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alya, Macaristan aleyhine nümayiş 
leksandr Hz.nin katli cinayet defil, Hırvat 

tatbiki 
milleti 

rafından verilen idam hükmünün , • c 

ınıış 

ransız Dahiliye Nazırı 
es' ul mu tutulacak ? 

nsız zabıtasının 
mes'uliyeti 

arsilyada Kral Aleksandrla 
11z Hariciye Nazırı M. Bartu· 
feci surette ölümlerile netice· 

vah,iyane suikast, Fransa· 
dahili vaziyetinde bir takım 
leri mucip olacak gibi görü • 
r. Çünkü bu suikast hadisesi· 

vukuunda Fransız zabıtasının 
irsizliği, laübaliliği mühim 

rol oynamııtır. 
ikasta dair gelen ilk telgraf
raınnda ıayanı dikkat bir fık
rdı. Bu fıkrada Kral Alek • 

r, Fran••z toprağına ayak baa
n evvel Yugoslavya zabıta· 
füpheli adamlar arasında ka· 
lemeni de kaydettiği ve bu 

eliler li lesini F l'\ansız zabıta· - -
lan gene bu telgraflar Hin 

Dahiliye Nazın Alber Saro .. 

Paris, 11 (A.A.) - Sonsuz~ 
lem saatleri ya§amakta olan Fran· 
sada, umumi duygu, iki büyük 
ölüye karşı gösterilecek en büyük 

!il •.•ı~ • • • ...1 

me ettirmek olduğu mcrke;inile. 
dir. itil tarihinde Marsilyaya var· 

haber veriyordu. 
t kd. d Pöti Jurnalın dedibi a-ibi ·, M. u a ır e Franıız zabıtaaı. B D • 

kalemeni daha ilk günden iti- artunun hedefi, lazım gelen nü· 
nezaret it d fuza malik ve kararda sürat aahı". 
b 

a ın a tutması, bil-
u ad bi bir ıahsiyet olmalarıdır. 

L_ b a.mın Üzerinde bomba 
uera er b · k Kralın vasiyet ettiği niyabet 
fiald K ır aç tabanca oldu • meselesi çok iyi telakki edilmİ•· 

1 .. e .ral Aleksandrın geçti· . :r 

uzerınde durmasına müsa. tır. 
Mehmet ASIM Jurnal; Yugoslavy• haneda. 

, tlnctı nı tarihinin askeri unsurlara bağlı 
ııayt1an111 l lncl 111.tununda) 

Suç 
ortakları 
yakalandı 
Şüpheli Yugoslav 
tabaasının evlerinde 
araştırma 

Yungslavn, 11 (A.A.) - Hlr· 
vat mültecilerinden ve Amerika· 
daki Hırvat milli komiteıi mü· 
meııili Benjanıin Ejelik, Aleksan• 
drın katli bir cinayet değil, Hır
vat milleti tarafından Aleıisadnr 
hakkında evvelce vuilen idam 
hükmünün tatbiki olduğunu ıöy· 
lemiıtir. 4 

Fontenblo, 11 '(/i..A.)' - Kle· 
menin ıuç ortağı zannedilen biri· 
ıi dün akşam F onten1'lo iıtasyo • 
nundan Eveyan. le. Bt!n'e gider 
ken jandarmalar taraftndan tev • 
kif edilmiıtir. 

Üzeri aranınca Silveıter Şalmi 
ismine verilmit nuıntazam bir pa• 
10 }'Ul '° ~'Miı l\.li' ' - tlhl:L\i U\l a• 
dam, birdenbire jandannalarm e
linden kaçarak gecenin lcal"llftlrk
lan İçine kan9mr9tır. Adam, ya· 
pılan araıtınnlara raimen bulu • 
namamııtrr. f 

Paris, 11 (A.A.) - Poliı, Fon· 
tenblo iıtaıyonundan kaçan ıah-
11n ismini Silvestr Nalis olduiu· 
nu, Franuya 28 eylülde ıelmit 
olduiunu bildirmittir. 

Parlô.mentonun qeni 
krala sadakat qemini 

1 evf ik Rüştü Bey yapılacak cenaze mecY 
rasiminde Gazi Hz.ni temsil edecek 
Belırad, 11 (A.A.) - Heyecanlı 

bir cebe eınaıında, Parlamentoda top· 
lanan iki meclis azaları ile niyabet a
zalan ln·afından genç Kral ikinci Pi-

· ·- .. nuını.at ymıın1 --~ ... it\~1a\r0 1>\r 

çok :mebuılann gözleri yaılı jdi. 
ilk olııt-:.k prena Pol, hüküm aüren 

K'al11 ıarl :Calacaiına ve devletin ta· 
mamiycti ile ; tik•iiini muhafaza ede
ceğine yernin etmiıtir. 

Halk niyabet azalannı parlimen • 
todan çıkarken ıılkıılamııtır. 
YUCOSl.AVLAR MAKEDONYA. 
LILARDAN ŞOPHE EDiYORLAR 

tekerrür eden bir rivayet halindedir. 
Marıilya ıuikHtİnİn safahatını gös

teren bazı filmler, hudutta yakftlan • 
mıı, \'e bunlara vaziyet edilmiıtir. 

ILTAL A ALEYHiNE 
NOMAYIŞLER 

Belırat, 11 (A.A.) - Havas ajan-
11 muhabirinden: 

Memleketin her taralı teeaıür için· 
dedir. Bazı yerlerde, ezcümle Zağrep 
ve Liyubliyana'da ta§kınhklar olmuı, 
ahali Jtalya ve Macariatan ~yhinde 
haımane nümayiılerde bulunmuıtur. 

Saray Boınada J talyanlarla Hır • 
vatlara karıı nümayiıler vukubul • 
mu,tur. 
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Belgrat, 11 (A.A.) - Kralın ka • 
tilinin hüviyeti ile, takip ettiği mak • 
aat, henüz vuzuhla anlaıılmıı değil • 
dir. Bu cihetin, Makedonyalılar tara • 
hndan irtikap olunduğu zehabı, en çok 

(Devanu 'J inci A)'llanm a Uneö .utmiuncla) 

lımanımıza geldı·ler öıeııa defterdar Hikmet bu k b 
Bey600bin lirabırakmış a Şam itiyor 

Eaki,ebir def
terdarı Hikmet 

da : Aıniral ziy t · . . arc ıçın gemıden ayrılıyor. Altta: Galata rıhtımına ya-
naıan torpitolar .. 

(Yum 4 üncü aayıfamudadır) 

Bey geçenlerde 

ölmüı tü. Bir ri• 

vayete göre Hik· 

met Beyin ban
kalarda altı yüz 

bin lira kadar 
parası çıkmııtır • 

Bu paranın 
meydana çıkma· 
sı da ıu ıuretle 

Merhum defterdar olmu9tur: 
Hikmek Bey.. Hikmet Bey 

bankalardaki parasından çek o· 
larak iki yüz bin liralık bir mikta· 
rını ayırmıı, bunu ölümünden ev· 
vei karısına vermek istemittir. Fa
kat bu sırada kendiıi öldüğü için 
çek ölümünden sonra üzerinde 
bulunmuştur. 

O vakit bu iki yüz. bin liranın 
""Dülkiyeti kime ait olacağı huku
ki bir mesele doğurmuttur: Bazı
ları bu paranın doğrudan doğruya 
Hikmet Beyin karıaına ait olacağı, 

'De\•amı :Z inci la;) ıfıuım 1 &nal .UlWJUDda 

Yukarıda: Ankarada intihap faaliyeti: Dahiliye Vekilimiz reyini verirken. 
Altta: lstanbulda dün rey verenlerden bazıları .. 

.(Yazısı 3 üncU aaytfada), 





RETLER 
............. lfeksandr 

ve Bartu 
gece radyo dinliyenler birden 

tl1'dılar. 
e, ümit ve zevk içinde mitafir. 

bekliyen Paris birden bire do • 
tı, birden bire sevincini mate • 
irdi. Yükaelen bayraklar, mi • 
atılmak üzere hazırlanan çİ· 

birden bire baıataiı indi. 
· ı kiliselerinin çanlan antenlere 

ve cihanı bir ölüm habercisi gi· 
clolaıtı. Hava yollarmdan, 
p selen haberler batıdan do
cloiudan batıya bir göz yaıı, bir 
gibi dolaıtı. 

mYana muztarip.. V artova muz· 
l»elediyeler bayramı yapan An • 

lannı söndürdü. Ankarada 
enin en büyülü hüzün duydu. 

• aeaıiz saatl1?-rinde anf nler 
da, Parise aeıyanlann hayreti • 
İatİrabını tqıdL 
ıilya sokaldannda patlıyan bir 

iki adamı bir anda, sesiz ve 
iz brralcb. 

ıilyada Kral Alelrsanclr, Nuır 
bir serserinin kurtuniyle tarİ • 
baıb faslına geçtiler. Kral A· 
, diyebiliriz ki, Balkanlarda 
cadelelerin tefliğiMen clev • 

'tine gelen yeaine süWenin 
du. Bu itibarla, Balkanlann 
'hinde millet için döiüıme • 
et için istirap çekmenin bütün 
ennit hir devlet adamı nfa· 

un daha çok itler görecek bir 
ölümü Yuıo-laY milleti İ· 

• bir aodır. 
·· harpte en bi,&k istirapla • 

n, sulhten sonra büyük d.lıili 

lara büyük 'bir metanetle lrar -
Kral Alelundr'ı uaabaak 

Baıııtu ann Wr uamalar 
tin iç ve dıt politikumda TOi 
zeki, deierli ve münevver 

adamı idi. 

O.l\RNn vJım ııl!"JftFıanlfY&i~J: 
için aösterdiii faaliyet ince 
• jdi. 

tetelddili UIJMlndan ı,.; i · 
yaldqamayan Milletler ce • 

4iap sulhibrii maluıfaa •t-
• ~hn=iı bir teıeJckw bali,ıe 
ıstiyen adaındJ. Bunun eseri

ton Z&ınanlarda gördü. 
ar Bartu Fransannı harici po

lcuvvetlendinnelr • • • L 
di 1'1f Ullf& • 

.nya sulhiine de • -net tti 
etine büyüle bir . · • e • 

dö diploması za-
üz nerı bu devlet adanır tazeli -

mu'hafaza eden --..: • 
lconac:aır --·m san-

de bir çelenk git.i 
t&fnmı PIİnai a:.. fur. 

ftvlet aclnunın Ölüın.. L -ı • 
-=~ ı_ 'it uee bir 
.~te •11rban gİditleri 934 • 
n ınaceralannclan l»iri ~! yı 
• UIJ'e a-

Sadri Ete111 

ulara kolaylık 
açı~ları.nda muayene 

•• intihaba tının Belediye son •• gunu 
·-:-~~-~~--------------------~~~~~-

bitecek, reylerin 
bitirilecek 

Rey atma işi bu akşam yirmi birde 
tasııifi de gece yar.ısına kadar 

Buıün belediye intihabatmm 
ıon günüdür. On bir gündenberi 
fevkalade bir alaka ve heyecanla 
devam eden rey atma: faaliyetine 
bu aktam saat yirmi birde nihayet 
verilecektir. 

Sandıklar bu sabah erkenden 
gene açılacak ve ve saat tam yir
mi birde kapanacakbr.. Şimdiye 
kadar reylerini atmamıt olanlar 
bugün haklarını kullanacaklardır. 
Dün gece muhtelif semtlerde da • 
vullarla halk sandık baıına çağ • 
nlmııtır. 

kalide bir intizam içinde ıeçmiı· 
tir. 

Dün Eminönü ıandıiı Divan • 
yolunda Firuzağa camiinde dur • 
muı, Binbir direk Emin Sinan , 
mahalleri rey atmıılardır. 

Fatih ıandığ1 sabahtan öğleye 
kadar Aluarayda akır ağa cami • 
inde durmuı, Bali, lnebey, Ke • 
çi hatun, Hobyar, Kürkçü batı 
mahalleleri rey atmııtır. 

Sandık öğleden ıonra Hacı 
Hüseyin ağa camiinde buluııma§, 
bu civardaki halk reyini atm14trr. 

1 Üsküdar sandıg"ı ög"'leye kadar Rey atma itine nihayet veri • 
dikten sonra sandıklar intihap en- Çengelköy camiinde bulunmu§, 
cümenleri tarafından açılarak Kuleli, Çengelköy mahalleleri, 

ba ı LA._ öğleden sonra Kandilliye götürülrey)erin tasnifine ! anaca11.ur. 
Bu it ıece yarııma kadar bitirile· mü,, Kandilli, Vaniköy mahalle· 

leri rey vermitlerdir. cektir. 
B~ykoz sandığına öğleden ev· Hemen bütün kazalarda niıap 1 ve Anadolu fen eri, Riva kö· temin edilmittir. Bir kaç yerde ni-

yünde oturanlar, öğleden ıonra sap elde edilmemit olsa bile t .r p k 
h 0 raz köyünde oturanlar rey at· rün olan intihap günü te ir mec- mıtllfrdır. 

liıince uzatıldığı için yeniden u • 
zatına mevzuu bahı olamıyacak Kadıköy sandığı sabahtan ıa· 
ve atılan reylerle iktifa edilecek. at on bire kadar Bostancıda, on 
• birden on bete kadar iç Erenkö • 

tir. .. d k d Yün e, on betten alqama a ar 
Belediye intihabatı, hükümet Bakkal köyde durmut• Buralar • 

memurlarının Fırka ile hemahenk ı daki kadın erkek bütün vatandat· 
olarak çalıımaları aayeıinde fev· lar reylerini kullanmıılardır. 

Mahkemelerde 

Maslak kazası 
Şoför Hakkı Efendinin 
sabıkaları saklanmıı mı 
Maılak yolunda bir kaç kitinin 

çiğnennıeıi ve ölümü ile neticele· 
nen kazanın muhakemesine dün 
ağır ceza mahkemesinde devam 
edilınittir. 

Bu kazsdan suçlu olan otomo
bil sahibi Taraıano Efendi ile. 
olO'büı toförü Hakkı Efendi mah· 
kemede buhınmakta idiler. Dün· 
kü celsede iki phit dinlendi. 

-SüleYJhn efendi ismindeki f&• 
bit kazanın naa wku bulc:lujunu 
anlattı. 

Kurucesmede 
Ya evler, ya kömür 
depoları kaldırılmalı 
Kuruçeımedeki kömür depo • 

larmm, o civardaki halkm 11bha • 
tini bozduju haklwada bir çok ti • 
kiyetler yapıldı. 

Dördüncü hukuk mahkemesi 
bir dava üzerine Gülhane halta • 
nesi dahiliye ıefi muallim doktor 
Abdülkadir beyi ehli vukuf tayin 
etmiıtir. Abdülkadir bey bu 
mmtakada tetkikat yapmıt ve ra• 
porunu mahkemeye vermittir. Bu 
raporun üçüncü maddesinde ıun· 
Iar söyleniyor: 

Betiktat aandıiı ıabahtan' ak· 
ıama kadar Dikilitat ilk mektep 
binasında durmuıtur. 

Beyoilu sandığı Galatada Arap 
camiinde bulunmu9, Gaitada o -
turan amele, İtçi, esnaf ve halk 
rey atmııtır. 

Sanyer sandığı Odayeri köyün
de durmuf, buraya civar köylüler 
rey atmıtlardır. 

Adalar aandıiı kaymakamlık 
binasmda durmuı, Bakırköy ıan· 
dığı iıe köylerde dolattırdmıtbr. 

intihabın son günü olan bugün 
sandıkların bulunacakları yerler 
ıuralardır: 

Eminönü ıandıiı Eminönü 
kaymakamlık binaımda buluna • 
cak, bütün mahalleler için tayin 
edilen günlerde reylerini verme • 
mit olanlar bugün ıabahtan saat 
yirmi bire kadar reylerini atabile
ceklerdir. 

Fatih, Oıküdar, Beykoz, Re· 
tikta§, Beyoğlu, Sarıyer, ada
lar, Bakrrköy sandıkları da kay. 
makamlık dairelerinde ıabah~an 
aktama kadar duracak ve timdiye 
kadar rey atmamıt olan her va:tan
dat kaymakamlık dairelerine gi • 
derek reylerini vereceklerdir. 

Polis haberleri: 
w • 
öldürülen adam 

Karacaahmette bıçakla
nan ihtiyarın hüviyeti 
Karaca Ahmette vücudunun 

muhtelif yerlerinden bıçaklanmak 
suretiyle öldilr61en ihtiyarın Bul -
prlu köyünden gelen Aziz ismin· 
de bir rençber olduiu zannedil
mekteydi, yapılan son tahkikat 
neticesinde maktulün Kaıımpata· 
da oturduğu ve Geredeli Hasan iı· 
mini taııdığı meydana çıkmıttır. 
Katil henüz bulunamamıttır. Tah· 
kikat devam etmektedir. 

Bir •melenln •Jak 
parmaklara kırıldı 

Dün öile vakti ıamandırada 
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914le 934de ahlan 
kurşunların farkı 

Ne garip bir tesadüf! ikinci Bal
kan muharebesinin sonunda Sırbistan 
büyijmüttü. Bütün Sırp gazeteleri, 
Slav ittihadına mani olan Türkiye dev 
leti ortadan kalktıktan sonra timdi d 
iılma sırasının Avusturyaya geldiğini 
yazıyorlardı. Bu hllraretli yazılar 191 
senesi Mart ve Nisan aylan zarfında 

pek ziyadelenmiıti. Sırpların gizli mil
li tetkilitlan vardı. Bu tepilabn ba 
tında Miralay Dimitriyeviç bulunu 
yordu. "Krallar öldüren" lakabı veri· 
len bu Sırp miralayı her tarafa fedai· 
ler ıaldmyordu. Sırpların gizli tepi 
litr Sırbistan - Avusturya hududunda 
yer altından bir tünel açmağa muvaf
fak olmuttu. Sırp ihtilalcileri ve fe • 
daileri bu gizli tünelden serbestçe g 
Jip geçiyorlar, ıilablannı, bombalan • 
m, beyannamelerini getirip götiirü • 
yorlardı. 

Sırp Milli tetkilitmın bu hummalı 
faaliyeti ıayesind.; idi ki, Temmu 
1914 te Saray Bosnada toplanan S 
ve Boınak fedaileri mah'.im olan ahv 
ve ıerait tahbnda Avusturya veliaht' 
Artidük ve Franaova Ferdinandı v 
zevcesini öldürmüılerdi. Umumi har 
bin zuhuruna sebep olan bu hadis 
Saray Boanada Princip tarafından atr 
lan kurtunlann hedefi Avusturya v 

· Jiahti olmaktan ziyade Avusturyanı 

dağdmaıı ve Sırbistan tarafından ta 
kip f'dilen milli gayenin husül bulma 
11, yani cenubi Slav devletinin tetekk 
etmesiydi. 

Princip'İn kurtunlan bu gayeyi te 
min etti. Sırbistan devleti yerine bi 
tün cenubi Slavlan ihata eden Yugo 
lavya devleti kaim oldu. Fakat ara 
dan yirmi aene geçtikten ıonra bu Yu 
goılav devletinin Kralı olan Aleksand 

Hazretleri o devleti tetkil eden Hırv 
unsuruna mensup bir katil tarafında 
öldürüİdü. Marsilyada atılan kurıun 
lar Yugoslavya devletinin kurulma 
sında ve inkitafında en mühim rol' 
oyniyan büyük bir tahsiyeti ifna et 

'~· 
Fakat bu sefer atılan kurtunlar 

bundan yinni ._. enel Sara,. Boa 
nada Sırp milli fedaisi l»rincip tar 
dan atılan kurtunların hedefinin büs 

bütün baddı olan bir gaye,.• doi 
tevcih edilınit oluyor. Princip'in ku 
tunlan Avusturyayı dağıtmak ve ce 
nubi Slav ittihad1nı temin ebnek içi 
atdmıttı. Evvelki gün Manilyada ka 

til Kalemen tarafmclan ablan kurtun 
lann hedefi iae Yugoslavyamn dafd 
maaını istihdaf ediyor. Sırp Princi 
in ku1"1unlan tam hedefine isabet et 
mitti. Hırvat Kalemen'in kul'fUnl 
da hakiki hedefe isabet edecek mi ve 

Hırvatlarla Sırplar arasında mevcu 
olan muhtelif ve ltahuaua dini ihtilif 
lar birer kurtun parçası gibi açılacak 
mı? Bunlan yakın bir atide görece • 
ğ:z. 

denize girmiı, fakat oralann ba 
taklık olmaıı dolayııiyle bir üh'I 

Bundaa aonra auçluların •bı • 
kaları için sorulan auaJlere selen 
cnaplar okundu. Bu •racla fO • 
för Hakkı Efendinin aabıkuı için 
fOförler cemiyetinin ıönderdiii 
ce~aba T araıano efendinin vekili 

bağlı Alman bandıralı Torba va
purunun bordaaına yanaıan mav
naya yük verilirken düten bir ıan
dık amele Hüaeyinin ayak par- kendini çamurdan alamamıı, b 
maldarmı kırmıttır. tekilde çırpma çırpına boğulmut-ecrubesı yapıldı 

n on....__...:~-
d . ~ •un evvel Pire 

enyede IÜlnriik 
itlerini tetkik d vle nıu· 

ük e en •tan. 
r ve •uhafaza ı-._ .. 

ive H .._.mu. 
&aan Beyler C .. 

lnhiıarlar Vek&letin' ~-
hrmiılerdi. e btr 

r ! ~lletçe tetkik edile • 
m~ur!er tarafından dü • 
fikırlerın tec..::..ı.. . 

