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Yunanistanda Liberaller 
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tında sandığa beyaz rey pus
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Belediye seçimi 
lat~nbul belediye aeçimi bitti ve 

~ticeler evvelki gün halka bildi • 
tıldi. Belediye mecliaini tetkil ede 
~ek olan azalar, Cumhuriyet Halk 
kırkasının namzetleri idi. Fakat 
•t nıalum olduğu üzere, frrka bu 

ılefa aali azaları yedek azalardan 
•Yırnııyarak iki misli namzet ilaıı 
etıni,ti. Asli azaları yedek azalar· 
d~n ayıran halkın reyi olmuttur. 
~ı~aenaleyh lıtanbul belediye ~e~ 
111• İstanbul halkının bir meclısı 
0lacakt-ır. 

<?n iki gün devam eden belediye 
•eçınıi her bakımdan bir muvaff~
kıyet telakki edilmek lazımdır .. Bı_r 
defa müntehiplerin ekseriyeti ıntı· 
baba İftiralı: etmititr. Dört sene ev· 
'le!, belediye intihabı yapıldığ~ za 
illan, serbest fırka henüz faalıye· 
te geçmit ve intihabata da ittirak 
etınifti. Seçim iki fırka ar~sın~a 
Yapıldığı halde rey verenlenn ınık 
darı pek azdı. Bu defa hiç bir. ııı_ın 
bokada yarıdan atağı dütmeını,tı.r. 
E:ıninönünde 44 bin ınünte~ıb~n 
33 bini seçime İftirak etmıttır. 
8.eYoğlundan 87 bin müntehibi.n ~O 
hini, Fatihte de 82 bin müntehıbın 
~7 bini reylerini kullanınıtlard!r. 
il hesaba göre, Fatih ve Bı:yog. • 

1unda seçime İftirak edenlerın. nıs 
beti YÜzde 57 Eminönünde ıse, 
Yiizde 73 olu;or. Bu, dört sene ev· 
'ielki seçim ile kıyas edilecek olur 
•a çok yüksek bir nisbettir ve hal· 
kın medeni haklarını kullanma~.yo 
lunda dört senedenberi çok bu • 
YUk bir mesafe katettiğini. göster· 
llıektedir. Siyasi rütt demlen va· 
~ıf ta intihabata ittirak etmı:k ve 
!ttirak edildiği zaman da se~ı~.de 
1sabet göstermektir. Bu yol us~n
de olduğumuzu Istanbul beledıye 
leçimi bize anlatmıttır · • 

Bu, halkın siyasi olgunlug~~ 
göstermesi itibarile ne kadaj' ıftı· 
bara fayan ise, Halk Fırka~• atan· 
hul tefkilatının çalışkanlıgın8: de:-
1 • ı . 't'ban'le memnunıyetı a et etmesı ı ı . • . 
muciptir. lstanbul tefkilatında ça· 
lıtan fll'kacılar, geceyi g~ndu~::a 
tarak, fırka mefkureainın ta . • 
kuku uğrunda mesai 5arfetmıtler 
dir. Bu muvaffakıyet kart.ısı_nd~ 
herh~lde artık lıtanbulda ?ır. ın~ı
habat psikolojisi yaratıldıgı ıddıa 
edilebilir. Bu vesile ile Halk fır • 
kası lstanbul tetkilatını tebrik et
mek bir vicdan borcu oluyor. 

Eminönü gibi bazı mıntakalar· 
da her dört rey sahibinden üçü • 
nün seçime i9tirak etmesi memnu
niyeti mucip bir niabet olmakla be 
raber, eğer son seçi~en alınan 
derslerden istifade ecblecek. olur_~ 
•• b nı' .L-tin fazlalqabılecegı 
-. u _.., ak .. 
fÜpheaizdir. Niıbeti arttırın ıçın 
halka, belediyeye ve hükumete te
rettüp eden vazifeler vardır. Halk 
intihabat ile seçim batlaınazdan ev 
~el me9gul olarak, isminin münte
hipler aırasmda defterlerde k~y~t
lı olup olmadığını tesbit etınelı~ır • 
Bu defa böyle olmamıştır •. ~laka 
İntihabat ile batlamıştır. Dıger ta
raftan defterlerin de daha mun • 
lazam yapılması hükUınete teret· 
tüp eden bir vazifedir· Hele def • 
ter ve kayıt usulü büsbütün kaldın 
lıp ta seçim sadeleftirilecı:~ olur • 
sa, müntehiplerin yüzde yuze ya • 
kın nisbetinin medeni haklarını 
kullanmalarına hiç bir mani kalmı 
Yor. Bazı memleketlerde intihap 
hakkını kullanmak için nüfus cüz· 
danını göstermek kafidir: BöY_le 
hir usulün bizde de tatbıkı seçım 
etrafındaki alakayı artırabilir. 

Diğer bir nokta da rey sandık· 
larının arttırılmasıdır. Bazı san • 
dıkların etrafında öyle izdiham ol 
ınuştur ki birçok vatandaşlar rey
lerini vermeden geri dönmek mec 
huriyetinde kalmı9lardır. Kan . na 
nazaran belediye 500 miıntehıp • 
ien fazla olan her yerde bir tube 
aç•bilir. Fakat bunun altı ay evvel 
ilin edilmesi lazımdır. Bu def.a 
her nedenae bu ilan ihmal ~di_lmıt 
Ve tubeler h k tarafından. ıntıh~?. 
itlerin hiç alaka göstenlmedıgı 
~nlarda olduğu mikdarda kal-

"lll ıtır. .. I d' 
Seçim hatladığı zaman ı~y e. 1• 

iııniz gibi bu defaki beledıye ın
tihabı bir tecrübe olacaktı. Bu tec· 
liibeden hükumet te, fırka da, be
lediye de ve halk ta çok istifadeli 
d~rıler almışlardır. Şayanı memn~ 
'llıyet olan nokta, seçimin heyetı 
llnıumiycsi itibarile lstanbulun 
llliine-,.,er haH<ına yakışır bir ve· 
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Düa Iatanbulda müteveffa kralın istirahati ruhu için yapılan ayinden üç intiba 

Dün her ıerde Yligoslavıa kralı icin ıas tutuldu . . .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Kral Aleksandrın cenazesi dün muhteşem me-· 
rasimle kaldırıldı ve aile makberesine defnedildi 

''Şayet kralı öldürmek matlup 
olsa idi bu işi yapmaktan 

bir an için çekinmezdim,, diyor 
Katllin karısı ve babası ne dlyorlar 

MARSILYA, 18 (A. 
r 

Hırııat tethiı lıomiteıini n ıefi Paııelitch, Katilin 
cürüm ortalılarından K ramer, Macaristandalıi 

A.) - Marsilya cinaye 
tinin faili Kalemenin ıe 
riki cürümleri olan Ra 
itch ve Jpoapiachil dün 
gece Annecy hapishane 
ainden Mars.ilyaya getİ• 
rilmi9lerdir. Pospiachil • 
in iaticvabı neticesinde 
dört tethiıçinin 29 Ey· 
Jül tarihinde lsviçre hu 
dudunu aımıt oldukları 
anlaıılınııtır. Bunlar, hu 
dudu sahte paaaportla 
geçmiıler ve 29 Eylul
den itibaren Pariate ika 
met etmiılerdir. tethif harelıcitını İdare eden Percetz. 

Poapiahil, 9 Teırinievvel auikuti- dürmek matlup olduğunu bilmit ol • 
ni gazetelerden öğrenmit olduğunu saydım bu İti yapmaktan katiyen ge· 
söylemİflİr. Kendisi Raitcb ile bera• ri dunnazdım ve mensup olduğum 
ber tekrar J.viçre hududuna gitmek tetkilatın emrine itaat eylerdim.. Ken 
iatemiı ve zabıtayı ıatırbnak için Fon disinin cinayette ıeriki cürüm olarak 
tenblö'de mola vermİf ve nihayet An ittiham edilmekte olduğunu öğrenen 
neniaue de tevkif edihnittir. Poapi&- Poıpİıhil, katiy~n heyecana kapılma· 
hil ıu aözleri ilave etıniıtir: mıt ve tethitçi tetkilatınm tayin ede-

-' Pariste ne yapacağımı bilmedi- ceği avukatı kabul edeceğini ilave ey 
ğim gibi arkada9lamn da ne yapa~.ak lemitıir. Müıtantik Raitch'i iaticvap 
!arını bilmiyorlardı. Şayet Kralı ol • (Devamı 5 inci sahifede) 

· kar fırka teşkilatına yakı'ır ha- çok iyi ümitler vadediyor. Bu ne-
rar;tli bir çalışma ve Cumhuriyet ticeden dolayı alakadarları tebrik 
hükümetine yakışır bir intizam İ· ederken yeni Meclis azalarına da 
çinde yapılmış olmasıdır. Bu mu- muvaffakıyet dileriz. 
vaffakıyet bize istikbal hakkında Ahmet ŞUKRU 

24 teşrinievvelde 
İçtimaa çağrılıyor 

Bu davetin sebebi harici 
siyasetin her yerde has
sasiyet kesbettiği bugün· 
lerde meb'usların hükil • ı 
metle beraber bulunması· 
na imkan vermek içindir. 

ANKARA, 18 (A.A.) - Bü
yük Millet Meclisinin T. sani
den evvel içtimaa davet olunma 
sı harici siyasetin her memleket
te hassasiyet kesbettiği bgün -
!erde B. M. Meclisinin hükumet
le berabeı bulunmasına imkan 
vermek icin olduğu Ankara ma. 
hafilinde ~oylenmektedir. Zaten 
milli bayramda bulunmayı arzu 
eden millet vekillerinin bir haf
ta evv~) toplanmaları tabii addo 
lunınaktaclır. 

Mebuslara tebliğ 
Görülen lüzum üzerine Tef

kilatı Esasiye kanununun - 19 
uncu maddesi mucibince, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini, 
24 1 İnci Teşrin 1934 çar~amba 
günü saat 15 te içtimaa ·davet 
ederim. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi 

Kazım 
(T alailat •on haberlerimizdedir) 

Muhtelit Mübadele komüyonunJa dün geç vakte kadar süren içtimada 

Mübadele komisyonu da 
bugün tarihe karışıyor 
Bugünkü son toplantıda heyetler 

reisleri nutuklar söyliyecekler 
Türkiye ile Yunanistan arasında 

aktedilen itilafname mucibince muhte
lit mübadele komisyonu bugünden iti." · 
beren lağvedilecektir. 

Komisyon heyeti umumiye•i birkaç 
gündenberi yaptığı içtimalarda komis
yon kapanmudan evvel halli icap e
den ıon meıeleleri müzakere etmİt· 
tir. 

Şimdiye kadar bir çok itler tasfiye 
edilmittir. Komilyon dün saat 16 da 
toplanmıt ve '\ık§'llll 1~ a kadar devam 
eden mü:uılı<>ftde ·Ankara itilifnameu 
mucibince Yunanistanm, etabli Rumla-

J rı_n iade edilen mallarına mukabil Tür-
• kıyeye vermesi icap eden para mesele

sini müzakere Etmittn·. 
Yunan hükumeti taahhüt ettiği pa· 

ranın bir kısmını hükümetimize ödemiı 
ve mütebaki 15 bin İngiliz lirasını, Tür
kiyenin laahhüdabnı ifa etmediğini be
yan ederek, henüz tediye etmemiştir. 

Dün bu mesele hakkında uzun uza .. 
dıya müzakerat cereyan etmiı İıe de he. 
nüz kat'i bir karar verilemerniftir. 

Meıelenin müzakeresine bugün de 
devam edilecektir. 

ı Dcvomı 2 inci sahif<de) 



TARiHi TEFRiKA: 166 

İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYlN BIRAKTICI VESiKALARA GORE) 

Her hakin mahfuzdur. Ycuan: A. C. 
• 

Teşkil olunacak türk çeteleri hak
kında bir talimatname hazırlanmıştı 

Ne kansızlıktır ki bu söze 
kartı sert cevaplar verır-
siniz ve nihayet hakaret 
edersiniz de muhataplarınız 
miskinane sükiit ederler. Siz ayrıl
dıktan sonra arkanızdan hemen: 
(Onun baJında kavak yeli eser!) 
fetvasını verirler. Allah ıslah eyle
sin .. , 

Türklerdeki bu kansızlık devam 
edip dururken bakınız Rıımlar, ge
ne Kavaladan Parise yazılan bir 
mektuba nazaran ne kadar mütte
h it, biribirlerine ne kadar bağlı bir 
surette hareket ediyorlardı: 

"Sokakta sarbot marho, dola.t
makta olan bir Rımı müfsidine po-
1 is tesadüf eder. Edebile yoluna git 
mesini ihtar eder. Bu ihtara kızan 
sarho, Rum, polise kar'ı silah teş
hir eder. Bunun üzerine Rum yaka
lanarak karakola. getirilir. Fakat a
radan on dakika geçmeden üç yü
zü mütecaviz Rum karakolun önün 
de toplanır, karakol binasından i
çeriye hücum eder ve mevkufu ceb 
ren kurtarır. Bakınız bura.da Rum 
Cemiyeti ne demektir! 

Bir taraftan Abdülhamit hakiın 
Türk milletini bu suretle ezdirir -
ken diğer taraftan o asil milleti a
vutmak için bin türlli çarelere baş 
vurmaktadır. Mesela 'imdi Kava. . 
lada altı polis var. Bunların adedi 
yirmiye iblağ edilecekmi' ! Yalan. 
Susuz yerlere su getirtmek için bir 
Su Komisyonu teşkil olunmuf, hal 
buki seneler geçer, susuz yerlere 
bir katre su getirilmez. Sokakların 
tanzimi için ayrıca bir komisyon 
faaliyete başlıyacakmıf. Bu da. laf
tan ibaret! Olsa oba komisyon a
zası her İçtimada huzuriye alır
lar, yoksa yol filan yapılacak de
ğildir.,, 

Cemiyet Rumların ve Bulgarla
rın teşkilatına karşı bir mukahe • 
lede bulunabilmek için Türk çete
leri te,kil ediyordu. Bu i,Ierle Se
lanik ve Manastır merkezleri meş
gul oluyordu. Bir taraftan Sofya'. 
ya yazılarak Bulgariatan büküme
tinin vaziyeti tetkik edilirken diğer 
taraftan faaliyete geçecek Türk çe 
leleri ha.kkmda talimatnameler ha
zırlanıyordu. Sof yaya yazdan mek
tupta deniliyordu ki: 

"Tavsiye edilen adreslerle görü
terdc vesair menbalardan malfıınat 
alara:k Bul,.ularm harekib ukeri
yesini ve imaret bütçesini tetkik e
din iz. 'Her gün bizim Sofyadaki ko
mi~~rli~e devamla Türkiye ile Bul
garistan arasında.ki münasebatm a
lac:a~ı_ fekli hemen bize bildiriniz. 
Sofyada ukeri ve siya.si hangi ec
nebi memurlar varsa bunları ııoruf
turup mümkün ise kendilerile mü
lakat ediniz. Avrupa gazetelerinin 
Sof ya' da hususi muhabirleri bulu
nuyorsa bunları da cemiyetimiz 
hakkında, kuvvet ve kudreti hak • 
kmda tenvir etıneğe çalınışınız.Bul 
garistan efkarını, bahusus Darül _ 
!ünun talebesinin fikrile oralarda 
oturan Rum ve ~ırp unsurlarının 
hissiyatını ve hareketlerini de bil
diriniz. Bulgarlann askeii depola
rında ve imalitlıanelerinde ne de
recelere kadar faaliyet görüldüğü
nü tetkik ile bunlar halrlcında ma
IUmat gönderiniz. Orada Bulgar 
kom~er! ve bilbuaa Makedonya 
komıtelen ne yapmalı: istiyorlarsa 
onlar hakkında da haber Yeriniz. 
Sofyada bulunan Makedonyalı Bul 
garlarla konllflDak ta faydadan 
h"li değildir.,, 

Te,kil olunacak Tiidc komiteleri 
hakkında haz~rlanan talimatname
de deniliyordu ki: 

"l - Her biri 8 - 12 ki,iden iba
ret olmak ve birer 'efin idaresi al
~ında bulunmak üzere lüzumu ka
•ıar gruplar lefkil edilecektir. 

2 - Her kİfİye bir Elinta biri 
toplu ve diğeri otomatik iki taban
ca, her birine iki yüz atım hesabi. 
le fi.şe_k verilecek ve grup 'efinin 
emrı altında olmak üzere mütead
dit eb'atta bombalar bulundurula
caktır. 

3-. Merkezi heyetle yalnız grup 
şef!erı temasta bulunacaklar, di/;er 
lerı ne merkezi heyeti, ne de diğet 
gruplar_ efradını tanıyacaklardrr. 
'."'.1cak, ıcabında biribirlerini tefrik 
ıçın hususi birer alametleri olacak
tır. 

4 - Her grup kendi şefinin ne-
7areti altında haftada bir defa. fev 
kalfı.de hallerde daima. muayyen 
m«hallerde toplanarak meslekleri
n? ait hususat hakkında fikri ve be-

deni terbiyelerine sarfımesai ede
cektir. 

5 - Her grııpun bir tahassun • 
r,abı olacaktıı. Bunlar münasip 
mahallerde intihap edilecek ve gru 
pun silahları ve cephanesi oralar • 
da muhafaza olunacaktır. 

6 - Acele alınacak tedbirlP.r es
nasında kullanılacak hususi itaret
ler grup efradının adedile mütena
ıip olacak ve bunlar şeflerin malu
matı altında. yalnız tehlike esnasm 
da efrada tevzi edilecektir. 

7 - Komite efradile diğer cemi
yet efradı arasında hiç bir fark gö
zetilmeyecektir. Efrat arasında bir 
rüçhan bulundurulma.maııına son 
derece dikkat edilecek, efrat bey
ninde tefrikaya kat'iyyen sebebi • 
yet "erilmeyecektir. 

3 - Vazife esnasında komite 
efradının ihtiyaçları komite 
sandığından tedarik olunacaktır. 
Efratta.n birisi; felakete maruz kal 
dığı takdirde ailesi hakkile himaye 
a.!tma alınacaktır. 

9 - Komiteyi ya doğrudan doğ 
ruya merkezin emri altında. bırak
mak veyahut komite i~lerinde ihti
sası olan mücerrep zevattan mü -
rekkep bir idare heyeti tesis edi -
lecektir . ., 

Türk çeteleri tetkili için yapı -
lan bu hazırlıklar en ziyade !Jul. 
gar çetelerine karşı idi. Çünkü en 
ziya.de faaliyet gösteren, en çok 
mazarratları dokunan o çetelerdi. 
Bulgarlar 1880 senesinde Şarki Ru 
meliyi zahmet çekmeden ele geçir 
dikten sonra bu büyük muzafferi
yet Bulgar milliyetperverlerinin 
hülyalarını bir kat daha. kuvvetlen 
dirmitti. Abdülhamidin tuttuğu da. 
bili ve harici siya.set millet ve mem 
leketi umumiyet itibarile tahrip et 
tiği kadar Makedonya iğtifaşını da 
alevlendiriyordu. Eğer Abdülha. -
mit hükumeti Berlin kongresinde 
vadedilen ıslahatı otuz sene gibi u 
zun bir müddet zarfında icra et -
seydi, Makedonyada ne bu kadar 
can ve mal tele folacak, ne de me 
~k eonebilerin müdahalelerini i -
cap ettirecek bir tekil alacaktı. 

F aka.t maattessüf Abdülhamit 
Makedonya meselesinde dahi bir 
kahve ocağı politikası tal<ıip ediyor, 
oralara ehliyetsiz valiler gönderi
yor, Makedc:•ya işlerini istifa.re et 
tiği İnsanlar da etrafında bu-
lunan tüfekci Arnavutlar -
dan ibaret · kalıyordu. ff -
te Bulgarlar bu ı;ibi ahvalden is
tifadeden hali kalmryorlardı. On • 
tarın haksızlıkları her veçhile ati
kar olmakla beraber Avrupa dev
letlerinin mazhariyetine nail olu • 
yorlardı. Ecdadımızın kanile yu • 
ğurulmuş ve üzerinde her cihetle 
hak ve hlikimiytimiz olan o canım 
memlekete ecnebi memurlar ve za 
bitler tayin ettirmitlerdi. 

-Bitmedi-

Alman nüfusu 
Reami istatiatiklerc göre 

65 milyon 200 bindir 
B.F.RLIN, 18 (A.A.) - Rem:ü utı

tist:iklere na.zaran Sar hariç olmak Ü· 
zere Alaamyanm nüfuaı 65 milyon 
200 bindir. Bunlarm 40 milyoca 900 bi 
n.i prott!9l- •e 21 mil,.... ilUyüzü 
katoliktir. 1925 de yapıaln - tahri
ri niifu- ili.betle proteslanhr 815 
bin Ye katolilder 979 bia artmuftır. 
Y alıudiler 65 bin azalma sureti -
le 500 bine düfDlüştür, Hiç bir dini 
cemaate mensup olmayanlann aayıaı 
2 ıınilycın 400 bindir. Bunlar 1925 te 
bir milyon 100 bin idi. 

On iki adalardaki klise 
ATINA, 18 (Milliyet) - On i1oi 

adalardan gelen yolcllları:a nnnelde 
olduk.lan haberlere nazaran ltalyan müf
rezeleri Oniki adalar kilisesinin patrik
haneden aynt.rak müıtaı.il bir kilise 
teşkil eylemek için köyleri dolaşmakta 
ve bir zabıt imzalamaları için ber'kesi 
tehdit etmektedirler. 

Kaliforniyada zelzele 
LOSANJELOS, 18 (A.A.) - Kali

forniyMUn cenubunda Jiddetli yağmur. 
im la beraber bir zelzele olmuştur. 

Şimdiye kadar mübün hasar oldu
ğu haber verilmemip:ir. Sular birçok 
tehirlerde sokaklan örtmüştür. 

Tayfun faciası 
MANlY, 18 (A.A.) - Ea 10a alı

nan baberlenı e-öre dünkü tayfunda 40 
kişi ölmüş ve 55 bin kiti de açıılot;ı kal
mıttır. 

. - ·- ~------ -- - -~ 

HARİCİ HABERLER 
Deniz müzakereleri _ 

' ...... . 
Japon murahhasının beyanatını İngiliz 

gazeteleri nasıl tefsir ediyorlar? 
LONDRA, 18 (A.A.) - Amiral 

Yamomotanm beyanab, lngiliz ef • 
kB.n umumiyes.inde deniz müzakeratı 
nm neticesine ait o)an betbinJiği art • 
tnunaktan ba§ka bir aemere vermemi§ 
tir. Daily Telegraf diyor ki: 

Japonyanm kendisine büyük Okya
nustaki lngiliz .ve Amerikan üsübahri 
!erinin takviyesine karşı bir zaman te§ 
kil etmekte olan VaJİngton muahede· 
namesini yırtmanın aleyhinde olma• 
"' gayet bedihi bir keyfiyettir. Diğer 
taraftan Japon bükılmeti kendi pla • 
turun • kabul edildiği takdirde • bü
tün m.illetlece her türlü bahri tecavüz 
den masun oldukları hiııaini vereceği
ni isbata çalıp.caktrr. 

Bu gazete devam ederek diyor lci: 
Amiral Y mnomota, memlel&tinin 

1921 sene.inde kafi bulmuş oldi.ığu 
kuvvetlerle bugün neden dolayı ken
di :müdafaasını temin edcm.-mekte ol 
duğunu henüz izah etmemi~tir. Umıı· 
mi tc '.'laj prensibine gelince, bu hu • 
sus bundan evvelki konferansll\rda 
münakeş eclili..iı ye tatbik kabiliyeti 
olmadığı görülerek terkolunmut ve 

fspanyada 

Asi kuvvetler bom
bardıman ediliyor 
İspanyada idam cezası 
yeniden tesis eoiliyor 
MADRIT, 18 (A.A.) - Askeri kı· 

taat, henüz ihtilalcilerin elinde bulun -
makta olan N ava ve Asturies'i bombar .. 
danan etmiştir. 

içi dinamit dolu çuval 
MADRIT, 18 (A.A.) - Harbiye ne

zare.1:, Leon eye.Jeti aıkeri valisi cene .. 
ral Boshu" Mierı ve Asturieı üzerine 
asker &evkme memur edilmiş olduğunu 
bildirmektedir. 

Zabıta, V alanıiada bir dükkanda 
1260 ufak bomba ve bir çok dinamit do
lu çuval bulmuştur. 

Bilbaoda diğer bir dükkanda 49 bom
ba, 300 fiıelı: ve bir kaaa mühUnn.t 
bulunmuştur. Poliı tevkifata devam ~t
mektedir. 

ispanyada iclam cezası 
MAORIT, 18 (A.A.) - Resmi ga

zete ispanyadan idam cezasmın yeni -
den tesiıine ait kanunu neJretmektedir. 

Bu ceza failleri bomba imllatr:uı o
lan ıuilcastlerle, ölü ve ağır yaralanma
ya sebebiyel veren müııell&h taarruzla
ra tatbik edilmektedir. Kanun, bugün 
meriyet mevkiine girecektir. 

Arnavutlukta yunanlılara 
yapılan tazyikler 

ATINA, 18 (Milliyet) - Arnavut 
hiikıimetiain Y unmı mekteplerinde rum 
ca liSMıınm olı:utulma11nı menetmd< t<>
febbüsü üzeriue Yunan talebesi mek • 
teplere gitmcmeğe başlamışlardır. 
, Bunun için şimali Ep.irıle iırçok 
muallim ve cp-af te.tcif olunmuftur. 

Bunlar Yunanlı talebeyi J\n\avut 
mdrteplerine leW için bir beyannMDe 
imzasına t..ıvik olunmakta aksi bıkdir
de kendilerine yiyecek dahi verjlmi)"e -
ceği bildirilrn'*tedir. 

Lindberg'in çocuğu 
meselesi 

NEVYORK. 18 (A.A.) - Llnd
bersin çocuğunun kaçmlması mesele
encle metbald... olan Haupı.r.n ı.e.t • 
disinin N ev jersey adliyesine -ıimi 
h"'*1ndaki mahkeme kararını temyiz 
etmİfl:İr. 

& ~ aya 19 wıda teılııik olu -
n><aktrr. Hauptmenm anıkab :icap e
dene meseleyi aü mahkemeye lııadar gÖ· 
tiireceğini IÖylemöftİr. 

Briç müsabakası 
LONDRA, 18 (A.A.) - Beynelmi. 

lef (Schu.....,) briç müsabab&1n111 ü
çiincü giinü ıonuna kadar 180 el oy• 
nmını.ıfbr. lngiltere 58,690 pu ıanla bq
tadır. 

