
~0ğrudcın doğruya alakadar oldu· 
g~ nazır 81/atile iıtila etmiştir. Be
rı lftra/tan Hariciye nazın M. Bar
tou dq Kral ile beraber öldüriildü
iii İrin Fran81z kabinesinde iki 
mühim gedik açJmıfhr ... 

Bu gedikleri kapamak isteyen 
M. Dournergue bir temerküz kabi
resi bafındQ olduğunda.n .muht~ • 
ıl lırk.ıJqrın kabineye ıffirak hı•· 

•eleri.: üzerindeki müvazeneyİ. boz 
k;k İ.atemiyecektir. Onun içindir 

i bugün Fransa gibi bir büyük 
OienıJeket Dahiliye ve Hariciye na 
Zırau: durmaktadır. 
b Bu politika işi ne olursa olsun 

bize a menlur cinayetin maddi olan • 
~eli/ :an dalıa ağır olan manevi yükü 
la • F razı.anın üzerine çökmüftür ... 
m« 'CV1ııızlar bu yüzden son derece 

meyus ve mütehevvirdiıler. 

·haa 
ika
iyor 
bul· 

" ız. 

köy 
atla 

Yııgoalav kralının ölümile, Yu
•0•lavyada olmasından korkulan 
Ve hıımdolaun buaüne kadar tahad ".. .. 

lf& etrnemif olan dağınıklık ha • 
reketlerinin İfler bu zıvanaaızlıkta 
~evam ederse Frmı;rada çıkmasın· 

an korkulıu. 
ol Ne derlerse desinler, ben kral 
~, hükümdar olsam, hükUnıet 

reısi, elha..l bir politikanın tesirli 
ele~arından olsak Franaadan 
f~"!em:·· Çjinkü bu meml~~et ~Y 
e miMtlırlerin konınman ıçın la • 
~.~ ~elen tetbirleri almakta lôü • 
VCl/ılık göatermektedir. 

Kadıköy tramvayı 
Bir iliralta bulunacağım: Ben 

Vak;;Jar tramvayının idaresinden 
"'_emnan olmmrııı bir adamım. Bel 

ın Ai biraz güç beğenir oldağımı için, 
el l>eiki de ;. pek tıkırında gitmedifi . . ,. 

1f1n .... 

n 
e 

., 

ı 

•. $irnJi o taralı bırakalım. Onan 
~~.lazımgeldiği kadar yazdık ta, 
:!yledik te ..• Tesiri oldu, olmadı .• 
yimJi/ilı bahis bu değil .•• 

Meıele fU: Bu aleyhinde yazdı 
iım fİrketin Kadıköy hatlannı yap 
llklAta ıöaterdiği aiirate doğruıa 
:"hm: Hayran oldum .•• Ve lıalii 

Q hayranım ••• Neden? •• 
. Yahu! Şu Şif hane yoku~nun 

~r fÜt hattı dört aydan mı, bef ay 
"'~ ını beridir hôla bitmedi! •. Bü-

• .. ~ 11 Kadıköy febekea bitti de, üs
"".""e yolcu ta,ınıyor •• Diyecekai -
ili:: Ai, Şifhane yokufU daha dik
~li yapılıyonmq... Onu bilmem. 

«kat fU iki feyi anormal olarak 
ita.bul ediyorum: 

Biriai: Be~yüz metrelik bir hat
lı11 dört aydır lıiila aerilememesi .• 

2 - Kilometrelerce az.unluğu o 
'411 Kadıköy lıathrun direkleri ve 
~llerile birlikte ayni müddet zar
i nJa bitmesi ... Aıkolıan iki tara-
a Ja ... 

FELEK 

MecJiı reisimiz yarın 
gidiyor 

J> Büyük Millet Meclisi Reisi Ka:run 
.,.,. ""'- ~az.etleri yarınki trenle Anka• 

Y• gffl.,.,ekJerdir. 

[ BORSA 1 
1 ı, B-ı.unıc:lan alınan cetveldir? 

13 T. EvveJ 934 
AKŞAM FiYATLARI 

1,~~IKJtAZLAR 1 TAHViLAT 
ı93:1 ., daMJi 98 lt.hbm 17,75 
u..f- ~'t•b.I 97 An~ Mümeaail 49.75 

11r• 29,40 Aıı. Ta.h•ili l, JJ 45,75 
" il 28,20 • 111 48,50 
• JJJ 28,40 

1111 ESHAM 
11 • :.aı...,.. N .. a JO Reji lul ..... aı,uı: l.30 
a. Ptt~i.L:wı• 10 Telefon J0,50 
l'~ "•••~ 105 Terkoa 18,60 
... llt"lc.i)'e c .. a... Çimeno 13,40 
l'~: Bankau sa ittihat cle7 • 13,00 
>ı - •1 31,73 Ş.rlr.. a.,.. 0,,85 
~-~ulu Hıaıe 27,50 &Jya ) .SS 

• liaıı7ri7e 15.SO Şark m. ecza 6.SO 

L ÇEK FiYATLARI 
f> •-.ı,. 613,50 Prac 19,02.75 
)f l!Arı• IZ.06 Bela:.-•t 35.96 
a.ıi._orJt 80,15 M ako•• 10.84.SO 
C •o 9,27,15 Borhn 1,97,28 
it. ~r. Z,43,63 \far OYA 4,23 
1!, la& 13,38 zs BudaPt"ft• 3 98,7~ 
" ,;ı.,.J 3,40 75 Madrit 5,81,25 

,•t "daıı.111 J,ı72s Bukret 79,54 
>• ~79 Viyana 4,2 7,63 

N U K U T (Satq) 
Kurut Xuruı 

ı.ı " -l f) F' r•h•t:r. 169 20 1. I•• çre 815 
~1 1( ol•r 125 1 Pezata 18 : ~ ı: ç.ı._ 98 1 Mark 43 

ı, .. A.,. 23 1 Zloti 22 
lQ l rlı1tı 617 20 Le1 18 

ı.ı ı:·· 216 20 Dinar 54 
~ ~ .. 

Z3 l Çrrao•İt ~-ı.ı tı a.ı,i\. 115 AlbD 923 
1 ı-;•ıa.... 24 Me-cidıy• 36.50 

··ı. 
&3 Barı9&aol 237 
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Ş EH i R HABERLERİ 
EK.ONOlll 

Yumurta 
İhracatı arttJ 

Geçen ıeneye nazaran yüz
de 40 fazlalık var 

Yumurta ihrecatmm devamı doiayı· 
oile tdu'imize mütemadiyen oevkiy~ ya 
p~lıtadR'. fiyatlar köylerde de !uk • 
aehnit. toplama istasyonl~nıla. )'UZ yu 
murta 130 kuruşa kadar muıten b_ulmut 
tur Verilen ınalüınata göre, hiç bir Yfll'
de ·.l~ kaJmamıttır. Fakat, istek fazla 
.u..· . . ...,,_ luırpJanınıwnakta 
....,..gv oçm . . 1 l' 
dır. t:ylüıün son haftası ıçm ya n•z. ı . 
manımızdan 1351 ııandık yumurta ıh " 
raç olunmutlur. Bu rakam, geçen sene
ye nazaran yÜ2de 40 fazladır. 

Türk • Yunan ofisinin hazırla
dığı rapor 

Tiirlr • Yunan alisi oon toplantıla• 
nnda, yakında Ankarada 1>a4layacak o • 
lan müzakereler dolayı.ile, iki memleket 
ticaretini alakadar ...ıen huıuslar etre • 
fınd" mühim bir rapor hazırlarmşhr .. 

y alıında lktıaat vekaletine göoden
lccek olan bu raporda, mevcut ticaret iti 
lafna"oesinin tatbikatında kartıla•ılan 
müşküller n zorluklar da teshil .,.jiJ • 

mi•tir· . 
Oğrendiğimize göre, müttt'nk oha, 

Yunanillana ihraç ettiğimiz malfara mu 
kabil bonoların odenınesi meııeleoini de 
ehemmiyetle tetkik etmiştir. 

Kayseri fabrikasının makina
lırı yo~a çıkarıldı 

Kayseride kurulmakta olan büyülı 
paonuldu men&ucall fabrilumrun makine 
ve tesisatından olan ikinci parti malze • 
me Odeudan Ziryanin vapuruna yük • 
Jenmit ve vapur hareket etmiıtir. Zir .. 
yanin, yarm •eya öbür gün limanımıza 
gelecek, hamulesinin bir kısmı Derince
de, bir llıAnı da Mersinde aalıile çıkan· 
lacaktır. Fabrikanın kurumu işlerile meı 
ırul olan Sovyet mütehauıs heyeti de 
Kayıeride bulunduğu ciherie, montaj 
ameliyesine ikinci teşrinin ilk baftuın· 
da baıJanılabilecektir. 

Somer Bank umum mudur 
muıvını 

Sümer Bank umum müdür muavini 
Oaman Nuri Bey Ankaradan tebrimize 
ırelmittir. Bankanın umumi itlerine miı
teallik tetkikatla meıgul olan Oaman 
Nuri Bey birkaç ıriıne kadar Anı.araya 
dönecektir. 

Sumer Bank yeni bir mağaza ! 
açıyor 

Süm~r Bank, Beyoğloncla htikliJ cad 
de.inde yeni bir yerli mallar satq mağ• 
zıuı hazırlamıştıir. Bu mağaza bugün 
&<ınt 16 da açılacaktır. 

Yerli mallarımızı halka tanıtmalı: ..., 
ivi bir tekilde tethir etmek ıray ... ile ha· 
zırlanan bu maS'aza. modern teoiıatı ih· 
tiva etmektedir. Burada, Sü,._. Banka 
merbut fabrikalarm u.muliıtt bulundu • 
rulacaktır. 

Halında ile tıcaret anlaşması 
Memldıetimizle Hollanda arasında 

aktedilen yeni ticaret anı.,...., gümrük 
lere tebliğ eclilmittir. Bu anlllfmaya gö
re, ilk üç ay içerisinde Hollandaclan 
memlel&etimize 100 1'n k..~o çay, 252 bin 
kilo embeli.j lıAğıdı, 2 milyon kilo kok 
kömürü ve ..Ure ithal edilecek, muka • 
bilinde incir, üzüm, &"iilyağı pamuk gön. 
derilecektir. 

Seyyahların pıraları 
Transit vize&ile memleketimize ~ • 

len ve transit müddeti zarfında buradan 
ayrılan seyyahların hariçten beraberle • 
rinde getirdikleri paralardan le>çil etti
rip te ıarfctmeclikleri mikdan kambiyo 
müdürlüğünden Tize almadan çıkarebiJ. 
meleri, Maliye Vekaletince kararlaştınl
mıştrr. Bu karar, alakadarlara tebliğ e
difmiıtir. 

Mübadele komisyonunda 
tasfiye müzakereleri 
Muhtelit Mübadele Komiayonu • 

ıwn bu hafta .onunda lağvedileceği • 
ni haber verıru.tik. Komiayon heyeti 
umumiyeei dün öğleden ..,.,,.,. toplan
lnlf ve İflenn tasfiyesi etrafında ıreç 
vakte kadar müzaker...ıe bulunmuş • 
tur. Komi•yon bu hafta zarfınd• bir 
veya iki defa daha toplanacak Ye tu
fiye iıelrini müz.ı.ı..e edecektir. 

Amerika sefiri döndü 
Mezunen Parise gitmiş olan Birle

~ Amerik• hükümetleri sefiri M. 
Skinner tehrimize ırelmiftir. 

Recep Ef. işini 
Büyütüyor 

c:.,,. k~idede Tayyare piyan · 
ko6unun büyük ik 
ramiyesi Recep E
fendi i1minde bir 
,..c;ıya çıkmıttı. 
Kadıköy ve muhi 
tinde Defneli at· 
çı diye tanınan 
Recep Ef. parası
nı tamamen almıt 
tır. Recep Ef. bu 
para ile ifini bü
yütmeye, daha ge 

nif miky - ı;çılık yapmaya ka
ra•• venniftİr. 

-

Fransız muhripleri salıya gidiyorlar 
Franaanın limanımızda bulunmakta olan Guepard ııe Cauaral torpido 
muhrip/eri sa;, sabahı Berata lıareket edeceklerdir. Dün torpido/an 
ıehrimiz halkı ziyaret etmifler ve sıemi zabitan 4/e mürettebatı taralın-

dan kolaylıklar görmfiilerdir. 

POUSTE 

Karacaahmet cinayeti 

Katiller ele geçirildi 
Bunların Hasan ağayı parasına tama

an öldürdükleıi anlaşılmaktadır 
o.ı.;;.ı...ı. Ksacaalımet ,,_.,.. 

iınıla feci bir ıekilde öldürülen Sl'Y1ICI 

Kannuıı Haran a· 
~anm nihayet ka
illeri meydana çı

karılnısıtır. 
Bu hu•ulta Ü•

küclar müdd.oumu
mi nmawaı-w.ıle. 
NUI, -..;,...,. mii-
clüriyeti ci~ 
llımu rneo4ıez me
muru Kadri Beyler 
U...üdar merkez 
memuru Eıref, Kar 
-:mpqa merke:oi bi· 
rinci lr:omnm En. 

Maktul Hasan aga Ter, birinci lı.omi

- Alİfaıı Beyleftıı 
ırecdi ıründüzlü -1an lıatiHeria 
yakalanmalarına elv~tir. 

Zabıta •uçlu olanıık Üolıüdar ~ 
Jeai ciVVTnda hrıncı Hac Osman ile 
aabd<alrlarılan ıc-abaı O.- ....,.,. 
.ı.. iki kipyi yakalamııtır. 

Hac Oaman tt K..nıbq o.,.... e
fendiler, Hasan ağanın zengin ~e para
b olduğunu biliyorlar ve birçolı def.. 
lar Hacı O•man efendi Ha._ •iadan 
ödünç para almıtt... Bu yüzden •rala
nnda kavıra olmuıtur. 

Bundan clCirt gÜn evvel fmncı Ha
cı Oıman <lendi yıuıında çalııan -
1...ıen Mehmecli Kasnnpaşaya sıv•cı Ha
aan ağaya gönderiyor. Bazı evlerın ır
valan yapılacağmdan bahı...ıerek Üs • 
küdara gelmeuni aöylüyor. 

Ameleden Mehmet ile orvacı Ha1an 
aga ıalı gUnü ıaat 3 vapurile Kaınn -
Pllfadan köprüye geliyorm, 3,30 vapu
rile de Ü•kUdara geçiyor!..,., 

Ü•kiidnra geldikleri zaman do&nı· 
ca Hacı Osman efendinin fmnına gi. 
diyorlar. Hacı o..,,.. <lendi, Kara
baı Osman ve Ha&an efondilerle hep 
beraber tramvaya binerek Kar-ı.. 
mede vanyorlar ve oralarda Haoan a
ğaya bazı muhayyel evler göste"""" 
karanlığı bekliyorlar ve saat on semz
de ortalığı lıaranl.ık bıuınca cinayeti 
iıliyorlar • 

Malctulün üzeriode, evvoke yazıd1• 
ğnnız ıribi, anahtarlan ııl.ak Ka..,.. 
paşadaki oıla.,na gidiyorlar ve oradan 
maktulün para)annı aim.ık nteyorlar. 

z..lıotanın cD..ayetten clem..J haber
dar edilmeti üzerine _.ı..n almağa 
111\lYaffak olamıyorlar, 

Sıvacı Kıııraman H....., ağ...., oclar 
sınd• 251 lizaaı bulwımuı-tur. Omıan
lı bani<aHnda da ( 1300) lirası olduğu 
....ıaııhnııhr. 

Katillerden Karabat Oıman efendi 
cünnünü itiraf etmiıtir. Hacı o..._. 
<lendi ve diğerim inıkir etmektedir
ler. Tahkikat devam ~edir. 

Üç kişiyi yıra'ayan adam 
Kuımpaıada Mehmet, Abdiin.h. 

man ve Ha...., efendiler isminde 3 lıi,i
yi •ğır surette yara 'a)'MI Arif elendi 
nniddeiumumilikçe iı inci İstintak ha.. 
lıimi Mahir Beye tevdi edilıni§tir. 

Yaralılar<lan Mehmet efendi hHta. 
aeclc v..fat etmittir. Diğerlerinin yara. 
lan ai'ırdrr. Arif efendi tevkif eclilmit
tir. 

