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FtATt 5 KURUŞTUR. 

Poincare'nin ölümü ---p . ., . ··ı . ·ı Fransa Bari· 
oıncare nın o umı e ' 

b 'd b- "k devlet adamların-ou an &onra, uyu .. ..k h rp 
dan birini daha kaybediyor. Buyekiu .

1 
a 

başlamazdan evvel, iki sene baıv ' ye
di sene de Cumhurreisi sıfatile Fra~sa'.'m 

. d Poincare'nın mukadderatını ıdare e en 
ölümü bu büyük faciayı zamanımıza 
b ' b. · · daha ara • ağlayan tahıslardan ırını B" "k 
ınızdan alıp götürmüt oluyor. .. u~~ 
harp evvelki güne nazaran bu~n.. .~z-
d ' . akl .,;hı goru • en daha zıyade uz atmış ... 

nüyor. ·ı ·b· 
Poincare Fransada 1871 .~ag u ıy~· 

ti. · . "k al ak hırsı ıçınde yetı-nın ıntı am.mı m . .. 
· ·bir numu§en devlet adamlarının en ıyı 

nesi idi. Fransa bu barpten sonra uzun 
zaman ıiyasi yalnızlık içinde .Ya~.~§1'.: 
c ·kiz mh ...... idaresı bır turlu ~ sene cu un,--.. . t" 
cumhuriyetçilerin ellerine geçemem>§ ı. 
Mac Mahon 1879 senesinde İş ~aşın?an 
çekildikten sonradır ki cumhurıyetçıler 
F ransarun mukadderatını e11erine aldı· 
lar. Bunların dahili siyasetteki hedefle-
n. F b"' "k "hti"lalin bile kurla-' ranıayı, uyu ı k t 
l"aınadığı papas tahakkümünden ur ar
...... ı.. • 1· "k b" "dare kurmaktı. Ha--~ yanı ayı ır ı .

1 rici siyasette de FranP.YI Alm~nya 1 .e 
tnÜcadeleye girişmek için asken ve ••· 
Yasi bakımlardan hazırlamakb: . D I 

Bu hazırlık seneleri içinded'.r ki . , e -
caııC'l<!r Clemenceau'lar ve Poın.care ler 
Yetitmiştir. Siyasi meseleleri daıma ay· 
ni zaviyeden görmemekle beraber, Al -
manyadan intikam almak noktasında 
bunlar birleımitlerdi. O kadar lci ~cd~f
lerine <loğru yürüyütlerinde kendılenne 
engel olmak istiyen Caillaux'I'."'• Jau
res'leri tepelunekte mahzur gormedılet 
Bunlar Fransaya, 1871 m~ğ}ubiyeti e 
-rsılan §erefini iade etm~ ~çın çalııır
larlcen, büyük harbin de bulun ae~pl_e
rİni hazırlamakta olduklarını belkı ~ı~
nıiyorlardı. Fakat harbin sebeplen~, 
1914 senesine takaddüm eden beynelnu
lel hayatın aldığı çığırda arama~ıp ta 
mutlaka mesuliyetini ıahıslara. ~klet• 
tnek istiyorsak Poincare de bırıncı dere• 
cede mesuller 'ara11nda sayılmak laznn-
dır. .. 

Poincare Franıanın mukadderatı u • 
zerine büyük mikya~ta m~eı~İr. olmaz· 
dan evvel Fransa Ruıya ıle ıttifakı ak
tetmi,, D;Jcaue de İngiltere ile bir an• 
laşma temin etmeğe muvaffak olmuıt~. 
Poincare, Rus ittifakın8: ne dere-:~. b~
yük kıymet ve ehemmıyet verdigını, 
yazdığı eserlerde an1atm11hr. 

Filhakika 1911 seneıinde Caillaµx'· 
nun iıtifaıı üzerine baıvekalete geçen Po-ı 
incare'nin ilk yaptığı işlerden biri, Rus
ya~ı ziyaret etmek olm~ftu. Bu ~>:ar•? 
eınaıındadır IU Poincare, Ruı hancıyeıı 
tarafından Balkan devletlerinin Osman-
h imparatorluğuna kartı yaptıktan gizli 
ittifak muahedesinden haberdar edildi. 
Kendi ifadesiıte göre, Balkan ittihadın
dan haberdar olur olmaz, tu sözleri sÖy· lemi,, 

- Fakat, demiı, bu, yalnız Osmanlı 
imparatorluğuna karJı değil, ayni za
manda Avusturyaya kartı da bir muha· 
rebenin hazırlığı demektir. 

Bunu bildiği halde Balkanlarda bir 
muharebenin çıkmasına mini olmak için 
pannağını bile kaldırmamııtrr. Osmanlı 
İmparator)uğunun parçalanmasile neti· 
celenen Balkan muharebeleri, nihayet, 
Pojncare'nin de gördüğü gibi, A vustur .. 
ya ile de harbin batlamasma ıebep ol
mut ve bundan da dünya harbi doğmuş
tur. 

Poincare'nin Türkiyeye kartı takip 
ettiği siyasete gelince; ıunu hatırlamak 
lizımdır ki Harbı umumiden sonraki za
nıanlara kadar Fransadalci üçüncü cum· 
huriyetin çarlık Ruıyasından ayrı mÜs· 
lak.il bir harici siyaseti yoktu. Fransa • 
Prusya muharebesi batladığı zaman, 
Fransanın Osmanlı im;ıaratorluğundaki 
nüfuzu en yüksek derecesine vannıı bu· 
lunuyordu. Fakat bu harpten sonra 
Fransa, siyasi ve askeri zafı dolayısile 
Şarktan ellerini çekti. Bu zaf, Fransa 
Rusya ile anlatıncaya kadar devam etti. 
Bundan sonra da lıtanbulda Fransanın 
harici siyaseti, çarlık Rusyanın harici si
Yasetine tiıbi oldu. Poincare de bu yolu 
takip etmiıti. Bunun içindir ki Balkan 
muharebelerine mani olmadı. Muharebe
ler devam ederken de bittikten sonra da 
çarlık Ruıyasınm siyasetine iılet ol
ınaktan batka bir ıey düıünmedi. Rus
Yadan bu kadar yardım bekleyen bir 
Fransız devlet adamından baıka türlü 
lıir hareket de beklenemezdi. Poin-
car.; Rus Çarının cumhuriyet 
Fransası ile bir ittifak mu. 
aheclesi imzalamasını Fransa na-
lbJna o kadar büyük bir ~<tJanç telilli 
etmiıtir ki, ittifak muahed inin imza -
•ından yirmi ıene sonra yazdığı bir eser· 
de bundan bahsederken duyduğu htye. 
~an ntır r araaında hiııediliyor. Biı
ı:Urk tuafından Franıayı oiyasi yalnız
lık içinde bırakmak gayesile takip edilen 
amansız siyasetin muvaffakıyeti karşı
lında umıı.· liğe diııen Fransız devlet 
•damların n hıslenne tercüman olarak, 
Poıncare diyor ki: 

"Çann Cumhuriyet Fransasına kartı 
goıtcrdıgı cemıle il mutlak hukiımdar· 
!_ k cumhuriyet rejimini tanımış olmakla 
•alınıyor, Fransa 1870 senesındenberi 
Yatadığı siyasi yalnızbk İçinden lcurtulu· 
~Ordu. Fransa bunu ebedi bir minnet
arlıkla hatırlayacaktır.,, 

Poincare oaşvckil olduktan iki sene 
::,ra Cumhurreiıliğine intihap edildi. 
lı. •p bir tesadıiftur t.i harbe sebep olan 
vıaturya velı.ıhtının katli hadise sıra· 

'
1nda dostluğuna bu kadar kıymet ver· 
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Kralın cenazesi yarın kaldırılıyor 
Yarın bütün Türkiyede matem ilan edil

miştir. Oyun yerleri kapanacaktır 
Tevfik Rüştü Beyin riyasetindeki heyetimiz Yunan 

heyetile beraber dün gece Bel2rada vardı 
BELGRAT 16 (Telefonla hU1u•İ 

uhabirimizd~n) _ MüteveUa Kral J 
':ıeksandr Ha~retle~i'!in cenıue mera 

. . d• Türkiye Reısıcumhuru Ha~ .. 
Mmm • T (~ 
retlerini tem.sil edecek olan eu '. 
Rüıtü Beyin riyasetindeki heyetle. bı~ 
bölük o•kerimiz bu gece saat yU"nu 
üçte buraya vasıl olmuılardı~. 

Ayni trende Yunan heyetı de ~~
lunuyordu. Heyetimai karıılamak ıçır. 
Yugoslav hükumdi hududa k.adar ·~· 
reti mahsusada memurlar gondennıı
ti Heyetimiz bütün Yugoslavya kos~ 
b~larından geçerken, yollarda tezahu 
ratla karşılanmıflır ~ 

Heyetimizi istasyonda Belgraf ıe : 
, . . . Yugoalov Hariciye nuaretı 
ırımız, d"" b. k t 

yüksek erkônı ve . ıge~. ~~ço ~eva 
karşılamı§tır. !evfık. R'!ştu Bey Yu_ -
goslav heyetinm elleırnı sı~ış. ve. T'!rk 
milletinin teessür ve ta:dyesını bıldır · 
miştir. . • . l k u K 1 Ha:r.retlerı ıçın yapı aca m 
az.za:: cen4zc merasimi ifin ha~rlan 

Müt vella hralın niyabele tayin 
ettiği Prens Paul 

makta olan program, henüz •on şek
lini almamış olmakla berab~~· _tamam 
lanmış gibidir. Bu~ad~ ıı_e b~~u~ Yu -
goslavyada tam bır sukun hukünıler· 
madır. Katillerin Bulgar oldukları an 
laıılmııtır. . . • 

SELANIK, 15 (Hususi mu~bı~z
den) _Tevfik Rüttü B~yi!' rıyasetınde· 
ki heyetle bir bölük askerımız buraya gel
di. Kolordu kumand~':'ı Ceneral Gotas, 
Selanik Belediye Rem M. Manos, Mer· 
kez Kumandanı Ceneral Panayopapos ta· 
raflarından karıılandı. • • 

Tevfik Rü,ıü Bey trenden mınce Yu
goslavyanın Seli.nik ce~eı:aJ ko~~o-~o~~ 
M. Hadiı'e Türk milletının teeııurunu 
bildirdi. Türk murahhasları yarın sabah 
10 15 te huıusi trenle Bdgrada hareket 
ed~ccklerdir. M. Malcsimos'un riyasetin
deki Yunan heyeti de ayni trenle gidiyor. 

Kralın cenazesi Belgratta 
BELGRAT, 16 (A.A.) - Kral A -

diği Rusyayı ziyaret ediyordu. Büyük 
harp nihayet başladığı zaman, başında 
Poincare gibi metin bir adamın bulunw 
maıı Fransa için iyi bir tesadüftü. Bir 
müddet ıonra aradaki fikir ihtilaflarma 
bakmıyarak metanetle kendisinden 
asla geri kalmayan Clemencau'yu baı· 
vekil yaptı. Poincare Cumhurreisi, Cle
mencau baıvekil. Artık harp, Almanya 
mağlup oluncaya ve Alsas Loren istirdat 
edilinceye kadar devam edecekti. 

Sulh muahedesinin İmzasından bir 
ıene sonra Poincatt:'nin müddeti bitin· 
ce harbi kazanmakta ve sulbü imzala
m;kta en mühim a.nil olduğuna kendi 
kendini inandıran Clemencau, cumhur
reisi olmak istemiıti. Fakat intihabat 
ıııleyhine tecelli etti. Fransız demokrasi
ıi sönük Dechanel'i, parlayan Clem<'n· 
cau'ya tercih etti. Poincare de bir müd
det iıyin azalığını yaptıktan sonra tekrar 
baıvekiılete geçti. Fakat 1924 intihaba
tında Raı!ikal Sosyaliıt Fırkasının ka -
zanma11 üzerine iı batından çekildi. 
Filhakika Rur'un inalile rransanın ba· 
tına öyle büyuk gaile açmıştı ki Poinca· 
re'nin artık ıiyaıi hayata veda edeceği 
zannedilmitti. Halbuki Fransaya yapa • 
cağı belki de t'n büyük hiz-
met ileride idi. Çünkü Radi-
kal Sosyali&tlule sol cenahın bir -
!eşmesinden meydana gelen sol cenah 
karteli Fra"'ayı mali izmihlale sürükle
di. Frankı kurtarmz:k için Poincare yar- ı 
duna çağrıldı ve bu İ§İ muvaffakıyetle 
ba~nrarak Frnnıanın minnetini kazandı. 
, Poincare son seneler içinde hastalan
mııtı. Yaıı, Marsılyada öldürülen Han
ciye nazın Barthou'dan ancak bir lki se
ne farklı olmırkla beraber, ölen Hariciye 
nazın gibi siyasi hayatta faal değildi ve 
bir defa daha faaliyete geçmeıi de bek
lenmiyordu. Bu itibarladır ki ölümü et
rafındakı alaka, tarilıi bir simanın, ha
yata gozlerinı yumarak tarihe İntikal et
mesi hududunu geçemez. 

Ahmet ŞOKRO 

' 
Mütevella Kralın ihi gün evvel vefat eden M. Poincare ile 

birlikte Umumi harpte alınm(f tarihi resimlerinden 

Yarın Türkiyede matem günüdür 
Feci nıikasde J.urban 11iden Yugoslavya Kralı Hazretlerinin Belgrat· 

ta defnedilecekleri 18 Birinciteırin Pcrıembe günü (yarın) bütün Türki
~de matem ilan edilmiştir. Bu matem, bilhaua Türk milletinin aıil Yu
goılavya milletinin büyük matemine candan iıtirak etmek hususunda 11ös 
terdiii büyük ve necip ar:ıı:udan ileri gelmektedir. Yann bütün Türkiyede 
re•mi ve hususi müesseseler, matem alômeti olarak, bayraklarını yarıya 

kadar çekeceklerdir. Bütıin oyun yerleri (sinema, tiyatro, muzika çalan 
yerler) tatil olunacakhr. Muzikalı kahvelerde, gazinolarda sazlar çalın • 
mıyacaktır. Rodyoda muzik çalmıyacak, yalnız müteveffa kralın hayatı 

hakkında konferanslar verilecektir. 

]ekundnn een ıini hmni.J w , 1 ve. · j rze t huır bulunuyor-du. Kra .. 
dün 23.15 :tc buraya va•l'I olmuttur. la.. fın muhafız kıtaatından bir bölUk aalr.eri 
taısyonda KraJjçe Marie ile KraJ hane.. ihtiram meraıirnini Jfa etmİf, tabut hü-
danr, saltanat na.ipleTile birlikte prenı kUmet erk&nı tarafından trenden İndira .. 
Paul beraberinde hükumet erkanı bulu- mit ve jeneraller tarafından bir araba-
nan ba,vekil M. U;ıaınovitch, jeneraller (Devamı 7 inci sahifede) 

Jandarmalardan kaçan 
suikastçı da yakalandı 

Dört günden beri Fontainbleau or
manlarında aç biilaç dolaşıyordu 

Solda katilin üzerinde bulunan ta· 
bancalar, ıağda Pariste yakalanan 
iki maznunun ıahte pasaport/an, 
madalyonda Hırvat tethiı te,kila-

tı reiıi Pave1itch, 

Son gelen Pariı gazetelerinde yaka • 
!anan suikastçıların iıticvaplan etrafın· 

1 
da tayanı dikkat malumat verilmektedir. 

Pariıte yakalanan iki kİ§İden maada 
F ontainbleau ormanında jandarmanın e.o 
]inden kaçan üçüncü suikastçı da niha· 
yeti yakayı elevermiıtir. Bu ıuikaıtçıla· 
rm ifadelerine göre, ıuilc:aıtın evveliyatı• 
nı §Öyle hülasa etmek kabildir: ., 

Ergani istikrazı ---Üçüncü ikramiye ke-
şideıi dün yapıldı 191777 
numara 30,000 liralık 
ikramiyeyi kazandı di
ğer azanan numaralar 
iç sahif emizdedir. 

"Maznunlardan Bene' ilkönce itirafla
ra baılamııtır. Asıl isminin Yvan Raitch 
olduğunu Öyleyen bu adam otuz bir ya. 
tındadır ve bir çocuk babasıdır. 
.. Arkadatı Novak bidayette hiç bir ıey 

soylemek istememiıtir. Fakat iıticvapla. 
rı'?:dan. b_irinde Belgrattan gelen bir polis 
mufettışı derhal kendisini tanımıştır. O 
~man Novak inadın fayda vermiyeceği. 
nı anlamış ve demittir ki: 
. - Artık ne de olsa mahvolduğumu bi· 
lıyor~m. o_nun için hiç bir fey söyleme
den olmeyı tercih ederim.,, 

.. Bun~n. Üzerine polis müfettiıi ıunJarı 
ıoylemıttir: 

- Sen bir kaç defa gıyaben idama 
mahkum ollln Zvonini Poıpichill deg"il •. ? 
n:ıısı~ .. ~929 da Zagrepte Novoıti gazete• 
sı mudurünü öldüren sensin. Ondan ıon .. 
ra da bir çok bombalı suikastlarda bulun
dun. 

Maznun hüviyetinin meydana çıktığını 
anlayınca, yumruğunu tiddetle masanın 
üzerine vurmu§: 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yunanistanda bir şehir 
ayağa kalktı. Dükkanlar ka
palı, muhabereler kesik, tren 
ler işlemiyor. 

Tel: { MUdur ı 24318. Yaxı 111 ri müduıu. 24319. 
!dare ve ~fatba.a: 24310. 

Bir pürüz daha kalkıyor 

Mübadele komisyonu ya
rın son defa toplanacak 

Bütün işler gözden geçirildikten sonra 
tasfiye hakkında bir zabıt tutulacaktır 

Muhtelit Mübadele komiayonu 19 
T~trinievve] cuma günü liğvedilecek 
tir. Cuma, tatil günü olduğundan bü
tün itler yannki Perıembe günü ak. 
tamına kadar bitirilmİ§ olacaktır. 

Komisyon yann son ve umumi bir 
toplantı yapacak ve §İmdiye kadar gö
rülen itleri gözden geçirerek tasfiye 
hakkında aon karar vere<:ektir. Bu ·~· 
timadan sonra bir zabıt yapılacaktır. 
Komisyonun lağvı haaebile bitaraf, 
Türk ve Yun an heyetleri tere fi ne bir 
ziyafet verilmesi de muhtemeldir. 

Komisyonda Türk ve Yunanlı ol -
ma.k Üzere 40 memur vardır. Bunlaı ın 
otuzu Türktür. Komisyonun liığvı üze 
rine bu memurlar açıkta kalacaklar, 
Yunanlı memurlar da cumartesi ve .. 
ya pazar günü memleketlerine gide .. 
ceklerdir. Komiayonda mevcut eıya .. 
nın yan.ıı Türk, yarısı da Yunan hü
kumetlerine ait olacaktır. Muhtelit 
Mübadele komisyonu 7 Teırinievvel 
1923 tarihinde bitaraf azadan Cene
ral de Lara'nın reisliği altında ilk top 
Jantısını Atinada yapmıttı. Komiayon, 
11 aene 11 gün vazife gördükten son-

•• 

M. Holıtad 
ra tarihe karı§ml§ oluyor. 

Komi&yon reisinin bcJ·anatı 
Muhtelit Mübadele komisyonu re

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Universitede devam niçin 
mecburi yapılıyor? 

Rektör Cemil Beyin izahatı 

Senede 106 gün mektebe gitmeyen 
talebe imtihanı veremez deniyor 

, 

Vniver•İte Rektörü Cemil Bey 

Üniversite Rektörü Profesör Cemil 
Bey, dün ak,am Ankaraya hareket et • 
mittir. Cemil Bey Aııkarada on gün ka
lacak, ve Ankara Hukuk Fakültesind~ki 

jlımal mtihanlarında bulunacaktır. Bun
dan ba!ka, Cemil Bey, Maarif Veki.letile 
temas ederek, Universıteye ait bazı iti ri 
neticelcndirecckl' ~. 

Cemil Bey, dün aktam bir muharriri• 
mize, Universitenın muhtelif m seleleri 
hakkında ıu izahatı vcrmiıtir: 

Üniversiteye bu yıl girenler 
"- Kayıt müddeti dün aktam niha • 

yel bulduğundan, dün akınma kadar 
kaydolunan talebenin miktarı Tıp Fakül· 
lesinde 343, Hukuk Fakültesinde 387, 
Edebiyat Fakültesinde 72, Fen Fakülte· 
sinde 365 tir, Mecmuu ( 1167) yi bul -
maktadır. Bunların içinde muamelelerini 
tamamlıyamamıı olanlar da dahildir. Ge
çen seneye kıyas edilirse kayıt Hukuk 
Fakültesinde 100 noksan, Edebiyatta 15 
noksan, ve Tıp'ta 22 fazladır. Bununla 
beraber geçen sene kayıt 3 ay açık bıra. 
kılmııtı. Ve liselerden bir dersten ikma. 
l~ olanlar da namzet olarak kaydedilmit
tı. B~n.lar h_esaba .katılırsa kayıt geçen 
ıenekı ıle mutenasıptir. Zaten bu ıene de 
mazeret sebebile müddetinde müracaat 
edemiyenlerin Üniversite Heyeti kararile 
bu ay sonuna kadar kaydedilemeleri ka
bul edilmiıtir. 

"imtihanların neticelerini her fakiilte
d~n daha •.l~madığım İçin bunları bir iki 
gun sonra ılan edeceğiz.,, 

Devam mecburiyeti 
"0 . . 

nıversıteye de,•amın mecburiliği 
hakkında •~y!eyeceklerim ıudur: 

Devam dıyınce Üniversitenin bütün 
fakültelerini değil Hukuk Fakülteıini ha• 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Fatih Belediye intihabı 
neticesi de anlaşıldı 

Beyoğlundan kazananlar ancak bu
gün anlaşılabilecek 

Fatihten kimler kazandı? 

Halil Hilmi, Sadettin Ferit, Hacı Recep, Golip Hakkı Beyler • , 

Belediye in6babatı neticesi Beyoğ - Galip Hakkı (42276), Manyaıi zade Fe-
lundan maada bütün kazalarda anlatıl • ridun (38297), Halil Hilmi (38119), 
mıttır. Beyoğlu kazasının, bu ak§am rey- Hacı Recep (37724), lhıan Arif(37709} 
lerin tasnifini bitireceği ümit edilmekte- İsmail Hakkı (37396) Beyler reyle asli' 
dir. aza olmuşlardır. 

En aon olarak Fatih kazası neticesi Kemal, Baha, Hulusi Ertuğrul Rıf· 
de alınmııtır. Fatihte Sadettin Ferit kı, Abdullah Hulüsi, Avukat Asım: Me-
(45339), Biycan {(45288), Necip sut, Latife Bekir Hanım, Ali Mazhar 
(44713), Cemalettin Fazıl (44633), Naci, Celal Feyyaz Beyler sıra ile yede'.· 
Muzaffer (44529), lsmail Sıtkı (44434), ğe kalmıılardır. 
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TARIHf TEFRiKA: 164 

ittihat ve Terakki! 
('BAHAEDDiN ŞAKIR BEYIH BIRA.K.TICI VESiKALARA GOREl !!' 
Her hakkı mahfuzdur. ,Yazan: A. C. 

Kafkas gazeteleri neşrigatile Rus
lar ve Ermenileri 

İ sliimlar aleyhine sevk ediyordu 
Onun için zatı asilanelerine mü- ı 

racaata mecbur kaldık. Gerek Ba
bıaliye, gerekse lstanbuldaki Er • 
meni Patrikhanesine içinde bulun
duğumuz hali anlatarak bunlara 
nihayet verilme.ıini temin etmele
rini söylemenizi rica eyliyoruz. 

İstekle: imiz 'unlardır: 
1 - Bu me ,ılekette insan gibi 

ve aynı hakka malik tebaa olarak 
Osmanlı Devletinin himayesi altın· 
da yataınak; 

2 - Namusumuzun, hayatımızın 
ve münakale vasıtalanmızın emni· 
yet altına alınması ve bunun bir i
radei ~ahane ile ilanı; 

3 - Meçhül kimseler tarafından 
yapılan hareketlerden Ermeni mil
letinin mes'ül tutulmaması; 

4 - lstanbulun ve Türkiye ile 
ecntıbi memleketlerdeki diğer tica
ret merkezlerinin Ermeni milletine 
de açık bulundurulmuı; 

5 - 23 mart facialanna sebep o
lanla rn kanun mucibince cezalan
dırılmaları. 

Şayet yukarıdaki protestomuz ve 
meşru taleplerimiz is'af edilmeye
cek ve bu müracaatrmız da netice
siz kalacak oluna ba9ka bir mem
lekete muhaceret etmemize müsaa
de etmesini ve bunun için bize nak
li muavenette bulunmasını Osman
lı Devletinden rica etmenizi istir
ham eyleriz.,, 
Bu istirhamları daha ne istirhamlar 

ricalar, tavassutları, ecnebi devlet
lerin müdahaleleri takip etti. Fakat 
Paris kongresinde Ermeni komite
leri tarafından ileri sürülen müd -
deiyat zaman ile daha fİddetli ~e
kil!erde ortaya atıldığından, ve ec
nebi devletlerin nüfuzları altında 
kalan bu Ermeni komitelerinin is
tekleri 

Osmanlı Devletinin devam ve be 
kası ve tamamiyeti mülkiyesi ile 
kabili telif görülemediğinden niha 
yet bu kusurlu ve yanhf yoldan ha 
reket Ermeni milletinin basına bin 
belalar açmağa ve bugünkü hale 
g~lmesine sebep oldu. 

Ermeniler bir taraftan Kürtle -
rin hücumlarından ve yağmaker -
tiklerinden 9ikayet ederlerken di
ğe rtaraftan Ermenilerin de, Rus
ya tarafından yapılan tetvikat neti 
cesi, ayni muameleleri Kafkasya -
dak" • lamlara yapbkları haber a
l ımyor~u. Rusların bu tahrikatı 
hakkında Kafkasya'nın Gence şeh
rinden Parise gönderilen biıı mek
tupta deniliyordu ki: 

"!"ıfutaııssıp Rus gazeteleri Tür
kiyeqin Rusya devletine kartı n;u. 
harebe açıp Kafkasyayı zaptedere-. 
ğini yazıyorlar. Günü gününe çı -
kan bu haberler her tarafta heye
can uyandırıyor. Rusyanın Kafkas
yada az askeri bulunduğu malum
dur. Gazeteler, bu vaziyette bir mu 
harebe çıkacak oluraa Rusyanın 
mağ!Up olacağını ileri sürüyorlar. 
Diyorlar ki: "Ecdadımızın kanlari
le zaptolunan Kafkasyamızın bir 
karış yerini bile Osmanlı devletine 
ler1<edemeyiz . ., 

Bu mutaassıp ve iftiracı gazete -
ler her gün sayıfalannda "Ey Rus
lar! Kafkasya elden gitti. Türkler 
baş kaldırıyorlar! Vatan tehlikede
dir. Rusya mağlup olacak! Kafkas 
müslümanları dind&flar, Osmanlı
lara yardım edip umumen isyan e
decekler! Bu İsyan esnasında Kaf. 
kastaki umum hiriıtiyanları kese
ce1< 1er ! Bu sayede İslamlar Osmıuı-

lı devletinin h;mayesi altına girme
ğe çalı!acakl. !., diye heyecanlı ya 
ı:dar yazıyorlar. 