Aıner>karun 55,620 punru vardır. 

lniiliz - Alman hava 
misakı 

LONDRA, 18 (A.A.) - Daöly 
Mail cazetesinia bir muhabirine beya
natta buiunan M. Goering, lngiltere i
le Almanya anumda iki cihetli bir ha
va misakı imzasına amade olduğunu söy
lemi' lir • 

Askerlik aleyhindeki bir 
birlik feshedildi 

PARIS, 18 (A.A.) - Seıine hııkuk 
mahkemesi halkı askeri hmnetten İm· 
tinaa teıvik maksadile propaganda ya
pan (Objecteur de Conscience) namm
claki birliğin feshine karar vermiştir. 

-- L Doyçland kruvazöru 
LONDRA, 18 (A.A.) - Almanbnn 

(Deuuehland) loruvazörü bugi.in, a-ayri 
resmi bir ziyaret halinde Leıitk'e gel. 
miştir. 

bu münaaebetho bu prensibin milletler 
ara.sına. her halde tefrika sokacağı, ha 
set uyandıracağı ve binnetice deniz 
~aatı yarııma yol açacağı isbat e • 
dilmiıtir. lngiltere, deniz tayyareci • 
]iği yanıırun önüne geçi1me.tİ hus.u -
&unda herhalde ısrar edecektir. Japon 
ya lle Amerika ise meselenin bu cep· 
heden müzakeresine yanapııamak ni -
ytindedirler. 

Diğer taraftan Daily Herald ga -
zetea:.i, Japon ba,,~urahhaaarnm aOz
lerinin arkasmda ihtimamla hazrrlan 
mq bir plan hazır bulıınduğunu kay
detmektedir. Bu gazeteye göre, plan 
tudıır: Çin denizi ile .büyük Okyaruı
.un garp kı.muna mutlak surette ba
kim olmak bunun için büyük bir tah· 
telbahir filoau vücude getinnek ve bu 
filoyu istinatgah olmak üzere Japonya 
dan, form.uz ve Mariyan adaların • 
dan Karolin ve Mareıal adalarına ka 
dar birçoıl< üıübahriler İn~ ebnek. 

Mon.in post e-azetesi, daha nik -
bindir, Japonyanm muadelet mesele
sinde ~eli olmaktan daha ziyade na 
zari bakanından ıs.rar edeceği ümidin 
de bulunmaktadır. 

Yunanistanda 

Bugün Reisicum
hur intihabı var 

Liberaller sandığa b~yaz 
rey pusulası atacaklar 
ATINA, 18 (Milliyet) - Mebuaan 

medisi reisi M. V ozikiı yarınki cuma 
günü sa t 11 de toplanacak olan Yuna
nistanın 15 inci Milli meclisinin ruzna .. 
mesini hazırlamıştır. Bu ruZJmme yal • 
nız Reisicumhur inti.babinl muhtevidir. 

Hürriyetperverler M. Metaksasın 
riya.etinde toplanarak M. Zairnise faz. 
la11 ile rey veııneğe karar verdiler, 

M. Kafadaris fırkası da bugün topla
narak reiı intihabına dair karar ilitibaz 
edecektir. Alınan malümata göre bunlar 
İntihaba iştirak edecekler ve lakin san-
dığa beyaz reyler atacaklardır. • 

M. Sofyanopulosun çiftçi partiıi 
cumhurreisinin doğrudan ahali tarafın
dan seçilmesi taraftan old uldanndan İn• 
tibaba iştirak etmiyecelılenlir. 

M. Papanastaıyo ve M. Milonasm 
çiftçi ve -.ele fırk:alan kendilerine mah
sus adanılan namzet e-östermeğe karar 
vermiılerdir. Bugün öğleden sonra bu 
buıusta bir karar ittihaz etmek için libe
ral ayan ve mebualar da toplanacaklar
dır. Ciritten avdet eden Liberal fırka ka
tibi M. Rosos, M. Sofulis ve M. Gonata
sa hitaben M. Venizeloaun bir mektubu
nu hamildir. Bu mstubun münderecatı 
liberallerin bugünkü toplanfuında oku • 
nacaktır. Liberaller reisi bu mektubun
da mensuplarİna mil~ me lise İJtİrak ey. 
lemelerini ve lakin aandığa beyaz rey 
atmalarını tavıiy~ etmektedir. 

Avusturalyada 

Viktoryanın yü
züncü yıldönümü 

İngiltere kralının Viktorya
ya gönderdiği tebrikname 

LONDRA, 18 (A.A.) - Cluceat.ır 
dukası bugün Melburn' a e-elmiş, li • 
manda harp gemileri Ye tayyal'eier 
kendisini getiren "H. M. S. Su&aaeka" 
e-emisini karıtlamııtrr. Dukayı parla • 
mento bmaıma kadar büyük bir ka. 
labalık teşyi etmiı ve Duka yÜZÜncii 

yıldönümü ıenliklerini açmıftır. Du -
ka, Kral Jorjun bir hitabesiıııi olamwt 
tur. Bu hitabede ezciimle denilmekto
tedir ki: 

- Yü:z oaıe evveline kadar ııneç • 
hul olan Avuıluralyanm bu nokt&sı 
~orluğun en ı...ıa1,a14 Ye ep 
zengİn kısmtlarmdan biri OlmUJtur. 

Viktorya destanı alma.ı:ı neticeler
den haı.k.iyle iftihar edebilir. Bu ıen 
likler eanasmda vatanperverl.ilcleri ve 
medeni cesaretleri ile Melburn tehri
nin İnkifafına yardım eden bütün im
epratorluk tebaalarına hürmet etme-
ilyiz. • 

Vilııtorya devleti içinde, gelecek 
nesi il.,..., tevdi için bugünkü 
nesillerin inkitaf et!M-mderi la-
zım gelen büyük bir ~ 
ras var. Bu kıta tabiatın lü\funa maz
har olmufl:ur. Ve an'anelerile iotikbal
den emin olabilir. Viktorya devletine 
aaadet ve refah temenni ederiıın.,, 

Duka, tahS<n de kralm temenni • 
!erine i,tirak etmit ve kend.ia.ine gö.
teril- hararetli hü...ü kabulden do
layı teşdd<üc ebniıtir • 

Avusturalyadan televizyon ile Lon· 
draya fotoğraf 

LONDRA, 18 (A.A.) - Avustu· 
ralya ile lngiltere araımda, dünden 
itibaren muntazam televizyon ile fo • 
toğraflar alınmaia baılanmıftır. Lan 
dra gazeteleri bu ~imleri neşrebnek 
tedirl...-. llk resimler Clucester Dııka· 
ıırun ~yar~tine aittir. 

...... .1 ... .-.,... . . ·' • \ •' 

Meclisin fevkalade toplan 
tısı ve çıkan sözler 

•••••••• 
İntihabatın yenileneceği, İnhisarlar 
vekaletinin kaldırılacağı söyleniyor 

ANKARA, 18 (Telelonla) - Büyük Millet Meclisinin önümüzde
ki çarşamba günü fevkalade olarak toplanmağa clavet edilmesi müna· 
sebetile hüklımet merkezinde birçok rivayetler deveran etmektedir. An 
cak bu rivayetlerin bu gibi fevkalade zamanlarda çıkması tUlet hükmü
ne girmiş şayialar olmasına ihtimal verenler olduğu gibi bu rivayet.'er· 
den bir kısmının yakın günlerde tahakkuku ihtimali üzerinde duranlar 
ela vardır. Millet Meclisinin intihabatı yeni/emeğe karar vereceği riva
yeti şayialann bir tanesi olarak ::ik rolunabilir. Bu şayiayı Meclis koriclo 
ru şöyle tefsir etmektedir: 

"Fırka grupu ve binnetice meclis böyle bir karara varacak o:urstt 
bundan maksat Mayısta toplanacak olan büyük fırka kongresinin: ye· 
ni meclis azaları tarafından akdini temin etmek içindir, hükmüne varıla 
bilir. Zira bir habere göre fırka kongresi fırka program ve nizamname 
sinin tadilini görüşecektir. Şu halde müstacel işlerin intacını müteakıp 
Kanunuevvel 60nunda Meclisin kış tatiline girerken tecdidi intihaba ka 
rar vermesi ihtimali gayri varit sayılamaz. Bu takdirde 1935 bütçesi • 
nin tetkik ve intacı yeni Meclise düşen bir vazife o~acaktır. 

Diğer taraftan kaycla değer fayialardan biri ele Gümrük ve inhisar
lar Vekciletinin ilgası ihtimalidir. Bu şayia bir esasa istinat ediyona 
Gümrük ve inhisar idarelerinin Mailiye veya lktısat Vekciletine bağlan
ması ve bu münasebetle bunların tabi olacağı vekiilette birer yeni müs
teşarlık ihdası mevzuu bahsolabile cektir. 

Fırka grupu da toplanıyor . 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Millet Meclisinin çarfamba günkü 

toplantuının ruznamesi pazartesi günü hazırlanacaktır. Ayni gün mec
lis toplantuını müteakıp fırka gru punun içtimaı kuvvetlidir. içti.matla 
Başvekil paşa son ayların mülıim hadiseleri ve lıükümetin yeni karar ve 
tasavvurları hakkında fırka arkadaş/arına izahat verecektir. 

Sıhhiye Vekili Afyona gitti 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Maliye vekili bıı sabah şehrimize 

döndü. Sıhhiye vekili doktor Relik Bey birkaç gün için Alvonkarahi
sara hareket etmiftir. 

• 
Dört Irak tayyaresi geliyor 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Cumhuriyet Bayramı fenliklerine İf· 
tirak için dost Iraktan clört askeri tayyarenin geleceği haber ver4 .. k
teclir. 

Yunan adalarında tayfun 
ATJNA, 18 ( A.A.) - Bu sabah Kefalonyada Astakoı koyunda bir 

tayfun olmuş, bir çok zararlar yapmıştır. 
Birçok evler yıkılmıştır. Son haberlere göre dört kişi ölmüş, 20 kişi 

yaralanmı,tır. • 
Bir harp gemisi yardım için gönderilmiştir. 

Berfin sefaretimizde resmi kabul 
BERLIN, 18 ( A.A.) - T ürkiyen in yeni büyük elçili Hamcli Bey tara

fından yapılan reami kabulde hem en hemen bütün sefirlerle hariciye 
nezareti erkanı ve mümessilleri, sanayi ôlemine mensup bir çok zevat 
ve diğer büyük şahsiyetler hazır b ulunmuşlarclır. 

Dün gece büyük bir ev yandı 
Dün gece yarı.sına doğru Halıcıoğluncla Yenimahalle Cezairli soka. 

ğınJa avukat Gülbenekyan Efendinin 10 odalı evinden atef çıknmrhr. 
Şiddetli rüzgarın tesirile ateır çok çaı,uk genişlemif, ve yağlı boy;, ve 
yeni tamir edilmiş olan ev itfaiyenin gayretlerine rağmen kurtarılama
mıştır. Civar mahalleler oldukça e nJişeye düşmüşlerdir. Evin sigortalı 
olup olmadığı henüz anlaşılamamıştır. Yarın netice anlaşılacakhr. 

Fransız Reisicumhuru Parise döndü 
BELGRAT, 18 ( A.A.) - Kralın cenaze merasimini müteakıp 

Fran$ll Reisicumhuru M. Löbrön Parise hareket etmiştir. 

Turhal şeker fabrikası bu~ün 
merasimle açılıyor 

'ANKARA, 18 (Telefonla) - Turhal şeker fabrikasının açılma res 
mini yapmak üzere Başvekil ismet l"Clfa Hz. ile vekilleri ve davetlileri 
hamil olan tren bugün ırehrimizde n hareket etmiftir. BQfvekil Pş. Hz. 
nin Tur hal seyahatine refika/an Hf. de iştirak etmektedir. 

Mübadele Komisyonu Tarihe karışıyor 
(BaJı 1 inci sahücdc) 

Son itili.Enmne mucibince ı..ımiıoyo

nun 19 tcırmievvel 1934 tarihinde !iğ-

Mübadele komüyonunun lciğvile iş
leri biten memurlardan bir grup 

vı lium geldiğinden komisyon buırün 
taat 17 de tekrar toplanarak hem bu 

1 meoelenin muzakf!tesine den... edecıek 
""' han ir..ı.anı- mucibioce komisyo
nun resmen kap mnası lümı geldiğine 
karar vaecel<Ur. 

Bu takdirde bugünkü topı-tı son o
lacaktır. Koml.yon yarından itİbu9ı 
bukukan li.ğvedıiJmiı demekür. 

Bugünkü toplantıda komiıyon reisi 
Mösyö Holsteadt bir nutuk 'IÖyliy ....... 
komiıyonun tesiı tariıbi olan 7 teJl'İınİ· 
evvel 1923 ten bugüne kadar gönnÜ1 
oldufu insani ve içtimai itleri tınlata
rak lilğvedildiğini heyeti umumiyeye bil 
direcektir. Bu nutka Türk ve Y..
mun.lıba~ heyetleri rcis.i Şe~i ve Mös
yö Fakas birer nutukla mukabele ede • 
ceklerdir, 

Yarın, Maknmde, komisyon murah• 
bas ve memurları ~erefine bir öğle ye
meği verilecektir. 

Bu ziyafet komisyonun d:ığıhnası 

münasebetile, Tiirl<, Yunan ve bit raf 
aza ara11nda mevcut dostluk rabrtaları
nm bir kart daha takviyesi i?n bir _. 
sile olacaktır • 

. Gizli doğum ve evleumeler 
IZMIR, 18 (A ) - Merkeze bai: 

lı köylerden e-izb doium ve evl..-e •· 
çin niJuı daireslne fimdiye kadar aıÜ· 
racaat edenlenn say••• 785G e "'""'"'" 
'bT. 



lF 
Bir garibe! 

Dün sabah benim gibi evinden 
~•kan birçokları lstanbul sokakla· 
~nın baştan başa donanmış oldu • 
f"nu, muhallebici, işkembeci ue 
h ı.nd~r~ boyacısı dükkanlarına ue 
ıısusı ıkametgcihlara kadar bay • 

taklar çekilmiş olduğunu görerek 
~tılar ue: 

. - Bugün bir bayram mı uar ? •• 
<lıye kendi kendilerine sordular ... 
Neden sonra yarıya indirilmiş ol· 
1tt'llar111dan istidlcil ederek bu bay 
rakJarın Kral Aleluandr için yaır 
İlcirneti olarak çekildiğini anladı • 
ar, 

Bayrak biriıri, bayram ve sevinç 
cılcimeti olarak, diğeri reımi "~ Y'! 
". 'eanti müeueselerin bu mahıy~ 
nı llÖctermek için olmak üzere ıki 
•ebeple çekilir Lakin ya• için bay 
''!k çekildiğf ~örinmüş şey değil· 
dtr, Onu biz bizde gördü~. Bay • 
r'!kların yar:ya indirilmesi esa1en 
bir •euinç ue gurur ifade eden bay 
ra~ bu ifadesini tadil ederek ma 
t~ tutulduğunu gc;.termek için • 
dır. Buna da bayrak çekmeye mec 
bur olan resmi daireler, •elaretle.~, 
konsoloahaneler, bankalar ve mu· 
eaıeaaıt ve gemiler yapar. 

Hususi yerler dükkanlar ve eli· 
1erin Yarıya indirmek için mutla • 
ka bayrak rehmesi, bayrak çekm~ 

. .. • b bı ?'11 ve yarıya indirmenın se e 
ıccıJile taban tabana zıthr • 

Bir daha böyl'e ya• günü tuta • 
<:ak elemli hadiseler otmamastn~. 
temenni ederken bundan sonra boy 
le donanmış bir şehirle yti6 tır~~ 
nın aykırılığını düşünerek •ehır "" 
toritele • · buna mahal rının • • 
vermemesi ışın c~ddıY_eh 
namına dilemek ;.terım. 
Eğer bayrakla matem tutuluıydı, 
Fİmdi bütün Yugosla~ya. bi~ ~e 
ram manzarası göstenrdı. Lcikifi .g 
lecek resimlerden de göreceksı'.!~ 
ki böyle şey yapılmaz, adet degıl
dir. Bayrakla matem gc;.termeh 
bayrak çekmeye mecbur olczn!arın 
Yiia tatma şeklidir, senin, benım ve 
diikkcincJann değil. 

Künahı boynuna 
'Akşamları imam su~ mu 

diyelim aslO: sütünün mü bır ko
delıind;n yannı saatlik bir neşe 
dünyası kurmak isteyen arkadaş • 
/ardan bimi anlath... . . 

Matbuat aleminin marul bıkrile 
rinden o. C. ile birlikte bir mey • 
haneye giderler. Bu arkadtq O. C. 
e ikram eder ... Beheri dörder .t~k 
içerler. Eh çakır keyif olmak ıçın 
de bu kaılan tam karar, değil mi?. 
Hayır ••• O. C. direnir: 

- Ben bir tane daha. içeceğim .• 
Berikinin kalası kızar ... 

- iç anıma parasını ~en verA• 
ntem ••• der ve garsonu çagınp o a
ne kaılar içilmi, içkileri öder. 

O. C. aldırmaz; ve gar-na ıs• 
marlar: 

_ Bana bir konyak getir.- • 
Oç dakika •onra kapyak gelır ... 

O. C. ıorar: 
-Bu ne?. 

-Konyak!. 
- Ben konyak istemedim, rakı 

• eti" .-11 1# ım ayuo. •• , • O 
Herif gider. Rakı getinr.. .. • 

C, rakıyı yuvarlar ve i~ dakıka 
sonra meyhaneden çıkar ıken gar· 
aon yapı fi r: 

- Beyim, son ra~~ın .par~?ı 
- Konyakla değıştırJımdı ya.· 
- Evet amma konyağın parası 

nı vermemi~tiniz! 

- Konyağı içmedimki parasını 
vereyim ayol!. Ser•emleme!. 

Garson düwnür ve O. C. e hak 
Verir, parayı 'almaz. 

FELEK 

"-[ __:;B~O~R~S;;... A;.;......~' 
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Ş EH i R HABERLERİ 
• 

EKONOMi 

Alman yada 
Mallarımız 

1 

BELEDiYEDE 

Bayram için afiş
ler hazırlanıyor 

TAPUDA 

Bir sahtekarlık 
Bir dolandırıcılık 

1 MAHKEMELERıJJ:: 

! Şişli - Büyükdere 
Yolu faciası 

Gelen rapora göre dur
gun vaziyetted!r _ 

, Türk Ofi•in .Alnıanyadaki ınumes· 
"!inden elen raporda ınaJlarmuzın 
~lin pi~aga•ınd~i vaziye~i hakkın· 

IUınat verılınektedir. 
da ıu nıa .. .. piyasası unıumi vaz.i • 

Kuru uzum . f 
yet dolayı&ife dur~:.~;!;he.nen 

lru:ir piyaa&Jll uz sebe le fiat· 
. . ap.ımanuıtır. Bu P 
~'! l. değiıiklik ~ımamııtır. 1 100 

J fındık· 1934 G;resun ma 1 

ç s;' "f Haınburg 500 Fransız 
lcilo b8lına . · 490 • 495 
frankı, Levantenler ıçın 
Fransız frankıd~.. lOO !alo ba§ın& 

Tatlı badem ıçAın bademler için İ· 
Sif Haınbur&" 62, cı --L 

. 100 kilo baJma Sif H-..,urg 
.., yıne • deci' 
25 florin raddesın ır. 

Buğday 
.. l bul piya.5&Sında 478 ton 

Dun &lal> - ·· tür Buğda • 
buğday muamele gorın"' • d 
yın fiyatı 4 kuru,, 37 bul ~a 7~0 

Dün Anadoludan st . 

b 
• dey 60 ton arpa ve 14,925 ki· 

tMı ug • . . hniştir 
Jo kaşar peynırı ge .• 

Bir haftalık pıyasa 
Son 

hafta zarfında 111:~~ piya• 
. . -·..:ye pıyaaau 

ııaautdak.İ havay.ıcı. za, ~ •. <l.i 
toptan olarak ıu fıyatt~~ 504 lük 

Kahve 97,5 kuruş, ek tr ki 
• 800 kuruı, pata1e& s a • 

aandıgı kelle 2 ku"'9 30 para. 
loeu 3,25, bzq be . 14 750 kiloluk çift 
dir Petrol ve nzın ' • • ift 
t~kesi 740 kuruıtur. Benzın '"' ç 
tenekesi 925 ku...,.~tur. T 17 

pirinç Men.in 17 kunıh 06Y• ebi 
kuruJ, Bombay yerli 24 kuru§, ecn 

ına)ı 35 kurııl~r. .._.an 24 kuruJ, 
Sabun zeytınyaıp•~· 

. . a 16 kunıt tur. 
~de yeğ l.)rfa 70 kunıı, Ayıntap 

60 k:unış Trabzon 55 • 60 kuru•• ve
jetalin 30 kuruıtur. Şeker 36, 75 ku • 

nı.t~;,.m J..7 kuru§ ile 36 IPıruş ara• 

undadır. 

MAARiFTE_ .. 
Sınıflar gene 
Tıklım tıklım. 
Elli talebe ile idare et
mek mümkün olmuyor 
Bu ısene orta mektep ..., liselerde 

(SO) talebeden f~a ımıflırr buılunmı· 

yacaktı. eh 
HalbulD, bu sene fazla t:'1•be t •· 

·· ·· kA,..1sında kafi muaffinı 1iuluna • 
cumu -• · · •mıf 
mamıı gene bi,.çok talebe:P aynı • 

oı..:U.... mecburİYeb hasıl olmuı • 
.. Geç sene bazı mekteplerde (65) :.i'd...ti :ıAar, bu sa>e ... .._ (BO) 

talebeli olmuftur• 

Bulgaristandan ae.len. taleb.a 
M..-Ü vekaleti, maarif idırrelenne 

. öadenırek Bulgari•tandan 
bir t- ilerin, ınarteplere kaydolu· 
ıı;elen ~hana tabi tutulmasını, bu 
nurken, .,, . ,., 

1 
ı.i"-"'-~ın ve ,..:...: •-•..ı......J ...... DUIU g•~-· . 

•-~ · · tednk edilmeoı-
aair veoibfarının IY""' 
ai bildinnittir. • 

140 muallimin kıdem zammı 
ılet.....ıı.d ilk tedrisat muMliımlerin· 

den 140 muallime 11İt in~ zMJWDJ Ma· 
•if vekaletince tasmk ~.,..... I~ 
bula ıı;önderilmittir• Muallimler eylül • 
den iti"-- zamlarını alacaiıiardw •. 

Gazi Osman paşa maktebı 
mudurun Un istifası 

Dünk- Son Po.ta gazetcıoinde ~ 
Oaman P"..t" md<telıi müdüı:ü ~ 

. bu mektepte 72 talebenin . n_: 
Be>'!" &ebep olan bakalorya •U~ !""" 
rnesıne •• . _,___.__ idi 

ebeti1e istifa ettıgı yazun- . •. 
nao 0 . nmğiınize göre, Celal Be~n ... 

gre • beplerle ve ıdare 
tifaaı orrf ıahsı oe -·•ı ·-'"'· - . ünhasıran mu"' urum. 
me•legınden m . . . · ·· ünden 
meııJeğine geçnıe11111 o.teme• yuz 

vaki olmuttur. bahsalan yanlış su· 
f.ısa5en mevzuu müdür Celal 

alli bakalorya ensaamda akta ol-
n Avrupada bulunm 

Bey ınezune • . il elik•• ohJılrn•t· 
cluğu ;çın 0 badıoe e 

ıır. Bir başmualli11 vekAlıt 
emrin• ılındı 

1 stanbul 46 incı ilk mekt~ 1:!7ı:,: 
aJ}iııni Abdülkadir Bey beledi~,_ ka· 

vazifesi olrnıyan buı ış,.,.... 
batmcia: · ek•let rine alnım.ıtbr· 
rıttJğı ıçın v a .sn · ef tahkikat 

Abdülkadir Beym va:ı:sY ı, 
. . ,_ kat'i olarak ~ılacakta· 

netJce~nuc: . 
Yeni uç mufettış 

'lk ~drisat müfettişler kad· 
1 .. anbul ~den üç ınüfettiı alınnut· 

rosuna yenı 

tır. . .ı Kazım, Srtkı, Kemal 
Bu mUf_.t~ ..... B ub1ıif latan· 

Ui~ Be~'!; m;:ıti;...m.ıen ~ç ki· 
bul ilk 1 azifelere ,..ı.ıedilnıiılerdir. 

1" ıf:tedrisat umum mlldOrll 
geldi 

Ma.orif vek.alcti ilk tedrisat umum 
. . .. Al' Rıza Bey Ankaradan teh· 

muduru ' . . 
riınize gelmış~r. dün maarif idar...in-

Ali Rua ey "--· maarif 
• - ddet metP osuuf ' 

de bır mu _,_ B yle -uhtelif mes&-
- .c•..:: Hay- e -· · m'""" - örüpnüttür. Ali Rıza 

leler etra~":""de :.,. müddet k..ıacaldır. 
Bey~ 

-o--

Bu defaki hazırlıkta 
yenilikler ~özetiliyor 
29 teırinievvel Cumhuriyet bayra

mı için Fırka vilayet heyeti lıtanbul
da yapılacak tezahürat hazırlıklarına 
~ttır. 

Bayram için yeniden &fitler, rek· 
!Unlar hazırl~tadır. Bu aenek.İ 
vecizekc- ve akmlar yepyeru bir tarz· 
da oJ.acaktır. Muhtelif daireler mü • 
meuillerinin ittirakile te,ekkill eden 
komisyon da çahpnağa batlamıftır. 

Orlaköyde patlıyan IAğı:n 
kıpatılmıyacak mı? 

Ortaköyde Dereboyundan ıreı;en 
ana }ağnn .on zamanlarda bkalı bir 
va:ııiyette idi. Dereboyunun iki tara • 
fındaki evlerde oturanlarm apde&tha
ne lağımları da bu yüzden bkamıutb. 
Ev ..ııipleri feci bir va>iyette l<almıt· 
lar, belediyeye veriknek üzere be~ bin 
iım:zalı bir mazbata hazrrlamağa baş
lamıtlardır. it bu halde iken, dereıin 
Ciniinde, traanvay yoluna yak.m bir 
noktada caddenin -.aamda ana la • 
ğ1D1, tazyikten patlamış, lağmım pü 
.. .ıarı toprağın üotünden akmağa b;q
lmnıttır• Lağım sd<Mıtan '*'-ğa baş. 
!ayınca, bütün bu cıvar evlen foeııa bir 
koku içinde .k.almıtlardır. Belediye 
henüz bir t"Y yapmadığından, lağım 
açıktan akıp gidiyor. 