• nrue edılıne-
ar verılmitti. B .. 1 

~elecek ola urun ı • 
ve lakend ~ Ere vapuru-
1 . enyeden l>inen 

Kenan Omer Bey itiraz etti. Ce· 
miyetin bu cevapta bir çok tabı • 
katarı saklaclıjmı, kendisinin de 
&Jnca tahkik ettirmit olduiunu, 
o vakit ıoförler cemiyetinin Hak
kı Efendiye ait bir çok sabıkaları 
aiSıtermiı bulunduğunu söyledi. 
Bu nokta etrafmda, Hakkı Efen· 
dinin vekili ile aralannda müna • 
kata oldu. Netı wfe evrakm okult" 
nıa11 için iddia makamına veril
mesine karar Terilerek muhakeme 
ba,ka bir güne bırakıldı. 

''Kömür tozları inıanlarm te • 
neffüa ettikleri hava ile burun, 
bofaz ve ak ciğerlere girer. Bu· 
radaki ııtalar üıtüne konar, talı· 
rit ederler. Kıımen de akciiere 
nüfuz ederek oralarda yerlqir ve 
daimi bir tahrit unıuru teıkil e • 
derler. 

Sahillerde ve bilha11a Kuruçef· 
me gibi tekmil imtidadınca dağ 
ve meyilli arazi ile çevrilen ıahil • 
)erde en ziyade yaz mevsimlerin • 
de gündüz denizden karaya, ge • 
celeri karadan denize doğru dai • 
mi bir hava cereyanı vardır. Kö • 
mürler en ziyade gündüzleri tah • 
mil ve tahliye eınaımda havalan· 
dığı için denizden karaya doğru 
olan hava cereyanlan ince zene
leri evlere naklederler. 

83 kuma oturdul tur. 
Dün ıaat 11 de Süreyya kapta- Taba~ca kar1tt1r1rken .. 

nın idaresindeki Şirketi Hayriye- Kadıköyünde Bahçe sokaimd 
nin 53 numaralı vapuru Paıabah· oturan Kazım dün gece tabanca· 
çe iıkelesine yanaşırken kuma 0 • 

ıını kar19tırırken birdenbire ta· turmuı, ve çok geçmeden yüzdü-
rülmüttür. banca ateı almıt hem kendiıi ve 

Sahte alhnlarl hem de ayni odada yatan Behlülü 
Poliı Balıkpazarında Makıudi- yaralamıttır. Tabanca müıadere 

ye hanının altında Dimitri oğlu edilmif, yaralılar hastahaneye 
V ') f d' · kaldırdmıttır. ası e en ı ısminde bir .sarraf 1 

sahte altın ıatmak suçiyle yak:ılr- Şakka kanununa muhallf 
yarak müddeiumumiliğe vermit • hareket 
tir. Eyüpsultanda oturan arabacı 

zmır açılrl.Tnıd 
itlerdir. Eee a muaybue-

1' • vapuru 
ımana gelecek 1 . 

h' b" ve zmır 
r ıç ır muayene zahme-

dl~nmakıızın tehire çıkabi
ır. 

ıa~ıklannda nıuayene u· 
: .bu tecrübeden ıonra tat• 
ılıyeti olup olmadıiı anla

br. 

lak«nder to•ugrafhannl 

,."''"' Geçen haziranda, Beyoflunda 
lalıender fotoirahaneainde çıkan 
yanıma sebebiyet verdiii iddia • 
ılie malıkemeye verilen lıkender 
Beyin muhakemeıine dün baılan• 
IDlfbr. Bu fotoirafhane on bin 
liraya lisortalı bulunm~ta idi. 

Muhakeme, p.hitlerin celbi için 
batka bir süne bwakrlmııtır. 

Kuruçeıme ve civarındaki ev • 
lerle burada oturanlar, kömt'r de • 
polan orada kalacaksa ince kö • 
mür tozlarmdan hiç bir veçhile 
masun kalamıyacaklardır. 

Bir ceaet bulundu Mustafanın batında ıarip bir 
Evvelki akıam Kiğıtane dere- batlık ıörülmüt ve f&pka kanu• 

sinde genç bir erkek ceıedi bulun nuna muhalif hareketinden dolayı 
muıtur. Ceset Mehmet iıminde hakkında takibata baılanmıttrr. 
bir gence aittir. Mehmedin dere Tramvaydan athyan hanım 

Ya oradaki evlerin umuma kenarından geçerken kazara de • D Ş b 
ün e remininde Tat mek mahsus ikametgah olmalarının reye düttüğü zannedilmektedir. t t t F d H • 

1 

ep e o uran er ane anım 
men'i veyahut kömür depolarının ylkanırken bo§uldu tramvayd ti k • t · . 1 an a ama ıı emıf, yere 
oradan kaldırılması mecburıyeti Hasan efendi isminde birı' Su"t du"t k "' ı· b'I .... . d km 

d - ere ıag e ı ı egın en çı ıt· var ır I" · d k 
•
11 

uce cıvarın a y_ı anmak üzere tır. Hastahaneye kaldınlmııtır. 1 
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Fransız zabıtasının 
mes'uliyeti 

(Ba§ taratı l lnd aayıtada) 

ade etrnemesi iktiz-a ederdi. 
ihtısas mahkeme- [ 

lerinde 
Kısa 

--Şehir 
Haberleri 

Kaza tahkikatı 
· devam ediyor 

Fran 
torpit 

Maalesef itiraf etmeliyiz ki 
Fransız zabıtası bu iptidai vazife
sini ynpmamııtır. Bunun neticesi 
de yalnız dost ve müttefik bir 
memlekete değil, bizzat F ransaya 
Pek ağıra mal olmu§tur. 

Kral Aleksandr fransaya, 
Fransız hükumetinin resmi b:r da
veti üzerine gidiyordu. Bu ıuret· 
le Fransa topraklarına ayak basan 
hükümdar, Orta Avrupada Fran -
sız siyasetinin de bir temel d!reği 
vazifesini görüyordu. Bu cihet 
nazarı dikkate alınırsa Fran11z 
zabıtasının ihmat:ni affetmek 

B ·, polis dokuz ay 
hapis yatacak 

P.oliı Selihattin efendi yoğurt
çuluk yapan Mehmet Ali isminde 
birini Kartan konserve fabrikası
na yerleştireceğim · diyerek yüz li
ra para istemiı ve on beş lirasını 
pefin almııtır. 

Profesör Malt - Haber verildiği
ne göre Üniversitenin ıslahında mem
leketimizde mUıavir olarak bulunan 
İsviçreli Profesör Malş bu •yın ıo • 
nunda tekrar §ehrimize gelecektir. M. 
Malş şehrimizde bir müddet kalacak 
ve ıslahattan sonra alınan neticeleri 
tetkik edecektir. Bu neticeyi bir ra • 
porla Maarif Vekaletine bildirecek -
tir. 

Motor kaptanı dün 
tevkifhaneye gönderildi 

Fransız torpitolad 
mıza gelmiı ve yaJI 
rıhtımına yanaınırıl 
dolarla gelen Anı~ 
vilayet konağına ı' , 
belediye reisi MubitlİI 
ra lstanbul kumaJl 
fayı ziyaret etmittir• Heybeliada açıklarındaki kaza 

tahkikatına devam edilmektedir. 
Tahkikatla meJgul bulunan müd
deiumumi muavinlerinden Nuret
tin Bey dün Heybeliadaya ritmit· 

mümkün değildir. 

Nitekim dün gelen ajans ha • 
berlerine göre Fransız mebusları 
tarafından meclise bu hususta is· 
tizah takrirleri verilmektedir. Da
hiliye nazırı acıklı hadiseden meı
ul tutulmaktadır. Hatta bütün 
Dumerg kabinesinin istifa1t b:le 
ihtimal dahilinde görülmektedir. 

Selahattln efendi Kartala git -
mek üzere köprüde buluştukları 
vakit Mehmet Ali efen dinin cake
tinin cebine üç defter cigara kağı-

ite yaramıyan gemiler bozdurula
cak - Akay ve Denizyolları idareleri 
köhne ve işe yaramıyan Mahmutıev -
ketpaşa, Gelibolu, Ereğli, Yakacık, İh
san, Fenerbahçe vapurlarını; Vapur • 
culuk şirketi de beş küçük gemisini 
bozdurulmak üzere ltalyaya yolhya • 
caktır. 

tir. Motör sahiplerinden Faik E
fendi, dün adliyeye getirilmiı, bu
radan tevkifhaneye gönderilmit • 
tir. 

Diğer taraftan motörün diğer 
sahiplerinin ifadeleri alınmak ü. 
zere Yal ova jandarmaıına yazı • 
lan müzekkereye cevap beklen • 
mektedir. Motörün diğer ıahiple
ri Salih, bahçivan İbrahim adın· 
da iki kitidir. 

Bund.an sonra ..O 
reisi Muhittin Bey ile~ 
mandanı Halis Pata J 
için gemilere gitnıİf~Jııa 
ri, varıt ve ayrılıılatlll""' 
lamlanmııtır. 

Fransız torpidolat' 
Tulondan ayrılmıt!at'~ 
dasına, oradan BiP' :1 

daıına MiJo adasdl., 
dilli adasma, Selaoil' 
buraya gelmiılerdir· 
Beyruta gidecekler fi 
birde Fransanın Ak 
iltihak edeceklerdir. 

dı koymuı ve üzerinde kaçak ciga
ra kağıdı var diyerek zavallı ada· 
mı başından atmak istemiıtir. 

Gümrükteki sahipsiz eıya - Güm-

Katil Kalemen, Fransaya bir 
tüccar kıyafetiyle ve muntazam 
bir pasaportla girmiı olabilir. Tel
graflar arasında i13ret edildiği g;. 
bi, orada Fransız zabıtasınca hü
viyetleri malum olan tehlikeli Hır
vat reislerile de hiç temas etme • 
miş bulnabilir. Bu vaziyet katilin 
şahsı hakkında Fransız zabıtası • 
nın müsamahalı hareket etmesini 

Mehmet Ali efendi dokuzuncu 
ihtisas mahkemes!ne verilmiı, fa. 
kat duruşma neticesinde suçlu ol
duğu meydana çıkmıştır. Doku
zuncu ihtisas mahkemesi reisi T ev
f ik bey polis Selahattinin dokuz 

ay hapsine ayni zamanda dolan
dırıcılık cürmiinden müddeiumu -
miliğe verilmesine karar vermiı • 
tir. 

rükteki sahipsiz e§ya, maliyet fiat\eri 
esas tutularak satılığa çıkarılmııtır. 
Şimdiye kadar 87,541 liralık mal sa -
tılmıştır. 

Celal Muhtar Bey ve Darüttafa • 
ka - Ccıat Muhtar Bey Pariste Paa
tör Enstitüsüne değil, Darünafakaya 
teberrüde b;ılunduğu şeklinde bazı ha
berlerden bahsedilmişti. Mektep ida • 
resi böyle bir tebcrrü vukubulmadığt
nı söylemi§tir. 

Yeniden bir keıfe lüzum olup 
olmadığı henüz kati surette tes • 
bit edil.mit değildir. Bir iki ıün 
içinde, tahkikatın alacağı ıekil Ü· 

zerine buna karar verilecektir. 

T orpitolardan Ge 
lanı l 928 de yapı 
torpidosu daha "18 
torpidoıu saatte 4Z 
mil yapmaktadır. 3' 
topları, altııar tane 
lan, birer t.ayyare t 
He torpidoda iki yüı 
beter zabit mevcuttUt' 
lar Amiral Riveniaı 

Bir kadın aiti ay hapse 
mahkOm oldu 

Ke~fe lüzum hasıl olduğu tak
tirde derhal keıif yapılarak fezle
ke hazırlanacaktır. 

asla mazur gösteremez. 

Mademki bir kere Yugoslavya 
zabıtası bu adam hakkında fÜp _ 
heli işaretini koymuştu. Fransız 
zabıtasının artık bu adamın tüc • 
~r kıyafetinde oLmasına, yahut 
clt~~h.li ı,.; ......... 1 .... 1 ... ı..:, .. ___ _ 
etmemcs 'ne bakarak Kalemeni 
Eerbest bırakması caiz değildi.' Bu 
tarzı he.reket Yugoslavya zabıta. 
sına itimatsızlık demek olduğunu 
da düşünmek lazım gelirdi. Ba. 
husus dünkü nüshamızda yazdı -
ğımız gibi Kalemen sadece §Üp • 
heli b'r adam da değilmif. Bir 
iki sen'} evvel gene Yugoslavya • 
da yaptığı bir siyasi cinayetten 
dolayı memleketinden kaçmıt ve 
gıyaben yirmi sene ağır cezaya 
mahkum edifm:t imit ! 

Acaba hal ve fanı bundan i -

Altı ldlo yaprak tütün kaçır • 
maktan suçlu Pendikte Kalayı kö-

yünden Fatmanın 6 ay hapşİne, 
30 lira hafif para cezasına ve der· 

hal tevkif edilmesine karar veril
miştir. Ancak Fatmanın yaıı kü· 
çük olduğundan verilen hapis ce
zan 4 aya indirilmiıtir. 

Yabancı i~kl ka~ıran 

Ecnebi içkisi kaçırmak ve sat
maktan suçlu olan Lüıiyen F ettü-

nün duruımaıına dün devam edil
mit ve ,ahit Sava efendi dinlenil
miıtir. 

Muhakeme 3 litrelik §İtelerin 
tahlili raporu okunmak üzere 30 
tetrinievvele bırakılmıftır. 

Eroin satanlar mahkOm 
oldular 

Ötekine berikine eroin teda
rik etmek ve ıatmaktan ıuçlu Ah-

baret olan k"til hakkmda gösteri· met ve Ekrem isimlerinde iki ıah· 
len müsamaha, Fransanın met - sın durutmaları bitmiş ve birer ae
hur olan "Hüriyet,, prensipleri ne hapislerine ayrıca 254 er lira 
icabı mıdır?. Eğer böyltt ise bu-

ağır para cezası vermelerine, der· 
gün artık bir çok k'mselerin ev- hal tevkiflerine karar verilmittir. 
lerini ve yazıhanelerini araştır • 

Mahkeme koridorunda mak, P.)e geçen her türlü evrakı 
··L .. 1 k 'b' db' 1 · nitanhsına esrar veren kadın mur.ur eme gı ı te ır erın ma. 

nası ne:l.r? Kaldı ki testi kırıl -
dılctan sonra çocuğu döğmekten 
başka bir şey olmıyan hu tarzı ha
reketin neticesi gene hiçten başka 
bir şey olmıyacaktır. 

iki ay kadar evvel heroin sat
maktan suÇiu olarak dokuzuncu 
ihtisas mahkemesine verilen fa -
kat aleyhinde delil bulunmadığı 

için beraat eden Belkız, dün do • 

kuzuncu ihtisas mahkemesi kori -

dorlarında eroin satmak ve iç -
mekten suçlu nitanl111 Cavide es • 

Hala Fransız mntbuat!nı İtgal 
edip giden Stı:v'ski, Prens hadi· 
se!cri meydandadır. Franaanın 
hürryet prensibi sadece sahtekar-

rar verirken cürmü metut halin • 
larm ve canilerin İ§

0

ne yarıyor. 
de yakalanmıttır. 

Namuslu insanltrm ise ellerini, a-

Eski Kerbeıa meb'usu 
rturl Beyin ev"ndeki eşya 

Tepeba~ı bahçesi - Şehir Tiyatro
su artistleri tarafından kurulan bir 
kooperatif in işlettiği Tepebaşı hah -
çesi hava bozduğu için kapanmıştır. 

Bahçe geç açıldığı için kir temin 
etmemiştir. 

Kazanç itirazlan - Kısa bir mild· 
• det içinde neticelenecek ve hemen ta· 

hakkuk ettirilecektir. Bu suretle ka -
zanç vergilerinin zamanında tahsili 
temin edilecektir. 

200 bin lirayı 
kimler kazandı? 
Bir talili adının katlyen 
ifşa edilmemesini 
rica etti. 

On birinci tertip tayyare piyan
goıunun sonuncu ketideıine dün 
batlanmıı, bin dört yüz numara 
çekilmiıtir. 

lki yüz bin lira 9880 numaraya 
çıkmıthr. 

Bu numaralı biletlerden biri 
Beyoğlunda Milyon ıitesinde bir 
ecnebiye satılmı§tır. Bu zat ken· 
di isminin katiyen if,a edilmeme· 
sini rica etmiıtir. 

lknci parçası da Servet giıe • 
sinden Vagonli lokantacm Recep 
efendiye satılmııtır. 

Üsküdarda oturan bir zatta da 
üçuncü parçası vardır. 

Diğer taraftan kaza tahkikatı 
ıırasında Yal ovadan çıkan motö • 
rün kontrol edilmeden çıktığı nok· 
tası üzerinde durulmuı, bu cihetin 
de tahkikine giritilmitti. Söylen • 
diğine göre liman idaresi, liman 
olmıyan yerlerde kontrol hakkını 
jandarma, polis ve gümrük teıki
latma bıra·kmııtır. Yalovaya da bu 
huıuıta tebliiat yapıldığı anla -

uh\ılA\V'rKat wııwıaua -.. •••c. =• 
ayrıca tahkik edilecektir. 

Adriyede ıstılah komis
yonu kuruldu 

Adliyede teıkil edileceiini yaz
dığımız ıstılah komiayonu reia ve 
azaları dün teabit edilmiıtir. 

Komisyon reiıi Memduh Bey • 
dir. Aza; Burhanettin, Sedat, 
Noterlerden Nahrcttin, Hüaamet
tin, Haydar, ve Galip Bingül, avu· 
kat Diyamandi Keçe oğlu Beyler· 
dir. 

lstılahlar, Vekalet tarafından 
teıbit edilerek gönderilmit oldu· 
ğundan komisyon bu kelimelere 
kartıhk bulmakla metrul olacak· 
tır. 

Üniversitede tedrisat 

Üniversitede Tıp ve Edebiyat 
fakülteleri bir teırin'evvelden iti· 
baren tedrisata baılamıılardı. 
Diğer fakülteler de önümüzdeki 
pazartesi gününden itibaren yeni 
yıl tedriıatına batlıyacaklardır. 

Yirmi bin lira 353 numaraya, 
on be! bin lira 911 l numaraya çık· 
mı§hr. Sclanik bankaıı umum mü· 
dürü ile Karamürsel fabrikası us
ta hfl;ılarından Hüseyin efendi on 
bet bin lira k~ zanan biletin sahip· 
)erindendir. Bin beter yüz lira al
mıılardır. 

sr-ı:m:ır.nm:r: Bu gün aa:w.wwwa 

1 MELEK Sinemasında 

Keşideye bu ıabah saat dokuz
da devam edilecektir. 

Türklüğü tahkir eden 
matmazel 

• 
ı Asri Talebe 

f . 

1 
1 

Fransııca söılii oynı~·ın 

RAMON NOVARRO 

JPEK Sinemasında 
Rasputin ,.e Çariçe Eski Kerbeli mebusu Nuri Be· 

yin evinde bulunan bazı kıymet • 
li eserlerin saray e!yası olduğu 
iddiasile açılan dava neticelenm~ş 
efyaların saray P.Şyası ve binneti -
ce milletin malı olduğu, binaena• 
leyh müzede kalması lazım geldi
ği hakkında karar verilmiştir. 