Bunları yazmaktan maksatları 
Kafkasyadaki hiristiyanları ve bil
hassa Ermenileri İslamlar üzerine 
saldırtmaktır. Gazeteler bu iftiralı 
yazılarında daha ziyade ileri gide
rek diyorlar ki: "Kafkasyanın her 
tarafı müslümanların elindedi~. 
Muharebe hatlar başlamaz bir ta· 
raftan askerlerimiz harbederlerken 
diğer taraftan müslümanlar demir
}'ollarım, köprüleri dağıtıp asker
lerimizin Osmanlı hududuna gitme 
!erine mani olacaklar. Binaenaleyh 
hir;stiyanlık tehlike içindedir. Va
tan gidiyor. Siz de ona göre silalı
lanınız. Kafkas isl8.mlarını kati ve 
mallarını yağma ediniz. İntikamını 
zı alınız. Y okaa son pifmanlık para 
etmeyecektir. Rus askerlerine yar
dım ediniz. Rus hükümetini de ikaz 
edini zki Rusyanın muhtelif nokta
larından Kafkasyaya asker apart
sın. Ta ki Kafkasya elden gitmesin. 
~yet Kaf!tas müslümanlarının is
yanlarına mani olamazsanız siz de 
mukabil isyan çıkara:ıak onları ezi
n.iz: Hanelerini, yurtlarını ateşe ve
rın · z.,, 

İşte Kafkas gazeteleri insaniyete 
yalu~mayan heyecanlı sözler yaza. 
rak Rusları ve Ermenileri İslamla
ra karşı ayaklandırnuğa çalı,ıyor
lar. Tabii bu yüzden i-,larnlar da Er 
meniler ve Ruslac1a kar'ı düşman 
oluyorlar. 

İşin fenası su ki Kafkas hükume
ti bu iftiralaı '~ inanıyor ve Kafkas 
müslümanlarını azap içine sokmak 
tan geri kalmıyor. Hatta hükümet 
bütün Kafkasyayı örfi idare altına 
almı •gibi bir şeydir. Her taraf tef. 
tiş ediliyor. Geçenlerde bizim Gen
ce tehri de teftiş edildi. Bu teftis eı 
nasında öyle ciğer yakan, öyle ·;n. 
saniyete ve İslamiyete yakıtmayan 
haller oldu ki bunları görüp te ağ
lamamak kabil değildir. 

Mesela hükümet müslümanların 
köylerini ve evlerini teftiıle kana. 
at 0 tmeyerek kabristanl~ da ardf· 
tırdı. Mezarlarımızı açtırdı. Ölüle
rimizin kemikleri dı..-rı çıkarıldı. 
MP7arları .ıiçleri araştırıldı. Aman 
Yanbbi l. ne zillettir! Bu ne vah
şettir! B..ınun sebebi guya müslü -
maular silahlarını ve cephaneleri
ni mezarlara gizliyorlarmıt !., 

Bu rezaletlerden dolayı kaç de
fa lıükümete fİkayet ettik fakat 
hiç aldıran olmadı. Hattii 

0

hükumet 
erkiipı şikayet için gelen müslü -
manlara itibar bile etmedi, hu~ur
larına çıkartmadılar. 

Kardeşler! Ermenilerle ittihat e
~ip hürriyet ve Meclisi Meb'usan 
ıstemek olmaz! Ennenilerin bizim 
ba~ımıza getirdikleri ve daha getire 
cekleri belalardan ibret alarak bun 
dan vazgeçiniz!., 
. Ru~ hükünıetinin bu 9iddetli tef
tıtlerı;"den ve Türkler bat kaldırı
Y?r d~!e yaptığı takibattan dolayı 
hır muddet subesi faa
liyetini tatile mecbu11 k;,.ımıttı. O
radan Pariae yazılarak evrak ve ga
z~te irsaliitının biç olmaz, üç ay i
çın tatil edilmesi rica olunmUftu. 
Ve deniliyordu ki: 
.. "Böyle dikkatli teftitler ancak 
uç ay devam edebilir. Ondan sonra! 
kendil~ri de yorulup vazgeçerler. 
O vakıt evvelki gibi gene her fe
!e dev~m etmek kabil olur. Şimdi 
ıse vazıyet pek muhataralıdır. 

-Bitmedi-

Ergani tahvillerinin üçün
cü ikramiyesi çekildi 

' .....•. 
30 000 Liralık büyük ikramiyeyi 

191 777 numara kazandı 
ANKARA, 16. (Tclefonla) - E.-. 

gani istiknu: tahvillerinin üçüncü ilcra
nnyc keıide•i bu sabah Mer ez Banka
aında yapılmıJlır. 

30000 L:ralık büyÜk ikramiye 191777 
ııumaraya 15000 liralık ikinci ikramiye 
50871 numaraya ıiçer bin liralık üç İk· 
ramiye 50872, 110481, l 77139 numara. 
Jara. 909 liralık beı ikramiye 36467 
414!>~, 107108, 188342, 188349 numara.'. 
lara ua et 'ştır. 

120 ser lira kazanan numaralar 
77ıll numaradan 7790, 22571 - 22S80 

243(;1 - 24370, 27.)01 - 27310, 33021' 

- 33030, 36461 - 36466, 36468-
36470, 38101 - 38110, 41492 - 41500, 
50873 - 50880, 68531 - 68540, 86311 
- 86320, 88131 - 88140, 104881 -
104890, 107101 - 107107, 107109 -
107110, 110482 - 110490, 110881 -
110890, 111761 - 111770, 119211 -
119220, 133321 - 133330, 137911 -
137920, 152251 - 152260, 160041 -
160050, 162212 - 162220. 175711 -
175720, 177131 - 177138, 177501 -
177510, 188341 - 188348, 189511 -
189520, 191771 - 191776, 191778 -
191780, 194451 - 194260 ııuınara)'ll 
kadar. 

HARİCİ HABERLERi 
Y unanistancla bir şehir 

ayağa kalktı 
•••••••• 

Bidayet mahkemesinin başka bir şehre 
nakline razı olmayorlar 

ATlNA, 16 (Milliyet) - Bidayet mahkemesinin Solongiyondan alr
narak Ağrinyon tehrine nakledilmesi üzerine tahaddüs eden ho,nutsuz 
luk endişeyi mucip olacak hale girmittir. Bu husustaki mücadeleyi bat 
ta belediye reisi olmak üzere halktan müteşekkil bir mücadele heyeti 
idare etmektedir. Solongiyonun bütün seken.esi ayaklanmıttır. Dükkan
lar ve mağazalar kapalıdır. Oteller hiç bir yabancı müşteri almıyorlar. 
Solongiyon - Ağrinyon demiryolu i ,lememektedir. Civarla telefon ve tel 
graf muhaberesi kesilmiştir. Ancak hükumet merkezile temasta bulun
mak üzere Atina hattı serbest bırakılmıştır. Nümayİfe kalkan halkı as
ker kuvvetleri de dağıtamamıştır. Halle telgrafhaneyi zaptetmiş ve mü
cadele heyeti buraya yer!etmittir. Başka bir halk kafilesi de Ağrinyon 
halkının Solongine gelmemesi için demiryolunu e!e geçirmiş, karakol -
lar tetkil edilmiştir. Bütün halk silahlıdır. Milis müfrezelerinden mü -
rekkep devriyeler tehri dola •ıyorla r. Kadınlar da çocuklarını kucakla
rında tafıyarak bir miting yapmı,Iardır. Bir kadın avukat bu mitingle 
atetin bir hitabe irat etmittir. Şehri n arzusunu hükumet merkezine bil -
dirmek üzere kalabalık bir murahhas heyeti Atiııaya hareket ebni~tir. 

Fransız kabinesi 
Değ·işikliği 

Kabinenin kati listesi 
henü:z belli değil 

PARIS, 16 (A.A.) - Demokrat 
&ol cenah fırkasına menıup, radikal 
ooıyaliırtlerdeın, Martlnik ayanı M. Lem 
ri'nin, Adliye nezaretioe geleceği te. 
minen &Öyleniyor. BuşdÜron valisi M. 
Manyi milli emniyet müdürlüğüne ta 
yin edibnittir. Dahiliye nezareti vila· 
yet it leri müdürü M. Cossarg de Bu1-
düron valiliğine nasbolumnuıtur. 

11 buçuk kilometrelik 
yeraltı hattı 

MOSKOVA, 16 (A.A.) - Tas A· 
jansı bildiriyor; 1931 aene9i nihaye • 
tinde ba,lıyan 11 buçuk kilometre 
uzunluğundaki ilk yeraltı hattuun in 
faAlı bitmek üzeredir. Dün akşıun iki 
buçuk kilometrelik bir k11on üzerin -
de yapılan ilk tecrübe, Sovyet fabrika 
larında yapılan makine ve iletlerin 
mükemmel olduğunu goıtermiştir. 

Tayfun 
MANIL, 16 (A.A.) - . Filipin -

şiddetli bir tayfun olm.uştur. bTrc;ok_m· 
ahallderi ıu bamuıtır. ln98nca zayıat 
bildiriliyor. Fazla malümat yoktur. 

MANIL, 16 (A.A.) - Tayfun, 
beş kişinin ölümüne sebep ol~tur. 
Maddi zarar, bir buçuk milyon dolar 
tahmin ediliyor. 

---~·--o 

İspanyada 
·htilal durdu 

• 

1 M. Poincare'nin 
·Cenazesi 
Merasim cumartesi günü 

Panteonda yapılacak 
PARIS, 16 (A.A.) - Dünkü ka -

bine içtimaı eına&mda, M. Dumerg, 
M. Poinca.re'nin hitıra.amı yadetmiş -
ti.r. 

Kabine, n .. ~teveffanm. cenaze mera 
aiminin, cumartesi günü &aat 11,30 
da, Notre Dame kliaeıile Panteon 
da icrasDl'a karar verm~ti.r. (A:.naze, 
ayni günde merhumun arzusuna bina 
en Loren toprağına gömülecektir. 
Kral Alexandre ile M. Poincare'nin ce 
naze günleri, F.ra.nsanın nıilli mate .. 
mi günleri addedilecektir. 

M. Lava! kabineye harici vaziyet 
ha.kkında bazı izahat venniştir. 

Fransa - Çekosloyakya 
PARIS, 16 (A.A. \ - Çekoslovak

ya Hariciye nazın M. Benes, Fransa 
Hariciye nazın M. LavaJ ile bir müla
kat yapmqhr. Müli.kattıan aonra iki 
nazır aralarında harici siyaset Üzerin 
de tam bir noktai nazar birliği bulun 
duğunu beyan etmişlerdir. 

Cambridge kütüphanesi 
LONDRA, 16 (A.A.) - KE,nbriç 

Üniversitesinin yeni kütüphanesi, pa • 
zartesi günü, kral tarafmda.n açıla -
caktır. Kütüphane, 300,000 lngiliz li 
rasına ı:nalolmu~tur. Ve içinde 1 mil
yon 500 bin kitap vardır . 

·--- -0'- --- --

Londra- Dublin 
Hava yarışı 

---o-

Astur a mıntakas1nda vu- Tayyareler cum!'rtesi günü 
y . hareket ed1yorlar 

ruşma devam edıyor LONDRA, 16 (A.A.) - "Royal 
HENDA. YE, 16 (A.A.) - 11 gıin• Aero. Club" mutahaasıslan, İngiltere 

d beri Hk defa olarak timal ,elupre- ile Avuab.walya arasında yapılacak o-
ai Madrit'ten doğrudan doğruya. gel- lan hı\Va yarışı hazırlıklarına liara -
mi~t1r. Lizbo trenleri yoktu. Bu, l•paıı retle devam etmektedirler. Y arıt, cu• 
ya ile Portekız arasında henüz demir martesi ba.tlıyacaktır. Aınerika mira-
yolu münakalatınm teessüs etmediği- laylanndan Turner, tayyaresi ile gel-
ne delalet eder. Y okular, Madrit'te mittir. 
aükünet olduğunu, pek az mahimat 
gelen, Aıturya hariç, ihtili.lin bastırd 
mış olduğunu oöylemektedirler. 

Deniz konferansı 
LONDRA, 16. (A.A.) - Londra ilı

zari deniz konferansmm ifti,rak ed""°" 
Ame'*an ""' .lepon murabbaı heyetleri 
buraya ıelmiftir. 

--o-

Almanyan1n Bükreı sefiri 
BERLIN, 16. (A.A.) - Almanya • 

mn Dubliu •efiri M. Fon Şmit Bükreı 
sefirliğine tayin edilmiıtir • 

Almaoyanın dal~all 
borçları 

- BERLIN, 16. (A.A.) Almanyanm 
dalgalı borçlan 30 eylülde 2 milyar 234 
milyon marka innri9tir. Bu miktar 31 a
ğuıto::.lıa 2 milyar 316 milyon idi , 

Kral Fuat iyileşiyor 
KAHiRE, 16. (A.A.) - Kral Fua

dın sıhhati oldukça eyilt:§tlliıtir. Bu iyi
lik yav"f, yavaı artmaktadır , 

Gandi çekilecek 
VARDA, 16. (A.A.) - Canc1i gaze

tecilere, kongrenin gelecek toplantı dev• 
re.inden sonra çekileceğini ve bu kllnl
n kanunu eıasinin tadili hakkındaki tek
lifinin kongre azası tarafmdan redde • 
dilmesi üzerine verdiğini söylemifir. __ ...................... . 

Haşaratla mücadele 
ANKARA, 16 (A.A.) - Ziraat ve 

ki.Jeti tarafından haterat ve nebatat 
hastalıkları mtüehaum olarak Alman 
yadan profesör Carjner getirilmiştir. 
Mumaileyh doğrudan doğruya Veka· 
!et emrinde çalışaca.ktır. Bundan baf• 
ka yÜksek zİ.N.at enstitüsü için bx~ 
profesörün gelmek üzere olduğu ha
ber alınmıfl:ır. 

Macar madenlerinde 
amele grevi 

PEŞTE, 16 (A.A.) - Bet maden 
kuyuaunda, 910 amele eliın açlık gre
v>ne devam ediyorlar. Bunlar, kurut
ma tulumbalarını iptal ettiklerinden, 
clehtizlerin 48 saat içıeri&inde "'1 ile 
dolmaaından korkuluyor. Grevciler • 
den 45 kitiain ağır hula düıtükleri 
söyleniyor. Grevciler, alqama kadar 
dıf8.rıya çdaınadıkları ta.kdird.., ma • 
den ida.reaine Lokaut ili.n edeceğini 
bildir~tir. Halbuki onlar çıkmaktan 
imtina ediyorlar. M. Gömböı, çıkar -
larıa, tavauut etmeği vıadetmitpr. 

Diiın a.ktaın, grevciler lehine nüma 
yitler yapılmıştır. 

BEÇ • Macaristan • 16 (A.A.) -
Maden kuyusunda açlık grevi yap • 
makta olan 1000 amele. dııan çıkin.a 
ğa razı olmuılardır. 

-o--

Londra civarında yeni 
ı~afıa işleri 

LONDRA, 16 (A.A.) - Nakliyat 
nazırı, Limdra limaıu yakınlarında bir 
buçuk milyon lngiliz liralık yeni in • 
şaat yapılacağını bildi~tir. 

Mevcut yollar gen.işletilecek, da -
ha büyükleri yapılacaktır. Y enideıı 
10 köprü yapılacaktır. Demiryolu ge
çitlerinde vaki ola.n beklemelerin önü 
ne geçilmek Üzere bir bent ıi&temi kul 
)anacaktır. 

-o--

Cook için dikili taş 
LONDRA, ti; (A.A.) - York&lurc 

de Crit Ayton köyüne Avıuturalya 
granitinden dikili la§ yapılmıştır. Bu 
taş, keşif seyahatleri ile lngiltereye 
yeni bir kıta kazandırmıt ve bu köy
de doğm.ıq olan kuk namma dikil • 
mi9tir. 

Kul..'un doğmuş olduğu köık, A • 
vııı>turalyaya nakledilmit ve Melbunı 
da. yeniden kurulmuttur. Yakında bu 
ıehrin .100 üncü kurtutu, yıldönümü 
yapılacalr.tır 

-• 
Maliye tetkik bürosu 

••••••• 1 

Dün büro işe başladı. Mütehassıslar 
teşrinisaniye doğru gelecekler 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Maliye Vekaletinde ihtas edilen 
Tetkik Bürosu vazifesine ba.şlamı'I tır. Büro, mesai tarzım tespit ettik· 
ten sonra tuıl vazifesine başlayacaktır. Büro, evvela buğday koruma 
resmi kanununu tetkik edecek, kanunda bugüne kadar görülen mü,kül· 
/eri tespit edecek, bilahare bunlaıı n izalesi için alınması liizımgelen 
tedbirler hakkında bir rapor verecektir. 

Büro bundan sonra tahsili em ı•al kanunu üzerinde çalışacaktır. 
Tahsili emval kanunu ile yapılan tahsilatın basitleştirilmesi çareleri a
ranacaktır. Hayvanlar vergisi kanunu da tetkik edilecektir. 

Büro bugünkü vaziyetin istilzam ettiği tedbirleri tespit etmek üze
re halk ve devlet noktasından ve bütçe muvazenen noktasından ka -
nunda e aslı tetkikat yapacaktır. 

Haber aldığıma göre vergi nis~leri memlekette hayvan yetişti -
ren ve mıntakaların mevsim farklarından istifade eden ve etmeyen 
mıntakalara göre tayin edilecek ve bu mıntakalarda vergi nisbetleri 
ayrı ayrı olacaktır. 

Fransa'dan getirilecek iki mütehassıs etrafında Parü Selaretimiz 
va:sıtasile muhabere cereyan etmektedir. Müteha~ıslann teşrinisani 
sonlarına doğru burada bulunmaları muhtemeldir. 

Marmara faciasında boğulanların 
ailelerine Hiliiliahmerin gardımı 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Marmaradaki deniz facituında bo

ğulanların aileleri için Hiliiliahmer Cemi;yeti Umumi Merkezi dün 500 
lira gönderm~ti. Bugün de daha 5 00 lira göndererek yardımını bin 
liraya çıkarmıştır. 

Dört geni silo f aaligefe geçti 
ANKARA, 16 ( A. A.) - Konya, Ankara, Sıva& ve Eskişehir silo• 

/arı faaliyete geçmişlerdir. Balıkesir ambarının da makinisti tayin edil· 
miştir. 

Derince ambarı 258 bin liraya ihale edilm~tir. Y ahında bu amba· 
rın da silo haline tahviline baslana caktır. • • 

lsveç veliahti Hz. nin seyahati 
IZMIR, 16 (Milliyet) - lsveç Veliahtı llazretleri bugün husuıi 

trenle Afyon'a hareket etmistir. 
IZMIR, 16. ( A.A.) - Bir müddettenberi 1ehrimizde bulunmakta o

lan büyük konuğumuz lııveç veliahtı Güstav Adolf Hazret/erile zevce
leri Prenses Luiz ve kerimeleri prenıes lngrit Hazeratı bugün saat 11 
de Basmahane durağından hususi trenle Suriyeye müteveccihen hare
ket etmişlerdir. 

Veliaht Hazretlerine, mihmandarları Hüsnü Rıta Pafa ile Hariciye 
vekaleti erkanından Şefkati ve Fuat Hulü.ıi Beyler refakat etmektedir
ler. Ve:.aht Hazretleri şimendifer durağında vali Kiizım Pa,,a, beledi· 
ye reisi Behçet Salih, Emniyet müdürü Feyzi beylerle lıveç konsolosa 
ve lsvec tebaasından bazı zevat ve binlerce halkın samimi tezcıhiirah 
araınnda uğurlanmışlardır. 

Resmi ihtiram bir jandarma kıtaası tarafından ifa edilmiftir. 

Ankarada Belediye seçimi bitti. Ka
zananların isimlerini neşrediyoruz 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Belediye meclisi azalıkları için inti
hap bu a~am bitmiş ve reyler geç vakte kadar devam eden çalışma ile 
tasnif edı:miştir. Tasnii neticesinde şehrimizde seçime iştirak hakkını 
haiz 40 bin vatandaştan 34976 sının reye iştirak ettiği ve bu suretle ıt.
çim hakkım haiz olan vatandaş!.:.rr!:ın yüzde doksanının reylerini kul
landıkları ve reylerle müttefikan Cı.mhuriyet Halk Fırkasının gösterdı· 
ği namzetlere verildiği anlaplm1ştır. Asli azalığa seçilen zevatın isimle· 
ri sunlardır; Avukat Mümtaz Bey Fırka idare heyeti reis veki.'i, l-'e 1İ 
B~y Etlik nahiyesi reisi, Samiye Rilat Hanım, Ziya Bey eski belediye 
meclisi azası, Şükrü Bey Tayyare cemiyeti ikinci reisi, Halil Bey Kütük 
çü oğlu, Yusuf Hikmet Bey Doktor, Feyzi Bey Kütükçü oğlu, Vehbi Bey 
Dokto,r, lbrahim Rauf Bey avukat, Cafer Tayyar 
Bey eczacı. Hayrulah Bey avukat, lskender Bey eiki be· 
lediye meclisi azası, Hüseyin Ertugrul Bey doktor, Raul Bey Oımanlı 
bankası ikinci müdürü, Rifat B. Çulha oğlu tüccar, Fethi Bey tüccar, 
N(lfit Bey, Nurettin Bey eczcıcı, Makbule Naci Hanım, Reşat Bey Mer -

kez Bankası idare meclisi a:uuı, Ah met B. Hanif oğlu, Ekrem B. avukat, 
Hamit Bey iş Bankası şeflerinden, Muh~ .. Bey mühendis, Mustafa Ce -
mal Bey mühendiı, Mecdi Sadrettin Bey Milliyet gazetesi muhabirı1 
Osman Bey tahsildar oğlu, Muzafler Bey eczacı, Bilal Bey Akba hitap • 
evi sahibi, Nusret Bey eski belediye azası, lımet Bey iş Bankası felle
rinden Sakıp Bey tüccar, Ali Vah~ı Bey doktor. 

Gazi Hazretlerinin taziyet/eri 
ANKARA, 16 ( A. A.) - Fransamn en büyük ıiyasi adamlann • 

dem biri olan eıbak Cumhurreisi M. Raymont Puankare'nin vefatı mii· 
nasebetile Reisicumhur Hazretleri tarafından aşağıdaki taziyet telgraf· 
ları çekilmif olduğu gibi, Başvekil ismet Pa,a Hazretleri tarafından 
da Fransız Başvekili ~1. Dumerg'c ayrı bir telgrafla beyanı taziyet e· 
dilmiştir. 

Fransa Reiıicumhuru M. Alber Löbrön Hazretlerine 
PARIS 

Fransanın en büyük adamlarından biri olan M. Raymont Puankare 
nin vefatiyle Fransanın uğradığı acı ziyadan dolayı en samimi taziyet• 
lerimin kabu:ünü zatı devletlerinden rica ederim. 

GAZIM.KEMAL 
Madam Raymont Puankare 

PARIS 
Duçar olduğunuz acı matemi büyük bir kederle haber aldım. HıirmeJ 

li taziyetlerimi kabul buyurmanızı rica ederim. 

Meclis reisi Ankarada 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Mec 

lis reisi Kaznn Pata Hazretleri bu sa 
hah geldi. Vekiller mebuslar tarafın
dan karıılandı. 

Düyunu umumiye işleri 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Bir 

müddetten beri §Chrimizde bulunan 
Düyunu umumiye meclisi nezdindeki 
komiserimiz Ali Rıza Bey Maliye Ve 

ki.letince kendisine tahsis edilen dai
rede Düyunu umumiyeye müteallik ış 
ler üzerinde ıımakt ı 

GAZIM. KEMAL 

Maarif Vekili İzmirde 
IZMIR, 16 (Milliyet) - Maarıf 

Vekili Abidin Bey Denizliden burıı>"' 
geldi. 

Dünkü hava 
lSTANBUL, 16 (A.A.) - Sıfır el 

rec i hararet ve deniz oeviye•- "'i 
dinlmış barom tre bu sab2h aaal 
de 755,5, uat 14 te 757 dcrecci har& 
ret sa.at 7 de 19, saat 14 te 23,5 Aza. 
mi clenıcei hararet 24 asgari derec<"' 
hararet 17 ... 

Ruzgir po}Tazdan eıımiıtir. Aza
mi siirati sanıyede 18 metreye çıkın•I 



r 
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Vaküclar iakelesine bilmem hiç 
çıktınız mı? .• Zaten ince uzun bir 
Yol ile aarl iskele meydanından ay· 
tılmı1 olan iskele binaaınclan cad· 
ıleye elli metre yürümeden çıka: 
"'0:zaınız H~·ta alil "üklü olabı• . . - , ,., b'l 
'·••ıniz ... Ayağınıza bir otomo. ı 
gelmesine imkan yoktur. Çünkü tS· 

kele methalile otomobillerin dur· 
dukları ver arasında en aaağ: 200 " . . 
metre mesafe vardır. Daha ya una 
gelemezler. Şoförlerin vey ... r". 
maklarının da iakelede müfte~ı a
rcunaaı ve arabasını iskeleye getir· 
mesi yaaaktır. 

. Y aaak elenilen feY bir re~mi oto 
"!eye dayandığı için auiiatımal .e
dılmemesi liizımgelen bir ~eydır. 
Aksi halde yerinde olmayan ya· 
salılar zorla tatbik edibe de halkı 
memnun etmez •.. ı,te Vsküclar oto 
mabillerinin bir fersah uzağa ko -
nu/ması da bu kabil bir yasaktır. 
Vak.tile Usküdarda otomobil ve 0 • 

lobüslere bir hayli zorluklar çıkar 
mı, olan sabık bir kaymaka"!- .bu 
Yasağı koyduğu zaman ııeb~bı!". a· 
•aştırmıf ve bunun iskelenın ıçıne 
kadar giren tramvaylara otomo -
bii:erin rekabet etmemesi İçin ya· 
Pılmlf olduğu neticesine varmıf • 
hm. O kaymakam cleği,ti: ft!!'ale • 
ae_f bu yanlıf karar hiilô bızı ızaç e 
dıYor. l ki ak,am evvel rahatsı~. o!_· 
ıluğum için yüz metre kadar ~ru
ılülıten aonra ayağıma çağır~ıgı'!1 
bir otomobile bu İfe büyük bır fıtl 
ıletle nezatet eden belediye zabıta 
'"••n ceza yazdığım öğrendim. 
Şimdi halka hizmet etmekle mü· 
kelle/ olan Vsküdar belediyesine 
• 0 ruyorum: 

_ Otomobilleri iskeleden ın:ağa 
götürmek ve vapurdan çıkanları 
otomobile binebilmeleri için ~00 
metre yaya yürütmek halka hız • 
met midir?. Eğer böyle İse neden 
otomobilleri ŞemsipafQya kadar 
çelaniyorlar ? .. 