Sarhoşluk 
Beyoğluncla Y arukkapıda ıoför lb

ralıim N ..... elendi imıindm t.iri -· 

hothılda gelip ıeçenlere aarlont:rblc et
tiğinden yalıalııınrnıtlJr , 

Tramvaya ası:an çocuk 
Tophlltlede ot1Wan Zihni efendinin 

12 19flannda oğlu Kadri T ophaneclen 
KM'al<Öye giden trımıvay arabasına ıuı
lanık silmekte iken lı11r1Jdan gelen yük 
araı...m. __..... İçÖa 0-.VaydMı 
Mle _. ..Cem:if ,,.. Mcefıncı.n .bMifçe 
Y araJ&mDJf'l.Jr • 

Elektrikle ölUm 
Beykoz lıwulunıı fabril.aamcle bir 

kuııı olmuıtur. Fabrika ameleainden 
Beyl.o:du 18 y&flannda Sadull.., d'e.... 
di fabrika dahilindeki elektrik: telleri
... ,_ ........ derhal ölmüıtür. Z..
bıta bu haau•ta tahkikata bafl-..ttır. 

Yangın başlangıcı 
Evvelki ırün Divanyolunda Turan 

"!'al'lnnannun dördüncü katıııcla oturan 
trcattt mektebi müderrislerinden Faik 
Beyin mutfağında y<!mek pipnliıVen 
nıI tutu~ftur. Rafın bir ı.,.nu y-. 
m•.ı ve •tef .öndürUılmüıtür. 

Amerikalıların 
İstediği tazminat 

Komi •yon toptan bir para 
tesviyesini teklif edecek 

Umumi. harp ean ... mda mallan 
zapt vc:_ıın~dere edilen Amerik• Bir
J~ik hukuınMteri tebaasnun zarar ve 
zıyanların.ı tazmin meeelea.inj müza -
kere. etmek Üzere t.,.ekkül etmiş olan 
lıomıı!on. ;.ini bitinnittir, Bu kon>ia
yon Turk~ye namına Muhtelit Müba
dele komısyonu Reisi Şevki ve Türk 
mu~haı heyetinden Eııat Beylerle 
~ka namın.. pr-ofesör M. Nielsen 
ve nıf~ından mürekkepti. Konıiı • 
yon Amerıka teba.uırun talepl . • 
d06I~ .bir şekilde tetkik ederekeo;: 
yekun bir par• tecliyesi s.uret.ile h•ll • 
mek ve bule.caklan hal •"-t' . T-L: -~mı ~" 
... ye ve Ammk .. Birleşik hük • tJ 
rine teklif etınek makPdile t~l e
clilmifti. _..ı e-

Komi•yon, her iki hükUm.etin ka· 
ran mucibince A.merik• teha ... mm 
verdiği metalip listelerini muhtasar 
bir IW'elte tetk.ilı. etmq '"' kararlat • 
tmlıklan muayyen bir paranın Ame
rika hükfunctine teaviy-ini, Türk ve 
Amerik• hükUnıetelnne teklife ve bu 
hu.ual• kat'i bir mukavele akdini tav• 
.;yeye karar vennitlerdir. 
• KmN.yonwı hazırladığı teklifna

me dün Muhtelit Mühacl le Komisyo
nund• İmza edilmitfu'. Her iki hüku
metin vereceği C<W&p üzeri- kat'i 
mukavelename yakında A.nlı:anocla 
imza edilecektir. 

Şevki Bey komiayon azası terefine 
dün Tolu.tliyan otelinde bir öğle ye
meği verıniıtir, Yemekte Amerika ae
fareti müat"1"" MU.ter Show ve sefa
ret ticaret atqesi Mister Gileıpi de 
buluıun"'larclır. 

Belçikadaa gelecek hey.et 
Belçika Kralı Üçüncü Leopold 

Hazretlerinin tabla çıkrtmı Reiaicmn
hur Hazrellerine bildirmek üzere An· 
kar•y& ziyaret eclecek olan heyet 4 
t.,..-iniaıuüde ..,lıırmUze ırelecektir. 

MAARiFTE 

Fakültelere 
Devam mecburi 
Devamsızlığı görülenler 
imtihanlara alınmıyacak 

Bu &enecleıı itibaren ünıiv....Ote far 
kültelerinde talebenin cıe .. ıere munta
zaman devMDlan mecburi tutuJmuf'l.ur. 

Talebe tedriaat müddebnin üçte ;. 
lrinne behemehal devam etmit olacaık
tır. Bu müddeti doldurmayan talebe 
ıimtihanlana ıUınmıyacaktır , 

Fakülteler, derıler batlayınu tale
benin devamını kontrvl ede~erdir. 

Eena ti1&11 nıatetk de faaliyete 
ceçmiıtir. Bunıda teclri&at ıreçeın s.,_ 
gjbi ~.ıcakıtır. BW ecndıoi J.isanım bil· 
diiiıııi iddia eden talebe imtihana tabi 
tutulacak, bu kurlara devmnılan muu 
tutulacaA.tır. 

lnı.iıi.p tvihi .. utitüaünün ne ,.,. 
imde, ne -..... tedri&ata '-4by•caiı 
boıldoncl.. Maarif vekiletinden emir 
beklenmektedir • 

Ortamekteplerde yeni hocalar 
Muhtelif eebeplerle lise ve orta 

nıelıtepleı de vazd.ılerinden aynlıln mu· 
allimlcı-in yeri"" yeni tayin olunan ho
calara ait ka~;o tasdik edilmek üzere 
Maarif vekaletine gönderilmiıtir, Ve
kiılet luwlroyu bua ünlerde tasdik edip 
hM'kteplere bildirecektir. 

Şehıimizde bu.IW>an orta tedri .. t ,.. 
mumi müdürü Ha.an Ali Bey dün 
mu.lrtdi'f rnel<tepleri gezmiı, talebenin 
amıflara taluimi ipile mqgu) olmuıtur. 
Hasan Ali Bey yann aı.,_. Anluıraya 
clöneceK!ir. 

Pr. M. Ma!che'in yap .. c,agı 
tetkikat 

Profesör Mö•yö Malche'in ilıi "Y 
fd>rimizde tetkikat yapması için bütçe
"' tahsisat lwnmuttur. 

Profesör Mö•yÖ Malche Maarif ve
kaıe.Dıiın bıyin edeceği zwnanda .._.. 
lelcetimize ırelecddıir. Proleoör bura.ı.., 
üniversitenin bir senelik seneresi üze
rinde tetkikat yapacaktır. 

Cemil B. Ankarayı gidiyor 
Üniversite rektörü proleaör Cemil 

Bey Ankara Hukuk fakiitteaıinddô ;ı.. 
mal imtihanlarım yapınaK \i..., ...ı, 
günü Anluaraya h~ edecektir. 

Cemil Bey Anluıırada on ırün kad..,. 
kaldıktan ...,ra §ehrimize dönecek-
tir. 

c..mJ Bey A....ı..rı..la, iiniv ..... iteye 
ııit bazı me...ıeler ı..ı.ıuoda cbı M..-if 
vel.&lelile t- ede<;ektir. ------llELEDIYEDI! 

Kavağa Elektrik 
Kavak Halkı ıirketi veka

lete şikayet edecekler 
RUIDeli Kavaiı balkı elektrik tir
~ müteacldit defalar miiru•at 
ederelı Kavqa elektrik ıetirilm ... i i-
ç.in te,ebbiiaatta bulunmuJlarııa da, E
lelıtrik tirketi, bu mürac .... ta hiç ce
vap vennemittir. Sanyer kazuı kay
m.kamlığı da bu it iç.in çok uirllJllllt. 
bir faycl• ha•ıl olmanııttır. Halbuki 
K ... aja Y enimahalleden' kolayca ce
reyan vermek müınkün görülmekte • 
dir. Kavaklar ayni zaımand" halk ve 
seyyahlar için tayanı dikkat bir yer • 
dir. Böyle olduğu halde buraaı ırec:e
leri :z.İnd•n gibi karlllllııktır. Kavak ve 
cİv•n halkı bu defa Nafr• veki.letine 
münu:ut ederek, tirket aleyhinde ıi
kayette bulunaca.klardır. 

Tramvay hatlarının uzunluğu 
Belecliye ŞiN<etler komi&«liği 

tramv•y hatlarının uzunluğu hakkın. 
ela tetkikat Y•pmakt•clır. Şehrin bir 
noktumdan, uzak bir semte seyahat 
eclen yolcular, birkaç tramvay deiiit
tinnek mecburiyetinde kalmaktadır
lu. Bundan 110nra her servia hattının 
mümkün olduğu kadlU' biribirine u • 
zak ilci nokta arasında olması için tecl
bir alınacaktır. 

Açıktı satılan etler 
Belediye tubelere bir taminı gön • 

dererek bir 1ı.ı...., ka.aap dükki.nlann
d.a etl•in açıkU. bulunduğu, kap..Jı 
camek&nlar iç.incle aatılmaclığmı, bu 
lnıausta naun dikkati celbehnek la
:um ıreldiğini bilclinn.ittir. 

Yeni yapılın aparlı mantar 
Dahiliye veki.leti yeni yapdan a • 

Pllrtma.nlar hakkında belediyeye hlr 
tamim ıröadenniftir. Ap-..ılar 
bundan M>nra kagir olarak İ"f& edile
cektir. Tam kagirden ma.kaat, ç.,....e, 
bölme duvarları ile çoıtıclan ma&da dö
§emeoİ ve tavıınl•n yanmaz, at.,.i baı
ka yere aİr•yet ettirmez maddelerden 
olacaktır. 

Talebe konserleri 
Konservatuvar bir tetriniauııiclen i

tibaren talebe konoerlerine ba•l•ya • 
c•ktır. Yeni sene dersleri de bir tq • 
rini.aanide ~ay•cııkta. 

Yerli Mallar Pazarları 
Yerli ınallar pazarloınnm Beyojlu 

tubesi buıriiıı .- dörtte llM!ll'IUİonle a
çılacaktrr. 

Bugiinlrii Wfat ttıımine birçok Zf>o 

vat cl•vet edilmit1ir. Açılma meralİmin· 
de Büyük Millet Meclıioi n T-mıl 
..,. lkti...t Caaiyeti ....-; Ka- P ... 

ı...ı--ıı.ııaıa..ı.... 
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'
Günü~cı 
i7?? ~.,, 

Vio ette Noziere 
Bu ismi okuyucularımıulan 

bir çokları tanır. Vaktile qz dedi
kodusu mu oldu idi? Fakat tanı-
mayanlara takdim edelim: J 

Violette on sekiz yaşında haşa
rı, acar bir kızdır. Pariate talebe
lerin gidip geldikleı; kahvelerde 
aıağı yukarı herkes kendisini bi • 
lir. Çünkü o herkeai, hele güzel de
likanlıları çok İyi bilir. lıi gücü 
boyanmak, ıüılenmek, ho10 git • 
mektir. Para ile sattığı aşkını, yi • 
ne para ile öder. ihtiyarlardan ko
pardığı paraları gençlere götüre • 
bilmek için bir transit vazifesini 
görür. l,te bu Violette böyle bir 
çiçektir. 

Günün birinde genç kızın ahlı
na müthif bir likir gelmiştir; an
nesini babmını öldürmek ve mira 
lanna konmak ... 

Annesini fazla aevmektedir. Fa 
kat babasını o kadar değil; çün • 
kü babasile, sokağa çıkma mesele
si.nden dolayı daima hır gür et • 
mektedir. • Eğer sevdiği bu ise!. • 

lıte Violette bundan on dört 
ay evvel bu müthİf kararın tatbi
kine geçmif ve bi r eczahaneden aj 
dağı .llY.utu~u ilaçları eve getirerclı 
demıştır k<: 

- Doktoru gördüm. Size ilaç 
yolladı. Bacağınızdaki ağrılar bu 
ilaçlarla geçermiş. Siz ıu paket • 
leri alacaksınız, annem de baş ağ
nlan için şu paketleri yutacak •• 

Ve maalesef babasına verdiği 
paketler müthiı bir zehirdir. An • 
nesine verdiklerinin miktan iae 
daha azdır. Çünkü malıim ya an • 
nesini fazla seviyor. 

Zavallı kan koca ilaçlan yut
mu,tar ve leci bir uykuya dalmıs • 
/ardır. Baba bu uykudan hiç ~ • 
yanmamış; annesi İıe neden son
ra hastahanede kendisine gelebil· 
mİftİr. 

Ya Violette? 

O ilaçlan anne ve babasına yu 
turduktan sonra gİyİ.nmiır, kuıan· 
mı,; ve bir baloya giderek aevıi· 
lisi ile sabahlamı,tır ••• 

işte fimdi Franaada bu mühim 
Java görülüyor. Ve ajansın gayet 
kısa telgralından öğrendiğimize 
naun"Gn Violette, bu kenarın na• 
zik te olsa nazenin olmıyan dill>e
ri idama mahkıim edilmiıtir. 

Hc-'di zahnda cinayet çok le
cidir. Bir baba katili mevzuu ba • 
histir. Fakat İfİn dahıı leci olan 
noktası fUdur: O da bu davada an 
nesinin, koca..nın kanını miidala
a .~ek için kızının düpnanı mev
ki.ıne, yani müddei mevkiine geç
miı olmasıdır. Bir anne tek evladı 
~il de ?'sa, bu mevkie ıeçmeai
nın belkı heyeti hakime üzerinde 
daha doğraaa jüri üzerinde aksi 
teai~ yapacağını ve Violette'in be
raat edeceğini tahmin edenler bi
le olmuıtur. Çünkü ıenç kız baba
ıı'.nın kendisine karfı baba felka • 
tınden daha bafka bir muhabbet 
beslediğini ve hatta bu muhabbeti 
el' al ile gösterdiğini Je iddia et • 
miıtir. 

Fakat bütün bu manevralar pa
ra etmedi. Violette'in cellat sah • 
nndan yakasını sıyırması için fim
Jj bir tek çare kalıyor: O da Rei
sicümhurun allı ... 

Eğer bu al olmaua geçenlerde 
300 üncü kala kesme meraaimini 
tes'it eden Fran•anın mefhur cel
ladı Deibler çeteluine kiyotin sa
tın ile bir çizgi daha çekecektir. 

Fakat. acaba o gün, kendi kam 
ve kendi etinin mahaulüne karın 
müddei mevkiinde bulunan anne 
hükmü idamın in/azında balana : 
calr ve ondan ıonra henüz üz.erin
den yeni athğı büyük matem elbi
selerinin tüllerini tekrar takacak 
mı? 

Mümtaz. FAJK 

Gümüş paralar 
Bir kııomı Cümhuriyet bay· 

ramına yetiştirilecek 
DllJ'l>hıınec!e yeni gÜmÜf pualann 

baaılmaaı için yapıl•n bütün hazır • 
lıidar ikmal eclilınit, tecrübeler biti
ribniş ve bütün muhtemel i.nzalar 
ka.ldınlmıtlır. 1 

Bu hdta zarfmd.. gümüt paralarnıı 
bHrlmasma bllflan..caktır. ParallU' 
b .. dclılr.ça oandıklara yerlqtirilecek 
ve m..ı ııandıkJanna gönderilecek. 
bunlar derhal piyasay• çıkarılacak • 
trr. 