Mersinde kahvede oturan Mat
mazel Doraya oradaki gençler 
Türkçe konuımasmı ihtar etmit • 
ler, Matmazel Dora kızmıt ve 
Türkçe olarak Türklüğe hakaret 
etmittir. 

ff Fransızcı sözlü, oynıyınlar: 

H Jobn • Etbel • Lion el 

~ BARR YMORE 

1 ELHAMRA 2 Film: 
1 ŞEN OLALIM 

ft 2 - ŞEYTAN •e UÇURUM 
ff Oynıyanlar • 

altındadır. 

Torpidolar tehrilll' 
gü:ı kadar kalacakl• 
ları bugünden itiba,_ 
zebilecektir. 

Fran11z bahriyelil 
Jetinden gayet meJllllu' 

Kadınlar Birliği 

bayramında civar 
mak üzere Birlik 
teı ek kil kadın hey 
kar~r vermittir. 

Bu heyetler, Şile, 
ğıtane ve Büyükdeı' 
köyleri dolaıacaklaı 
lariyle temaıta bul.» 
tenvire çalııacakl.,.,..-... 
ayrılan heyetlerde _.4 

doktor bulunduruldl""'". 
etmiıtir. Bu doktO:..J 
deki hastalarla meff~. 
dilerine ııhhi tavıi1 
caklardır. 

futbol maçı icra e 

Altınordu takUll' tı 
bünden mübac:iın ~ 
bih ve mUdafi 1stJJjc 
ye edilmit ti. ilk h 

gayet iyi akınlar ytP 
ruz Bekir Beyin bit 
lcnmiıti. İkinci hafta 

b ... 

yaklarını bağlıyor. Bu, hakikaten 
elim bir hnld'r. K .. al Aleksandr 
He be•ab~r Blrlu gibi yetmitlik 
bir bi;yült Fransız diplomatının 
ve diiicr b'r tnlnm masum insanla
rın hayatlarına mal olduğu için 
bizznt matem icinde olan bir 
memleketin acılarına bütün yüre· 
i?im':::le iştirak ederiz. Bununla 
beraber bu acıluın kaynağını bir 
az da bu memleketin zabıtasında, 
inzibnt U5ullerinde görürsek bunu 
da ar.ıkça söylemekten geri dura• 
mnyız. 

Mehmet ASIM 

Nuri Beyin vekilleri, etyaların 
saraya ait olmadığını iddia ederek 
davayı temyiz edeceklerini ıöyle· 
mitlerdir. 

Bunun üzerine hakkında zabıt 
tutulan Matmazel Dora müddei u• 
mumiliğe verilmif, istiçvaptan 
ıonra tevkif edilmittir. 

il G1ryCooper - Tair.!ab ı 
u eankbeıd 
nımıı::mmm UIWWWiWWWAWIWCWlm 

Beyin y•pttft ır dll' 
gilizlerln de kaı•11 

bire karşı iki sarı U
galebesiyle netic:el 
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Diri, çok kıskançtır .• Aşkı için 
aspa' yı öldürmekten çekinmez!,, 

,eti Davut, bir gün maiyet zabiti (Orga)gı çağırdı:. "Vatan tehlikede .. 
Jıaduda gidip düşmanla harp edeceksınl,, 

ya J kimi öldürecek ••. ?/ 
a, Mısırlı kadına tutulmut· 

Ç gündenberi (Libya) ile u• 
y)u görütemiyordu. 

nç kadının iıtediii yılanı 
rmuıtu. 

asa kumandanı, M111r dilbe
bu kadar tirin, bu derece 
yakın bir kadın oldufunu 
ordu. 

iyi ki Peraepoliıe ıeldik .. 
erek, duyduiu nete ve aaa• 
amla damla içmeie çalıtı • 
· (Libya) da t.aua kuman
:"\ gönül vermit, bu iri boy• 

1

·eği ka!pten sevmeie batla· 

ıpa, Mısırlı kadına itimat e
Jord u. Ona kartt daha faz· 
hali davranarak, tam mana• 
kalbini çalmaktan bafka ya· 

bir teJ yoktu. 
ıbya hareketli •.-e aletli 'bir 
dı. Hassa kumandanı hü· 

rm ıözde1ine tamamiyle 
olmayı dü1ünmüyordu. Çün· 

ibyay1 Daranın koynundan 
1 

ıpa bır sabah odaıınaa otu • 
, kapııının önünde iki cari· 
yavaı yavq konuıtuklarıru 

•• Kapıya kulak •erdi: 
Diri.nm huaa lmmaDdanı 
itimat ettili hiç kimae -'-
., TVaı 

mı.,, 

Öyle mi zanneCliyorıun~' 
ilk fırsatta Taapayı öld~: 
• t ' 11 er.,, 

Sahi mi ... ?,, 
Tabit ... Senin bir teYden 

n yok aali'ba! Hükümdar 
YI T aapaduı laıhıuyor 
Bir M11ırlı cariye ırin T.,, • 
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Hazreti Davut. maiyet .nbiti '(Orya) nm kansını MVDlitti. Bir &Un 
eline bir mektup vererek, ıenç sabiti harbe ı~nderdl... 

- Ben de ıidiyonmı. 
ihtiyar, ha11a kumandanının 

eteğinden çekti: 
-Nereye ... ? 
- On1arm gittiil yer4f ••• 
- Sen oraya gidemezsin, uil· 

zadenı ! Hükümdar çiçek halıçe
ıinde Mısırlı !kadma tarkı söyleti· 
Yor. Aradıiın cariyeler de aaki • 
lik yapacaklar. 

T upa hu haberi almca büsbü
tün ıenem1emifti. Demek ki (Li'b
ya)yı o gün premiyecekti. Hal
buki o, biraz sonra Mnır dilberiy· 
le buluf&C&irm umuyordu. 

H&M& kumandam, ihtiyar l>ek· 
çinin kolundan tuttu. Odaatna 
aötürdG. 

Tupa çok hiddetliydi ..• 
ihtiyara aordu: 

- Sen, hüJriimClarlarm, çok 
MYdikJeri kumandanlara fenalık 
yapacatmı zannediyor muan? 

ihtiyar ppladı: 
- Ne tiemek iltiyonun, uil

zadem? Senin için öyle bir endite 
Tarit olabilir mi 7 

- Ben kendimilen 'baliaetmi • 
yaram. Hükümdarlar kadm yü
ztlnden NYdiklerine fenalık ya • 
parlar mı diye soru7orum. Sen 
çok tecrübeli bir adamam .. Birçok 
hükümdarlara hizmet etmitıin ! 
Fikrini anlamak istiyorum •• 

Jhtiyar dütündü: 
· - Y e.hudilerin Ba'bil esareti 

••manmda, onların en)•ttıklarr 
hikayelerden biri hali hatmmda
drr. Hazreti Davudun (Orya) 
leminde •enç ve yakıııklı bir ma
iyet zabiti Tarmıı. Bir sün Davut 
Kudüaü ıezerken, bir menin 

batında au almalC üzere bekliyen 
çok güzel bir kadına rutlamıt. 
Maiyetine: "Bu kadın kimdir?,, 
diye sormuı ve (Orya) nm kanıı 
olduiunu öjrenmit· 

- Peygam'berler haı1'alarmm 
Jiarıaına aöz koyar mı? -- Gönül bu, uilzadem ! Atk, 
peygamber falan dinler mi?! 

- Peki, ıonra..? 

-Davut (Orya) yı huzuruna 
çalmYor.. Kendisine bir mektup 
vererek, cin.rda diiJmanla harbe 
tatupn valilerden (Moap) a gön
deriyor ye Orya'ya: "Vatan teh· 
likeye Clüftii. Hududa gidip ya• 
rarlrk göstereceksin!,, diyor. Hal· 
haki, DaTUdun (Moap) a gön· 
derdiii mektupta fU Atn'lar yazılı 
im it: "Oryanm güzel kanıiyle iz• 
dinç etmek niyetindeyim. Kendi· 
sini en tiddetli harp sahnesine 
ıöndererek biran evet ölmeıini " 
ıeri d.Snmemesini senden 'bekle • 
rim. Bunu temin ettiiin takdirde 
kendini Kudüs valiliğine namzet 
addedebilirıin ! ,, 

T upa merakla sonlu: 
- Davut (Orya) yr harl;e gön· 

aer mit mi? 
-Elbette. Ve biray .onra 

'(Moap) Kudüse geliyor .. Hazre
ti Davut da (Orya) nm güzel ka· 
miyle evleniyor. 

Taıpa C:1itlerini gıcırdatarak o
danın içinde sert adımlarla yürü • 
yonlu: 

- Davut (Orya) yı ölüme ıev
ketti~ sonra, (Diri) hassa ku· 
mandanını toprağa dütürmekte 
elbette tereddüt etmiyecektir. 

(Devamı var) 

•• 
Olüme Susaqan Gönül 
Celilin ağzından çıkan bu iıim 

Nesrini iliklerine kadar ürpertti: 
-Feyyaz ... Demek biliyordun? 
- Evet, biliyordum. Bir zaman 

alç.ak, sefil, katil, dediğin adama 
varman beni deli etti. Beni çıl -
dırttı Nesrin ... O adam beni boi • 
muf, 'bıçaklamıt, uçuruma atmrıtı. 
Söyle Nesrin, bu cinayetten habe
rin yoktu defil mi? 

Batını önüne efdi, boiuk bir 
sesle: 

- Vardı, dedi. 
Nesrin bir hamlede uzaldaıtı: 
- Bunu bildiğin halde o adamı 

sevdin öyle mi? 
Nesrin doğruldu: 
- Sevmek mi?. Hayır, o adam· 

'dan nefret ediyorum .• 
- Öyleyse? .. 
- CeliI, rica ederim, yalvan -

rım sana, bana bir ıey sorma ... 
Öyle ıll'lar vardır, ki onu Allahtan 
baıka kimıe 'bilmez ... itte ben de 
bu sır uğruna, kimseye f at etmi • 
yeeeğim bir ıır uiruna o adamla 
evlenmeğe razı oldum ... Beni iı • 
terıen itham et, istersen bana li • 
net et ... Kendimi müdafaa için 
tek kelime bulup söyliyemiyece • 
ğim .. Kader, at kımızdan üıtün 
çıktı. Beni kurban etti. Ben müc • 
rim değilim, kur'banrm, buna emin 

ol. 
Gözlerini yumClu, batını önüne 

eğdi ve ilave etti: 
- Ben Feyyazın ismini ta9ıyo• 

rum. Fakat onun karııı değilim. 
Celil atıldı, Nesrinin bileklerin· 

den tuttu, yüzünü yüzüne yaklat· 
.... J •• 

- Kuzum Nesrin, ne olar yalan 
sayleme .. Beni aldatme .•• Saf lcalp
leri aldatmak en &üyik "ficclamm
hktır ... Söyle, doiıa)u aöyle. •• Ha• 
lrikati aizleme. · 

- Mukaddea•tan Ozerine ye • 
mln ediyorum Celil, o adamın ka • 
mı delilim. 

Celilin l>Kaklan titredi. Diz 
çöktü .. Nesrinin eteklerini öptü: 

- Beni affet. Senden ıüpbe et• 
tim ... Seni inkar ettim .... Unuttum. 
Af et beni. .• Beni affet... Bugün 
artık sana: Seni sniyorum. Sevi• 
yorum .. Seviyorum ... demeie la· 
yik 'bir iman defilim. 

Nesrin elil.H, Celilin kollarm • 
dan tutup bldll'dı. Sonra geriledi. 
Sapl&l'I olmuftu: 

- Sua. .• Sut M,le tefler tay -
leme... Bundan aonra bana qk • 
tan bahsetmeie hakkın yok. 

- Nesrin, merhamet et. .• Unut· 
tun mu ... 

- Sen (le liabrlL 
- Mazi yok altık •.. ktık ara· 

mıza kimseler ıiremes. 
-Ya kum? 
Celilin daaldarmClan tioiuk 

bir feryat çıktı. Gazleri Jerinden 
uğradı. O da aapaan oldu. Bir 
anda aklı batma seldi. Kekeledi: 

- Şa.bende •.• Şabende ... 
Ve birden, yüzünü awçlariy!e 

kapayıp luçkmnaia bqladı. 
Nesrin yavq yavq yaklqtı. 

Celilin alnmr o)qadı, batmı kal • 
duvak Ye lıazin bir H1leı 

- Ağla Celil, dedi, atı.. .. Gü • 
len qkmııza ai1L.. Kaderimma 
yazııı karaymq... '.Alla Ce1i1 ... 
y almz T&Zifeni mıutma... Karım 
ağlabn•mabım... O bdmm bü • 
tün ümidi eendedir. Onun ümidim 
kmna. Onun hayabnr karartma. .. 
Onu ıevdin, evlendin. Atlana iha· 
net ettin ... 

Yazan . Selami lzzet 
Celil yerinden fırladı, Nesrinin 

kolunu tuttu Ye haykırdı: 
- Hayır, ben Şahendeyi hiç 'bir 

zaman sevmedim. ETlendim fakat 
itık olmadım. Benim ruhuma, 'be
nim kalbime senden baıka kimıe 
ıahtp olamaz ... 

- Celil! Celil! .. 
Celilin heyecanı artıyordu: 
- Evlendimse, senden intilCam 

almak için evlendim. Sen evlen • 
din diye, ben de evlendim. Sana 
kUJıhk, sana inat yaptım... Ya • 
rından tezi yok, kanmdan ayni • 
mak için teıebbuse g1ri9ecefim Ye 
bundan ıonra yalnız ıenin olaca • 
inn. 

- Celil, kendine gel, Celil ... Bb 
kadın kalbiyle bayle oynanmaz ••• 
Reddediyorum, istemiyorum. 

- Reddedemezsin. 
-Neden? 
- Çocuiumuz ! 
Nesrin sendeledi, tataldı: 
-Çocuiumuz mu? 
Aklı batma ıeldi. Eski lnr liatı

ra ile sarsıldı. Celilin omuzlarını 
tuttu, sarstı: 

- Çocuğumuz mu? .. Onu F ey • 
yaz öldürdü ... Biliyorum... Onun 
cesedini Tuzla sahillerinde buldu· 
lar .. Cemil söyledi ... 

-Hayır. 

- Celil, ıen beni çıldırtmal< mı 
iıtiyorsun? •• Söyle çocuium nere
de? Evlidmu iıtiyorum •.. Madem• 
ki yafıyor, ona kavutmabynn. Bir 
ana evladından ayrı yqıyamaz ••• 
Hakkın var, bizim için bu dünya• 
d& sayılan yalnız o evladımızdır." 

- Demek ruı olacakam. ' 
- Çocuiuma &ul, hana ç.ocuiu-

mu ıöster, ne Utersen razı olanım. 
Beni anun yanma aötür, ilteneD 
onu &ura~ setir ••• ha.em Cle ae • 
ftilecektir. Cevap Yenene, bir t8J. 
.Syle.ene Celil •• 

Celil Nearine Mrıldr, liatmr M
fm& dayadı ve 'bildiklerini, •M 
kadmdan duyduklvnu 'birer birer 
anlattı. 

Nesrin aJlryordu: 
- Balıkçı Mehmedfn n'11'8it• 

olduiu malam Cleiil 6yle mi?. Bu 
facia ... Şelki ele çocuiumuz fU an
da yersiz yurtsuz, 'belkl de ekmeli· 
ıiz, açtır ... Aman ADahmı Mil W. 
ze acı ... Bana acı. Ölmeden çoca
jumu dünya göziyle a&"e1im. 

- Allama Nesrin. Melimetil 
hulnıak için dünyayı altGat ede • 
cefim. 

- Ne yapma]( filCrhiaesln? 
- yarın latanbula ineceiim, 

poliee müracaat ecl~ 'Arrta· 
cainn. 

- Her lialde halmn • olmı
yac:aktır. 

- Sakl•nm•ıı için ... ~ • 
Yalmz? ... 

- Yalnız Netlir? 
- Senin ,anlmıma ~a muhta-

cnn •• 
- Ne istenen yapanın. 
-Ama aklımdan ıeçenlet'I 181." 

lemeie cesaret edemlyoa cam. 
- Söyle. •• 
- Kolay Ciefil. Bu aeınin için .• 
- Benim için yapılmryacak bir 

te1 yoktur. 
- Senden fe4iak&.rl..C lmyeu • 

iim· 
- :Anne, çocuiu 'için liayatmı 

bile feda etler. 
- Narin ... Feyyazı IM'lllen il· 

zım gelecek... ' 
• • (DnamecleclkY,, 



Ahmet Rüstem 
merhum 

Beq 

En aziz ve pek eaki dostlanm· 
dan birinin ölümüyle müteelli· 
mim. Eskiwashington büyük elçi
miz, esbak Ankara mebusu Ahmet 
Rüstem arbk aramızda değildir. 
Bir ışık daha söndü. Gazeteler bu 
bapta hemen hiç bir ıey yazmadı
lar. Kokanm 'ki büyük bir vatan
perver, hamiyetli bir Tür:k bildi· 
ğim Ahmet Rüstemin izi kaybola· 
cak. Mezarı bile kalmıyacak. Bu 
haksız unutulmıya kartı gelebil
melC için §U satırları yazıyorum. 

Lehistan parçalanırken bu mil
letin münevver evlatlarından bir 
haylısı şarka, garba hicret etmiı· 
]erdi. Bunlardan Bilinski isminde 
bir zat Türklüğü ihtiyar etti, ara
mıza girdi, ordumuza hizmet etti. 
Bu zatrn Türkçe ismi Nihat Paıa
drr. Ferik iken ölmüttür. Nihat Pa 
§a mezhebini değiıtirmemiıti. 

Nihat Beyin Bursa İngiliz kon· 
solosu lskoçyalr bir zatın kızıyle 
evlenmesinden Alfred Rüstem is· 
minlle bir çocuk dünyaya gelmiı· 
tir. j' 

Rüstem Bey Jngilizçeye bun
dan dolayı gerçekten sahipti; 
Fransızcası da ana dili derecesin
de kuvvetli idi. Her iki dildeki 
eserleri cümleyi kalem ve hüner· 
inehayran etmiştir. 

Nihat Pata oğlunu, bir aralık 
o zaman Avusturya idaresinde 
bulunan Galiçyaya göndermiş ise 
de Rüstem Bey baba dilini pek 
az öğrenebilmişti. 

'(ittihat ve eraldci) devrinde 
Amerikaya büyük elçi nasbolunan 
Alfred l'\U-"c.....,. n~..,. .... -~ ... -.ı:-s-
hı betinci Menmet huzuruna çı-

kıyor ve takriben diyor ki: 
"Ben duygu itibariyle halis 

muhlis bir Türküm. Türkiyede 
doğdum, büyüdüm, büyük elçi -
lilC makamına kadar çıktım. Mez
hepçe her nasıl katolikim. Lakin 
ermeni, frenk, maroni gibi hiç bir 
cemaate mensup değilim. Mezhe· 
bim beni aranızda altıncı parmak 
veya üvey evlat vaziyetinde hıra· 
kıyor. Zaten vicdanen hiristiyan
lık ile münasebetim yoktur. Büs· 
bütün s.izlerden olmak için res· 
men ihtida ediyoruz .. ,, 

Şaşırıp kalan beşinci Mehmet, 
Rüstem Beyin alnından öpmÜf ve 
yeleğinden kordonu ile birlikte 
ıaatini çı1iarıp vermiştir. 

Y aıı geçen, her rütbeye nail 
olan Rüstem Bey bir menfaat için 
mi ihtida e·diyordu? Asla, çünkü 
mesleğinin en büyük memuriyet· 
)erinden birini iliraz etmişti. 

Rüstem Beyn pek kısaca tercü
mei hali şudul': Üç defa Amerika· 
da, Yunanistanda, Romanyada se· 
faret katipliği, Pariste müsteıarlık 
Çetinyada ve Vatingtonda orta 
ve büyük elçililC, Mısırda gazete· 

• cilik, son Osmanlı meclisinde 
Ankara mebusluğu, Büyük Millet 
Meclisinin ilk devresinin baılan • 
gıcında ayni vazifenin temadisi, 
ömrünün sonlarında br ,irket nez· 
dinde devlet komiserliği ... 

Bu ııfatlaT ıöyle dursun Rüs· 
tem merhum her şeyden evel Türk 
liamiyetini ifrata götürmüıtü. 

Yazan: Celal Nuri 
Atinada vatanımız aleyhinde 

isnatlarda bulunan bir binbaı ıyı 

ve diğer birini düeUoda yere ser· 
mekle, gençliğinde, şöhret al -
mıftr. 