öyle feyler var ki, kapanın e • 
!inde kalmı1tır. Ne kanton var, ne 
11örü1en? •. Onliudan biri ~e ~a .çe 
fit mahalli belediye tetbırlendır • 
Şu aatırları yazarken muttasıl ak
lıma: 

"Varaka mihri vefayı kim okur 
kiın dinler ! " 

Mısraı geliyor. Belki bu ifle ala 
lııadar olanlar bunları okurlarken 
lliilümaer ve dudak bükerler. 

Ben de kim oluyorum?. Değil 
ırıi? 

Marailya Belediyesinin 
fedakarlığı 

Zavallı Yugoslav Kralı Alek 
aatıelr'ın selametini temin edemi • 
)lerek M arsilyada öldü~lmesine_ 
mani olamıyan aciz Marsılya 1e~n 
belediye mecliai bir karar verm_ıf: 

Kral Aleksandr'ın İami Marsı/ya 
•okak;arından birine verilecek • 
mi, ... 

Bu kararın bütün dünyada ne 
t~r yapacağını bilmem.~ ~e 
ııım üzerimde çok menlı bır tesır 
)laptı ... Buna /renkler (Toupet) 
edrler... Sıkılmamak Jemektir. 
/(endi topraklarında nrl ihmal yii 
ailnden öldürülen bir hükômet ba· 
flnın ismini 1ehrin bir sokağına 
koYmak suretile hürmet eseri gÖ•· 
termeie bilmem ne derler?. 

FELEK 

( ._ ---:B:;..;;..0..;.;R;..,.;S_A __ , 
.<it Bankusndan alınan cetvelcltr) 

16 T. EYYel 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 
ISTIKllAZLAR 1 TAHViLAT 

latilıı.ram ıılahili 98 Rılt.b• J7,75 
193." ~rıan.i 97 Ao. MUnııeaajl 49,80 
\Jnıtü;k: 29,60 An. Tah.-ili l, \1 45,60 

il Z8,25 • 111 411.50 
• 111 28,40 

E HAM 

lı Baak.aı aaa tO ·ı ReJI )nıponıvs 
.. • Hamıl n• 10 Telefo11ı 
't M ••••• 105 T erkoı 
ibiı,,.. Cvm • Çiıneııto 

~J'et Bankası 58 t LOnat de1. 
"•ın,.a1 31 :; Şark deJ 

4...._doh. HJaae z,,50 'f Bal7a 
'"· Ha1r ye 15.SO :J Şark n:ı. ıra& 

ÇEK FiYATLARI 

2,25 
10,50 
19,2!> 
13,70 
IJ.55 
0,85 
J,55 
6,50 

!;ondro 612,llO Prar 19.02.75 
~ .,,"' 12,06 Bel,-rat 35,9G 
>,c~l_0rk 80,17 Moako•• J0,84.S!ISO 
(;._..o 9.28.58 Berin 1,97,. 
~~.. v 4.23 

.\11'- ~.:~; B:;.~;.::t• S.98,7& 
~··~••I 3,40,67 Mod<it 5.111 .2S 
3 "'-•-claı.a 1 l 7 -r.7 BukrıPt 79,54 

ofJ'a ·~·79 • • 7,63 -..., Viy..., ...,.. 

Yunan iktısat na~ırı 
önümüzdeki 

günlerde bekleniyor . 
B 23 ünde Tiirtl. y,_. tt-

u ~r;nm yenil......- içıin A·• .. 
caret v --ela mü2"'<..-eleff ba~ Y--• . 
tık. • ... 

B münaıebede menılek-...ı ,.,,.. 
ret~ ... olan y...., lkıisat nazınnı~ 
.. .. .. :ııdeılri cumartesi veya pazar SV
onınnu . • , L-'-'--t..edir 
nü tehnmize gMueoi _.......~ • 
Yunan iktisat nazın, bur.ıdası A.....,..ya 

gidecektir. .. te-
Diğer taraftan, Türi<. Y...-ımuf 

... ofi · tarafmden hazırlaDMı ...,,... U.-
r il • . 
tiaat vel<iııletine gönderilmiF • . 

Amerikada pamuk rekoltesı 
tahmioıiNevyork pamuk ~ . 

.. Birieıik Amerikaının yen1 .-
ne gore . .1 L.ı b 
pamuk ...Soken 10 nw yon -Yf!'Y! u • 
lacatır. Amerib zu.aat -.--. neı· 
rettiğİ istatistiğe göre geçen aet.dö re
kolte 13 küour ~yon balyedw • 

Kabuklu yumurta ihracatı 
kontrolu 

Kabuklu yumurta ihracatı h~kında 
Jkti$8'1 Veüfetince tert_ip. edil~ ~· 
name vilayete bilılirilmitt>r· Türkiyeden 
ihraç edilec:eJı: yumurtalar kontrole ti • 
bidir. 

İhtikar komisyonu 
Toplandı 
Komisyonun mesaisi bir 

buçuk ay sürecek 

KomnyonJan bi.- ,,..,P 

Yeni ölçülerin tatbiki dolay»ile ya • 
pıılan fiyat ihtil<irlan baidmııdlı beledi
yelerin tqebbüs ve takiplerini kolaylaı· 
tmnak ve hall&ın zarar ıöam · emini 
ohnak üzere iktisat ve.iıleince «tlrili 
emredilen ihtikiir kamiıyonu dün ilı top
lanbunı T..,_et odası meclis ..fonunda 

yapmııtrr • 

Bu toplanbya, belediye - iMi
IM aıüdürfüiünden Tevfik, Tiaret oda-
11 - Muotafa RıSu &,kırk Ea • 
-' cemiyetlerinden dört manıhhao .a 
iftirak etmittir• Maımar~ ~11 öl • 
çültr ve iyM' bat ımületbJ veSili Meb- ı 
met Beyin riyasdinde toplanan diinlrii 
içtimad., ölçükTden müteveltit ihtiür 
vanyeti olup olmadığının te&biti isin pi
yasada tetlcik.t yapılması kararlaıtınl • 
mr§br· Bunun için de yem ölçülerin lnıl· 
Janrlma•ından eonellıi ve sonraki piy
gö:ıdeo g~er.K, mevcut istatiatilder· 
den utilacle edilecektir. 

lhtlkir komiıyonu ikinci toplantıyı 

ıelecek çarfMJll>a &'Ünü yapacaktır. Bu 
I~ dünkü toplantıda bulunmıywı 

murahhaslar da iıtinıi< edecdderdir. Ko
nsyonun meaei&i bir buçuk ay ı.a.ı.r Mi

recdrtir. 

Recep Bey Orman 
mektebinde 

Cumhuriyet Halk Fırkası umumi ili· 
tibi Recep Bey refakatinde Mardin m• 
busu Ali Rıza, znat veı.aleti heyeti lef· 
üpye reiai Naiyettin, ziraat mutehas· 

uaı Lütfi Aril Beyla- olduğu baWe dün 
Yükaek Orman mektebini &'_ı...,. Re· 
cep Bey mektebi ff mektep ndmılığını 

tetloiK etmiftir. 
Mel&tep idareMnde \itilıi ....-U Jıe.. 

yin terefiııe bir çay ay.Jeti wını.ıq n 

lıu :ı:iyafet emaa.ında ıaminıi ı...lıôlıaUer 
de bulunulmuttur. 

Recep Bey talebe ile bühe- ayn ay• 
n metıul obnuıtur. 

Kadastroları yapılan 
mahalleler 

Kadastro postalan meııailerine de • 
" et tedir. Postalar Camaali, Tav• 
ıantaıı, Ha dm mahallelerinin tahri
rine devam etmekt 'rkr. Taht ale ma
hallesi ile Şebzad ımda Kalenderha· 
ne mahallelerinin tahrİT ve tahdidi ile 1 

kadastrolan mal edilmit ve kad .. tro 
l<ütül< yazma bürosn tarafından kütükle
re nakline baılanmıtlD'. 

Kumkapıda muluône Hatun ...ı...lle
nnin tahrir ve tahdidi ile kad.tro ilımal 
edilnııiı ve bu da sicil bürosu tıınhndma 
kütıiklere &'eç;rilmi,tıir. Emliılı aabipleri. 
..., bıpu en•thri •eıilmmtedir. 

:lill~ ,,..•t•pl.nn.le h -•,,_,,.laca• teclriMıt için dün Maarif müdürlüiünde 
hir toplantı yapıldı. 

NAFi ADA 

Demiryolları 
Varidatı artıyor --Yeni Vekalet binasının 
küşat resmi ne zaman? 

Devlet Demiryollan hatlarında va 
ridat, geçen senelere &'Öre büyük bir 
fark!& yükaelmetkedir. Bu ..,..enin 
Ağustos ayındaki gelir 1794462 Ji,.... 
85 kuru§lur. Halbuki 933 ıenui A • 
ğuıloaundaki gelir 1,407,413 lira 15 
kuruştur. Bu geçen &ene ağuatoa ayı
na nisbetle bu sene ağuatoa ayı fazla
lığı 386,989 lira 70 kunqtur. 

Yeni Nafia vekaleti binası 
Ankarada Y e.ıitefıircle yeni yapıl. 

makta olan Nafıa Vekaleti Binasının 
açılma resmi Cumhuriyet baynunmda 
yapılaaıktır. Bina, modem mıimıui t•· 
zında yapa.lma.kta olup Cumhuri~tı • 
mizin en mühim yenileflirme e.erJe. 
rinden biridir .. 175 odau ""' dört aa.lo 
...... n1ır. 

Cumhuriyet bayramıııda 
açılacak köprüler 

Nafıa Vekaleti yeni köpriilıer iti.eri 
ne çok ehemmiyet vermektedir. Yeni 
köprülerden geçen ._!enberi Arap 
aım kasabau önünde İ"f& edilmelı.te 
olan beto.....- Kızılırmak köprüııü • 
nün eaa& ekymı tam.amile bilirilmit .. 
tir. Cwnhuriyet bayramında aç•lma 
meraaimi yapolaaıl<t•. Arapsu köprü • 
aü 131,30 metre boyundadır. Beı goz. 
lüdür. 

Bir senede ııe kadar telgraf 
geldi, gitti 

Ağuatos ayı içinde Türk.iyeden ec: 

ınetıO ~-ve ec '----den Tiid<lyıeye ıkal"a hatlanndan 13314'3, 
cleni:ır luıhloı..m.ı- 3523 ve tel.izden 
33796 olmak üzere c....,. 50662 adet 
telıraf teati ohınmuftur. Gene bu ay 
içinde A vnapoı memleketi esile 4700 tt • 

MAHKEMELERDE 

Esnaf Bankası 
Suiistimali 
Müruru zaman olduğu 
için evrak saklanacak 
Esnaf Bankauı sui.iMiıınali elTafm • 

da Adliyece de aynca tahkika.t yapıl· 
dağı malümdur. Adliye tahkikatı'!' i:"· 
mal etmit ve son kararını vcnnıttır. 
Otrendiğim.İze göre münını zaman 
olduğu için E&naf BankAsı ıuiiıtimali. 
ne ve auçlulara ait tahkikat evrakının 
hıfzma karar verilmittir. 

Maslaktaki otomobil kazası 
Ma1olaktaki otomobil faciauından 

maznun Alber Karatano Efendinın 
muhalumeai bitmittir. Müddeiumumi 
bugUıı iddôanaıneaini .öyliyecektir. 
Kvtnn da buırün tefhim edileceği 
-...-lilmeıktıedir. 

Kasımpafl cinayeti 
K.ıumıpaa..ıa karuı Nazmiye Ha

nımı öldünnekle maznun Laz O.sınan 
hakkmdalU hazırlık talJıik.atı bitmiı· 
tir. I.a:a o ......... n mubakemeııine aym 
31 inôen itibaren b-.lanacal<tlJ'. 

Eroin, n:sasta 
' 

Nipsta içinde eroİI\ kaçırmalJa 
aaçlu tuzcu Omıan ile Hacı Mehmet 
hakkında Emniyet müdürlüğü kaçak 
çılık bürosu tarafından yapılmakta o
lan tahkikat ikmal edilmiı ve suçlu • 
)ar ihtisau mabk-ine verilmi~tir. 
Y apılaı> tahkikat neticesinde 23 kilo 
nif1Utanm içinde eroin bulunı:namı~ 
ve urf nişa le. olduğu tahlil neticesin 
d anl-.ılmıştrr. Bunlarm üzerlerin -
de aynca üç paket eroJrı bulunınu§ · 
hai'. Bunl.r hakkında aynca mahke -
mece ~stayı eroin diye aabnak au
~ti..ı doJandırıc-ıJık yaptı.klanndan do 
layı ayrıca takjbat yapılacaktır. 

lefon konu4'11aaı yapıJmıJbr. Ankara· 
latarıbul arasında yapılan muhavere 
de 12000 dir. 

Lodos dehşetli geçti 
Asya vapurundan ha her yok, bir çok 

kazalar oldu 
EYVdki ıece y.r>•md.ı ....,... ba.t 

layan batı lodosu diin salıaha kadar 
bütün fiddetile de,,.... etmiı ve birçok 
yerierde tahribat J'8pmıfbr, Bu fid • 
el.etli frtmanm ~ - fazla deniz· 
de bi._jilmittir. Birçok deniz Yauta
ı..n deminerini tıaramıtlar, bazı aalıil 
!erde aandal ve kayıklar karayw. vu· 
ra'l'ak parçalaıımı§tır. Ha.vaıun bir • 
denbire bozması ve fırtmanm büyük 
bir tiddetle pa.tla.ına11 yÜzünden bağ
lı deniz vautalanndan lıirçoldan İp· 
lerini koparark açılımıtlardır. Fırtma
nm deJııeti en fazla Marmarada hi .. 
sedihnittir. H- lodoeta ~duğu gibi 
fırtmanm tesiri Karadftıizde daha 
az aezilmittir. Dün s.aba.b, tirket ye 
Aby vapurları ıüçlükle oeferlerini 
yapabilmiılerdir. Rüzgar Öğl.,ye doğ
nı iyioe dinıniıtir. 

Fırhnanrn neticesi: 
F ırtmıırun birdenbire çıknıaaı yÜ

ziinden Dolmaheı.ç.. önüucle dunıD lııir 
motör demörim taray.....ı.. nhtm>.a bin 
dirmittir. Şilede İn.fa edikcı v Türk 
yapıunın nüm~ olarak Manilye. • 

~-~-''--•- .. .. ya ıonacıruruııı:-. u~mwnımıza ıe 
tiril- Mı nıotör ıu- ....... •ira· 

mıfbr. Bundan l>a'1<a .. baha kal'fı • 
at 3 te Moda açıklannda. bir kotranın 
devrildiği gÖrülnıÜf, civarda bulunan 
b&I~ büyük gayreti aayeainde 
balatiar atılmak suretile içinde ı...ı. .. 
nan iki kişi kurlAırıbnıttır. Büba ia • 
mindeki bu kotra belediye fen heyeti 
tetkik tub.,.j müdürü Ziya. Kiimi Beye 
aitı.ir içindekilerin, k<>tranm parçalan 
mama&mı temin için bindikleri, fak.at 
dalgalann tesirile açıldıklan anlatıl· 
mı br. Kotranm devriliıi liman idare
aoe ele telefonla haber verilmiı, fa • 
kal deThal kaldll'llan bir motör an • 
cak Hayda.p-... önüne laı.dar ilerliye 
bibnİf, denizin tiddetinden geri dön • 
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

Aaycr ı>apurundan hab~r yok 
Evveliıi akşam limanımızdan bare 

ket eden denizyolları idaroeaiıne ait As 
Y" ""Pu"'!"un dün sabah Mudanyaya 
vumauı lazımg.,Jiyordu. Dün gelen bir 
telfll'&f, Asyw. vapurunun henüz Mu • 
~yay. varma.dıiını bildiriyordu. A· 
l&kada.-lann ve.-dikleri malilımata ıö
~ ~Punm fırtınaya tutularak ba+J<a 
bir hınana uiuınut olınaaı muht-.1 
ıöriilmetlr.edir. 

Hem /ıskıge, lıem şelale 

Dün, Gülhane parkının büyük kapısı karpnnda, Terkoa ana borusu 
patlClmlf ve müthi,, müthif olJağw kadar da aüzel bir lıalnye halinde 
•ular -tlerce clun1fhr. Boru tamir edilnıetJwclir. Resmimiz, akan •u~ 
/arı gösteriyor_ 

hk tedrisat müf ettişlerı 
dün toplandılar 

t tanbul ilk tedrisat müfettiıleri, 
dün Maarif idareeinde toplanarak 
rnf'kteplere ait muhtelif meseleelri &'Ö 
riitmütlerdir. Bir Tetri.ni•niden iti -
baren millet mektepleri tekrar f.,.}i. 
yele geçecektir. Bu aene millet mek
tepleri için tahsisat yoktur. Nrelerde 
clenhane açılacağı tesbit edilmiştir. 
Mi'let mektepleri derabaftelecinclen de>rs 
okutacak muallimle.-, bu iti fahriyen 
yapacaklardır. 

Kütüphane memurları 
toplandılar 

Şehrimizdeki kütüpbane'-in me • 
murları, dün Maarif idaresinde bir 
toplantı yapmıılardır. Ş.,.hrimizdelı:i 
\,ütün kütphaneJ.,..., ait, bir İalatiıtik 
...., bir rehber hazırlanacaktır. Maa • 
rif vekaleti bu huauata bir talimatna -
- gôndenniştir. 

Haydarpaşa lisesinde ders-
lere başlandı 

Haydarpata li..,ıinde dünd n iti • 
b.....,,, tamı ıı:ün tedrisat yapılmaia 
bqlanmııtır. Lisenin bütün nok..,nla • 
rı ikmal edilmiıtir. 

Üniversitede derslere başlandı 
On.ivenile fakültelerinde dünden 

;ı;ı.- clerplett l>aşlanmıştır. Bu • .,. 
"" imtihanlar da yeni lıOr ..,ı.ifde ola
cak, talebe senede ÜÇ defa imtihan ve 
recektir. Her den bir tifahi, bir tah· 
riri olmak üzere iki imtiha- tabi tu· 
tulacaktır. Tahririden muvaffak ola· 
mayanlar ıifahiye l'irıem.İyecelderdir . 

Orta mekteplere bu sena neka
dar fazla talebe kaydedildi? 

l&tanbul li&e ve orta melkepleri 
muallim ve talebe bdrolan vaziyeti 
tama.men normal bir tekle ıı:inniştir. 
Mekl.,plenle tedriut tabii mecraıın • 
da ilerlemektedir. Bu &ene latanbul or 
ta tıedriw.t müeueselerindeoı muallim 
ve talebe kadro itleriırin biraz ıürül • 
tülü olmaıma •ebep, bu aecM! mektep· 
)er pek fazla talebenin tehacüm et
mesidir. Bu meoele hakkında aahibi 
ıoalahiyet bir zat diyor ki: 

- Geçen sene lstanbW lise ve orta 
mcldepluinde talebe adedi 13289 idi. 
Bu rakam bu aene ıSSOO dür. ATaclaki 
fark 2 bindir_ iki bin fazla talebe için 
ona söre rnua11im, mektep, deraha.n 
ve aa ire Jizandır. Bu Htne Jatanbul 
Erkek li.ea<oe 1350, Vefe li•esine 1011 
lıtanbul kız liaeaine ı545 talebe yft'• 
1.,....i,ıir. Geçen aeıı.e bu mekteplerde 
ı.; Uılelıe miktarı ..... ile 986, 786 
1310 idi. 

Haydarpa.fa lisesine 450 )eyli tale
be yerleştiriJmiıtir. Nihari ile beraber 
talebe mil.dan 900 dür. Aynca Mu • 
allİm mektebi lumnmda 253 leyli ta
W.. vardD'. 

Bu sene, c:ırta tahail mi.e ıeleri • 
,_ tehACüm yalnız lııtanbulda d~I • 
dir. Ankara, iz.mir, Konya, Ad-da 
da ~iyet böyledir. Mekteplerde aa • 
kere ciden, ...,ta ...... ......ılİllıler 
yerine vekiller tayin edilmiıtir. Bir 
luı.ç münhal daha vardır. BuııJ.r da ya 
lr.mda tayin edilecektir . ., 

Mektebe Uç g~n gitmeyen 
muallimler 

Mamf müdıirlüğü, ilk mel.tepi.ere 
mühim bir tanUın göndenniftir. Bun. 
dıı.n &o<U"a, bila sebep veya. ha.talığı. 
nı habet- vermeden ÜÇ &'\İn mektebe 
~lımiyen muallimler, utifa etmit le • 
liikki edilecektir. Mektep bapn-.llim 
leri her on bet &'ünde Maarif idare • 
· muallimlerin devanı cetvellerini 

&' öndereceklerdir. 

Tıp fakültesinde Latince ... 
Dünkü bi rakıam gazetesi, Tıp fa • 

külte.nün üçüncü ve dördüncü aınıflann. 
da bu aene Latince ıkra okutulduğuna 
dair verdijimia haberi tekzip ecliyOl'du. 
Bu aktazn ıazeteti "Aliıılı.aclarl•dan,, a). 

dığı nalümata naz......, haberimizi t•· 
zip edeceii yerde, fakülteye kadar bôr 
muı..,.;.;,m ıöndertp, L.iıtince der•İnİn 
okutulduğunu yaıkmdan &'öneydi, böy~ 

- &'~yretketlik ~·<!'· Çüıalrii lıu 
boıberi ,.._ mubr ıuaım:, ._ den· 
e W-apur. Gözimüae mi -....ı-, 
alüca.ı_. zeVlllm aöziirae mi?. 

Sinemacıların 
Dileği kabul edilmedi 

Maliye Vekaleti ceva
bını verdi 

Şehrinüzdeki oinen.cılar birçok dilek
lerini bir araya toplayara Ticaret Oda. 
ıma müracaatta bulunmu~lardı. Bu di -
!ekler arasında bir de iıtihli.k reaminin 
bütün ımai müeıeıeJer gibi sinemalar i
çin de İstisna edilmesi isteği vardı. 

Bu huıusoa Maliye Vekaleti nezdinde 
yapılan müracaata gelen cevapta, ainema 
lann sınai müeııeelerden ayılamıyacağı 
ve bu itibarla iatihlak vergisinden muaf 
latulmalıuına imı..an bulunmad • ı bildi· 
rilmiıtir. Si_,_.ların dileklerini tetkik 
eden komisyon gelecek aalı günü Odada 
toplanarak bu cevabı sinemacılan tebliğ 
edecektir. Ayni içtimada komiayon diğer 
utelder baı.Jundaki tetkiklerin neticeaini 
de !leapit edeceı., bu arada filmlerden a
lnı-ı.ta olaa ...._... reıminin -ıı.ı. 
muı iımlrinlan ela araıtanı..c..ı.tar . 

Komitacılık 
Kelemen haydudu, her gün ren 

gini değiflİren bir "Bukalemun" 
hayvanına döndü. Ônce Çek zan • 
necliliyordu. Sonra Hırvat olduğu· 
nu ve Hırvatların Oustachi komite 
rine mensup olduğu iddia edildi. 
Fakat vücuclünde bazı dövmeler 
vardı. Bu dövmelczre nazaran ka • 
tilin Makedonya ihtilal komitesine 
dahil olduğu tahmin olundu. T ah
kikat tetkikat birkaç cihetten ileri 
leti1cli. Nihayet •on netice şu oldu: 

Kelemen meğer Bulgar tebeaaın 
danmış, hakiki ismi Georgiell'mif. 
Ve iki •ene evvel Bulgari•tanı ter
ketmİI··· 

Her geçen gün katilin hüviyeti
ne dair bize yeni bir fey öğretiyor. 
Her gün başka ba:şka manzaralar 
karfısrnda kalıyoruz. Fakat bunla 
nn hep&ini bir tek kelime etralın
Ja toplamak mümkündür: Katilin 
hakiki hüoiyeti ne oluna olrun o 
bir "komiteci" dir. Ve muhtelif 
manzaralan alhnda daima bu hi2 • 
viyetini muhafaza etmi~tir. ı,te bıı 
gün bu komitecilik zihniyeti Bal • 
kanları kasıp kavurmakta ve Meri 
cin ötesindeki milletlere bir an nı· 
hat, huzur vermemektedir. 

Filhakika Yugoslavyada ve e•· 
ki Sırbiatanda, son Kral Aleksan
drın babaaı birinci Pierre iatiana 
eclilirae ıimdiye kadar hiç bir kral 
eceli mev'udile yatağında ölme • 
miftir. Birinci Pierre İse öldüğü za 
man mevkii iktidardan hemen he
men çekilmi, ve memleketi naip sı 
fatile aon kral Aleksandr'a terket. 
mi,ti. 

Bunu Alekaandr ela biliyordu. 
Bundan on, on iki •ene evvel, bir 
kere fieldetli surette hastalanmıftı. 
Doktorlar, keneli•inin Parise git • 
mesini ve orada tedavi edilmesini 
iatiyorlar; fakat Aleksandr aö:z. elin 
lemiyor ve diyordu ki: 

- Eğer ölürsem ne çıkar? Hiç 
olmazsa burada keneli yatağımda 
ö~ü~üm; ve seleflerimden hiç biri. 
sının mazhar olmadığı tatlı bir ölü 
me nail olurum .•• 

Maaleaef Alekaandr Hazretleri
ni'? bu arzusu yerini bulamadı ve 
Yugo.lav idealinin büyük mümes
sili, gene vatanına hizmet irin 
Fransaya ko,tuğu bir antle, ilayi 
vazife halinde katledildi. 

Kral Aleksandr•? burulan lıayli 
bir müdJet evvel, Zagrep'te bir 
suikaat teıebbüaüne daha ıığramıf 
tr. O zaman gene hariçte hazırla
nan bu suikaatin failleri olan ame 
le Orep ile, Hırvat talebelerinden 
Begovitch derhal yakalarımı, ve 
idam edilmifti. Bunu Yugoalavya 
melkureaine karfl yapılan diğer 
büyük ihanetler takip etti. V • fail. 
leri birer birer bulunarak mahlnim 
edildiler. 