Etler nasıl satılacak? 
Bir kısım kasap dükimlarmda lu~ 

yunlanıı parçalanarak öyle ...tıldığı 
göriilme.k.ieclir. Bu tekilde hayvanm 
butlan, b8l•• ayrı olduğundan damga 
kaybolmal<ta, halk ne cin& et aldığını 
bilmemektedir. Bundan sonra koyun
ların parçalanmadan aulması ve tam 
koyundan kes.ilere.k. halka et ,,,.,..;ın
..; için belediye ıubelere f>ir tam.im 
yapmıftır. 

Geç kapanan sinemalar 
Sinema ve tiyatroların geceleri ... 

at 11 de kapanma" laz.nn gelirken, 
bir kısım mıae.aeselerin buna riayet 
dllıedik)eri, daha seç kaldıkları gö • 
rWınüştür. Belediye fUbelere bir ta • 
mim gönd..,ttek geç kapanan Aine • 
ıma ve tiyatrolar hakkında zabıt tu • 

tulmaımı bildirmiJtD-. 

Çubuklu depoları genişletilecek 
Belediye Çubuklu ıı;az depobnru 

tevo.i ebneğe k..,.,... venniıtir Bunun 
için de-polann y..,mda geni' bir ara
zi i&tinılil edilmiftir. Daha bir kısmı 
arazinin iotiınla.ki içffı sahipleri aran
maktadır. 

Etıbba odasında kitap 
ıergiıi 

Ebbba Odası yakında oda ........... 
da iıir kitap serıı;is.i açacaktır. . Bu •«· 
gide timdiye ı.a.ı... tababete aı.t -.n>
dilmit kitapl.,..dan ıııümlriin olduğu b· 
dw farla buiunclurulma&ma çalışılacak· 

tır. Bunun için doktorlaıia, dit tabipleri 
ve eczacılardan mürekkep 12 !Uplik 
lıir komisyon teıf<id edilmiştir. 

--Tapu idaresi iki bozuk 
işi Adliyeye verdi 

Tapu daireomde bir sahtekarlık ve 
bir dolM1dmcılık meydana çıkanlmış· 

tır. 

Sahtekarlık töyie oiımıttur: 
Llılclide Kızrltat mahalle&incle Etin , 

ıoi<ağıncla 20 nım.ralı ufMı: bir ana 
vardır. Bu arsa Hüseyin Hüsmen efen
di namında birine aittir. ANMUn sahi. 
bi 20 -.e evvel Kumkap>da Kadİrga 
civarında ölmüştür. Bu zatın Mediha 
Hann ismiOC:e bir kızı ile Abdümah
man efendi namında bir biraderi var· 
dır. 

Abdürrabman efendi de vefat et
mİJIİr. Bunun ela Kaya ianinde lıir kı
zı kalmıp. 

Abdürrahman efencliınin kızı Kaya 
bann Lalelideki anaya ...bip olmak i· 
çin amcaıBllD , yani Hüseyin Hüsmen 
efendinin kızı olan ve balen berhayat 
ve evli bulunan Mediha hanımı ölmüt 
gibi göstererek araanm kendisine İnti
kal etmesi lazım geleceği hakkında .ah
te bir ilmühaber tanzim etıinniı, Fuat 
ve Haoan efendiler u.Dnde iki kip de 
bu İfİn doğru olduğunu taııdik mahiye· 
tinde f8badet etmitlerdir . 

Kaya hanımdao başka varis olmadı· 
ğı cihetle tapuca muameleııi yapılmıt 
ve tapu senedi tanzim edileftk veril
mittir• 

Tapu ttned.ini alan Kaya hanım 
.,....yı satmak İ•teınİf, ıatıt muaıneleai 
içôn fuat efendi ile be.~ tekrar tapu 
idaresine müracaat ebmtbr. • 

Muamele rıil:ıayet buldulitan ıonra 
it takrir almak içKı. tapu memunı Sü
leyman BeYln eline geJrn!t~r. S!'l•Y· 
man Bey nüfus tezkerelerııu tetkık ~
derken, bir nokta nazarı dikkatini cel • 
betmiş, ve Kaya hanıma bazı sualleo· 
sormuştur. 

Kaya hanım ıaşkm fBtlun ce>aplar 
venııeğe baı!aınıı, batta babaıııun i• • 
mini bile unuttuğwıu ıöyley;nce, bu ;!. 
•e bir bo:ouklıık olduğunu anlamıt ve 
takrir ımw>melesiıni clurdunnuttur. 

Bunun üzerine tapu idaı·esinc.e t·•n· 
kikata baılanmıı, ar.sanın asıl oahilıi 
Mediba hanımın berhayat olup Y e~il • 
köyde belediye koınNeri Etem beyin re
taası olduğu anlatdmıtlır· Tanzım e • 
dilen beyannamenin sahte olduğu ve 
,..ıötJerin de verilen adresi~~ bulu~ • ; 
-dığı anlatılmııtır. Her uçu, ha\< .... 
rrnda acili takibat yapılmak ÜZeTe tan • 
ziın edilen evrakları ile müclcleiumuıni • 
liğe venlmiperdir. 

l!Dna vek'a da ıudur: 
Gene Lilehcle, MBoar K.,.....Jettin 

.-halleüıde, U.leli caddesinde emlaıü 
metnıkeden kalan ( 101) numaralı ka· 
laycı dükkanı da annffi Maryamın öl • 
meııi üz:erine Karabete İn · al ebniı • 
tir. Karabet timdi ortada yoktur. 

Halbuki, Karabet diye bafka bir ta
hu buluıımuı, meı.kıir dükkan (600) 
liraya tapu dairesi önünde seyyar mü • 
hürcülük yapan ıLlıni efendiye oMıl • 
mıft11 .. 

Bu meseteden dolayı zabıta, el"'-' • 
dırıalık ı · e Kvq-ümriildü oomlÜ< ko
miıyoncuıu HaAil, Fuat ve Karabet e
femtileı- hakkında tahlökat yapnıı ve 
bunlan adliyeye venııiıtir. 

Şehir meclisi 

Mulhakattan gösterilecek 
namzetler kimler olacak? 
Bey oğlundan üç azanın istifa edeceği 
söyleniyor- Meclisin açılmasına hazırlık 

Kazalardaki intihap encümenkri, talimatnamesinin tasdik ve kabulü İ şi 
intihap mazt.atalannı vilayete vennıt • vardır. 
terdir. Vilayet, yeni tehir meclisi aza· Diğer taraftan ıöylencliğine göre, 
Jannın ayn ayrı mazbatalarım hazırla· Beyoğhından üç veya dört aza, rnuht&-
ınakt.,dır • • . lif sebeplerle istifa edecslerdir. 

Mülhak kualar.dan, umumı sıxclı": Bu takdirde bunlann yerieriıne un 
ittirik edecek mümeuil "": önürııiı:ı;delr.~ ile yedekler geçeceldör. Diğer kazalar-
hafta içinde, kaza belediye meddlen da da istifa olup olmıyacağı, mecli&in 
tarafından ııeçilecd<tir. . bu ilk on beı ıı;ünliiık içtima devresinde 

G~en defa Yalova aıası Suphi, belli olacak.br • 
KaıUtl azası Şerafeıtin, Çatalca azalan -------------
Halit, Mu•tafa, Hiilüııi, Şile..,..., Va· Fırka idare heyeti 
bit Sil1vn azası Asım Beylerdi. 

'Bu defa, bu zevaıtan h-'krinin bürosu nakledildi 
td<rar umumi ınedise jftirik edecek • 
!eri belli değildir. M--nh Yalova a
zası Supbi Bey bu ufer Beyoglu aza· 
ıı ıeçi]mjttir • 

Binaenaleyh Yalova ıniim .. sili yep· 
yeni bir zat olacaktır. _ 

Oğrendiğinıize göre, daimi enciımen 
intihabatı da çal< aliııka ile belclemyor. 
Çünkü kMlu~u;n daimi ~~ (8) 
azasından ıkm ayrı ayrı ıki mülhak ka· 
zadan olacaktır. Soıı defa daimi enc:Ü· 
mende mülhak kazalardan Şerafeıtin 
ve Suphi Beyle.- vardı. Daimi ~cü : 
mene tehirden ancak alb aza giftbİ· 
tir • 

Bir teırinİ • nide mülhak kazaların 
( 7) azallDJll d.ı ittiriı.kile me<:IİI ilk 
toplantısını yapınc~, divanı ı:'y~.et! 
ihtiıa& encümenlen azaJan reyı ış.an 
ile, yalnız daSnıi encümen intih ... .tı rey 
hafi ile olacaktır. 

Meclisin bu devre içtimaı teıftnİ$a· 
ninin on be'1ne kadar ıürecekt.ir. Bu 
on bet ıünlük devrede miijUm meseleler 
olmamaıkla beraber, belediye ui>rta11 

Cumhuriyet Halk Fıd.ası umumi 
idare heyeti bürosu dün aktam Ankara
ya naldedilmiıtir. 

Fırka Umumi katibi Reeq> Bey J>ll• 
zar günü Aııkraya dönecektir. 

1 Küçük haberler 1 
• Cemiyeti Akvamın lotaııbuldaki 

memuru dün vali muavini Ali Rıza 
Beyi ziyaret ebnİJtir. Beyaz Ruslara 
ait İtler hakkında göriitüldüğü tahmin 
edilmektedir. 

* Evvelki ıı;iin Romanyadan gele1l 
muhacirler de Çorluya ıı;öoderilmit· 
lertlir. 

• 1.tanbul Nıılia 'lenııühendisliğine, 
lzrnir nafia ısmühencliü Nuri Beyin 
tayWı ed;Jdiği vilayete bildirilmifl'İr. 

* Sovyet Rusya ikinoi konsolOMJ, 
cl\in vali muavini Ali Rıza Beyi 21İyaret 
eUııittir. 

* E bbba odası ..-leki bir •e.zete 
sıAmracaı.t .... 

Al bert T aragano Ef. nin 
cezalandırılması istendi 

19 • 1 • 934 tarhinde Şişli • Büyük· 
de-e yolunda Seniye hanunla Musta· 
fa ve müezzin Ali Efendilerin ölümü 
ve Kl!nıal Efendinin daimi surette ma
lül kalrnaııile neticelenen otomobil ka
z:aııına sebebiyet vermekten suçlu AJ. 
ber Taragano ve f<)för Hakkı Efendi
lerin muhakemelerine dün ağır ceza 
mahkemesinde devam edilmittir. 

Dünkü muha.k«nede iddia maka
mını itııal eden KiJjf Bey iddia.mı 
serdederek hadiseyi tetrih etmiı ve 
her iki au.çlU11un da k.aba.ha.tli olduğu. 
nu anJabnıt. ikisinin de ceza kanunu· 
nun 455 maddesi mucibince cezalan
dınlma&ıru istemiştir. Bu maddenin 
tayin ettiği ceza iki ııened<ft sekiz oe
neye kadardır. 

iddiadan aonra cl..vacı vd..illeri de 
iııtidalannda zikrettikleri ta:zıwnatı 
İst~ .... Bundaıı IOllr& müdafaa ve
killeri müdafaalarını ya.pmıfJ.ar, ve bu 
kazadan müekkillerinin me.ul adcle
dilemiyeceğini ileri sürerek beraet ta
lebinde buluıımuJlardır. Muha.kenı.e 
karar tefhimi içön gelecek pertenbe· 
ye kalauftır. 

Tarı vapurundaki kaçakçılık 
Tarı vapurunda bir kaçakçılık ol· 

muş vapurculuk tiııketi ve mecliai i. 
due reio.i R~en, süvari Aziz, Balık· 
cıyan, kamarot Hakkı Efendiler ihti
.... mahkemesinde ha.poe mahküm e
dilmişlerdi. 

Ancak ma.bkümlar bu karan tem
yiz ettiklerinden temyiz bu karan nak. 
zetm4ti. Tekrar verileo k.ararcla ikin· 
c.i defa olarak temyiz tarafından nak
zedilmit ve ihtia&JI mahkeme.ine ıı;on· 
derilmİJtir. 

Dün ihti•u ma.hkemeAnde bu mu
hakemeye yen>den baılaır.:ıuttr. Mah
ı.- heyeti maznunlann kefaletsiz 
olarak tahilyeMıne karar vermit ve 
müdafaa taJıitlerinin dinlennıeU için 
mubalr.emenin ayın 28 inci ıı;ününe te
hir tmİ§tir. 

Zincirsiz otomobilin çıkar
dığı kaza 

Karlı havada zincir.iz seyrii sefer 
ederek Hami. efendi iaminde bir zatın 
yaralanmasına ııebep olmaktan auçl14 
şöför Hamdi efendi ile otomobilini4 
karlı havada zinciniz kullanılmasına 
müsaade eden otomobil gahibi Meh • 
met Efendinin muhakaneleri dün Ü
çüncü ce-za maıb.kemeainde bitmitlil'". 
Hamdi Ef<ftdi 3 ıı;ün _.., bir lira a-

ğır para cez:&&ına ınahküm olmut. fa. 
kat bu cezur tecil edilnriıtir. 

Mehmet efendi ile şöför muttere
kaı ayrıca Hami Efendiye 120 lira 
tazminat venneğe, mahkeme maara • 
fn>dan bqka 10 lira 50 kuruş keıif 
ücreti ve 30 lira vekalet ücreti öde
-ğe mahküm edilmitlerdir. 

Maslak yolu kazası 
Mulak yqlunda bir jandarmamı· 

zm teJ>adetile neticeknea otom.obil 
kaıııauna sebep olduğu iddiaoile mu • 
haı-ne edilmekte olan lulilec.i Ala -
a.ttin Beyin muhakemesine dün Üçün. 
cü ceza mahk.eme&inde devam edit.,.,.,. 
tir. Dünkü muhakemede ' Gıyasettin, 

Şakir, Hüseyin isminde üç tahit din· 
lesımit, bu tahltler ka:r.arun vukubul
duğu iddia edilen aaatte Aluttin Be
yin Beyoğlunda bulunduğunu &Öyle • 
mitlerdir. Mahkeme gelıniyen bir bat· 
ka ta h.idin getirilmeli için batka gü
ne bırakılmııtır. 

Neşriyat davaları 
Morg hnkkındaki bir yazının yan· 

lış anlaııl.-ak hakıır.ıt arniz addedil
mesinden dolayı Hafta gazetesi ile 
En.sari Bülent İınza&ının aahibi olmak 

· 1'ıfatile Suat Derviş Hanım aleyh.ine 
açılan ve Morg hademelerinden Oı • 
man ağa tarafından 5 bin lira. tazmi
nat talebini ihtiva eden davaya dün 
üçüncü ceza mahkemeaincle bakılmıt· 
tır. 

Mah.k.emede Suat Dervit Hanım 
Eıısari Bülent imzuının kendisine ait 
olmayıp Nizamettin Nazif Beye ait ol· 
duğwuı söylemit, Nizamettiıı Naıif 
Bey de bunu tuclik eımq, muhakeme 
cloayaııın tetkiki için batka güne bU"&· 
kılmııtır. 

Pariı sefirimiz gitti 
Parla aefiııimiz Suat Bey dün ak • 

p.nılU elupreale Parioe h..-eket et • 
miftir. • 

Yeni Sovyet ıefiri 
bugün geliyor 

Yeni Sovyet sefiri M. Karahan ya
rın elupreüe tehrimize gelecek ve ak
~ trenle Ankaraya gidecektir. 
Sovyet Maala.hatgüzan M. Zalkind M. 
Karahanı karşılanıak üzere bugün An
kara.dan tehrimize ıı;elecektir. 

-o-

Tasfiye edilecek 
mescitler 

Evbl müdürlüğünde m .. çôtlerin 
tasnif ve tamyeti için te,eldcüi eden 
komisyon bir haftaya kadar ırnesaiııini 
bitirecektir. 

Komiayon, biJahara tasfiyeye tiılıi 
mesçitlen ıı;azetel..-le iıl.in ~decdıtör. 

Üniversite ve 
üniversiteliler 

Elimizden geldiği kadar gücü
müzün yettiği kadar gayret ıarlede 
rek avuç dolum para dökerek ye
ni bir üniversite kurduk. Bunun 
için Avrupadan en yüksek müte· 
hassısları, profesörleri getirdik. 
M_aksadımız, Avrupada birçok fe· 
hırlerde olduğu gibi Türk üniver· 
sitesinin ilmi kuvvet ve kudretini 
tanıtmak ve memleketimize yir • 
· inci asrın ihtiyaçlannı anlayan, 

ıımi seviyesini bulan gençler yeti,. 
tirmek, ve onlardan istifade et • 
mektir. Eıki darülfünunun, fikir • 
lerini husu•i tetebbülerile besleyen 
birkaç talebesi istisna ediline, ne 
verdiği meydandadır. Halbuki bi
zim istediğimiz 1ey, bütün üniver
site mezunlarının ellerindeki dip
lomayı, bir yerde gösterdikleri z.a· 
man bu diplomanın büyüklüğüne 
layık bir itibar ue hürmet görmesi 
idi. Onun İçin köhne darülfünun 
an' anesini yıktık ue yerine mua
sır medeni memleketlerin ilmi 
seviyesini haiz yeni bir lefekkül 
koyduk. Bu hususta devlet vazi
fesini hakkile yapmıfhr. Fakat 
diğer taraftan üniversitelilere 
de terettüp eden bir va-
zife, bir barç vardır. O da bu 
kadar masrafın bu kadar gayr:: • 
tin heba olmaması için derslerine 

1 

canla başla sarılmaları ve çalıfma
larıdır. 

üniversitede profesoru uı,. ... ,. ı 
eden talebedir. profesör olmadan 

1 
talebe olamıyacağı gibi, talebe ol
madan da profesör olamaz. Eğer' 
talebeler, derderine kı:rlarına, ıc
minerlerine devam etmezlerse o 
halde profesörlerin, ders takririn« 
ne ::uzum vardır? Bu takdirde ta,. • 
lebe profesörün basılan bir kuru• ! 
nu alır, çalıfır ue imtihana gire • 
rek sınıfını geçebilir. O zaman 1 
profesörün de mektepte bulunma
sına, nahak yere çene yorma1ına, 
üniversite diye bir binanın i1ı;al 1 

edilmesine de sebep yoktur. 1 

Halbuki vaziyet hiç le böyle de· 
ğildir. Ders dinlemenin, derste not 
tutmanın, kitap üzerinden kura 
kuruya çalışmaktan daha baska 
te&irleri v<ırdır. Onun içirıdir 
ki üniversite açılmıftır, onun İçİn· J 
dir ki profesörler dere verme/de- I 
Jir. . , 

Eğer profesör kar,ısında söz 
•öyliyecek talebe bulamazsa üni • 
versitenin hikmeti vücudu kalır 
mı? l 

Vniuersitede devam mecburi. 
yetinin aleyhinde bulananların 
evvela bu noktalan düşünmeleri 
lazımdır. Evet, üniversite muhte • 
lil fakültelerden mürekkeptir. Ve 
Aurupanın birçok yerlerinde ta • 
lebe fakültelerde deuam mecburi
yetinde tutulamazlar .. 

Fakat biz hakikati burada iti• 
raf etmek mecburiyetindeyiz: 

Avrupa üniversiteleri deuam 
mecburiyetini talebeye tahmil et • 
mek için hiçbir sebep ve lüzum 
hi11etmemiflerdir. Onun için böy
le bir kayıt koymamıflardır. 

Eoet, ders senesi başladığı hal
de, meselci Pariste Saint - Michel 
kahveleri her gün talebe almaz. 
Fakat unutmamak lazımdır ki di
ğer taraftan Sorbonne'un biitun 
sınıftan da hıncahınç doludur. 

Sokaklarda gezen talebeden 
ekserisi, tahsil bahane•ile Parise 
gelen ve kendilerine eğlence ara• 
yan ecnebi talebelerdir. Yerli ta • 
lebelerden sınıflarına devam el • 
miyenler, zaten sene sonunda im • 
tihana girseler de muuallak ola • 
~ar. Çünkü kala/an her giın 
o ilmi hamule ile yuğnılmamıftır. 

Sonra bir noktaya daha dikkat 
etmek lazımdır: 

O da Garbi Aurupanın hemen 
her yerinde bugün "intellectael,, 
bolluğu vardır. Halbuki bizim va
ziyetimiz böyle mi ya? imparator· 
luğun bütün seyielerini üzerimi:ı
den yeni atmı• bir milletiz. Genç 
bir memleketiz. Bunun için müte
madiyen çal111mak mecburiyetin • 
deyiz; ta ki garbın ilim seviyesi· 
ne yükselebilelim. Eğer batiin Tüı 
kiyede bizim de dört be1 üniuersİ· 
temiz olursa ue bu üniversitelerin 
sınılları talebeden dolar ta1arsa, 
o zaman Jeuam mecburiyetini ta
lebeye tahmil etmiyebiliriz. Fa • 
kat bugünkü vaziyette azami veri
mi temin etmek için kuuuetlerimi· 
zi teksif etmeğe mecburuz. 

Talebenin ue memleketin men
faatine olan deuam mecburiyetini 
takdirle karsılarız. 

. Mümtcu F AIK 
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Aleksandr'ın cenaze merasimi ediyordu. Bunu yapmak için de bütün frndan davet edilmişti. İngiliz Nazırı bu y l - - -

Yugoslav Kralı Aleksandr'ın cenaze 
merasimi dün Belgratta yapddı. Cenaze 
merasimi~de F ranıız Cumhurreisi Leh • 
run, Çekoslovak Cumhurreiıi Mazarik ve 
bir çok devletlerin Başvekilleri veyahut 
Hariciye Nazırları hazır bulunmuştur. 
Dün Yugoslav Kralının defni dolayısile 
Avrupa'nın atağı yukarı her memleketin
de matem ilan edilmiştir. Dün akıam b <

tün dünya radyoları çalgı yerine, müte· 
veffa kralın meziyetlerinden bahsetmit· 
ler ve Yugoslav milletine taziyetlerini bil 
dirmişlerdir. 

Gerek Belgratta ve gerek dünyanın her 
memleketinde müteveffa kral ve Yugos
lavya hakkındaki bu tezahürat, aynı za
manda sulh namına bir nümayiş telakki 
edilebilir. Kral Alekaandr çok sevilmiı 
bir hükümdardı. Fakat sulh ve müsale
metin takviyesi gaye.ini ntihdaf eden bir 
ıeyahat esnasında öldürülınemiş olsaydr, 
ölümü dünya efkirr Üzerinde bu . derece 
derin bir intiba bırakmazdr. 

• • • 
Harici akisleri 

Bu ölümün Yugoslavya içinde ve bey
nelmilel münasebetlerde bir takım sar · 
aıntılara sebep olacağı hakkındaki keha
netler tahakkuk etınemiıtir. Yu&'oılavya
nm bazı yerlerinde ltalya aleyhine nüma
yişler yapılmıştır. Fakat kralnun ölümü
ne tekaddüm eden Finlerde de nümayiı 
yapıhyordu. Bilakis ölümden sonra İlruya 
ile Yugoslavya arasındaki münasebetle • 
rin gerginliği azacık azalmıt gibi görünü .. 
yor. İtalya askerleri hakkrndaki netriya
tın ltalya'da uyandırdığı heyecan süku
net bulmuta benziyor. Yugoslav gazete
leri de bu meseleden bahsetmez oldu. 

Kralın seyahate çıkmasından bir kaç 
giın evvel, Mussolini Mitano'da söyfediP.i 
bir nutukta Yugoslavya'ya ve F ranaa';a 
elini uzatmııtr. Kralrn da Fransa'yr ziya
retindeki hedef, Fransa ile ltalya ara • 
aında bir itilaf zeminine çığır açmak için 
J tal ya ile Yugosravya arasında bir anlaı
ma temini idi. Şimdi bu ince siyaset oyu• 
nunu oynayacak olan üç adamın - Mus• 
solini, Barthou ve Aleksandr - ikisi öl
müştür. Binaenaleyh bir müddet bunun 
tahakkuk sahasına konulması teehhür 
etmiştir. Fakat bu üç devleti bir araya 
getiren si ya si amiller ne ise, onlar ha
rekettedir. Bunun ;çindôr ki Aleksan· 
dr'ın ve Barthou'nun ölümü gününde 
bu it nerede b-ı.dmıı ise, on!Mt İs· 
tihlaf edenler tarafından oradan baıla
narak j(eri doğnı götürülecektir. Fakat 
neticede bir ııayeye varılıp varrlmıya
cağr da ayrı bir -ıedir. Esasen A
leksandr ve Barthou da sağ olular, 
mutlaka muvaffak olacalohın maiUoı de
ğildi. 

• • • 
Dahili teairleri 

Aleluandr'm ölümünün Yugoslavyw.
daki teail'lerine ırelince; Y ugoılav 
milletinin bu büyük ziyaı vebria kar
fıladığı anlatılıyor. ~ralın ceMdi Fraın
udan Belgrada naklediliıi<en, Zagrep'. 
ten geçirilmiıti. C- Hırvat nıeri<e
zinde ÜÇ yüz bin .loip tarafından hür
metle karplamnı§hr. Kablin bôr Hrrvlit 
olmayıp Makedonyalı olması S..pla
rm Hırvatlar hakkındaki hislerini tes
kin etmiıtir. 

Kralın vasiyetnamesinde iloinci Pi.
yer rü t Yatına basıncaya kadar niya
bet heyetini teşkil edecek olan zevat 
tayin edilmektedir. Oç zattan ibaret o
lan naipler fllnlardır: Kralın yeğeni 
ve yakrn arkadaşı prens Paul. Maruf 
bir doktor, üniversite pı·ofesörü ve lıôr 
aralık Maarif nazırı olan Dr. Stauko
viç ve Zagrep'te bir takmı idari işler
de bulunmuı olan Dr. Petroviç. Paui 
hükümdar ailegjne mensuptur. Yani as
len Sırplı olmakla beraber, anası Rus
tur. Staukoviç te bir Sırpbdır. Petro
Yiç ise, Hrrvattır. 