1897 muharebesinin ilanında 
Rüstem merhum sefaret katipliği
ni derhal bırakıp gönüllü olarak 
cepheye koımuı ve bir nefer gibi 
cenketmiıtir. O muharebede fah· 
ri yüzbaıı rütbesini kazanmıştır 

ki üniforrnaımı, cümhuriyetin ila
nına değin, merasimde giyerdi. 

Vaşingtona giderken bana de
miıti ki: 

Gayem Amerikaya büyük elçi 
olmaktı. Senelerce bu hayal ile 
vakit geçirdim. Londraya değil, 
Vaıingtona 

0

gitmek! Çünkü ana 
betim olduğundan oraya tayinimi 
tarafımdan İngilizlerle münase· 
istemezdim. lngilizcem mader -
zattır; onun için Amerikada dev· 
letimi temsil etmek nazarımda i· 
deal idi. 

Böyle oldu.ğu halde, mahza 
hamiyetinden dolayı, Türklüğe 
edilen kaba muamelelere dayana· 
mıyarak o makamdan istifasını 
verdi! 

Ahmet Rüstem merhum gayet 
sinirli bir adamdı. Milletinin ha· 
kir görünmesine asla dayanamaz· 
dı. Bu itibarla imtizaçaız olmuştu. 
Derhal köpürürdü. Hangi devlet 
nezdine elçi tayin edilmiı ise, en 
hafif bir teırif at yanlışlığı üzeri • 
ne bir canlı ültmatum kesilirdi! 

Yazar, daima yazar, dinlen -
mez yazar, dilinin döndüğü ka
->- •--:1:... A.--... a,...... Leh...~
man Fransız matbuatına Tur • 

' d . lü ... ü tezkiye için yazılar gön erır· 
g • . d' "" ' di. Bu yazılar kendisinın ıste ıgı 

tesiri hasıl ederdi. 
Büyük Millet Meclisinin ilk 

devresinde mebusluk ettiğinden 
bahis geçmiıti. Lakin, Büyük 
hamiyet ve diyaretler gösterdiği 
halde, Ankarada kalamadı. isti· 
fa etti. ltalyada bir köşeden da· 
ima kuvayi milliyeyi müdafaa et· 

ti. 
Evrakı içinde mükemmel bire· 

serin müsvedesi mevcuttur ki on· 
da Türkleri hakkiyle tavsif etmiş
tir. Eğer bu kitap günün birinde 
basılmazsa yazık olur. 

Celil rturi 
• _.... • r • (Sonu yann) 
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Doktor Hafız ema 
Bey geldi 

Bir mürdettenberi seyahatte 
ve tıbbi tetkikatta bulunan Dok
tor Muallim Hafız Cemal Bey av· 
det ederek vazifelerine ve kabine· 
sine müracaat edecek hastaları 
tedaviye batlamıştır. 

Askerlik yoklaması 
Eminönü Askerlik şubesi riyase

tinden: 
330 doğumlu ve bunlarla muame

leye tabi efradm 10 • 10 - 934 tarihin· 
de hitam bulacağı evvelce ilan edil • 
mit olan ilk ve son yoklamalan Teşri· 
nievvel nihayetine kadar temdit edil -
miıtir. 

....-- İlan•- • 1 _ . A~.talya Elektrik şirketi için bir 1 
elektrik makine mühendisi araml -
maktadır. Talibin derecesine göre 
maaıı kendisiyle görüıülerek ka -
rarlaştınlacaktır. Talip olanların 
bugüne kadar vesikaları ile birlikte 
Sirkecide Alaiye hanında Azak za· 
de Tevfik Beye müracaat etmeleri 
ilan olunur. (3522) 

Memleket Haberleri: 

Adana da 

Karı koca 
• 

Bir garsonu soymuşlar ve 
boğmak istemişler 

H ast abakıcı ,;.~"' 
Nakleden: _Sa'.•! 

Adanada dikkate değer bir ha
dise olmuş, bir tali eseri olarak 
büyük bir cinayetin yapılmasının 
önüne geçilebilmiştir. 

Bu hadise hakkında taarruza 
uğrıyan Mustafo oğlu garson Sab
ri başından geçenleri şu suretle 
anlatmıştır: 

- Ben Tarsus kapısı mahalle
sinde oturmaktayım. Garsonluk 
yaparak geçiniyorum. Eski ha· 
marn mahallesinde oturan Erzu· 
rumlu Cafer oğlu Abdullah ile ta· 
nışıyorum. Evvelki gün bu adam 
bana bir kadın göstereceğini ve 
bununla görüştüreceğini söyliye -
rek evine davet etti. Gittim. Ev -
de Ali kızı Gülbeyaz ve diğer adı 
Müveddet olan bir de kadın var -
dı ki bu Abdullahın karısı idi. O -
turduk, rakı getirttik ve içtik. 

Ben biraz fazla içtiğimden sar
hoş olmuştum. Bunu fırsat bilen 
karı koca hemen üzerime çullan· 
dılar. Neye uğradığımı bilme -
dim. 

Aramızda bir boğuşmadır baş· 
ladı. Bir yandan da bağırıp istim· 
dat ediyordum. Bunlar foyala· 
rının meydana çıktığını görünce 
boğazıma sarılıp boğmak istedi • 
lersede muvaffak olamadılar. Çün 
kü bu sırada imdada yetişilmiş ve 
kurtarılmışhm. Yalnız bu boğuş· 
ma esnasında üzerimde bulunan 
otuz üç lira paramla, saatim alın· 
mış ve gömleğim yırtılmıştı. 

Karı ve koca haklarında tutu -
lan tahkikat evraklariyle birlikte 
~si i~--~:clitmiŞT~~1fi;.= .......... :ı :~:--

Kamyon uçtu ! 
Üç kişi ağır surette 

yaralandı 
Kuşadası - İzmir yolunda fe· 

ci bir otomobil kazası olmuş, üç 
kişi ağır surette yaralanmıştır. 

Kuşadası belediyesinde 16 nu· 
maraya mukayyet yük dolu bir 
kamyon öğelden evvel Kuşadasın· 
dan lzmire gelmekte iken oğlan 
anası Mersinli kahve civarında 
yedi metre irtifaındaki köprüden 
aşağı uçmuş, parça parça olmuş· 

tur. 
Kamyonda bulunan Hacı Ah • 

metle şoförü Mac it ve şoför mu • 
avini Tahir efendiler ağır surette 
yaralanmışlar, tedavi altına alın • 
mışlardır. 

Kamyon köyrüden uçunca altı 
üstüne gelmiş ve kamyon gayri 
kabili istimal bir şekilde parça 

Kocasını lüzumundan fazla ke· 
yifli görünce şüphelendi: 

- Bir müjden mi var? 
- Evet. Kadriyeye rastgeldim, 

Pııristen dün dönmüş. Bir hafta 
için davet ettim. Bu akşam gele· 
cek. 

Şadan hanım birdenbire bir ka· 
rış sıçradı: 

- Sen çıldırdın mı? 
- Neden? 
- Ayol Hayriyeyi d~vet ettiği

mi bilyorsun? Hayriye de gelip 
üç dört gün kalacak .. Bu akıam 
geliyor. 

Fikri Bey anlıyamadı: 
- Hoş geldi safa geldi, neya -

palım. 

- Sen bunadın mı?.. Hayriye 
kim? 

- Senin ahbabın. 
- Kadrinin eski karısı ... 
- Sahi! .. 
Karıkocayı karıılıklı düşünce 

aldı. 

- Şimdi ne yapacağız? 
- İskeleye gideriz. Sen Kad· 

riyi, ben Hayriyeyi karşılarız, 

sen on&, ben ötekine vaziyeti 
söylerim. 

- Başka çare yok. 
~ . . 

Hayriye omuz silkti: 
- Kadri benim için yabancı bir 

adamdır .. Varsın olsun. 
Kadri aldırış etmedi: 
- Hayriye hanımdan bana ne. 

Varsın o da gelsin. 

ahbap daha çağırmışlardı. Kala· 
balık arasında, eski karı koca, 
yeni tanışıyorlarmış gibi selam· 
laştılar. Ondan sonra biribirleri· 
le meşgul olmadılar. 

Fakat Kadri, arada bir yan 
gözle eski karısına bakıyor: 

- Hiç bu derece güzel olma
mıştı! diye düşünüyordu. 

iki gün geçti. 
Üçüncü günün akşamı Kadri, 

açık pencerenin önüne oturmuş, 

denize vuran ay ışığına dalmı§tı ... 
Kulağında bir ses çınladı: 

- Pokerde yok musunuz? 
Hayriye baş ucunda durmuş • 

tu. Kadri başını kaldırdı: 
- Fikrinin dalgınlığına şükre

diyorum. Bana sizinle görütmek 
ve bir kaç gün olsun beraber bir 
çatı altında yaşamak fırsatı verdi. 

Genç kadın k~larmı çattı: 
- Kocam değilsiniz diye ilti· 

fat etmek mecburiyetini almayı· 

nız. 

parça olmuştur. _ Parise giderken, sizi unut· 

ri şimdi tekrar edıf 11' Ce 

- MektuplarıJIJ lif ti~ 
açmadım. Annelll~w. 
mektuplarınızı yırt•·~ R 

-Valdeniz h~..f tb 

cana minnet bilnıİf':.-
mediği malumdur· hi 

zaman aevmedi. h j 

- Benden dah~e~ 
- Bir şey deme~ (fit M 

Ama emin olunuz, ~ 
tesadüflere kurban ~e 

- Fena teıad ~i· 
kadınlarının indinde sn, 
I . f,z:c e geçıyor. 

10 
Kadri anladı. .~ T 

çinde eski derdi ha~ " 
- Sizi temin ed i. 

tığıma çok pit~~nı~~ 
Genç kadın ıtıd"' 

gülümsedi: 
- Saddeden a 

mazi bile olmıyan 1 
külünü eıeliyelinı .. ı,.ı' 
pokere bekliyenler 
lar. Müsaadenizle .. • . " . 

Dört gün sonra ~.,ci 
ğe hazırlandı. Beşı 
bahı, kö!kle bir telif 

..-ı ..... ı 
kes fısıltı ile korı" __ n 

gelince sözü kesiyorl 
- Ne var şadan1" 
Şadan biraz tereci 

hayet: -• 
- Senden saklaııtr'" 

dedi. Filvaki karı koe' 
ama, biriöirinizle de 

Hayriye sarardı: 
- Kuzum ne old 

bir şey mi oldu? .. • mı~ul 
- Telaş etme. 

şey değilmiş.. A 
yatacak. B.u sab~ 

nuz ... 
Havriye başrıtf 
- Sen in haıl~ d 

cın varken ben ızı 
Hadise mahallinde Torbalı mak için buradan kacarken, söle· 

jandarma kumandanı vekili gide- mediğim, ancak yazdığım şevle· 
reK tahkikat icra elmiş, bilahare l~=:.:;~~~;;;~~~~!"'!!!!'~~""'!"!'.,....---.....-""'!!"'~-

meselenin tahkikabna mahalli ad Bir kuduz facicsı 
liyesi vaziyet eylemiştir. h Jlo t 

Kemalpaşada Yukarıkızılca kö- müş ve aile a . 

d b l d. d b dd 1 h cl'l . . J.Y111 
T ekirdağın a e e ıye yüne bun an ir mü et evve a· , mıştır . ırııt.., 

intihabatı ri~ten bir kuduz köpek gelmiş ve kaç kadını '~ııd • Faı 
Tekirdağ, (Hususi) - Şehri· rasgeldiği köpekleri ısırmıştır. hastahaneye go 1' 1r üç 

mizde belediye intiha-batına baş· Köy ihtiyar heyeti bütün köpek - muhtarı bugün.~ tii'' erd 
leri öldürmüıı, fakat Nalbantoğlu köpek öldürtntU! ıVFI lanm' stır. Bu münasebetle şehir ır 

· 1 f d Hüseyin efendi kendi köpeğinin •ııuıııumııı •• 11111111 
111 

• t: clonanmıştır. Hatip er tara ın an . fi , 
halka Cumhuriyetin faydaları, va· ısırılmadığını söyliyerek öldürt - Ankara 1 

• i Anlı 
kl b 1 d. · · G ı d k.. k ka tasnı·f 1ş tandaslara verdiği ha ar, e e ı- memıştır. ~en er e ope • 

·h b · t'h h kkının rısını ısırmııt ve Hüseyin efendi de ( A. _a._) ye inti a atı ve ın 1 ap a ır Adana 10 ,,...,... ~ 
b·ır vazife ve hak olduğu hakkında köpeği öldürmüştür. Köy muhta· 'h ...... eni g 

d 'l k tı ap encuu• 
h. b ı ·· 1 ktedı'r rı ısırılan kadını tedavi e ı me at ıta e er soy enme · 1 dün sabah sa . ti' 

Halk her semtten akın akın ko· üzere göndermek istemişse de mu· tasnifini bitirrJ•~ 
şarak hakkını kullanmakta ve C. maileyh köpeği kızgınlıkla öldür· . 1. 

kl ·1 · · h Tasnif neuce. H. F. namzetlerine reylerini ver· düğünü ileri sürme e aı esını as· 1 

d h .. d · t' H ı· '-elediye mec 11 
mektedirler. İntihap üç gün e· ta aneye gon ermemış ır. a ı · '0 

Fransızca fazla vatanperver 
'(Chauvin) derler. Bu kelime, Na
poleon muharebelerinde coşkun 
ve azgın vatanperverlik eden ve 
daima göğsünden yaralanan Ni
colas Cauvin isminde bir neferin 
adından geliyor. işte merhum da 
memleketimizin '(Ahmet fÖven) 
idir. • • vam edecektir. me hanım kudurmak suretiyle öl - ne§redilrnittir. 



Yugoslavyada Nümayişler 
( Bq t&ratl 1 IDd A)'lfada) 

MARSIL YADA CENAZE 
MERASIMl-

\ 

DICER MEMLEKETLERiN 1 
CENAZE MERASiMiNE YOL
LA YACAKLRI MOMESSILLER 
Atina. 11 (A.A.) - Kral Alekaandr 

hafili, Belıratla daimi aurette muha
berede bulunmakta, vaziyeti yakın • 
dan takip etmektedir. 

Dün gene Yugoılav konıoloıhane
ıine giderek ıon vaziyet hakkında ba· 
zı malumat aldrk, 

Marailya, 11 (A.A.) - Kral Alek
clr'ın cenazesi, dün öğleden ıonra, 

A met konajmda hazırlanan aandu

n üzerine yatmlmııtır. 
Cenazeye büyük üniforma ıiydiril
tİl'. Yanı batında M. Bartu yatı • 

Reiaicümhur M. Löbrön, Kraliçe
buurunda ölüleri ıelimlamıttır• 

teakiben Kraliçe çekilmiıtir. 
Kralın tabutu, bir cenaze arabaaı
hindirilerek, bir hüzün ve elem ba

içinde, Marıilyanm batbca cad -
• • takiben limana indirilmiıtir. 

da, muzika Y uıoılav milli martı 
Maraeyez'i çalıyordu. iki taraflı 

selama durmuıtu. Ceıiın çelenk
dolu bir araba önden gidiyor, 

'çe, Reiıicümbur, Kralın ailesi, M. 
'yo ile Tardiyö, ve elem içinde 

PlE2aim bir kalaballk cenazeyi takip 
ordu. 

Tabut, Sırp zabitlerinin kucaiın • 
"Dubronviç" kruvazörüne irkip e
• Bir d•Irilcalıtc tevkir sükutunu 

• P semi hareket etti. 
.Framanın, Diken kruvazörleri ile 

'" Votur lorpitolan, Yuplav-
kadar, DobronYiç l'emiıine yol -

edeceklerdir. 
OLEN KRAL 1ÇIN ABiDE 

1ST1YORLAR .. 
Manilya, 1 t (A.A.) ...:. Bütün Mar

ıazeteleri "Cina7etin fecaatine, 
iki milletin dottluiunun muhafaza 

aunu ıebadat edecek" Kral için 
abide yapılmaımr iıtemektedir. 

MENISA BOCAZINDA., 
aria, 11 (A.A.) - Jtal7uun deniz 

i, Bahriye nesaretine l'elerelr, 
vnik" kruvuörihriin Meaina 

ndan pçeceii aaalİ tükik et -

ltalya hükumeti, cenazeyi tatıyan 
oslav gemisini ıelUnlamak üzere 

filo göndermek niyetindedir. 

M. BRTUNUN CENAZESt.. 
anil7a, 11 ( A.A.) _ Dün aktaın 

Liilirön - Leltnan ., Hem-•.. , _ h ,,_ ve 
J'O nun uauriyle M. B•oô& • 

• • .:ı~ ~uıat n br-:• ..... yet konafınclan kalclınJ. 

Tabut, bir Fransız bıa-. ~ 
'd· Ask ı·-llna ıa • 
ı ~· - _er, ~eliına durmuıtu. Ce • 

buyuk bar kalat.lrk t..ı_! 
-aıp et. 

. eyi hanaiı olan tren, aecele -
Panıe hareket ebni tir 

M. Löbrön de, Kr!ıi ~ M . • 
r, saat 19 d ç. • an ıle 

·ı d • a huıuaı har trenle 
ya an Panae Rİbni t' 

aria 11 (A f ır. 
, .A.) - R..... ::....L • 
la ıc-._ur ı 

uroı vya kraliçesi Mar· b -
Ma ·ı 1 q .. rıı yadan aelmi•le d' • D ,. r ır. 

uınerı ( Douaneraue) R 
alde Kraliçesi Mari h~ oınan
kendilerini kartal~ 1 d rnet er. 
• löbrön (l tar ır. 

'tmıiıtir. ebnın) Elize •arayı. 
içe Yu•o 1 

• • s ••ya sefaret' • 
• Belrrad'a bu •ne R•t-
İbtİınaJi vardı R•ce hareket et-

. r. 
anı, 11 (A.A.) - M 

ou) nun cesedi . . . Bartu 
lriand • kello _ıelınıttır. Ce • 

1 olduiu haris. rnııalunın imza • 
k cıye sefa f d onınuıtur. re ın eki 

DOK ANTIVAN k 
. ZIY ARET ETT~LIÇEvt 

anı, 11 (AA) 
d" H ' . - Artidülc Antu 

o ..,,bura ile lca • 
a Prensesi ] J nıı, ve Ro • 

• 1 eana, bu rece p . 
f er •e doiruca krar an-
~ Rİtnıitl d' ıçe Mari-

NERA er ır. 
Ma ·ı l JORJ'UN SIHHA Ti 

rıı ya, 11 (A.A) 
un vaziyeti · • - Jeneral 
Fakat dokt ~etnnunıyet •erici • 
üç dört rü or alı:r kati sözlerini an
rdir. ne •dar •Öyliyebile • 

IK ROŞTO 
cıoı:EY BELCRADA 

OR .. 
nkara, 1 ı (A.A ) 

Hazreti . . · - Kral Alelı:-
ennın ce ... •-- . R . . .. -- ınerası • 

eıaıcumhur Hazreti • . 
tmek .. ennı tem-

Hz. cenaze merasiminde M. Makıi • 
moı Yunaniıtam temsil edecektir. 

Bükre,, 11 (A.A.) - Kral Alek -
aandr'ın cenaze meraıiminde Roman· 
ya Kralının karde§i Prenı Nikola ve 
hükumeti de Hariciye nazın M. Titü
leakonun riyasetinde Hariciye nazın 
M. Angeledl:o ve münakalat nazın M. 
Franıoviç'ten mürekkep bir heyet tem

sil edecektir. 
Franaa Hariciye nazın M. Bartu -

nun cenaze merasiminde ise, Roman -
yayı ve Romen hükumetini eski Bq
vekil, Maarif nazırı, M. Angeleıko ve 
Mebuaan Meclisi reiıi M. Saveane tem· 

ıil edeceklerdir. 
Bu heyete eıki krallık, Tranıilvau-

ya, Çek ve bunlar fahri ~ome~ vltan
da§ı olan Bartu'nun kabnne bır san -
dık içinde Romenya toprağını koya -

caklardır. 