Yugoslavyada kaynayan atqi 
Ve komiteci zihniyetini ancaJı Kral 
Aleksandr Hazretlerinin büyük. u 
kiisı, idaresi ve kuvveti tenkil etle
b~liyordu. Fakat ne yazık ki o Ja 
nıhayet gene bir komiteci kul"fWlu 
altında can verdi ••• 

Kral Alelnandr Hazretlerinin 
baba1ına selef olan Sırbida• 
Kralı Alexandre Abrenovitch de 
1903 de Kraliçe Drago ile beraber 
Kowak'daki •arayında ihtilalci za
bitler tarafından yatarken ölJüriil 
mü1, oe her ikiainin de cesetleri 
pencereden ahlmrfh. l1te bu /rırr'. 
fan/arın •onra, ardı ark.cuı kesil • 
medi.Hele ayrılmak i.teyen Hırvt:f. 
farla birlqen Makedonya komite
•inin Yugoılavyaya kar:şı olan gay 
zi bu komitecilik zihniyetini büs· 
bütün körüklüyordu. l:şte bu zihni 
yet nihayet kuvvetli bir Kralın fah 
ana intikamını tevcih etti. 

insanlar öldürülür. ifna oluna • 
bilir; bu muhakkak. Fakat onların 
y~at"!_kl~ .. ın~~re Jaima 1Ufm'• 
Çunku buyuk fıkirler daima sari. 
ılir. Balkanlarda aılhü kendisine 
par edinen büyük YugoJavya mel 
lnireai ele daima ya,ayarak ve sin
si ve hunhar komitecilik zihniyeti 
e~b~tt'! ~i. mahvo~acakhr. Çiinkü 
binnCtSının mellnireıi teaaniit ve 
İnsaniyet, ikinciainin hedefi ise 
kan ve cinayettir. 

Mümtaz FAiK 

Bir iddia! 
T ayife bir motörü Rus

ya ya mı kaçıracaktı 
V amadan hareket ed~~k lmmnı • 

mıza gelen ( Çarboris) isminde · mo-· 
törün aahil>i, zabıtaya ve liman idare
sine müracaat ederek, yolda taifelerin 
kendisini bağladıklarmı, motôrü Rıu
yaya götürmek tetebbüsünde hulun • 
duklanm bildirmiıtir. Kaptanın iddi
a.ına cöre; motörün iki tayfaaı fırtı • 
na çıkın.ası ve benzinin tükenme&i do 
lay.•~le bu fikiı;den vazgeçııni~I r, k n 
,ı...., •lı""""'tl ... dir. Zabıta moeö
rün tayfeları balduada takib.'.t. baı
Aanuttr. 



r- .. 
\ Oz dilimizle 

iki ölüm karşısında 
Bir büyültüncü avadanlık (1) al

tında göze görünmez nice bin ya
ratılganın nasıl yaşadıklarına va
nncaya kadar bilip öğrenen insan
lar, ne yazık ki bQflarına geleceği 
keıtiremiyorlar. Uzağa gitmiyelim 
de şu Marsilya baskınını ele alalım. 
Gazeteler, kralın Marsilyaya ilk 
ayak bastığı dakikayı fÖyle canlan
dırmışlardı: Kral Aleksandr. ihti
yar Barthou ile el sıkışıyor. lkisi 
de öyle sevinçli ki; sanırsınız bir 
düğüne gidiyorlar. Uç beş dakika 
sonra, başlarına ne geleceğini bil
seler; bu kadar şen görünürler mi 
idi? işte arabaya biniyorlar. Yolla
rı dolduran insan selleri, gürül gü
rül akarak. bütün göğüslerden: 

- Yasasın Kral ... sesleri yükıe
liyor. 

Bdün Marsilya, irili ufaklı kralı 
alkışl.:ımak için onun yoluna dökül
müsler. 

Bu dakikada, ne kral, ne Bar
thou, istiflerini bozmuyorlar. Kral, 
eli şapkasında, sağı solu esenliyor 
(2) l~te bu arada, nereden, naıttl 
Ç«ktığı anlaşılmayan birisi, sıraları 
rararak otomobilin çamurluğuna 
lırlayor: Dan, dan, dan! ... Artık, 
ne konuk kral var, ne de onu karşı
lamağa gelen M. Barthou ... 

Biliğ (3) İltediği kadar ilerlesin, 
insanlar, göklerde, yeraltlannda, 
cleniz diplerinde dolaşsınlar, neye 
yrırar ki, başlarına ne geleceğini bir 
tek öğrenen çıkmadı. Bu gidi,le 
çıkmayacak ta ..• 

Salının uğursuzluğa iandığı için 
ıözde kralın içinde bir sıkıntı var
mış. Barthou, yakında biri tarafın
dan öldürüleceğini söylemi, imiş. 

Ben bunlara inanmıyorum. Çün
kü can tatlıdır. Bilseler, hiç biri 
yerinden hımıldanmazdı. 

M. SALAHADDiN 

1 Öz Türkçe ile 
Bilmece 

Öz türkçe kelimelerle tertip et
tiğimiz bilmecemizin bugün ikin -
ci günüdür." Şeklimizdeki bot ha • 
neler osmanlıca kal'fılıklarını bil • 
dirdiğimiz kelimelerin öz türkçe 
mukabillerile doldurulacaktır. K~ 
limelerimiz tarama dergisinin 9, 
10, 11, 12 numaralı fasiküllerin • 
den seçilmittir. Hal puslaları ke -
silerek idarehanemize gönderildiği 
takdirde çekilecek kura neticesin
de kazananlara gazetemiz tarafın
dan hediyeler verilecektir. Cevap
lar yarın öğleye kadr gönderilmit 
billunmalıdır. Öğleden sonra eli -
mize vaad olanlar kuraya ithal 
edilmiyeceklerdir. Hal varakaları 
"Milliyet, bilmece m.,murluğuna,, 
gönderilmelidir. 
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Soldan sağa 
1 - Muamma (7) Ulvi (3) 
2 - Kasabın sattığı (2) ilaç (3) 
3 - Ek.let (2), Ariz (3) 
4 - Akraba. (3), nezaket (3' 
S - F.U.a.z ( 4) Menfur (6) 
6 - Siya.h (4) Bir adet 
7 - işret (4) 
8 - Kasap (4) 
9 - Büyük (3) Nota (2) 
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10 - Nota (2) Bir meyva (4) Arı• 
nın yaptığı (3) 

11 - Gıda. ( 2) ince değil ( S) 

Yukardan aşağı 

( 1) Büyültücü avadanlık - mikroskop • 
(2) Esenlemek - selamlamak (3) Biliğ 

ı - Taze değil (S) Allah (5) 
2 - Yama (3) Ceaur (2) 
3 - Mağara (4). 

- fen. 

Bugünkü program 
ISTANBULo 
18.30. Fransn::ca ders. 19: Plik ne,riyatı. 19, 

IO: Türk musiL:i n•tr1yatı. (Ekrem., Ruıen, 
Cevdet, Necati, Şevki, Mustafa beyler ve Ve .. 
cibe, Semiha hanımlar.) 21.20: Ajanı ve bor• 
aa haberleri . 21,30: Stüdyo caz •• tanao or• 
kestraar. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 •· 
18.30: Pl&k. 19,15: Ders. 20,15: Musahabe. 

20,45: Berth..a salon musikisi, 21,50: Uarici si· 
J'•set. 22.10: Japon musilda;. Ye ıarkılan. -
23: Haberler. 23,20: Siıan musik'.Mi. 24: Opera 
orkestrası. 

823 Klu. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündil;ı; neıriyatı. 18: aKrııık rad -

yo oi-ke•lr•sı. 19: Haberler. 19.15: Radyo or· 
kestrası~ 20: Üniversite, 20,20: Plak. 20,45: Kon 
ferans. 21; Keman musikisi. 21.30: Konferans. 
21,45: Taıanni. 22.05: Çift piyano ile modern 
musiki. 22.35: Aktam muaikiıi. (Mozart tala 
mt.) 23~ Haberler. 23,30: Konserin devamı. 

Kh<. P RAG. 470 m. 
18.30: Plak. - l\.fı.ıaah .. be. - Plik. - Mu· 

sahabe. - Plak. 19,10: Amele neıriyab. 19,20; 
Almanca netriyat, 20.10: PIAk. 20,40: Brüno• 
dan karııık neıriyat... 22,05: Jerem•İ• radyo or
kestrası. 23: Haberler. 23,15: Pli.k. 23,30: Fran 
aazca neıriyat. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
20: Plak, 20,10: Reklimlar. 20.20: Chopinin 

eserlerinden parçalar. 21: Milli neıriyat. 21,30: 
Jübliyadan nakil. 23: Haberler. 23.15: Popüler 
lrıavalar. 23,45: Danı plikları. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
18: Şarkılar, 18,15: Musahabe., 18,35: Rek

lam. - Muu.habe. 19,15: Keman konaeri. -
Muıalıabe. 20: Taıanni. 20,30: Neıeli ca:ı 
( plik) 21: H11fif orkestra konseri.. 21,45: Mu
••b11be. 22: Cbopinin eserlerinden konser. 22. 
40: Akıam konseri. 23: Reklam "Ye konser -
Plik. 23,35: Oans muailüıi. 

841 Khz. BERLIN 357 m. 
19.J(): Ev muaiklai. (lauta refakati.le. ıarkı

l11r.) 20,40: Aktüalite, haberler. 21 110: Neıeli 

4 - Bir nevi t~ (6) Latife (4) 
S - La.him (2) imza (4) 
6 - Kin (5) 
7 - Birader, hem.fire (3) Sefir (2) 

Rabıta (2) 
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8 - Bir ıpor ıstılahı ( 3) 
9 - Ahbap (2) dahil (2) ağyar (2) 
ıo - Rabıt edatı (2) Bir adet (3) 
11 - Nazik (5). Unvan (4) 

iş ve İşçi 1 
Milliyet bu ırütunda İf u. İfçİ İati• 
~nfer• taucuaut ediyor. lı ue itçi 
İttİy•nfer bir m•lttupla lı büro • 
mu:ıa müracaat etrn•fulirler. 

lı arayanlar 
Tahsilim yüksektir. lngilizce, fran 

aızca, ara.pça bilir, ve daktilo yaza • 
run. Öğleden sonra veya gece i.§lerini 
ehven teraiUe kabul ederim. 

Adrea: Milliyet A. H. 

koro ıarkıl11rı. 21,35: Milli ıençlik neıriyatı. 
22: Bando mızıka. 22,40: Reportaj. 23: Haber• 
ler. 23,20: Radyo orkeıtr11sı. son haberler. 

Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. 
Lüksemburs 11kıamı. 20,35: Mu .. habe. 20, 

40: Taıanni, 21: Habarler. 21,20: Orı muıiki· 
ıi. 22,15: Virtüoz kemaniat ERIKA MORINI· 
nin iıtirakile ıala auvareü. 23,20; Danı plik· 
lan, 

592 Khz. ViYANA, 507 m. 
19,35 Siyasi kültUr. 20 Haberler. 20.,20 

Tanbur musikisi, 21.05 Senfonik konser, 
23,10 Aktüalite, 23,30 Haberler, 23$ Ea.,.... 
ranto dilile müsahabe, 23,30 Haberler, 24 Ha
fif muıiki, 1.,30 Pli.k. 

950 Khz. BRESLAU 316 m. 
t7 Hafif musiki, müaahabe, 19,05 Şarkıl11r, 

t9;!Jl) Aktüalite, 19,SO müsalıal>e, 20 plilr:la 
musahabe ( aycılık), 21 Piyano muıikisi, 
21,35 Milli neıriyat, 22 Dana muaikiıi. 
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(MüTEFERRiK HABERLER} , 

• 
iki hırsız 
Yakalandı 

Bohçadaki mücevherler ve 
nişanlar sahibine verildi 

Polis İkinci ıube ikinci kısım sivil 
memUl'lerından üçüncü komiser Huliilİ 
Beyle Saim Bey Gdeikpaıa.<lan geçmek
te iken meıhur sabıkalılardan ve hır11z
lıardan Antranik namındaki ta.hım elin
de bir bohça al<luğu halde gittiğini gör
müfler ve Aırtraniği çevörerek bohçada
ki etyayı muayene edeceklerini söyle • 
miılerdir. Muayene neticesinde bohça. • 
nın içinide bir çok kıymetli mücevherat 
ve nİt"~ar gönnüılerdir. Tabı.ika~ neti: 
cesinde "bunların Fincancrlarda çızmecı 
Koridis Efendinin evinden çaldığı anla • 
ırlmııtır. Antraniğin Pa:rtumacı na.mile 
maruf Mihran jsmindeki arkadatı da 
yakalanmı~ır. Koridiı Efendinin efyala
nrun çalmdığmdan haberi yoktu. 

Kahvede ölüm 
Beyoğlunda Hamalbatı Y eniyol cad

desinde 93 numaralı apartmanda oturan 
ve SS yaılannda bulunan lspiro Kal : 
yoncukullukta Anastaı Efendinin kah • 
veıinde otururken üzerine fenalık gel
miı ve düterek kalp ıektesıinclen ölmüt • 
tür. 

Sandalya kırılınca 
Yanık Adliye binası önünde sandal • 

yada otunnakta olan Süleyman efendi 
iominde biri, sandalyanın kırıbnasile ye
re düımüı ve ağırca yaralandığından 
hastahaneye kaldırılmıtbr • 

Tramvaydan atlarken 
Galip iominde bir çocuk Sultanah • 

mette tramvaydan atlarken müvazene • 
sini kaybetmiı ve dü§el"'k ayağından 
yaralanmııtır. 

Çarpan otomobil 
Şöför Hızırın idaresindeki otomobil, 

Vali konağı önünden geçerken Kerime 
Hanım isminde bir kadına çarparak a
ğırca yaralamıştır. Kerime Hannn hasta
haneye kaldınlmı§, töför hakkında taki
bat başlamııtır. 

Bir arabacı ırabası11111 altında 
kaldı 

Arabacı Ahmet isminde birinin ara • 
bası ani olarak hayvanlaT tarafından çe
kilmit ve kendisi altında kalarak muh
telif yerierinden yaralanmııta. Ahmet 
haotabaneye kaldmlmııtır. 

Dere kenarında koyunlarını 
yıkarken 

Silivrinin Çanta köyünde çoba 
Veysel oğlu Selim, denı kenannda ko
yunlarını yıkarken dereye düımüı ve 
hoğulmuıtuı-. 

Yıldırımdan öldU 
Silivrinin Y apağca köyünden Nurettin 
oğlu Selime, Kuledere yanında yıldı

rnn dokunmuı, ölmüttiir• 

Maliye Vekilinin 
tetkikleri 

Maliye vekili Fuat Bey, dün lıtanbul 
maliyesine iele k murakıplar ve mü • 
dürlerle görüımüştür. Fuat Bey vergi 
iıleri ve noks.anlan hakında. alakadar
lardan izahat alını§tır. 

icap eden işler bakrnda tanzim edil
mit raporlar Anlrarada maliyece tetlı:W 
bürosuna gönderilecektir. 

Paris sefirimiz yarın 
gidiyor 

Pari• sefirimiz Suat Bey ya.rmk.i ek .. 
presle telırimizden Parise hareket ede • 
oeıkm. 

Fransız sefiri M. Kamın....,.. dün Su
at beyle refik.at hanım ıerefine hususi 
bir öğle yemeği venuittir , 

BELEDIYED'

Memurlara 
Yeni zamlar 

1 Bulgaristandan 
Muhacir akını 

Müdür ve memurlardan 
bazııına zam yapıldı 
Belediyede yemden maaflanna zam 

yapılan 15 kadar müdür ve memura. ait 
tahsis.at emri dün belediyeye gelmittir• 
Tahsisat kül lıalinde olduğundan, bele • 
diye taksim edecek ve bo~dro ha.linde, 
tasdik edilmek üzere Vekalete göndere
cektir. 

MUstahdemin subesi mudııru 
terfi ettiri.dil 

Belediye müotahdemin ıubeoi müdü
rü Muhsin Bey (55) lira asli ınaat ve 
terfian, yeni ihclaı edil= Emlak ıubesi 
müdürlüğüne tayin edilınittir. Kapalı 
ça.rıKla Mezat idaresi miicevherat ıubesi 
memuru Baha Bey ele terfian lktıs.at mü
dürlüğü baı murakıplığma tayin edil • 
mişti.r. 

Belediyeden para alanlar 
F akn hallerinden bahsederek bir çok 

kimseler belediyeye müracaat ederek, 
içtimai muavenet faslından para almak
tadırlar. Belediye kaymakamlara bir ta -
mim göndererek, bütçede, bu hususta 
farla tahsisat olmadığını, binaenaleyh 
para verilirlı:en, hakikaten ehillerinin a
ranılıp bulunmaımı bildinnittir• 

Babıalinin tamiri 
Alaykötkü kartısında. meıhur tari

hi kapının tamirine batlanmııtn-. Hal
lan Babıa!.i kapısı dediği bu eaer gü-

• 

.rel bir tekilde tamir edilecek ve hali 
uli&ile muhafaza edilecektir. Resmi
miz bu tarihi kapıyı gösteriyor. 

o 

Türk Kodekıi komisyonu 
Bet senede bir toplanmakta olan 

ve 1935 senesinde Türk Kodeksi 
kanununa göre toplacak olan ko
misyonun itlerini kolayl~tırmak 
üzere ihzari bir komisyon teşkili 
Srhhiye Vekaletinden alakadarla
ra bildirilmittir. Bu tebliğ üzerine 
Sıhhiye Vekaleti Sıhhat Müfettişi 
lsmail Hakkı, Müderris ve kimya
ger Mustafa Nevzat, Beşir Kemal 
eczanesi sahiplerinden Cevat, Kü
çükpazar eczanesi sahibi Hacı Hü
seyin Hüsnü Beylerden mürekkep 
bir komisyon tetkil edihnittir. Bu 
komisyon ille içtimaını Vilayet Sıh
hiye Müdi. iyetinde yapmrttır. 

Denizlide zelzele 
DENiZLi, 16 (A. A.) - Bugün 

saat 10.30 da doğudan batıya doğ
ru zorlu bir zelzele olmUftur. Yı
ikıntı yoktur. 

48 hanede 221 nüfus mu
hacir daha geldi 

EDiRNE, (Mill.iyet) - Aym 12 ve 
13 üncü günleri Bulgaristanın Eski Cu· 
ma kazasma merbut Nasçi , Kubadın, 
Amaç, Kaykılar, Doruklu köylerile 
Razgrat kazasına bağlı Otükler, Soğu· 
ca.k Taşçı, Hasanterzi köyünden ve Os- 1 
ma.npazan kas.abasınm Keçiler, köyün • 
den 48 hane 221 nüfus Türk muha
ciri Edirnenin Karaağaç mahallesine 
gelmit ve yerleştirilmiılerdft-. 

Talisiz soydatlarımız 14 gün yol 
!arda kaldıktan ıonra Silvingrattan g&o 
çerek hududumuza iltica etmişler ve 
bu müddet zarfında. ıon santimlerine 
varıncaya kadar soyulmurlar<lır. 

Gerek yollarda ve gerek mub telif 
bahanelerle Sivlingrat istasyonunda 
maruz kaldıkları hazin vaziyetleri iza
ha lüzum görıniyerek hikaye ettikte • 
ri beş on vakayı birer madde halinde 
tesbit ediyorum: 

1 - Mal ve mülklerini yok paba11 • 
na satan bu muhacirler pasaportlarını 
ancak üç ay zarfında alabilmişlerdir. 

2 - Birincite§rin aymın 4 üncü gÜ· 
nü Eskicumarun Sıratça köyünde Bul
garlar ıo Türk evini basrnıtlar ve bir 
kadını kırlara kaldırmıılardır. 

3 - Gene ayııô köyde ilci Türkün 
üzerine gaz dökerek yakmak istemişler
dir. Bu köyün ahalisinden 40 kişi elye
vm Eskicuma hapishanesinde mevkul
tur. 

4 - Otükler köyünden 60 yatında. 
bir ihtiyar mevlfrt münasebetile cami • 
den çd<arken Bulgarlar tarafından ya • 
kalanıp dövülmüş ve ş.ikayet için Eıki
cuma, hükumet konağına vaki müracaa
ti nazan itibara alınmayarak bir kere 
daha dövülmüttür. 

S - Gene E•kicwna kaza11na mer• 
but Amaç köyü ahalisinden Mehmet oğ
lu Salih pasaportunu alı., T'i,.'-" ve 
hicret etmek teşebbüsüne geçer ieÇ • 
l1leZ Bulgarlar taratın dan ,- .... n."'u .......... u.4 

dövülmüş ve derilere aarılaeak hale ge· 
tirilmiıtir . 

Biz, beş maddede birleıtirilen feci 
hadiseleri hiç bir şey ilavesine lüzum 
görmüyoruz. ZuJum ve itisafa uğrayan 
Bulgar ekalliyetleri hakkında vaki gü -
rültülerile cihan e.fkan umum.iyesini 
kendi mağduriyetlerine doğru çevirmek 
isteyen dost ve komşu Bulgarlar asla 
tekzip edemiyecekleri bu feci hakikat • 
lere ne derler? 

1 Küçük haberler 1 ----* Veremle mücadele cani yeti heye
ti idareoi dün reis doktor Ali Paıaıun ri
yaıeti albnda toplanmıt ve bazı karar
lar venni1tir • 

* Vilayet uhhat müdürlüğü mübayaa 
komisyonu dün müdür Ali Rıza Beyin 
.. eisliğinde toplanmıı, hartahanelere alı
nacak ilaç ve saire malzeme mübayauı 
öle me§gul olmuıtur. 

* Çanald<alede ve cıvar mıntakalarda 
teftişlerde bulunan Sıhhat vekaleti mü
fettişlerinden İsmail Hakkı Bey telırimi
ze gelmit tir. 
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ıeçen nüah.tar 10 kuruıtur.- Ga.s••9" 
m•tbaaya ait itler içla müdiriyet• -~ 
caat .dilir. Ca&etemls il&nlann meı•ıJr·: 
tini kabul etmn. 

* Deniz ticaret müdürü Müfit Nec • 
det ve fen heyeti reisi Hayri Beyler lk
tiıat vekaletinden yapılan davet Üzerine 
Ankara.ya gitmi kt'dir. d 
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İZMİR ÇOCUGU 1 

ile: 
- Türkçe mi? ! - diye tekrarla

dı - Garip! Paradoksal bir arzu! ... 
. Yoksa yanlıt mı itittim? .• 

mektebi var mı? 1 
- Var anne. • • Hem de yalnız 

erkek değil, Dam dö Siyon ve Ko
lejdeki gibi kadın muallimleri de 
var. Hem öyle nazik, öyle terbiyeli 
öyle cana yakın hanımlar ki .... 

açılan aydınlıkta gözleri kamata • yurdu kendisinin de yurdudıd' ~ 
rıık kendine geliyordu. Şimdi da- pkdmak istenilen bu güzel fV!~ 
marlarında akan kanın hangi kay- biitün llJrk ellerinin desteği ~· 
naktan hararet aldığını anlamağa dır •• Feriha da elini uzatmak 'j 
batlamıftı. Bu, hayata ilk bağlanıt- yordu. Bir çok fena tesirleri• / 
tL Ona, bu saadeti duyuran Eren- tında lı:almıt olan bu küçük ._, ,,1 
köy Lİ8Mi, Ferıiha'nın ilk vatan bu rin ekle acaba bütün ıenç ~ 
cağ_ı olmuttu. !arının kudreti var mıydı? f~· 

Yazan: Nezihe MUHiDDiN 
nı, aydmlık yarının ilim mü-se
lerinin mütehassısları olarak y~ 
tiftimıek Türk kadınının en ve
karlı bir gayesi olsun... Kuracağı
mız fabrikaların temellerini alnı
mızın terlerile yoğuralmı ... O za. 
man Tüılcün kuracağı sulhün ya
ltnğı bütün dünyanın gözlerini 
kam•ffıram ... ,, 

Bu inanlı Türk kızının ısı söz
leri ayırtsız bütün dinleyicileri cot
turmuttu. Feriha zaten çok sevdiği 
hocasına büsbütün uınmıt, çırpı
nan yüreği onun candan sözlerile 
rahatlamıftı. Genç kız birdenbire 
imana gelen bir payyene benzı -
yordu. Artık karar verrnitti. Mek
tebi bırakacaktı bu sefer annesini 
bulmak için acele etti. Mutat çıkma 
gününden evvel izin alarak evine 
gitti. Furüzan hanım bu sefer çok 
meşguldü. Yaver Sami beyle artık 
serin gölgelerde ,airane başbaşa 
sohbetler yerine salonda gizli fa
kat sözde ciddi müzakereler yapı
yorlardı. Bazan bu toplanqlara ya-

bancı ülkelerin zabitleri de ittirak 
ediyorlardı. Hatti içlerinde bir 
tanesine kartı Füruzan hanım fazla 
iltifat göstermekte idi. Sami bey 
zaman sadrazamının yaveri olmut
tu. 

Pek ehemmiyetli görünen meşgu
liyeti arasında Füruzan hanım kı
zının mutat günden evvel geldiği
nin farkında bile olmamrttı. Hiç 
ısınamadığı bµ ana evinden biran 
evvel kurıtulmak isteyen Feriha bir 
fırsat bularak annesile göriitmeğe 
muvaffak olmuttu: 

- Anne gene mektebi değİftİri· 
yorum ben! 

Füruzan Hanım zihnini doldu -
ran hususi dütüncelerinden sıyrıl
mağa çalıtarak sormuttu: 

- Nasıl? Mektebini mi değİfti
riyorsun? Yoksa timdi de İtalyan
ca mı öğrenmeğe heves ediyorsun? 

Feriha ciddiyetle: 
- Hayır, dedi, türkçe öğrenmek 

istiyorum! 
Füruzan Hanım açık bir istihza 

Feriha ayni sükunetle cevap ve
riyordu: 

- Hayır, çok doğru i9ittiniz ... 
Türkçe öğrenmek istiyorum. 

Füruzan Hanım: 
- Sen hakikaten garip ve e'ksant 

rik ıbir kızım Feriha! Arzularına 
kontradiksiyon yapmak için söyle
miyorum ... Fakat bu orijinal fikir 
sana nereden geldi? Pur lamur dü 
D. ·· ı ıyo. 

Feriha derin derin dütünüyordu: 
- Bilmiyorum anne, bu arzu 

timdiye kadar içimde hiç ses ver • 
meyen bir yerden geldi ..• 

Füruzan Hanım hali. sarsıla sar
sıla gülüyordu: 

- Haydi, hatırın için peki! diye 
yim. Fakat türkçeyi nereden öğre
neceksin? Sana timdi yetil sarıklı 
bir hoca efendi mi bulayım? 

- Yetil sarıklı hoca efendiler 
artık ders vermiyorlar, camileroe 
vazediyorlar anne ... Ben bir Türk 
mektebine gideceğim. 

Füruzan Hanım ayaklarını biri
biri üzerine atarak azametle: 

- Sen rüya görüyorsun galiba 
Feriha! ... Burada gidilecek Türk 

-Hiç inanamıyorum. • , 
- inanınız ... Ben gözlerimle gör 

düm ve onlarla k'Onu9tum. Müsaade 
eder.eniz yarın Er~öy Kız Sulta. 
nisine yazılıyorum. 

Füruzan Hanım o zamana kadar 
Feriha ile asla metğul olmadığı için 
bu arzuıMJna da omuzlarını silkip, 
batını sallamakla iktifa etmitti. 