Niyabet heyetıinin karıılaşacağı en 
ehemmiyetli mesele, Srrp Hırvat un
surlarının anuını bularak, Yugosla\•. 
ya için bir zaf tefkil eden iki
liği ortadan kaldınnaktır. Bunun 
çok nazik bir mesele olduğu aıiklirdır. 
Kral Aleksandr bu milletleri bir arada yo 
ğurarak meydana gelen hamurdan bir 
Yugoslav milleti yapmak hedefini takip 

kuvvet ve salahiyeti kendi ellerine almış· davetıj «abul ettikten sonra kendisini as ı gunumuz... Öz Türkçe ile bilmecemiz 
b. Bir adam tarafmdan kullandan salahi- Norveç ve Danimarka hükumetleri de Dün. Türkiye'nin ya. (1) günü b"" "k b" .. b k d 
yet timdi üç kiıilik bir heyete intikal e- davet ettiler. Şimdi bu ziyaret yapılmak- idi. K~mşumuz ve kendisi için sev- uyu ır rag et azan l 
diyor. Bakalım bu beyet bu salahiyetleri tadır. lngilterenin Avrupa işlerinden git· • y l • Öz tiiri<çe >le tertip ettig"imiz bilme-
k U gi besledig"imız ugos avya nın, u anmak İstleyecek mi? Yoksa 1929 dan tikçe uzaklaşbğı bir sırada harici işlerde cemiz okuyucularımız tarafından bü-
evvelki idareye a~det mi edliecek? Sonra Hariciye Nazırından sonra en salahiyetli )'atını paylaştığımız gündü. Gazi yük bir alaka ile karıılandığını gelen 
Hırvatlara karşı takip edilece\: siyasetin bir adamın İskandinavyayı ziyareti, siya- T üı·ltiyesi, sözünün eri olan başla- cevaplardan anlıyoruz. 
mahiyeti ne olacaktır? Bunun da çok na- si mehafilde alaka ile karşılanmıştır. nn elindedir. Onlar, kime: Aldığonız mektuplarda bilmeceleri-
zik bir mesele olduğuna şüphe yoktur. Ziyaret lskandinavya ile İngiltere ara- ·- Biz, seni candan severiz, der- mizin daha kolay kelimel.,.-le tertip e-
Çünkü Hırvatlara karşı fazla mülayim sındaki münasebetlerin samimiyetini te- I l d'kl . .. b' d • • dilmesi isteniyor. Biz de karilerimizin 
davranılırsa, •ôddet taraftar• olan Sırbı'•· e•se, •ÖY e ı erı sözun ır egerı b · . . im k . 

~ barüz ettiriyor. Esasen ötedenberi bu u arzusunu yerme gelıirmış o a ı-
tandaki ukerı' mehaf'l b' d be b' oldug"una İnanmalıdır. Her ne ka- · bu defaki · dah k ı d h ı ır ar yapa •· memleketlerle İngiltere arasında bir ya- çın nı a o ay ve a a 
lir. Fazla ti~detli davranılırsa, Hırvatlar kınlık vardı. Fakat İngiltere altın esasın- dar gelmişte, geçmişte, pek çok U• menüs kelimelerle hazırlardığımız gi. 
arasmda akisleri ııörülür. Bütün dünya dan ayrıldıktan sonra bu memleketlerin [us (2) lar, bizim sevgimize kötü bi bundan sonrakilerde de kariler.iini • 
niyabet heyetinin bu çetin mesele el'ra. de lngiltereyi takip etmeleri, bu münase• karşrlık verdiler. Fakat biz, kendi- zin hiç bir müşkülata maruz kalmıya-
hndaki İcraat ve faaliyetini alaka ile bek- beti çok takvı'ye etmı'•b'r, lngı'liz efkarr- . b •1 d ki • caklarmı temin edeııiz. r • sme ag an ı arımızın ugrunn, ıyor. nın lıkandinavya'ya muhabbetini kazan- k k Bugün, geçen defaki bilme<ıemizin • • • i•sfıimüze düfeni yapma tan çe İn· h ı · b' bil ,ah takd' dıran bir amil de bazı memleketlerde dik· a li ile yenı ır meoe " a ım 

Doumergue kabinesinde mün • tatörlükler ilan edildiği halde lskandi • medih. Çatımız ve bayrağımız al. ediyoruz. Osmanlıca karşılıklarını yaz. 

haller 

Marsilya cinayetinin bir neticesi de 
Doumergue kabinesini sarsması olınuş • 
tul'. Kabinenin en ku'(.vetli uzvu olan Ha
riciye Nazın Barthou öldü. Binaenaleyh 
bir münhal vardı. Fakat cinayetten ıon
ra matbuat, Emniyeti umumiye Müdü
rüne ve dolayısile Dahiliye Nazmna hü
cum etmeğe başladılar. Yugoslav Kralı
nın muhatazaııru temin noktasından bir 
takım ihmaller olduğu meydanda idi. 
Anlatılan, Emniyeti Umumiye Müdürlü
ğü, Kralın muhafazaaı için Pariste bütün 
tertibatı almıı, fakat Marsilya tamamen 
unutulmuı. Sonra Yugoslav Hükumeti 
kralın Fransa ziyareti esnuında muha. 
fazası için otuz poliı gönderilmesini tek .. 
lif ettiği halde bu teklifi kabul edibn.,.. 
mİ§. 

Bu vaziyette cinayetten sonra DalUliye 
Nazırı Emniyeti Umumiye Müdürünü ve 
Dahiliye Nezaretinde bazı yüksek me • 
murlan azletmek meCburiyetinde kalmrş• 
b. Vekaletin direkleri vaziyetinde . olan 
bu memurlar azledildikten sonra kendiai 
de ayakta dunnnadı ve Sarraut da istifa
ımı venniştir. Dahiliye Nazırıru, esasen 
ötedenberi Stavisky meaelesiie alakadar 
olan M. Pr•nce'in katli etrafındaki tahki
kat""n dolayı hucumlara ğrayan Adliye 
Nazrrı M. Cheron takip etmiıtir. 

navya'run demokrasi prensiplerine sadık tına sığınanları ele vermemek için dığrınız kelimelerin Öz tül'kçe mukabil· 
kalmasıdır. Coğrafya nok~asından da ln· çarpışmağı bile göze aldrğımız terini bularak şeklimizdeki boş hanele
gilizler kendilerile İskandinavya arasın- günler oldu. ülkemizin yarısını el- re yerleştirilmiş hal puslalarını (Milli
da bir benzeyiı görüyorlar. İngiltere hem den haçıracağımızı bile bile; sonu· yet bilmece memurluğuna) gönderiniz. 
Avrupa krtatsmın bir parçasıdır.; hem na kadar elbirliği edeceğimize and Doğru halledenler arasında kur'a 
de Avrupa krtasından ayrı bir memleket- çekilecek ve kendilerine birer hediye 
tir. lskandinavya da aıağı yukarı ayni iç!ih.lerimizden ayrılmadık. verilecektir. 

vaziyettedir. Binaenaleyh bir takım siya· Büyük savaşta te~ başımıza ba
si, iktıaadi ve askeri meselelere karp bu rışıklrk yapmak için bize uzatılan 
memleketler ile lngiltere arasında yakın. elleri sıkmadık. Bunu yapmakla i
lık vardır. İngiliz diplomasisi İngiltere yi mi, ettik kötü mü? Buralarını aç 
namına bu memleketleri kazanmak isti • 
yor. 

• • • 
Yunanistanda Cumhurreiıi intihabı .• --

m..ık istemiyorum. 
Yalnız diyeceğim şu ki, Türkler, 

yedisinden yetmişine, B(Jfbuğun • 
dan dümen çerisine (3) kadar, tü
kürdiiğünü yalamayan, verdiği söz 
de ciuran inasnlardır. 

Bize bel bağlayanlar. nasrl şim· 
di)'e kadar aldanmamı,laraa, gene 
de aldanma:r.lar. Yugoslavya'ya 
llaısı derin ve kökten sevgımızı, 
göstermek için Kralının gömüldü
ğü günü, kendimize yas günü ola
rak tanıdık. Arslan Mehmetçikler
den bir bölüğü saygıdeğer Kral A
leksandr'ın ölüsünü eaenlemeğe 
(4) götürdük. Törü nün (5) dtf İş· 
lerine bakan Tevfik RüftÜ Bey, or
dumırzun sayılı adamları ile Be!g
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halledenler arasında çekilen kurada lu,. 
zananlar şunlardır: 

- Birinci: K'Ulllkapı, Cinai meyda· 
nı numara 34 Z.oliha hanmı, ikiİncıİ: Ve
fa lisesi edebiyat ıubesinden 544 Ne
jat Bey . 

Bugünkü prograll1 
!STANBUL' 
12,30: Pl&k netrİyab . 18,.30: Pl&k netrif' 

19,20: Ajana lıaberleri . t9,3: (Türk rnı.ı• 
ne1riyat. (Ekrem, Ru1en, Cevdet beyler 99Cl 
cihe, Na:r.an Feridun ve Şükran hanımlar, 
rik efendi.) 21,20: Ajan• ve borsa haberi~ 
21,30: Radyo orkestraıı tarahndan caz: •• 
go orkeıtrası . 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Hafif musiki. 18,40: Spor. 18,55: f•' 

Siıan takımı 19,50: Musahabe. 20,30: OP' 
dan bir temsil nakli. 23,30: Mandeta caJ 
kımı. 24,15: Siıan musikisi. 

823 Kbz. BÜKREŞ 364 m . 
13 - 15 Gündü:r. plik nıetriyatı. 18: Kati 

konser. 19: Haberler. 19,15: Radyo orketl 
20: Üniversite. 20,20: Taıanni ( Jeaa. PA•~ 
leacu.) 20,45: oKnferans. 21: Bazı söı:ler. ı 
Filharmonik takımının senfonik konseri. 
istirahat, 22,15: Senfonik konserin de•• 
23: aHberler. 23,30: Kahvehane konaeri. 

Khz. PRAG, 470 m. 
18: Kuartet konaeri. 19: ZiraaL 19,10: A 

le neıri1atı. 19,SS: Haberler. 20,10 Salı:• 
fon aolo ve pjyano konseri. 21,05: TaıanJIJ 
30: Röneıan zamanına ait "Le Comquer•1 

isimli piyes. 22: Radyo orkestrası. 33: H' 
lel". 23,15: Pl&k. 23.30: Ru•ça haberler. 

686 Khz. BELCRAT 437 m. 
18: Çocuk netriyab. - Musahabe. zo: 1 

20,05: Orkestra ile popüler ıarkılar. ~ 
Rekli.mlar. 20,45: Milli netriyat. 21,15: 1 
rışık netriyat. 22,15: Pli.k. 23: Haberler. Z 
Kahvehane konseri. 

223 Kbz. YARSOYA, 
18,15: Soli•t kon•eri , 18.SO: Mu•ahabe· 

15! Keman kon•eri. - Mu•ahabe. 20: tf, 
orke•tra konseri. 20,20: Mushabe. 20,30: 1 
'Yehane konseri, - Mu•ahabe .• 20,15: Se• 
nik konser. 23,30: Şiirler. 23,40: Rekli.rnh• 

950 ICbs. BRESLAU 316 m. 
17 al.ffif ınu11iki•İ, müsahabe, 19,20 ÇO' 

ııetriyah, 20 Taıanni, 20,45 Siyasi kı .. 
herler-, 21 Haberler, 21,15 Straeıser'in 6 1 

aenlonisı, 21,SS Skeç, 23 Haberler, z:ı 
Dans n nsiki•İ. 

et {2) 
3 - Valide (4) 
4 - Derdest etmek (9). 
5 - idrak etmek (5), Beyaz (•r 
6 - Kırmızı, cephe ( 2), Emmelıi 

emir (2) 
7 - Duman, akıl (2), Fak(5) 
8 - Arl<a, ce et ( 3), Şarkta bir 

!etin adı ( 4) 
9 - Yama (2), Nota (2), Esmek! 

emir (2) 
10 - Ham üzüm (5) 

Üç nazırın kabineden çıJmıa.JJ üzerine, 
hükumetin heyeti umumiyesile istifa ede
rek Doumergue'in yeni bir übkumet.teı
kil edeceği zannedilmişti. Mamafih kabi· 
ne istifa ederse, Parlamentonun derhal 
toplanması İcap ettiğinden Doumergue, 
istifa etmek istememiş ve kabinede 
münhal bulunan nezareti.,..,., de yeni. 
nazırlann tayinile kabinenin istifası.ta 
mahal bnoalanamrşbr. Şimdi bütün na
zarlar, yeni Harioiye nazın M. L'l•ru 
taraftndan tıııkip edilecek s.İyasettedir. 

Yunanistan' da Cumhurreiıliii intihabr 
etrafındaki ihtllaf balledilmişe benziyor. 
Malumdur ki müddeti 14 l<anwıuevvelde 
bitecek olan Cumhurreisinin yerine hü
kumet Fırkası gene Zaimis'i namzet gös
termiştir. Fakat muhalif fırka olan Veni
zeloııçular bunu kabul etıniyorlardr. Baı
vekil de Zaimiı'in intihabım temin için 
bir takım tedbirler almağa karar vermiş. 
ti. Meclisi feshetmek, yeni intihabat yap
mak, Ayan Meclisini ilga etmek gibi bü
yük ıiyaıi sarıml1ılara sebep olacak bu 
tedbirlere müracaat edilmeğe lüzum kal
n1amıştır. Bazı .iyin izalarının tavassutu 
ile ihtilafın halledildiği bildirilmektedir. 
Cumhurreisliği etrafındaki ihtilafın halli 
Yunanistan'da politika mücadelelerinİn' 
sonu olmamakla berabe.-, her halde bu 
mücadelenin en hararetlis'I ve en tehlike
lisi bertaraf edilmit olüyor. 

ratta'dır. İdarehanemize müracaat ede- ı 

l1 - Nota (2), Çok değil (2), T• 
ruz (4) 

• • • 
ispanya kıyamı ba.tırıldı 

lapanya'dalı:i ibtilil hareketi tamamile 
bastırıldr. Bu taıkmca hareketin bilanço
su fu olmuıtur: Yüzlerce insan öldü. 
Yüzlerce insan ela buırün tevkifhanede 
bekliyor. Bunlar arasında "Müıtakil Ka
talonya Devletinin" bir kaç aaarlık reisi 
olan Company• ile ispanya Cumhuriye
tinin ilanında en mühim rolü oynayan es
ki Baıvekil Azana da vardrr. Hükumet 
tin bu mevkuflar hakkında nasıl bir ted
bir alacağı malum değildir. 

lhtili.lin bastırılmasın• müteakıp İs • 
panya Cortez'i yani Meb'usan Meclisi 
tOplandr. Fakat bu İçtimaa sol cenah 
cumhuriyetçiler ile Sosyalistler ittirik 
el!mediler. Diğer taraftan hükümdarlds 
taraftarlarr ile Faıistlerin bu boşluğu te
lafi ettikleri bildiriliyor. 

Cumhuriyetten beri lspanya'nın dahi· 
li siyasetini takip edenler İspanya Cum• 
huriyetinin bugün oldukça garip ellerde 
bulunduğunu anlarlar. Cumhuriyeti ilan 
edenlerin bir kısmı hapishanede, bir kıs
mı da Cumhuriyet Meclisinin dışında. 
Katolikler ve hükümdar taraftarları da 
hükumet batında. Mamafih ıunu kabul 
etm<* lmmdn- ki ilctidarı ellel'ine alan 
muhafaza.kir unsurlar, cumhuriyet reji. 
mine karıı bir harekette bulunmamıılar
drr. Esasen lıpanyadaki karışık vaziye
tin yegane üıııitvenci tarafı da budur. 

* • 't· 
Mr. Eden'in aeyahati 

lngi!tere kabinesinin erkanından Mr. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

İrtihali müessif 
Mütiraru izamdan Sarıca zade mer

hı.an Arif Paşanın refikaları ve Dahi
liye Vekili Şükrü Kaya Beyefendinin 
kayrn valdeleri ve Sarıca za.de Abdul
lah ve Ocnan Beyefendilerin valdele
ri Ayte Harumef.mdi düça.r olduklan 
haatalıktıa.ıı fİfayap olamıyaN.k tahtı 
tedavide bulundukları Nitantaımda • 
lci Sıhbat yurdunda dün alqam. aaa.t 
on dokuz raddelerinde Rhmeti rah
._.... bvuımutlardır. Cenazeai bu • 
gün Modadaki konaJdanndan kaldı
rılarak Osmanağa camii terifünde Ög• 
le namazım badeleda. Karaca&hmet • 
tel<l a.ile kabriataııına. defnolunacak. 
tD'. Cenabı hllok ra.ıu-t eyliye. 

• 
Müessif bir irtihal 

Harbiye mektebinin en ealc.i me
zwılarından süvari livalığından müte
kait Harun Reşit Paşa d.iin Kızıltop• 
raktaki hanesinde v..fat etmiş ve ce· 
nazeai ihtifalatı mahausa. ile kaldırıl -
DUJlır. 

Merhwn ahlikmm dürüatlüğü, mes
leğine ve v.a.izfeıine karfı göst~rd.iği 
şiddetlıi sadakati, idare ve askerlikt&
lı:i liyakatile tanınmış kıymetli ve de
ğerli kwnandanlarımızdandı. 

Mevla kendim... rahmet ve mah· 
duı:nu ressam Faruk Beyle yeğenleri 
İnhisarlar müdüriyeti umumiyesi bat 
murakıplık kalemi tefi Cevdet Ham
di ve Ankara Belediye levazım mü • 
diİ\rÜ Cemil Hamdi Beylere aabırlar ih
aan buyursun. 

Bakırköy çocuk bakımevi 
Hiınayeitfal Cemiyeti Bakrıi<öy do

ğumev.ine bağtı çocuk bakım evinin in
paıtı nihayet bulmuıtur. 

Balam ev.inin cumhuriyet bayıwmn· 
da açıı1ma resmi yapı:lacaktır. 

Balkan Birüği ülküsüne olan 
Bağlılığımızın çözülme:zliğini bu
nunla bir gez (6) daha büyük kom
l!U. ııuza göstermiş oluyoruz. 

Çünkü biliyoruz ki budunları, i
ki ııesne, biribirlerine yakınlaştırır 
ve biri birlerine kaynaftırır: Biri 
paylaşılan sevinçler, biri de puyla
şılan yaslar . •. 

M. SALAHA TT1N 

(!) Yas - Matem. (2) ınus - Mil
let. (3) Çeri - Asker. (4) Esenlemek
SeLimlamak. (5) Törü - HükOmet . 
(6) Gez - Defa. 

Raıit Rıza tiyatrosu 
Bu aktam 

Balarköy MILTIYADI sinemasında 
ONLAR ERMiŞ: Vodvil 3 perıle 

l PEK 

Hagat Bizimdir 
İki Hvglll artistler 

JOAN GRA VFORD 

rek hediyelerini alınatan rica olunur. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Yeni bil macemiz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

1 1 1 1 ' ı ll 
i• l• r 1 i I Aııl il 

1111 1 1 l• I l•l•I 
1 1 1 1 1 1 1 ,., 

ll l •I 1 1 ı 1 l•I 1 
- 1•1 1 i•I 1 l•I l•I• 

l•I l• I 1 1 1 1 I• 
1•1 1 1 l•l•I 1 

1• I• 1 I• • 
1 1 l•I 1• • 

11 • I I• 1 •I 
Soldan sağa 

1 - Eırin (6) Garp (4) 
2 - istifham (2), Devlet ( 4), ldaıa 

MELEK 

Gönüller Birleşince 
linema kraliçesi 

~ORMA SHEARER 
MRBERT MARSHALL, 

GARY GOOPER ltobert MONTGOMERl 1 

Yukardan aşağı 

1 - Felç (4), Emel, arzu (5). 
2 - lstilban (2), Nota (2), At 

(3). 
3 - Namu pn (2), Npta (2). 
4 - Kaşlci (8). 
5 - Hapiahane, Tüneyecek yer ~ 

Halka, kemerlerde bulunur (4). 
6 - irsal etmek, göndenndc (7) 
7 - Vtiide ( 4), ırenitl* (2). 
8 - Çocuk ~. kıılda (1 

Kir (3). 
9 - Bir meyva (3), y...,. (2) , 

10 - Uzak nicı..ı (2), Tüfdı:ıte lı.1I 
ıunun ı;ıktığı yer (5) 

11 - Nanli (5), 

Yeni bilmecemizin ham 
Y ~ bilmecenıi.zin balli niıa1' 

pazartesi günü öğleye kadar eliıııi' 
ırelmiş bulunmalıdır. Salı glinll ytı. 
bilmecemizle halledilmiş ~ ve bıi 
neticesini bildireceğiz, 

ELHAMRA-
2GOZEL FiLM 

Dudaklardan Gönülı 
Marıha Eıgcrt • Gusıav Fröhllcb ft 

CENNET KUŞU 
LILlAN HARBEY 

HENRY GARA.T 

Seanıları 1 • 2,30 • 4,30 • 6,30 
İlaveten: JURNAL. Cuma Hbab 11at 11 de tenzilatlı matine 

.... Bugün Hat 11 Matinelerinden itibaren ' 1 , ~ • • ' ' ~· • ıı,ı.~ • 

T 0 R K SiNEMASINDA, 

DAKTiLO 
sinema ve tem!il san'atının bir ıaheıeri 

EVLENiYOR 
MARIE GLORY • JEAN MURAT - ARMAND BERNARD 

Şimdiye kadar görllle11 Fran1111 operet Ye komedilerlnla en mllkemm•ll. emaalsiı bir 
musiki - En ıüıel ıarkılar • Nete ve •••k filmi. 

llAvetea: r AMAN KARIM GELİYOR ] iki kısımlık tamam•a renkli müılkli r&vl Ye komedi fft..f I 
Suvareler için yerleriailİ ev••ldea t•mla edial11. Tel, 40690 

Milliy~t'in Edebi Romanı: 11 - Ne iyi - diyordu - demek 
matmazel artık danstan bıkmıtlar 
öyle mi? Bizim hll;f&rı belki on se
ne mütemadiyen danı etse ııene 

Genç kızı Füruzan hanıma da tak
dim ettiler. Servet Naim beyle za
ten tanıtıyorlardı. Matmazel Boho
run sırtında o dillere destan olan 
methur tuvalet vardı. Feriha ve Fü
ruzan hannn takmmğaa çalıttıkları 
kayıtHzlığa rağmed can gözlerini 
bu elbiseden ayıramııorlardı, Bah
çenin lotluklarında salondan çıkan 
çiftler dolatıyordu. Sessiz bir kö~
de oyun salonunun kalabalrklat
masını bekliyen methur tiryaki o
yunculardan ikisi buzlu viskiler içe
rek konufuyorlardı: Kısa boylu tit· 
mancası arkalarına isabet eden Ser
vet Naim beyle Bolıoru itaret ede
rek: 

Kısa boylu tiflD&nc& olan zat: 
- Dediğim gibi • diye tekrarla

dı • Servet Naim Bey, İsrafil Haı'Un 
Bey. • • Yok bilmem daha kimler 
paravandiler monter. • • Asıl onla
rın arkasında kasa dolduranlar Bo-

bor ııetelenmif, etraf mm nazarııli 
katini celbedecek juhluklar yap · 
mağa batlamıttı. Salon da danJ4! 
den çiftlerle dolmuf tafmıftı. s.J 
na fazla gelenler mermer taraça:f 
çıkarak dansa devam ediyor)ard' 
Matmazel izabe! oturduğu yerclı 
cazbandm kasırgasına kapılar,: 
kendi kendine kıvranıyordu. S• 
e&nada oradan b12lı hızlı geçen Ş 
kip Bey Servet Naim Beyin mat' 
unda tanıdığı kadın ıimalannı ~ 
rünce derhal yanlarına geldi. fil. 
ruzan Hanımın elini öptü. F erib" 
nm elini ııkariı:en birkaç zarif 1.ı:el 
me ile gülümsedi. Cidden çok iıı' 
çok müstesna hareketleri varıl~ 
Böyle genç güzel, kibar, fık bir d' 
likanlıyı _görünce Matmazel tısb' 
büsbütün cotmut dans damartsr 
olanca hızı ile ayağa kalkmıttl· f'l 
hayet genç adam ona dönınütl~ 
Karfılaştığı kızda kendisine 1.<art 
öyle cazip bir yakla,ma gördü "' 
Ferihayı unutarak demal Sety' 
Beyle Bohor Efendinin önünde 1 

lerek müsaade istedi ve Matına:tt 
lzabelle beraber seke seke uzaıd1 

tılar. 

.._,._.~-----------:~----------------

İZ Mi R ÇOCUGU 
Yazan: Nezihe MUHiDDiN 

adamı bütün inceliklerini gö•teren 
kibar bir tebeaaümle karsıladı. Fa.
kat F erihanın çehresi deği,medi. 
Servet Naim Bey hanımları gülünç 
te .. azularla masanna davet etti. Bu 
davet evvelce tasarlanmıt olduğu 
için zaten reddedilecek değildi. 
!'lep beraber masaya doğru yürü
yorlardı. Servet Naim Beyin kartı· 
larında bin parça olduğu hanımları 
Mösyö Bohor da tanımıştı. Derhal 
hürmetle ayağa kalkarak onları is
tikbal etti. Belki bu güzel tık ki
bar hanımlardan da bir ~arı ola
bilirdi. Harp zamanında nüfuzlu
lara nüfuz edebilmek için bu mon
den zümreye mensup hanımların ta 
vassutu kendisine az karlar temin 
etmemİftİ. Mösyö Bohor yerlere ka
dar iğilerek bir metrdotel gibi daz 
lak kafasını yandan tos vuracak bir 
vaziyette tutuyordu. Servet Naim 
Bey hanımlara bu nazik adamı tak
dim etti: 

- Dostlarımdan banker M. Bo
hor. 
Hanımlar hafif bir baş hareketin 

den epeyce sonra lütftın ellerini u
zattılar. Ana ve kız koltuklara yer
letmi,Ier.di. Servet Naim bey heye. 
canından tdı:anmıt ıibiydi. Nasıl 
te,ekkür edeceğini, inceliğini, za
rafetini nasıl göstereceğini tayin e
demiyordu. Allahtan Bohor imda. 
dma yetitti hecaları çeke çeke: 

- Mon bey! - dedi Ferihayı 
itaret ederek - belki hanmıefendi 
salonda bir yer almak isterlerdi. 
Müzik ve dansa daha yakın ••• 

Füruzan hanrm ademi tenezzülle 
cevap verdi: 

- Danı ve cazbandtan artrk gına 
geldi değil mi Feriha? Burası da· 
ha serin. 

Servet Bey memnun olmuttu: 
- Evet hanrmefendi çok sıcak 

bir gün geçirdik. İnsanın serinle
meğe ihtiyacı var ..• 

Servet Bey bunları söylerken buz 
kovasındaki şampanyaya davran. 
dı. 

Füruzan hanrm: 
- Bugün ~ehir "tufarnıı., 
Mösyö Bohor aöze karıttı: 

bıkmaz ... 
Servet Naim Bey sordu: 
- Matmazel görünmüyor? 
- Monşer Bey bu kız çok eksan• 

trik timdi bir tur yapıp maden ko· 
yuna mehtabı seyretmeğe gitti. 

Feriha Mösyö Bohora hitap ede· 
rek: 

- Kızrnız matmazel "lzabel.,dir 
değil mi? - diye sordu -

- Kızımı tanıyor musunuz ha· 
nımefendi? 