Kıral Aleksandr 
ve M. Bartu 

Fransız elçisi hatıralarını 
anlabyor 

Franaanın Ankara sefiri M. Kam
mereT cenapları Marailya ıuikaıti hak
kında gazetecilere §U beyanatta bu -

• 
lanmuıutr: 

"Ben M. Bartunun l.:alemi mahıuı 
müdürü idim. 191i te, Alzaı • Loren 
nin ana vatana kavuımaıı için lazım 
ıelecek muahede ıartlannı beraber ha
zırlamıtbk. Gerek M. Bartu, gerek 
ben o tarihte bile harbi kazanacağnnı
:za emindik. O zaman hazırladığımız 
bu muahede ıartlan sonradan Versay 
muahedesine ilave edildi. 

Müteveffa Bartu kitap meraklısı 

idi. Kütüphanesinde nadir kitaplar ve 
Piyer Loti ve Flaubeıt gibi meıhur e
diplerin el yazılan bulunur. Bartu 

müverrih olarak ta Miıabean hakkın-
l11'l QU•"loi .. 1". ••Ç> J"tl.Llln U. ~~y .l. 

Nictoı Hugo'nun hayati hakkinda tet
kikat yapmıfb. 

Bartu tam bir zafer, tam bir faali
yet içinde ıeref. maydanıncla hayatını 
terketti. Bu ölüm hem Fransa, hem 
de Avrupa için elim bir ziyadır. Çün
kü Bartu dahi, Briand gibi belki bat
ka usuller takip ederek Avrupa ıul -
büne çahtıyordu. Onun takip ettiği 
ıiyaıet halkı tarafından devam oluna
caldır. Bu halef belki Herriot, belki 
Tardieu, belki de ıayet böyle bir yo
lu üzerine aJCilirte, Doumercue ola
caktır. 

Kral Aleluandr'a gelince kendiıini 
Yakından tanımak ,erefine nail olmut· 
tum. 1916 senesinde idi, Sırp ordusu 
acıklı \'e cesurane bir vaziyetten ıonra 
Arnavutluktan ıeçmitti, Korfuda ye
niden tefkil edilmek üzere bulunuyor
du. Ben ele bu tetkilita Pariıten yar
drnaa memur edilinittim· O z1UT1an M. 
Y evtiç Sırbiıtanın Pariı sefiri idi. Ken
disini her Çn ıörüyord"?'." ~u müla
katlarımıza ıonra Kral bınncı Alek -
aandr olan Veliaht riyaset ediyordu. 
Kral daha 0 zaman ihata kabiliyeti, 
tayam hayret zeki.ıı ve memleketine 
olan ıarıılmaz imaniyle hünnetimi cel
betmitti. O da zaferden emindi. 

Garip bir teaadüftir ki, ben ayni za. 
man da Yunan orduıunun Selanikte 
yeniden tetkili ile de meıiul olmağa 
memur edildijim zaman Paris ile ra -
bıtayı temin eden Kaymakam Jorj idi. 
Kaymakam Jorj ile dostane münaae • 
betlerim vardır. Onun ölümden kur -
talmut olmaama memnun oldum. 

Maalefea alman en tiddetli tedbir
lere rağmen ıu kailin önüne geliçe • 
memiıtir. Yuc09Javya zabıtaıının ver
diji -ıüpheli eıhas listesinde Kalemen· 
in iımi yoktu. Zaten biliyoruz ki, bir 
adam hayabnı feda etmeğe karar ve
rirıe ona hiç bir ıey mani olamaz. A
lman tedbirler ne kadar ince dü,ünü -
lürıe düıünülıün bir kere karar ver -
diii ıuikaıtin icrasının önüne seçile
mez. Çünkü akmak istediği kanı ken
di kaniyle ödemeie azmetmiıtir. Me
sele bundan ibarettir." 

.. .. uze':" Hariciye Vekili TeY
Uftu Beyan ref·L-~·de bi b .. -un r eyet 

ndugu halde Bel&Tada hareketi 
frür etmittir. 

Şehrimiz Yugoslav siyasi 
mahafilinde 

Şehrimiadeki Yuıoalav uyaıi me· 

Konıoloahanede salahiyettar tahıala • 
rm Belgrattaki dostlarla yaptıklan 
telefon muhaberesinden Belgradın ta
rif edilemiy.ecek kadar derin bir ıü .. 
kUt ve matem içinde olduğu öğrenil • 
mittir. 

Bütün dükkanlar kapanmıf, ti7at· 
rolar, ıinemalar, reımi, huıuıi bütün 
devair umumi mateme iıtirak etmit • 
tir. 

Herkes, kollannda bir ıiyab ma • 
tem teridi taıımaktadır. 

CENAZE MERASiMi TOPOLADA 

YAPILACAK.. 

Müteveffa Aleksandr Hazretlerinin 
cenazesi "Dobrovnik" zırhlııiyle geti
rilmektedir. Büyük cenaze merasimi • 
nin Salı veya Çarıamba günü yapıla· 
cağı tahmin olunuyor. Fakat mera • 
ıim, Belgratta değil, Belgrattan yüz 
kilometre kadar ilerde bulunan Topa
la tehrinde yapılacaktır. Burada Kral 
hanedanının metfeni bulunmaktadır. 
Cenaze oraya kadar merasimle tapna· 
caktır. 

DiNi AYIN •• 

Diğer cihetten ıehrimizde de yapı
lacak ruhani ayin için, bir gün teıbi
tiyle meığul olunmaktadır. 

Yugoslavya mehafilince, büyük 
Ortodoks kiliselerinden biri teıbit e • 
dilmiştir. 

Taksimdeki "Ayatriyadi" kilise • 
sinde merasim yapmak dütünülmek -
tedir. Merasimin Yugoılavyada yapıl
dığı gün burada da merasim yapıla • 
caktır. 

Şehrimizdeki Yugoslav sefareti de, 
kollannda siyah bir bant taııınakta • 
dır. Diğer Yugoıla•lar da ayni alamet 
hazan siyah bir kravat veya doğrudan 
dojruya siyah JCTit bannac gö rün • 
mektedir. 

Dün gene, ecnebi devlet mümessil
lerinden, sayfiyelerde olanlar da Yu -
goılavya sefaretine kadar aitmit, ta
ziyet etmiılerdir. 

Suç ortakları 
yakalandı 

(Baş tarafı ı •rıc ı>< y.ıamızdadn 

Anemasda tevkif edilen iki 
kitinin pasaportlarındaki isimler 
Benes le Novoktur. Ve birisi Za
rada 1903 te, ötekisi Goriçiada 
1900 de doğmu,lar, lsveçreye J. 
talyadan 28 - 9 da girmitlerdir. 

Zannedildiğine göre, Fonten • 
blodan tevkiflerinden bir gün ev· 
vel ayrılmıılardır. Beneı, Pariste 
bir otelde kaldığını, Novok ile Na
lisin ayni adam olduklarını söyle
mifiir. 

Paris, 11 (A.A.) - Belga a • 
jansınm haber verdiğine göre, 
Brükseldeki Yugoslavya sefareti 
geçenlerde, Kral Aleksandra kar
t r tertip olunan bu suikasttan ha· 
berclar olmuıtu. Belçika zahıtau 
tekayyüdünü arttadığr halde, ka
tilin Belçikadan geçmi' olduğuna 
dair bir ip ucu elde edememittir. 

Diğer taraftan, Paris -zabıtası, 
Kalemenin ayın 3 ünde Suk namı 

müsteariyle Pariı otellerinden bi· 
rine inmiş olduğunu tesbit etmit· 

tir. O vakit merkumun refaka -

tinde bulunan iki meçhul şahıs 
ıiddetle aranmaktadır. 

Paris, 11 (A.A.) - Şüpheli 
Yugoslavya tebaasının evlerinde 

aratlırmalar yapılmıştır. Ele geçi· 
rilen bütün evrak, hakimler mari
fetiyle tetkik edildikten sonra, 
mühürlenmiştir. 

' - V AKIT 12 Tcşrinievcl 1934 ~ 

1~~====s==p··ö-R-11 Fransız hariciye 
=~-------·nazırı mesul mü? 

Türkiye birinci- ., (Baş tarafı ı lncJ eayıfada) 
JikJerİ bulunduğunu ve icap eden kudre

ti haiz bulunacağını yazıyor. 

Bugün hangi takımlar 
karşılaşıyorlar 

Bugün muhtelif sahalarda bir 
çok futbol maçı var. Fener ve 
taksim sahalarında lig maçları baş 
hyor. Bunların arasında en mü
him kartılaıma Taksimde latan -
bulspor - Galatasaray maçı ola -
caktır. 

Fakat günün asıl dikkate değer 
maçları Betiktaf stadında yapı -
lacaktır. Çünkü burada Türkiye 
birinciliğine girecek İstanbul gru
pu ıampiyonunu tayin için İstan
bul, Balıkesir, Bandırma, Çanak· 
kale, Bursa ve Kocaeli §ampiyon
ları kartılaıacaklardır. 

Altı mıntaka tampiyonunu bir 
günde, bir arada görmelc her va
kit mümkün olacak feylerden de
ğildir. 

Dün çekilen kur'aya göre bu • 
gün birinci maç saat on birde ha • 
kem Rüştü beyin idaresinde Balı -
kesir - Bandırma ıampiyonları -
nı, ikinci maç saat on üçte Sup • 
hi beyin idaresinde htanbul -
Çanakkale şampiyonlarını, üçün • 
cü maç saat on beşte Ahmet be • 
yin idaresinde Bursa - Kocaeli 
şampiyonlarını karşılatbracakhr • 

Maçlarda latanbul, lstanbul 
şampiyonu Be§ikta§ takımımız 

temsil etmektedir. 

Maarifte: 

Ekalliyet mektep
lerindeki hocalar 

Ecnebi ve ekalliyet mekteple
rindeki Türkçe hocaları hakkında 
Maarif Vekaleti tarafından Ma • 
arif Müdürlüğüne gönderilen bir 
rehber yakında tatbik edilmeğe 
baılanacaktır. 

Dün Maarif Müdürlüğünde top
lanan bir komisyon ıehrimizdeki 
ecnebi ve ekalliyet mekteplerin • 
deki hocaların vaziyetleri hakkın
da bir liste hazırlamıttır. Bu lis
tede, bu mekteplerde halen çalış
makta olan hocaların menşeleri, 

bulundukları mektebin okuttu -
ğu dersin adları, kaçar saat ders 
verdikleri, -derslere muntazam 
devam edip etmedikleri, tedris u· 
sulleri (teftiş raporlarına göre), 
hariçte batka vazife ile de metgul 
olanların hariçteki vazifeler:n 
isimleri ve hu vazifelerin hocalık 
mesleği ile uygun ve hocalıkları
na engel olup olmadığı yazılacak· 
trr. 

Liste on beş güne kadar ta -
mamlanarak Vekalete gönderile -
cektir. Vekalet bu listeye göre 
ecnebi ve ekalliyet mekteplerin -
deki hocaların hangilerinin vazi
fesine devam edebileceğini sece
cek ve maarif :müdürlüğüne biİdi· 
recektir. 

200 mimar müsabakaya 
gır1yor 

Şehzadebaşında yapılacak 16 
Mart Şehitleri abidesiyle Konser• 
vatuvar binasının projesini yap· 
mak üzere iki yüz mühendis ve 
mimar müracaat etmittir. 

Çöp arabalar. llstikleniyor! 
Belediyenin çöp arabalarının 

tekerleklerine bu ay sonuna kadar 
lastik takılmı§ olacaktır. 1800 
metre tekerlek lastiği alınmıttır. 

Ayni zamanda, matbuat, cina• 
yeti telin ve mesuliyetlerden bahs 
etmek husuıunda müttehittir. 

Gazetelerin kanaatlerine göre, 
alınan çok sıkı mu haf az ve taras • 
sut tedbirlerine rağmen, intizam 
lıiyıkiyle temin edilememittir. 

Meclise istizah takrirleri veril
mittir. 

Malen gazetesi: "Fransa mi -
aafirperver bir memlekettir. Fa
kat, yabancılar daha sıkı bir mü
rakabeye tabi tutulmalıdır. Eğer 
hükUmet vazifesini biliyorsa, suç· 
lular derhal azledilmelidirler.,, 
diyor. 

Bütün diğer gazeteler, ayni su• 
retle, bir takım mesuJiyetler üze
rinde ısrar ederek evvel emirde 
dahiliye nazırı M. Sarroyu istih • 
daf edecek olan bir kabine buhra• 
nı ihtimalini ileri sürmektedirler. 

M. Şeron da, malum olduğu 

veçhile, Prens meselesi dolayısile 
§iddetli hücumlara maruz kaldı • 
ğından, bazı gazeteler ve bu me
yanda Pöti Jurnal, pazartesi gü -
nü, kabinenin toptan istifasını 

muhtemel görüyorlar. 
Hariciye nazırlığı· için, şimdi -

den M. Heryo, Bonkur, T.ardiyö, 
Flanden, Handi dö Jüvenelin ve 
dahiliye için de M. Lavalin isim
leri ileri sürülmektedir. 

Maamafih, henüz bir çok ga • 
zeteler, beynelmilel vaziyetten, 
iktısadi buhrandan, siyasi müta
rekeye devam lüzumundan dolayı 
bir kabine buhranı çıkmasını der
piş etmek istemiyorlar. Bunlar 
için en muvafik hal çaresi! Kabi
nenin olduğu gibi kalması ve ha
riciye nezaretinin M. Dumerg ta• 
rafından deruhte edilmesidir. 

Pariı, 11 (A.A.) -M. Dumerg 
bugün Löbrön ile uzun uzadıya 
konufmUf tur. 

Paris, 11 (A.A.) - Dahiliye 
' nazırı, Marsilya faciasının sureti 
vukuu hakkın.da, bugün milli em • 
niyet müdürünün ifadesini dinli • 
yecektir. Lazım gelen tedbirleı' 

derhal alınacaktır. 

Devlet hatlarının vardatı 
artıyor 

Devlet demiryollarınm, yolcu 
ve eşya tarifelerinde yaptığı ten • 
zilıit, devlet hatlarının varida -
tında göıe çarpncak derecede bir 
fazlalık temin etmiıtir. 

Geçen sene devlet şimendiferle
rinin yolcu hasılatı yekunu 3.851 
bin lira iken 934 mayıs gayesinde 
hitam bulunan senei maliye için· 
de 4.129.000 liraya baliğ olmuıtur 
ki yüzde 7 den fazla bir tezayüt 
var demektir. 931 - 932 mali se
nesinde bu hasılat tutarı 4.331.000 
liraydı. 

Hastaneler için 
Belediye hastahaneler için ye

niden bazı alıit almaktadır. Bun• 
)arın çoğu Almanyadan getiril
mektedir. 
Tıp talebeleri lıtanbul haataha· 

nelerinde staj gördükleri için yeni 
ve fazla aletlere ihtiyaç görülmüt· 
tür. 

~------·----------..... Gorio Baba 
Balzak 

Haydar Rifat 

Çıkıyor 



Dünya Alevlenırs 
Rasputin Ve Çaricçel ........ __ Çeviren : A. C. ____ _ 

Saat sekizi on geçiyordu. tığı tahribatı tayin 
düfman tayyarelerinin vasati değildir. J 
olarak 9400 metre irtifaından uç- Saat sekizi 4~ geÇI ~ 
tuklarım kaydediyorlardı. Halbu- lengadaki elektnk 

1 
ki yerdeki tayyare müdafaa topla- haberi veriyordu: 

1

1 nnın aza.mi infilak noktaları tak- "Fabrika etrafın~ 
riben 9.000 metre idi. · bombalar dütmeie ~wıf 

1 Şimdi Rusyanın malik olduğu nü~ fabrikaya iaabet ~ 

Liyonel Barrimor, "Rasputin,, Rolünde, Bir Sefahat Sahnesinde •• 
"Rasputin ve Çariçe,, filmi, "İ· nat kudretine hayranlık uyandı - rülüşü geçiyor. 

pek,, sinemasının yeni göstermeğe ran yıldız..... Senaryo, bqlangıçta ve devam 
haşladığı filmdir. Rişard Boles - "Rasputin ve Çariçe,, filminin sırasında iyidir. Yalnız son, lü • 
lavskinin vücude getirdiği bu film- mevzuu, o kadar yakın bir tarihte .zumundan fazla uzahlmııtır. Ras· 
'de, Barrimor ailesinin üç uzvu geçen vakadan alınmı§tır, ki va • putinin ölümiyle film kesilseydi, 
birlikte oynuyor. Çariçe rolünü E- kanın hemen herkesin hatırında biti§, daha yerinde olacaktı! 
tel, Rasputin ~olünü Liyonel, Ras- olması itibariyle, bu yolda uzun Oynanı§, kusursuzdur. Bütün 
putinin hasmı olan Prens rolünü uzadıya izahat vermeğe lüzum baş rollerdeki artistler, rollerini 
Con Barrimor yapıyorlar. Çar ro· yoK ... Film, Romanof Hanedanı • lbm bir muvaffakiyetle canlandırı• 
lünü yapan Raif Morgan, Çareviç nın üç yüzüncü saltanat yıldönü • yorlar. Diğer tarftan, devrin bü
rolünü yapan T ed Aleksander...... münün mutantan bir surette tesi - tün ihtişamı, uygun ve göz kamaı
Rasputinin hasmı olan Prensin dini gösterişle başlıyor ve ihtilal trrıcı bir tarzda ortaya konulmut
sevgilisi Nataşa rolünü temsil e • koptuktan sonra, Çar ailesinin öl- tur. Vaka, iç ve dı§ taraflaTdan 
'den Cle Diyana :Vinyard.... Geçen dürülmek üzere trene bindirilip ustalıklı olarak göz önüne getirili
mevaiınde "Saray,, sinemasında götürülüşiyle bitiyor. Bu arada yor. 
gösterilen ve o mevsimin en üstün "Kızıl papaz,, denilen Rasputinin Topluca gözden geçiri,le, biz 
filmi olan "Kavalkad,, diğer ismi- baş kaldırı§ı, tahakkümü, sefahat bu filmi ıbeyendik. Görülmeğe 'de-
l~ ,.Yüriıyuş,, n1m1n<ıl!' yu'Kı.ek aa- 1ert, 'l'c..a. ... 1e'\.1 .... t .. c-nnıa'y•n: o'~"' 'g.::r-t.;"'""~~· 

1 
A 1alebe! A s r z Deniz 

Ejderi! 
-- Ramon Novarronun Yeni Filmi, Baştan 

1 arzında Muvaffak, Sona Kadar Aksıyor.. Berbat! 
Güzel Bir Film .. 
"Alkazar,, sinemasının "Aslan 

T arzan,, ismi altmda gösterdiği 
yeni filmden bahsetmiştik. Coni 
Vaysmüllerle Buster Krabbenin 
evvelce gördüğümü.z filmlerini a· 
lelade bir kopye şeklinde göz ö
nüne getiren bu filmden sonra, 
J!q 'V>f.Sl?q vunınu.8oıd ':emau!s nq 
yeni film aldı. ''Deniz ejderi,, is· 
mi altında gösterilen yeni filmde 
Raif Bellami ve Fey Rey oynuyor· 
lar. 

Bu bir sergüzeşt ve biraz da 
sevgi filmidir. Derli toplu nazır· 
lanmış, ahenkli, anlaşmalı oynan· 
mış bir film .... Bir sergüzeşt filmi, 
lakin mevzuun sevgi safhası gibi 
sergüzeşt safhası da mutedil bir 
tarzda ortaya konuluyor. ifrata 
kapılış yok .... 

"U - 170,, 1917 senesinde, top 
ateşiyle batırılan bir Clenizaltı ge
miJ;idir. Bu safha, kısa geçiyor. 
Çünkü asıl vaka, bundan sonra 
başhyacaktır. Batan denizaltı 
gemisinden kurtulan iki kişiden 
biri, kumandandır. Muhteris bir 
adam .... O, faciayı değil, gemiyle 
beraber denizin dibine inen mil • 
yonlar değerindeki altın külçeleri· 
ni düşünüyor. Gemide, bir çek· 
mece içinde altın külçeleri vardır. 

Kumandan, geminin battığı 

yerin haritasını çizen arkadaşını 

uçuruma yuvarlıyor. Bu harita 
koynunda, tam on yedi sene o al
tın külcelerini çıkararak benim • 
semeği kuruyor. Kendisini tanı • 

Ramon Novarro, muhtelif film
lerinde türlü türlü kıyafetlere so
kulur. Yıldızlar arasında kendisi
ne en çok değişik rol oynatılan o
dur, demek yerindedir. O, şimdiye 
kadar ne olmadı? ... Mısırlı ve Çin
li rolüne varıncıya kadar, bir çok 
rollerde göründü! 