• • • 
Dam dö Siyonun cilt cilt ezber 

dersleri, Kolejin asri okutma usiil
lerile dolu olan Ferihanın kafasın
da.Y./ karanlık tabakalar birer birer 
kalkıyordu. Filhakika Feriha Fran
sız edebiyat tarihini biliyordu. U
mumi coğrafyayı öğrenmi,ti. Riya
ziyesi oldukça kuvvetli idi. Fakat 
genç kız beqliğini tanımıyordu. 
Dam dö Siyonda sıkı.bir dini terbi 
ye alırken yüzünü bile unutmuttu. 
Kolejdeki odasında aynalarda gü
zel olduğunu görmüttü. Erenköy 
Litesinde benliğini tannnağa bat
lamıttr. Feriha hapishaneden yeni 
çıkmıt bir mahkuma benziyordu. 
Beyninde ve tuhunda perde perde 

Ela gözlerinde derinle,en tebep- F erihanın ruhunu örten kar~ 
ıiz hüzün ıölgeei yerip.i, ıtıklı bir bakalar altında nuru aönd~ 
neşeye vermitti. Ona Türk olduğu mit küçük bir ziya menbaı ~ 
için burada Kolejdeki gibi dudak ~ 
bükülmüyordu. Ona, burada •imdi- Orası büyük dedeıi Seyit P il 

T durağı idi. Ferihanm kalkınlf ye kadar aralarına gelmekte gecik-
."" · · · d d leıi o menbadan hızalmı.tı f,. .M tıgı ıçın sıtem e en can an arka • T• ~ 
datları vardr ... Bu alaka genç kızrn ... Genç kız artık yalnnlıls ~ 
kırılmıt izzeti nefsini tamir ederek rabından kurtulmuftu. Fakat :J 
ona sevimli bir tahsiyet verıiyordu. gınlıktan büsbütün kurtula~• 
Burada Türkün mert ve necip kah- Bu sıcak muhitte kalbi rsrnd~S" 
ramanlarını Amerikalı hatibe gibi naarzlık hasreti derinletiyord11~ 
kana susamı• diye tavsif ederek yü defa evine gideı:ken ruhund• 
reğini kırmıyorlardı. Burada ruhla- kunluklar vardı. · lf 
ra mertlik, insanlık, cesaret ve fe, Kötkten İçeri girince herke•• 
daki.rhk 8.fkı atılanıyordu ... Bura- rette bırakan bir teklifsizlikle ı.11 
da lngiliz zabitlerine verilen ziya- sına ko,arak tuvaletini yaP~~ 
fetlerden değil, lstanbulu saran i- me,gul olan annesini kucak! ı,ı 
tili.f felaketine ağlanıyordu. kaç defalar adeta hırpalar gib,,, 

Burada Vilson prensiplerinden kayıtsız kadınr öptü. Füruza~ 
değil, Mustafa Kemal Patanın ted- nım tatırmı,tı. Garip bir nıe ~-' 
birlerinden bahsediliyordu. Feriha le çekilerek hayretle kızınr ' 11 I 
da öbür arkadatları gibi biliyordu -Bayram mı geldi Ferih•! 
ki burası timdi korkunç bir buhran diye sordu • 
geçiren bir Türk diyarıdır. Bu Türk , (Binnedil 
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ayyareler 
e Radyo 

rl ~ ayyarelerde radyo alıcı ve gön
erı · ·ı .. Ct a etlerinin kullanılmasına 

rıtıııaQde ediliyor. Son zamanlarda 
Yapılan tecrübeler kısa dalgalarla 

• P
1
•11an neşriyatın buna pek elve-

rış 1 1
. . 

f ve sa ım olduğunu göstermtf· 
;'· Bıı sebepten dolayı Alman tay· 
arelerind e telsiz telgraf yerine kı
• dalgalı radyo mürıile ve ahizele-

rırıde . .1 . . k 
r 

·ı 11 ııtı ade edılmesıne arar ve
rı trı • h ış ve muayyen bir tondan da 
ta ~Üyük olan tayyarelere böyle bir 
;;••at Yapılmaya baflanmıftır. 
. . YYarelerle muhabere bulunmak 
İÇırı ayrıca mürsile postaları da bu
ıırıup h .b ··• l 
1 

er poJta tayyareıı u muı·sı· 
eerld·· bl trı e aımı muhaberatta u un-

b akta ve hava hakkında verilen ha 
eri · k d· erı muntazaman takip et.ne te-
ırler 

Dünkü poıta ile son Al -
~~":adyo İstihbarat bürosundan 

'lf•mız bir haberde ayın altıncı 
"11trıa t · · · "h · b· r eıı günü icra edılen mu ım 
b 11 rıeşriyat bildirilmektedir. Ha· 
erirı geç gelmesinden karilerimi-

ze b • d u meraklı neşrıyatı uyurta-
trıadık. 

Mevzuu bahsolan bir tayyare 
•ep t · k' or aıı idi. Fakat bu her zaman ı 
alel"d · b" a e tayyare reportaıını ır 

trıerkeziıı naklederek dinlettiği re-
Port ·1 b" h aı ardan olmayıp ayrıca ır 
/•usiyeti vardı. Kolonya fehrin-
eıı hareket eden bir tayyareye kıs

;: d'!1galı bir ahize yerle,tirilerek 
erlındeki Tempelhol tayyare u

S'ıış trıahalline kadar gittiği müddet
/: yol1a konuşuld~ğ'!. sö.~leri kab

ıle uçuncü ve dôrduncu(Kolonya 
fe Berlin) radyo merkezleri. t"!.a-
1ndan nakledilerek kuvvetlı mur

•ilelerle dünyanın her tarafına ya
Vılrrııstı . . 

Ayni günde seyahat esnasında 
layyarecilerden biri kendisini para
fiitle aşağı atacak ve bunu haber 
Vermesi için kullanıl'?". kısa dai_
lifalı mürsileden nasıl ıstıfade edı
le €ği gösterilmiştir. 
Şimdiye kadar ilk defa yapılm11 

olan bu reportaj her radyo Jinle
Yicisini tayyare ile tayyare istaa
Yonunda cereyan eden muhabere-
Ye istirak ettirmistir. 

N~şriyatın son~nJa len uğrunda 
ölmüş olan tayyareci/erin plaklar· 
d~ ahzedilmiş olan sesleri de neşre
dılmiş ve yaptığı hizmtelerden bah
ıolunmuftur. 

Turgut MİTHAT 
-o--

udapeşte radyosu 
lak yapıyor 
Plakçılarla vukubulan ihtilaflar

dan dolayı Budape,te radyosu ken
di kullanacağı plakları bizzat imal 
etmeğe karar vererek bir küçük a
telye vücude getirmi,, burada plak 
anrejiıtre etmektedir 

Bütün radyo 
merkezlerini 
Tanıtıyoruz 

Bugünkü sayımızdan . iti~r~n 
her hafta bir merkeze aı.~ ~~ııle, 
anten kuleıi, spiker ve mumk_ün ol
duğu takdirde atüdyo ve artist re-

Pari• radyoıru ıpikm 
Edin Ben D-

aimleri radyo meraklı okuyucula
rımıza takdim edeceği~:. . 

Bugün takdim ettıgımız poıta 
yüksek mevcelerdeki Pariı rady.:>
ıudur. Şimdiki halde İstanbul rad
yomuzu en çok taciz eden. 1648 
metrelik bu istasyondur. İkı mer
kezin arasındaki fııekans farkı yal· 
nız iki Jciloıikl' dır. Halbuki iki 
merkezin muntazam dinlenmesi i
çin aralarından - b~gün~ ~~dyo 
makinelerinin tarzı ımalıne gore -
dokuz hatta on kilosikl olma11 
lazımdır. Paris radyosunun anten 
kudreti 80 kilovat olduğuna göre 
pek kuVTetli merkezlerden sayıla
bilir. Son alınan haberlere görıe Pa
ria radyosunun kudreti daha yült. 
sıeltilerek 150 kilovata çıkarılacak • 
tır O zaman Paris daha iyi ititi.-
1~ Fakat bu ıefer İstanbul red. 
yosunun tulümevci değipnek icap 

1 Radyo haberleri 1 
Erica i1Aorini LUksemburgta 
Dünyaca tanınmıt keman virtii<>

zu Erica Morini Lükı.emburg radyo 
ıunda bir konser vermek üzerıe da
vet olunmuttur. Bir müddet evvel 
İıtanbula seyahat ederek F ran11z 
tiyatrosunda keman çalmıt olan bu 
sanatkar 17 tetrinievvel ak~ı sa
at 22,15 Lüksembur radyosunda 
Brahmı'ın eserlerinden ve orkes
tra refakatile bir solist konseri din· 
letecektir. 

ltılyadı da halk alet'.eri 
Bir sene evvel Almanlar halk 

makineleri iami verdikleri üç lam
balı gayet ucuz radyo aletleri imal 
etmitler ve bunları bizim paramız

. la oruzan liraya aattırmıtlardı. Bu 
sene gene bütün Alman firmaları 
bu isim altında gayet ucuz i.letler 
aattırarak yüz binlerce makinenin 
ıatılmuını temin ve halk ara';111• 

da radyonun taamnrümünü muvaf
fak olmu,lardı. 

ltalyanlar da ayni makaatla pi
yasaya bu tipte aletler çıkartarak 
400 liret ttakriben 40) liraya ıata
caklardır. Aletlerin bütün malze
meıi İtalyan mamuli.tmdan olacağı 
bildiı~liyor. 

edecektir. Çünkü bu kadar az fre
kans farkı ile tacizatın çoğalaca
ğından yeni bir mevce aramak mec 
buriyetinde kalınacaktır~ 

Şimdiki halde İstanbul ~lerk<'n 
Paris radyoıunu dinlemek mümkün 
değildir. Ancak İstanbul neşriyatı 
bitince ayar düğmesini biraz yük
sekteki istaıyonlara doğru kımılda
tmca Pariıle kar,ılafılır. Mezkur 
poata yükıek tulümevçlerde çah. 
pn F ranaız iatasyonlarmın en iyi 
i'itileni ve en kuvvetliıidir. Pari
llİ ili.n eden spiker M. Danou "isi 
radyo Pari., diye netriyata bıqlar. 
Ne,riyat soplarmda milli mart 0 • 

lan Maseilleıe terennüm edilmek
te& 

Son ııistem bir radyo merk<ızinin makine dairıeleri 

r--------r--------------------------------------r-------~ RADYO PROGRAMI 

l ı ı e .ı 1111111ıveı t'azır 
ISTANBUL•, 

. 18,3(): Pli.k netriyab. 19,20: Ajanı haberle· 
t-ı, 19.JO: Türk musiki netriyat. (Kemani ~·· 
••t. Mesut Cemil, Muzaffer Beyler Ye Vecıhe 
'!'•dia, Rıza Hanımlar). 21: Ateı • Günet ku• 
lul:ıünden nakil. 21,30: Radyo caz .,e tanıo or• 
lı:eıtra•ı 

223 Kbz. VARŞOV A, 1345 m. 
17.ZO: Piyano konaeri (Schumann) 17,45: 

• Çocuk netriyah. 20: Popüler konser. 20,45: 
nıusababe. 21: Viyolonsel konaeri. 22: Lem• 
~rsten neıeli neıriyat, 22,45: Spor laaberleri. 

,15: Reklam .,. konser, 23.30: Lon.d.rada• 
i,aldeıt danı muaiki•i. 24: Musahabe. 24,05: 

&.na muaikiıi. 
545 Khz. BUOAPEŞTE, S50 m. 
18,05: Edu.ardo Bianco tanıo takmu. 19: 

~iki.yeler, 19,35: Çinıen• orkeıtraaı. 20,50: 
Por. 21: Kabara sahneleri. 22: Haberler. 22., 
~~ Poıta memurlan orkeatraıı tarafuulaa illa• 

1f nıuıiki .. 23,50: Bachman• ıalon kuarteti. 
Kı.,. LÜKSEMBURG, 1304 m. 
l1t1ilia aktL'Dr. 19,30: Hafif •••İki •• da11• 

~ları. Zl: Karııık konaer. 22. s..ıfo,.ilr. mÜ· 
~ııeaeıinia •ercliii konser. 22.30: Haberler •• 

Doıu haberleri. 23: Karrıık ko•Hr. 24,30: 
•nı mu•i.ki•İ. 1: Cece muıikiai. 
Kbs. PRAC., 470 m. 
11• M. Oatr••a radyo orke•traıı. 17,SS: 

CocUA bikiyeleri. 18,55: Almanca musikili net· 
tiyat, 19,55: Haberler. 20,05: Mu .. habe. 20,20: 
l\ua.rtet konseri. 20,35: Muaahabe. 20,50: Pl&k. 
20.SS: Mu.sahabe 21: Senfonik konaer. 23: 
liaberler. 23,20. Plik 23,25: Son haberler. 
'b.30: Schramme1 muaıkisi. 
~ K HAMBURG, 332 m. 
111 • Konferans, 19: Skeç 20: Schramm.J 

~"-dııaı 20,35 Spor 20,55: Ha Ya raporu. 21: 
)' •erin denizi elrafmdan isimli muaıkili pİw 
if••be 22,20: Piyano konseri (B•tbo•nı.) ZJ: 

59 
rler, 23,30: Dana....mu•ikiıi. 

l 2 Khz. ViYANA, "47 ... 
l. &.Ao: Plak. 19,10: Fôlh • ..,oaik r•rlı ııulat 

•rtet• ~ı 
10 

1• 19,40: Mu•alıaahıe. 20,20: Sonatla!\ 

1~ 1 ı Oıbr Stra-.aan "Ro..dan dit! Liebe11 
() 1 0 Per•ti. ~~: H..ı..rl.r ıpor. 2J.S&; "- mu.-.. 1». Pülı. 

1
22 Teşrinievvel Pazartesi 
STA.l'<llUl 
18,;ıo 1 

l'İi.rJc. ...:a ... r~•.n.nzca ••rı. 19: Koaf.rans. Hl 30. 
d~t, k:~nı •~ı lıetriyah. (EL.rem. Ruıen, Cev· 

•nı CeYdct, Şeref, lhrah;"'I n vlf'r •• f 

Vecihe Selma Hanımlar.) 21,20: Ajan• Te 
horsa haberleri. 21,30: Bedriye Raaim haıu· 
mın iıtiralc.ile caz Ye tanıo orkeıtra•ı. 

223 Khz. V ARŞOVA, 1345 m. . 
16,45: Hafif muıiki. 17.45: Dera. 17: Pıya~o 

muıikiıi. 18,25: Musahabe. 18,35: Senfonık 
konıer. 18,SO: Muıababe. 19,15: Piyano. t~i~oıu 
19,45: Muhtelif bahisler. 21: Danı muııkııı. ~ı, 
45: Haberler. 22: Senfonik orkestra konıerı. 
22,45: Musahabe. 23: Reklim •• konıer. 23,15: 
Danı muıikiıi. 24: Musahabe. 24,05: Dant1• 

de•arnı . 
545 Kh•. BUOAPEŞTE, 550 m. . 
18,.30: Konservatuvardan nakleo. Lıı&t,ın e

aerlerinden konıer. 19,50: Konferans, 20,20: 
Çiabal konnri. 20,50: Musahabe. 21~: Viya· 
aadan naklen T oıcaninin idaresinde fılharmo
nik heyeti tarafından konser. 23,40: Halterler. 
24: Ci•ene orkeılraıL 

Khz. LÜKSEMBURG, 1304 m, •• • 
t • ..-içre akıamı. 21,40: Akordeon mut1luıL 

22: Haberler. 22,20: Operetlerclea parçalar. 
22.35: Borıa. 22,40: Pli..k. 23: aKntık rady• 
orlr:e•traır. 24: aKuıık trio konseri. 24,30: 
Daa• muıikiıi. 

Kh•. PRAG. 470 •· 
18..S.S: M. O•traYadan radyo orkeıtraıs. 

17.SS: Cocuk netriyab, 18,10: Muıa.babe. 18_20: 
Plak - Musahabe. - Plak. 18,4S: Keman kon· 
•eri. 19,10: Ziraat. 19,20: Almanca nefrİyaL 
19,55: Haberler, 2(1,10: Plik. 20,15: Ruıça 
haberler. 20.30: Musahabe, 21,IS: Konferanı. 
21.30' !yi perdelik ''mikado., ismindeki operet. 
23.15• Plü. 

904 Kbz. HAMBURK, 332 m. 
18.30: Gençler~ dair neııriyat. 19: Pı.fusahabf', 

20: aKrıtık lc.onıer. 21: H.aberler. 21,15: Milli 
aetr•1•t. 21.SS: Serenadlar. 22,25: Neıeli ta· 
sannili oeıri7at. 23:20: Orlc.eıtra. 24,20: Opera 
Te operet mu•İkiai. 

S92 Khz. ViYANA, 507 m. 
18,.30: Yeni rn.uıikiıinaalar 19: Muhtelif. 21, 

25: S.,.fon;k lconaet. (Bern.hard Paunıartneria. 
tdareairıde.) 22,45: Holzer radyo orkeıtra11. 
23,30~ H.ı.berler, 23,50: Konaerin devamı, 24,45: 
Dana maıilJıa. 

23 Teşrinievvel Salı 
ISTA.NBUl.ı 
18,::SO: Pl.ilıı: n•triyab. 19: Meıut Cemil Bey 

t•rafı0:dan çocu!ı:lnra mn5al. 19,30ı Türk mu· 
ıiki ftC'friyatı. (Stüdyo an:ı heyet.i •e Nedime, 
Me"lika Jtaınıml.ar.) .?o .. ;S: Münir Nureddin B. 
Yt' ark.adatları. 21,20: Ajan~ -we borıa h.aberl_. 
ri. 21,30: Radyo ~az we tauıo orkeıtraıı. 

Z23 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
l 1.30: Hafif musiki. - Muıahal>e. 18: Oda 

musikisi. 11,35: Piyano refakatile farkılar. 
18.SO: Muhtelif, 19,lS: Piyano konaeri. 19,4S: 
Edebi1at. 20: Şarlc.ılar, 20,30: Plü:: - Muaaha· 
be. 21: Vi~a?~ m.uıikiıinden müre1'kep bir 
radyo popuırıaı ( ıolut ıanatlc.arların i,tirakile.) 
21,45: Haberler. 23: Konıer Ye rıeklim. 23 15: 
Danı muıikiai. 23,45: Milli Leh mar9ı. 24 ÖS: 
Dana muaikiai. ' 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18.30: Taıanni. 19: Hafifi muıiki 21: Muh· 

telit. 21,50: EbuTdo Bianco tanıo orkestrası. 
22.~.= Haberler, 23:, Yaylı .. :ılar kuarteti. 24: 
lnıılı:ıce konferans. "What Jtıe Britiıb tike i• 
Hunıary,, 24,10: Çinıene orkeıtıraıL 

Kbs. LÜKSEMBURG, 1304 ın. 
Belçilıı:a alctanu, 21,35: Muaakabe. 21 .W: 

Akordeon muai.ldai. 22: Dün7a haberleri. 22,ıo: 
1-Juaahabe, 22.35: BorN. 22,40: Karıtık kon• 
a~r. 23,15: Ye•i danı muıikiıi. 23,30: Seafo· 
nık Belçika muıikiai • 

Kh•. PRAG 470 m. 
17,20: ~oro koaıeri. 17,45: Çocuk ... ,rİJab. 

18,05: Pl~k. 18,15: Mu••i>abo. 18,25: Plik. 
18,05• Plak. 18,15• Mu•a.babo. 18,25: Plak. 
18,35: Almanca dera. 18,50 Orkestra r falıati• 
),. aolo kema~ konıeri. 19,10: Bora•, 19,20: 
Alm~nca. netırı1at. 19,55: Haberler. 20,10: Ta• 
ıannı. 20.30: Mu•ahabe, 20,45: Plik:. 20,SO: Na· 
poleon. -Musahabe. 22,30: Keman kon•eri, 
23: Haberler, 23,15: Plik. 23,30: Jn,.ilizce ha· 
berler . 

904 Kbz. HAMBURG. 332 m. 
18,30: Kadın !·~~i. 19: Muaahabe. 20: Ealı;i 

Pone~anya muııkııı. 20,40: Orkeatra refaka
tile pıyaao muaikiıi, 21: Haberler 21 10· M h· 
t~lif. 21,30: "Mudder Mewa., iıimij b~t ~er;e. 
l.k dram. 23: Hahf'rler, muaahabe. 23 45. Plak 
24: Cece muajkiai. ' · · 

592 Kbz. V IY ANA, 507 m. 
18.25: Şar.lıı:.rlar, hafif havalar. - Muht rf 

19.55: Weberin "Der Freiıchij" 0 •' M b ,, peraaı. 

23: uıaba e. 23,15: Holzer rad70 orkestra· 
af, 23,30: Haberler. 23,.50: Konaerin deYamı 
24,45: Cece 1'.onaeTİ. · 

24 Teşrinievvel Çarşamba 
ISTANBULı 
18,30: Fransızca ders. 19: Plik netriyah. 

19.30~ Türk mu•iki netriyab: (Ekrem, Ru,en 
CeYdet, Necati, $e•ki, Muatafa Beyler Ye Ve: 
cih•. Semiha h.!ınımlar.) 21.20: Ajana •e borıa 
la:\berlerl. 21,30: Stüdyo caz Ye tanıo orkeı• 
traır. 

En yeni bir rekor 
Radyoda bin opera 

temsili dinleniı 
Çekoılovakyada bir lise mualli

ni Mr. Pataky Viyanada çıkan 
'Radio Welt., mecmuaaına gönder· 
iiği bir mektupta 1926 aenesinden
oeri radyosile dinlediği opera tem
silleri hakkında entereaan bir iata-

Paria radyoırund« küçük .,. daha l>ü
yükçe çocuklara mahııra nepiyatı 

tertip ede-n Mme. s ..... nne 

tistik cetveli göıtennittir. Bu zat 
sekiz r.ene zarfında muhtelif rad· 
yolarda günlerile kaydettiği 1000 
operayı muhtelif radyolardan din
lemittir. 

Mr. Patakynin iıtatistiği netice
sinde fÖyle bir tasnif yapılmıttır,: 

Aida operaat 30 defa, Butterfly 
34 defa, Balyaço - 26, Cavaleria 
Ruıticana - 26, Faust - 31, Can. 
tes Hoffmann ve Noce de Figaro 
operasını 15 fer defa, Fidelio -12, 
Don Juan 10 defa, Barbier de Se
ville - 13, "Saraydan kaçırıht,. 

- 10, Freiıchütz - 9, Uçan Ho
landah- 12, Henzel und Gretel 
- 8, diğer operalar da 3 ile 9 de

fa kadar dinlemİftİr. 
Mumaileyh bestek?rların her bi

rinin kaçar operasını dinlediğini 
de bildiriyor: Puccini'nin 94 opera
sını, Yerdinin 138, Wagnerin 126, 
Mozartın 67, Mascagninin 32, Do
nizettinin 21, Offenbachın 17 ve 
Smetananın 40 operaunı dinlemit
tir. 

Profeıör operaları hangi ~erkez
lerden dinlediğini de yazmıttır. 
Operalarırı 231 tanesi Viyanadan, 

258 zi Budape.ıeden, 29 zu Berlin
den, 44 dü Bründen, 69 zu Pragtan, 
39 zu Münihten, dinlemittir. Buna 
mukabil Daventriden yalnız 2, ve 
daha bir çok yerlerden bir kaçar 
opera dinlemittir. 

223 Khz. VARŞOVA. 1345 m. 
17ı Salon orkeıtraaı. 17,45: Çocuk neıriyab, 

18: Orkestra konaeri, 18,25: Muaahabe .. 18,35: 
İtalyan ıarkıları. - Muaahabe. 20: Hafifi mu· 
sik~ (operet parçaları.) - Muıahabtı. - Kon· 
ıerın devamı. - Muhtelif, 21: Plak. - KonfM
ranı, 22_: Chopinin eıetlerinden konser, 22.40: 
1:'•rannı. 23: Reklim Ye konıer. 23,15: Seıli 
fılmlerden pl&klar. 23,lS: Dana muıikiıi. 

545 Khz. BBUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Çin.ıeen orkeıtra11. 18,50: İtalyanca derı. 

19,~0: Plalıı:. 19,50: Hika1eler, 20,30: Operada 
•erılecek temıili nalıı:il. 23,30: Dana musikisi. 
24.20: Ric~ Siıan takımı. 

Kh•. LUKSEMBURG, 1304 m, 
Avusturya akıamı. 21,35: Akordeon muai

kiıi. 22: Dün7a haberleri .22,20: Radyo or• 
k~~traar. 22,35: Haberler. 22,40: Viyana muıİ• 
lı.111. 22,30: Senfon.ik Viyana konseri 24,20· 
Plik. · • 

Kh.z. PRAC, 470 91 , 

16,&Sı Kar111k muaikili rııeıri7at. 18,50: Plak. 
- Muıah.ab.. 19.20: Almanca neıri1at. 20 10: 
Aıkert lc.orıaer 20.SO 5· • . ' B -ıc. ld '. : ıyaaı neırıyat. 21,55: 
it ru ••. en nakil. 21,30: Belçika için orke•tra 
~~ıerı. 22,15: Brü.lıı:ıelden naklen Çek muaİ• 

km. 23: Haberler 2315· Pl"k 23,30 F ca ha~erıfff. • ' . a • : raa.ıı&• 

904 Khz. HAMBURG 332 • 
18,30: Hôk•r• 1a,so.' ş· 1 ·h ıı. 19 30 Plilr. · · ıma a ıarlulan. 

2 : ff L • - Mu1&b.~be. 20: Eıki danslar. 

Ge
l. 1 .~ •rleT. 11,JO: Pıya11.o konıeri. 21,35• 
nçı11:ne · t 22 R • 

nili.) 23• Jr~a ı'' : a~yo parçaları, (las•n· 
•ı.• • • er er. •• ••ıre, 24: Fantazi mu• 

•ı-.:ı, 

592 Kı.,. ViYAN,\, 50 7m. 
18,30: Yeni Vi.ya .k. • 1 M 

20 20· A k • •• muaı ••ı. 9: uıahabe 

A
,'

1 
. ." 1. 1 erı konıer-, - Muıahabe. 21 40: 

" ua ıte. 22• aKr k · • 23 10· M 
5
· h .• •t• netrıyat. 23: Eıperanto 

z.!1
30

: H abx 
1
c onherrin idaresinde konser. 

K
' ·, ka er e~. 23.SO: Konıeria devamı. 24 45: 
urte onaerı. ' 

25 T eşrin!evvel Perşembe 
ISTANBUL: 
1.8•30: PIAk neıriyatı. 19,20: Ajanı haber· 

lerı: 1!,30:_ Türk ınuaiki neıriyab: (Kemal Ni· 
7azıİ •mı Beyler Y• Hayriye, Müzeyren Ha· fnrn ar.) 21: Selim Sırrı Be ylarafından 1'.on· 
eranı. 21.30: Stüdyo orkeatra11, ye u.a.ı. 