Paralar basıldıkç• piyH•ya veri • 
leceği ve tedavüle çıkanlacajı için 
Cimhuri)'ft bayrıunmGıa yeni ırümiit 
paralar elde dol•tmai• batlayacalı ve 
belki ele çoculdanınıza b•yram bah • 
fiti olarak lf'ÜllıÜt par• vennek müm
ı.. ·!..., ,..f.,caktU". 
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Fransız gazetelerindeki taf silAt 
Katil ''yaşasın Kral,, diye bağırarak 

otomobile atlamış ve ateş etmiştir 
rrıfl Katili kılıcıgla vuran muha~ız, hadisenin içinde bulu-

rtiP . -1c·· bir gazetecı neler anlatıyorlar 
r. nan şo, or, 
- uadi . . • kildi • M. Barthou nanl öldü?· Fran•ız gazeteleri-

. sen~1! fılmı çe h- ları• Bulıar ve Sırp gazetelerinin yazdıkları 
,, nın Dahilıye nazırına ucum 

•' :; 

f 

1 

' 

--

• -
\ 

' f ? -

• il aJ · tikbal m6tUİmi eaNUında intizamın tamamile muhafaza edilmediğini söy-
F ransız ga«elen M~ by a ıs. a.-ektedirler Filhakika resme bahtnca görülüyor ki, alayın ilerlediği 
lenteht ve miaal olar""' u resmı n....,. -·· . l ka . ..J J 

e yol ü•tünde birçok kimıeler topkuımııtır. Ve adeta alayın yo ıınu pam'f.ar ır. . 
• teleri IMı tin l>MNnajına abldıiını ııördüm. Y •· j .-nurlan. clerbal meseleye vaziyet et • 

Dün gelen F..-011: gaze knı:I di bairıımdan kndm la· b ve Jumdi_. k...........oildiı-. 
biulioeye •t i.lk ı.lsilat ~ doludur. • ;:;;;,. ldu~:u zannettim • Fakat, .,.. Hadisenin filmi 

Bu gazetelerden aı~ ve :;:.:
1 lini k i:: rak on pullluk bir mesafede<I Sabık Dahiliye naz•n Möıyö Sar-

telgraf havadisi. olarak Tiit-k .. ~ • .:'.tr~. .. düın Derhal yınnru • raut bu meıele etnıfında kend:iıinden 
tında intİf'U" etmiyen bazı mahım par• ~tq I ,'8":ö ıor d.:.,. Fakat atıef et- malômat almak iıteyen ııaz.;tecilere de-çalan aıağı aynen iktibaı ediyoruz: &'~ a .. en ne/.,,. · mittir- iri: 

Hadiıenin vukuu esnumda otomo• mıı bulunuyor u.,. . • . .. rJ .. kleri - Bir ainema operatörü, vak' anın 
\rilin y•nnda bulunan ve katili kıhcile Bir F t"OIUU: galH?tecısının go u en heyecanl• amm filmle tesbtt etme-
Y.,..e ler'en 141 inci piya~ alayına ~~ Hidiıeyi takip eden bir Franaı~ ga- ğe muv~ olmuıtur. Bu_ film d~hal 
aup olan bİnba§I M. Piollet demifbr t>eoİa · de tU maliun•tı vennek.tedir: devölope edilecek ve Marsilya emnıyeb 
loi: •e H~k katilin üzerine ablnufb. T o- umumjyeıöne te~lim o_lunacakbr. • 

- Knd Aleksandr ile Mösyö Bar- puıklarile yumruldarile kafasına vuru· Bu 1eye~ emaye~. b_aştaıı aıaırı 
tuYU taııyan otomobil borıanın tam Ö· 1 d Katil kan içinde kal""ltı· A· nasd yapıldıll"•ru tesbit ımkiru ha11l o-

yor ar •· . ı.. idi cak 
llÜne geldiii bir sırada bir adamın halk ....__ erde bir yığın et halin..., : . la tır. 

.-u y . di Kim bilmi &afı araaından dıtar•Ya atıl'!' yandaki Hakiki vaziyet ne 1 • W.se _ • M. Bartu nasıl öldü? 
Poliııi arkada bırakbktan sonra benim y...-du. Genç , trath, bat• ec; vbe. uze-
abmrn önünden ıeçerek otomobilin rinde kül rengi elbise bu!unan ır ~- Mö.yô Bartu, kolundan yan.lan. 
basamağına atıldığını gördüm. dam. Alay önüne yaklaıtıırı ~ ~ dı:lrtan ıonra, derhal hastahaneye kaldı· 

f raf ıbnıt nlm•tt.,.. Kendisi ilk aöz olarak de-Derlıal dizginleri çekl:iın ve adama nünde bulunan bir otog çıyı ' 
doğnı ilerledinı. Fakat silah abnasrna iki polis noemurunwı arasından hrla- mittir iti: 

beli ..-ekerek - Zannediyorum ki epeyce yara· nıiuıi olamadnn. B·-un üzerine boa • büyük" bir para um • 
Mu l1llf ti kur landmı. Bundan lcurtulamam. turamı çekerek Wl.i vuruıta adamı ye- otomobilin baooaınağtna a anut ve • Doktorı... kendisini tabnin etmif)er 

.., YUvadadmı. tunları atmai• baflam•ıb. 
C:...•·· atına"" Bu eınada bir kar&"atalık ?I~. Halk ve aol kolu.ndaki yaradan b&fka blr ya-

L vv<or de bu araldc ıili.h r al <ıh fe. .,.,, ohnadıgmı oöylemiılerdir. Halbuki ""flıırnııth. Fakat adam y.,.... düpnÜf f8fll'lll1ftl· Fakat derh vıuay n 
hn ıd H "- h " uma batla- k•~un kol<mu kunuı ve haria- nazı-0 . aıına ragm" en silah atmakta devam caeti anlatı ı. a... uc -· • , -
eli rrmn fazla miktarda kan zayi etmesi-e. Yordu. Attığ• .ili.hlar iki polisle dı 

bır kadını yaraladı. Bunun üzerine halk ' Katil ise :ıol elile kapıya auld•. Tek· ne sebep olmuıtur. 
· Bunun üzerine M. Bartu kral AI.ıiı:-ve P<>tiıler adamın üzerine hücum et• rar •lef etb. 

til K dıl E • --C- Bu esnada ıoföc- dile e..- ya• aandnn uhhatinıi sormut. ve müteessir 
er. endiıini kaldn- ar. ger ,..._. kıl iki def ka- olırname" için doktorlar kendisine: 

l<endirin; muhafaza em-eydi parça klılam•fh· Miralayın 1C1 • 

.,..__ olacaktı. Kacil yakmdalri . bir ıu.. fuma indi. Yere düıtü. Bu eınada o- Kurıunların krala İl&bet etmediğini, 
--,... bulu b" , __ katili· kolundan IÖylemitlerdir. . •akola rıalololundu.n racla nan ır a ...... 

_ '--'--· b. u --'· bunu, omm. .. -:L.: Bunun üzerine M. Battu ---uni.-şoför ne diyor? 1-auut ....,,....,. . ..,.._ "•-•M• 
OtomoL~Jı"n •of;;..;: demittir ki: ciinırii zannediyordu. Bu v.,qel ..:ı.n.. yet izhar ecmiı: 

"' • v• ~ ,,,;n.,., h-· mal olalııilinti. Çün,. - Çol< ...m..ım,. Buna ~k cevin-An11zm bir adamın arkadoın: -·- _,,__ .1!..... " ,... 
• '·" L-11- kenc!Uini ı~ edec:doti. PoılU ......., • t.lna kendimin Y...ıanm..ımdan - Y aıaıın krall cliy<ırek oton>c>bıi- ıuı .,_ -" 

J. 
Yeni Kari anneıiyle b<!lı'aber Pariıte 

dolay• çok mmnnunum. 
Bir Yugoalav aranıyor 

F nınsa polisi 25 teımievvd 1911 
de Yugoslavyada Masphite 1olırinda 
doğan ve Belçika polisi tarafınd..ı teb· 
ti.keli bir fahaiyet olarak bildirilen Na
m Stykomir iuninde bir Yull"oalavı da 
armnaktadır. Bu adanun kral AJelı:. 
sandt- hazret].,rine mı• yapılan ıuikut
«o methaldar olduiu zannedilmektedir. 

Fakat Pariote yapdan taharriyattan 
bir netice çdunamıJtır. Fakat Maral. 
ya polioi bu adamın bundan alb ay ev
vel ıüpbeli ıörüldüğünden dolayı tev
lcif olunduğunu ve Belçika hududuna 
....-kedildiğini bildinnittir • 

Diğer taraftan Fl'allsa radyoau, ge
ce bütün devletlerin polislerine hitaben 
neıriyat yapm•ı ve Klemenin haıkiki 
ıahôyeti hakkında malıinıat iıterniıtir. 

Franıız gazetelerinin Dahiliye na-
zınna hücumları 

Franıız gazetelerinin hir çoıklar<, bu 
•ui.kaıtİen dolayı dahiliye nazmn• mu
atap tutmaktadırlar. Joumal des De
bah diyor ki: 

Dahiliye nazırı dün dedi ki: 
"intizamın muhafaza .. ~ her ted. 

bir Mınırufh. Katil bir tesadüften iıti
fade etmiıtir . ., 

Dahiliye nazm mesuliyetten kurtul
mak ve meseleyi bir tesadüfe atfet • 
mek için çok kı1e söz •Öylemiıtir. Biz 
daha ciddi ve daha miitece11iı olmağa 
mecbunız. Biz bir tahkikat yapılması
nı, ve misafirlerimizin muhafa.z.aıile 
metırul ola.nlara terettüp eden manevi 
ve teknik mesuliyetlerin meydana ç•ka
nlmaaını istiyoruz. 

•.. itte gözümüze çarpan baz• hata
lar: 

1 - Bir hüküından taı•yan otomo
bihle her hangi bir basamak, ve yahut 
bir çdı:mtı olmamahdR". Bu ıayede bir 
mücrim otomobile atdamaz. Bu ted
bir almmamıthr. 

2 - Alay çok ağn gidiyonlu. Oto. 
mcıbillerin gidiıi kronometre ile tanzim 
olunmalı, ve hiç olmazsa bir yayanın 
yetiıemiyeceği kadar süratli yani atai• 
yulı:arı ıaatte 20 kilometre olmalıdlr. 

3 - Bunun için arllk oüvari muha
fazası kullanmak zamanı geçmiftİ• A· 
layın her ilri taraf•nda arka arkaya mcr 
torikletlt polisler bulunmalıdır. Bu 
motosikletler 11rayı bozan ve ileri ab • 
lan herkesi devirebilmek salahiyetinde 
olmalıdn-. 

4 - Bu motosildetlerin bin otomo
bilin ön tarafında bir tanesi, kapmrn 
hiza11nda, diğeri ari<a çamurluklarm bu
lunduğu yerde gitmelidir. Bunlar silah
lı olmalı, ve herkese bunların intiza
lnt bozan otomobile yaklqmak isteyen 
kimselere ı.ar,, silah iıtimal edebilecek
leri bildirilmelidir • 

Katilin mazisi 
Belgratta yapılan tahkikat netice

sinde katil Klemenin Yugoslavyada bir 
tethiıç.i ırrupuna dahil olduğunu ve 
Ouıtachiı teıkilitma dahil bulunduiu· 
nu göstermektedir • 

Hlhakika 13 mart 1934 te Belıır-t
ta bir muhak<u>e görülmüttü. Bu mu
ha.k......ıo Kı...-...ı.. beraber ilri ...ıu..ı... 
ft mevaddı mü9taıle Kaçakçılığı yaJJlllM: 
ve sabık nazırlardan M. M.,drorferi 
katletmek, ve Belgratta bazı auikan. 
ler hazırlamaktan maznun bulunuy.,.,. 
du. 

. Klemenin teriki cüriimlerirıcfen 
Znnııky iotıicvabı esnaımda Ou•tachi• 
teıkilatına dahil bulunduğunu ve b, 
tet~ilatın reiıılerindeıı nazır Mendror
fen. öl_dünnek için emir ald•ğau itiraf 
e~ıştır. O zaman mahkeme Kl""""'1i 
hıdematı taldı.aya mahkum etmİfti. 

La Bulgarie gazetesinin bir 
makalesi 

La Bulgaria ıazetesi ( Marsilya dra-
mı) ıerlavhall altında neırettiği bir 
batmakalecle diyor ki: 

Marıilyada cereyan eden ve Ni kıy. 
metli hayata mal olan dram, sa.de Yu
ııo•!avyay, ve Fra,.ayı değil bütün me
denıyeti en derin bir şekilde mütee .. ir 
ebnittir. 

. ... . Balkan hadiselerini yalcinen ta
kıp edenler pekala kral Alekoandnn bu 
işte ne mühim roller oynadığm• bilir • 
ler. Fal.at eın az bilinen şey hiç fÜplıe
~· kralın ıahsi ve fikri meziyetl<ıri. 
~~· ~ıte o meziyetlerdir lci onu, ..,...;. 
ulintıkal, halftn, ve enerjik bir la...ı 
yapmıttR". 

.. La Bıtlgarie gazetem bundan toııra 
mu~~effa ~ nalı! memleketin vah. 
cı.:tıru ~aptıgrnı ve ıulh için na .. ı çalrı· 
tııım ~ylemekte ve ıunları ilave et. 
mektedır: 

B". 
.. ızım. memleketimiz, Yua-oalav hii

kumdarı ile Bulll"ar miUi haned 
ıaıda bir Cıarabet bulunmallndan "":ı 7•· 
daha ,oı.: bu hadiseye üt . o ay• 
llMl-ltur. m eeııır oJ .. 

B;/a-~at ırautelerinin ya;r.d,Jr/arı 
hakkı u~an lielırat ıazeteleri cuikaat 
md<t n . • he~!"'"°" makale!.,.. neıret • 

.. ~~.-"":· Pl'avda,, ıazeteainden. 
ır han_ı, bizinı bal,.-ıuzı, bu b - . ük 

~ .. ~7"-. ınilletm büyük evla~;nı 
..:; ~.~ ayabnı milletine baiıtlayan b ' 

~u adı.mı öldürdü. Daha 1909 u 
:"ilnde o, milliyet ruhunu, ve gü: 

f e ıar.,lmaz kudreti . 
milletinin müdaf m vatan . ve 
f tın . ti" aa ve terakkiıine vak e •t .» .. 

aan~re~e} &'azeteainden: "Kral Alek-
b""tn obeumü .ayni zamanda Avrupa 

, ve u un ıenyet · . b" 
Çünkü b ·· - ıçın ır darbedir. 
J..h d . uy~ ~ugoslavya kral. , fazi. 

.... ..., ena ııyaıı i"Örii .. eli 1 • 
aayesindeki t .. . ıu ve P omaaı. 
lamı de• · ı b"°:~besile, yalnrz Balkan. 

Ih gı ' ulun Avruparun umumi 
ou unu enmiy it b 1 I e e u unduracak sat • 
aaı eıaılar koymuıtur. 

Hain bir el, onun muazzam da,...,.. 
ıu inkitaa uğratnut. fakat yalnız miJ. 
)etimiz ve Balkanlar için değil, bütün 
Avrupa ve beıenyet için parlak bir İs· 
tikbal hazR"layacak olan büyiik plinla
nru ve tarihi davasrru durdurıunanuı • 
ıtır,N 

Rua a-azetelerinin yadıklan 
Sovyet matbuatı ve efkarı umumi

.,. wi. bal Alekııandr ile M. Bartuya 711• 
otlm euimotten büyiik bir~ ,,., 

s 

beyanetı j Prens Paul'ün 

Yugoslavya vahdeti gene 
payidar olacaktır 

Kralın cenaze merasimine bir Fransız 
piyade alayıda iştirak edecektir 

LONDRA 13 (A.A.) - Prena Pol, 
Daily Mail'in Belgrat muhabirine aıa
iıdaki beyanatta bulunmuıtur: 

''Uhteme terettüp eden vazife ço 
yamandır. Kralın mahremi esrarı bu
lunduğum cihetle bu vazifeye haua • 
ten hazırlanmıt bulunyoruın. Kralın, 
Yugoslav vahdetini temin uğurunda 
kurduğu eae.r o derece eaaalıdrr ki, o 
öldükten aonra da, gene payidar ola
caktır. Memleketin vahdetini ikımal i
çin, daha baıka canlarm feda edilme
si l&zım gelirae, bu vahdet ülküıüne 
devaın edilecektir. Yugoslavyarun bu 
vahim anında, memleket dahilinde tam 
bir ıüklın vardır.n 

Yeni kral Belgratta 
BELGRAT, 13 (A.A.) - Kral Pi

yer, Yugcılavya, Romanya kra1içeleri 
ve M. Y evtiç gelmişler, yüz bin ki. 1 
tiden fazla bir halk kütleıi tar&fmdan 
alkışlarunıılardn. 

Kralın tahsili 
BELGRAT 13 (A.A.) - Rôyter 

muhabirinden: Kanunu eaaainin kır -
kıncı maddesi mucibince Kralın mem 
leketinde kalması lazımdır. Bu mad • 
denin çıkard•ğı •müşkülata rağmen, 
genç kralın lngiltereye ııiderek tahsi· 
)ine devam etmesi için bir çare aran -
maktad<r. 

Bir Fransız alayı gidiyor 
VERDÖN, 13 (A.A.) - Kral Alek 

aandr'ın cenaze merasiminde Fransa 
ordusunu 150 inci piyade alay• temsil 
edecektir. 