- Evet Kollejde beraberdik. 
Mösyö Bohorun yüzü gülüyordu. 
- Ha kollej arkadafı öyle mi? 
Bu esna.da tam Bohor efendinin 

arkasında bir hıtıltı oldu. Sapsarı 
bir genç kız fımarrk bir yürüyütle 
dazlak museviye yaklatmıttı: 

- Papa! •• 
- lzabel gel. Şeri! Burada bir 

arkadatın var. 
izabe! mavi gözlerini bir Ameri

kalı edasile kırpıfhrarak F erihaya 
baktıktan sonra hafif bir dudak 
kıvrıntısile gülümsedi. Fakat gene 
seri bir nazarla bahasının hürmet· 
kar tavrını sezerek ken·'ini topla
dı. Feriha ile samimi görünmeğe 
çalı4tııh. bir tavırla selB.mlaıtı. 

- İfte iki altın babası ! - de
di- O kadar maateessüf oyuna la
kayit insanlar ••• 

Öbürü: 
- Altın babası deyiniz azızım. 

Servet Naim Bey Bohorun bir pa
ravanmdan batka bir ~y değiidir. 

- Değil i4i demek daha doğru 
olur. 

- Evet, filhakika btı devirde 
harp esnasında saltanat süren ko
misyonculuk modası ta.vsadı. O sal
tanat ta bütün öbür saltanatlar gibi 
göçtü, devrildi. 

- Fakat bilir misiniz? Ha~p zen 
gini olarak Servet Naim heyden 
bi\tk<15l kalmadı gibi.w . \ 

' horlar, Karaman oğullan, Şimfi· 
rekyn'lardı. Onlar da topladıkları. 
nı timdi afiyetle yerken yeni.den aT 
lamnak için pusu kuruyor1ar ••• 

-Daha çok beklerler ••• Bir ham· 
le.de bir kasayı dolduracak devir 
geçti çok tükür. • • Artılı: süpürge 
tohmnu ile ekmek yoğuramazlar. 
bir endaze patiskanın yii% elli ku
ruta satıldığı devir bir daha gelme 
mek üzere gitti azizim. 

- T opladdı:ları kafi. • • Bakınız 
fU cılız kızın üstündeki tuvaletin 
tam sekiz yüz kağıda Avrupadan 
getirtildiği rivayet ediliyor. Büyük 
ba.ball eskicilik yaparak Kuledi • 
binde dört odalı ev yaptıracak ka
dar tasarrufa riayet eden bir ada
mm oğlu Avrupadan kızına sekiz 
yüz liraya bir tuvalet ısmarlıyacak 
derecede cömertlik göstemıeai için 
Karun kadar zengin olması lazım· 
gelmez mi? 

• • • 
Zenginlerin parası züğürtleri yo 

rarken Servet Naim Beyin masası 
epeyce keyiflenmİfti. Bir kaç ka • 
ddı.1&~anya iıoen Matmazel Bo-

Feriha bu ihmal ka,..ısında ~ıı 
derece içerlemitti. Servet N••" 
Bey onun hiç bir hareketini kaçır 
mıyordu. Genç krzı dansa kald•~; 
mayı tasarlarken bir tanıt da 
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O. 40 kiloluk karpuzlar Bursa İstiklal mektebi 
· iyarıbekirin bu karpuzları kış ortası
~ na kadar dayanır, Diclenin hulle 

safaları da meşhurdur 
ly AR . . bekir iftçileri için ayıl ve hu
ıhe1t· IBEKIR, (Milliyet) - Dı· D1Y_a:,. ~fr. Karpu~ tarlalarını 
b. ır meyveleri içinde kavun, sull ır ~e:aicsadile Dicle kenarı· 
· ;;,Puzları. çok meşhurdur. Her bekllle d ilen kamıf kulübeler 
b b 40 kılo büyüklüğünde O· na !i' ~ e: ile safaları yapıllır. 
u rpuzlar Dicle kenarındaki ku ar h . u bir saat şimalinden 

İt~~rda hususi bir itina ile Ya~m~~ aı:ı~öprüde nihayet bulan 
' llQuııektedir. Dicle nehrinin baş ıy r 1 1 · Diyarbekirin yaz 
ılaıtjndan sonra sular çekilince hulle .arf!e. e ~:ili başlı bir eğlence· 
ın ° an bu kumluklarda sular mevsımı~~n cayır cayır yanarken 
·n:y.:. kadar birer metre derin· si~ir. t:n~rında halk zevk ve neşe 

Uz _ırer k.uyu kazılmakta. v~ !>~cl1 vakit geçirir. Hullel?rde ya· 
g .. b fıdelerı bu kuyulara dikı· ıçın e d batka misafır odası iik rele~ektedir. Bu fideler bü tak odası~ anteşkilatı da bulunur. 
k"rı guvercin gübresile besle- ve :~t~~- kıyısına kurulan bu hul-

ce k eri doldurulmakta, I.uyu Ne ~ın 1 1 
kine doyum olmaz. Hele 

n ,_ apa?dıktan sonra da karpu· Iel~~ı zev hulle kurulan bu saha 
>temalı beki kt d. akF~arı iyar,b . . e~e e ır. .. üslerle aydınlatılrp yer yer sll 

n k ekırın Dıcle kenarında ye. Iükal . k"ı alemleri kurulunca bu-
arpu 1 • • ç gı ve ıç b" • 

ar k z an pek geç yetışır. örülmeğe değer ayn ır a-
lt o· lflın ortalarına kadar da· rast gımaktadır. 

' ıc ede karpuz yetiştirmek em 0 

J keleklerle nakliyat 
Dicle nehri ilzerin e 

bty Cermikte ~~.~!!~f.~1L. 
.ARIBEKIR, (Mil~ıyet~ k 1 Çermik köylerinde halk 'imdi fıı-

l°lllilc Diyarıbekire baglı b~~•- a· t kçılıı:" a ehemmiyet vermeğe b~la-
'tlı.e k "d" B kaza aı.,_ su ı . ' r ezı ır. u alat· mıttır. 

1 ına gelen Çormukt:lt Kirakos köyünde yapılan fıstık 

1
:t;ll< Çermik namını tat b :· aşılarından bu s~ne çok mahsul a· 
• Burası güzel olmakla era er 
kın ucuz kazalarından birid~~· lınmıftır. .. . 

. tediye varidatının az olmaıı yu- Çeıımikte altınıfı mut~-~vız do
ilden iınıliye kadar imardan kuma tezgahı vardır. Bulun .halk 
htuın 'kalmıştır. giyinme ihtiyaçların~ bu tezgahlar· 

Çer "k . 1· • büyük ve küçük dan temin etmektedırler. 
nıı 'ıma ını .. h. "hf tarın 

Ykel namındaki iki tepenin gar· Çermik'in mu ı m ı ıyaç • 
nda ve iki buçuk kilometre me· dan biri de yolsuzluktur: Buraya 
eainde Gelincik dağının cenu· Osmaniyeden gelen. hır şoıeÇden 
nda ve şark taraflarını ise titanik başka yol yoktur. Sıverekten . er: 
Zöhrap'ın ve bahçelerinin süs· mik'e kadar altmıf kilometrelıÇk hır 

diği bir çenber ortaıındadır. yolun inşasına bafl~~·~r. I y· 
Çermik ve köyleri serapa bağ mik"i'n asıl ehemmıyetı ap ıca a-
llleyve ağaçlarile doludur. Kasa· rındadır. Kaplıcalar kasabaya yak 
nın b lıca istihsalatı pamuk, rım saat mesafededir. Yazın şar. 
ru .. ~!, badem veyağdır. Çer- vili\yetlerinden buraya mütemadı-

ik• ~·kilometre mesıafeden a· yen ziyaretçi gelmektedir. Kaplıca· 
Sin~k çayı geçtiği köyleri ka· lar ~ıısusi muhasebeye aitti~. Sı~-

ll rt · ı 1 ktadır hi bır heyet tarafından tahlıl edı· 
11.r vas ası e su ama · ı k"b" d l(a b f ·· 1 yen dağ· len kaplıca su arının ter ı ın e 
&ı &a an~ etra mı su:ai:ız a" aç· sıhhate nafi kükürt, arsenik . çe· 

tı . k ve mılyonlarc~ 1 f ~tık· lik. demir. ve daha bazı maddeler 

11 ,ıle doludur. Bu agaç arın ! 1 bulunmuttur. Su harareti daima 38 
ga. k b·ı· · t ··n etmı• o · , a ı ıyetı l\&YYU • b 40 derecededir. Kaplıcalarda 
!lllndan iki üç senedenberı u ve 1 d b" k !ah ğlar_] f . b" k'ld t tbik e· son zaman ar a ır ta nn ıs at I rıa ennı ır fe ı e a 1 t 
en fıstık afılanndan pek çok yapı mıt ır. 

Otuz dokuz bin lira ile tamamlanmış olan 
mektebin açılma merasimi yapıldı 

• 

• /lursa istiklal 

BURSA, (Milliyet) - Bursanın 
ilkmektep kadroları &mal edildi. 
Ankaraya gönderildi. Mektepleri • 
nin kapatılması üzerine açıkta ka
lan muallimler gene Bursa Vilaye
ti içinde tayin edileceklerdir. Bu 
hususta vekaletten kat'i emir gel
mi,tir. 

* Doğum bildirgilerine pul ya • 
pıttırılmadığı için artrk köylerimiz
de gizli nüfus kalmıyor. Orhanga
zinin Dutluca muallimi pul husu
sunda köylünün bazan aıkıntı çek
tiğini ve fU sebeple doğumların 
vaktında haber verilemeyitinde en 

1 büyük sebebin bundan ~ka bir 
teY olamıyacağını söylemesi üzeri
ne bunu itilen Vali Abidin Bey he. 

mektebi 

men tetebbüse gırıpnİf ve resmen 
doğumlara ait pullu bildirgi zorlu
ğunun önüne geçmittir. 

* Bursada 39 bin liraya malolan 
istiklal mektebi merasimle açrlmıt
tır. Mektebin 16 odaaı vardır. Bat 
mualimi değerli maarifçilerinriz • 
den Celal Beydir. Avlusu, yakının
daki evler .atın alınarak, caddeye 
kadar genitletilecektir. 

* Gemlikte Halkevi için iyi te • 
berrüler olmu,tur. Bir saat içinde 
elde edilen 750 liraya Bursa fırka 
merkezinden 1000 lira eklenecek • 
tir. Halkevi yapılmak üzere arma
ğan edilen eski ev de satıldığı tak. 
dinle bunun bedeli ile birlikte el
de edilecek para ile çok iyi bir Hal
kevi binuı yapılacaktır. 

Orhangazide sevinçli gün 
Gazi Hz. nin büstleri ile Halk fırkasının 

yeni kona2ının açılma resmi yapıldı 
•b 

~ 

Orhangazi'de Gazi Hz. nin büstleri 

kaldırılarak iıtiyakla beklenen bu Yüğü
nük (~nünde hünnetle eğilenece.k abide) 
aayg• ıle ıeli.mlanmtıtrr. 

Ve gene hblkın OOf1<un tezahürleri arasın
da Fır~a konağ1nın açıbnasında Vali Be
yeıfendı bu ıerefin aralarında " t ek 

tkirdağ üzümleri değer fiat bekliyor . 

ORHANGAZi, (Milliyet) --;- Orhan. 
gazi bu cününü neıerun he. 
yecanı içinde g~çinnittir. Kısa zam~nda 
tuurlu çalıımalarla kasabamız beledıyeaj 
ç<>k tirin bir kaide üzerine oturttuğu 
Gazi hazretlerinin büıtlerile ülkülü haJ. 
kımızın ıevgili yardnnlarile intaatı hitam· 
bulan Halk Fırl<aaı kaza konak binaaının 
kiiJat -mini yapmıılardrr. 
~ münaıebetle köyler halla kaza 

meıi<..üne taıplanmıf, kauıbada kadın er
kek Ulu Gazilerine kalben ve bede:ı.,n 
bağlı binlerce halk ile Buraa Valisi F azh 
vili.yet Halk F~s.ı reisi Doktor Sadi,' 
i.za doktor f:uıettin Beyefendil..-le diğ..
aaygı değer davetliler hazır bulunnıut· 
(ardır. 

1 
• . muş er 

? maaını teklifilc makamı vilayet fırka 
ıdare heyeti reisi doktor Sadi Be 
·ı v · . yeveı" 

mıı er. ea:z bıtabeden oonra b ·ı '-· 
d 1• k 'li ag ı ,..,,. 
e 8 eaı P coıkun tezahürat il h "b ·ı ı · e a .... 

ınız ag 1 ıgını her an göst.,,,diği fıı4<a-

Tekirdağ .1a rap fabnkcuı 
l'EKIRDAC, (Milliyet) _ Şeh· 1 varıdır. . klarınının verim 
~iz bağcıları bağcılığın yükseli' Şehrimiz ~oprbiri de yaf meyva 
. deri gitmesi ve bakımında da ü- batl.•c.a:;::;ü~;ür. Halkımızın h~
ıu ve meyva veriminin arttırıl· ve uzbu. kıımı bağ bakımı ve verı· 

ı d . men ır b ld . ~~ ıtarı çıkarılnıuı ve yenıl· mi i !erile oğraşmak u yo an ge-
~ ı~.ınde sürümünü fazlal.attır· çim:ektedirler. 

kdıı ,üncesile aralarında hır top- 8 ı bag" cılarımız üzümlerini 
· k "aka u yı 

Yapaı k cemıyet urm~g d . değer fiatla satacaklarına inanları 
verrn· 1 bu kararlanle e f" 1 · d "" kıa.t lf er ve .. tihdaf eden bir vardı. Heıne dense ıat enn u•-

·~ vq ga~.eyıdıs tirerek bera· künlüğü ve şarap fabrikasının a•ağı 
name vucu e ge . .. ·· ı h lk b" k 1 tetkik d"k · ı · yet makamı· fiatle uzum a lfl a a ıraz ır-

ve ta" ı vı a d" B I b b tevd· . ·
1 

d' gınlık ver ı. unu a era er gene 
ı etrnış er ır. ı - ·ı 1 • • • ~ r k d e bağ ve meyvacı ıgın ı er emesı ıçın 

11 
dun iktisadiyatını a ~ . ~ .ar te·, halkımızda derin bir alakanın var 

• Ya' rn lıg" ın ilerısı ıçın ·· 'ti · · ·· · k l eyvacı I ··rnek olduğunu ve umı erınııı sonmemış 
',_•nan cemiyet hayır ı. ve 0 bulunduğunu söyleyebilirim. 
ııt i•ler göreceğine ınanımız 

Bira.irine kartı kunılıuı bu ~L·d 1 • • 
1 

• -.uı e. enn 
ayn ayrı ,...,n arına gıdilerek '"ok 1 h' tabeler · e.ı·ı • can ı ı 

id
-• ırat ıderek _allat tufanı, ve yaf'I 

n .. an araım a Vaıi Fazlı B t af 
Cumlı . ey ar ın· 

~-•-
1 
uny~t ~idesine bağlı kurdelıi

., .......,.sa kesıbnı• ve >L1·, • "'rt" 
'f i\D ueyı saran o u 

ların'.n ~ona~d~rına S"İnnitlerdir. 
Misafirlenmız yeni fıri<a '- " da 

b• "dde . l<On&gımız 
r mu t ııstirahat e••'kt-
efl · ~ - aonra te-

r erı!'e h":'ırlanan ziyafette bulunarak 
merasnne nihayet verilmi balmnn 
bu ....... i ou"nu"n ··-'pi f dv~.. .. .. 
• • f'""• - - • wuu ere ver ıgı sururun 
ıçınde Yaşamalctadırlar. Halkımız nail 
oldukları bu fereften dolayı hafta kaza 
kaym_M<amı Sait Ali B. ile halk fırkılll 
kaza ıdare heyeti reiai Mustala ve beledi
ye reisi Mustafa beylere alenen teıekkür
lerini arzederler. 

Su şehri gençliği biı 
Halkevi isteyor 

Bu çalışkan kazada imar faaliyeti her 
gün biraz daha canlılık gösteriyor 

_SUŞEHRi, (Milliyet) - Bu \ 
~ınta.kada en çol.c tahribat yapan 
re~gı ha!talığı gün geçtikçe hüku
metın b" ' "'k uyu gayretlerile azalmak-
tadır. Su 'ehri halkı sağlam bünye
y~ malik İnsanlardır. Kazada bir 
dıspanser mevcuttur. Evler bir kat 
yapılrnıJ ve toprak damla örtülmüt· 

tür. Merkez ve nahiyelerde binala
ra yüzde yetrnis nisbetinde ralah e-
dilmiştir. · 

Kaplıca 

Kazaya bir buçuk saat mesafede 
belediyeye ait iki h:-vuzlu kaplıca 
vard r Cilt ye k>eıını~ hastalrkları

• 
1
• • ldulhi .c;ylemyor. Halk bu

na ıyı o •-

l'OLIST~ 

Bir otobüs 
Direğe çarptı 

Yolculardan birinin 
sağ kolu kırıldı 

Dün Samatyada bir otobüs kazası 
olmuı ve bir kişi yaralanmıştır. Ka
za §Öyle olmuştur: Şöför Mahmut E
fendinin idaresindeki Sirkeci .. Ba • 
kırköy oeferini yapan otobüs Etyemez 
caddesinde travmay direğine çarp • 
mış.tır. Bu çarpma esnasında otobüs 
yolcularmdan Kemal Efendinin sağ 
kolu kınlmıf, ve yaralı ha.ıtahaneye 
kaldırılmıştır. Tahkikat devam edi • 
yor. 

Silahlı tecavüz 
Galatada Necati Bey caddesinde 

oturan avukat katiplerinden Şerif E
fendinin odasına ayni evde oturan kah
veci Şükrü ve misafiri Hüseyin efendilere 
taarruz etmiıler ve havaya bir el a.i
lah attıklanndan dolayı her ikisi de 
zabıtaca yakalanmıştır. 

Bıçakıı adam 
fatiklal caddeıinde izzet namındaki 

ıaham Üzerinde bir bıçıı.k görülerek 
müaadere edilmittir. 

Hırsız 
Talimhanede Yervant kalfa apart

manda kapıcı Madanı Rozanın oda
amdan bir halı ile beş lirasını çalan 
Abdurrahman ismindeki §ahıs yaka • 
lanmııtır. 

Kömür hırsızı 
Kabataı Odun iıkeleainde kömür

cü Ahmet ve Safa Efendilerin bet çu
val kömürünü çalan Ahmet zabıtaca 
yakalantV.Qtır. 

Yankesici 
Karaköyde tramvayda fsmail Hak

kı Efendinin sa.atini çalmıı.k i•tiyen aa· 
bıkalı Çakır Mehmet zabıtaca yaluı.
lanmıfbr. 

Kavga 
Patabahçe cam fabrikasında ame

le Ruih ile Hasan araamda çıkan kav
gada Ruih tatla Haaanm yüzünü yar
mıştır. Raıih yakalanmııtır. 

Hava raporu 
Sıftr derecei hararet.ıı ve deniz se

viyesine indirilmit barometre bu aabah: 
Sut 7 de 758, 14 ı.. 755. Hararet 

dereceoi 7 de 21, 14 te 27. Azami hara· 
ret derecesi 28, aagari 20. 

Rüzgar Lodoatan -m,tir. A-.ıi 
sÜTatİ aaniyede ( 12) melTeye çı&anıt
tır. 

raya fazla rağbet gösteriyor. Bura
da bir ot.el ve kahvehane vardır. 
Yolu muntazamdır. Halk buradan 
ba.tka, hava tebdili için yazın Kızıl. 
dağ yaylalanna de giderler, orada 
sonbahara kadar kalırlar. Bağ ıa
hipleri de ayrıca bağ alemlerini 
canlandırırlar •• 

Nüfuı 
Son tahrirden anlatıldığına giı'te 

nüfus otuz bin altı yüzdür~ 927 se
nesinde yirmi yedi bin kfüur idi. 
Anladığıma göre tahrire dahil ol
mayan, yani afr kanunundan son
ra 4 • 5 bin arasında nüfus mev
cut olduğu anla,ılmaktadır. Senevi 
nüfus tezayüdÜ artmaktadır. Ha\. 
kın yüzde doksan beşi çiftçi, üçü 
tacir, ikisi sanat erbabındandır. 
Erzincan, Sivas arasındaki yblu ve 
Kelkit nehri üzerinde beton arme 
bir köpıü yapılmıştır. Köy adedi 
muhtarlıkların birletmesinden 
sonra 117 telakki olunuyorsa da 
aslen ~9 dur. Nahiye merkezlerin
de ikamete .elverişli haneler ve han
lar vardır. Köy kanununun fuınullii 
bir surette tatbikine çalı,maktadır. 
Ve iyi neticeler alınmaktadır. 

Kazanın genç kaymakamı mülki
yeden mezun Alıieddin beydir. 
Kendisi askerdedir. Kazaya nahi
ye müdürlerinden Şevki bey veka
let etmektedir. Alaeddin bey Kaza 
için büyük varlıklar sarfetmeye ha. 
zırlanan bir uzuvdur. Kaza merke
zinde beton bir umumi hala, ve bir 
tadırvan ile çefme yaptımıı• ve pa
zar yerlerini tanzim ettirınittir. Bi
nalan kireçle badanalandrnnıf ve 
bir pa.rk ile bir çetıne daha yaptır
mağı kararlattırmıttır. 

Alaeddin bey ka.zay~ on dakika
lık mec.afeden demir · boru ile su
getirtmiş ve bu sayede halkın temiz 
suya kartı olan ihtiyacını temin ile 
büyük bir va"lık göstermittir. Çar· 
tı yolunu ıslah ile de kazaya daha 
iyi bir şekil vermittir. Genç kayma. 
kam askerden döndükten sonra 
kazaya daha yeni teklile bir sistem 
vereceği ümit edilmektedir. 

Kazanın ihtiyaçlan 
Halka fenni ziraat usulünü öğret

mek için bir ziraat memuru alatı 
ziraiye deposu baytar ve damızlık 
hayvanları elektrik tesisatı ve hir 
de Su şehri gençliğinin özlediği 
bir halkevi ... Bu ıuretle nahiye ve 
köy ve kaza gençlerini bir arada 
toplayacak çatı muhitte iyi varlık
lar ıöatermeğe çalıf&C&lctır ..• 

Katilin cürüm 
Ortakları 

s 

(Başı 1 inci sahifrde. 
ettikte nıonra onu P o.&pishil iıe müva• 
cehe edecektir. 

E ix : en - Provonc yakalanmış o
lan Mane Voudrof ismindeki kadmla 
tethitçiler te~kilatı rüe&aaından birı 
olan Kra.~er haklarında tevkif mü • 
zekkereaı ısdar edilmi_ıtir. 

Katilin babası ve kansı neler 
anlatıyorlar? 

SOFY A, 18 (Hususi muhabirimiz • 
den) -. Marsilya suikasdini yapan 
K_eleımenın, Makedonyanm Patrik kö . 
yunde doğan Vladiınir Georgief Çer. 
~ozen•ki olduğu anlaıılmıthr. Kati
lı~ doğduğu köy umumi harpte tama 
mıle yakılmıt ve bugüne kadar tek • 
rar yapılmamııtır. Cernozemski 14 ya 
tında ebeveynile beraber Makedonya 
dan .B~lgaristana kaçıp köyüne yer . 
lepttıflır. Ba.baaı hala orada yaıamak 
tadır. Komünist mebuslardan Haci Di 
~of _öldürüldükten sonra, Çernozevs
kı. ~ır arkada,ile beraber bu katlin 
faılı olarak tevkif edilmiıti. 1930 da 
Naum Tomalevaki'yi öldürenlerle be
raber bulurunuı, 14 Ki.nunuaani 1934 
te h."- p ishaneden çrkmuıtır ve ayni ae
nt;:nın 15 temmuzundan itibaren tama 
mıle ortadan kaybolmUJtur. O vakit
t en b e ri Bulgariıtana dönmediği. za • 
btıa tarafından tesbit edilmi, tir. Ka
tilin kolundaki izler, 1925 aeneıinde 
Haci Dimofu öldürmekle ma.znun o
larak birlikte yattrldan be§inci polia 
karakolunda arkadaıı tarafmdan ya. 
pılmııtır. Çernozevaki'nin Makedon • 
yada. doğduğu köy, kendisini Make • 
donyadan tanıyan birkaç kitinin taba. 
~etile de anlatılm.qtır. Katilin hüviye 
tı anlaşıldıktan sonra, Zora gazeteı.i 
~uhabirlerinden birine Çernozevaki • 
nın karısı Traya_nko Göregieva tun ... 
lan SÖylemiJtir: "Vladimir ile 1925 ae 
neainde evlendik Çok iyi geçiniyor • 
duk. Kendi.ainden memnun olmaına.k
hğon için hiç bir aebep yoktu. 15 tem 
muz 1932 den beri onu bekliyorum. 
Hiç bir yerden haberi gelmedi. O va
kitten beri kendis.inden mektup ta al 
madun. Bana ula para göndermedi. 
Geçinmek için batkalarma it yapmak 
mecburiyetindeyim, ve hep onun ge • 
leceğini ümit ediyonun. Acaba ondan 
hiç bir haber yok ımu?,, Çenıozevski
nin kana.mın sorduğu bu aual üzerine 
muhabir, auikasdi yapanm kocuı ol
duğunu aöyleyince ka.dtn: "Demek o 
yapmıı?,, diye haykırmıı, ve ağta • 
maia baılamııtır. Suikutçin.in a-aze. 
telerde çıkan fotoğra.fmı tanıyıp taru 
madığı aualine: "Bunu bana. polisler 
de ıordu. Hıı.kikaten biraz benziyor • 
du. Fakat k.at'i olarak hükmümü ve. 
remedim..,, demittir. Suikastçinin hü
viyeti anla.tıldıktan aonra, katilin Ta 
menetça köyünde oturan babaaına ga 
zetelerde çıkan fotoğTafı göıterilince 
ihtiyar baha oğluna benzediğini aöy. 
lan.it ve oğlunun ne yaptığtru biliyor 
musun? sualine, "bilmiyonun, ne yap 
ımt?,, el.iye hayretle aontıUJ. Kendi.;. 
ne "Marıilyada Yugoslavya kralını 
öldürmiif,, dedikleri zaman ihtiyar 
hüngür hüngür ağlamağa haflamı§lır 

F aciamn lilmi • 
VAMRŞ~~A, 18 (f".A.) - Dahiliye 
~ ar ... Y.a . suık~stine ait filmin 
Lehıatanda gostenlnıesıni yaaak e~= 
tir. ~rnt • 

Almanyadan Çekoslovakyaya 
gelen muhacirler 

. BER_LlN, 18 (A.A.) _ Gazetele-
nÇnk Pr

1
agakdan aldı1~~'.'" haberlere göre, 

.e o~ ov .. ya. po .... ı Almanyadan gele• 
sıyası multeetlen Slkı bir nezaret al· 
tında bulunduracaktır. 