223 Kb2. VARŞOVA, 1345 m. 
l8,4Sr Taıannili hafif mu•iki. - Muaahabe. 

19,15: ~uartet konseri. 19,45: Muıahahe. 20: 
Taıann~ (opera parçaları.) 20,20: Aktüalite. 
21 : Hafıf orkeıtra •• taıanni konseri. 21,45: 
Ha~erler. 22: Senfonik orkeatra (akıam kon· 
aerı.) 22,45: Mu•ahabe. 23: Konser ve rel.;lanı. 
23,15: Dana muaikiıi. 23,45~ Musahabe. 24,C'.i: 
Danarn deYamı. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 "" 
18,35: lnl'ili.zce mu•iL..i heyeti. 19.SOı Darı. 

) 

• 

Berlin radyoıunun amplifiltatör kontrol me.wa r 

20.20: Boıracıa konaeri. 21: Muaahabe. 21,35: 
Mae~l'. ~arkıla~r. ~2,S_O: Haberler. 23,10: Ope.ra 
mu11kuı (Ra,tetın ıdareainde) 

Khz. LÜKSEMBURG 1304. m 
~iman ak~amı. 21,35: Ôrlıı:eatra .konseri. 21,50 

~laJc, 22. Dunya hal>erleri. 22,20: Pli.k. 22,35: 
orıa ~,~O'. Taıannili konıer. 23,10~ Al. 

man muaıkııı. 2350: Oda muaikiıi 24 25· D 
muaikiai. ' ' · anı 

Kh•. PRAG, 470 m. 
}8,20: Taıannili konşer. 18,40: Pli.k, 18 45· 

Zıraat. 18,55: ~imanca neıriyat, 19.SS: H~be~ .. 
leı:._. 20,10: Pla~. 20,15: Ruıça derı. 20,3(): 
Plak._ 20,50: Vıyolonıel lıtonaeri.. 21 05· R d 
yo pıyeıi. 21,55: Keman konıeri 22: S. t a • 
"· 2_1,15: Brüno rad1 o oırlc.eatr~ıı iJ :;. •er•· 
mu11kiıi.. • • · •• 

904 Khz. HAMBURG 332 
20· Sonbah ' m. 

uci . .a~ ~va.la~·· (orke•tra.) 21,15: 

22 
JOn te.1., ıaımh Schıllerin muaikili temıili 

,45: So1ıat muaikiai 23,20· Mu ·1ıı:·ı· . • 24· N ı· ' · u ı ı netrıyat. 
· •te 1 muaiki. 1: Cece lc.onaeri 
592 Khz. VIY ANA, 507 m. • 
20,10: Musahabe 2015· M ·• ·ı· · 21,35· A'- - I' ' • · u.a.uu • neırıyal 
.. _- -.:tua ıte. 21.SS: Senfoailıı: Viyaaa ma· 

tıkııı. 23,30: Haberler 23,50· Ak k . 
1: Danı muai.kiıi. · · f&at onaerı 

26 Teşrinievvel Cuma 
ISTANBUL, 
12,30: ~li.k neıriyab. 18,30: Pli.lıı:: neıriyatı. 

19,2~: AJ&n• h.aberleıri. !9,30: Tü.r lr.muaiki 
neı~ıyab: (Ekrem, Ru,_, Ce,,det Beyler ye 
Vec~he, Nas.an Feridun ye Şükraa aHnımlar, 
Oırrık efendı.) 21,20: Ajan• Ye boraa haberleri. 
2~,~: Radyo orlıı:eatraaı tarafından danı mtt• 
•ıkııı. 

Z23 Khz. VARŞOVA 1345 "'· 
10,45: Hafifi musiki (taıannili.) 17,-15: Haa· 

talara mahauı netıriyat. 18,15: Piyano konseri. 
18,50~ Muıahah«o. - 19,15: Polonya ıarkıları. 
19,45 •• Muaah.•be, 20: Pi.ile. _ Musahabe. 20,. 
30: Pi.le.. (Çıncene orkeatraıı .. ) 20 45. M 
lıa.l>e. ~1.15ı Filharmonik heJetl ~ar~fandusa· 
•enfonı~ ~onıer-. 23,30: Şiirler. 23,40: Rekı::. 
Y• musıkı. 24~ Muaahabe 24 05· D . 
Liai. · • · ana muaı· 

545 Khz. BUOAPEŞTE, 550 m. 
18,35: PliıL... 19,10: Spor. 19,35: Stenorafi. 

19,50: Taaa.ınili konaer. 20,30: Konferan•, 
211 Budap~•t• lıonaer orkeatraıı. 21,45: Hari• 
ci •İyaıf'te dair konferans. 22,30: Haberler. 
23,40: Çincıf'ne ot ~eıtraat. 

Kh•. LÜKSEMBURG, 1304 m. 
Holanda fllk4aıuı. 21,35: Kabara numaralan. 

22: Dünıa haberleri. 22.20: Taıannili konaer. 
22,35· Borra. 22,40: Taıannili kon•erie de· 
Yamı, 22: K ... rıtık konaer. 23,50: Radyo orkf!a• 
traıı. 24.301 Hill ... kon••rİ. 24,4S: Plak. 

Kh.z PRAC. 470 m. 
19,20:. Alnt•Dc' neıriıyat. - Muıahab.. 20,4Sı 

Pl&lr. 21: Smetanan.. eMtlerhııd•• Od opere 
temaili. 23,25: rı.ilıı:. Z3,30: Raaçıa haberler. 

904 Khz. HAMBURG 332 -. 
19: Od.. muıilıı:.iai. - N-..... aı Hafif 

mu•iki. 20,45: MuıahaM. 21: Halteri•. il 1 .. 
"Felix. contra U.S.A_ iıiml ••dldli ...:.a. 
22,15: Mo:ırarbn popüler eMılca' ' • Da Ha. 
b"rler. 23.20: Konıer. 14r ~ •mlldel. 

592 Kbs. V 1 YANA, 1i07 a. 
18,25• ı .. ıyan ıarlalan. - Müulif. lt,Glı 

Muubabe. 20: Haberi•. 20,IOı Mili -"7•1. 
20,30: Danı muaiki•i. 22,.IO; Hafta ...._.erl.ı 
22,45: Beetho•enin .iyoloa..& eMl'leriaıl
konıer. 23,10: Bar 111aaikiei. Z3,3Ch H .......... 
23,50: Bar muaikiıiaia dn--. 

27 Teşrınievvel CI......., 
ISTANBUL, 
18,.J<h Pliılıı:. n•triyata. Ilı Frt .... 8' 

JO: Türk muıiki aeırb'abı (F ....... ...,. 
Hanım, Refik, Fikret Be,.._) Ilı Etnf ..... 
Bet tarafından koaf....._ 11.»& 51111,_ -
Ye tanın orkealraır. 

223 Kbz. VARŞOVA, UC a. 
.llt45: Pli.k. - M-•n•ı Ilı Pi,w .... 

ıerı. 18,30: Taıaa•ili. l .... ı Mm·•·\ct laall 
Kore llonaeri, 19,4S; M'Me'·h ..... , H;i'ii 
Muıiki. 20,20: Koaf--. ..-, ..... -'9 
kinin dewamı. 20,45: M-c+·h Ilı P;,... Nır 
fakatil• tasannili 21.-ı Hll:ı lcr. il•• ..... 
nhabe. 22: Senfoa.ik ........_ k....,;. 119ı 
Mu•ahabe. 23: oKa..., •• relda.. il.il• DAM 
muaikiıi. 24: Muıa.U ... .._ VU--. ..:... at. 
35: Pli.k. 1: Danı rauikiai. 

545 Kbz. BUDAPEŞTE 1110 • 
18: Triyo konıer 11.41: • Telu.ik ...li•nt 

19,lOı Amele taıanni lr..oroc& ID.18ı M,,8 ,L •• 

be. 23,10: Son haberler. 13,Jlı Çia_. ......_ 
traıı. 24: Friedlin idareıWe opera orkocn.• 

Khz. LÜKSEMBURG. 1304 •· 
Frantı& aktamı. Şarkılar. 22: H ... rler. 11,11 

Radyo. 23: Musahabe. Z3,.GI: Kanı• "-""'• 
23,20; PIAk. 23,.30: Cabı ıhare kea....t 

Kh•. PRAG 470 m. 
18,05: Taıannili pir••• m•ıUdci. - -... 

hah•. 18,35: Plôk. -Ma..ı..ı... 19 .. ı ._ 
ca netriyat. 20,45: Plik.. ZZı Hal kc, ..... 
Radyo orkeatraıı. 23.llı Plik.. ..... lleıfil 
n1uaiki, Ye danı pa,..lan. 

904 Kb,. HAMBURG,, - -. 
19: Pl!tk. 19,35: M • •• »: ...... _. 

:uka. 21: Haberler. 21, ....... ,. F...._," ..... 
li muaikili piyeı, 23 ......... 23.JOı M•liki 
p•rç•l•rı. 24: Dana •..ılüai. 

592 Khx. ViYANA, I07 •· 
18,10: Bando mızdca 11.JOı Halk tarlal.cw. 

20: Haberler. 20,10: A,.ldr. tli•J"a ..ar.~ a 
30ı Piyano konseri. 21,lOı Ma ....... ıı-. 
Sıefan kuleıi etrafıncla QiaU ....U.. ..... ... 
puriıi. 22,50: Bando ...... İci. ll.llt .... 
berler. 23,50: Dana -artıl M.lli ...... 
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Milliyet'in Romanıı 13 

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

Kindar bir nazarla bana bakıyor
lardı .•. Acaba casus olma~ın? 

Hülasa . J 
"'Marthe Ricbard Fransa mukabil ca

susluk teşlriHltı tarafından Stokholm'e 
gönderilmektedir. Orada Alman casus
Jarile münasebet peyda edecek ve onla
rın faaliyetlerini öğrenecektir. Vapurda 
İngiliz karakollan kendisinden şüphe et
mektedirler ve ona bazı sualler sormağa 
ba~lamışlardır. ,. 

-Fransız mısınız? 
- Evet ••• 
Kağıtlanm elden ele dolıqİyor

du. Diğer yolcular sanki intikam 
almış gibi beni uzaktan seyredi
yorlardı. Arkamdan eksik olma
yan fakat emellerine kavupna
yan a•ıklar kindar bir nazarla ba
na bakıyorlardı. 

- Acaba caaus olmasın? diyor
lardı. 

Şüphe saridir. Ve hele harp za
manında ufacık bir tüphe dalga 
dalga büyür ve adeta bir roma
na mevzu olur. Bahriye zabiti ba
na doğru yaklattı. Fransızcayı ağır 
ağır kon1Jluyor, kelimeleri, sanki 
kırılacak nadide bir malmış gibi 
arkası ark.asına diz·İyordu. iyi bir 
sporcuya benziyordu. Ciddi, so
ğuk, temiz, elleri çilli bir adamdı. 
Sordu: 

- Nçin yalnız seyahat ediyor au
nuz. 

- NifaDlrnı& gidiyorum. lırveçli 
bir doktordur. 

Fransadaki aileme, vazifeme, İs
veçte ne kadar zaman kalacağıma 
dair bir kaç sual daha sordu ve 
ayrıldı ... 

Biraz sonra kül rengi İngiliz ge
misi bizden yav~ yavaş uzaklaşı
yor, bizim vapur ise timale doğru 
ilerlemeğe, biz gene eskisi gibi ko
nutmağa, batlıyorduk. Jspanyol ise 
tekrar hararetli nutuklarını irat e
diyordu. 

Güne,li bir sabah vapurumuz 
birdenbire durdu. Şaşkın bir vazi
yette lı:abinemden çıktım. Her aa
ıbah kapımın önünde benim uyan
mamı bekliyen lspanyol ifık ora
da yoktu. Bu, fevkalade ,eyler ce
reyan ettiğine bir delildi. 

Birdenbire, bir korku ürpermesi 
hissettim: Güvertede alman balı
riyesine mensup zabitler dolıqı
yo:du. Rüya görmüyorum. Düf
manlanm yanımda idi. Harptenbe
ri Almanları ilk defa aörüyordum. 
Ve onlan mağlup etmek için çalıf
mağa gittiğim bir esnada görüyor
dımı. 

lngilizlerden daha az ciddi dav 
randılar. Çünkü memleketlerine 
yaldafıyorduk; öyle bir yer de idik 
ki herkes kolaylıkla kontrol edile
bilirdi. Bana tek bir keliıne bile 
sormadılar. lsveçe aldığım bilet 
kendilerini tatmin etti. Mademki 
Almanyaya gitmiyordum; onları 
o kadar fazla alakadar edemezdim. 
Acele etmeden sistem dairesinde 
hareket ediyorlardı. Kimseyi soy
mamıtlardı. Yataklara da dokun
maınışlardı. 

Bir kaç saat seyahattan sonra 
Toninge~'de karaya indiın ve ora
dan trenle Shagen'e gittim. 

. D~m~ayı adam akıllı göre
bıldım mı? Ne gezer. İpnotizma e
dilmif gibi idim. Daima vasıl ola
cağım gaye ile mefguldüm. Hatta 
llend.im için yatamadığımı bile his
ıetmıyordum. Vazifemin bana ver
~ğinde~ ~atka her heyecan bana 
yabancı ıdı. 

Harici manzaram itibarile aaJrin 
ıörünüyordum. Halimde et~annı
dan, serbestçe seyahat eden, zama
nı bol, yarım dütünmeyen bir ka
dın olduğum zannedilirdi. 

.. -:. Asıl Stokholm.' de Almanların 
büyük casusluk merkezlerini ke,
f edeceksiniz! 

Acaba bunu keşfedebilecek mi 
idim? 

Yaklattıkça, kendime itimadrm 
fazlalafıyordu. Daha az meyustum. 
~uvaff?-1< olmak için sarfettiğim 
ırade hıç bir kedere meydan bı
ra.lu~uyordu. Kalbim rahatlamıstı. 
Yemden tabii bir fekilde atmakt 
devam ediyordu. a 

J::othenburg ... 

Danmnarkalılara karı'ınr' bir çok 
Alman var. Daha ziyade bir Cer
~? .-.hri. Aıtık tamamile siperin 
öbur tarafında düfDJ&n mmtaka-

mıda idim. Kısa bir yolculuktan 
sonra Stoldıolm'e vuıl oldum. 

Esrarengiz 'Frauiein,,i düfiinü
yordum. O kız kıi, Almaııya onunla 
iftihar ediyor, Fransa askeri ma
hafilinde ve ismi koıkarak ağıza 
alınıyor. Hiç bir Fransız memuru 
onun izini bula.madı. Ve bu dahi 
casus butün kuvveıile vatanına hiz
met ediyo~ 

Onun kadar kuvvetli, onun ka
dar mahir olabilecek mi idim? O
nun Almanyaya ettiği hizmet kadar 
ben de Fransaya hizınet edebile-
cek . 'd' ? mı 1 ım. 

Yüzbafı Ladowı: bana: 
- Siz genç ve güzelsiniz demit

ti. 
Evet, fakat güzellik iki tarafı 

keser bir kılıçtır. 

Stockbolmde bir 
Fransız kadını 

Acaba yolda değil de zaman 
içinde mi seyahat etmittim? Stok
holm, huzur içinde, faal, reııkli, 
hayata açılmıf bir şehirdi. 

Pariıi karanlık içinde bırakmıt
tım. Paris, binalarile, sinirli gülüş
lerile, zifiri karanbklarile b~tan 
aşağı keder içinde idi. Stokholm 
de ise, timdi, sulhün ve huzurun 
neteli bir havası içinde bulunuyor
dum. 

Hiç bir klavuzum yoktu. Ne ad
rea, ne de buradaki Framız diplo
matlarma verilecek bir tavsiye 
mektubu. Yalnız Kari Mathen'in 
ismini biliyordum. Hiç 1-imseden 
ihanet görme-mek için yalnız gel
mittim. Ve yalnız b~ıma kendime 
bir veche tayin edecektim. Evvela 
bir tecrübe devresi geçirmek laznn
dı. Yorulmak bilmeyen sabrım, bir 
sıkınhya uğradığım zaman bana 
yardım edecekti. 

-Bitmedi-

SPOR 

Süvarilerimizin 
Viyana da 
Muvaffakiyetleri 

ANKARA, 16 (A.A.) - Viyıuıa. 
~ manialı .t y..,larma. itti 
nılıt e<Mm 7 millet ar,.rdwi müaa. • 
b..b netic~ a,a.iıcladr; 

Bu y....,t.a manialar pdı: heybetli 
ve çetin idi. Üç tane 1,60 üç tane 1,50 
anüteb.Jüsi 1,40 yük-*liğinde olan 
14 mania mevcuttu. Ve ilci tane de 
beter met1"elik Iıe..dek ma.ni vardL 
Her .üvari ayni hayve.ıı)a bu mi.ıııia -
yı iki defa apuya mıecburdu. Bu mü
aabakayı ilk defa hata.ııız ve aüratJe 
bitiren bir Fransız zabiti oldu. Ve şe
r<ef direğine Fransız bayrağı dikiHi. 
Sonra gel- birçok ubitler bu ~ 
cey; bir türlü geçeoıiyorla.rdı. Pek yük 
ııek ve güç olan mania.lan aşal>ilmelı< 
için binicile.- hayvanlarını fazla sür -
mekten çekiniyorlsrdı. Nihayet zabit
leriınizden birinci mülizün Ce vat Rey 
Güdük adındaki hayvaniyle bu miiaa.• ı 
ba.akyı haU....z olarak b..•.r.n~" ır- ~· 
direğinde Türk bayrağı azametJe yük 
seldi. Ve ayyıldız Viyana müs•b•k!l 
aa.ha.smda wnıuni tesfiy~ kadar şe
refle ..allandı. durdu. lsatka ILÇ .,... 

bizim binioimizden daha seri netice a
lamadı. Bu netice aü"'8rilerimizin Nis
te aldıklıırı derecelenlen daha mükem 
meldir. Ve loendilerine beynelmilel 
aahada parlak bir m.mri bemİn etm.İ§
tir. Tasnif ura11 §Öyledir ; 

l - Franaa, 
2 - İtalya. 
3-Hollıuıda 
4-Türkiye 
5 - Macari•tan 
6 -Avusturya, 
7 - Çekoolovakya o ..... 

Grup birindlikleri 
latuııbul ve Bursa ,....piy-1an a

rıumda dün yapdan Türlüye futbol 
apnpiyonluğu grup birincilikleri final 
maçm.ı lstanbul Jam.Piyonu Beıikla§ 
takımı 6 - 2 kazandı. 

Eskrim birincilikleri 
l10tanbul ırüreı, h<ı4<• ve edaim .he

yetinden: 
934 Rnesi 1 stanbul eskrim bicincilik

.leri müsabakası 19-10-934 cuma günü 
saat birde Beıiktaş klubü idman salo
nunda yapılacaktır. 

Müsabakalara İ§tİri.k edecek ııwı • 
takamızxiı milseccel eskrimcilerin leva
zırnable birlikte mezkur gün ve saatte 
Beşiktaş klübünde hazr bulunmalwı 
tebliğ olunur. 

Dr. A. KUTIEL 
Karakay Topçular caddesi No. 3 ! 
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Jandarmalardan 1 BiT pürüz daha 
Kaçan suikastçı da Kalkıyor 
Y k 1 d (Başı 1 inci aah1Iede) 

8 a an ı ıiııi M. Holsteadt bu hu&UMa fU beya-

l Çalıştıkları yere üsteli 
para da verenıler var! 

(Başı 1 inci sahifede)" 
- Evet, bemml demiıtir. 
Bundan sonra maznunlarm dillen çö-

2ülmüştliir. 
Novosti gazete&inin müdürü öldüriil· 

-dükten sonra, katil ve arkadaşları balya
ya geçmiıler ve ltalya Hükômeti kendi
lerini tealim ebnemiştir. Oradan Maca • 
ristana geçen katiller, Ustafi denilen Hır
vat tethişçilerinin karargah kurduktan, 
Y ugoıslav hududu civarındaki Y anka Pus
ta ismindeki çiftliğe gitmirlerdir. 

fki suikastçı Yanka Pusta'dan doğru
dan doğruya Zürih'e hareket emrini al
mıılardır. Zürih'e ırelince daha ôstasyon
da Hırvat ibtilru teıkilatı reisi Pavelitch' 
in- sağ kolu olarak tanınan Szabo ismin
deki bir şahıs kendilerini karşılamıt ve 
liizungelen talimatı orada vermiştir. Sza
bo'nun yanında da bir adam ...,rdı ve hu 
adam Kral Alelrsandr'ı öldüren KJemen'
clir. 

Suikastçılar Zürih'ten Lozan'a geçmit
ler ve orada ellerindeki muntazam Ma
car pasapo0'15an, timdi Paris zabıtasının 
elinde bulunan sahte Çeı.oslovak pasa -
porılarile değiıtirilmi§tir. 

Gene lıöitiin lııııfile 29 eylül alqamı Le
man gölünü geçerek Fransız toprağına 
ulatmı;lar ve E "'8n tariki le Parise var
mqlardır. 

Szabo ve Klemen Pari&'ten Marsilya' • 
ya gitmiılerdir. Eğer MarsilYB'daki ıui· 
kast akim kalsaydı, kafile reisi Szabo Pa
rİ• civannda bulunan arkadatlanna tali
mat verecek ve bunlar suikastı Pariste 
tekrar edeceklerdi. 

Ustasi tethis teskilô.tı nedir? 
Ustaşi

0 

denilen' c~yet Hırvatların 
Sırplardan ayrılması gayesini i6tihdaf ~ 
den bir tetbit teşkilatıdır. Katil Clemen 
bu teıkilata mensuptu. 

Bu teşkilatın mahiyetini anlamak için 
Hırvatistanm Avusturya ve MacarisUana J 

bağlı olduğu zamanlara kadar çıkmak la
zımdır. Haheburg hükumetleri dil ve ırk 
birliği olan Sırplarla aralarını daima açık 
bulundunnak için, bilhaosa dini cephe -
den iki taraf arasına nifak koymağa ça· 
lıımışlardı. Bu maksatla da bir Franlrist 
partioinin teteW<ülünü teıçi etmişlerdi. 
Bu partinin iaaB, başmda bulunan lvan 
Frank'a Uıafe edilmişti. 

Mütarekeden sonra Avusturya ve Ma· 
cari.tan inhilal edince, artık !Hlaneti vü
cudu kalmayan bu fırka azaları dağılmıı-
lard~ ' 

Fakat 1921 aenesine doğru Sırplarla 
Hırvatlar arasında bilhassa teşkilatı eaa
ıiye kanunu meaeleleri ortada tiddetli 
münakaşalan mucip olduğu sıralarda 
Frankist'ler yeniden meydana çılanışlar .. 
dır. 

Birkaç - bunların meıa* pek mah
dut kalmı§, propagandalarında o kadar 
r:e-saret gösteremem:iflerdir. 

Ancak 1927 senesinde Belgrat hükU -
meti ile Hırvat Çiftçi Fwkaaı lideri Ste
pan Raditlclı'in arası açıldığı sıralarda, 
Raditch fırkasının müzaheretile Andre 
Pavelitch isminde genç bir avukatı meb'
ıa intihap ettirmeğe muvaffak olımıtla,.,. 
d1r. . 

p..,elitch Hırvatiıtan'm açıktan açı
ğa İ•tiklalini müdafaa ile kalmıyor, mem• 
leketinin bilahare Habsburgların idaresi 
altında eskisi gibi tetel.kül edecek Avu&• 
turyv. ve Macanstana illYhak edeceğini 
aaklamıyordu. 

1929 da Pavelitch Viya-ya a'tmit ve 
eıki Zagrep Belediye Reiai M. P cherez 
orada kendisine iltihak etmiş9'r. Hırvat 
tetlıit te§40Jatı.nın esası burada lıazl1'lan· 
mııbr. iki sene sonra Makedonya ihtilal 
komitesi ile bunlar birleşmiıler, o zaman 
her iki komite Y usoslav arazisi üzerinde 
birçok tellıiı •uikastlan tertip ehııişler -
dir. Macanİ.ltanda Yugoalav hududuna 
yakın yerlerde gizli silah, cephane ve 
bomba depoları vücuda getirmişlerdir. 

Bu teşkilata menıup olup ta Fransada 
jandannalarm elinden kaçan bir kip da
ha yakalanmı,ıır. Bu hadise haıkkmda 
dün gelen telgraflar tunlardır: 

MELUN, 16 (A. A.) - Marsilya faci
asının ertesi günü jandarmalann elinden 
kaçıp dört gündenberi F antenblo orma -
nında ıerseriyane dolatmakta olan Kle-

,. dak -'---- • men ın yar çuarından Malni, yakalan-
mııtır. 

MELUN, 16 (A. A.) - Polis komi· 
serliği, Malni'nin hüviyetini t .. pit etmii 
ve kendisini lieslim almııtır. Dört gündür 
aç kalan ve tarnamife kuvvetten düıen 
Malni, asla mukavemet göatennemi§tİr. 

Oni, Paria'e aevloedilecektir. 
MELUN, 16 (A. A.) - Malni'nin Ü· 

zerinden hiçbir silah çıkmamı1> yalnız ce
hiııde bir tramvay bileti bulunmu§tur. 
Bundan, kendisinin Paris'te bir müddet 
ikamet ettiği anlatılmaktadır. 

Bel.çJkatla bir teııkil 
RUBE (Belçila) 16 (A. A.) - Belçi

lrada çalıf8Dt aalea Dalmaçyah ve Yugos• 
lavy.ı telıaıuından Slrulig tleo9kif olunmut 
tur. Merkum 5 ila 11 birinci tqrin ara -
11nda geçen müddet zarfında ne İf gör
düğiiııü izah edmwniıtir. Elinde Frwa
da ibmetine cnu vermeyen bir pasa
port vardrr. 

Lozanda bulunan tabancalar 
LOZAN, 16. (A.A.) - Buradaki is

tasyon ardiyes.inde, Marailya auikastine 
ittirak edenlere et ve yine onlar tara -
fmd-, Frıuuaya seçmeden önce ema· 
llt!t olarak bmtk...,ş üç bavul buluıunuş · 
tur. Bavulların içinde, tabancalar evrak 
w ııiyecek vardır. ' 

llfaat 
PARIS, 16. (A.A.) - Tethiıçi kral 

namı diğer Malny ifıaatta lıulunari>.k de· 
miştir ki: 

" Alay seçUıedeıı evvel Marsilyada 
halk arasında bulunuyor w kraldan baş
ka eıhası vurmaktan •korkuyordum. Bun

natta bulunmuştur; 
- Milletler Can.iyet.in:iııı Muhtelit 

Mübadele komisyonu bitaraf aza.ısı aı
fatile bize tevdi etm.İ! olduğu vazife
yi ikmal etmiş bulunuyoruz. Türk ve 
Yunan hükilmetleni müşterek hir iti -
laf ile kom.i&yonun vazifesine nihayet 
vermek için bir vade tayllı etmiıı-\er 
ve komisyonu 19 TeşrinieVTel 1934 ta 
rihinde lağvetmeğe karar ""'"'1İşl« -
dir. işleri bu tarihte taJiye edehi.I -
mek içllı çalı~zı artbrdık, bu au 
retle vazifemiz.i bitirmiş addediyonız. 
Bununla beraber hakemliğimize ha -
vale edilmiş bazı işler vardır ki bun• 
lar için yarın kararımızı va eceğiz. 