Almanya ve cenaze meraaimi 
BERLIN, 13 (A.A. ) - M. Hitl er, 

orta elçilerden M. Fon Kelleri Belgr" 
da giderek orada kral ..Alek1ARdr'ın 
cenazesinde kendi.sini temail ebneye 
memur ebniıtir. Almanyanrn Belgrat 
aefiri M. Fon Heeren Alman hük.üme· 
tini temsil edecektir. 

LONDRA, 12 (A.A.) - Yugoslav 
ya kralının cenaze meraaiminde in • 

giltere kralını Dük de Kent teın&il e
decektir. İngiliz ordusu Ceneral Bra• 
ith V aite tarafından temsil olunacak. 
tır. Yugoslavya limanlarını ziyaret et 
mekte olan lngilterenin Akdeniz filo 
su, Yugoslavyarun Dubrovnik zırhlm 
na mülaki olarak kral Alekoandrın "' 
tını aeli.mlayacaktır. Kral Alelaandr 
m ölümünden sonra Yug<»lavyada s~ 
kiinet hi.aıl qlmıuı ve saltanat niyabe 
tinin teıiai burada fevkal&de memnu
niyetle kartılanıwıtır. Saltanat niya • 
betinin Yugoalavyada İstikrarın torna 
diaini tmn.in için aarfedeceği gayret 
burada teveccühle takip edilmekteıliı 
ltalyan milleti tarafından izh 11 r ~ l ·J -
nan hararetli dostluk hi•leri ve bun• 
ları Yugoslavyada gördüğü mukabe . 
bele, Reutere göre, bu iki milletin bir 
çok aenelerdenberi hiç bir zaman ,.-ö,sı 
termem iş olduğu bir derecedir, ve ba 
merkezi A v. upanın isti :.<.b. ı. ~'i ~ ııoı:
ıut bir hadisedir. Şurıu• da muhal< • 
kaktır ki m t:. n zi Avnıpada Yugus • 
lavya istikı·arı pek mühimdir. 

Ankara ve Bdgratta ruhani ayin 
Müteveffa Kral Alekaandr Hazret 

!erinin istirahati ruhu içi Belgratta ya 
P•alcak ruhani ayin için Fen...- patı·;\, 
hanesi namma l•tanbuldan üç despot 
yarın Belgrada hareket edeccktır. Ru 
hani heyet Kad•köy m etrepoliti MaJ;s, 
moa, Trabya ımetrepoliti Pelekanoı, 
Büyükada metrepolidi T omasdan mü
rekkeptir. 

Ankarada Yug<»lavya ıefaretha • 
nesinde yapılacak ruhani i.yinde de 
Beyoğlu metrepolicli Kostantin ve es• 
ki Saodekiyas metrepolidi D retos bu 
lunm k ilzCT'e tehrimizden Ankara) & 
a-idecektir. 

Şefırimizde dini ayin 
Feci surette öldürülen Yugoslav • 

ya Kralının iatira.hati ruhu için yap,. 
lacağını yazdrğı:ınız. İıyini nıhani per .. 
teınbe günü Beyoğlunda Ayatriada 
kliae&inde yap•lacaktır. 

Belediye azalığına seçilenler 

lh::ııoila ,,.,..._,., lıcr)ınu ı 

(Başı 1 inci sal>ifcclc) 

nı Sedar Be7 6ilnro( tonıil ;ııaptyor" 

köyünde miintehip adedi 12489 dur. 
Burada ıniiııtehiplerin yÜzde 78 i rey 
vermitlerdir. Rey verenler 9863 kifidu. 
Bunlardan 5151 i kadm 4712 &İ er • 

dek aza olmuıtur. Avni Beyin aldlft 
rey mi.kdan 2190, Emin Ali Beyin al
d•ğı rey mikdan 480 <lir. 

Sanyerde 
Sarıyer kazaaı intihap neticeei da 

dün akfAJll geç vakit taayyün etmiı • 
tir. Bu kazada 12667 va.tandafm reye 
ittirak etme&İ laznngel\rken, 10472 
vatanda§ rey-e iıtirak ebniştir. Bunun 
4965 i kadın, 5507 &İ erkektir. Taınii 
netice&inde &a.b•k mebuı lomail Hak • 
k• Bey 6886 reyle, amca Tevfik Bey 
6782 reyle, avukat Halil Bey 6768 rey 
le aali aza olmuşlardır. Emirganlı Ali 
Bey 2919 reyle, Hü•ııı:nettin Pata 2854 
reyle, Celile Hamm 2800 reyle yedek 
aza olmuşlardır. Sarıyerde, ni&bet iti
barile kadınlarımızın intihabata geniş 
mikyasta iıtirak ettikleri gôrülmekle· 
dir . 

Beykoz ka:uuı 
Beykoz kazaSl intihap neticeai de 

akıam geç vakit belli olmuıtur. Gece 
a.ld•ğırn•z neticeler ıunlaroır: Tıunif 
netice.inde 5995 reyle birinci Mehmet 
Ali Bey, 5358 reyle ikinci Ferit Bey, 
5217 reyle üçüncü Rqat Yılmaz Bey 
aali aza olmuılardu-. 2661 reyle Ta • 
hir Bey 2277 reyle Salih Bey, 2016 rey 
le Kenan Bey yedek azalığa aeçilmit· 
1...-d;r. 

Bakırköy kazaıı 
Bakırköy kazasının İntihap netice

ai de dün gece belli olmuıtur. BakıT· 

nefret duymuıJardrr . 
(!nema) ııazeteoi, Bartu ıile Fran· 

aanın en iyi diplomatlarından birisini 
ve bütün dünyanm bıiyük bir sulh ha
dimini kaybettiğini yazmaktad..- • 

(Pravda) gazeteııi, Marsilya su;. 
kas.tinin , dünya ı.i-Jah imalatçılarınm 

Jeti olan beynelmilel bir komite tara
fmclan yapıldığını iddia etmektedir. 

Ekonomiçeskaya Jiziı gazetesi di
yor ki: "Avrupanın içinde ve dıtında 
Sovyet Rusyadan ve dostlarmdan kor
kan memleketler, Marsilya ıuikastile 
Franllz • Sovyet dostluğuna tamir edil
mez bir zarar yapıldığı kanaatindedir. 
!er. Bartunun beynelmilel ıiyaoet 18· 

haomdan •ilimneıi, yalnız Fran .. için 
değil, bütün dünya için büyw bir zi
yadır.,, 

Çemomortıka Komuna ll"AZete&i, 
Manilya suikaıtıini hazn-layanlarm 1919 
Mıneaincle yapılan laray ıui:kastini mu· 
teakip olduğu gibi A vrupada kan tık· 
bkla.- çı4anaanu arzu ettilden..i ve bu 
hareket brpsmda Sovyet Ru•yııınm 
.ıe~ etini bir icat daha _....._ tizım 
ıreldiiiai r-=ror. 

kektir. Bur&da kadınlar•m• :ı: erkekler 
den fazla intihabata ittirak ebnitlerdi• 
Ali Rız& Beyle Galip Bahtiyar Bey •• 
li aza olmutalrd•r. Atıf ve Hilmi Nail; 
Beyler yedek aza aeçilmiılerdir. 

Ankarada reylerini kullananlar 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Bele

diye intihabı baılayalı dôrt gün oldu· 
ğu ha.ide intihap etmek hakkın• haız 
vata.ndatlardan yarllından fazlası bu 
ak§"JtIA kadar reyini kullanmış bulu • 
nuyor. Bugün şehrimizdeki ekteple
rin &on arruf talebeleri muallimlerile 
birlikte belediyeye giderek reylenn. 
kullanmıılardır. K•z lise t&lebe&indeı 
Sabahat Hanım kiir•Üye çıkarak bel• 
diye seçimi ve intihapta Türk kadını· 
na verilen mevki hakkmda güzel bir 
konfera.na venniıtir. Saba hat Han mı. 
konfera.naını §Öyle bitirmiıtir: 

- lnkıli.bm eaas prenaibi içtimai, 
hayati her noktadan birliğe istinat e~· 
tirmek olduğuna göre çok yakm bır 
zam.anda mebua intihap etmek ve e 
dilmek haldmu &lınamızı oabıraızlı.lda 
beklemekteyiz.,. 

ANKARA, 13 (A.A.) - Dün alı • 
nan malumata göre, daha 55 yerde be
lediye oeçimi hitmiı ve halk reylerini 
tamamen C. H. frrkaıı namzetlenne 
venniftir. 

Macdr gazeteleri 
BUDAPEŞTE, 13 (A.A.) - Ma

car ajansı bildiriyor: 
Bütün Macar matbuab Macariıtan· 

la Marsilya sui.kaıti arasında münaıe
bet tesis ebnek isteyen tahrikamiz ha
berleri nefret ve infialle reddetmekte
dirler. 

Kral Belgratta naşıl karşılandı? 
BELGRAT, 13 (A.A.) - Çocuk 

kralm Belgrada muvasalatında pay•taht 
belediy:e reisi kendisine an'anevi tuz 
ve ek..;eği takdim ehnif, baıvclcil M. 
Uzunoviç te şu sözleri ıöylemiıtir: 

Hükümeti kraliye ve bUtün Yuıos· 
lav milleti zatı hafllletl.,..ni oeliimlar ve 
ona namütenahi sadakatlerini ve ıaar • 
lllmaz merbutiyetlerioi arzeder. 

Hükumet ve millet sevgili krallan
nın Yugoslavların ümidi olan zatıhat • 
metanelerinin yanıbaımda azim ile al • 
mağa büyük ve ebedi pederiniz birin • 
ci Alekıandnn Yuııoslav veliahtmm ba
niai olan. kahraman kralrn mirasını nu 
hafaza etmeye ve Yuı:oılavyayı ı.oru • 
-ya yemin eder • 
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Milliyet'in Romanı: 11 

Yazan: Marthe Richard Tercüme eden: M. F. 

Genç ve güzelsiniz onları kandırmak 
için bunlar kafidir 

HülAsa 1 Evet, gençtim. Erk~eı:_in üze~-
barp ne tefevvukumu nasıl mkar edebı-( Marthe Richard kocası mey- d • · 

danında öldükten sonra artık kat'i kar lirdim? Fakat Yüzbatı La oux ıyı 
wanıu vcnniştlr. Fransa mukabil ca- bir ruhiyatçı idi. Benden bir casus 
auslııK teşkiliitında çalışacaktır. olmamdan ziyade bir kadın olma· 

Bunun için tekrar bu büroya gidi- mı istiyordu. 
yor. Ve Jt..rannı bildiriyor. Fakat bü- H d' d d' k b d öt 
ronun tefi M. Ladoux kendisinden şüp- - a ı, e 1• artı un an e-
he etmektedir. Derhal almamak iste- ai 11ize ait. Ne biçim bir ite girdiği-
yor.] oizi bi.liyorıunuz değil mi?Bir harp 

- Dü,ündüm ve kararRDJ ver • 
dim yüzbatım, dedim. 

Acı bir tarzda gülümaedi: 

- Gizli harp, cephedekinden da 
ha az affedeı• Madam, diye cevap 
verdi. 

Omuzlarımı silktim: 

- Oh, dedim. .. Artılı: bundan 
sonra Yllfayacağım zamana o ka • 
dar kıymet vermiyorum. 

- Güzel, diye cevap verdi. Fa. 
kat bu seyahati tetkik etmem la • 
zım. Tekrar gelin ve beni görün. 

Kalkmak üzere idim. 

- Bir dakika. • • Bir daha bura
ya gelmeyin. Bundan sonra Jacob 
sokağında 26 numaraya gidin. Ora
.da M. Delonne'u sorarsınız. Orada 

- M. Delorme burada mı? 
- Birinci kat. Soldaki kapı. 

Lüks, tık bir apartımana girdim. 
Biraz karanlıktı. Her tarafı halılar 
ve perdelerle iyiden iyiye örtülmüt 
tu. 

M. Delorme elini uzattı. 
Her zamanki gibi sivil giyinmi•· 

ti. Hiç bir İyma, istiare yapmadan 
doğrudan doğruya laf söylüyordu. 

Bana anlattı ki, gizli hizmetin hiç 
merhameti yoktur. Ve memurları 
ruhlan ve vücutlarile ona aittir, 
Gizli hizmetin onlar üzerinde ha
yat ve ölüm haklan da vardır. Bu, 
tam benim iıtediğim bir ifti. 

Yüzbatı Ladowı:, yani M. De -
lorme oturmllflu. 

- Madem ki hizmetime girmek 
istiyorsunuz, Stockholm'a gidecek
siniz, dedi. 

Orada ne yapacağıma dair bana 
hiç bir izahat vermiyordu. Hiç bir 
tafsilata girif111iyordu. Şüphelen • 

mi,tim. Hala casus töhmeti altında 
kaklığımdan tüphe ediyordum. Ak 
Jımdan birdenbire fil dütünce geç
ti: Belki Fransız casus tefkilitı re
isi benim batmıa bir çorap örüyor
du. 

Ertesi gün bana Cenevrıe'den bir 
.andık geldi. Bu sandığı bir hava
cıhk bayramı esnasında orada ben 
bırakmıttım. Ve içinde tayyareci -
Jik elbiselerim vardı. O gün ben ev
de olmadığını sırada dostum Zozo 
bize gelmit. İhtimal bu ıandığı •üp 
heli görınüttü. Hizmetçi kendisini 
İçeri almıt Vfl Zozo anahtarı bula
ma<lığından kilidi kırmıt··· 

Demek bu ferait altında casuslu
ga giriyordum. Fakat her ,eye la. 
l<ayttim. Her ne paha.ama olursa o). 
•un hareket etmek istiyordum. 

- İsveçte ne yapacağun yüzba
trın? 

- Siz mukabil casus t~kilatı 
memurlarındansmız. Mümkün ol
duğu kadar sür'atle muvaffak ol
manız, Alman ca.su teykilatına gir 
meniz lazımdır. Etrafınıza dikkat 
edeniniz. Herkesi dinlersiniz ... 

Yüzbatı bana bunları anlattıjı 
müddetçe tehlikenin zevki beni il· 
Ylltııkluğumdan uyandırıyordu. 
Hakkımda bealedikleri tüpheleri 
ve üstelik beni tehdit eden tehlike
leri unutmustum. Hatta 5 inci büro 
benim ölümÜmü hazırlamıt olsa bi
le ne yapabilil'dim? Neden korkar
dım? Çünkü korkacak nem vardı? 
Haıkikat gün gibi atiki.l'dr. Eğer be 
nim casus olmamdan 'üphe etme -
aelerdi imkanı yok bu yüzbatı La
dowı: ile temas edemezdim. 

Sordum: 

- Acaba, Alman casus tefkila • 
tına girmenin bu kadar kolay oldu
ğunu zannediyor musunz ,yüzba • 
tım? Belk~ ecnebi olsam neyse, fa. 
l<at ben bır Fra•aızım. 

Şef: 

- Evet. dedi. Zor bir iftir bu ••• 
Fakat .•. 

Sonra. • • Kurnaz ve parlak bir 
nazari, beni aüze. ek ilave etti: 

- F:ıkıı.t ••• Genç ve güze/siniz. 
0-ılan l•flndırmak için bu iki mezi-

y.ı.pacaksınız. Bu harp bir zeki. ve 
kafa harbid1r; eğer hayatı çok se
viyorsanız hiç gihneyİn, çünkü si
perdeki bir askerden daha ziyade 
tehlikeye maruzınmıuz. 

- Hayat mı? Hiç umwıumda de
ğil yüzbatım. Ne yapacağımı peka
la biliyorum. Tehlike ile e&kidenbe
ri dostuz. Y a1nız bir 'eyi itiraf et • 
mek mecburiyetindeyim. bu iti ka
bul ederken bir feye canım 11ıluh
yor. Bunun sebebi de ••• 

-Evet, sebebi ne imit? 
- Sebebi, 11izin benim hakkım-

daki tüphelerinizdir yü:ıba,ım. 
Gülümsedi ••• Fakat bu gülüm

seme, ça.bucak sakalının içinde kay 
boldu. Hakkımdaki tüpheleri belki 
bir dalaveradan ibaretti. 

Cevaben dedi ki: 

- Bizim parolamız, şüphedir. 
Şüphe, ta bilftan nihayete, nihayet
len bata ka;dar uzanır. Caaualuğun 
en birinci manevi faltı budur. 