Bu haf ta "Melek,, sinemasında 
"Asri talebe,, ismi altında göste • 
rilen filmde de önce kömür işçisi, 
sonra üniversite talebesi...... Ve 

yanların ölmüş bildiği adam .• 
Bu mevzuda, haris adamın 

ortaklarını atlatma dü§üncesiyle 
yaptıkları v. s., sergüzeşti besle • 
yici taraflar.dır. Onunla hem or • 
tak olan, hem de altınm çıKanl • 
ması işinde başlıca muvaffakiyet 
gösteren dalgıç tipi, hoyrat, fakat 
mertçe davranan erkek tipidir. 
Bu rolü, Raif Bellami kusursuz 
yapıyor. İçinde bulun"duğu "Ser· 
güzeşt,, isimli geminin sahibi olan 
zengin, genç ve güzel kadına te • 
mayül gösterişi "de, lioyrat, fa'Kat 
mertçe davranan erkeğin temayü -
lü olarak, muvaffaktır. Kadın ro· 
lünün oynanışı da, iyi ..... 

Filmin en enteresan tarafı, "de
nizin dibindeki hayatın gösterili
şidir. Hayvanlar, nebatlar, dal
gıcın ahtapotla mücadelesine va· 
rıncıya kadar, liepsi merak ve 
zevkle seyredilecek kadar güzel -
dir. Hulasa, bu filmi naftanın 
kendi tarzında iyi filmlerinden bi
ri olarak not ediyoruz! 

futbolcu oluyor. Tabii ayni za -
manda aşık da ! 

Filmde, talebe hayatı canlandı
rılmak istenilmit.... Bu tarzda 
filmler, evvelce de bir çok defa 
yapıldı. İçlerinde oldukça iyi o -
}anları da vardı. Bu yeni göste -
rilen, iyi olanlarından biri aeğil
dir !. 

Mevzu, pek sa.dedir. Filmine 
göre, mevzu sade olabilir. Bu 
tarzda bir filmde 'de mevzuun sa• 
deliği, bir kusur tetkil etmiyebi -
lir. ·Ancak, hazırlanı, ve oyn&nıf 
çolC iyi olmak şartiyle.... Sadelik 
içinde canlılık göstermek.. Hiç 
aliaamamak ... Bilhassa besleyici 
tarafları kıt olan lbir filmde, bu, 
başlıca §arttır! 

"Asri talebe,, filmin'de nazır • 
lanış, kusurludur. Panorama !ek -
linde, birbirine eklenen ve çoğu 
birbirini tutmıyan bir takım saf • 
halar .... Ciritler, çıkıılar, gelitler, 
gidişler, kızışlar, sövüşler ve .... 
sevişler! V. S .. V. S ... Birbirine ek
lenmiş kopuk kopuK parçalar! 

Bu arada Ramon Novarro, baş 
rolde.... Fakat o kaClar cansız, o 
ka'dar sönük ki .... Hatta, onun en 
kötü, en aksak oyna.dığı rol, bu 
roldür, denilebilir. Hele bazı saf
halarda o kadar manasızlaşıyor, 
ki ! ... Va'ICanın cereyanını nazır • 
layış beceriksizliği, galiba yıldızı 

pel( şaşırtım§! 
Sonra, böyle bir film.de onun 

tatlı sesinden "daha. fazla istifade 
edilmekle, filme tat kahlması 

en kuvvetli ve en süratli tayyare· Saat sekizi 50 geÇI 

leri dütmana yaklafıyorlardı. Ha- 7 numaralı mıntakat 
va müdafaa kumandanlığı beyhu- haberde: "Zehirli , .. ., 
de ateı etmemek için Japon tay· yordu. Artık ort•hk .. 
yarelerine kar§ı açılan bombardı- nem halini almııtı. Usti' 
manı durdurmuıtu. Bu toplar bir sis arasından ıehir _.lf 
az sonra daha müessir it görebile- lüm yağmuru yajdı~ · 
ceklerdi. Yalnız bütün o havaliyi mııtı. 1 
hususi aletlerle ve tayarelerle suni IsJık gibi havalar_..d 
bir siı tabakaıiyle örtmüttü. vızlıyarak, hıtn-dı~';.ı 

Cam gibi parıldıyan sis az za· yere inen bombaI.r ~11 

man zarfında beyaz bulutlardan patlatacak derecede t 
müteşekkil bir örtüye bürünmüı • ler çıkararak infilak 
tü. Şehirler ve fabrikalar hep bu Bu tahrip bombaiarıJll 
sia tabakasının altında kalmı§tı. ğuk ıadalar çıkaraO 
Fakat yükaeklerde, parıldıyan bombaları takip ed· ,_ 
güneıin ıuaları altında biTibirine yet bunların arkaııııd 
hasım olan iki tarafın tayyareleri gaz torpilleri geliy~r~ 
müthit bir mücadeleye gırıımiı atılan yangın bouı~-. 
bulunuyorlardı. Bu esnada, şe• tükleri yerlerde biraO 
birlerde ve fabrikalarda çalıtan gınlar çıkarıyorlardı. 
ve acı feryatlar çıkaran düdükler Birkaç dakika z 
dütman tayyarelerinin yaklqtığı· evler kül olmuf, hali 
nı halka haber veriyordu. jolar ateıler içinde 

Hava müdafaası krtalarmı ve ve benzin depoları 
zehirli gazların zehirlerini alma· rakalarla. patlamıttl· 
ğa mahsuı aletleri hamil olan ko· cede mukavemetli o 
ca kamyonlar süratle cadelerden likler ve kilerlerin ta ....... __. ... 
geçerek maksat olan yerlerine gi- baların yüzünden çö 
diyorlardı. '.Ahali ve gece gündüz deki insanlar parçal•_.,..... 
çalııan fabrikalarda müstahdem gazlarla boğulmut 91e _,,,1. 

ameleden işleri olmıyanlar zehir• içinde yanıp kavnılıour 
li a:azlara karu mahfuz olan Te- -.tlıva.n. hı\~ r 
mınliklere ılhlUik eaıyorıaraı. • oradan oraya 'kotUY0 ' 

ralara saklanamiyanlar ve itleri- madan :kulübeyi, tirket 
nin haılanndan aynlamıyanlar i· f abrikalarmı :ve h 
se alelacele batlanna gaz maske- badethaneleri ve e" 
terini geçiriyorlardı. Ondan son· ni-yerle beraber y~~ 
ra bu garip kıyafette itlerine fe- nokta bir binanın Y!:'"~ 
Claliarane devam ediyorlardı. Bu sini yere indiriyor, dirr 
vaziyet binlerce kiti fabrikalarda ta da bütün binayı il 
ve sair müessesatta itlerinin ha • du. Bir taTafta tat lif 'il 
tında duruyorlar ve gelecek f aci- rakmıyor, bir taraftl 
ayı bekliyorlardı. §ey yapmaC:lan Cla.111..,., 

Saat sekizi 47 geçe Nerne • rı atıp geçiriyordu. 
Udinalt isyastonu ilk bombaların Petrol tnısh!!!_un 111 
suliutunu haber vermiJtİ. Denili· ıı tamamiyle bara9 
yordu ki: binanın bulund\lfıl ..-~ 

"Patlıyan bombalar tahrip köıesinde büyük h...,..~ 
oombalarıdır. Tek tük şuraya rinden birisi bili. d 
buraya "dütüyor. İçlerinde peK az taraftan fehriıı altı .. 
gaz bombaları vardır. Ortalık ken bu düdü~müt ~ 
kesif bir ıis içindedir. Bombala· kendine feryat edi10 
rm hat boyunca ve binalarda yap• acı velvelesi de bu e 
mümkündü. Şarkısı da, inadına rip gürültüsüne karıtd' 
pek az! Leninıkaya'nm kö 

Ya Mac Evans, nasıl? ... Zaval- müdafaaaına menıu~,-
h yıldız, geçende "ipek,, sinema- yı ta§ıyan kamyon1 ,, 
11nda "Çılgın hayat,, ismi altında enkazı görülüyordu• ;1' 
gösterilen yavan filmde kendisini içindeki müretteba~ . 
artist olarak göstermek imkinm • kömür haline getıoiftl"~,_.., 
Clan mahrum kalmı9tr. "Asri ta• Bu caddeden is 
]ebe,, filminde de, tertemiz güzel- uzanan mıntaka, itl 1' 
liğiyle Ramon Novarronun kar§ı· hariç olmak üzere, d .. 
11nda Clurmak ve dolqmak vazi· siyle bir harabeye 

0 

yetinde bnal(ılmıf .... O kadar su• tasyonun ıarkınd•1 
1 . f 

dan bir rolde! rın, meyhaneler•11 

Filmdeki maç safhalarını 'dik- rin bulunduğu aht•P1,t 
1iatle seyreden iki sporcunun, bir dan göğe doğTıı ale~ 
aTalili §Öyle konuştuklan jıitildi: yordu. ·Biraz dah• l 

- Spor da anca,k bu kadar ke • meydanındaki anıe e 
k. " paze edilir! nasiyle yanında 1 

• 

- Evet! Hele !U Ramon Novar • ma binası genit ale"f 
1 

• 

ronun futbol oynayııma bak. Ne ma binaaı genit ale"f 
maskaralık! almııtı. 

"Ant talebe,, filmini seyreden, Lenin heykelinİıt 
ıinema salonundan bomboı çıkı· bet fden bir bo11lı,.1' 
yor. Ne fikrini, ne de ruhunu parçaya ayırnııttI· kııt' 
'doyuran bir !ey buluyor. Bu, işte nünde hasıl olan çu . 
böyle bir film.... Daha doğrusu, zehirli gaz könuirierı ( 
filmciktir ! 



Bugünkü keşide de kazanan 
piyanko numaraları 

200000 lira 
kazanan 

9880 

/ 21202 21274 
21443 21538 
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22681 23018 
23335 23369 

21276 21413 20579 
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22602 22650 21096 
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00 lira kazanan SO lira 
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L. kazananlar 
3U8 3903 391.8 4110 40 ı· k ,. 1 
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TEPEBAŞI 

ŞEHiR TiYATROSU 
TEMSILLERi 

Bu akıam aa • 
at 20 de 

Cüma aüDleri 
matineler aaat 

14,30 dadır. 

CÜRÜM ve 
CEZA 
20 Taltlo 

Yazan: F. M. 
Doatoyevıky 

Tercüme eden: 
Rewat Nuri .. 

Eılıd Franasz Ti,.atroıunda: 11 • 
10 • 934 Perpmbe sünü akfAlllllldan 

itibaren aaat 20 de. .. 

YARASA 
OPERET 3 PERDE 

Beateliyenı Yohann Ştn .. 
T•e&me ed.: Ekrem RetiL 

Busia matineler ... t 14,30 dL. 

SARAY (EskiGlorga) 
Sinemuında 

Rtı1it Rıza Tiyatrosu 
B. tepia 16 Salı 17 Çarpmba 

Kentlisinin Gölgesi 
9735 12594 1mı 4876 •ıo 5000 5033 240 252 253 210 

5185 5191 5214 5325 276 298 300 319 Nakleclea: Yuaf S&rurl Bey 
5336 5384 5512 5810 335 361 375 398 Dekorlar: ( d) rrupu 

L. kazananlar 5682 S74.1 5848 5902 402 405 424 439 15 8. Tepin Pazartesi ak .. mı 
5964 8022 6051 8089 459 481 497 506 ıaat 8,30 da 
6164 6229 8292 DM 519 Kaclıkay HALE Siaemuıada 8350 6455 6582 6620 527 544 590 

3865 10479 10582 
14726 15082 19419 
22694 23889 23932 

Bakırköy sulh hukuk hakimli
ğinden: 

Müddei Balaiya hanım ile A • 
manosyoı efendinin müddeialey • 
hima Mustafa ve Halide hanım i • 
le Y eıilköyünde lmraniye mahal • 
lesinde Halkalı sokağında 30 No. 
ha~de mukim Koç o ve V asil e • 
fendiler aleyhine açtıkları fayian 
ve müıtereken mutasarrıf olduk • 
)arı hanenin izaleyi ıuyu davaıın· 
da müddeialeyhimadan Koço ve 
Vaıil efendilerin mahal ve ika· 
metleri meçhul olduğ'Undan ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiı ve 
yevmi mahkeme 1 teıriniıani 934 
pertembe ıaat 13 talik kılınmıt 

olduiundan Koço ve V asil efen • 
dilerin yevm ve vakti muayyenin • 
de bizzat gelmedikleri veyahut 
taıdikli vekaletname ile bir vekil 
göndermedikleri taktirde mahke • 
menin gıyaplarında icra kılınaca • 
ğı teblii makamına kaim olmak 
üzere usul hukukiyenin maddei 
mahsuaaıına tevfikan ilan olunur. 

(2775) 

Z AY 1 
Gazi Omıanpaıa orta mekte • 

binden aldığım 934 tarihli tasdik· 
namemi zayi ettim. 
caiımdan eıkiıinin 

tur. 
(2753) 

Yenisini ala• 
hükmü yok· 
721 Hasan 

8183 8895 uu 8846 594 614 6IJ7 700 Hetlef•iz Bmeler 
8894 6812 8951 8959 733 757 768 866 ~---------_, § Kaptanlık hüviyet cüzdan~ 
7053 7113 7140 7150 870 877 894 8971~~~=::=ıı!:!-=-===:::::==== mı dütürdüm. Yeniıini çıkarttı• lira kazananlar 

1068 1821 2347 7184 7220. 7373 7432 940 948 971 1009 5819 5844 5853 5886 ğmıı ilin ederim. 
3327 3114 4492 7571 1'tll 7732 7746 1031 1065 1086 1102 5887 5872 5906 6024 (2751) Oıman kapten 
5483 8792 7364 7755 7869 7887 7911 1104 1121 ıt75 1185 6029 6049 6061 6062 §Tatbik mührümü zayi ettim. 
7821 9'786 9915 7918 _ 7958 8030 8045 1229 1237 1289 1336 6072 6086 6104 6123 Yeniıini alacağımdan eakiıinin 

10768 11383 11413 81.C.. 8361 8405 8481 1367 1416 1420 1443 6125 6147 6205 6241 hükmü yoktur. 
11847 11859 12654 8557 8689 8776 8779 1462 1487 t494 1505 6243 8250 6300 6304 Yeıildirek karakolu civa· 
13324 13371 13865 8816 8853 8951 9000 1525 1577 t679 1706 6386 6466 1473 6493 rında Hah fabrikası dahi· 
14823 15555 15714 9021 9046 9056 9119 1717 1720 1739 17• 6494 6498 6585 6573 linde 4 No. lı hanede 
18952 18980 17038 9120 9162 9322 9512 1751 1764 1776 1789 6575 6582 6587 8602 '(2777) Hatice 

18976 19094 9965 9523 9534 9545 9556 1885 1900 1905 1944 6606 6666 6721 6731 § l932 _ 1933 den senesi bu-
21288 21690 22160 9606 9653 9697 9775 1949 1951 1959 1960 6732 6763 6791 6807 lunduğum yedinci sanıfm 2165 
22411 23185 232CN 9845 9857 9921 10058 2028 2029 2075 2080 6808 6818 8883 6878 numaralı tudilmamemi zayi et• 
23?58 23915 24098 10097 10116 10117 10119 2115 2181 2194 2217 8908 7003 70IJ7 7132 tim. Yeniıini çrkaracafımdan ea-
24889 24798 Z4908 10175 10324 q353 Jo.155 2268 2296 2297 2311 7138 7212 7256 728l kisinin hükmU yoktur. 

lira kazananlar !Oll940822 lı~ 111a038770 1107118995 ~ ~ !!! 24240679 = = : ~= Kabataf erkek liaeai ye-
~ ""9UO ~ ~ dinci ımıf talebesinden 

1 178 258 285 11277 11378 11389 11419 2486 2515 2542 2555 7498 75.19 7580 7'°' (2747) 637 Behlül Nejat 
5$7 582 642 11422 11447 11468 11545 2574 2814 2650 2885 7809 7617 7819 7822 ----------
648 726 l1588 USN 11718 11773 2898 .2701 2733 2756 7ae 7872 7678 7717 Yeni Netrly•t 

1295 1378 773 11739 11838 11979 11982 2811 2854 2924 3015 7744 7754 7786 7788 
1874 1384 11987 12109 12134 12152 3042 3078 3100 3110 7789 7854 7899 7952 YENi ADAM 
2A~D 1883 1918 12188 12182 12183 12212 3132 3134 3210 3270 8089 8133 8134 8135 ~ 2793 Yeni Aclam'ın 41 inci Nyııı "Tiyat 
S.I 31S5 12389 12423 12483 12510 3298 3318 3392 3401 8143 8Z33 8238 830l ro" İlmİnİ tapyan ~ aüze1 Wr ka. 
409() 3lrn 4088 1*8 13127 12&11 12685 3437 3483 3472 3508 8352 8354 8387 8392 .,.k içinde çılamfbr. Mecmuada bu 

4151 4211 12705 l2800 l2863 13078 3538 3557 3580 ~619 8419 8432 8478 8547 mnn altında "Tiyatro boc:alamaıı", = 4179 4173 13224 13279 13329 13413 3800 3823 3848 3852 8593 8803 8818 8827 "Raı tiyatro tecribMi" '-fbldı yazı .. 

517.2 5604 13938 13983 14047 14176 3854 3879 3891 3894 8667 8885 8712 8727 larla lanail HaWo Beyin "Türlô,.de 
585o S72S S83l 14403 t4IOI 14713 14782 3917 3922 3938 3965 8731 8746 8772 8836 Wr tiyatro derdi var' iıimli makalesi 
8085 •111.•rt. 8851 8879 8880 8881 toplannuıtır. Diier canlı yazılar ara • 8783 •ı4 ı•1s ısım 11132 1s153 3985 -tV"liJ 4079 4101 c1a "F h 7021 8943 8945 8968 UD U Uf edebiyatına karp", 70S4 7183 ı-- t""·-- 11417 11729 4117 4120 4129 4181 8999 .-~ ....... _! 