19 T eJrinievvel 1934 tarihinde 
Muhtelit Mübadele komiayomı 11 -&e

ne ve 11 g\in yaşamış olacaktır. Ben 
&ekiz buçuk sene, M. Hende'"?" ~~ 
dört buçuk sene bitaraflık vazıfeı11nı 
ifa etmekteyiz. . 

İfleinı tasfiyesinden aonra komıa
yonun gördüğü işler hakkında uzun 
ıbir rapor kıdeme alacağız. Raporda 
komiayon.un tasfiye ettiği İ§l~ da.ir 
bir de İ•taıistik bulunacaktır. Bu ra• 
ponı Milletler Cemiyet< ile Türk. ve 
Yunan hük&netlerine tevdi edeceğiz.,. 

Yunanistandaki Türk emlaki 
1'.ıııanistarun, Ankara it:ili.fname

sinin S ""' 7 inci maddeleri muciıbinoe 
l AğıHll:oa 1929 tarihinde -lıiplerıinin 
elinde buluımıayan Türk mallarına va 
21yet iç.in komisyondan taadik kararı 
jsretf.iğini yaznu§trk. Bu işle m.efgul 
olmak üzere şehrimize gebnit olan 
Yunan mübadele müdürü M. Kosivu 
mallan Y- hüluimeıinoe intikal e 
decek olan Türklerin iıı.imleırini g&
te1'en 254 k.iıilik bir listeyi beraberin
de getirm.itti• Komisyon bu hafta zar 
fmda yaptığı toplantılarda bu meae -
leyıi müazkeıre etmit bunlardan 16 sı ' 
hakkmdıa karar vermittir• Üç ~bam 
ı Ağuatoa 1929 tarihinde mallanna 
filen sahip bulundukları anla§ılmıt 
olduğundan bu mallarına vaz'ıyet edil 
m.iyece.lı:tir. Bu üç şahıs !unlar~ır 
Safder Kilapsaraki Bey zevceoı Ceını • 
le w Hayrettin Murat Ef. zevoeei Gül 
swn hanımlar ve Ay§" Afendakopalo 
nun .arisleri. 

Bundan bqka dört talum l Ağua
toa 1929 •tarihinde mallanna sahip bu 
lunup bulunmadrkları hakkında Türk 
ve Yunan heyetleri arasında ihtilaf ha 
sd olduğundan mesehnin haHi hakem 
sıfat ile bitaraf azaya bırakılımtur. 
Bu dört zat ta ıun!ardır; 

l - Müstacebaki veresesi, 
2 - Bedn Bey zade Ra.uf Bey ve-

re&esi, 
3 - Sadık Pap veresesi, 
4 - Bedri Bey zade Ahmet Bey 
Geriye kalan dokuz §Bham malla-

rının Yunan hükfunetme geçmesi ko
mi•yonca kabul oluıımuıtur. 

M. Kosiııas ne diyor? 
Şehrimizde bulunmakta olan Y u

naniatan mübadele müdürü M. KOJi· 
,,..... da deınittir ki; 

- Beo Hariciye nezareti tuaim
dan Muhtelit Mübadele komôayoouna 
itlerinin bilirihneainde yardıma mıc -
mur edihnit bulunuyorum. Muallak 
kalmıt olan bir mesele daha vardu· 
ki o da 1 Ağuatoa 1929 tarihinde 9&• 
bipi.erinin -..nıfu altında lıuhmma
yan Türiı .... vali -8esidir. Bu me • 
seleyi tasfiye için ıimdiye kadar ~ • 
miayonla lllllhabere ediyorduk. Bu ka 
bil mal ..ı.iplerİ 240 kiıidir. Bu ... 
de ~ içtn mesaimize lıir kat da • 
ı.. kuvvet V'el'IDek lazım sdiyor. ltte 
bsı bu maksatla Türkiyeye seldim. 
Bu 240 kqinin mallen meaelesi halle
dilıınİ§tir. Yalnız dört, bet kifiye a.& 
emval hakkında bitaraf azuıın ha.kem 
li~ mürac-t edileoektir. 

Kcnıiayonun lağvından aonra Yu
nan heyeti murahhasasmın evrakı Yı,ı 
nan ceneral konoolosluğuncla mu.haf• 
za edilecektir.,. 

•• Univcrsitede 
Devam mecburi 

(Başı 1 inci sahifede) 
tırlamalıdrr. Ve bu fekülte tıalebesinin de 
asd talebesi müdavimdir. Kalan kısmı i
çin Üniversitenin bütün talebe•i üzerine 
devamsızlık damııasıru kondurmak doğ
ru olmaz. Devam mecburiyetinin sebep· 
leri, &ırf talebenin talı.ilde muv.ffak ol
ımaıdır. Tecrübe göstenni§tir ki devam\ 
•rz talebe muvaffak olamıyor ve im9'han
da kendi için de fakültesi için de ılert .,. 
luyor. Devamm mecburiliği zannedildiği 
ııibi, tahsili zengin çocuklarına hasret • 
mez. Hukuk Faküll.lesi Dekanı Sıddık 
Sami Bey fakir olduğu için tahıil ba~
tında ekmek ve zeytin ile geçOmı.eyi bir 
y ... e deYam etmeğe t<orcih etmiı ve bu· 
gümiUi muvaffaluyetini bu wretle bu.ır
lamııtır. 

"Sonra fakir talebeden iyi tahsil ya -
panhıra Oniverıitenin yardnn ebnesini ka 
bul ettik. 

"Memur olan talebeye gelince; bunla
ra dairelerinden muayyen günlerde mü
saade v<rilm.el.teıi!r. 
"Devamın neden ibaret! olduğunu da 

9Öyliyeyim: 
Bir yılda ders okunan günler 160 tır. 

Bunun üçte ikisi 106 gün eder. Bir yıl
da Üniversiteye 106 gün devfllll edeme
yen talebenin ne Öğrenebileceğini öğren
mek için imtibanlan takip etmek kafi ge
lir.,, 

dan dolayı suikMtten vazgeçmek istiye- -------------~-
rek K..ı-n bu fikrimden habesıdar et
am. F abıt beni de yere $ennesiJıden 
koriıarak kaçtım. Ve halk an.s- kanı· 
tan. 

Polis Pmi.ste lıir çcık ihtilalci risaleler 
ele s~ . .e. ri...W., y 

tethiıçilerinin propagandası beldun<la 
ıayanı clilı*at w..nk teıl& ebnektedir. 
Polis ayn:i ZM'Mlnda Avinyonda da Kre.1-
jinin odumcla --._... içinde Keknııe. 
nin ~ ayni olan iki bcımlta ;.. 

Yirminci asrın bu yılında böylesini 
bizim hamamlardan 

başka hiç bir yerde bulamazsınız! 

Ömründe bizim alatıuka bmnamlara 
gitmemiı bir yabanayı, lstanbullMl rast
.gele bir hamamına t-Ol<acak cıHanız, a
damcağ.z, neye uğradığını ııaıırmlı. 

Bir müıteri ayağmı etiğinden İçeri at
maya görsün, hemen ne kadar zil vana, 
hep birden çalmağa ba§hır. Bôr takun 
yarıçıplak adamla.-, oizi tepelemeğe gelir 
gibi, ko:pr adım üzerinize saldmrlar. Ki
mi elinizdeki teml'İyeyi, bastomı alır, ki
mi •ırtınızdalıi J>Bl'deaüye yapııw, kimi 
de hemen oracıkta kundUTalarıruzt çıkaT 
mağa baılar. 

Ney>te, sağlı sollu iki adamm koHan 
••ında, yukarıya çıkarsınız. KÖfede 
bir minder ..• Mınderin üstüne kat kat 
pepemallar, havlular ...n.ı; ••• Burada ya
vaı yavaı soyumnağa batlaramız, beli
nizde, rengi uçmliş bir pqtemal, aırtmız 
da tüy)ij bir havlu, ayağınızda teMkler, 
inedceıı gene zilleır, çalmağa başlar. Ve 
akabında çmgırak gı"1ri lıir -. ı.a.. ha
pı.ta oturmun oeei, duyaiur: 

- Terlik çeftr, aöbetçiiiil-
Bv cWrilııadc id lll'ell ....._n yW• 

ioroe IOD Od O Jıei lıiç clejipı>eyen tepi • 
fet biclelerine tiiıllıiainiz: 

Terlit.lerinizi bile lrendiniz pıyyee.ınnlf!ıllıi
.,;,., Nalmlan mutlaluı nölıetçi çevireceı., 
.öz ayağınıza geçirecW.aniz. Gücünüa, 
ku°""tiniz İltediği kadar yerinde okun, 
mutlalra iki aclamr koltuğunda yürüye
cekaimz. 

Önünüzde natır, arduuzda yd.ay:ıcrlar, 
iki Y'Onmızda yık'IY'cılar, yolunuza dizi • 
lip seW.. dmaıılara iltifatlar Savut"arak 
Diri ordusunun lmmandanlan gib! bü • 
yük bir tantana ile hamamr.n iç kapısına 
YanraJilIZ. Soğukluğun önünde, teşyiinj .. 
2e &elenler, sizi birer birer eterk1eyip çe .. 
kilirler, 

Yalnız nöbetçi y-mızda kaılır; So -
iukhıkta aizin için yapılan .husu•İ min
dere yanıreJince, sırtım;,.ıak.i havluyu a· 
Jırılar. 

Şöyle bir aç da!Dka clinJ.enir dinlen
mez, ıöbek taşU11D bulunduğu kubbenin 
el- girersiniz. 

Cehennem, bu kubbenin ya a!t.ııcladır, 
ya üstünde. . • Nalın içinde olduğu halde 
tahanlanıu:zdan atq fışlanr, tepenizden 
!YÜZ deTece ucaldıkta kayıMmn§ sular dö
külür ııibi olur. 

Deriniz kn11n knR11 kı,.,mıağa batlar. 
Öyle ki bir kaç dakikanın içinde hll§lan
DUJ istako;ı:a dö1WWW aiıııiz. Yıkayıcı, elinde 
kıldan öriilmüı keaesıi ile dWorinizin cij. · 

lıine ç<iıker. Batlar, hatır habr ovalama
ğa. . • O ovaladıkça, siz ter.lenin.iz, siz 
terledikçe, parça •parça kirleriniz kabarır. 
Hamamın ~ buğudan, -dumandau göz 
gözü görmez. 

Halvetl....ıen gelen nabn tıkırtıları, 
mennerler üstüne ılökiilen sıcak ıularm 
şarıltısı arasında, gözleriniz kapalı, yıüzu
nüz sabun köpükleri içinde, sözüm ona 
yıkanıp paldarursınız. 

Anda bir göbek taım dan yamk ya
ruk gazel okuyanların oesi kulağmıza ge
lir. 

Hamamda şarkı söylemenin, guri>ette 
övünmeğe neden benzediğini o zaman 
anlaruruz. Nedenıe, Allahm ·mlmıeti, ha
mamda en kötü sesli erkek biç olma:ııaa 
bir Münir Nur ettin olur. En kötü ıes.li 
kadın bile burada Safiye Hanıma par • 
mak mrtır. 

Uzatmıyalnn; böyle derileriniz soyula 
ooyula, buram buram ter dökerek, saat. 
!arca haııuunda kabr.,mz. Yıkayıcı kur· 
na dolusu sulan tepenizden al"ir boca 
ederek sizi güzelce yıbdılıtan •oma, ko
lunuza g.irer, .so ulll ... a 

hennem ara-sı olan arah hükmün~ 
Cehenneme girmedikçe arfıfm kadri 
)inmez. Soğuklukta, çok kalmazsJJlll' 

Yıkayıcı seslenir: 
- "Çıknıa,, ver, nöbetçim!.. ,__,. 
Hamam utılahlan arasında "ç......-

bir pqtenıalla üç havlu elemektir. P~ 
malı belinize kutatır, havlunun biri!•_., 
ıuıızı, geri kalan ikisi ile ..ıe vücu.dıW 
sarar, ve &ene ayni meraMınle birf ,,J 
ruza öteki solunuza geçerek sm cbı' 
çıkartn-lar. 

Burada nöbetçi, ayakfannızdan -~ 
alıp terlikleri çevirirken gene ayıı> ~ 
raaim: zil].,.. çaluıw, nöbetçi koşar, or 
netçi kolunuza girer, odaruza ç~ 
mindere ...,ka üstü uzatıp, elinize 
sigaranızı t0ıtuşturunca, bir temenna 
Tilrul': • 1 

- Saat! ... (•ıhhatl ... ) olsun be~ 
Et ... , yaruruzıla {azla paranız, kıY'":", 

li eıyanız vana, onları daha önceden> lf 
saya lrilitley;p anahtrmı ~ze teılKıı JI, 
~. 

Dönütte, bu miımnini kasayı, keJitlİ 
l!inizle açar, eonanetl-eriıııizi alırsınız. 

lfiıı aaıl finıddnı hamamdan çıkıl"' 
Söz, daha m<rmvenin batmda boy &;,il 
rirken, bir nalın tıkırtmdrr, baılar· 'P 
ler acı acı çalınırken, hamamda ne Jı"i 
adam vana, seçeceğiniz yola top~ 
Hepo.i de size ayn ayn hmnet ~ 
dir: Dm, terlik çeviımiı, öteki nalın 1'" 
dirmiı, beriki kolunuza ginnİ§, daha~ 
riki, •oğuklukta p"fleınaf aarıruı, bir il": 

kası )'lkamıı, bir başkası da: 
- Nöbetçili! ... diye bağırmı§'ln'· 
Bunlann hepsini. ayrı ayn memnUJI 

mek lftzmı~lince ortaya fÖYle bir 
ra çıkar: 80 kunıt hamam paraaı, 2!İ 
ruı ylkayıcıya, 25 Aiibetçiye, oıı bl"lf 
ıınaııeıt~e, bet ı.Ul"llf -- çevirene. 
7cıkôn 145 kunıt!... - 1'! 
Dünyaımı hiç bir Yeıİndeı hu..,.; 

çok adama bahtiı ~. Hı .... oeı"I 
sorıırıaaıuz, ...., fU oevabı verirler: 

- Aman be,oim. , • Onlar ela, iri 
ra lııİfİIS· • • smn gibi efendilerin ,,,f 
sinde ırC\'İneoelder !" 

Evet, orası da doğru ••• Doğru~ 
ne yapalım kıi, devir o devir değil. 'il"_ · 
lrimae kimsenin Myeotnde g~ 

Hamamlarda çalıfADlanı, """"'.':"'~ 
az da olaa, muayyaı bir maaı vennel"'J 
ıler. Halbuki, ifittiğiınize göre ma~ 1' 
tı:ünddik §Öyle dunun, ü&telik onla';. 
_.. bile alırlanruı. Y rkayıcı, n~_M 
manetçi ve emsalinin bir müıteri ır~ 
ce paralanırcaıına k0§1Dalarmdaki fi'_ 
bi, pmdi daha iyi anlıyorum. Kendi f 
bştrrdddan adamların maaşını da ili~~ 
rinin sırtından, hem de kese ile de~ 
kazıya kazıya çıkan hamamcdardan İP" 
beklemenin, bilmem, fayda .. olur .-1 

M. SALAHAODlf'I 

Cumhuriyet 
0 

bayramıod1 

fakir çocuklara yard1dl-" 

Himayei Etfal Cemiyeti İstanbul.~ 
kezine bağlı Anneler Bit'liği son i~I' 
ında 29 teırinievel _pazartesi giirıü,.t f'. 
aadüf eden Cumhuriyet Bayramınd• ~ 
fakir çocuğa yardım çarelerini~ ; 

Süt Damlasından aüt alan 100 ~ 
la, evveice fakir olup ta ilmübaberle ' 
racaat etlniı ola1J 250 çocuğa elbi~e _!:, • 
rıca mektep talebesinden fakir --, 
dan 50 çocuğa elbiae ve 200 çocui-~ 
göğiiılük verilmesi. brariaJmıJ ve JI"'" 
lığa baştanmıştır. 

Himayei Etfal Cemiyeti Alemdar~ 
beai de Cumhuriyet Baynmmda ~ 
Atevine kayıtlı çocuklara elbise vtJlf" 
üzere hazırlığa batlanuıtır. 

j 1 Askeri Tebliğler 

330 lulırın yoklaması 
Fılt:ih Ad.erlik §ubesinclen: 330 !;', 

'iumlu ve bu doğumlarla ...-ı>C"''
tabi olan mükeUdin yoklwna ve .;"_ 
yen el eri teşrinieVW>I 934 sonu na k.Jll 
temdit olunmuştur. Aliıkadaranıll lııl' 
müddet zarfında ıubeye mürac;a8flııt' 
Jan olunur. / 

Dr. Hafız Ceınıal 
Dahiliye mütehassrır 1 

Cumadan batka günlerde -::ı 
(2,30 dan 6 ya) kadar JataJ1 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev tel~f~ 
22398 yazbk ikametgah teıerv--. . 
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1934 7 -Kralın cenazesi ---Türk Anonim Elektrik 
Yarın kaldırılıyor ş· k • 
y k (Başı 1 inci sahifede) ır e tı 

a Tonulmuştur. 
ahut, istasyon meydanma konul - İstanbul Elektrik Şirketi Cumhuriyet Bayramı esnasında 

~~f ve oradaki kesif baik kütl.'."" ~~- umi ve hususi donanma te;;isatına lazım olan elektriği ver-
B gın<fen tabut etrafında diz çolanuştw-. umk ı"çı"n mü"' teri saatinin kudteti dahilinde bulunmadıkça 
/ ;tr>da gayet denn bir sükünet hüküm me ' " 
1 

uruyor ve bu rükütu ara saa içten ge- mezkur tesisat hakkında bir ihbarname verilmesi icap ettiğini 
d": ağlaınalar ve hıçkırıklar ihlal emyor- tekmil alakadarlara arzeyler · 

Bu ihbarname en geç 23 Teşrinievvel 1934 tarihine kadar 
1 Müteak.ıhen alay yavaş yavat cadde
;;-den geçti. Güzergiı.hla yüz bin kişi • 

n fazla İnsan naım önünde eğilmiştir. 
Cenazede 22 memleket temsil 

• edilecek 
ıa BELGRA T, 16. (A.A.) Kral Aldı:· 
it ndrın cenaze merasiminde 22 ıneınle-

et n re mi heyetleri bulunacaktır. Fran· 
~~ RclsiCU?t)huru M. Lebrundan başka 
c!grada lngiliz prenslerinden Pren• 
l(j,.; "lıe, llulgar prenslerinden Pren~ 

l, .Romanya prenslerinden Pren• N ı
C<>la, Çekoslovakya ba•vekilj, hariciye 
ve ın·ır ' H b' 1 ı müdafaa nazırları Fran•ız ar· 
ıye, bahriye ve münakaJa't nazırları_, Bui 

rar h · · · lan ~~ye ve harbiye nazm, Yu~s-
v .~ncry~ nazın ve Tı.irkiye Harıcıye 
~ ve diğer bir çok zevat Belgrada 

gqec<A.Jerdir. 
R Cenaze merasimine bundan başka 
oınanya, Çe.ko•lovokya, Türkiye, Fran

sa, İngiltere ve Yunaniıtan donanma. hdu ve hava kuvvetlerini temsil eden 
uıusi lı.eyctler de iştirak edecd<tir. 

Tabut Z-grep'te iken 
r BELG "T, ıo (A.A.) - Dün Zaır· 
•Pte 300 bin kişiden fazla insan Alel<-
•aııdn · '· ... I n ıstasyon meydanına ,.on ... muf 
~3"° tabutu Önünden geçmiıle..dir. Saat 

te tabut trene nakledilmiştir. 
Romanya Kralı Belgrada 

hareket etti 
'"•f BO~REŞ, 16. (A.A.) - Kral .Karo!' 

akatınde haricine nazm M. Tıtules· 
~ Mareşal Penan, ordu nazırı M. Paul 

~el .. cu ve münakalat rıazın M. Fran
•ontch olduğu halde, dün akpım, kral 
Aleltıandnn cena:ııe mera!İmİne ittirak 
etıııeı. Üzere husus trenle Bcls-rada ha
teket etmiş tir • 
Bir Fransız hava filosu Belgratta 
d PARIS, 16. (A.A.) - Krti Aleksan-
nn cenaze merasiminde Fransız hava 

~uvvetrerini temsil edecek olan tayyare 
filosu dün ...hah Belgrada hareket et • 
"'1ştir. Hava nazın Jeneral Donen <le ay· 
tıca bir 4ayyare ile Bclçada &>imiştir. 

A.nkara Yugoslav sefaretinde 
Yarm s.-.atonbirde~ Yu • 

goslav sefarethanesinde müteveffa Knııl 
Aldcsandr hazretlerinin istirahati ruhu 
için dini bir ii.yıin yaprlacaktrr • 

Londra'da matem 
LONDRA, 16. (A.A.) Kral, Yus-oa • 

lilvya kralı AJeksandnn cenaze meran • 
minin yapdacağ'ı 1& tetrinievttlde bütiia 
hükümet dairelerine matem bapağı çe-
1..:Irnesini emretrniıptir. 

Kral ne zaman öldü? 
MARSILYA, ı6. (A.A.) - Doı.tor 

Combanel, bazı şayiaları telraip maksa· 
d;Je, kendisi krahn ptirildiğinden üç da
kika sonra, mecruhun yanına girdiği .za
ınan, orada daha evvel gelmiı bet heki
min hr. T bulunduklanru ve bunlann, 
l.ra!ın v'Jayet konağına getirilmezden ön
ce öldüğiınu tesbit ett 'ldttini ~ylenıit
Ur, 

Cenazede lngiliz heyeti 
LONDRA, 16. (A~\.) - Belgratta 

Perı c günü ıcra edilecek l<ralm cena· 
~e mcrasinin:!e, lngihz ordusunu ıu ze-
'\'at t edeceklerdir: 

Deniz kuvvetlerini, .Amin>! Sir Vil • 
Yam FiJer, Kara "uvv lerini JeneraJ 5ir 
Valter Braitsvnite, Hava kuvvetlerini, 
V;. Marqal Juber Dela Ferte. 

Kral, cenaze gunü, lngilterede butün 
~iil~Uınet ~inalarınııı bayraklarmı ytmya 
ndırme1enni emretmiıtir. 

Fransa Reisicumhuru 
MILANO, 16. (A.A.) - Fransa Re

ia.icurnhuru M. Löbrunu hamil bulunmı 
hususi tren bu sabah samt 10.JO da bu
l'aya vasıl olmut ..., istasyonda Fransa• 
nın Roma büyük elçisi ile Itelya Kralı • 
nın ve M. Mussolininin müme:ailleri ta
rafından selimlanmıttr. Tren 10 clalaika 
Sonra Venediğe hareket etmiflir. Ora• 
dan BellP'&da g-i<lecektıir • 

DEVREDiLECEK 
iHTiRA BERATI 

ı, "Yüz tarafı teffaf s-az ma,kesi,, hak-
ındaki ihtira için iktisat vek.ileti 

sanayi müdürlüğünden istihsal edilıniı 

olan 19 teırinisani 932 tanlı ve 1489 
nuınaralı ihtira beratmın ihtiva ettiği 

~ukukun bu kere batkasına devir •·eya 
ıC&Ta verilmesi teklif edilmekte olmak
!a bu hususta fazla malumat edinmek 
~teyen zevatın !.tanbulda, Bahçekapı-

a Taı hanında 43 - 48 numaralı ida
tehancye müracaatları jJBı11 u1unur. 

(34i0) 7124 

lstanbul ikinci lera daireainden: 
tir borçtan dolayı mahçuz rala ka -

t 'an iıbu Teınnıevv lin 20 ınci Cu -
hıarteıı g" ııaat 9 elan 11 e kadar Ga -
!atada cadde • nd Nhim 

d 

u • rat fab kasında bil • 
r ya çevr ceği olu • 

(3673) 

Üç iı icra memurlug 

1 hcuz v 5atılması mu!.tarrer muh
ns mut.ıh ye ve s cıye eıyası • 

nın 18 • 10 • 934 perteınhe günu saat 

S ~" at e A tı>azarında 55 m:marab 
kanda hınnci çık arttınnası icra e-
eğıntlen erin mahal ve } e>nıi 

~urda memuru müracaatları ·ıan 
olun • \3693) 

Şirkete gelmelidir• • 
Takı zaferlerin ve tekmil mühim donanma tesisatının ra-

bıt imkanları evvelce Şirket tara~ından tetkik edilecek ve bun-
lar ruhsatlı tesis~t müte:ıJ1hiiler~ne yaptırılacaktır. • • 

Bu ahkama rıayet edılmen•esı yalnız buna sebep olan tesı
sata değil bütün bir mahallenin donanma tertibatına zarar ve• 

rebilir. 

HiLALIAHMER 
Merkezi Umumis!nden: 

Eskifehir ambarında: H -ılis ve ayarlı kalay, muhtelif fiber 
kağıdı, balatta tezgah _kay!fı, tel. hala;tiar ~esaire 18 Tetrinievvel 
934 tarihinde atılacagından talı plerın muracaatlan. (7200) 

Hali Tasfiyede buluna.o 

LiMAN iNHİSAR ŞlRKETI 
Muvakkat idare Heyetinden: 

Şirketimiz vesaitin in_ tıamirin?e k~la~rlmak üze~e. muhtelif 
boyda kara çivi alınacagın~an ısteklılen~ ~7 · Tefnnıevv~l Cu
martesi günü saat 2,30 da Lıman hanındakı şırket merkezıne ve 
şartnameyi almak için de Haydar hanındaki fen kısmına müraca . 
atlan ilan olunur. 

lıtanbul Sıhhi Müesseseler 
uhasebeciliğinden: 

--ı- Balarköy Akliye Hastanesi arazisinde istihsal edilen sa _ 
mandan beş bin kilosu 21 - 10. 934 Pazar günü pazarlıkla s:
tılacaktrr. İsteklilerin belJi gün ve saatte mezkUr müesseseye 
gehneleri. (6766) 

Kiralık Kulübe 
Akay işletmesi Müdürlüğünden: 

Köprüde Kadıköy - Haydarpaşa iskelelerinin giriş sol ta-
rafındaki kulübe açık arttırma ile bir yıl müddetle kiraya veri
lecektir. İstekliler şeraiti anlamak için her gÜn Akay Leva. 
zım Şefliğine ve arttırmaya iştirak için 20. Birinci Teşrin. 
934 saat 14 te idare Encümenine gelmeleri. (6602) 

Şartname ve nümunesine muvafık olmak üzere Yirmi bin 
kilo Kromo Erzats kartonunun pazarlığı 20-10-934 tarihine 
müsadif CWJ1artesi günü saat 14 te icra !alınacaktır. Taliple
rin o/o 7,5 muvakkat teminat paralariyle birlikte Cibalideki 
Levazım ve miıbayaat Şubesine müracaatları. (6249) 

Tıp Fakültesi ekanlığından: 
Fizyoloji Enstitüsünde iki asistan yeri açıktır. Bu isi iste

yen İstanbul Tıp ve Fen Fakülteleri mezunlarının Deka~lığa 
müracaatları. (6808) 

lıtanbul Sıhhi Müesseseler Satın 
alma Komİsyonu Reisliğinden: 

Çocuk Hastanesi için 160 çift Terlik 23 - 1 O - 934 Salı 
günü saat 14 te pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin Mü • 
racaatları. (6824) 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A.,...teleri ı Karaköy Köpriiboıtı 
Tel. 4238Z - Sirkeci Miihürdanado 

----•Han. Tel :2740 49--ıi 
Ayvalık yolu 

ANTALYA vapuru 17 Bi
rinci teşrin ÇARŞAMBA günü 
raat 19 da Ayvalığa kadar. 