Alay ettim: 
- Fakat Vincennes yolu benim 

yolum değildir. . 
Y~ı oldukça taıtmin edilmit

ti. Fakat hizmetine gir'Tlem onu be
rayı vazife daha ziyad ~phelen
meğe sevkediyordu. Bana bir pasa· 
port uzattı. Bu pasaportun üzerin
de genç kızlık ismim, Marthe Be -
tenfeld yazılı idi. 

- Bir dul kadın veyahut bir evli 
kadın olarak seyahat etmemeniz 
daha iyidir. Biraz paranız var mı? 

- Yakında elime üç veya dört 
bin frank daha geçecek. Fakat bu. 
mı ancak kocamm varisleri t~it e 
dildikten sonra alabileceğim. Şim
di burada bir kaç elbiee yaptırana 
kadar kalır ve derlıaJ harelret ede
rim. 

Fransız mükahil casusluk büro
au tefi benim para aalıibi bir kadın 
olmamdan çok memnundu. Çünkü 
bütçeleri müsait değildi. itizar etti 
ve dedi ki: 

- Biliyorsunuz biz zengin deği
liz. Fakat prensip itibarile ııize yol 
parası olaJ1ak 1000 frank verece • 
ğim. Size bir nasihat daha: 

- Buyurun yüzbafnn ! 
- Almanların hizmetine girdiği-

niz zaman çok para isteyin. 
-Niçin? 
- Memurlarım Alman hazinesi-

ni mahvebnek için bize yanlım et
melidirler. Orası b°'alırsa o zaman 
zafer bize yakınlatır. 

Ayağa kalktı. Sinirli bir vaziyet
te idi. Bunu saklamağa çalıtıyordu. 
Çünkü o beni, ne biçim bir işe gön
derdiğini be·ı.den iyi biliyordu. İlk 
defa olarak askerce ismimi söyle
di: 

- Hadi Martlıe ! dedi, cesaert 
göster. Ve bana yaz. buraya yaz. 
Daima M. Delorme'a yaz ••• 

-Bitmedi-

Dünkü hava 
ISTA.NBUL, 13 (A.A.) - 5m 

derecei hararete ve deniz aeviyeoine in
drilmiı barometre bu .... ah: 

Saat 7 ele 765,5, 14 te 764,5. H .... 
ret clenceai 7 ele 12,S, 14 te 18. A-; 
hararet derecesi 19, uııari 12. 

Riiza'ar saat aelôze kadar yıldızdan 
lıilib..ra lodostan eanittir. Az.mi aii • 
rati saniyede aelıiz metnye çılımıfbr. 

Firdevsi için merasim 
Bu aktara - (17) de halkevincle 

büyük İran tairi Firclevainin bininci 
yıldönümü miU>aaebetile -.im yapı
lacal.tır. 

Halkevi reiu Ali Rıza Bey bir açıt 
nutl.u okuyacak, bundan aonra, Hüaoe
)'İn Danıt Bey bir konler.na verec:eı.
tir. 

Halk evinde temsiller 
Halkevinden; 15 • 1 O - 934 pazar. 

teai &'Ünü saat (20,30) da Evimi2in 
Gülhaneparkı methalinde Alayköf • 
künde Tem.il şubesinde (Beyaz kah
raman), <lnk.ilap çocuktan) ve (Eaki 
adetler) piyes.leri tem&il edilecektir. 
Arzu edenler her ııün .. at (17) den 
IOnra Alayköıkii idare memurluğun-
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ViLAYETTE 

Yarın akşam 
Mühlet bitiyor 

Son günde kimler 
müracaat edecek 

CezaaJ:a nıiifUMl yazılm.a ve aicil i§i 
yarın akpm bitmektedôr. Bu cezam 
yazılma iti üç kuma aynlmaktadır. 

1 - Yazllınamıt gizli nik.alılar, 2 
- Nikahsız birl~elenlen doğan ço 
cuklar, 3 - Nikahlı evlenmelerden 
doğan çocuklar. .. 

Bütün bu yazılmaların cesazız mu .. 
deti yarın akpm bitmektedir. 

Bundan aonra gizli nüfus meydana 
çıkarsa bir liradan on liraya kadar 
para cezası ahnacaktır. . 

4414 evlenme, 9535 doğum, tescil 
edilmittir. Aynca 1102 yeni doğum 
yazılmı§hr. 4501 ölüm kaydolunmUJ
tur. Doğum ve evlenmelerden bir kıs
mı idare heyeti karariledir. 

Bunlardan ba4ka püriizaüz olarak 
doğrudan doğruya nüfu.sa yazılanlar 
da vardır k.i, bunlann da tamam sayı. 
aı hafta aonunda anl-.ılacaktır. Her 
halde yem nüfusa yazılanlann sayı· 
.. daha çok tahmin edikııektedir. 

Bu da gö&teriyor ki umumi nüfu • 
....,.uz, bu ,..,ı.Jama aonunda her hal
de 17 milyonu bulacak ve belki de &'O
çecektir. 

MAHKEMELERDE 

Heybeli faciası 
Kaza mahallinin bir kro

kisi tanzim ediliyor 
Heybelide YUku bulan deniz kaza. 

ama ait tabkikalm hu;ün ikmal edil
mesi ve miiddeiwnunıi Nurettin Beyin 
evralu Utiut.ak lıikOmine tevdi etmesi 
muhtemeldir. 

Nurettin Bey Dereağzı nisumat 
daireıinden timan tqkilatuım va:ziyeti
ni ve bu açık ka\yJğın lıimanclan kaçak 
olarak çıkıp çıkmadığını so.,.ıuıtur. 

DiğEr taraftan Y alovada bulunan 
motör sahibi lbrahiın efendi ile motör 
kaptanı Salim efendinin uadeleıi ile di
ier aliıkadarlann da alınan ifadelerinin 
derhal 1Mani>ul9 &'önderilmeoi emredil
miıtir. 

Vapurculuk tirketi de kazMUn vu
... u bulduğu mahallin bör krokisini tan
zİln ettinnektediı-. Bu kroki de kazada 
temsil edilecdd:İr. Bu kroki daha ziya
de F eruzan vapuru kaptanının kazada 
hata11 olmadığııu tesbit maksadile tan
zim edilmektedir. B11 kroki de müddei
umumi Nur«tin Beye vtriJecektir, 

Serseriler 
htanbul zabrtaıı ara aıra &a'left. 

!erle mücadele etmdrte, ne kadar • ..,. 
-> ""rsa toplayıp adliyeye tevdi ey
lemektedir, 

Mahkeme! ... bu aenerileri muhake
me etmdıte --ilikleri sabit olduiu 
taluı;rde l"lıİr lıizmetlerinde çalı§t.ınl. 
mak üzere belediyeye &'Öndennektedir
ler. 

Dün de adliyeye lıirkaç aeraeri tev
di edilmiı, bunlardan Kemal w Ah· 
met iaimli iki •er.erinin aeneri olduk· 
lan ıabit olmuı, ilBıer ay müddetle 
çalıftınlmalı: ii2ere mevcuden belediye
ye tealim edilmelerine kaı-ar vtrİlmit· 
tir. 

Diğw -...nıer e-r, bark aahibi oJ-
-cluklannı iddia etmi§ler, tahit getir-
_.. ~re Hri>eot borakıfnuıJarclrr. 

Y uaui iaminde bir ....-.erinin de hJJ"o 
ıızlık ettiği aabit almUJ, lrir ay h..,.e 
mahkilm edilerek tevkifhaneye &'Önde
rilmit!ir· 

Devrilen motordan çıkan dava 
Cmnhuriyet &'&Zetesinin tertip etti

ii cl.aiz yanflannda bir kaza olmut. 
&'azete memuplanrun bindiği motör 
devrilmit, f.ı.at derhal yetipıereiı; mÜ· 
euif bir hale meydan vemmemifti. 

Motör ..mı.; lomail Halı.la efendi 
birinci ticaret mahlıeıneııinde Cumhu· 
riyet J>efl'İyat miidi&rlüğü al~ne 3 
bin küsür liralık bir tazminat davası 
açmıttır. 

Dün bu davaya bakıhruı, gazetenin 
vdüli netriyat miHlüriinün mali mesuJi.. 
yeti olmadığım, Cumhuriyet &'azete•İ· 
nin bir P,.ketin malı olduğunu, ct-.va• 
~ ~u .. ~ ~na açılması icap et• 
wgını soy ıtsr. 

Mahk~ Pri<etin müseccel olup 
olmadıimı aormut, 'l'dril İrfan Emin 
Bey müseccel Türk Anonim p..keti ol· 
duf\mu aöy.lemit. mahloeme tesçilin res· 
mi vesaikle .... tı için hıotJ<a l'ÜDe b .. 
relcılnu!tu-. 

Pariı ıefirimiz ııidi7or 
Ankara.da bulunmakta olan Paria 

aefirimiz Suat Bey dün sabah fdıri • 
nıize geJm.itıir. Saat Bey birkaç aüne 
kadar Pariae gidecektir. Dün Fran&ı:& 
aefiri M. Kammet-er'i ziyaret etmiıtir. 

Ruamla mücadele 
Vilayet ve belediye baytar müdür· 

lüklerince yapılmakta olan riiam mÜ· 
~eleaine devam edilmektedir. Şiın· 
dıye kadar, yani 11 &'Ün zarfında 
2350 b-. harranın muayenesi yapıl· 
mıttır. Aynca da 700 bat kadar katı· 
ra bakılmıfbr. Mücadelenin bu ayın 
yinniainde nihayet bulıırul9ı muhte • 
meldir. 

Bir nakil 
İstanbul ithalat gümrüğü müdürlü

ğüne, gümrük ve inhisarlar v..ı.aıeti 
müfettitlerindaı Tahsin Fazıl Bey ta
yin edilmiıtir. 

ithalat trümrüğii müdürii Aril Bey 
ele T ..ı..in Fazı] Beyden acılan müfet-

On birinci yıl 
(Başı 1 inci sahifede) 

mi§tir. Bu emir üzerine latanbulda da 
vali ve belediye rei&i Muhittin Beyin 
reisliği altında bir komisyon aeçilm.i~
tir. Bu komiayonda İstanbul kuman -
danı Hali• Paıa Hazretleri Cum 
huriyet Halk Fırkası idare he
yeti reiai Doktor Cemal Bey ile htan· 
bul Halkevi reisi ve Maarif müdürü 
Haydar Beyler bulunmaktadır. Ko • 
misyon muntazaman toplantılara de -
vam edecek ve kutlulamya ait bütün 
eaaslan en ince teferrüat~ kadar ıeı 
bit edecektir. 

Öğrendiğimize gÖTe Cumhuriyet 
bayramı gününde bütün resmi, hususi 
daireler, C. H. F. ocaklan, Halkevi, 
resmi ve hususi mektepler, müeaaeec
Jer, bankalar , evler, dükkinlar, de .. 
niz ve kara nakil vautalan, i.C.!aoyon • 
lar, limanlar, spor klüpleri, meydan -
lar ve caddeler, köprüler ki.:nilen do· 
nanacaktır. Süslenmek için bayrak, )e 
!İl, kırmızı, beyaz kordela, kısa aö:ı
ler, levhalar kullanılacaktır. Şelııin 
bet" tarafına büyük levhalar asılacak 
cumhuriyetin faide~ri anlatılacak • 
tır. 

Cumhuriyet bayramı &'ÜDÜ, mem • 
leketin her tarafında alduğu &'ibi, J.. 
tanbulda da muazzam bir &'eç.İt rec• 
mi yapılacaktır • 

Vali ve lstanbul kumandanı, o gün 
&'eçİt resminden evvel ukerlerin 
ve halkın bulunduğu meydana &'ele. 
rek, Cumhuriyet bayramını tebrik e
deceklerdir. Bundan aonra geçit re• • 
mi batlayacaktır. 

Rea.mi geçide ordu, harbiye, Kuleli, 
Maltepe, Bahriyeliler, askeri kıt'alaı, 
malül gaziler, üniformalı ihtiyat za
bitleri, polis, jandarma, i2ciler, bütün 
ream.i, huıuai liseler ve orta mektep -
leri, sporcular, apor klüpleri, idman 
cemiyetleri, bütün cemiyeti r. Hilaliah 
mer, Himayeietfal, Tayyare, Türk Ma. 
arif, Milli lktısat ve Tasarnıf Cemi -
yetleri ... Bundan aonra kutlulama me 
rasiminde bulunmak üzere lstanLul 
vilayeti köylerinden davet edilecek köy 
lüler ;ttirak edecekler. 

Geçit reaminden sonra kutlula..llol 
komisyonu tarafmdan teabit edilecek 
yerlerde konferan1lar verilecektır. 
Kutlulama komisyonu konferans ve • 
recek olanlarla konferana yerlerini le• 
bit için aynca bir komiayon ııeçecek
tir. Bundan maada müz~ temsil ve 
a.aire ile meuul olmak üzere de birer 
komisyon aeçilecektir. Bu komisyon • 
lar latanhulun muhtelif taraflannd .. 
kutlulamaya ittirak için yapılacak fa 
aliyeti hazırlayacaklardır. Cumburi • 
yet bayramında latanbuldaki bütün 
8'.azeteler ve mecmualar büyük, renk· 
li, reaimli çıkacak inkılap ve iatık • 
lalin büyiik .kıymet ve ehemmiyetini 
anlatacak yazılar yazacaklardır. latan 
bul ve civarındaki köylerdeki kullu • 
lama i§lerini teabit için bir de kö) fü. 
ler komisyonu aeç.ilmiJta. Bu komia • 
yon köylerde yapıl~k kutlulama İJ
lerini ve İatanbuldaki mera.ime ıtti • 
rak edecek köylülerin htanbula geti • 
rilme • itlerile uğra&§Caktır. 

Halk kürsüleri 
Cumhuriyet bayramında inkılap ço 

cuklanrun kendi seYgİ ve a.aygılarıru 
memleket evlatW-- tanıtmak iç.in ı. -
tanbulda birçok halk kürsüleri hazır 
!anacaktır. Bu kürıüler Beyazıt, Tak
ainı, Betiktat. Kadrköy, Oaküdar, Bı>
kıri<öy ve Pendikte olacaktır. Bu kür· 
aülerde iateyen herkea bir saatten f112 
la olmamak üzere aöz aöyleyebielcek
tir. Büyük kutlulaına komisyonu t.ara
fından aeçilmit olan konferanalar kQ· 
misyonu balk kürsülerinin yerlerini 
ve kimlerin söz söyleyeceğini teabit e
decektir. 

Mekteplerde 
Cumhuriyetin 11 inci yıldönümü 

kutlualnmasmda mekteplerin ne au • 
retle çalıpcağı hakkmda dün Mallrİf 
Vekili Abidin Beyin imzası ile me& • 
tep idarelerine bir tamim gönderilmit 
tir, Bu tamime göre bütün ilk meJı: • 
teplerde bayramdan br hafta ....vel ta 
!ebeye Cumhuriyet mevzuu etrafın • 
dat malümat verilecektir. Orta, liae, 
Ticaret, sanat velhaaıl bütün kız ve er 
kek mekteplerinde türlr.çe, edebiyat, 
felaefe, tarih, coğrafya, yurt bilgisi 
denlerinde talebeye cwnhuriyet mev 
>:uuna dair den verilecektir. 

Musiki ve elitleri denılerinde de 
cumhuriyet mevzuuna temas edilecek
tir. Mektep binaları kimilen süslene 
cektir. 

Mekteplerde Cwnhuriyet Halk fır 
ka&ınca hazırlamruı olan piyealer teın 
ail edilecektir. Her mektep talebe~ 
latiklaJ martını çok iyi Öğrenecek ve 
cumhuriyetin 11 inci yıldönümii batı. 
raaı olan madalyalardan alarak göğüa 
!erine takacaklardır. 

Mekteplerde timdiden hazırlıia 
batlanmıttır. 

İtalyada :zaferin yıldönümü 
ROMA, 13 (A.A.) - Ztıleia yıl. 

dönümü ınüııaubetile , esiri mul.rip • 
ler, bütün nahiyelerde, harpte ölenlerin 

babnlannı teboiJen cliiôlmit oı- -
delerin önünde awa ile nölıet bdrliye • 
celderdir. 

Romada meçhul aııkerin mezan ~ 
nünde, lıiiyük tezahürat yapdacalııtır. 