Söylendiğine nazaran ecnebifenn 
ilticası hakkındaki kanun tadil edilecek 
ve komıularla münasebati bozacak her 
türlü •iyaıi faaliyette bulunmaları yn· 
ıak edilecektir . 

Ş~mcli Çekoslovakyada Almanyadan 
gelmıı 2.400 mülteci vardır. 

T ethişçilerin evrakı 

. LOZAN, 18 (A.A.) - Tethişçilere 
aıt olup Lozan istaıyonu emanet bü
rosunda bulunmuı olan evrak tetkik 
edilmittir. 

_ Emin bir membadan .bildirildiğine 
ıore bu evrak arasında hiç bir Macar 
paııaporlu yoktur. 

ltalyada iki tevkif 
TORINO, 18 (A.A.) - Fransa h ... 

kümeti~n ~C:bi üz.e~İn4:, . Paveliç :. 
Kvaterruç 11mmde ıkı kııı tevkif edil • 
miıtir. Bunlar Marıilya cinayetine İf .. 
tiraklerini inkar etmektedirler. 

M acaristand a 
BUDAPEŞTE, 18 (A.A.) - Macar 

ajanaı bildiriyor: 
Bu aabe.lı Buda'da Sırp Ortodoks 

kiliıeıinde Yuııoılavya kralı Alekaa,.. 
drrn istirahati ruhu için bir iyin icra e
dilmittir. Bu ayinde naibi krali, bütün 
nazırlarla birlikte be.ıvekil M. Gömböş, 
Budapettede bulunan elçiler heyeti ve 
bütün Macar'büyük memurları hazır bu· 
lunmuılardır. 

Esnaf cemiyetlerinde 
bayram hazırlığı 

Esnaf cemİyetleı·i umumi idare h 
yeti dün büyük bir toplantı yapını; 
tır . . Bu toplantıda 29 tepinievvel cum. 
hunyet bayramında yapılacak ıenr.;.: • 
I':'" ~o~uşulmuı ve bir çok kararlar ve
nlmııtır . 

Bu kararlara ıöre, bütün esnaf 29 
teırinievvelde dükkanlarını sü tüyecek· 
tir. 

Her esnaf cemiyeti namına bir he
yet geçit reımine ittirik edec!!loti'-0 G&
çit r""minde esnafın vıu:İyelİ teımıili 
ıureıte göoterilec ........ 

Eanafın geçtt reomine i~rik ıelcfi. 
ni teobit etmek üzere 8 kitilik bir ko
miıyon da ıeçölmittir. Bu komisyon a• 
zası her esnaf cemiyeti. azası ile bir 
bir temaı ederek ıüslenrue ve geçıit 
reımine ittirak iılerinde bu azanm filı. 
rini alacaklardır. 



Milliyet'in Romanı: 14 

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

Kapı şiddetle vuruldu, bir adam 
''Polis komseri! açın,, dige bağırdı 

Hüla•a ı Onda maziye ait hatıraları uyandı-
( Marthe Richard Fransa mukabil nr, ihtiraslarmı kabartırdım. Za-

ususluk bürosu tarafından İsveçc ca- ten seyahatimin sebebi de onu ik-
ıusluk yapmağa gönderilmiştir. Maksa- naa kafi gelebilirdi. 
ılı, Alman cas11&luk teşkilatına girmek Fakat hiç bir ziyafette hiç, bir 
ve onlan ihbar etmektir. İsveçe seya-
batine sebep olarak evvelce tanıdığı kahvede kendisine rastgelmek im-
Kari Mather ismindeki bir İsveç dolrto- kanını bulamadım. Bu sebepten 
runa olan aşkıru söylemektedir.) dolayı, gayeme vasıl olmak için i

Derhal farkettim ki lsveçte bir 
çok Alman vardı. Stokholm'de ken
dime bir otel bulmak için ötekine 
berikine almanca so~turmağa 
ba,ladım. Hiç fÜphesiz bir Alman 
oteli arıyordum. Ve nihayet aradı
ğımı da buldum. Astoria'nın bütün 
~erileri battan ıqağı Almandı. 

Yüzbatı Ladoux'nun sözleri biç 
bir zaman aklımdan çıkmıyordu: 

-Alman casusluk teflrilatına 
girin ••• ne tatkın ne de zayıf görü
nüyordum. Her teYden evvel etrafı 
sessizce kollamak mecburiyetinde 
idim. Fakat heyhat! daha ilk gü. 
nünden itibaren anladrm ki koca 
tehirde Fransız seyyahı olarak yal
nız ben vardım ve bütün nazarla
nn üzerime çevrilmit oJma.srnı me
nedemezdim. 

Bir iz bulabilmek 'ansıma bir 
yol açabilmek İçin, danaiklere, ti
yatrolara otelin çaylarına devam 
etıneğe batlamıttım. Hergün ye
mek yediğim lokantayı değittiri
yordum. Bütün bu hareketlerim 
zevk için değil vazife icabı idi. 
Stokholm refah içinde idi. Ve bugi
bi müesseseler hergün dolup boşa
lıyordu. Her yerde, herkesin bana 
dild<atli dikkatli baktığım sonra: 

- Bir FranuzII11'··· "Harp olma
sına rağmen,, lsveçe gelmit··· Hem 
de niçin biliyor musunuz? Bir ni
tanlı bulmak için! diye söyİendiği
ni hiısediyordum. 

Herkes benim seyahatimi bat
ka türlü tefsir ediyor, ve bunlara 
iı:artı ben mukavemet edemiyor
dum. T emaı ettiğim adamlar hak
knnda bir efsane uydurmutlardı. 
Ve bu efsaneler benim bulanık su. 
da balık avla.mama mini oluyordu. 

Etrafnnda birçok insanlar peyda 
o.lmu,lardı. Bunlar bana kur yapı. 
yorlardı. Bunun ıebebi itlklık de
ğil belki bende saklı olan muam
mayı ketifti. Ben orada nümunelik 
bir fey gibi kalmıttım. Onun için 
herkes benimle Dlefgul oluyordu. 
~)ardan uzak kalmak istemiyor
Clum. Çünkü münaaebat tesis et
mek mecburiyetinde idim. Davet 
eden edene idi. Bu davetlerden i
çim sıkılıyordu. Çüni<ü Ahnan c:a
MUluk tefkilatına girmenin imka
nı yoktu. Bu davetler hareketleri
me mani oluyor, beni iıiınden alı-
koyuyordu. • 

Bir çok defalar söz verdiğim 
halde gitmediğim vakidi. Nitanlı
mı bulmak için geldiğimi unutma
mam lazımdı. Bunun için ahlakım
dan fedakarlık edemezdim. Ve bu ' 
vaziyetim etrafnnda pervane kesi
len gençlerin canını 11kıyordu. 

Almanyaya çok kolnfu olan 1s
veçte o zaman bütün ahali Alman 
dostu idi. Meıela demir fabrika
törleri itlerinin iyi gitmesini Al
:.ıanlara bordu idiler. Alınanlar 
l<endi memleketlerinde imit gibi 
lıveçe kolaylıkla gelip gidebiliyor
lardı. F ranaa çok uzaktı. Ve bir 
Fransızın memleketini bırakıp ta 
5!okho~m' e gelerek bu kadar müt
lrül vazıyetlere katlanmau, herkesi 
~Y~tte bırakıyordu. Bu hayreti 
bütün muhaverelerde hissediyor
dum. Bir çok faraziyeler yürütmüt 
olmalan muhtemeldi. 

Harp zamanında, herkes hald.ın
da ~usl~tan fÜpbe et.mel< bey
~lmılel bır hastalıktı. Astoria ote
lınde genç, kibar bir adamla ah
b~ olm~,~~ Tatlı konUfuyordu. 
Soğuk gıyınıyordu. Gözünden tek 
gözlük eksik değildi. Ekseriya ge
lip benimle konufmak fırsatını an. 
yordu. Bu bir almandı. Kendisine 
hüsnü muamele ediyor ve belki gü. 
nün birinde onun bana vatandat
larını takdim edeceğini di;.•ünüyor
dum. ~akat felakete bakın ki 0 da 
bana aşı~tr. Üstelik bir de kıskanç
tı. Ve daıma bana diyordu ki: 

- Stokholm'de kimseyi tanımı
yorum. Sizden ba ka kimseyi tanı
mak ta İstemem. 

Eğer Kart Marther'i bulmuş olsa 
idim, belki bulunduğum mü~ül va
ziyetten kendimi kurtarabilirdim. 

cat ettiğim 111Mal. tehlikeli olma
dise bile hiç bir ite yaramıyordu. 

Otel kom,ularım arasında san
fın, genç, güzel, parlak gözlü, zeki 
çehreli, temiz tenli bir Alman ka
dını vardı. Benim1e alakadar olu
yor gibi görünüyordu. Bu yoldan 
bir iz bulurum ümidile fakat gayet 
ihtiyatkarane bir suretle selamla
rına gülümseyerek mukabele edi
yordum ••• 

-ıss;;;;;;;;;;;;;;;ı 

Haziran baslarında idik. Fakat 
hala havalar soğuktu. Bir sabah, 
sarı•ın bir 'imal güne.inin odamı 
aydınlattığı bir zamanda kapımın 
oJ..lukça tiddetli bir surette vuruldu 
ğunu duydum. Yataktan fırladım. 
Dı,arıdan birisi: 

- Polis komiseri! diye bağırdı, 
ve derfıal bilakaydü tart iki kisi o-
daya girdi... • 

- Fakat ne hakla, diyecek ol
dum. .. 

- Kağıtlarınız, vesikalarmız? •.. 

Vesika namına üzerimde ne Tar
aa hepsini gÖ6terdim. Onlar taıa 
kaldılar. Hiç fÜphesiz, üırrtisizliğe 
düfen bir afık benden intikam al
mak istemit ve pol:•e benim bir ca
sus olduğumu ihbar t !mitti. Bu me
ıut tehiı'Cle, memleketinden uzak 
bir tekilde ya.ayan bir Fransız ka
dını elbette ki fiipheli görünebilir
di. 

İki komiser, bir kaç 9ftJliye ta•· 
km fatkın bana baktılar. Sonr'a 
a_nl.ama.dığım bir lsveç lehçesile bi
rıbırlenle münakataya batladılar. 
Münakua gittikçe alevleniyor ve i
kisinin fikri biribirine uymıyordu. 
1'.ü~leri hiddetten, renkten renge 
gınyordu. Sonra, birdenbire etYa
lanmm üzerine abJdıJar. BavuJJarı
~ı açtılar.qyalarınu alan talan et
tiler.Elbiaelerimi, ÇAm&fll')anmı yer 
den yere attılar. Ben yatağm üstü
ne oturmu,. neticeyi bekliyordum. 
Ne aradıklannı bilmiyordum. Ne 
bulabilirlerdi? Ne istiyorlardı? 

Hiç itizar etmeden, hiç bir neza
ket eseri göate~en 

' . 
-_Ayağa kalkın! elediler. Sonra 

yataga taarruz etmeğe batladılar. 
Yatak ÇllJlafmm çektiler. Yorgan. 
lan, filteleri altüst ettiler ... Artık 
sabrım kalmamıftı: 

:- Ne istiyorsunuz canım! diye 
bagırdnn. 
• Cevap olarak yalnız omuzlarrnr 
sılkmekle iktifa ettiler. Bir fey bu
l~adıklarır için sukutu hayale 
u.gr~~flardı. Hiddetleri de geçmit
tı. Kagıtlarıını alarak gitmeğe ha
zırlandılar. 

Böyle bir muameleye maruz kaJ
?ığım için cidden kızmıttım. Ka
gıtları ellerinden çekerek aldım: 

- Bekleyin beni! dedim. Bu ha
~a~ete tahammül edemem. Giyinip 
•ı~ınle .geliyonnn. Kendilerini ta. 
kıp e:ttım:. J_çimde bir füphe vardı: 
Bel~ı Parısın gönderdiği bir casus 
benım buraya geldiğimi haber al
mıftı. Belki benim bir Fransızca
auıu ~lduğu haber verrııitlerdi. Fa
kat kım haber Terebilirdi? 

-Bitmedi-

Diş tabipleri kongreai 
Dit tabipleri amİydi 24 te,rinöev. 

velde Etıbba oclMmda sen·"'- ,_ . 
llİ toplıyaaılııtır. 

,,,_ tlO~-

Konsre --da açıl-"'* -,Pnıin 
hazıriıldarma be ı•w...... K 

• • r"-"• • GnCl'e'Ye 
Yu~-dıon ela bir Myet İftİrik .,. 
deceictir. 

SPOR 

Sporcuları davet 
T. 1. C. 1. lıt-ı.ııl nuntııba reia

ağmclen: 

.. 29-1~-1934 aımbu>i}'etia 11 inci yıl. 
dönumuncf\, tein iııKz<1e yapı:lac:aA< lnıt
lulama meraaimi baldunda görüımeJ< ü
UTe müttefik klüı>lerimiz rei.ı.n..;n 
nya klüpleri ....,,,_ icap edene taah
hütte bulunabilecek aalahiyettar mu
rahhtulanmn 21-10-1934 J>Uar ırünü 

- tam 18 de rmnt..ı.. merl<ezini tet
rifleri .....__myetle rica ol.ınur. 

ı Dün heryerde 
Yas tutuldu 

(Başı 1 inci sahifrde) 
ya.aet ~t.ir. Bundan batka pitko • 
poslardan Twnad0& Eftaliya ve Nazi
yansu Filoteos efendiler Fener patrik
haneün; temsil etmiJlerdir. Ayni za
manda Kora heyetini t~I ed«ı Rus 
papaslan vardı. Kilisenin ortasına 
Çata.falgue denilen temaili bir tabut 
.konulmuıtu. Tabut Yugoslav hayra• 
ğma ııanlmıt ve etrafı çiçekler ve çe 
la>kleo-le ııililemnitti. Tabutun önün
de Yugoo.lav tebaaaı ve dawıtliler, mih 
rabın aağmda da metrepolitler ve pa
paa yer alırutlardı. Kora heyeti de ga 
leride bulunuyordu. Ayine ba.şJandığı 
zaman evvela kilise papulan pazar 
gününe mahaua olan duayı okumut • 
)ardır. Bundan aonra müteveffanın 
meziyetlerinden dini bir ~de bah
aedilmi§tir. Koranın okudu&u dtRLdan 
aonra aaat 12,30 da meraaime niha -
yet va-il.mi§tir. 

AnlKırada ôyin 
ANKARA, 18 (A.A.) - Bugün 

Belgradda tedfin mera&imi yapılan 
müteveffa Yugoslavya kralı Alekaan 
dr Hazretlerinin jııtiraJıMi nıhu için 
Yug0&lavya orta elçiliğinde bir ayini 
ruhani yapıbı.ı'1ır. Bu münasebetle 
elç.inğin biWük aalonu siyah örtü ve 
tüllerle kapatılmı§b. Salonun ı.ar.ı 
gelen yenne de bir küraü üatüne mü
teveffa Kral Aleıaa..dnn yağlı boya 
yapılnut bir tabl<MI konmuflu. Sa • 
!on ger..& k.ününün ön ve yanlarmda 
gerek aalonwı muhtelif yerlerine ya
kılan mumlarla tenvir edilmqti. 

Rei.&icumhur Hazreti.,.; namına 
y•verleri Cevdet ve husu&! kalem mü -
dür muavini Sablt Beylerin bulunduk 
)an bu d&ni meraaimde B,..vekil la • 
met Pa~ Hazretleriyle refikalan ha 
ıımıefendi, Hariciye V ekal«i vekili, 
Dahiliye vekili Şülaü Kaya Bey, ve • 
killer, tehrimıizde bulunan büyük ve 
orta elçilerle bu elçıilikler erkanı, 
Hariciye Vek&leti umumi katibi Nu • 
man Rif.at, Ankara vali ve belediye 
reUi Nevzat, mevki kumandaru Sıtkı 
Pata, Emniyet müdürü Salih beyle.- ha 
:ur bulunmuı.Jardır. 

Mttaaimi müteakıp hazmm olç.i M. 
M;n.lav Yenkoviç ile refi.kaama tazi • 
yet ve teaoürlerini bildiruıitlerdir. Ru 
hani met"M.iın bu ma.k&atla İltanbul • 
dan gelmit olan Beyoğlu metıopoli
cli tarafından yapılnuttJı". 

Radyoda söylenbn nutuk 
ANKARA, 18 (A.A.) - Bdgratta 

kral Aleluandr Hazretlerinin cenaze 
mera.imi yapılıri<- Türkiye odoot mil
letin derin acıl&nna elemle iftirak edi
yordu. 

S.ı...M..., itibaren ba~ıılrlar yarrya 
kadar çdcilmiş ve T üriı; mi.ileti tarihin
de ilk defa olanılı: ....,.,mi mateme böy
le bir teeaaürle i,ınk eh -'rt eclir. 

Her ı..rafta müzikalar •UllllUf ve 
hiç bir tiylllro veya ainmna lı11prlıınnı 
•ı;uuıımfllr • 

GeceJeym, lstanbul ve Anlı.ra .....ı. 
yolan matbuat programlan yerine e
lıediym bnpmı olan laaıl Al<,tuan
dnn ba)'llb ve eoeri bMdanda tüd<
çe, fnumzca ..,e yuııoslavca nutuklar 
koymuflu. 

N uhıidara riy..eticumluır orkeotnı
..,... çaldığı marı fiind>r ile beti-· 
Dllfbr. 

Bu ..,..... büy;iı!Uiiğü önünde Tiid< 
milletinin duyduğu acıyı cö-teren bu 
nutku af&iıya yazıyonız: 

Şu -e dott ve büym Yagoalıav 
miMeô lııendi ~ kralı ve büym 
önderimiz C.ezıjıriıı doeıtu AW<.-dr haz. 
retlerini toprağa t..tim etmit buiuna
yor. Ftııkat yalnız Yugoslav milletinin, 
lıir iS ...-.. p,i, kori<unç biıcliae üze
ırine ..,ğulıı lumlılığım ve biriiğinıi ana
W... etmesi dejil, hemen bütün AY· 
rupa de.tetlerinin Yugoolravyaya kartı 
gösterdikleri içten aelen büyük aliıb 
ve dooıtt..ık ıta iabat etrniftir ki, kıııtilin 
zalim lrurıunu kral Aleluanclrın mad
desini zedelemiı falıırt temsil ettiği ve 
hayatile de öclemel..ten çekinmediği 
manevi varlığın kılına lııile dokunmna· 
mıftır. 

Bu maoevi var!*, bir bakımdan dost 
Yugoslavyarun aar•ılmaz birliğidir. 
Bir ikinci bakın.ı... da, bu manevi var
lık, Yugoslav milletinin cihan sulh ya
pnırun en lııuvvetii direklerinden bi • 
riclir. 

Katilin k:urıunu İ<leaHat ı.r.Im ha • 
yabltı ıhwdunnuilur· Fakat YU11osfav • 
ya, ...,si lıedar ay*ta ve sağlam dur
duğu gibi sulh davası da, yolundan 
bir -bm taJlllMIUfbr· 

Bugün Y ....,...vy...,m merkezi 
Belgratt., kral Aleluaındnn tabutu 
baırnda birtün Y ugoalav milletile o
llUll cloctu oian milletlerin .., yüce 
müıuıe rifleri ve hatti askeri kıtal•ı 
vasrtaH!e bulupnal..,, Yugoslav bir
liği ile Avrupa ve dolll)'Jaile côhan 
sulhu etrafında ne kadar büyük kuv
"ederin söz lıiftiği yaponıt oklukla • 
rmı gösterir. 

Tarihte e~ kalacoılı: oı.n bu U· 

mumi matem. •e cenaze n>el"asiminin 
manası büyüktür. 

1914 temmuzunda ablm kurt,.. 
büyük in-lan felce uğratarak bütün 
ihtirasları çözmiiı ve insanlan lıiri
birine doğratmııtır. Bu seferki kur
fUn harbi çözecek yerde sulh ülküsü 
ve sulh tuurunu lıiran içinde, kral 
Alekaandnn hatırası ve _.i etrafm. 
da topladı. 

Acı, 1-- ya-de cıl.duğu gibi, cıo.t Tür. 
lıiyede de pek büyük ve pek derindir. 
Kral Alelı.aandr yalm:ı; büym önderi
mİzin f&hıi .doctu değildir, giittüğümiiz 
cihan sulhunda prensibinin de reali:za • 
törlerinden mnydi. Nitekim, vazife kur
banı oJ.rak git1i. v azifai batında öl
dü. Fnmsaya yapbğı seyahatten son • 
ra hem orta Avrupa, lıem Yugoslavya -
ltalY'l komıuluğu hem de Balkan lıİ•·· 
liği davMarı halledilecekti. Komite
anôn kur-u, Yugoslavyarun idea --t kralı ile büyük F....,.,,. cumhuri
yetinin haricıİye nazınnı ölclü......W.. bu-

Cenazeye yarım milyon iialk iştirak e 
(Başı 1 inci ııahifede) alıayları, kraliyet piyade muhafız ta- tayyareler uçufuyorlardı. C 

mobilden 20 eaki muhar:p tar• 
indirilerek kJiaenin içeri1tne . 
miif ve Karacorc ile birinci P 
rasına bırakılmıflır. Kral İ · 
er ile Kraliçe Mari, devlet reİ 
kümet ruUbi Prens Pol, Kralrıı 
efradı, ecnebi heyet rüeu.ıı, , 
met ve parlMnento azaaı da ki 
dikten aonra Patrik Bernabe 
da papaalar olduğu halde ta 
nünde ölü dualannı okumutlıl 

kö~üler tarafından kır çiçekleri i.le ya- buru, Fransa namma 150 inci piya-
pılmıı olanları da vard... de alaymdan bir bölük, F ran11z tayya-

M • J Jd ? recileri, ve bahriyelileri, lngiliz bah -
Br&SI nJ naSI 0 U nyelileri, müteveffa krm Alekaandrm 

BELGRA T, 18 (A.A.) - Avala 
ajansı bildiriyor: 

Kral Aleksandrm cenazesini bekle
yen butün Belgradın geceki hali çok 
mü .. air bir manzana ~ etmiftir . 

• Karanlığa in:ı:imam eden soğuk bir 
yağmur §ehre lıiıtuıek tükenmek bil • 
mez bir hüzün yaymakta idi. Miktarını 
tahmin kabil olmıyan ve fakat her 
hMde yarım mıilyondım fazla olan bir 
halık sabaha kadar biiyük bir aabır i
le ve tevekkülle ııiinetin yükselı ı eoôni 
beldemit ve eMi J<;valyder kadar 
yüıkııd< bildiği büyük kralrnm son defa 
ol ...... tabutunu görmek iıtemittir • 

Saat 8 de 
Şafakla beraber her tarafta emnö

yet tedbirleri alınrruı ve eri<d<, bdm, 
çocuk ve ihtiyar binlerce kiti hatta ce
nuenin geçmiyeceği malüon olan so • 
kaldara bile hmca hmç dolmuıtur. 

Saat sekizde paytahtm bütün çan • 
lan birden çalarak ruhani ayinin Ka
teclral'da patı-* Bamabe tarahrıdan ya· 
pılmağa baılandığıru heri<,_ ilan et
miıtir. Ayinde, paniğin etrafını alan 
arıevelder, evel<I«, ve bir çok papaa
Jarcı- bafka kral aileti, ecnebi hü • 
kiimdarlar, Yugodavya kraliyeti na • 
iplik meclisi azalan, ecnebi devlet • 
ler tarafından gönderilen f vbli.de 
heyeti murahhaaalar, sefirler ve pek 
çok mutebet- zevat hVJr bulunmuı • 
tur. 

Bu wnada Yugoslavya ve ecnebi 
tayyareleri pek alçaktan yağmıırlu se
mada uçarak ayme ifliriık eclôyorlar -
dı. 

Alayın te~ekkülü 

Sağ tanıla diz.ilmi§ olan ... kcıier 
birden •eli.m vuyeti aıµar ve ce.... -
:oe alayı, üç saatten fazla devam edecek 
kadar bir yüriİyÜf için yerinden ha • 
ftlht etti. AJay tU ....-etle tttekkül 
etmiıti: 

En baJta .. er1 mektep talebesi 
t.-afmdan l:aJınılan büyük bir haç yü • 
..Ü7.or 'Ve aıbamdan ııruile cenııze 
alaymı idareye memur cııaı. ceneral 
T omiç ve l<raliyet süvari muhafız ta • 
burundan bir bölük, heyeti murahha
aalar, bayraldarile bütün Yugoslav 

na mani olmuş mu ol<lu? 
Asla... O kurıun bu davanın halıi

ni beHD bir kaç halta geçiktirecekt:ir. 
Fakat davaların halline engd olmak, 
terrori.ı bir teılıiliıtm kıvıracağı it cJe. 
ğildir. Ferdi ıuiılıastlerin bir bıbn 
aeıiceler verdiği devirleri, medeni in
..,ld< artık arkalarda brakmııtır. 

Kral Alduandrm Fransa aeyaha1iıle 
alakadar olan -davaları hiç bir kur§Ull 
yoldan \eviam. Çünkü buaiarm ta • 
haldu6: etmeaine, kral Aldmandr ve 
Bartu gibi büyük t<fl ... karar verdiği 

gibi, biifi* mületler ele and isuıiF. 
Sulh behemehal muhafa::zıa edilecektir. A.._. luMı bucün giimdükr. 0mı 
toprağa br.ıktılar Mnm&)'llllZ· O mil • 
lıetiııön, dcıoıt milletlerin ebedi batırala
rma, aıllı ve aükün bddiy.enlerin lııalp
kriıııe ııömüldü. Onu uzıı&darda, uzak 
-nlenle değil içimizde, ymumız • 
da, oulh ve .W.ün üllıüaü &le lıiriikte 
dlıöa...-:ağız. 

Kwa haber, TiirlDye topnıklarmı 
1ıir büym maten L ,. ı-ie ...W, Türtri
yecle matem babai baynıidan ataiıYa 
iDdirdi. 1 jnııbelar eöndü, dost devlet 
tefi içmı bir iiitdd<et ta bir bip ha -
linde acı duydu. 

Büyiilı kral Alekaandrm ölüm fac:i
IUJ önünde yalnız deftet değil, ODU 

Cıedıip ede.. miJlet t.e derinden mat..n 
tuttu. 

O.un toprağa gömüldüğü gün, Tür
kiye hakiki acı duyrnUt mr ailenin İztı.. 
rabmı daha ıiddetle hiuetti. 