(6787) 7295 

Mersin yolu 
ERZURUM vapuru 18 Bi

rincite,rin PERŞEMBE 11 de 
Sirkeciden kalkacak gidi,tc iz. 
mir, Antalya, Alanya, Anamur, 
Mersin, Paya.sa dönütte ilaveten 
Taşucu, Çanakkale ve Gelibo -
luya uğrayacaktır. (6800) 

7296 

KAR DENiZ YOLU 
CUMHURiYET v.apuru 18 Bi. 

rinci T e~rin PERŞEMBE gümi 
sa t 20 de Hopa'yakadar.(6805} 

ZA YI: Erııinomi Malmiidürlüğünden 
almakta olduğum maa~ımm beratını za· 
yi ettim. Y cni•inİ alacağımdan diğeri -
nin hükmü yoktur. Rıibıa Selma 

(3674) 

1 AıkerF fabtikalar ili.oları 1 
Bakırköy Barut Fabrikaları 

muhafız efradmm Kanunuev • 
vel 934 iptidasından Mayıs 
935 nihayetine kadar altı ay 
zarfında iaşeleri için lüzum gö
rülen aşağıda yazılı Et ve Seb· 
ze açık eksiltme usulile ayrı 
ayrı alınacağından isteklilerin 
5 • Teşrinisani - 934 Pazartesi 
gÜnÜ saat 14 de Fabrikada Sa
tınalma Komisyonuna müra • 
caat etmeleri. (638) (6804) 

Kilo Cinsi 
3200 Sığır Eti 
1 190 Patates 
360 Kuru Sovan 
680 Pırasa 
680 Lahana 
850 Ispanak 
340 Taze Bakla 
340 Sakız Kabağı 

~ .. BONO ~1111111! 
Balıkpaznr Malı:ıudiye Han No 
35 Uğurlu Z. DenİJ T. 23397 

7300 

_:s 

. 
· .... ~ 

66Sl 

• 

.!DAQA 
BiRiKTiQEN 
RAl-IAT~L;D'=R 

İstanbul Kumandanlığı sa tmalma komisyonu ilanları ı~-. MECCANEN 

İncili Şerif A ağıda cins ve mıktarları yazılı erzak ayrı ayrı pazar -
lıkla alınacaktır. Taliplerin şartname ve nümunelerini gör -
mek üzere her gÜn ve teminat makbuzlariyle O gün vaktin • 
den evvel Fındıklıdaki komisyonda hazır bulunmaları. 

(104) (6792) 
Cinai Kilo 

Mak rna 14,000 
3eyaz Peynir 9,000 
irmik 300 

İhale Tarihi Nereye ait olduğu 
22-10-934 saat 15 Pazarlıkla F. için 
22-10-934 " 15,30 " " " 
20-10-934 ,, 15 ., lıt. K. ,, 

f"°1lruFasulye24,000 22-10-9.34 ,, 16 ,, ,. ,. 

• • • 
Bayramı;taki lat'at ihtiyacı alınacak olan 2700 kilo Beyaz 

için 217000 kilo Bulgur veyi- Peynire talip çıkmadığından 
ne ayrıca 165000 kilo Bulgur yeniden pazarlıkla satın alına
ayrı ayrı pazarlıkla (Bnyramıç caktır. İhalesi 21 - Birinci Tcş
taki Fırka satınalma komisyo- rin - 934 Pazar günü saat 15 
nunca) almac ktır. İhalesi tedir. Taliplerin şartname ve 
Bayramıçt 21 - 10 - 934 Pa- nümunesini görmek üzere her 
zar günü saat 13,30 da dır. Ta- gün ve teminat makbuzlarile 
liplerin şartnameyi ve nümu - o gün vaktinden evvel Fındık
nesini görmek üzere her gün helaki Komisyonda hazır bu -
ve teminat makbuzlariyle O lunmaları. (195)' (6789) 
gün vaktinde mezkur komis - • '" • 
yonda hazır bulunmaları. Çatalca Müstahkem Mevki 

(193) (6795) Kumandanlığı ihtiyacı için ev-
• • • velce açık münakasa ile satın 

Fırka kıtaatı ihtiyacı için ev- alınacak olan 5200 kilo Arpa 
velce kapalı zarfla alınacak o- ve 5200 kilo Yıldız Şehriyesi 
lan 400 ton Lavamarin Kömü- bu defa pazarlıkla satın alına
rüne talip çıkmadığından yeni- c~ktır. ihalesi 21 - Birinci Teş 
den pazarlıkla satın alınacak • rdın-934 Pazar günü saat 15,30 
tır. İhalesi 21 • Birinci Teşrin- ~dır. Ta.liı;>lerin şartname ve, 
934 Pazar günü saat 14,30 da- numunesını görmek üzere her 
dır. Taliplerin şartnamesini gün ve teminat makbuzlarile o 
görmek üzere her gün ve temi- gün vaktinden evvel Fındıklı
nat makbuzlariyle 0 gün vak- daki Komisyonda hazır bulun
tinde Fındıklıdaki Komisyon- maları. (197) (6790) 
da hazır bulunmaları. •1 • • • 

(
19

4 
· Fırka kıtaatı hayvanatı 

) (6778) ihtiyacı için (310) ton Yulaf 
"' • • kapalı zarfla satm alınacak· 

Çatalca Müstahkem Mevki hr. İhalesi 27 Birinci Teşrin 
Kumandanlığı ihtiyacı için ev- 934 cumartesi günü saat 15,30 
velce açık münakasa ile alına- dadır. Taliplerin şartname 
cak olan 1 1,000 kilo Çubuk v~ nümunesini görmek üzere 
Makarnasına talip çıkmadığın. her gün ve ihale zamanından 
dan bu defa pazarlıkla satın a- evvel teminat ve teklifname
lmac~ktır. ihalesi 21 • Birinci lerile beraber Fındıklıdaki Ko 
T e nn • 934 Pazar günü saat misyonda hazır "bulunmaları. 
15,30 dadır •. Taliplerin şartna- <156) (6214) 6822 

kitabını zöndermek için adresimize 

yaz.mız : 

Maison de la Bible Dpt. T. 2. 

GENE VE (SUlSSE) 
3306 -6935 

lsı.nbul ikinci J<:ra Meun.a-luğun
.ı.n: 

J potek cihetinden paraya çevrilmesi- • 
ne karar verilen ve tmruun.,. altı yüz .,J. 
•Iİ 1ira kıymet tak.ıir olunan Pendikte 
Yelde~nneni me.iciinde 505 18 No. ile 
murakkam ve 789 mette rmwabbaı me

..U.asmdaki miıfrez açık 

arttırmaya nzedilımt olup 18 • 11 • 934 
tcrihine musaclif pazar gunıi at 14 ten 
l 6 ya kadar dairemizde açıl< arttınna SU• 

retile satdacaktır. Arttmna bed i mu
hammen kıymetlnin c 75 im buldu· u 
tnkd'rde mezkür gayn menkul mü~tcri
si uhte • ae - le olunacaktır. Akoi bıd<le 

son arttmnıuun truıhhüdü baki kalmak ii-
2ere ıatıı on bet gün müddet.le temdit w 
3 • 12 • 934 tarihine tesadüf eden pazar. 
teai günü aaat 14 ten 16 ya kadar ke>ıa 
dairemizde yapılacak olan açık arttınna

amda mezkiır gayri menkul en çolc art

tıranın Üstünde bırakılacaktır. Mutera • 
kim verııi, vwkıf icaresi, ~anzifiye ve ten
viriye ruıumu mütteriye .öttar. Arttır • 
maya iıticak etmcılı: istiyenleria mezkıJr 
gayri menkulün k:ıymeti muhamminesi
nia yüzde yedi bııçuiu nisbetinde pey 

akçes.i ..., Milli bir Mnl<mm teminaıt 

mektubunu hamil bulunmalan lazundır. 

Haklan tapu Iİcillerile salıöt ohıyan 

İpotekli alacalddaria, diğer aüıb.darla • 

rm, irtifııl< hakkı sal:ıiplemun, bu haldca 
ve huıuoile im ve masarife dair olan 

iddialarını '1irn tarihinden itibaren yİT· 
mi gün zarfmda evrakı müsbitelcrile ~ 

likte dairemize bildinneleri lıizımdır. Aı.. 
o.İ takdirde haldan tapu sicillerile sabôt 

olmayanlar satıf bedelinin paylaşmasın. 
dan hlll"İç knlırl . Daha fazla malUmat 
ınak i İyenlerin 20 • 10 - 934 tarihin

den itibaren dairede açık bulundurula • 

cak olan arttınna §artnamesilo 934 -
2913 No. lı dosyaama mürac tla mez • 

kur dosya derununda mevcut ve mahal· 
li mezkUnın evsaf, mesaha ve aairesini 

havi vaziyet ve t diri luyuıtt rnporunıı 
&Örüp anlayabilecekleri ilan olunur. 

(3704) 

me ve nümunesini görmek ü • 
zere her gün ve teminat mak
buzlarile o gün vaktinden ev
vel Fındıklıdaki Komisyonda 
hazır bulunmaları. 

Gedikpaşada 1 tanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonund n: 

(196) (6788) 
• • • 

Çatalca Müstahkem Mevta 
Kumandanlığı ihtiyacı için ev
velce açık münakasa ile satın 

.. Açık münakasalarının birer hafta temdit ve kapalı zarf 
munak~salarının pazarlığa tahvil olunduğu 15 - 10 - 934 te 
1 an edilen Zeytinyağı ve Zeytin tanesi ve kuru nohut ve kuru 
ot ve makarna ve şehriye ve irmik ve kuru fasulyc::nin komiı
yonu~uz?a _yapılacak müna.ka Ul v .. nazarlıklarından sarfı na-
zar edılmıştır. (6803) 
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LALE .. ki MULENRUJ 4m '' 
Beyoğlu JıtiklAI caddesi 

'~~···---~---,/Hararet 
Eir tır2ş bıçağı ile yüz dafa tıra~ 

---~ 

Perıembe 18 TEŞRİNiEVVEL akşamı • 

ÇİFTLİK PARKI SAZ HEYETi 
Güzide muganniyelerin i1tirakile 

•AÇILIYOR~ 

RADY·OLİN 
En BDyUk sergilerde 18 diploma 

48 madalya kazanmıştır. 

Böyle güzel dişler yalnız 

RADYOLİN 
kullananların 

dişleridir. 

Diş tabipleri diyorki: 

· -. " Diolerin ve ağıııın sıbbati sabah 
.,. akşam rıınde 2 defa c'işlnl temizlemekle kabildir. " 5854 

7206 

• 

-

o'.duğuna andedaııler ço~tur vasıtasile 

s H N 
TIRAŞ BIÇAGI 

Ş'mdiye kadar icat olunan biltiln braf bıçakları 
arasında en mtıkemmel ve ea fevkelAde olduğu 
tahakkuk etmiıtir: Piyaaada mevcut tıraı bı
;:aklarını ıatırtmıttır. Haaan brat bıçağının 
1-2-3-4 numaralı gayet keskin ve hassH tarafları 
vardır ki ber bir tarafile liakal on defa tıraş 
olmak kabildir. Bu beaapla be, kurutluk bir 
adet Hasa• tıraş bıçağı ile kırk defa ve ıslak 
bardak ile bilendlkte yüz defa tıraı yapılmak 
mümkllndıır ki dDnyanıİı biç bir bıçağında bu 
meziyet yoktur. Hasan bıçağı iıtedlğiniz halde 
baıka marka verirlerse aldanmayınız. Taklitle
rinden sakınıaız. Fiatı 1 adedi 5 kuruıtur' 1 J 

adedi 45 kuruştur. Ha11a ecza depoıu: 
İıtanbul - Beyoğlu. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 

ref' edilen sancı••' 
1 Romatizmaruz, Nevraljiniz yar"' 

vücudünüzde kırıklık hissed iyor~ 
veya bel veaair mafsal ağrılarınOal 
müşteki İseniz; ı&lırabın ne demek g. 

duğunu bilirsiniz. Fen, hild bir aanc:lf 
teskin için uzun ve mütemadı blı' hl' 
raretle hauas mahallin etrafına k•' 
run tehacümü lazım olduğunu gösl• · 
riyor. Mayiler tebahhur eder. Çaırı' 
fırı kirletir ve mütemadi bir tedavi j/ı 
edemezler. Meıhw- delikli Allco.:k 11 

kılan ise tamamen zail oluncaya "1 
dar sancıları teskin eder, Bütün ge# 
veya bütün gün cildiniz üzerinde tf 
tabilirsiniz. Siz çalııırken o da ti~ 
İçin çalı§ır. 

Bir Allcock yakısı, mütemerkiz,~ 
teneffiz ve daimi bir hararet te.,ı;ı 
eder ve kanın tehacümüne badi otıı' 
ve bütün ağrıları silip süpürür. 

Bütün eczahanelerde 40 kuru~ -1 
tılır. 

MÜHİM: Taklitlerinden sakını...ı 
için Kartal markalı ve kırmızı da~ 
li ALLCOCK yakılarou muaırren jı' 
teyiniz. 

Fırka ihtiyacı için Geyikllye teslim edilmek şartiyle aşa
ğıda mıktar ve evsafı yazılı kereste 22 - l O - 934 Pazartesi 
günü saat 13 te acilen ve pazarlık usuliyle satın alınacağın -
dan taliplerin t~minatlariyle birlikte mezkur günde Bayra • 
mıçta Fırka satmalma komisyonumuza müracaatları . 

(454), _(6816) 

Beyoğlu Birinci Sulh 
Hukuk Hakimliğinden: 

Emniyet Sandığı Müdiriyetinin Galatada Luit hanının 9 
numaralı dairesinde İsmet Bey aleyhine ikame eylediği ala • 
cak davası üzerine müddeialeyh namına gönderilen davetiye• 
ye mübaşiri tarafından verilen meşrubatta ikametgahının m~ 
bul olduğu bildirilmiş ve talep üzerine 25 gün müddetle ila • 
nen tebligat İcra ve muhakemenin 19 - l 1 - 934 saat J O a tali· 
kine karar verilmiş olmakla mezkur gün ve saatte gelmediği 
veya tarafından musaddak bir vekil göndermediği takdirdi 
hakkında gıyaben muamele icra olunacağı tebliğ makamına 

4 
6 
2 
6 
2 

Cm .. .. .. 
" 

K~hnlık Çırah Çam .. .. 
" 
u 

" " ,, , . 
Beyaz Çam 
Beyaz Çam 

• • • 

5.04 
2.45 
1.25 
2.81 
1.61 

M3 

" ,, .. .. 
• kaim olmak üzere ilan olunur, (6810) 

Yüz seksen bin kilo bulgur rar verildiğinden keyfiyetin 
kapalı zarf usulile ihalesi 5 ilan ile taliplerin Komisyona 
Teşrinisani 934 pazartesi gü- ıdüracaatları. 
nü saat on dörtte yapılacaktır. (452) •• <~770) 7280 

t...!!~:iı!!'.!'Sbil~Jııı:-. ..J Şartnamesini görmek üz~re Çorlu ve Muratlı garnizo • 
, , . . . , . . . . J her gün ve vakti muayyenın- \ d ki kıt' t "hf · · 

lıtanbul Sıhhi Müesseseler Satın 
alma Komisyonu Reiıliğindenı 

Kumaşı Tıp Talebe Yurdundan verilmek üzere talebe için 
diktirilecek 380 - 400 adet Palto olbaptaki şartnamesiyle ve 6 
ikinci teşrin 934 Salı günü saat 14 te aleni münakasa sureti)'• r GÖl'~üğünüz e-:1 pıyango~":n K~z a.nıııı:n p_ara ııe ~apı~mıştır. Kadıko . de.n evvel dahi teminat ve tek- nun a .. k a m_lı 4l's~ı ~İn 

,-tndedır. Ev aahıbı olma!< ıçın sız de bır pıyango bıletı alını.ı. lif kt l A k L •• açık muna asa ı e o 
7277 me up. a~1!!ı n ara e kırmızı mercimek satın alına • 

------------------------ va.zım Amırligı Sat~alma Ko- caktır. İhale.günü 27-10-934 

L• J 1 S k • d D mısyonuna ve:rmelerı, (419) . .. .. t 15 30 d ıse er a ım atım omısyonun a (6622) 7111 cumar~esı gunu saa •.. a-
dır. Numune ve evsafını gor • 
mek isteyenlerin her gün ve Komisyonumuza merbut Galatasaray lisesinin yeni çar

Jı cephesindeki istinat duvarının Belediye Fen hey'etince teh
likeli bir vaziyette olduğu bildirilmiş olduğundan yaptırılması 
ve Haydarpaşa lisesininde 1200 ton Kriple maden kömürünün 
24-10-934 tarihine müaadif çarşamba günü saat 16 da ihale e
dilmek üzere kapalı zarf uşulile münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin keşif ve şartnamesini görmek üzere İstanbul Er
kek lisesindeki Komisyon Kalemine ve münakasaya İştirake .. 
deceklerin de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile bir 
tikte Komisyonumuza müracaatları. ( 6405) 6921 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu Relsliğindeni 

::l30 Adet Simens Marten çeliksaç lavha : Açık eksiltmesi 25 
Birinci teşrin 934 Perşembe günü saat 14 de. 

1 Adet Pleyt ve teferrüatı : Açık eksiltmesi 25 Birinci 
' Teşrin 934 Perşembe günü saat 15 de. 

) Cins ve mıktarları yukarda yazılı iki kalem eşya hizala
rında yazılı gÜn ve saatte açık eksiltme ile alınacağından 
ıartııamesini almak isteyenlerin her gün ~~ eksiltf!leye gİr~
ceklerin de o gÜn ve saatte Kasımpaşada kam Kornısyona mu
racaatları. (6274) 7823 

lstanbul Valiliğinden: 
~" Van Gölü Sefain işletme Müdiriyeti için satın alınacak de· 
tıiz motoruna ait tekliflerin açılma gÜnÜ olarak tayin edilen 8 
Teşrinievvel 934 Pazartesi günü tetkikatı bitmediğinden fi • 
at teklif mektupları komisyonca mühürlenmiş olup biınlarm 
tekrar açılma ve ihalesi için 20 Teşrinievvel 934 tarihine mü • 
.aadif Cumartesi günü tesbit edildiğinden alakadaranın mezkiir 
günde saat 14 de Komisyona müracaatları. (6696) 

7224 

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

~ - Mektebimizin 934 malı ııı>nesi ihtiyacından olan Ekmek 
ile Kuru ot 23 Teşrinievvel 934 tarihine müsadif salı günü 
saat 15 de ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. Taliplerin şartları anlamak üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de mı>zkur günde İstanbul Maarif Mii 
dürlüğü binasında Liseler Muhasebeciliği nezdindeki Komis
yona müracaatları. (6276) 6795 

*. * 
Muratlıdaki kıtaat ihtiyacı 

için alınacak 100000 kilo odu
na verilen fiat haddi layik Ö• 

rülmediğinden tekrar pazarlı -
ğa çıkmıştır. Pazarlığı 20-10-
934 Cumartesi günü saat 16 
dadır. Evsaf ve şerait eskisi gi 
bidir. Pazarlığa İştirak edecek 
lerin belli gün ve saatte temi • 
natlarile birlikte Çorluda Ko
misyona müracataları. 

,(436) (6710) 7213 

* • • . 
Çorludaki ve Muratlıdakı 

kıtaat ihtiyacı için 141,060 ki
lo Tüvenan Kömürü pazarlık
la satın alınacaktır. Pazarlık 
gunu 20 Birinci Teşrin 934 
Cumartesi günü saat 17 dedir. 
Evsaf ve şeraitini göreceklerin 
her gün ve pazarlığa İştirak e
deceklerin teminatlarile birlik
te belli gün ve saatte Çorluda
ki Komisyona müracaatları. 

(443) (6750), 7250 ••• 
Garp Hudut Liva kıtaatı • 

mn ihtiyacı için münakasaya 
çıkarılan 11 - 10 - 934 te icra 
kılınan münakasasında 7000 
kilo gaz yağma verilen bedel 
pahalı görülmesinden ve 3000 
kilo zeytin yağı ile 10,000 ki
lo sabunda hiç talip çıkmadı • 
ğından dolayı 11 - 10 - 934 ta
rihinden 18 - 1 a -934 tarihi
ne kadar bir h fta temdit e • 
dildi. (45~) (6769) 

..,, . 7279 

• • • 
Garp Hudut Livakıtaatının 

ihtiyacı için 1 1 - 1 O - 934 te 
kapalı zarf münakasası netice
sinde teklif edilen bedelin gali 
görüldüğünden dolayı pazar· 
lıkla intacına karar verilen se
kizer binden 16000 kilo sade 
yağın 20 - 1 O - 934 cumartesi 
günü pazarlıkla ahnmasına ka-

münakasaya iştirak edecekle • 
rin belli gün ve saatte teminat
lariyle birlikte Çorludaki ko
misyonumuza müracaatları. 

(375) (6418) 6901 
••• 

Çorlu Garnizonundaki kı
t' at ve müessesat ihtiyacı İçin 
aleni münakasa ile 393000 ki
lo hamam çamaşır tutuşturma 
odunu alınacaktır. ihale gü
nü 20-10-934 cumartesi gü
nü saat 15 tedir. Evsaf ve şe
raitini görmek isteyenlerin 
her gün ve münakasaya İşti
rak edeceklerin teminatlariyle 
birlikte belli gün ve saatte Çor 
ludaki Komisyonumuza mü-
racaatları. (333) ,(6184) 

6737 .. "' 
Çorlu Muratlı garnizonun

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

.(373) (6416) 6899 
• o • 

Safranboluda bulunan kı
t' at İçin ikiyüz yetmiş bin ki
lo rekompoze lave kömürü 
25-10-934 saat 15,30 da ka
palı zarfla alınacaktır. Talip
lerin şartnamesini görmek i
çin Tophanede Levazım Amir
liği satınalma komisyonuna ve 
münakasasına iştirak edecek
lerin Safranboluda satmalma 
komisyonuna müracaatları. 

_(374) (6417) 6900 
_.-... 

Beşyüz elli bin kilo saman 

le ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin müracaatları. (6823) 

lstanb'ul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adet Kap M - No. K. Gr. Cinsi Eşya 
29 S N F 165/ 193 4374 500 Cam bardak renkli 
34 S H B Muhtelif 1891 000 ,, ,. Muhtelif 

Yukarıda yazılı iki kalem mal arttırma ile 17 - 1 O - 934 
Çarşamba günü saat 14 de satılacağından isteklilerin O güıl 
İstanbul İthalat gümrüğünde 6 No. lu satış anbarında hazır 
bulunmaları ilan olunur. (6082) 

kapalı zarf usuliyle ihalesi 31 
Teşrinievvel 934 çarşamba 
gÜnü saat on dörttedir. Şart
namesini görmek üzere her 
gÜn ve ihale gününde vakti 
muayyeninden evvel teminat 
ve teklif mektuplarını mak 
buz mukabilinde Ankara Le
vazım Amirliği satınalma ko
misyonu Riyasetine vermeleri. 

(370) (6428) 6902 
•• '» 

lzmit Mu. kıt'atmm 97800 
kilo kuru fasulya ihtiyacı ka
palı zarf usuliyle satın alına
caktır, İhalesi 28 Teşrinievvel 
934 pazar günü saat 15 dedir. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek için her gün ve münakaaa
sına iştirak edeceklerin belli 
gün ve saatten evvel İzmit sa
tınalma komisyonuna teklif 
mektuplarını vermeleri. 

(372) (6429) 6903 

"' . "' 
Merzifon garnizonundaki 

kıtaat ihtiyacı için (215) bin 
kilo ekmeklik un kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuş
tu!". Talipler şartnameyi Is
tanbul, Ankara, Samsun, Mer
zifon Satmalma Komisyon
larında görebilirler. ihale 1 
ikinci Teşrin 934 perşembe 
gÜnü saat 15 de Merzifon Sa
tınalma Komisyonunda icra 
edilecektir. istekliler (1540) 
liralık teminat mektubu ve tek 
liflerile müracaat eflemeleri. 

(421) 6619) 7110 

Emrazı dahiliye ve hıfzı ııhhat mül• • 
ha11111 Doktor Muallim 

ŞEKIP HABİP 
Avrupadan dönmüıtür. Haıtalannı /t 
yasofya, Y erebatan caddesi No. 4' 
Hacı Süleyman el. apartonanmda lı"" 
bul ediyor. Cumarleıi, Pazartesi, Pfl 

ıembe ııünleri öğleden sonra • 
--- Telefon : 23035 -~ 

............. ! ....... ~ 

VAPURCULU~ 
TURK ANONiM ŞiRKETi ,.1 

IST ANBUL ACENT ALI"' 
Llma7t Han, T.J.lon: 22925. 

Karabiga yolu 
CUMARTESİ ve CAR· 

SAMBA günleri saat 20 de Tol'" 
hane nhtun'ından bir vapur kalk"'" 
Gidiı ve dönüıte mutat iskelele,. 
uğrar. 

İzmit yolu 
CUMA, PAZAR, SALl; 

ÇARŞAMBA, gÜnleri bir vaP 

ıaat 9 da Tophane nhlımından k~ 

İmroz yolu 
Her PERŞEMBE günü ToP:; 

ne rıhtnnından saat 18 de bir " ııo' 
pur kalkar. Gidit ve dönüşte Geh_,ı' 
lu, Lapseki, Çanakkale iıkclelct1 

uğrar. -""""' --------... ---·~ 
- Umumi Neşriyat ve Yazı /ş/efl 

Müdürü ETEM ızzET ? 
Gazetecilik ve matbaacılık 1". )o 

. .-/ 

Asipirol Necati Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. ea~;:k;pıda Salih NecatiJ 
Süt 

veren 
annelere Fosf lı 

-

a k Malt Hül&sası 