Selinikte bir suikastçı 
yakayı ele verdi 

ATINA, 13. (Milliyet) - Dün Se
larukte Leh yahudilerinden Frenden -
burg İsminde bir tabı• Atine Emniyeti 
umumiye müdürlüğiinden &'elen bir tel
graf üzerine tevkif edilmiıtir. Merku • 
mun ~rvenski iaminde Leh tethit teı
kilabna mensup olduğu anlqdrnı,ıır. 
Bet kitiden mürekkep olan bu çele Le
histanda demiryollarına auilastler terlf.p 
etmeği Üzerlerine almıılar imit• Lakin 
orada auikast daha evvel haber alındı • 
ğından çeteden iki•İ Lehistan zabıtaaı 
tarafından yakalanmıt, diier üçü kaç • 
mııtır. Bunlardan bir tanesinin Yuna • 
nistana iltica ettiği haber alınmı,, Fren
denburg ismindeki merkum Selaııikle ya . . 

Allah sade zenginlere:'' 
rü ya kulum,, dememiş 1 

• Bütün dünya gazetelerine kendisıt 
den bahsettirmek istiyenlere bir Y 
Onları aık aıt. &'Ö· 

rüriiın: Hepai debi
ribirlerine benze
dikleri için; Önce 
gördüğümü, ıonra 

ırö..tüğümden a· 
yırt edemem. Ço
iunda kıyafet aynı. 
dır: Arkalannda İp
le, yahut ltayııla 
tuturulmut bir yol 
çantuır, elbiae na
nuna kısa bir &'öm
lek, bacaklaruıda da
racılc bir pant!alon .•• 
Ayaklannda koca
man kunduralar •• , 

Yüzde doksanının 
reD&'i sandır. Tanık 
&'ömıemit saçları 
mısır püskülü &'ibi 
kulaklannm ik.i ya
nından sarkar. 

İddialarına bakı· 
lırsa, hepsi de dün. 
yayı battan bata do. 
laımıt &eyyah kiti
lerdir. F..ı.at, konuı· 
mağa &'elmez. Ko
yunlanndan hemen 
bir kart postal çı· 
lıanp uzatırlar: Bu
nun '•hediyesi,, en 
aıağı bet kuruttur. 

Fakat kimdir, bu 
yarı aporcu, yan di-

lenci delikanlılar? Nereden &'el>rler, 
niçin &'elirler, ne yapmağa &'elirler, 
aonra aralarında naaıl ya,ar, nereler
de va.kit geçirirler? 

Kendi kendime bunu merak edEr, du· 
rurdum. Geçen gün, poatahane caddesin· 
den geçerken ge~ onlardan birini &'Ör
düm. iri yapılı, giiçlü kuvvetli bir ço
cuktu. Motosikletinin etrafına bir •ürü 
a!a:n toplamıt, onlara kendi türkçeaile 
bir l"Yler anlatmağa çalıtıyordu : 

- Ben var ... Frıınkfort - Mayn ... Çok, 
uzak buğada. .. Sivri sakallı, &'Özlüğünün 
ÜaUiinden bakan, medrese bozınuı bir a
dam, parmal<larıru açarak aordu: 

- Kaç yaşındasın oğlum? 
Delikanlı bu •uali güçlülde anlamııtı, 

Biraz düıündükten aonra cevap verdi: 
- Ben ... On •.• hem de var, aekiz ... 
- Baıka kardeşlerin var mı? 
- Vai bende alb kardet-.. Yok, huğ-

da Frankfort ... 
Bir telmn yetitlön çoc*lar, seyyahın 

motosikletini hiç göriilmemiı bir teY &'İ· 
bi dikkatle, at-. ile tetkik ediyOl'lardı. 

Birisi dedi ki: 
- Ah, bu makine benim olsa.. 
Oteki sordu: 
- Ne yapardın? 
- Kızlan kafeae kordum be! .. Yayan 

gezmekteu imanları &'eniyor yahu ... 
Onlar &'iilüıtükçe &'enç aeyyah ta ken

disinden bahsedildiğini sanarak, tallı tat
b amtıyordu • 

Nihayet, sorulacak baıka aualleri kaJ. 
mamıı olacak ki, mot01ildetlinin etrafm. 
dan eçJcildiler. Fakat bu •eler ben yaıu. 
oa aokuldum • 

Franuzca bilir misin? 
Şiddetli batını ..U.dı: 
- Nayn! .• 
- Demek aen Alman? .• 
Gülümseyerek, tuhaf bir Alman Jİve1i

le cevap verdi: 
- E ... ve ... t ••• Efendi ... m! 
- Şimdiye kadar nereleri dol&fbn ba· 

laılnn? 

Hem yürüyor, h_em konuıuyordulr. O 
anlatıyordu: 

-. Avrupa, Asl',a, Amerika. •• ııma, yok 
gezdL •• Gezecek bundan aoğra... Alman
yadan kaçtık - kim bilir belki doğnı aÖy· 
)Üyordu • Çeı.o•lovakya, Pôlaen, BratisJa. 
va, Macaristan, Budapette, Y U&'Ollnya, 
Belgrat, Usküp, Manastır, Yunaniatan, 
Selanik, Atine, Pire, Soğra lzmir, Soğ. 
ra ı~tanbul ... 
Buğadan &'ideceğiz, Pal estin ( Kudus) 

Bağdat, Hindiya, Çin, Hem de, Japonya. .• 
insanın ,bunları sayarken bile aizı yo

ruluyor. Motoaikletle dolaıanlann hali 
neye •anr bilmem. .• 

Fakat doğruaunu ararsanız ben bu u
zun aeyahat pro&ramına hayalimcle epey
ce i.ı.onto ettirdim. 

O, clenm ediyordu! 
- Benim adım: ABıert Ql:al) ... Var be

nim arkad&J: Hennan Klee.. Jki kiti, biz 
dolat•Yoiuz biitün dünya.~ 

K-cli kendime &'İilmeğe batladmı: 
- Allah, sade zenırinlere "yürü ya 

K~~I.!' .~ Y"; .. Bazı da, itte böyle
lerini yurutur. Zeırm arabasını daidan a
tırır da IAl1ki, fakir motoruna ayni iti 
ırördüremez mi? 

Biz böyle konuta konuta matbaanın c;. 
nüne kadar &'elmitiz. Alman ııeyyahınr 
biraz daha aöyletmek iç.in yukan çağır. 
dan. Arkam •ıra çıkb. Çıkar çıkmaz da 
aırtındaki heybeyi kanıtırmağa batladı. 
Biraz aonra: 

- İtte benün marifetlerim... eler gibi, 
büyiik bir defteri önümüze serdi. Seyya
hm uğradığı yerlerde, l.endiainclen bah. 
aeden &'&Zetelerin kupürleri bu deftere 
yapıtbnlmıttı. 

Macaristanda çıkan PeJti HMap'tan 
tut, l:unirdeki Ticaret postasına kadar, 
almanca, macarca, sırpça, yun.anca, tıirk
çe yüzden fazla gazete ... lıte tnefhur ol. ı 
mak ( ! ) diye buna derler. Bütün diinya 
gazetelerine kendisinden bahsettirmek 
kolay it mi? 

Seyyahın, bütün gevezeliği iutıinde ;.. 
d!. _Dörtte ~ÇÜ al~ geri kalan dörtte 

• 
melerle dunnadan bir §eyler an1aul 

Halbuki, matbaada arbda§larıl' 
ma saati idi.. Sağdan aoldan: ..1 

- Şunu defet yahu .. lpretlel'İ 1"' 
i• bafhymca, iti luaa kestim: fi 

- Bugiinlük bu kadarı yeter.~ 
bir &'Ün &'Öt'ü,ürüz. .. 

Çantuaıı topladı, eliıni ark~ 
kaç adım attıktan aonra durak--:J 
niip birer kart postal dağrtacak 5' 
Halbuki; tekrar yürüdü. O zamaıı ııl 
tırlayarak sordum: .ıl 

- Siz, gecelerinizi nerede gestril" 
Omu2lannı kaldırdı: 

- Var, pansiyon Beyoğlu- }jel' 
seyyah .•• oğda toplaıuyoğuz .• , 0,.
nuyoğu.z ... eğleniyoğuz ... aoğra ge_'!' 
kıyoğuz ~e var, birahane. .• ner
teatğa, biz &'e-z:İYoruz.-

Baktnn ik, &Özü uzata.ak olaad'! 
ri dönüp ikinci defa iakemleye Y 
cek. Etimi uzatıp: 

- Dankqön'ii baatmbm , 
Bir: 
- Daııkqön ele ondan.-

iki dakika geçmeden, motosild 
!ayarak aÖ>:den kayboldu. _, 

M. SALAHADJI" 

MEMLEKETTE 

Sıvıatı mahkOın edile
kaçakçılır 

SIV AS, (Milliyet) - Sivat 
numaralı ihtiu.a mahlı:emai ::--~ 
dan 1 Ağustostan 12 eylüle~ 
görülen kaçakçılık listesini bi~ 
yorum: 89 maznunla 65 dava ,.. • 
kı neticesinde bunlardan 42 ~ 
nunlu 30 dosyaya ait muamele 
rülmüt ve bunlardan 24 tanetİ 
raat elmif, diğerleri de 4' 
cezalara mahkUın olmutlardır.,, 
lardan Hasan oğlu Zeynel, ve. 
ranın hatip mahallesinden Veb~ 
lu Mahmut, ilciter sene, Si'fV. 
Şaftım oğlu Salih bir sene oo ~ 
Zilenin karayün köyünden tl'f 
oğlu Bektat ve kardeti Sadılı tir 
di,er. Sıvasın üçler beyi mabV 
sinden öıner oğlu Hamit. To~ 
dm Muhat köyünden Hasan °f' 
Mustafa, Eıoeadan Hasan oğlll 1' 
san, Niksarın hohon köyü~ 
Hüseyin oğlu Şakir, Zileni~ ~ 
ban köyünden Hacı Ömer, ~: 
nın geydoğan köyünden ~""" 
Nikaardan Ahmet oğlu S~.j 
man, Zilenin çekek köyünden '!:' 
met oğlu Abdullah, Nik~o _':, 
kilmet köyünden Salih, ~ 
kozlu köyünden Musa altı.-r.wı 
beanın geydoğan köyünden ~ 
oğlu Emin bet ve T umalıJ! ~ 
rmdan Süleyman, üç e ~M 
derel köyünden Mehmet oğlıı f.' 
dir iki aya mahkUın ve ayrıe1a~~ 

1 • • 
ceza arına da mahkum edil 
dir.. 

Uşakta şeker klOp 
UŞAK, (Milliyet) - Tqe~ 

nü bildirdiğim Şeker kulüp as~ 
umumi bir toplantı yaparak fi 
heyetine Mehmet Rıza, Ke~ l'I' 
saf, Afif Ihsan, İbrahim Ziya'jlıll 
auf Ziya ve Savni beyleri jnt 
etmi 1 rdir. :.6 

Yeni heyet faaliyete geÇll""""bİ' 
Bu cuma çalışkan Şeker kulu~ 
nicilerı kır gezintiaine çıkmıtl 
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Belgradagidecek 
Heyetimiz 

(Başı 1 inci sahifede) 

Muhafız alayından bir bölük 
«sker de muhtelit katarla hare 
ket etmiştir, 

Heyet giderken dost Yuna • 
nistan topraklanndan geçecek 
ve dönüfte Tuna yol ile dost Ro
manyadan geçer.'ı avdet edecek· 
tir. 

Dr. T evlik Rüstü Bey Bel • 
gratta Kral Aleks:mdrın cenaze 
merasiminde Reisicumhur Haz· 
retlerini temsil ettikten sonra o
rada birkaç gün daha kalarak 
Yugoslavya hükümetile Balkan ı ı 
sulhünü alakadar eden mühim 
müzaker~lerde bulun~caktır. • I 
Marsılya facıasınin 
Tahkikatı 

(Başı ı inci sahifede) ' -
Vilingen olduğu anlaşılmıştır. Bu a • 
danı Hırvat fmka•ırun Macari•tand& 
oturan bir murabhassıdır. 

Diğer taraftan Klemen'.in &uikaat• 
ten evvel kinılerle temas ettiii arat • 
tmlnıaktadır. 7-.bıtanm teebit ettiği
ne nazaran kalJ cinayetten 48 .aat 
evvel Traıner ve Maln.i isminde iki ıa 
hı•la Aix _ en _ Provence'de görwır 
m~tür. 

İstanbul Harici Askeri Krtaat ilanları. 1 ı 
Yüz on adet maden kömü- 1 bin kilo unun 10-10-934 deki 

rü yakacak sobaya yine ta}i:> müna~a~as~,?.~ verilen fiatı pa 
çrkınadığmdan pazarlıgı •.alı goruldugunden 11-10-34 
16· l 0-934 salı günü saat tarihinden itibaren bir ay za• • 
15 30 dadır Evsaf ve şeraiti es- fında pazarlıkla alınmasına ita 
kisi gibidir. Pazarlığa İştira!; rar verilmiş ve 21-10-934 pa. 
edeceklerin belli gün ve saatte zar günü p~arlığının yapılrr.a 
teıninatlariyle birlikte Çorlu- sı kararlaştırılmış olduğundan 
daki komisyonumuza müra· taliplerin teminatı muvakkr.te 
caatları. ( 429) (6683) akçelerile komisyona müraca. 

71e6 atları. (435) (6708) 
~ .. 

5000 kilo Peynire yine talip 
cıkmadığmdan tekrar pazar- • 
lığa konmuştur. Pazarlık J?ii• 
nü 16-10-934 saat 15 tedir. 
Evsaf ve şerait eskisi gibidir. 
Paı:arlığa iştirak edeceklerin 
belli ı?ün ve saatte teminatla· 
riyle birlikte Çorludaki komis 
yona müracaatları. ( 425) 

(6687) 7187 
••• 

39 kalem talim terbiye mal
zemesine talip çrkmadığmdan 
tekrar pazarlığa konmuştur. 
Pazarlık günü 17-10-934 ta· 
rihincle çarşamba gÜnÜ saat 
16 dadır. Evsaf ve şerait es· 
ki~i gibidir. Pazarlığa iştirak 
edeceklerin belli giin ve saat· 
te teminatlarile Çorludaki Ko 
misyona müracaatları. ( 415) 

(6578) 7180 
"'' . ,,. 

7-10-934 tarihinde 1000 
kilo benzine talip çıkmadrğm
dan tekrar pazarlığa kon· 

• • • 
Izmir Müstahkem Mevl<i 

lat'atınm ihtiyacı için 1593C1>0 
kilo odun kapalr zarfla müna· 
kasaya konmuştur. ihalesi 17 
T esrinievvel 934 çarşamba 
güniı saat 15 dedir. Taliplerin 
şartnamesini görmek için I 7. 