Bu matemin fili tezahürlerini derhal 
ıörebilirainiz. İklimden iklime uzayıp 
genİf Türk\ye topraldannda bu ak§&lll 
gülen, eylenen, hatta tarkı ıöyliyen bir 
adam bulama:ı:smız. Bizim de iztirabı • 
mız büyük. Oıun için dost Belgrada te
selli verecek halde değiliz. Biz de teael· 
liye muhtacız. 

Kütah:yada matem 
KÜTAHYA, 18 (A.A.) - Bugün 

bütün Kütahya Yugoo.lavya Kralı A • 
lekaandr hazretlerinin matemini tut • 
maktadn-. Bayraklar yarıya indiril • 
miftir. 

Çan/unda matem 

ÇANKIRI, 18 (A.A.) - DCNt Alek 
a-dr Hazre!Aerinin cenaze merasim • 
llİın ;.,,..., günü olmalı itibarile bu • 
gün Çankında bütün devair ve müea 
-1 bayraklanııı yarıya indirdi. Eğ
lence yerleri bir gÜn için tatil edil· 
mek auretile bu meruiııne manen it· 
tirk edilmeldedir. 

ZontfUldakta mat"'1n 

ZONGULDAK, 18 (A.A.) - Yu
goalavya Kralı Alekaandr Hazretle • 
rinin cenaze merasimi yapılması ha· 
aeıbile bugün limanda bulunan küçük 
büyük bütün aefain, ..-ni ve huauai 
mebani ve konaol0&haneler bayrakla • 
rmı yanya çekmek ve tehirde mevcut 
ainema1ar ve umumi mahaller gece 
ve giindüz kapalı kalmak suretile doat 
Yugolalavya milletinin matem ve teea 
sürüne ittirak edilmi+tir. 

Ufak ve Bursada 
UŞAK, 18 (A.A.) - Upk halkı dost 

Y qoalavya kralı Aleluandr Hazretleri • 
nİn matemine derin teeuürle iftirak et • 
ti. Devair ve müesseseler ve fabrikalar 
baynldanru yarıya kadar indinnitler -
dir. 

BURSA, 18 (A.A.) - Yugoslavya 
kralının gömiilmeai müruuebetile Bur • 
aada ve vilayetin diğer bütün kazala • 
rmda devlet daireJerile evlere ve hususi 
teıekküllere çekilen bayraklar yarıya in
dirilmiı ve viliyetin her köteai y ... İf • 
liralı: ebnİftir. 

lrun....ıaıu bulunduğu Romanya ala
ymdan bir bölük, kraliçe Marinin ku
mandanı bulunduğu Romanya alayın· 
dan bir bölük, Çekoslova.kyarun Yu
gosiav İllmİni l:af•Y- 48 inci alayın • 

Aleksandnn defnedileceği Karage
orgovitch ailesine mahsus makbere 

dan bir bölük, Türkiye riyaaeticumhur 
muhafız alayından bir bölük, YUllan 
muhafız alayından bir bölük , Y U1f06• 

lavya bahriyelileri, Yugoafav piyade • 
leri nMtUna bir bölük. 

Bunların arkasından Kara Corc yııldı· 
zı nipuıın hamil olanlar, müteveffa kra
lın ilıi zabit tarafından çekilen atı, bat· 
tanbaşa çelenklerle dolu ve etrafı ao • 
kollarla muhat 19 kamyon, Çekoayova.k
ya, Polonya, Rusya ve Yuııoılavya So
kollan tefleri ve bayrakları, bütün hü • 
kümdarlar tarafmclan gönderilen ve Y u
goalav bahriyelileri ta-afından el üa • 
tünde ~ırulan çelenkler ve her millete 
menaup ruhani rü- yürüyorlardı. 

Kralan tacı 
Bunların arkasından yüzlerce papaz, 

daha arkasından peakoposlar ile bafpea
koposlar ve t1ihayet patrik Bernabe yÜ· 
rüyordu. 

Rühbandan aoıwa ceneral Midiç kra
lın tacmı, amiral Prita aaumı, ccneral 
Laziç kürresini, ceneral Kritiı bayrağı
nı '"' ceneral Y qJ."Ufİç ele krlıncını tllJıya
ralı: ilerliyorlardı. 

Bunu müteakıp tabut eski 
ler tarafından makbere ind" 
Bu an çok acıklı olmuttur: 
zabitleri makberi ka~tırkell 
ağlamalar duyuluyordu. Kraı
kliaeden çıkbktan sonra t 
lanmJ§ olan halk mezarm 
ıreçmeğe batlllJJIJftır. Bu ....,._..:, .... 
tün YugCJ!Olavyadaki kliaelet" 
çam çalıyorlardı. 

Heyetlerin celenklen 
BELGRAT, 18 (A.A.) -

lebandrm cenaze m~ 
bulunmak üzere buraya gelmİt 
adetleri 29 a baliğ bulunan 
yetler reislerinin dün kaffesi 
fa kralm tabutu üzerine çel 
muflardır. 

Muhtelif ~to1-
heyetleri Yugoslavya par • 
ziyaret etmiıler ve orada aya» 
buaan meclisleri divanların., 
tarafından kabul edilmiılerdir. 

Cenaze kiliseye nakleJil 
BELGRAT, 18 (A.A.) -

tenberi önünden 300 bindm fa/. 
ııeçmiı olan kral Al.t....dnn 
ce y .... ı büyük lıiliaeye nakl _.11 

tıir. C-Ze alayı bu sabah -· 
roket edecektir. 

Cenaze Belgnrt istasyon~ 
rülecek ve burad- huauıi bil" 
Belgrada seksen kilonıette 
lan T opolaya mılıJedilerek 
aede K.arayorgoviç hanedanına 1 

zariığa delnedileeektir. 

M. Lebrunun istikbali 
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" BELGRAT, 18 (A.A.) -
pmki gazeteler, Bdgrat .ı..111 
fmcı- Franaıı reiaicumlnıru• .1 
cöeterilen horvetli kabulden "'' " 
tedir1er. 

Gazetelerin :ra»dıi- göre ' 
bert Lebnmun pl'CM Pol ile 
binmıit olduğu otomobil ist 
çıktığı zaman halk içinden 
cofkunlukla müıarünileyhi alkı 
Y"'!'l diye bağınrut(ır. 

lngilterede matem 
LONDRA, 18 (A.A.) -

yaprlan kral Alekaandrm oezıa#I 
Arni münıuebetile LODdra""'° 
ve resmi dairelerin bütlim ba 
..... çdrilmifÜr. 

Londrada dini bir mel uim 
tJr, lagittere kralını ........andf. 
clö Gal ( Degalles) temail e • 

Hariciye Jt&ZJn, blıOne 
bir çoğu ve ecnebi sefirler 
hazır bulunuyod.rdı. 

Bdgnt kilisesinde yapılan 
ı witnJe Kent duicalı, pren.- ,. 
i6e benıber, lngiılta-e ~ ..J 
sili cıUırak 11Wotem halinde b
ailesinin jçinde yer aılmıfbr. 

Birdenbire halk eliz çöktü ve ağbıma
lar duyuluyordu: Kralın cenazesi ııeçi -
yordu. Tabut bir top arabn.rna konul • 
muıtu. Arabayı muhahz !atalarının zabit 
ve askerleri çelıiyordu. Arabanın etra -
fmda aaraym askeri ve mülki ericiııı yü
rüyor ve arlcasmda da Sol<ol üniforma
•mı tafıyan geııç kral ikinci Piyer ile 
siyahlara bürünmüt kraliçe Mari, onla
rm arkasından kralm ailesi tiradı, Fran
.. Reisicumhuru M. Löbrön, Romanya 
kralı Karo), lngillz prençlerinden Jorj, 
İtalyan prenslerinden dük Dispoleto, 
Bulgar prenslerinden Siril, Romıuıya 
p...,.,.lerinden Nikola, mubtefif clevJetl 
reislerinin mümeaailleri ve eaciimle Al • D.ini meratimclen ooara .ı.1 
man bava nazırı M. Göring, r..ı..06Jovok- Y<>- gitmıiftir. Kralın ceoedi 

.,...... 0ptmrte2e naıldedilenık öğW-
ya lıa§vekili M. Aliptr, Türkiye harici- Sen • J....; lriti9"inin ..-...dl' 
ye vekili Tevfik Rüttü lıey, Te daha son- .. -:• 
ra Yunan hariciye nazın M. Maluimoa, muleceı.tir • 
Çdı<Nlo...kya. lı:--ici:Ye ~ M. S.-, Macar :z:abitleri ııe Hırvat 
R..,_:ra h.aricıye nazırı M. Titüle.co, 
- diğ.,.- ecuebi beywıt reioJerile szus ıe· BUDAPEŞTE, 18 (A.A.) ..,.. 
liyordu. Telgria ajansı bildiriyor : 

Bu heYit azası arasmcla Fransa bar- Bazı ecnebi gazeteleri, Ma..,J 
loiye nazın n>aref8.) Peten, İngiliz aıni- hriniaı ıeı-ef ve hıryüyetlerine ~ 
ralı Fiter, Romen .._.ıı Prezean, '"' cak bazı havadialtr meıretımitl'! 
Çdo:oalovak ceneralı Sron ıröze çarpı • Bu ha....ıislere göre, mült~ 

Ayin eıntuında kiliae bah~uinJe 
biriken halk 

yordu. Sonra d.,.,Jet naipleri Stankoyjç 
ve Petroviç ve bunların aıkaamdan bat· 
vekil M. U1uno'1İç ile bütün kabine aza. 
aı, ve bunlarm ark.Mından da aefMer, ve 
daha sonra parliıriıento azalan, eski haf· 
vekil '"' nazırlar, Belgrat belc<liye reiıi
le ecnebi fdıirle;;n belediye reisleri, ve 
nihayet cenenıllıır, amirallar ve muhte
lif tqel.kül miimeuilleri yüriiyorlardL 

Küçült prenaler 
Küçük Prena T ..Usla,, ile Anclre 

cenaze merasimine arayın. pencere.&İn 
den i§tirak ebnitlenlir. Cenaze alayı 
Mraym öniindaı geçerken Yugoslav, 
Franaız, Romen ve Çekoalovak tayya 
releri alayın üstünde çok alçaktan u
çuyorlardı. 

istasyonda alaya refakat etmit o. 
lan YugCNlav ve ec:nebi müfrezeler 
tabutun önünde geçit ~ yapmı§ • 
lar ve aonra cenaze aaat 11,15 le hu· 
susi trene konulmuftur. Tren Belgrat 
tan aaal 11,35 te aynlmıt ve Malde
nevata'a 13,15 de vanruftır. 

Trenin geçtiği bütün yollarda .,. 
ralanmıt olan halk tren geçerkeot diz 
çöküyordu. Maldenovata'ta Kralın cc 
eedi köylüler tarafından trenden in • 
dirilerek bir otomobile konulmut ve 
cenaze alayı Karacorceviçlerin Ople
nata kliae&ine g.ilmiJtir. Kliseye 14,35 
te vanlmıftıı-. Bu eanada kliaenin bü
tün çanlan çalıyoır ve üzerinde de 

Li lıampı olan Janlaıputszta' da 
zabideri Hırvat mubac:irlerine ; l4 
tet:biı har'*etin.ıle bulumrıalı il' 
vennıiılerdir. 

Salalıiyj)ttar Macar ınehafilİ 
berleri ı.at'i surette telaıip 
bunları bainane bir iftira cliY' 
ederek infial ile reddeylemekte.li" 

T elaipnanede ele denildöiİ 
lıu haberler dünyanın hİ\; bir 
ela kulak aaılmıyacak deı-eccda 
haberlerdir. 

Yugoslcwyanın Macariatana 
tom verdiğine dair yanlıf bit 

ROMA, 18 (A.A.) - EfPI' 
miu, Be..ea • Lava! mülikatıııı 
nuniyetle ıı.ıllamairuıclır . 

Gazeteler, Avrupanm uyatİ ~ 
aını bo ........ için orta~ wı- ~ 
...ı...t1ara müstenit halıerlercl"' 
Mlııw4te ve lıilbaaaa Ammka 
mdan gelen ve YugoalavyanıD .J 

- lıir ukİnılıtom vemııiı old~ 
clia eden haberi takbilı etıııdıl 

Lavoro F asci te gazetesi f1' 
talyan münasebatıru t:::ı.
cut olan münaaebat •. ; _.# 

lök etmel<tedir. Bu gazete. A":'..J 
nm hali hazardaki hattı harel<~ 
fi bir hüınü niyet eseri göı1""' 
§Öyle demektedir: ~ 

Hiç kimse Almanyanm ~ 
kalma.mı istemiyor. Fakat, I<. Jı" 
nın tetrilô -.ai hu~~ 

• • • _,_,_,___,__ • h~ ~~-myet- v-.._ ,..,.. eu>--
cler.» 

Bulgariatanda 
SOFYA, 18 (A.A.) - Bul.-' 

aı bildiriyor: ,-
Kral Aldı:aandrın cenaze ":d.-".: 

tesadüf eden bugün bütun B 1 
için bir matem günüdür. MeıııtJP?' 
tarafında ruhani ayinler icra c ~! 
tUn reami müeııeaat matem b9)"7 
mit ,,., diier baynılı.lar yarıya 
miıtır. 
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iEPEBAŞl ŞEHlR 
TlY ATROSUNDA 
Bugün matine 14,30 da 

Kıymet\ - - - \ Gayrimübadiller Takdiri 
VAPURCULUK 1 Komiıyonundan 

TORK ANONlM ŞlRKETl 1 k d 

Aşağıda cins ve mıktarlan yazılı erzak ayrı ayrı pazar -
lıkla alınacaktır. Taliplerin şar.ııame ve nümunelerini gör -
mek üzere her gün ve teminat makbuzlariyle O gün vaktin -
den evvel Fındıklıdaki komisyonda hazır bulunmaları. 

lSTANBUL ACENT ALIGl ZJ 1 nci Teşrin Cumartesi 1 numaradan 549 numaraya a ar 

L
, __ Han T.Ielon: 22925. 21 Pazar 550 ,, 1215 " " 
.,,_. • " .. 318 

1 22 ,, ,, Pazartesi 1216 ~· 2 . " " 

Akşam !,ıınbul Bılıifiq~I 
ıa.at 20 de S~hirTiyiltrosu (104) (6792) 

ihale ·ı arihi Nereye ait olduğu Cinsı K.ılo Trabzon yo U Alacakları yekı'.lnu 100,COO lirayı geçmıye~ ve .karar nu-
al yukana yazılı olan Gayrimübadillerın bınde 4,3 

TARI vapuru ~abr t~rıde nakit istihkaklarını almak üzere hizalarında göste-

~ v~0~z'l ıııııımııım 
~~ ~7:;~:~~b~r~:~ \ 111.JI\ \ 

22-10-934 saat 15 Pazarlıkla F. içi Makarna 14,000 

20 nıs e ın l . (6909) 
21 Te~rinievvel Pazar günü saat . rilen günlerde Komisyona müracaat etme erı 

Beyaz Peynir 9,000 
irmik 300 

22-10-934 " 15,30 " .. " 
20-10-934 ,, 15 ,, lst. K. " 

Gal ıhtunından kalkacak. Gi· .-..:------:-"':'.":-'.""':~:'"":-"':"'~"'.":'::"'7.'.;::::----ı de atar A ık. 
d" llo Zonguldak, lnebolu, yan~ İstanbul Ilarici Askeri Kıtaat ilanları 

en Reşat Nurı. 

• " ' 1 111111111 

22-10-934 " 16 " .. .. 
7 

!<uru Fasulye 24,000 

Eski Fransız Tiyatrosunda 
Bugün matine 14,30 da 

Bu ak~am saat 20 de 
YARASA OPERET 

.s Perde, Best~liyen Y ohann StraU9' 
!!;rcüme eden: Ekrem Ra,it. 

'• • A K B A• ... -
MüEssEsELERİ 
Ankararun modern her türlü kitap, 
ga:ıete ve meanua ile model ve fotoğ· 
rat levaznnı ihtiyacına cevap veren 

Yegane müesseselerdir. 
Merkezi : Maarif Vekaleti kartı· 

&ında Şubesi : Samanpazart. Telefon: 
3377 · İstanbul şubemizde Ankaranın 
neşriyatını bulabilirsiniz.- Jkdam 

ış • , Ordu Giresun, T ıre -
Samsun, v nye, ' . 0-

G.. 1' Trabzon ye Rizeye . <>-
bolu, orc ... , . ,. Of ve Sürmene 
nUşte bonldril ılaveten 

ye uğrayacaktn'· 

Mersin yolu 
•• u·· vapuru 21 INON Teşr~İeY~el 

AZAR giıı(ıi saat 10 da Sirl<ecı nh· 
p dan kalkacak. gidişte Çaııakka · 
trmın . K dası Kiıllük, Bodrwn, 
le lznar, uıa ' · , . Dalyan, F ethıye, 
Rodos, Mannart., • 

F"nike Antalya, MerS 
Kalkan, Kaş, 1 

• • •. 1. 1 1 1. 'd ..ı.. dönü~te aynı ,,..e e er ' ne gı e<:""" . 1 • • 
b Alanya, ve Gelıbo uya ugra 

bera er, 
yacaktır. 

Yurdu ittisalinde. Profesör ••••• 
•r...-;;;;.;.--~~1.-...- B 

1144 Dr. Ihsan Hilmi . 
d 1•ta..bul Bp•·'n i icra _,.rtuğun-
an· • A.rupadan seri c!önaıll!tür. 
.B..Yoğlunda Telgraf ookağmda Pa· _ 

~'Ya Ha.ıunda 5 numaralı dairede mu• 
""" ı"k . tk. h m-hul z.. en elyevnı okame a ı -T 

n Voridis efendiye. 
K<>&tant· s· kid" Efendiye izafetle L• ın IS 1I .. "!U 

ef ve .. iJi avukat Lazaraki Körlçu oll.i 
~i tarafından 5 • 6 - 934 tar. . 

lakip tat b' d 3 12 931 tarıhlı hca.a: e ın eve • : .. de 
ı bı cariye istinaden z;iıDJD.etUJJZ 1 ~t:ağı olan 3752 lira 35 kunıŞ~ ~ · 

b • 931 tarihinden itibar~ ~z " 
1 
"f fe.i:ı: ve masarif ve ücret• ve~~Jet
e birlikte ve haciz yolulile tahsilı ta· 

l.,p ed1"ı-:. · tunan 934-3692 .... ~ve tan:zım o .,, 
do•ya No 1 öd" mri berayı tcblıg . . ı eme e .. d 
1k.a.ınetgi..hımza gönderilm.İt ise 0 o
<ne ertıri zahrına verilen ınetruhatta 
llltezkür ikametgahı terkederek Yu " 
n · · u.aınet • ~ısta.na gittiğiniz ve yen.ı 
ilahınız da meçhul olduğu anla.tıl~ 
Ve İcra ettirilen tahkikatla bunu teyıt 
~ın.iş olduğundan yukarıda yazılı ~".'""' 
ve . il. tariJıinden ıti· 

lna&rafları ı~bu an 
lıaren .,_, .. d ödemeniz, boTcun 

ıou ay ıçın e ah t 
~ınanuna veya bir kıouuna ve Y du 
alaoaJı:Jının takibat ic.raS• ~a ~
ir ı.· . . arsa yine bu ık.i ay ·-

1r itirazınız 'ff • d. di - inz 
Çİnde bildirmeniz ve bıl '"""· g 
takdirde a · müddet içinde "" 1

"':• ve 
• ynı - .. madde"1 mu· 
iflas kanununun 74 uncu ana: la-
c:ı;b· al beyanında bulunm . 

ınce m olıs.-
~dır Beyanda buJumnazaıı.DlZ P 
1 • ... b•kikate mu • 
e tazy;k olunacaguuz takd' 

hatif beyanatta bulunduğunuz ır
.ı., hapisle cezalandırılacağ"'.':ı: borcu 
- . . __.__..,ruz hakkı
Odenıez veya ıtıra:ı: ..,,...~-- J• 

llızda. cebri icra.ya devam .~~ile<:egı 
tnezkür ödeme emrinin tebligı maka
bt.ına. kaim olmak üzere ilan olunur. 

(3764) 

Sultana.hmet Sulh Mahkeme.; Bi -
rinci Hukuk Hakimliğinden: 

sulh &"'±n'iiinden: 
Be,-~~-'arak tut.an his•-""" gö

l - """' . r.____ı.. suretSie . tevzı emn.-
re talıulm ve malııkeınece 

ortaldığın l<aldın)mat~ H1-" 
karar ...,.ilınit olan 
cad<leoinde 24 No. tu alt btt& ~ı-

- ıLa ;ıa merdiven •e bir he-
lıklı dört 0 

• tekide 4 oda bir 
la ve üst ka~ta l>Y.nı . b .. iik sofa 

. • a:ndık odası bir uy 
bela bir ' . __ 1 bir mutfağı mev· 

L..L • yemutta>U ve ...,.çe,. ·· .:ıat 16 da 
alı 20-11-934 salı gunu 

cut Y • 1 c:aktır. 2 -
• . • arttınnaıı ıcra O Ull3 • 

bır.ıncı ııİ 2().. 11-934 taribin-
Art:tınna şaırtınaıne ·ı h--'·-

itı'baren 22 dosya N o. sı • e .,........ 
den . . . _ "'""acaktn". F a:da 
• •ÖreDilmeU 1ÇHI ........ 
sın o her zaman 
tafıiLit alınalı: <steyml"!" "ı ,__, 

3 · müracaat• ede\tJr"Jer· -
mabkenıesnıze ,_,_ ,_ 

. ti iıl< ;çtn 3500 ....-a aıy· 
ArttJrtD'lYa 'i r • o&d • rapoo-dan mez-
...,ti m_...,ı.,. ugu .. . 

bu yabnuı yuzde 7,5 rut• 
kür bıduoım 
betinde akçesi veya milli bit- bankanın 

• aıt mektubunu arttırmadan evv .. 
- --"--! . 

.LI.. ba~liğine ver"""' en ...... ~- . • 4 _ İpotek oahibi alacakları ı-

::;~ alakadarlanıı irtifak h~'.:ı ~-
hiplerinİn gayr& menkul ü<Cınndeki 

_,,.. f · mMTafa 
hakiannm busu su ""' aız ve . . 

. -'- • u·aıa.-ın İ<bu İllan taAhtn• 
daıT ,_ll l<tul > 

den itibaren yirmi gün içinde evr~ 
_ . ~·- ı.;.aıe mahkeroemuze mud»te enıe 

-•--' t-'-clirde haklan-- ..,ılan ve _... "" murac 1 aa 
.. lil sabit oknayan ann · 

nJD tapu .. oı e . ka 
tı bedeiiıııİn p;aytapnas.,dan harıç . 

' c·· ı rilen cünde arıtırrna-
1 -'· 5 _ os e 
t('kir. tlarını 

. . iık edenler arttınna pr 
ya ıştır _ı.. - ı.•-2tı ıdmq ve r·zunuu mın~·-
okumuı ve u kabul etmiı saydır-

-• ıaımamen __ _.... 
buıuan . edi]en giin ve ,......_ 
1 6 - Tayın rl· ar. al defa bairrtldıktan sonra a. 
bu Y 1 uç • • ·· de yetmıı 

• - ~..ı: kı mebnin yuz unna .,.,....,... y daha teını· 
. . bulaıaaSA - bet ıı:'.'n et· 

beşmı . . günun tesadüf 

y·· - 1 rk bin kilo kuru fa- l lerin de belli gÜn ve saatle T e-

l 
uk-~ cı l arf usuliyle iha! ! kirdağmda Fırka Satınalma ko 

su ye apa ı z • .. tl 
· 3 T · · ani 934 cumartesi mısyonuna muracaa arı. 

sı.. .. eşraıtnıosn dörttedir Şart- ( 464) (6893) 
gunu sa .. · 
namesini görmek uzere . her 
gün ve ihale günü de vaktmden 
evvel teminat ve teklif mekh 
larını makbuz mukabilinde ft. 
karada Levazım Amirliği sa
tınalma komsiyonu Riyasetiı:e 

Vermeleri. (383) .(6470) 
69G5 .. . . 

lzmir 3 Tay. Alayının ihti
yacı icin 145200 kilo ekmeği 
kapa); zarfla satın alınaca~tı-~. 
İhalesi 28-10-934 pazar gunu 
saat 15,5 tedir. Taliplerin şart 
namesini görmek için her gün 
ve nlünakasasına iştirak ede
ceklerin belli gün ve saatte iz
mirde satmalma komisyonuna 
müracaatları. (384) (6472) 

6966 
••• 

Kayseri kolordu merkez kı 
taatı ihtiyacı için 234 ton kok 
kömürü ile 150 ton Ereğli Krip 
k maden kömürü kapalı zarf 
uculile ayrı ayrı münakasaya 
çıkarılmıştır. İhalesi 7-1 \-934 
tarihine müsadif Çarşamba gÜ 
nü saat 11 dedir. Kok kömürü 
nün teminatı muvakkat esi 524 
lira, Ereğli Kıriple maden kö -
mürünün teminatı muvakkate 
si 321 liradır. Şartnameyi gör 
mek istiyenlerin her gün ve mü 
nakasay aiştirak edeceklerin 
muayyen gün ve saatte teklif 
mektuplarım Kayseri Askeri 
Satın Alma Komisyonuna mü 
racaatları. ( 462) (6899) 

• • • 
Ordu Sıhhi ihtiyacı için 66 

adet seyyar etüv makineleri ka 
palı 7.arf usulile satın alınacak 
tır. İhalesi 8-11-934 Perşem -
be günü saat 14 de icra edile -
cektir. Taliplerin evsaf ve şart 
namesini görmek Üzere hergün 
öğleden sonra ve münakasaya 
istirak edeceklerin o gün ve sa 
S:tinden evvel teklif ve temi -
natlarile birlikte Ankara M. M. 
Vekaleti Satın Alma Komisyo 
nuna müraca.taları. ( 463) 

(6900) 
• • • 

• * iL' 

Ordu için 20000 kilo çorap 
!ık pamuk ipliği kapalı zarfla 
alınacaktır. Parası olan 38000 
liranın yarısı bono diğer yarısı 
peşin olarak v~rilecektir: Bağ
larını görmek ısteyenlerm her 
gün ve arttırma eksiltmeye ge 
leceklerin 10-11-934 cumarte
si saat 10-5 ta pey akçeriyfo 
beraber dilek okuntularmı M. 
M. V. Satınalma komisyonuna 
vermeleri. (466) (6898) 

• • • 
Vize ve Pınarhisar kıtaatı ih 

tiyacı için aş(\ğıda cins ve mik
tarları yazılı erzak satın alına
caktır. Pazarlık ve ihale günü 
20-10-934 saat 15 dir. Taliple 
rin belli gün ve saatte teminat 
larile birlikte Vizede Komisyo 
na müracaatları . ..;470 (6891) 

Kilo 
2189 
7861 

12364 

1200 
11027 

1231 
1382 
9951 
9232 

Vize için 

Şehriye ) 
Mercimek) 
Bulgur 
Pınarhisar İt;İn 
Mercimek) 
Gazyağı ) 
Şehriye ) 

Kuru üzüm) 
Bulgur ) 
Gaz ) . .,. . 