7491 VıtMI ....., 9125 9137 9183 • Ünuyecle Nnayi mektepl-1" siW 
7658 '1798 11783 11788 15830 11893 4168 4197 4261 4280 9187 ,....ı..r aynca dildaate deler. "Siyaset 

790S 8229 8242 1S90I 1İIİ37 11114 1'899 4182 4288 4289 4291 9201 9202 9'l8t 9285 ilemi", "ilim felsefe" NJfa)an J8D.İ 
8787 90Sl 

9127 
1"20 f~ 18'11 18S03 4316 cm» 4327 4335 9342 9357 9373 9378 menulır taıtrn31rtadır. "Halk üniver-

9&t8 &9 1- 18İl8 18808 18836 44lf8 +ne 4574 4594 9424 N48 9459 9516 Iİt9li dersleri" "R.clyo Alfabesi" de• 
10308 1;:,.:~ 10144 18990 17184 17221 17329 4833 4634 4639 4668 9576 9581 9581 9646 ftlD etmektedir. iffet Omer ye Niya-
10988 -..:; 10794 1™1 l'IM 11589 4889 4721 4734 4788 9849 9131 9773 9781 zi Remzi imalı hilriyeler znkle oku-

lt048 ll230 17801 !: 17'180 17870 4794 4841 4881 4878 9887 9904 9911 9922 nayor. Bu yazılan bir çok süzel" !!!: lt889 11173· 17929 17981 18086 18109 4932 4938 4952 41986 9931 9980 6676 9993 canlı reıinı1tt a'üılemekteclir. 
12298 11971 12088 18121 11130 18132 18168 5015 50'2 5048 5088 10007 10010 10039 10061 10924 11018 11019 
12598 12314 - 12Gg 18217 188 18341 18440 5145 5181 5209 5218 10075 10085 10138 10148 11061 11113 11141 
12894 12693 12722 18113 18885 187• 18816 5233 5251 5284 5288 10152 10153 10205 10230 11255 11256 11288 

1290() 1299S 18824 1.. 19092 19170 5294 5376 5383 5416 10280 10282 10319 10383 11295 11330 11376 13231 13301 l3SSS 1111s ım4 umo ım1 5449 5472 5495 5509 10465 10473 10507 10599 11416 11468 11573 13818 14078 l42G 18337 lMIO 18110' 19543 5541 5568 5581 5584 10668 10880 10700 10721 11590 ll&Ol 11634 14709 14774 15005 Jll03 19198 19784 19818 5812 5826 5840 5685 1U132 10737 10741 10749 11656 11658 11664 
1s119 1s141 ıs171 20031 20063 zozos 20209 5670 5684 5896 5708 10753 10809 10863 10856 ıım 111s1 11801 

11022 
11174 
11291 
11414 
11579 
11648 
11761 
11869 

15309 15374 11395 -· 20325 203IO 20ıl42 5713 5741 5812 1817 10885 10908 10909 10919 11880 11945 

JE: JS :: 1 tanbUI Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
17129 17207 17470 
17717 17988 1-
l8662 18808 1..,.,. 
I9181 t97a ıit81 
20121 20218 20ll3 
206eo . ZOll8 20714 
208o8 20930 21117 

Sıra Semti Malaallai Sokaj1 Cinai U!--- - 1• Emlak Hi No. 81 naun • ueye gire••· 
1401 F_. Slfrikos Fener No... hammen kıy•eti 

Ana Tamamı 205 2700 T. L. 
1402 AL ,., IClllp Kamm Dejirmea Alapp ..... 112 52 1200 t• BeJ91ı. Yeai ... i~ Mabıaur ,, " 4(1 5 1012 " 

Yabrda .-. yudl pynmenlraller 6-1()6934 flribindelrl ub11nda mlıteri balaamadıflndan aıbtfan bir ha~a mildd ti " t 1 

U
lllfbr. ~I_. 1~10.934 .camuteai .reao aaıt on darttedir. Şartname bankama kapıllaa a1ılmııtır. Taliplerin Galıtıd e ~·: ~: 

JOll• 1ı11akuı bı .... nclaki •bt komısyoaaaa mOracaatleri. (6516) • ea 1 e 1 



~ 10 - VAKiT 12 Teırinlevel 193.f -------------------------------------------·--• 

-TA KViM-

+ 
CU.\1A Cumartesi 

ı 2 1 cJ Teşrin 13 1 el Teşrin 
i RECEe 3 RECEP 

GUn doğuşu 6.08 6.09 
GUa batısı 17.35 17,33 
Sabah namazı 4.!iO 4',30 
Oğlc namuı 12,01 l'l.00 
ikindi namazı ı;,09 15.07 
Atşam namaz 17.M 17,37 
Yatsı namazı 19.05 19.0ı 
imsak 4.30 4.:ıı 

Yılın gtçen gilalerl us 279 
Yılın kalan ııUnlcrl 87 86 

]ı RA°l)Yo=r 
B ug Un 

ISTANBULı 
12,30 - Plik neıri7ab. 18,30 -

Plik nefriyab. 19,20 - Ajana haber
leri. 19,30 - TürtC maıiki nqriyab; 
"Ekrem, Ruıen, Cevdet Beyler ve Ve
cihe Nazan Feridun Hanımlar Ovrik 
Efendi." 21,20 - Ajans ve l>oraa ha
berleri. 21,30 - Radyo orkeıtruı ta· 
rafından caz ve tanıo. 

184 Xbz. ISTANBUL, lUl m. 
u.ao: PJ&k. ıs.ao: PWr. 19.JO: AJana 

haberle.rL 19.10: rtlrk musUdaL (Ekrem Ra· 
ten. Cevdet beyler ve Vecihe, Nazan Feridun 
Şllkraıı hanımlar Te Ovrlk efenclL) 21.20: 
AJan• ve boraa. 21.IO: Oaa ve tanso orkee
traaL 

an KJız. B~, 18' m. 
lS-15: GlbıtHb nept7atı. 11: Etlmeell· 

mualkL 19: Saat ayan. ve aalre. 19.18: 
radyo orke9truı. 20: Konfenm. 20.tO: Pl&lr. 
20.ff: Konferan. 21: lollft 1U'&tNlrlar ta. 
ratmdaa komer. 

%2S Kllz. V ABŞOV A. 13'5 m. • 
19.15: Orkestra. - Muaahabe. 20: Kon· 

ııerln devamı. 20.20: Akttlallte. 20.80: PWL 
(Tagamıl.) Mobtellf balı.leler. 21.18: 8enfo
nllı: komer. 21.aO: lllaıuıya tUrlerL HM: 
Beklim ve kduer. :U.05: Kalwelume konae
rL 

M8 Khz. BUDAPEŞTE, 350 m. 
ıs.u: P1tH kouert. - Spor. 1ue: m

ran mmlldaL 20.115: K&ntık neşrlytlat. n.40 
11.aberlero Eduardo lllmıko tuso a.lmm. n. 
50: Şuıclor Bara cu t&kımL 

Ml KlııL BEJU'.tN IH m. 
19.SOı Şartalar. 20: BalmJd t&nlyeler. 

20.10: Şllrler. 20.l:Sı AMG&llta Te haberler. 
21,10: ŞUrler. 20.l:Sı :AkttlaUte ve haberler. 
21.10: "lleld Unbekaımt, !almll raclyo lkeçl. 
22.10: NeeeU orkestra komert. 211 Jl&lleıter. 
23.20: Ne&ell aJqam mmDdsL :U.IO: Ktut8rel 
netrlyatr. ~· 

--~BORSA~ 
[Hizalannch yıldız işareti olanlar Uzer
lerinde ıı - l O da muamele göreiıler· 
dir.] Rakamlar kapanış ffıtlarını gösterir. 

nukut (Satıt) 
* Londrı ôl2, - *Viya.na '"' -* Neyyort :!6.- * Ma'.irlt 17,-* Pırls 1(19. - * Berllo 44. 50 * Mlltao 217,- * VllfOYa 

,.,_ 
* Brlltsel 117, - • Budapcşte ~6. -
* Atlna 24, 50 * Bllkr~ 18. -
• Ceaene 816, -- • Belgrat Sf, -
• Sofyı 74,- *Yotelıama 3',-
* Amsterclam 85,- •AlbD 924, -
•Prıg 100, - *Meddl1e ;i8, -
• Stotholm H. - • BHkılot !41>, -

Çekler (kap. -. 1t$) 

• Loodrı 615.50 • Stothlm 3.1675 
• Nnyork 0.7990 • VJy&Da 4.1125 
* Parls 12..06 * Madrlt 5.8115 
• Mfiloo 9.2767 • Berllo f,9745 
* Brtıtaeı 3.4046 • Varşon 4,0700 
+ Atlna 83..)505 • Badıpeşte 3,9875 
* CcneYre 2.436~ • Bntreş 79,76 
* Sofya 66,738!1 • Delgraı as.16 
• Amıterdam 1.17!4 * Yokohama t.78t5 
• Prag 19,045 Moskon ıosuo 

ESHAM 

• iş Bantuı ıo.oo Tertos -.-
.Aıaadolu t7.5() • ÇJmeato a. ıuo 

ReJl 2.!5 ÜDyOD Det. -.-
Şlr. Hayriye ı:ı.~ Şart ne.ı -.-
Merkez Baatuı :18, •• Balya -.-
U. Sigorta -.oo Şark m. ecza -.-
Bomontl 17,!5 Telefon -.-
latlkrazlar tahviller 

* 1933Tlrk Bor.l ~.45 Elektrik -.-. . . 11 28,15 Tramvay --.-
• .. .. lII 28.- Rıhtım ~-

lsdtrtzıDahUt 1 03,00 • Aaadolul '5,35 
!rgul fstlkruı 97.- • Aoadola JI 45,111 
19!8 MD A. -,00 Anadolu m -.-
BaRdıt. -.oo * Mtırıessll A 4950 

ı,~~:,h;:::.::r::;~~~=~-
yonu lllnlar1 -----·--···--·--.. --- . T opbanede eski .an' atlar mek· 

tebinde 2 numaralı Dikim m için 
ayak makinuma çabpbilecek 
kadın itçi de almacaimdan aan'a• 
ta &fİna olanların 2 numaralı Di
kim ın Müdiirlüfüne müracaat• 
lan. ..(430} . (6674). 

1 .. ---•••• ı H•••-------••••••-·----••••• ..... •---.••••••••••••••__. ......... ,_. ____ , --•-••MW•---•••-••-n•-==•-•-=w-•-==---·-·---
1 Devlet demlryolla.rı ilanları 
• 1------··----·········-·--·--·------····--,--------------------------··-·--·-----
Ankara sergisi münasebetile fevkalide te 

29 Birinci Teırin 1934 den 15 İkinci Tqrin 1934 tarihine 
kadar devam etmek üzere Ankarada açılacak ıergiyi ziyaret için 
seyahat edecek yolculara, gidiı .. dönüt bileti almak prtiyle 
umumi tarife ücretleri üzerinden, o/o 50 ve teıhir için nakledile
cek ve teıhirden ıonra iade edilecek eıyanın 250 kiloıuna ve 
bu eıya yekpare alır eçıamdan iıe beherinin ııkleti ne olursa 
olsun yalnız iki adedine ve mobilya olduiu takdirde de 1000 
kilosuna umumi tarifelerden % 70 tenzilat yapılır. 

Tenzilat müddeti 
Yolculara: 
Serıiye ıitmek için 19/ 20 Birinci Teırin 934 gece yar11m• 

dan 10/11 ikinci Teırin 934 gece yar11ına 
Dönüt ıeyahati için: 3/ 4 ikinci Teırin 934 gece yar11m· 

dan 20/21 ikinci Teırin 934 sece yansına kadardır. 
Serıiye ıCSnderilecek eıya için: 
11/12 1. Teırin 934 ıcce yar11mdan 29/30 Birinci Teırin 

934 ıece yanıma 
Serıiden iade edileceli eıya için: 
15/18 ikinci Tetrin ıece yarısından 25/26 ikinci Tetrin 

934 aece yarııına kadardır. 

Tenzilat ıartlan 
Serıiyi ziyaret için ıeyahat edecek yolculara, liare'ICet iıtu• 

yonunda pefinen alınacak gidiı • dönüt ücretleri mukabilinde 
bir fotoğraflı ıidit -. dönüt bileti verilir. Bunun için yolculann 
ıiıelere bir adet veıika fotoğrafı ile müracaat etmeleri ve dönüt 
seyahatine 'haılamadan ellerindeki "dönüt biletlerini iıtaayona 
ıöıterip vize ettirmeleri lazımdır. 

Teıhir edilmek üzere ıönderilecek efy& için: 
Milli iktisat Te T.aıarruf Cemiyeti merkez veya ıuhelerin

den, ıerıide tqhir edilmek üzere nakledileceline dair bir ve1i• 
ka getirilmesi ıarttır. Bu vaikanm içinde, ~yanın cimi ve her 
cinıin ııldet ve adedi ve aahibinin İlmi ile firmuı 'clercedile-
cektir. 

Bandırmadan kalkan 8. - 309 - 209 - 6 
numaralı trenler: 

Bandırma 6 ikinci Tetrinde 6 numaralı tren 
Balıkeıir 6 ikinci T etrin 309 numaralı tren 
Alayunt 6 ikinci T eırin 209 numaralı tren 

Eakitehir 7 .ikinci Teırin 6 numaralı tren 
Aılkaraya 7 ikinci Teırln 

Dönüt için: 8, 9, 11, 12 İkinci Teıri 1934 ta· 

rihlerinde Ankaradan kalkan 51 2101 310, 5 
numaraJr trenler: 

Ankaradan 5 numaralı tren 
Eıkiıehirden 210 numaralı tren 
Alayunttan 310 munaralı tren 

Balıkeıirden 5 numaralı tren 

Ban'clmnaya 

Konya - Ankara - Konya; 
Gidit içinı 4 Jldnci Tepin 1934 tarihinde 
Konyadan bıkan 2f11 - 12 numaralı trenlerı 
Kon,.dan 4 ikinci T etrinde 207 N. tren 
E.lcitehirden S ikinci Tetrlncle 12 N. tren 
Ankaraya S ikinci Teırinde 
Dönüt için: 6, 7, 8, 9, 10 ikinci Teırin 1934 
tarihlerinde ~dan bDCan ti - 208 N. 
trenlerı 

AnkaraClan 11 mnnaralı trm 
Eakf,elairden 208 numaralı tren 
Konya ya 

Eliziz - Ankara • Eliziz: 

Tethir edildikten ıonra mahalline iade e"dilece'IC etya Gidit için: 7 llilncl Teırln 1934 tarihintİe 
için de: Ellzizden kalkan 1007, IO'T, 409, 809, 705, 

Bidayeten ıeraiye gönClerilir1'en tanzim e"dilmit olan ha· N. trenı 
mule ıenedinin :Ankara iataıyon ambanna ibraz ve tevdi edil· El&zizden 7 ikinci TetrinCle 1007 N. tren 
meıi icap eder. Fenipqaclan 8 ikinci Tepinde 907 N. tren 

.a. -- "---1- ~--=t: -• nn~raJ•n ™ılı trenlerle ıeyaliat etmek ·--a6.l"lD'llfl.lap.•Jıd.d T...rW. Mlll...N_tt.-
(lzere Ankara için gidi§ :iamı,'tttett a an yoıcuıitl: GbiUmt «- ...__ ... f a an 8 ikinci T etr\nde 609 N. tren 
rife üzerinden: Kayıeriden 9 İkinci Tetrlnd• 70I N. tren 

o/o 60 
Tenzillt yapılacaktır. 

Bu tenzilabn mute\;er oldulu trenler: 
Haydarpqa - Adapazar - bkara - HayClarpqa 

Gidit için: 1 ye 8 ikinci Teırin 1934 tarihlerinde Haydar
paıadan kalkan 6 numaralı trenler: 

HaydarpaıaClan 1 ve 8 ikinci T etriıide 
Ankaraya 2 ve 9 İkinci T etriride 
Dönüt için: 2 ikinci Tetrinde gelenler 3, 4, S, 
6 ve 7 ikinci Teırinde, 9 ikinci Teırinde ıe
lenler de 10, 11, 12, 13, 14 ikinci Teırin tarih· 
}erinden her hangi birinde ~nkaradan kal· 
kan 5 DU111&ralı trenle avdet edebilirler. 

Ankaradan 
Haydarpaıaya 

lzmir - Ankara - lzmir: 

Gidit için: ~ve 9 ikinci Tqrin 1934 tarihle
rinde lzmirden kalkan 1 - 2f11 - 12 numa
ralı trenler: 
lzmirden 4 ve 9 ikinci Teırinde 1 numaralı 
tren 
Afyondan S ve 10 ikinci T eırinde 2f11 numa• 
ralı tren 
Eakifehirden 5 ve 10 ikinci Tqrinde 12 nu• 
maralı tren 
Ankaraya 5 ve 10 ikinci Teırinde 
Dönüt için: 5 ikinci Tqrinde gelenler 6, 7, 
8, 9, 10 ye 10 ikinci Tetrinde ıelenler de 
11, 12, 13, 14, 15 ikinci Tqrin tarihlerinden 
lier hanıi birinde Ankaradan kalkan 11 -
208 - 2 numaralı trenlerle avdet edebilirler. 
Ankaradan 11 numaralı tren 
Eskiıehirden 208 numaralı tren 
Afyondan 2 numaralı tren 
lzmire 

Saatleri 
Kalkıt Vanı 
15.00 

8.43 

20.10 
12.38 

Saatleri 
Kallat Yarıt 

9.10 

3.35 

8.40 

12.00 
21.20 

3.40 

17.00 

ıt.ıs 

bandırma - Ankara - Bandırma.: 

Gidit için: 6 ikinci Tetrin 1934 tarihinde 

Saatleri 
KaJkıı Y arıt 

ADJiaraya 9 ikinci Tepind• 
Danüt için: 10, tt, 12, 13, 14 Hdld Tetrin 
tarihlerinde~ kal1r•n 7081 810, 410, 
508, 1008 numaralı trenlerı 
Ankaradan 708 namaralr tren 
Kayaeriden 610 nmnarah tren 
Ulakrıladan '110 numaralı tren 
:4:danadan 508 namanlı tl9I 
Fempa,.Clan 1008 numaralı tren 
Ellzbe 

Samsun • Ankara -

Gldft ~ı l lklncl Tetrln 19S4 tarihln'Cle 
Sam111Ddan kalDn 905- 70I nmnaralı tren: 
S&m11111Un 8 Udacl TepinCI• 905 N. tren 
Snutaa 1 bdncl TepiDdtt 70I N. tren 
~7& 9 lklncl Teıtrinlle 
DlnGt lclar 10, 11, 12, 13, 14 hdnd Teırln 
1934 tarildsinde ~- ..... 708 -
908 numuah tnalerı 
~ 708 lnllD&l'&lı tra 
Snutan 906 numaralı tren 
s.m ... 

Ba &mılar ClalallbMl• lier liasl hlr 1ı..1. .. rtllP"" 

~ yukaraa tarDi Ye numuuı lelpİt edilm 
olmak ibeN ıidlf - CfCSnlt tnleti Yerilir. 

Gldit- Dlnlt biletleri, fotoiraOı Ye nuna 
mlC ve Gs.tnde :tAnbra ...,Ui için)' metndiab 

TWla ve ta7fn edilm trenlere mahıua olall 1'11 
bir HMple -.- trenimi• mer'i tabllmaz. 

:A"dt .Wdit - Clanüt bileti olaıU &ıJWaya 
nayi ed;almım, eDerhiddi ClaDüt biletlerinin 111 

20 Birinci Tepin 1934 ile 20 ikinci Teırin t934 
Claki saman sarfnüla ltittiti takdirCfe bu Cl6nlf 
liom11erllifnln ftlikuma fmnuen, ikinci Tef'İJI 
kadar temdit edilecektir •. 

DeYlet Dı•U.,ollan Wareli IPI 44 kald 
matllaa bari~ .. ıu.ıuda tabettirilecektir. 
•ktar, eb,at Ye enafı iPii henamaa izüat ı 
20/10/934 taıilaiae mlUdlf Camaıtm,... .-t & 
pap ••iza•ncla iaa edilecejinclea talipl-"' 1' 1 

(n.n-11 ... 



nhisarlar U. Müdürlüğünden: Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri Karakôy · Köprübaşı 
Tel.42362 - Sirkecı Mühürdarzade 

280 Adet Ağaç kalem ıapı 
DOO ,, Mürekkep lastiği 
~00 ,, Büyük el defteri 
425 ,, Mukavva kaplı küçük el defteri 13 - 10 - 934 ı•-- rlan Telefon 22740 
200 ,. imza kurutma defteri 
~00 ,, Kiğıt dosya 
'900 ,, Masa kartonu 
125 " Maden kalemlik 
825 YQmak 50 gramlık sicim 
O!lO Şişe Yarım kilo!uk sabit mürekkep 
000 ktrmlZI mDrekkep " " ,. 
800 ,, Istampa mürekkebi 
800 Kutu Büyük ve küçük tel. raptiye 
650 Şiş~ Z3mk ) 25 gramlık ıııeJerde 
800 Adet Zamk fırçası 
150 ,, Cam süngerlik 
000 ,, Küçük sünger 
650 " Yazı ma '<İnesi şiridi 
~~O Top Çizgili li iğıt . 
t3"'0 ,, Kalın ve ince mıkınc kiğıdı 
e675 ., Tezkerelik kağıt 
16 IO Kutu Hüyük ve küçük karbon kiiıdı 
~00 A~et 7 numara san zarf 

j 
Cumartesi 
saat 14 le 

15 . 10 . 934 
Pazartesi 

saat 14 te 

' 

i6JO ,. S ıyah kurşun kalemi. 
~00 " Kopya kurşun kalem~ 

t 7 • 10 - 934 
nüsadif Çarşam 
ba giinü saat , 

14te j 

1600 ,, Renkli kurşun kalemı 
~75 ,, Yaz, maki•eti f1rçası . . 

Y k d ,, ·•·tarları yanla levazımı lurtasıye hıza· 
l u ar a nev ı ve mı.. T ı· ı · 

1 kı t o alınacakhr. • ıp crm trmdı yazılı tarihlerde pazarı • sa 1 
.. 