ınirde Müstahkem Mevki s·.ı
hnalma komisyonuna müra
caatları. (311) (606t>) 

6731 • • • 

• işin içinde bir kadın panna.ğı oldu 
~ da zannediliyor. Çünkü katil b~ fe 
hırde bir müddet Mari Uyudroh ı• • 
minde bir kadınla beraber yaıadığı 
te•bit edilmiftir. Bu kadın pazar ak~· 
mı buraya inmit ve beraberinde •W: 
kastte kullanılan sil&haln ihtiva e~ı..
ği zannolunan dört bavul getinniştır: 

ANNEMASSE, 13 (A.A.) - Polis 
b~ •abalı Ratiti tekrar sorg~~~ ç":!'· 
nı_~,~~· Ratiş, auç ortağı .P~stıplı~ d": 
ku ıtıraflannı teyit etmıttır. Ratıç Y 
goslavyadan 1928 de ayrılmış, .~aca· 
ri•tana geçrn.İftİı-. Raytiç, Pase~çın_.~t 
hiş !~kili.tına mensuptur. Rajtı_ş, do 
•uç ortaklarını Lozanda bekleyıp Pa,~ 
rise getiren e&rarengiz fA~~ın M; o;i: 
tor İsmiyle tanıdıklarını ooylemış, 
biselerin.in, kıamen Lozanda, kıamen 
de Pari&te bu adam tarafından al.":' • 
dığını bildirmiştir. Poıtişil ile !laJ~I. 
Sen Julyen yahut Annesi Adliyesıne 

muştur. Pazarlrk günü 17-10-
93·1 çarşamba günü saat 15 
dir. Evsaf ve şerait eskisi gibi 
pazarlığa İştirak edeceklerin 
belli ~ün ve saatte teminatla· 
rile Corludaki Komisyona mii 
racaatlarr. ( 405) (6582) 

16428 kilo Gliserin kapalı 
:ıarf usulile mübayaa edilmek 
üzere münakasaya konmuştt·r 
İhalesi 25-10-934 perşemb~. 
günü saat 11 dedir. Talipler.İn 
şartnameyi görmek için her 
gün lstanbulda Levazım A
mirliği Satmalma Komisyonu 
ve Ankarada M. M. Vekaleti 
Satmalma Komisyonuna, mii
nakasa!a gireceklerin belli ~n 
ve saatınden evvel teklif mek
tul?larını Ankara M. M. Veka
letı Sat~ ~ima Komisyonuna 
vermelerı. (346) (630 ) 

6784 • • • 
İzmir Müstahkem Mevki 

kıtaatrnın ihtiyacı için 11450() 
kilo &ulgur 27-10-934 cumar
tesi günü saat 15 Je kapalı 
:ıarfla satın alrnacaktrr. Ta
lip~erin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasasınn 
~irişeceklerin belli gün ve saat
ten evvel lzmirde Müstahkem 
J\ılevki Satın Alma I(omisy0 • 

nuna teklif mektuplarını Vl"r· 
meleri. (347) (6299) 

tevdi edilecektir. . 
DOUAI, 13 (A.A.) - p~ten '" 

len iki fÜpheli tahıa, ya.sak •ı!&h t~ı
dıklanndan dolayı dün tev~f edıl : 
nıişlerdir. Birinin a.dı E~sent~ oteki 
ninki Zilbenıtein'dir. Zılbensteın, 917 
de, Simferepol'da doğnıuth•':· 

ltalya hududunda tedbirler 
BELGRAT, 13 (A.A.) --: ~talya • 

Yugoslavya hududunun her ıki ta~a. 
fında. ve Tİ:ryN-te .ile Liyub;l~a ~ıva• 
rında, aradaki münaaehetlen ıhlirJ e
d ecek mahiyette nüma~ş ".e bi.dise~e
re meydan vermiyecek, ihbyat tedbir· 
feri almıştır. 

Jene,...l Jorj 
MARSILYA, 13 (A.A.) - Jeneral 

Jorjun 11hbi variyeti düzelmektedir. 
Hırvat elkôrı umumiyesi 

ZACREP 13 (A.A.) - Hırvat ef· 
k&.rı umumi~esi, niyabet heyetini iyi 
l<artılıyor görünmektedir. Ancak, bu 
idare şeklinin Sırplarla Hırvatlar ara 
aında bir uzlaşma devri açması temen 
ni ediliyor. Elyevm Adriyatikte Hı • 
var adasında, ihtiyari ika.met eden el 

bak başvekil ve mehuh Sloven Halk 
fırl<a11 reisi M. Koroşetz'in, B14vekile 
çektiği taziye telgrafından, bu anlaşıl 
maktadır, ---· 

Macaristan ve suikast 
. LONDRA, 13 (A.A.) - Röyter -~
ıan•ından: Macaristan mulahatgu • 
zan, Marailya cinayetinde Macarista· 
nı".. herhangi bir tekilde methaldar _ol 
duguna dair f&Yİalan katiyen tekzıp 
etmiştir. Maslahatırüzar, bu cinayette 
Yugoslavyadan b,..ka biı- milleti_. ~<;l 
haldar göstermenin Avrupa &Ulhu ıçın 
tehlikeli olduğunu ili.ve emıiştir. 

Beynelmilel vaziyet 
PARIS, 1 3(A.A.) - Bu ...hah~ 

Paris ma.tbuatıru aliJ<adar eden en mu 
hiın meoele şudur: . 

"Suikastten ve Annema&&e tahkika 
tından çrkab.ileeek beynebn.ilel siyaıi 
neticeler neler olabilir? •. ., .. 

Maten gazetesine goN? t~h:."" 
başlanılan tekarrüp .iya.setı bır mud· 
det için sekteye uğrayacak ve '. ugo .. 
lavyadaki hadi.eler bu siyaıetı uz~n 
:>anıan tehlikeye düşürecektir. Aynı ga 
~ete, ltalyanın da Fransa ~adar bu 
ı~le mutazarrır olduğunu, :ura, onun 
da kendi &İyatelİnİ, kı·alın &eyahatın· 
den çıkacak netice!~ uydunnuı bu· 
lunduğunu ilave ediyoı:. 

E.ko dö Pari diyor kt: . 
Hırvat mültecilerini hunare ı;den_ 

hır memleketin manev· \)ıeauhyetı çok 
büyüktür. . 

Bundan böyle Paris ve Be~gral zı· 
lltamdarlan i~n yapılacak bır tek ış 
1 1 O da beynelmilel münasebet ."ta ıyor. ' . · ·ı 
1 • ·hlal edebilecek ve bınnetıce mı 
ı:~e~ arasında, &Ulhün bağlı _b~lundu 
gu ho• geçinıneği tehlikeye du.şurecek 

h • ·"·-lere taalluk eden ma t a...,.. ·b· ,,. · · ıınaddesı muc• ın • 
"'O n uıcı . ek 
ce b r b yetın toplanmasını utem • 
tır. 1 

H OVRA, 13 (A.A) ~ M~r~ ~ 
Ya • k tm n Avrupaom sıyaseti uz 
'1nde tıaaıl edecegi tesirden :.'h b•:t · 
dan dogacak neticelerden b "': M' 
lio.nnoversher Anzeiger ga~et~~.' · 
Bartho · --•·devam edıldıgı tak nun aıyaoe.ı • b kını 
dirde bunun aiyui ve iktısadı a · 
1 dan m-ıum neticeler tevlit edece • · ~ H · · na g, i Yazmak! ve Fransız ancıy~ 
~ıı-tnın değişmesinin Fransaya m ~a ." 
il bir fırsat ve bdJri de kuvvete isti• 
.., .. t .eden haJinane ve zalimane ..;ya.et 
Ye"!ne bir itidal •iyasetı .ikame etmek 
"e&ıelsini bahşedeceğini ilave eylemek 

7181 
••• 

Piyasanın en İyisi olmak şar 
tiyle yirmi dört bin kilo bul • 
gur acilen mübayaa edileceğin 
den taliplerin 15-10-934 saat 
13 de Bayranuçta Frrka satm
alma komisyonuna müracaat· 
larr. (433) (6709) 

"' • * Beş yüz elli bin kilo un ka -
palı zarf usuliyle ihale::İ 6 T eş 
rinisani 934 salı günü saat on 
dörtte yapılacaktır. Şartname 
sini görmek Üzere her gün ve 
ihale günündeki vakti muay -
yeninden evvel teminat ve tek 
lif mektuplarını makbuz mu • 
kabilinde Ankara Levazun A
mirliği satmalma komisyonu 
riyasetine vermeleri 

(432) (6712) 
* ~ * Murathdaki lataat ihtiyacr 

için alınacak 100000 kilo odu· 
na verilen fiat haddi layik gÖ· 
rülmediğinden tekrar pazarlr • 
ğa çrkmrştır. Pazarlığı 20-10-
934 Cumartesi günü saat 16 

dadrr. Evsaf ve şerait eskisi gİ 
bidir. Pazarlığa iştirak edecek 
lerin belli gün ve saatte temi • 
natlarile birlikte Çorluda Ko· 
misyona müracataları. 

(436) (6710) 
* ~ ·.~ 

Muratlıdaki lcıtaatm ilıti • 
yacı için alınacak sekiz bin ki
lo ota muayyen olan ihale gü • 
nünde talip çrianadığmdan ~il 
zarlığa konmuştur. Pazarlık 
günü 20-10-934 cumartesi gü 
nü saat 15,30 dadır. Evsaf ve 
serait eskisi gibidir. Pazarlığa 
iştirak edeceklerin belli gün ve 
saatte teminatlarile birlikte 
Çorludaki komisyona müraca· 
atları (434) (6711) 

33 ton makarnaya yine 
talip çıkmadrğından pazarlığı 
16-10-934 salı 'günü saat 16 
ladır. Evsaf ve şerait eskisi gİ· 
bidir. Pazarlığa iştirak ede
ceklerin belli gün ve saatte 
tenıinatlariyle birlikte Çorlu
daki komisyonumuza mura· 
caııtlarr. ( 428) ( 6682) 

7185 .. . . 
Garp Hudut Liva kıtaatı -

nm ihtiyacı için iki parça şart· 
namede 270,000 şerden 540 

te ve bu siyasetin nihayet Avrupa mil 
!etler arasında hakiki sulbü tesise me
dar olacagını yazmaktadIJ". 

6785 .... 
Çorlu ve Muratlıdaki kıta

lar ihtiyacı içln açrk münaka-
sa ile 17500 kilo Gaz yağı sa
tın alrnacaktrr. İhale günü 
24-10-934 çarşamba gunu 
saat 15 tedir. Evsaf ve şeraiti· 
ni görmek üzere taliplerin her 
giiıı ve münak°"-;asına igtİra'..: 
edeceklerin belli gün ve saatte 
Çorluda Satınalma Komisyo
nuna müracaatları. (351) 

(6304) 6787 
••• 

Çorlu ve Muratlr G?..;-nizon -
larmdaki kıt'alarm yemek r:i -
şirmek ve kışın sobalarda ya • 
hlmasr için kapah zarfla 
428000 kilo Uzun köprünün 
karaborcak ocağr İstihsalatm • 
dan linet kömürü satrn alma • 
caktır. İhale 31 - 10. 934 Çar
şanba günü saat 15 te dir. Ev
saf ve şeraitini öğrenmek iste
yenlerin her gün ve talip olan· 
larm belli gün ve muayyen sa• 
atten evvel teklif ve teminatla
riyle birlıkte Çorludaki komis· 
yonumuza müracaatları. 

(385) (6496) 699R 
• • • 

7-10-934 tarihinde 1000 
kilo benzine yine talip çıkma· 
dığmdan tekrar pazarlığa kon· 
muştur. Pazarlık günü 17-10· 
93·1 çarşamba saat 15 otuz· 
dadır. Evsaf ve şerait eskisi 
gibidir. Pazarlığa iştirak ede· 
ccl-.lerin belli gün ve saatte t • 
minatlarile Çorludaki Komİs· 
yona müracaatları. (412) 

(6596) 7179 
• • • 

Tekirdağ kr~atı mutfakla
rındaki ocakların maden 
kömürü yakabilecek şek· 
le tahvil İ!:İ11 malzeme 
aleni münakasa Üe satın alma· 
caktır. Münakasası 21-10-934 
pazar günü saat 15 tedir. Ta
liplerin malzeme cins ve mik
tarlarını görmek için T opha· 
nede Satrnalma Komisyonuna 
ve münakasasma iştirak ede
ceklerin T ekirdağrnda Satın al 
ma Komisyonuna müracaalla
rı. (349) (6303) 

6786 

·--iz Levazım Satınalma ı~-.. -=---=mı-=~ 
Deniz yolları Komi yon R isliğinden: 

10000 kilo kuru üzüm: Açık eksiltmesi: 6 lkinciteşrin 934 salı 

4000 kilo Zeytinyağı: 
8000 kilo Zeytin 

12000 kilo Sabun 

" 
" 
" 

günü saat 14 de 

" ,. .. ,, 15de 
,, ,, ,, ,. 16 da .. 7 ,. ,, Çar· 

şamba günü saat 14 de ı 
1500 kilo arpa ) 1 

2000 kilo saman ) • 7 Ç • " ,, ,, ,, ar • 1 
1500 kilo kuru ot ) şamba günü saat 15 de 

Deniz Levazrm Deposu için lüzumu olan yukarıda cıns ve 
miktarı yazılı 7 kalem yiyecek hizalarında yazılı gün ve saatler 
de açık eksiltmeye konmu§tur. isteklilerin şartnamelerini gör· 1 

mek için her gün ve ek3iltmeye gireceklerin de o gün ve saat. 
lerde Kasrmpaşa<laki komisyona gelmeleri (6703) J 

•• 
Universite Rektörlüğünden: 1 

üniversite Hukuk ve Edebiyat Fakültelerine kayıtlı es· ı 
ki ve yeni talebenin Birinci Teşrinin 13 ve 14 üncü günlerin· 

iŞLETMESi 
Acenteleri ı Kar köy Köprübaıı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühiirdarzade 

lfıl--· H...,. Tel :2740 ---İJ. 
Rize - Portsait 

9 Biri.ncl SALI gllnllnden 
Teşrın itibaren 

İıkend.triye p "d 
postalarımız ortsaı e 
de uğrayacaklar Ye dönll~te 

aym vapurlar Karadenize 

geçke· Rize'ye kadar ıri· 
re decekler. 

dir. Kar.1deniz lıkele!eriaden 

iz mir, Pire, İs
ken deri ye Ye Port-
sait içia ve bu iskelelerden 

Karadeniz iskeleleri için 

doğru konişmen-de Yabancr Diller Mektebi Mlidiir Muavinliğine müracaat e· 
derek kaydedilmeleri ehemmiyetle ilan olqnur. (6692) 1157 
-------~--------, to ile aktarmasız 

T 1 FOB İL ---... · _ _._. .. DEVREN.____ yük alınacaktır. (6474) 6973 
Dr. İhsan Sami SATILIK TiCARETHANE ı 

Tifo ve paratifo hastalıklanna tu· Az sermaye ile çok para kazanmak isken deriye yolu 
tutmamak için ağızdan alınan tifo hap. isteyen nn'atkarlar Kadıköyünde, EG 
1 d H . aba 1-'· H 1 . E Vapuru 16 Birinci T--an ır, ıç r tsız .,. vermez. er· Yeldeğinneninde tramvay cadde • -T-

keı alabilir. Kutusu 55 Kuru,. sinde Süreyya apartımaru kart .. ın . rın SALI günü saat 11 de Port. 
6815 da 10 numaralı tamirat atölyesine ıı.••.i.t'•e•k•a•diııariııiiı. ____ ..;(~6~7~2~0~).I 

-------------- müracaat etsinler 
Arnanıtk6y Nüfwı memurluğun • 

dan: 
Befiktat Sinan p&fa.İ Cedit M. P-. 

ta S. No. 1 de kayıt aah.ibi Feridun 
Bey oğlu Mehmet Münir Beyin i•ıni 

Mehmet Metin olarak tashih edıldiji 
ili.ıı olunur. (3563) 

DEVREDiLECEK 
iHTİRA BERATI 

"Yüz tarafı şeffaf gaz ma.kesi., hllk
lundaki ihtira için iktisat vekiıleti 

ıanayi mıidı.irlüğünden j•tihsal edilmit 
olan 19 teşrinisani 932 tarih ve 1489 
numaralı ihtira beratının ihtiva ettiği 

hukukun bu kere baıkasrna devir veya 
ican verihnesi teklif edilmekte olmak· 
la bu husuıta fazla malumat edinmek 
İ•teycn zevatın lstanbulda. Bahçekapı· 
da Taş h>nında 43 • 48 numaralı ida
rehaneye mü .. caatlan ili.n olunur. 

(3470) 7124 

Dr. Hafız Cemal 
DahiJiye ınütehaasıst 

Cumadan bllfka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lıtanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 

Kandilli 38, Beylerbeyi 48 
5605 

lıtanbul A&liye mahkemesi Üçün
cü Hukuk dairesinden: 

Madam Veranm Rifat Kamhi efen. 
di aleyhine açtığı 934 • 518 No. ya 
mukayyet İçtar davaaı hüküm dere . 
ceaine cinniş olduğundan H. U. M. 
kanununun 406 ıncı maddesine tevfi .. 
kan tebligat ifasına ve muhakemenin 
12 • 11 • 934 pazarte&i saat 13,30 a 
tayinine karar verilmit olduğundan 
maddei mezkureye tevfikan 5 gün 
zarfında gıyabma yapılan ım.uameli.ta 
jtİra.z etmekle beraber yevmü ve aa .. 

ati mezkiırda bizzat veya bilveki.le 
gelmediği takdirde gıya.bmda intnç 
edileceği ilan olunur. (3573) 

htanbul ikinci iflas memurluğun. 
dan: 

Müflis B-ifı.,.., ticarethane.ine ait 
olup Sabitay V aı-ak efendiye ler!Un 
edihııiı olan altr baiyacl& yüz elli pa· 
ket çorap ipliğinin 16 teırinievnl 934 
nlı gÜnii sabah anat dokuz buçukta 
htanbulda Marpuççularda Kezapp· 

oğlu • Emiroğlu hanında açık artırm, 
ile &atılacağı ilan olunur. (3590) 

ZA YI: !•tanbul fen fakülteıi P. 
C:. ~- tubeoınd.>n aldığun 216 No. lu 
~uvıyet varakasını zayi ettim. ··f eni .. 
aıni alacağn:ndan eıki.Onin hükmiı yok· 
tur. Bekir (35'76) 

ZAYİ BİLET 
KARNELERİ 

.Taksim Y eni:nahaile battı otobU.. 
lenne mahsus latanbul belediyeaince 
tab~ ve damgalanan ve otobüslere ı,... 
delı mukabilinde verilmekte olan 26 
ve 31 kurutluk 75 deate bilet zayi ol • 
muştur. Bu biletlerin hiçbir işe yara • 
mıyacağuıdan her kim bulup Takaiın 
ot.nbüa Birlik Riya.oetine getirioe mem. 
nun ed.ilecefi ili.n olunur. 