Çorludaki kıtaat ihtiyacı için 
pazarlıkla 2000 kilo pirinç alı
nacaktır. Pazarlık günü 21-10-
934 Pazar gÜnÜ saat 15 tedi:r. 
c;ıırtnaıneyi göreceklerin her 

ün pazarlığa iştirak edecekle
rin belli giın ve saatte teminat
lar.ile beraber Çorludaki ko -
misyonumu !a müracaatları. 

(4.6~) (6895) 

* * * 
lzmitteki kıtaat için 100 yu-

lar başlığı,50 büyük cul, 50 bel 
leme, 100 kıl yem torbası, 25 
su koğası, 12 tavla halatı 24-
10-934 çarşamba giinü saat 10 
da pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin evıı;ıf ve şeraitini öğ 
renmek üzere lzmitte Fırka Sa 
tınalma Komisyonuna müra -
caatları. (467) (6896) 

~- .. 

• • • 
Hadımköyü için kereste, çi 1 için 217000 kilo Bulgur ve y' 

vi, oluklu galvanizli saç alına - ' ne ayrıca 165000 kilo Bul!!U 
caktır. İhalesi 22 Birinci Teş - ayrı ayrı pazarlıkla (Bayram 
rin 934 Pazartesi günü saat taki Fırka s tınalma komisy 
16,30 dadır. Taliplerin şartna nunca) alınacaktır. ihale 
meyi görmek üzere her gfu ve Bayramıçta 21 - 10 - 934 Pa 
teminat makbuzlarile o gün zar gÜnü saat 13,30 da dır. T 
vaktinden evvel Fındıklıdaki liplerin şartnameyi ve nümu 
Komisyonda hazır bulunmala- nesini gönnek Üzere her gÜ 
rı. (108) (6886) ve teminat makbuzlariyle O 

gün vaktinde mezkilr komis 
yonda hazır bulunmaları . • • • 

Bayramıçtaki kıt'at ihtiyacı (193) (6795) 732 

lstanbul 7 inci İcra Memurluğundan: 

Emniyet · Sandığına 
500 lira mukabilinde birinci dercede İpotekli olup paray 

çevrilmesine karar verilen ve tamamına 2300 lira kıymet tak
dir edilen lstanbulda Mimarhayrettin mahallesinde Gedikpaşa; 
caddesinde eski 85 yeni 91 numaralarla murakkam bir bap 
nim kagir hanenin tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. Art
tırma peşindir. Arttırmaya İştirak edecek müşterilerin kıyme -
ti muhaınmenenin yüzde 7 ,5 n · sbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubu 'lU hamil olma!arı İcap eder. Mü 
terakim vergi, tanzifat tenviriye ve vakıf borçları borçluya ait 
tir. Arttırma şartnamesi 3 - 11 • 934 tarihine mü -
sadif cumartesi gunu dairede mahalli mahsusu-
na talik edilecektir. Birinci arttırması 26 - 11 -
934 tarihine müsadif Paza tesi günü dairemizde saat 14 
ten 16 ya kadar İcra edilecek, irinci artırmada bedel, kıyme
ti muhammenenin yüzde 75 in· bulduğu takdirde üstte bırakı
lır. Aksi l;:ı.kdirde son arttırnın tahhüdü haki kalmak üzere 
arttırma on beş gün daha tem !it edilerek 11-12-934 tarihine 
müsadif salı günü saat 14 len 16 ya kadar dairede yapılacak 
ikinci arttırma neticesinde en çok arttırarun üstünde bırakıla
caktır. 2004 numaralı lcra ve 1 flas kanununun 126 ıncı madde 
sine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan İpotekli ala
caklarla diğer alakadaranın veirtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarmı ilan 
tarihinde nitibaren 20 gün zar ında evrakı müsbitelerile birlik 
dairemize bildirmeleri fazın dır. Aksi takdirde hakları tapu 
sicillerile sabit olrmyanlar satı:: bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. Daha fazla malum lt almak istiyenlerin 934-2905 
numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri 
kıymet raporunu görüp anlaya~kları ilan olunnur. (6883) 

Ilgaz e!ediye Reisli ... indenı 
Çelik boru ile 16249 Font ile 18806 lira keşi bedelli ll

gaz kasabası Su tesisatı kapalı zarf usuliyle münakaı ya ko
nulmuştur. Taliplerin ihale P,Ünü3-ll-934sa t 15 eteminat 
akçeleriyle İlg z B lediyesine gelmeleri ilan olunur. (6515) 

7035 

elediye Sul d • 
resı den: r 

Davacı itimadı Milli s.igorl& ~irketi 
tarafmda.n lıtanbulda Makaudiye ha· 
nında üçüncü katta 29 nwnarada Ce
tnil lcaç Bey aleyhine açtığı alacak 
davasının cari muhakemesinde murn.a.

İleyhin 13 - 10 · 934 tarihinde mah -
\emede hazır bulwuna.sı hakkmda va.-
1.; ili.nen tebligata rağm.en gelmedi • 
ilinden hakkında gıyaben cari muhak~

...,., ınüddei defterlerini ibraz etmİf 
"e Won.nuı ve mahkeme dahi hiiküxn 
~e gelmesine nazaran mua -

ıın,,ı<>i gıyap kararının ili.nen tebli~ 
ı...,..,.. verilmit ve tmıhakemeaİ dahi 
17 • 11 • 934 tarihine müsadif cumar• 

teıi &iinü saat 14 de t.ıik Jalmnıı§ o~· 
dugu.....ıan . rnezkürda getınedi· 

dit ve bu on bepncı .. - aaat ı6 
.,.mba gunu 

tiği 5· 12-934 çar.- _ _._ ll<'tl:ıra-
k :rttlflD3da - ...-da yapılaca a .. bir bedel elde 

ihale edilir• Bo~e 
na dsnıY_. kan ..... 
edihııezse oatıı yap .. • bir u· 

_ LJ.. •Öre musail 
znabıu• an•-'na • oluntJJlık ü-

tıımasına .ı...-.... 
manda •a ·~ 7 _ Mezk\ır 

· brr..,•11" 
zere satıı ııerı kimse deT· 

1ı;endioine itı.le o1....-
yalı . arüddcıl' içd>de -

Vize kıtaatı için 28 adet bü 
yük Linyit kömürü sobası, 59 
küçük saç soba, 14 büyük man 
gal, 56 dirsek, 693 soba boru
~u, 2320 kürek, 287 maşa, 287 
soba tahtası 25-10-934 perşem 
be günü saat 15 te pazarlıkla 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için İs • 
tanbul Levazım Amirliği Satm 
alma Komisyonuna ve pazar· 
lığına gireceklerin Vizede Sa • 
tmalma Komisyonuna müra
caatları (469) (6901) 

Vize ve Pınarhisar kıtaatı ih 
ti yacı için aşağıda cinı ve mik
darı yazdı Erzak satın alma -
caktır. Pazarlık ve ihale günü 
21-10-934 saat 15 tedir. Talip 
lerin belli gün ve saatte temi • 
natlarile birlikte komisyona 
müracatalan. (465) (6897) 

Şehre verilmekte olan suyu arttıı:mak icin Terkozda yapıl 
makta olan ameliyat dolayısile 22-10-934 Pazartesi akşamı 
T erkos sularının kısmen az akacağı muhterem halka ilan olu
nur. ( 6915) 

İstanbul 7 inci icra Mıemurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede İpotekli olup yeminli üç ehlivukuf tara -

fından tamamına bin iki yüz altmış lira kıymet takdir edilen 
lstanbulda Şehzadebaşında Kalenderhane mahallesinde Şeh -
zadebaşı caddesi eski ve yeni 43 No. h kagir bir dükkanın ta -
mamı açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 26-11-934 tari 
hine müsadif Pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede 
birinci arttırması icra edilecek tir. Arttırma bedeli kıymeti mu
hammenenin yüzde 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde 
bıralcılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle tecdit edilerek 11-12-
~34 tarihine müsadif Salı gÜn ü saat 14 ten 16 ya kadar keza 
d.ıiremizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bede
li kıymeti muhammenenin yüz de 75 ni bulmadığı takdirde sa
tış 2280 No. lı kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satı~ 
peşmdir, arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti mu 
han menenin yüzde 7 ,5 nisbeti nde pey akçası veya milli bir 
hanlı anın teminat mektubunu hl\mil bulunmaları lazımdır. 
Haki ırı tapu sicillerile sabit olmıyan İpotekli alacaklarda di -
ğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbite
lerile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfın -
da birlikte dairemize bildirmeleı·i lazımdır. Aksi takdirde hak
ları tapu sicilli ile sabit olmıy anlar satış bedelinin paylaşma -
smdan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiye -
den mütevellit belediye rüsumv ır.edyuna aittir. Daha fazla ma 
lfunat almak isteyenler 3-11-934 tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık bulundurulacak artnma Ş<irtna -
mesile 934-4439 No. lı dosyaya nıüracaatla mezkur dosyada 
mevcut vesaiici görebilecekleri ilan olunur. (6884) 

.... yevnv etmed .•. 
ii ve bq gün za.rfında itiraz 1tr1 

takdirde h..ı.Jbnda laz- gelen mua• 
tnelei kalUHllİyeyi )ıukukiye icra kıh
.,,~ .. ·ı· bl"" ol·-•r (3766) 
-cı ı anen te ıg --- • 

• 1lr.iacİ yeni -
1 l\aiye mahkemelen 
"'1ne b·· d · uro&UD an. f d Ka-la _ _... . tara m an 
d ._ .. tanbul beleuı:ı:'!~ı· _ -'·-g· mda 2 -

'""Yiinde Mi-1a ""' 1 
..,._ • • 

69 ~ da ukim Safiye ve kennt"" 
l:a.f o. m I hlerine açılan ala · 

er Hanım a ey amel•ıi u-
<:ak d ·ıennıe oıu ' 

ava.sının yen< hul bu· 
;a.•nda, halen ikametga~ ~ligat 
\l:ta.1>. ınüddeialeyhler uan.en dan •cra .,_,. oldugun 
1 ~ına karar ver;m"". 1 . 935 
lkıkatın icra lulınacagı 23 -

""'--· b'" oda ha• ~..,:nba günü aaat 14 t... ur 
-ıır bulunnı:ıt&n lüzumu t blig znaka· 
•ru kaım obn k .. - ilan olunur. 

a uz~·- (3771) • 

lıtanb 1 Bırüıei iflas memurluğun· 
d' Vahram Subuhyan Ef~ ~ 

t ve e elce yan!UJ• olan ifla.5 e -• · den ve ınuameleu ""'"'ıeneoegınol .1-- .. .an 
ce maaaya müracaat etnUt 

laca lılann ellerindeki evrak ve ve
ki ~ vekili olanların vekal.etna : 

"' 'le birlikte 934 senesi 2 cı :~~ 
S ilet pazartesi günü saat on 

1
1 

. . . .. tla kayıt arı· unyelimize muracaa 1 :• Ya.ptrrmalan ve aynı saatte '!apı :;. 
ak toplanma aıraundaki tetkıkat ·f 
~ ... llnda hazır bulunmalan ve IDU " 
1•uı ·'- . . · üracıı tı ı
ı· ..., memunyetımıze nı ( 3774) 

"olunur. .. 

hal veya ~erilecek • _L_ı.~ _ 
ihale karal1 l"e>D"'-

rayt v~_,_:,, ev..d - y.-..ı. tek
ral< ken.,.......--- • olduğu 

kimseye ventllf 
lifte buftınan • oıl,...... ona ve "':. 
bedelini .ıı:naga razı td<nr ıs 

ı.uıwunazsa 
zı o~ yeya ıkartln'· En 

"'detle ~ya ç 
giin mua cı:.. Ve eski iba· 
ok ,.rttırana iheıle eaun • -

ç ki fark makamımı.ıca oıut-
le arasmda uhıAI oiuı>lll'· 8 -
teriPııden açıkça • ._.__,; 

• ve &eteôiye r_.....,.' 
Bu yalının vergı bi edar· 

• - kadar olanlann » 
.satış gunurıc . . ~- .ıetlaliye ...,.. 

ü:.de ıki buç.,.. 
tara ve Y clai ine ihale pullan oıüt-
ınil<! mezat res M---'·' --·•nun 20-tı

·...: 9 - e;<aUr ~-
ıteriye aı"'"'r. ilanda - . saat ı 6 da J!btı 
934 .,.lı gunu ~e satıla-
gosteırilen ,~ (3783) 

.. •1- olunUl' • 
cagı 

l "-·-.:ıan. . sulh icra merour uı;~ . 
y.,.., oy aecek yerli 

z ve paraya çevr 

-
~cu de beş okka süt ve· 

A.nad~lu =·~;:inde bir inek 24 • 

rıt" eUı lı t dokuzda lstinamba ... ., 
10 • 934 ça'1 ·ı aatıla -

da açık arttırma. ı e 
ye çarııW' 1 • nıahalleriııde bu· 

• dan talıp .,..,.. . · ca gın _ aatlan ılan o-
ura .aıura.c 

lunacak nıem ( 3768) 

lunur-

• • • 
Çorludaki kıtaat ihtiyacı i -

çin 50 ton kok kömürüne belli 
olan ksiltme giinünde talip çık 
matlığından eksiltme ·giinü 22-
10-934 Pazartesi gÜnÜ saat on 
beşte bırakılmış, şerait ve ev -
saf eskisi gibidir. Eksiltmeye 
gireceklerin belli gÜn ve saat -
te teminatlariyle birlikte Çor -
ludaki komisyonumuza müra
caatları. (456) (6861) 

• • • 
Tekirdağ kıtaatı için 30000 

ve Malkaraaki kıtaat ihtiyacı 
için 18,000 kilo ki ceman 48 
bin kilo kuru soğan ihale günü 
olan 13-10-934 Cumartesi gii
nü talip çıkınadığından müna
kasası bir hafta talik edilmiş 
ve ihale günü 22-10-934 pazar 
tesi günü saat 15 olarak tayin 
kılınmıştır. Ev'laf ve şeraitini 
öğrenmek isteyenlerin her gÜn 
ve münakasaya İştirak edecek-

Kilo Vize için 
4000 Patates 
500 Zeytin tanesi 

555819 
400 

2000 
500 

Pınarhisar için 
Odun 
Sabun· 
Patates 
Zeytin tanesi 

*•* 
Çorludaki askeri hastanesı 

ihtiyacı için 409220 kilo kok 
kömürüne belli eksiltme günün 
de talip çıkmadığından eksilt
me günü 22-10-934 Pazartesi 
günü saat on beşe bırakılmış -
tır. Serait ve evsaf eskisi gibi
dir. Gireceklerin teminatlariy
le birlikte belli gün ve saatte 
Çorludaki komisyonumuza mü 
racaatları. ( 473) (6902) 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

.Calataıara,da Kanzuk eczabanesi 
k:ır~ısında Sahne sokağında 3 numı• 

ralı Api'.lrt1manda 1 numara. 

6644-



Hali tasfiyede bulunan 

lstanbul Liman Inhiıar Şirketi 
Muvakkat İdare Heyetinden: 

Liman Hanının 2 ve 3 ve uma katında tüccar ve komiayoncula· 
Ta elveri,li mutedil fiyatta bo, odalar bulunmaktadır. 7136 

Selimiyede Aıkeri Satınalma 
Komiayonundan: 

Selimiyedeki kıtaatın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı 
yazılı erzak 21 - 1 O - 934 pazar giinü saat 14 te pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır. İsteklilerin teminatlarile birlikte Selimiyede 
Askeri Satmalma komisvonuna müracaatlarL 

Cinsi 
Bulgur 

Fasulye 
Nohut 

Soğan ,) 
Zeytin tanesi 

Miktarı 

10000 Kilo 
2700 .. 
2700 .. 

500 .. 
2600 " 

,(6868) 

Ecnebi memleketlere ~den tüccar ve seyyahlara 
• 

Banka Kome1"çiyale ltalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

Travellera (Seyyahin çekleri) aatar 
Liret, Frank, lngiliz lirası veya Doları Frank olarak Atılan 
bu çekler sayeainde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, ~birde otel· 
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellera çek. 
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999) 6652 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğündenı 

Mersin Gümrüğü Manifesto kalemi için 230 lira bedeli ke
§İfli iki manifesto dolabile iki masa olbaptaki keşif defter ve 
Tesimleri mucibince münakasa ve ihalat kanununun 18 inci 
maddesinin A fıkrasına tevfikan pazarlıkla yaptırılacağmdan 
talip olanların Teşrinisaninin 8 inci perşembe günü saat 15 te 
lıtanbul lthalaat Gümrügiinde müteşekkil Satınalma komis-

. yonuna müracaatları. (6832) 

inhisarlar U. Müdürlüğündenı 
Haydarpaşa istasyonunda teslim (12767) kilo Sınai ve 

'(3720) kilo FarmasötikSulfatDösut 21·10 - 934 tarihinde 
pazarlıkla satılacaktır. Talip olanların % 7,5 teminatlarile 
birlikte Cibalide Levazım ve Mubayaat şubesine müracaatla-

rı. (6738) 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan elektrik, bır

ilavat, beyaz sabun, kenevir, İp bezli zımpara kağıdı, isperme. 
cet mumu, telefon gibi "38,, kalem muhtelif eşyanın 24. 10-
934 çarşamba günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. İstiyen. 
lerin mezkfu saatte mağazaya müracaatla tahriren teklifte bu
lunmaları ve mağaza dahilinde asılı listede X işaretli malzeme 
için nümune getirilmesi ve nü munesiz tekliflerin kabul edil • 
miyeceği ilan olunur. ,(6912) 

Yüksek Mullim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

; 1 - Yüksek Muallim mektebine alınacak talebenin müsa • 
llaka imtihanı günleri aaağıya yazılmııtır: ',, 

Riyaziye 1 İkinci T eırin Perıembe 
Fizik • Kimya 3 ,. ,. Cumartesi 
ıTarih 4 ,. ,, Pazar 
Edebiyat 5 ,, ,, Pazartesi 
Coğrafya 6 ,, ,, Salı 
Dil 7 ,, ,, Çarşamba 

İmtihanlara sabah ıaat dokuzda başlanır. 
2 - İmtihana gerek Maarif Vekaletine ve gerek Y\ıksek 

MuaJlim mektebine istida ile müracaat eden: 
A - Lis emezunu bütün ta lehe ile 
B - Edebiyat ve fen fakültelerine yalnız üç sömeıtirden az 

ilevam etmİ§ olanlar girebilecektir. 
3 - Liselerin meslek kısmından mezun olanlar imtihana 

k1lbul edilıniyecektir. 
4 - İmtihana girecek talebenin 22 Birinci T eırin 934 Pa • 

:ıartesi giinünden itibaren mek~ep idaresine müracaat ederek 
tam teşekküJlü bir hastahaned : geçirecekleri muayene için la • 
znn olan m~t~u varakayı almaları ve İmtihan gününe kadar 
muayenelerını yaptırmış bulu:ımaları lazıll)dır. 

5 - Dil imtihanı bütün namzetler için mecburidir. 
6 - İmtihanlar yüksek muallim mektebinde yapılacaktır. 

(6879) 

HiLALiAHMER-, 
Merkezi Umumisinden: 

Eıkiıehir anbannda: Muhtlif &fit, edevat ve otomobil 
makine parçaları, 1aç, lama, demir parçalarile boı yat Ye ecza 
bidonları Ye.alre 20 T eıriniıv•elde; 

Muhtelif mengenelu, yağdanlıklar, makineye 
leyazım vesaire 21 Teırinie•veldı; 

Muhtelif cıvata, ıaplamalar, otomobil makaa yaprakları, 
Yesaire 23 teırlnievve) 934 tarihinde satılacağından taliplerin 

mOracıatları. (3679) 

Kıu, Orta ve uz1111 dalgalı neıriyatı temiı Ye ptlrtızıaz bir ıekllde 
nakleden 1935 modeli TELEFUNKEN - 127 uyHinde muıılki 
ihtiyacınızı tatmin edebilininiz. Bu derece mUkemmel bir makİlle 
ıimdiye kadar bu kadar ucuz fiata nblmamıştır. 

Galata'da Bourla Biraderler ve Şnreklıı mOe1HıHinden Tele• 
f•nken'in (12) nu•erolu katoloğunu iıteyiniz. Orada üç yeni mo
delinin tafaillbnı bulacak11nıı. 

. 1 ·_ • . . ir E"l f FUNKEN • 
ı Deniz yolları 

İŞLETMESİ 
Acmteleri ı K.araköy Köprilbaıı 

Tal 4%362 - Sirkeci Miihürd-cı. 
.. --·Han. Tel 22740 ___ , 

KARADENiZ YOLU 
GOLNIHAL vapru 20 Birin· 

cit~n CUMARTESi günü sa
at 18 ele Hopaya kadar. 

(6880) 

AYVALIK YOLU 
MERSiN vapuru 20 Birinci

tetrin CUMARTESi günü saat 
18 de lzmiTe kadar. (6881) 

Emra21 dahiliye ve hıfzı aıhhat müte • 
ha11111 Doktor Muallim 

ŞEKİP HABiP 
Anupadan dönmii§tür. Hastalannı A 
yasofya, Y erebatan caddesi No. 43 
Hacı Süleyman ef. aparhmanmda ka· 
bul ediyor. Cumartesi, Pazartesi, Per 

§etnbe günleri öğleden sonra 
1 • 
.... -• Telefon: 23035 ---

7227 

~_. Dr. l H SAN SAM l - .. 
lST AF1LOKOK AŞISI 

istafilokoklardan mütevellit (ergen· 
lik, kan çıbanı, koltuk altı çıba111, 
arpacık) ve bütün cilt bastahklanna 
karıı pek tesirli bir aııdlJ'. Divan· 

--· yolu No. 189. (3148) ..-ııi 

MECCANEN 

İncili Şerif 
kitabıru göndermek için adresimize 

yazınız 1 

Maison de la Bible Dpt. T. 2.. 

GENE VE (SUİSSE) 
3306 -6935 

Dr. A. KUTlEL 
~aklly Top~ular caddesi No.3S 

6659 

66SI 

Nafıa Vekaletinden: 
1 Sivas· Erzurum hattı için 150,000 adet normal ve 

1950 adet maku kayın travers: 
2 - Filyos • Çatalağzı hattı için 40,000 adet normal ve 1755 

adet makas kayın travers ; 
3 Afyon· Antalya hattı için 160,000 adet normal ve 

1 170 adet makas kayın travers : 
4 - ,(l.fyon - Antalya hattı için 175,000 adet normal ve 

1365 adet makas kayın lraverı kapalı zarf usuliyle ay
rı ayrı münakasaya çıkarılmıştır. 

Münakasa 5 Teşrini Sani 1934 tarihine müsadif pazarte
ıi günü saat 15 te Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında ya 
pılacaktır. Taliplerin cari sen eye mahsuı Ticaret Odası vesi· 
k!lsiyle 

1 inci Parti için ·.;:s97) 
2 ,, ,, ,. (2882) 
3 üncü ,, ,. ,(7113) 
4 ,, " .. (7915)· ~ 

Liralık muvdckat teminat larmm Merkez Muhasebecili
ğine yatırıldığmn dair makbuz veya Banka teminat mektup· 
ları ile teklif mel.:uplarmı aynı gün ve saate kadar vermele· 
ri ve komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler bu hususta· 
ki şartnameleri (15) lira mukabilinde Ankarada Nafıa Veka
leti Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (6669) 

7196 

Hali tasfiyede bulunan ) 

lstanbul Liman inhisar Şirketi 
Muvakkat İdare Heyetinden : 

1 Eylül 934 tarihinden 934 Ağustos gayesine kadar muteber 
olan müescesemiz tarifesinin lktiaı.t V ekileti celilesinin tasvibi ile 
935 Şubat gayesine kadar aynen temdit olunduğunu muhterem tüc· 
car ve if aahiplerince malGm olmak üzre ilin olunur. 7135 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
Fizyoloji Enstitüsünde iki asistan yeri açıktır. Bu iti ist;'.° 

yen İstanbul Tıp ve Fen Fakülteleri mezunlarının Dekanlığa 
müracaatları. (6808) 7336 

.. • .J J 

Liseler Alım, Sahm 
Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut Muallim Mektepleri Lise ve Ol\ 
(amekteplerle mülhak pansiyonların irmik, Şehriye, Nohut, 
Kuru Fasulye, Mercimek, Bezelye, Yoğurt, Gravyer peyniri, 
Şeker, Kuru Meyva, Hayvan yemleri, yemek ve ekmek artık• 
larile Çamlıca Kız Ortamekte binin Sebze ve Patateıi ve E .. 
renköy Kız Lisesinin Sebzesi ve Kandilli Kız Lisesinin Ek .. 
mek ve Patatesi: ,. 

Bunlardan Sebze, Patates, Ekmek, Şeker, Gravyer peyni
ri, Nohut, Kuru fasulye, Mercimek, Bezelye 7 • 11 • 934 ve 
irmik, Şehriye, Yoğurt, Kuru meyva, Hayvan Yemleri, Ye -
mek ve Ekmek artıkları 14 • 1 1 - 934 tarihlerine müsadif 
Çarıamba günleri saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf 
uıulile mevkii münakasaya ve müzayede!e konulmuştur. Şart 
namesini görmek isteyenlerin Istanbul Erkek Lisesindeki Ko
misyon Kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de temi· 
natı muvakkate makbuzlarile birlikte Komisyonumuza müra• 
caatları. . (6735) 7267 

Nafıa Vekaletinden: 
Haydarpaşa'da gümrüklenmit olarak maktaı 25X2.5Xl 

m / m ve Tulu 2100 m/m olmak üzere 50 ton lama demiri 
kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. MezkUr lama 
demiri klaring yapılmış olan memleketlerden getirilecektir. 
Münakasa 15·11. 934 tarihine müsadif Perşembe günü saat 
15 de Vekalet Müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliple· 
rin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 212,5 liralık teminat
larmm Malaandığma yatırıldcğma dair olan makbuz veya 
Banka kefalet mektubu ile biri ilde ayni gün ve aaata kadar 
Komiıyon Riyaıetine vermeleri lazımdır. Bu hu ustaki şart· 
nameler paraıız olarak Ankara'da Vekalet Malzeme Müdür
lüğünden alınabilir. (6670), • 7261 

( Umami Ne,riyatı rıe Yazılı leri Müdürü E.TE.M iZZET 
Gazetecilik ve matbaaclhk T. A. Ş. 