1 
k 

lmune ve şartnamelerini görmek üzere hergun. ve pazar.l ı 
i.: d t · ı k · d "' 7 5 muvakkat temınat parası e rD e ayın oıunın va tın e 10 ' •• 6190 
•İrlikte Cıbalideki alım salım komisyonuna muracaatJan. ( ) 

,.. _____ I .. 

b Vapurculuk 
Galata Azapkapıda 53 numa

ralı dükkanda iken bulunarnıyan 
Petro Çorkof Efendiye: 

1 

;: Türk Anonim Şirketi 

ı: lstanbul Acentalığı 
liınan han, telefon: 2292~ 

İstanbul üçüncü icra memurlu- ı 

ğı.mdnn: 

~~---------------------
Trabzon Yolu 
TARI Vapuru 14 

1'. evvel 

Karadeniz 
Cumartesi postası 

V A T A N vapuru ı_ 3 
B. Tcşrın 

Cumartesi 18 de Galata 
rıhhmından kalkacak. Gidişte 
Inebolu, Sinop Samsun, Gire· 
son, Trabzon, Rize, Hopa'ya 
Dönüşte bunlarc1 ilaveten Pa· 
c:ar, Sürmene, Fatsıı ve Ün· 
yc'ye uğrayacaktır. (6616) 

Ayvalık 
sür'at volu ., 

MERS"N vapuru .13 1 B. Teşrm 
CUMARTESi J8 de Sir· 
keci Rıhhm1ndan kalkacak ve 
Ayvalık yolunun mutat iske· 
lelerin~ uğrayarak lzmire gi· 
dip dönecektir. (6661) 

Mersin Yolu 
vapuru 14 
B. Tetrin 

10 da Sirkeci 
rıbhmından kalkacak. Gidişte 

Çanakkale, lzmir, Kuşadası, Kül· 

KONYA 
PAZAR 

lük, Bodrum, Rodos, Marmaris. 
Dalyan, F cthiye, Kalkan, Kaş, 
Finike, Antalya, Mersine. Dö· 
nüıte bunlara ilaveten Alanya 
ve Geliboluya uğrayacakhr. 

Pazar günü saat 20 de Ga
lat• rıhtımından kalkacak. Gidit · 
le: Zonguldak, Inebolu, Ayancık, 
INllIJaun, v nye; urau, \.ilreıun, 11· 

Doktor Hami Beyin 28 - 9 • 931 
tarihli emre muharrer senede 
müsteniden bin liramn 20 • 12 -
931 tarihinden itibaren faiz ve
kalet ücreti ve icra masrafiyle 
birlikte çek poliçe ve emre mu -

harrer senetlerin haciz yoliyle 

tahsili talebini havi 4 - 9 - 934 -----------• Bakırköy sulh hukuk hakimlitarihli takiP. talebi üzerine adre -

(6662) 

ı.bolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. 
ğinden: slnıze gona~ril~n tsdeme emrine 

Muddei &laiya ile Amanos -müba~iri tarafından verilen meı-
ruhatta mezkur adreste bulunama· yos Efendinin müddeialeyhima 

Süleyman Efendi ve Edibe Hanım 
.tst:1nbu~ asliye mahkemeleri dıimız anlaıılarak ilanen tebli - ile y eıilköyünde İmraniye mahal· 
!'incı yemleme bürosundan. ğat yapılma11na karar verilmiştir. lesinde Halkalı sokağında 24 No. 

.._üıte bunlara ilaveten Of 9 e 
llnneaeye ufrayac:alrbr. 

t. • Tarihi ilandan bir ay zarfında yu- hanede mukim Koço ve Vasil E -" 4 Ka. evvel 933 tarihı'nde ''- d 1 1 'k n ev- Karı a yazılı borç ve masraf arı fendiler aleyhine açtığı ıayian ve 
tn 

1

• ~?1e olunup İstanbul •aliye ödemeniz borcun tamamına veya müıtereken mutasarnf oldukları 
cı ıcaret ınahkemeıinde der- bir kısmına ve yahut alacakhmn hanenin izalei ıüyu davasında 

(iti rüyet ve Hacı Remzi ve Ha- takibat icrası hakkına bir itirazı· müddeialeyhimadan Koço ve Va· 
it tirketi ile Manı'ha- · f d 1 · h 1 "k ~ . ., .... 11ıorta nız vana gene bu müddet içinde sil E en i erın ma a ve ı a-

etı arasında mütekevvin dava dairemizin 934 _ 2143 numaralı metleri meçhul olduğundan ili • 
t~aıının Yenilenmeai İçin veri • doıyaıına bildirmeniz aksi tak - nen tebliğat icrasına karar verile· 
re ~yanam.e ve ıönderilen dave- dirde ıene bu müddet içinde 74 rek ve yevmi mahkeme 1 teırini-
nın müddeaaleyhlerd H üncü madde mucibince mal beya: aani 1934 perşembe saat 13 e ta-

lnz~ ve Hamit tirlcetini:nıöa:::. nrnda bulunmamz lazımdır. Be • Jik kılınmış olduğundan Koço ve 
'9n ıkametıihı'"da ı....._ 1 h . 1 Vasil Efendilerin yevm ve vakti 
ı... . 1 •• uu Ullınadıiı Yanda bulunmazsanız apıı e taz- d b d"kl • 
.,.nıy e "b • yı'k ve hı"la'" fı hakikat beyanda bu· muayyenin e izzat gelme ı erı 
il t bl'" .cnu aııri tarafından ve yahut tasdikli bir vekil gönder· 
ldd e ıg ıade edilmit ve bir a lunurıanız borcu ödemez veya iti· medikleri takdirde ınuhakemenin 

etle ilanen teblii t . Y raz etmezaeniz hakkımzda cebri ] d . ı. 1 .. bl'" t 13 _ a ıcra11na gıyap arınız a ıcra Ki ınacagı te ıg 
ibf aal 

11 
.. -: 1934 tarihine mü- icraya devam olunacağı ödeme makamına kaim olmak üzere usu-

1 ıunu ıaat 15 te Yenile- emrinin tebliği makamına kaim lü hukukiyenin maddei mahsusa· 
1 mu~1el~ıine baılanılmaıma olmak üzere ilan olunur. ıına tevfikan ilan olunur. 
lar verı mıı o]d ... (2774) (2776) 
IDd y . uaundan nıezlcGr ------------- -------".~-::-::-----:-
h ~irien~ P0

•t..hane binaaında tstanbul iiçüncii icra memurltt· 
ncı Yenıleme b" DIŞ DOKTORU Oıından: IJmedi "' ' uroauna b " 

iau gı tekdirde 2367 N ] Ü S • Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
nun ahkimına tevfik 

0
' • 

1 be Y t a 1 t mukarrer bir adet çini soba bir a· 
.. enin gıyabınd an yenı- Fatih Karagümrük Tramvay det duvar saati iki adet küçük du-IDur. a yapılacağı ilin 

durağı No. 4 var aynası bir kanape iki koltuk 
-·.. (2781) d . "'AllrE t:~H:I· beş sandalya iki a et sıgara maıa-

D.vl--• ·1••::::awaıı._ .... - .. ·-.· -::--.. :::m::::::m:::m:::nc::::::ar f · T k · d S" t · .. ·- ... ar bir adet ötOy a sım e ur 
laanıilen ü e demıyonarı ilanından devam Agopta Nisbet sokağında 7 numa-
1 rn rıcıatları ilin olunur. (6689) ralı hane önünde 16 birinci teşrin 

, 
10 Büyük ve Ciddi Eser 

236 Krş. 
•• 

(DUN ve YARIN) 
Neşriyatına 

ABONE OLUNUZ 

"V AKIT,, Kütüphanesi "Dün ve Yarın,. tercüme eserlerinin 
bugün onuncusunu nefretti. Avrupaca tanınmıı ve eserleri çok 
okunmuı ve beğenilmit olan muharrirlerin 100 e yakın kitabı 
lisanımıza tercüme edilerek her on bet günde muntazaman bir 
cilt netrolunmaktadır. 

On cilt için VAKiT Kütüphanesi abone kaydetmektedir. 
Kitapların fiyatı üzerinden abone olacaklara tenzilat yapılarak 
tediyatta kolaylık dahi gösterilmcğe baılanmıtbr. 
PEŞiN verilecek 236 ktıruftan sonra AYDA 100 kurut ile bu 

eserlerin birinci serisine sahip olacakaınız. 

10 SERiYİ tetkil eden 100 cilt kitap ile mühim ve ciddi eserler
le dolu bir kütüphane meydana getirebilirsiniz. Taıradan yapı
lacak siparitler için posta paraaı alınmaz. 

Müracaat Mahalli: 
VAKiT Yurdu. Ankara caddesi: lstanbul Telefon 24370. 24379. 

Büyük Millet Meclisi idare 
Heyetinden : 

BDylik Millet Mecliıi Kalöriferlerine lüıumu olan 250 • 300 
ton kok kömürü ile 30 ton blok kömürü pazarlak ıuretiyle aahn 
alınacağından bu kömürleri vermek isteyenlerin teminat •kçeaile 
ve verecekleri kömürün ev11h fenniye raporu ile beraber teıri· 
nienelio on dördüncü pazar günü saat on beşle Büynk Millet 
Mecliıi idare Hey'etine müracaatları. (6210) 

Darüşşafaka müdürlüğünden : 
Talcb e için münakasa ile yaptmlacak 350 çift kunduranın 

nümune ve şartnamelerini görmek üıerc taliplerin bergün ve mU: 
nakasaya iıtirlk etmek ilzere 22 • T eırinievvel : 934 . Paza~teı~ 
sabahı saat 9 da Nuruoımaniye Camii mabfelındekı Cemıyetı 
tedrisiye merkezine mUracıatları. (6506) 

Askeri fabrikalar U. müdürlüğünden: 
Pazarlıkla ahoacığı illn edilen 310308 adet tuğlasile kıp•h 

zarfla milnakasası illa edilen 34238 adet ateş tuğlaları tevbiden 
pazarlıkla 20·10-934 tarihinde alınacağı ve taliplerin buna g6re 
müracaatler1. (6609) 

Nafıa Vekiletinden: 
Ab~ap traversleri illçlamak için "4000,. dört bin ton katran 

yağı kapalı zarf usuliJe münaka11ya çıkarılmışlar. Mlin•kaaa 12 
ikinci teırin 934 tarihine mü11dif Pazartesi günü ıaat 15 te 
Nafıa Vekaleti MOıteıarlık makamında yapılacaktır. Taliplerin 
cari seneye mahıuı ticaret odaıı veaikalarile 4875 lirahk mu
vakkat teminatl,rının Merkez muhasebeciliğine yatmldığına dair 
makbuz Yeya banka mektubu ile ayni gün ve aaitte komisyonda 
buluomalan lazımdır. Talipler bu buıuıtaki ıartnameleri 10 lira 
mukabiUode Anlrarada Nafıa Vekaleti malzeme müdOrlUğüaden 
alabilirler. (666tS) 

. 

Osmanlı Bankası 
Türk Anonim Şirketi, - Tesis tarihi: 1863 

Sermayeai: 10,000,000 lnglllz llraaı 
Türkiyenin baıhca şehirleri ile Pariı, Marsilya, Nis, Loadra 

ve Mançester'de, M111r, Kıbrıs, Irak, Iruı, Filiıtin 
Ye Yunanistan'da Şubeleri.. Yugoılavyı, Romanya, Suriye 

ve Yunaniıtan'da FilyaUeri vard1r. 

Her tUrlU banka muameleleri yapar. 

•• .,.~dı~~m~z için pazarlıkla Hhn ahnacak olan elektrik, hır- 1934 tarihine müsadif salı günü 
' ~mır dekiıt · b . . k · ı · b' 79 saat 11 den 12 ye kadar birinci ~alem mubt l'f rın, ma ruti çad1r ınbık, meıe a as gı ı 

taZ•rlığı e: eşyanın 17-10-934 Çar,amba gilnD saat 11,30da açık arttırma suretiyle satılaca • 

İstanbul Altıncı İcra Memurlu
ğundan: • 

9 - 10 da Tahtakale Menaıe ha· 
mnda 9 - 10 numarada birinci 
açık arttırma ile sahlacağmdan 

talip olanların mezkur gün ve aa 
atte mahallinde hazır bulunacal 
memura müracaatları ilan olunuıı 

11eaatle (~P~ •c•khr • isteyenlerin mezkür ıaalte mağazaya mü· ğından taliplerin yevm ve ma-
lltede X ı . r1ren. teklıfte bulunmalır1 ve mağaza dahilinde asılı halli mezkurda hazır bulunacak 
ııeklifJ . ~f~etlı malzeme için nilmune getirilmesi ve nümunesiz memura müracaatları lüzumu ilan 
r erın 1 ul edilıniyeceği ilin olunur. (6691) olunur. (2752) 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmeıi mukarrer man
toluk, tüvit kumaılar, ipekli §al 
ve saire 13 - 10 - 1934 tarihi· 
ne müıadif cumartesi günü aaat 

S.fiyetl urnu111 ı • 
ftlha•ızhk ve k:v! 
'9talzllk halltında 
MlyUk falde ve te-

air I görUlen Fosfatlı Şark Malt Hulisası 
(2757, 

Kullanınız. 
Her ecza -
nede satıhr. 

(3161) 



~ı lstanbul Belediyesi ilanları 
~iirkiyeZiraatBankası ·~~~-M~ü~h-i-m~--i-1-i~n~--
ı DAR E MECLiSiNDEN: 

Türkiye Ziraat Bankası Umumi heyeti adi ıurette olarak 
ikinci te§rinin 11 inci Pazar günü ıaat 15 te Ankarada banka 
merkez binaıında toplanacaktır. Aıağıda iıimleri yazılı mu· 
rahhaı beylerin tayin edilen gün ve ıaatte teırifleri rica olunur. 

Toplantıda Görüşülecek işler ; 
1 - 1933 yılı muamele ve hesapları hakkında ldare Mec· 

liıi ve murakıp r.aporlannın okwımaaı, 
2 - 1933 yılı bilanço, kir ve zarar hesaplarının tasdiki ve 

idare Meclisi raparunun tasvibi ile azasının ibrasr, 
3 - 1934 senesinde Cumhuriyet Merkez Bankası idare 

Meclisi azalığına intihaplarmdan dolayı istifa eden iki aza ye
rine statümüzün 54 üncü maddesine tevfikan muvakkat olarak 
seçilen iki azanm intihaplarının tasdaiki, 

4 - Statümüzün 53 üncü maddesi mucibince müddetleri 
biten üç aza yerine aza seçilmesi, 

5 - Murakıpların 933 yılı ücretlerinin tayini, 
6 - 1935 yılı için iki murakip ve iki yedek mürakip ıe· 

çilmesi. 

Vilayetler ve Murahhaslar 

Afyon Nafia Vekili Ali ve mebuı Cemal ve İzzet Ulvi 

Amuya 
Ankara 

Antalya 
Ay dm 
Ba:bkeair 

Bayazrt 
Bilecik 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakliale 

Çanlön 
Çoruli 
Çorum 
Denizli 
Diyarıbekir 
Edime 
Erzincan 
Erzurum 
Elaziz 
Eıkiıehir 

Gazi ~ymtap 
Gireson 
Gümüıhane 
lıparta 
lıtanbul 

lzmir 

Kara 
Kırklareli 

Kastamonu 
Kayseri 
Kırtehir 

Kocaeli 
Konya 
Kütahya 

Malatya 
Manisa 

Marq 
Mardin 
Muğla 

Mut 
Niğde 

Ordu 
Samsun 
S~han 

Siirt 
Sinop 
Sıvaı 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 

Urfa 
Van 
Yozgat 
'ZonguldaJC 
f çel 

Meb'ıu 

,, 

Beyler 
Etat Bey 
Rıfat, Şakir ve Erzincan mebusu 
Saffet Beyler 
Raıih, Numan Beyler 

,, Adnan, Fuat, Tahsin Beyler 
T. B. M. M. Reiıi Kazım Pata Hazretleri, mebuı İb

Meb'us 
,, 

,, 
,, 
,, 

" 
" ,, 

" ,, 

,, 

" ,, 

., 

" 
" 
" 
" 

Vekil 

Meb'uı 
,, 
,, 

,, 

" ,, 
C. H. F. K. Um. 

Meb'us 
Ba,vekil 
Meb'uı 

,, 

" 
" 
" ,, 
,, 

rahim, Pertev Beyler 
lliıan Bey 
Hayrettin, lbrahim Beyler 
Şükrü, Dr. Emin Cemal Beyler 
Mustafa Şeref Bey 
Refet, Emin Fikri, Galip Beyler 
Şükrü, Ziya Gevher, Oıman Ni
yazi Beyler 
Rıfat, Ziya Beyleı 
Esat Bey 
İsmail, lımail Kemal Beyler ' 
Necip Ali,Yusuf Ziya,Kizun B.ler 
Zülfi Bey - - ~ 

Faik, Şeref Beyler 
'A'bdGlhak Bey 
A'ımı, Aziz Beyler 
Fazıl Ahmet, Tahsin Beylet 
Emin, Sivrihisar belediye reisi 'A-
bidin Beyler 
Kılıç Ali, Nuri Beyler 
lhsan Paıa, Münir Bey 
Hasan Fehmi Bey 
Mükerrem, Kemal Turan Beyler 
Ziyaettin, Selah Cimcoz ve Mar· 
din mebusu Ali Rıza Beyler 
Saraç oğlu Şükrü, mebus Malimut 
Eıat, Muıtaf a Rahmi Beyler 
Baha Tali Bey 
Şevket Bey 
Tahıin, Refili, Ali Rıza Beyler 
Retit, Ahmet Hilmi Beyler 
Lütfi Müfit Bey 
Ali, Ragıp Beyler 
Mustafa, Kazım, Refik Beyler 
Meb'us Recep, 
Hakkı, İbrahim Beyler 
lımet Paıa Hazretleri, Talat Bey 
Refik Şevket, Turgut, Aksaray 
mebusu Yaıar Beyler 
Mithat Bey 
Ali Rıza Bey 
HU.eyin Avni, Nuri BeY.leı 
Hasan Retit Bey 
Halit, F ailC Beyler 
Şevket, Hamdi Beyler 

ıı. Etem, Zühtü Beyler ,, 
Çiftçi 

Meb'ut 
,, 

" ,, 
,, 

" 

" 
" ,, 

,, 

Cavit Ihsan, Kazım Zeki, :Atef za
de Hasan Beyler 
Mahmut Bey 
Recep Zühtü, Hulusi Beyler 
Raıim, Remzi Beyler 
Cemil, Celil Nuri Beyler 
Süreyya, Mustafa Beyler 
Eyüp zade Daniı ve tüccaraan 
Kırzade Şevki Beyler 
'.Ali Saip Bey; 
Hakkı Bey 
Sungur, Süleyman Sırrı Beyler 
Halil Rıfat, Ragıp Beyler 
·Hamdi, Ferit Celal, Hafız Emin 1 
Beyler 1 

ıı - ı o . 934 ila 
18-10-934 

" 

17. 10- 934 
24 -10- 934 

25 - 10- 934 

11 - 10. 934 
17 -10- 934 
22-10- 934 
77-10-934 

11. 10 - 934 
24-10 - 934 
30-10 - 934 

"31-10-934 

" 
16-10-934 

" 21-10-934 

" 
25-10- 934 

" 
31-10- 934 

" 23-10-934 

" 
28-10-934 

" 31-10-934 

Eminönü Ayar Gurubu 
tarihine kadar : Beyazıt Nahiye Merkezinde 

,, ,, : Eminönü Kaymakamlık binasında 
,, ,, : Küçükpazar Nabiye Merkezinde 

Fatih Ayar Gurubu . 
,, ,, : Fatih Kaymakamhğı Ayar Dairesıodt 
,, ,, : Fener Nahiye Merkezinde · 
,, ,, : Şehremini Nahiye Merkezinde 
,, ,, BakırklSy Nahiye ,. 

Beyoğlu Ayar Gurubu 
,, ,. : Beyoğlu Kaymakamlık DairesiJlde 
,, ,, : Beşiktaş ,, ,, 
,, ,, : Sarıyer ,, ,, 

Kadıköy Ayar Gurubu 
. 11·10 - 934 ,, 17 - 10 · 934 ,, ,, : Kadıköy Ayar Merkezinde 

18- 10 - 934 ., 23 - 10- 934 ,, ,, Üıküdar Kay•lkamlık bioatı dallı 
24-10- 934 ,, 25 • 10 - 934 ,, ,, ı Beykoz ,, ,. " 
27 - 10 - 934 ,, 28 - 10 - 934 ,, ,, : Kartal Belediye Dairesinde 
30 • 1 O - 934 : Maltepe ,. ,, 
31 • 10 - 934 : Pendik: ,, ,, 

Yukarıda yazılı tarih Ye mahallerde ayar memurluklarınca esnaf ve mGesıeıelerd' 
damgasız baskül, kantar, terazi, tarh Ye ölçeklerin muayene ve damıalanm:ıları 11 

damgasız l>lçü kullananlar vaktinde mfiracaatla ölçülerini damgalatbnlmalan. 31 - tO· 
den sonra damgasız ölçü kullananlar hakkında kanwıJ muamele ifa edileceii eh· ... ~ 
olunur. 
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