Taluim Otobüsler.i Birliği 
(3585) 

Fransızca ve usulü muzaafaya bihak
km vakıf, _ daktiloyu bilir, büyük mü
es&e&e ve Jn§&at mabı>Jlerinde çıılıtmq 

tecrübeli bir 
Muhasip iş arayor 

Taşraya d~ cid-;r. Adrea. M. Ferit. 
Akaretler, Şaırnedim caddeai mı.na • 
ra 69 Beıiktaı. ( 352 ı) 

latanbul Yediııci icra memurluğun.
dan: 

Paraya çeVTİtme..ine karar verilmif 
Ayaz-da Saray •rka&mda 21 nu
maralı hanede borçlu Elizabe Hannna 
ait muhtelif hane eıyası piyanolar, o

da takmu ve halı ve aa.ire T. evvelin 17 
İnci günü Ml&t yarnndan bir buçuğa 
kadar mahalli mezkürda hazır bulu • 
nacak memunı tarafından aatılae&ğı 

ili.ıı <ıilunur. (3586) 
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, 
Bir tıraş tıçağı ile yVz defa tıraş 

o!duguna ındedenler çoktur 
·. '' MOND - EKSTRA ,, 

HASAN 
" MOND - EKSTRA ,, traı bıçajının adı 

bütün dünyada tanınmııtır. 
10 adedi 75 kuruıtan 50 kuruıa indirilmiıtir. 

HER YERDE SATILIR 

Tıraş Bıçağı Toptan eatıı: Galatada, Kürkçübaşı Ha'l No. 4 
• 

Ş'mdiye kadar icat oluıun })fitlin tıraı bıçakları 
araıında en mBkemmel ve ea fevkallde olduiu 
tahakkuk etmiıtir. Piyısada mevcut tıraş bı
çaklarıaı ıaşırtmııtır. Hasan tıraş i:ıçaiı•ın 
1-2-3-4 numaralı gayet ke1kia ve huıas tarafl~rı 
vardır ki her bir tarafile liakal oa defa tıraf 
olmak kabildir. Bu heaapla beş kuruıluk bir 
adet Haaan tını bıçağı ile kırk defa ve ıılak 
bardak ile bilendlkte yüz defa tıraş yapılmak 
mümkllac!.ür ki dllnyanm hiçbir bıçağında bu 
meziyet yoktar. Hasan lııçağı iıtediğinia halde 
baıka a: arka verirlerse aldanmayınız. Taklitle
rinden ıaluaınıa. Flati 1 adedi 5 kuruıtar. 10 
adedi 45 kuruıtur. Huan ecaa depoıa: İıtan
lıul • Beyoilu. 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
1 1 1 2 - Mecmuu 2 1ene 7 

Aılıfı AJhfı Senellti Seneliil Ayhtın tutan 
lo-K. LK. L. K, L. K. L- K. 
1 00 S5 00 60 00 120 00 155 00 

J 00 21 00 
'00 2800 

' 00 
4 00 
1 00 

35 00 
28 00 
7 00 

36 
48 

60 
48 
12 

00 
00 

72 00 
96 00 

00 120 O:> 
00 96 0() 
00 24 00 

' 

93 00 
124 00 

155 00 
124 00 

31 00 

Kiraçlıurnu va Kolandıra mevkiiadeld 1 
N. Kördalyaa ve Voli mahalli. 
İmambağı mıYkiindeki 2 No. klly dalya••· 
Gazhaae meYkiiadeki 3 No. Topal nam orta 
Veli mahaJ;i. 
Dutdibl mevkiindeki 4 No. Baj Voli mahalli. 
Çayırlar mevkiiadeki 5 N. Gölağıı dalyanı. 
İncirli meYkiindekl 6 No. ÇamaşH' Voli 
mahalll. 

Vakarda elaı ve enaflan yaaılı Voli ve Dalyan mahalleri iki &1•• yedi ay mGddıtle 4/10/934 
tarilılndea itibaren "20,, glln müddetle mevkii müzayedeye çıkarılmıtbr. Talipler tarafından varilecek 
peyler haddi llyik gllrüldüğll taktirde 25/10/934 tarihine mllaadif perıembe glhıü Hat 12,30 da 
ihaleleri icra kılınacatından taliplerin dipozito akçeleri makbuzlariyle bu husustaki şeraiti anlamak ibare 
Kartal V.almlldürlllğlnde mllteşıkkil satı~ komiıyonuna müracaat eylemeleri. [6544] 

V PURCULUKI 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICJ 
Liman Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
S k vapuru 

8 arya 14 Tcfrinievvel 

p AZAR ııünü saat 20 de Galata 
rdıtımından kalkacak. Giditte Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireİon, Tirebolu, Gö· 
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacakiır. 

;lllİİ ............... ı .. d 

A Emrazı dahiliye ve hıfzı ıdıhat müte -
haımı Doktor Muallim 

ŞEKIP HABiP 
Avrupadan dönmüıtür. Haotalanru A 
yaıofya, Y erebatan caddesi No. 43 
Hacı Sü.leyman ef. apartımanmda ka
bul ediyor. Cumarteıi, Pazartesi, Per 

feinbe ııünleri öğleden sonra 

---· Telefon: 23035 4111-· 

f Aıkl"r? fab.·ikalar ilanlan 1 
Bakırköy Barut fabrikaların

da müterakim 378 adet köhne 
bidon açık arttırma usulile sa
tılacaktır. Taliplerin 5 Teşri -
nisani 934 pazartesi gÜnÜ sa -
at 14 de fabrikada ıatınalma 
komisyonuna müracaatları. 

(634) (6699) 

İstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahallui Sokağı Ci•ıl Hiasui Emllk Hi111ye göre mu-

N o. 11 No. sı hammeıa kıym~ti 
142 i Topkapı Kllrkçllbaşı Koltuk Alıtıp hane 1/8 18 50 T. L. 
1428 Galata Bereketıade Berekataade Ana 77-1/2-80 33 669 

" 1430 Beyoğlu Kamer hatun Tevfik Ana metr11i SO Tamamı 60 200 ., 
1431 Eyllp Topçular Kııla Kizir haae ve maiua 11-1-2/30 65-67 2875 ., 

Yukarıda evsafı yaaılı ıayrlmınkullere 10/10/934 tarihindeki Hbfta milşteri bulanmadığındau .. tıılan aynı tartlarla bir hafta müddetle 
uablmıştır. 17/10/934 Çarıamba gllnl Hat oa c!.örttedir. Şartaama Bnkamız kap11ına aıılmıştır. Taliplerin Galatada Gümrük ıokağındaki 
eaki Kredi Llyoae bankaıına ait binadaki komisyona mllracıatlan. 

Nafıa Vekaletinden: 
r Derinced travers fabrika ıı yanında İn§a ettirilecek olan 
\'e muhammen bedeli (34000) lira bulunan 10 adet bina ka
palı zarf u,,ulü ile münakaıay a konmuştur. Münakasa 
3-11-1934 tarihine müıadif cumartesi günii saat 15 de Veka
let Müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliplerin teklifle
rini cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikası ve 1700 liralık 
muvakkat teminatlarının Mal sandığına yatırıldığına dair o
lan makbuz veya Milli bir ban kanın kefalet mektubu ile bir
likte aynı giin ve saate kadar Komisyona vermeleri lazım
dır. Talipler bu husustaki münakasa evrakım (25) lira mu
kabilinde Ankarada Vekalet l\1alzeme Müdürlüğünden te
darik edebilirler. (6457) 7082 

Ankara Jandarma Umum 
Kumandanlığından: 

Yeni§ehirdeki Jandarma Umum Kumandanlığı Da.ireıi
nin mefru§atı yeniden teıbit edilen. esaslarla tekrar münaka
saya konmuştur. Eksiltme işi birinci teşrinin otuzuncu Salı 
giinü saat on beşte yapılacaktır. Değitiklikleri an~ 

lamak ve muayyen günde mün akaıaya iştirak etmek Üzere 
Jandarma Umum Kumandan] ığı Levazım Müdürlüğüne mü
racaat edilmesi. (6521) 7083 
' 
' Ilgaz Belediye Reisllğindenı 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat Vilayet Merkezinde müceddeten yaptırılacak olan 

"37937" lira (76) kuruş bedeli keşifli meydan, 37937 lira 76 
kuruş bedeli keşifli buzluk ve 21937 lira 76 kuruş bedeli keşif 
li beybağı mekteplerinin inşaatı kapalı zarf uıuliyle münakasa 
ya konularak 30 Teşrinievvel 934 tarihine müıadif Salı günü 
saat on beşte ihalei katiyeıi icra kılınacağından talip olanların 
şartnamesiyle evrakı keşfiyesi ni görmek üzere Tokat Vilaye • 
tine müracaatları ve bu bapta ki kanun dairesinde vuku bula
cak teklifnamclerini o gün Tokat vilayeti encümeni daİıni ri -
yasetine irsali ve tevdi eylemeleri ilan olunur. (6663) 

lstanbul Valiliğinden: 
Van Gölü Sefain işletme Müdiriyeti için satın alınacak de -

• niz motoruna ait tekliflerin açılma günü olarak tayin edilen 8 
Teşrinievvel 934 Pazartesi günü tetkikatı bitmediğinden fi • 
at teklif mektupları komisyonca mühürlenmiş olup bunların 
tekrar açılma ve ihalesi için 20 Teşrinievvel 934 tarihine mü • 
aadif Cumartesi günü teıbit edildiğinden alakadaranın mezkUr 
giinde saat 14 de Komisyona müracaatları. (6696) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

İstanbul Kumandanlığı ıa.tınalnıa komisyonu ilanlnrl 1 
Çatalca Müstahkem mevki kumandanlığı emrindeki Jıı• 

t'at ihtiyacı için aşağıda cinsi ve mıktarları yazılı erzak fi 
kömür satın alınacaktır. Taliplerin ve nümune!erini gÖ 
Üzere her gün, teminat ve tek lif nameleriyle beraber v ktİl' 
den evvel Fındıklıdaki komisyonda hazır bulunmaları. 

(6331), 
Saat Gün Münakasa tarihi Kilo Cin51 

Kapalı zarf 14 çarşaml:ıa 31 Teşrinievvel 934 20,000 Piia1' 

it " 
14, .. 31 Teşrinievvel 934 

Açık mü
nakasa 14,30 tt 

15 tt 

şrinievvel 934 
31 Te 

lık pfrjıl! 
8,000 Çorbt 

lık PiriJJI 
14,000 Mer· 

cimelı 
25,000 Bul· 

gur 
82,000 Tu
venan Kömürf 

162,000 Lave• 

.. " 31 T e şrinievvel 934 

Kapalı zarf 15,30,. 31 Teşrinievvel 934 

marin Köm:~ " 
16,30,. 31 Teşrinievvel 934 " 

( 
e 

• • • 
Fırka kıtaatı ihtiyacı için 1 üzere her gün, teminat ve t1' 

300 ton Un kapalı zarfla satın lifnamelerile beraber vakt 
alınacaktır. İhalesi 31 Birinci den evvel Fındıklıda Satırı 
Teşrin 934 çarşamba günü ma Komisyonunda hazır b 
saat 16 dadır. Taliplerin şart- lunmaları. (163) (6330 
name ve nümuneaini görmek 6 

~ EVKAF MODlRlYETl iLANLARI 1 
~~--------------------Evkafa ait Tirilye nahiyesinde muhtelif mevlcilerde 92 fi' 

Gemlik kazasının Kurşunlu köyünde 67 kıt'a zeytinliklerin b" 
deli dört senede ve dört müsavi taksitte verilmek üzere niülld 
yelleri ayrı ayrı müzayedeye çıkarılmıştır. Tirilyeye ait kıt'11!• 
nn ihaleleri 21-10-934 tarihine müıadif pazar günü saat 15 d' 
Mudanya Evkaf idaresinde ve Kurşunlu köyündeki 67 kıt'• 
zeytinliklerin ihaleleri de 24-10-934 tarihine möıadif Çarşaı' 
ba gÜnÜ saat 15 te Qemlik Evkaf idaresinde yapılacağındl,\ll 
taliplerin §eraitini anlamak için her gÜn Mudanya Evkaf J11e' 

murluğuna ve müzayedeye İştirak edeceklerin ihale günlerirı 
de Mudanya ve Gemlik Evkaf idarelerine müracaatları ili' 

. ~ olunur. ( 626 ... 

lzmir fabrikasına teslim şartile şartnamesi mucibince 24 
bin kilo ağır dizel yağı 16-10-934tarihinemüıadifSalı giirı~ 
saat (14)de pazarlıkla satın alınacaktır. 

Taliplerin yüzde 7,Smuvakkat h'minat paralarile birlikti 
Cibalide Levazım ve Mübayaat şubesine müracaatları. (6488) 

8000 adet Granit Parke taşı 
Galata ithalat Gümrüğü Müdürlüğünden: 
Kaldırım inşaatında müstamel ta§lar 4-10-934 tarihindetl 

itibaren açık arttırma ıuretile satılıktır. isteklilerin 25-10-93' 
Perşembe günü sata 17 ye kadar Satış Komisyonuna müra~ 
at etmeleri. ( 6363 

Istanbul Sıhhi Müesıeseler Satııı~ 
alma Komisyonu Reisliğinden: 

12089 lira 89 kuruş bedeli keşifli Heybeliada SanatorYO" 
mu ara paviyonu İnşaatı olbap taki proje, şartname ve keşifl~ 
ri mucibince ve 23 T eşrinievv el 934 salı günü saat 14 te lı' 
palı zarf uauliyle muamele yap ılmak üzere münakasaya ~oıs; 
muştur. Proje ve şartnameleri görmek, mahallen tetki1'11 

yapmak ve fazla izaha~ almak • iateyenl~rİ?, mezkur müe•~ 
aeye ve münakasaya gırecekle nn de belli gun ve saatte ko~ 
yonumuza müracaatları. 16160) 679 
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Çelik boru ile 16249 Font ile 18806 lira keşif bedelli Il
gaz kasabası Su tesisatı kapalı zarf uıuliyle münakasaya ko
nulmuştur. Taliplerin ihale günü 3-11-934 ıaat 15 te teminat 
akçeleriyle lJgaz Belediyeıiııe gelmeleri ilan olunur. (6515) 

Zincirlikuyu Büyükdere caddesiyle Baltalimanına giden yol 
arasında kain olup elyevm Golf kulübünün tahtı İşgalinde bu
lunan Levent çiftliği arazisinden 505615 metre murabbaı ara
zi üç sene müddet ve senevi 750 lira kira üzerinden açık arttır
ma usulüyle kiraya verilecektir. isteklilerin 28-10-934 pazar 
günü saat 14 de 170 liralık teminat akçeleriyle müracaatları. 

Devlet Demiryoları İdareı i için 44 kalem muhtelif evralı• 
matbua hariç matbaalarda tab ettirilecektir. Basılacak mat~", 
]arın mıktar, eb'at ve evsafı İç İn her zaman izahat verilebı i 
Pazarlık 20-10-934 tarihine müsadif cumartesi günü saat, 
da Haydarpaşa mağazasında icra edileceğinden taliplerıll 
yüzde 10 teminatlarını hamilen müracaatları ilan olunur. ~ 

(6689) 71;..-

7036 "M . ., . ,(6411) 
Umumi Neıriyatı ve Yazı 11 leri Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 


