
ıponlar Çin şark Jemirgo
daki Sovyet memurlarını 

tazyik ediyorlar 
- 2 inci sayıfamızda -

lsoeç Velialıtı Hazretleri /z .. 
mirde halkın coşkun tezahür

le1ile karşılandı 
- 2 ncl saylfamızda -

7 inci Yll • Sayı: 8023 Yazı lıleri Telefonu: 24379 Cumartesi, 13 linci Tetrln (10 uncu ay)1834 • İdare Telefonu: 24370 Sayısı 5Kurut 

talya konsolosluğu taşlandı 
abine sarsıntıda: Fransız dahiliye nazırı istila 
etti ; emniyeti umumiye müdürü azlolundu 

. 
, Kral Alexendr Hazretlerinin, Marsilyada nbtımda, hadiseden bir kaç 

dakika once M. Barthou'yla &öriltütünü tesbit ediyor , 

rkuya 
n 1, n 1 ~Tolr. 

oalavya Kralı Alekaandr 
lerinin öhimi.a, çok acıklı 
a beraber, artık bir haki • 
Şahıi meziyetleri aayeıin-

ıt muhalifleri üzerinde b"I 
h. ıe 

ır ıaygı uyandırmı 1 . f o an 
uk adamın ö)u··m·· . u, 11yaaet 

.1~nda ne g"bi neticeler do· 
ır? 

sual bu h h . un emen erkesın 
nı mc§eul eden b:r endite. 

zı kim ler var ki K 1 
ndr aleyhinde ya 1' r~ 

P• an auı
umuma harpten -=vvel S . . ara y-

e nayetıne benzeti 1 
ov k"tk" • Yor ar. a a ı cınayetten b. h 
as b . ır arp 

u Y na ıuikaıtrn da 
nelmilcl bir felakete d !e

enrnesinden k k ogru 
b 

or uyorlar 
et u buyuk : • . • 1 yaıı cına.yet 
an dogru b" h 

l>ilP. y Ya ar arp çıkar-
ugoılavya.daki H 

etlerini ırvat 
n toplu olarak aya.k-

arını muc. 1 • 
k b 

ıp o abıleceğini 
re u Yold 

bir ıa·ı an gene beynel-
ı e meyda 1 

ı · · . na re mesi errna ıleriye su·· .. 1 ruyor ar. 

Cenaze merasimine 
muhafız alayından 
muf reze yollanıyor 

Ankara, 12 (Hususi) - Alek
aandr Hazretlerinin Belıratta ya
pılacak cenaze merasimine ittirak 
etmek üzere muhafız alayından 
bir müfreze, alayın kumandanı 
lımail Hakkı Beyin kumandan al· 
tında yarın ~kıam hareket ede • 
cektir. 

Söylendiğine ıöre, Reiıicum • 
h'Jr Hazretleri namına hat yaver· 
leri Celal Bey de merasime ittirak 
için Belırada ıidecektir. . . .. 

Belgrat, 12 (A.A.) - Avala 
aJanıı bildiriyor: -

Dubrovnik kruvazörü, Kral 
Alcksandrın cenazesini hamil ve 
bütün Yuıoslav harp ıemileri ?e· 

fakatinde olduiu haldi! 14 tetrini· 
evvel saat 6 da Splite vasıl ola • 
caktır. 

Kruvazör limana girdili anda 
top atılmak suretiyle selimlana 
cakdır. Ayni dakikada Belgratta 
ve bütün vila)d merkezlerinde 
~oplar atılacaktır. 

, llnetı "1eh111et A~M 
.,.,._ 1 tnd 8(l 

bıntıııda) (Deftnu t unc·ı ayıt&Dll 

Kral ikinci Piger, bugün 
Belgratta bül/ük mera

simle karşılanacak 
Belgrat, 12 (A.A.) - lnfial Mebuslar, hariciye nezaretinin 

içinde bulunan halk, Saray Bos· M. Flandın'e, dahiliyenin ise, her 
nada ve Asiekde nünıayjşler yap- ikisi radikal sosyaliıt olan M. 
ınrşlar. Biıincisinde Nepredak is- Köy'e veya M. Lamurö'ye verile
ınindedeki Hırvat cemiyeti bina- ceğini tahmin etmektedirler. 
sı ile İtalyan konsoloshancsini Her halde kabinede ıenit ma-
taşlamışlar, ikineisinde de Ur- hiyette bir deiitiklik olacaktır. 
vatski List ismindeki Hırvat gaze- Paris, 12 (A.A.) - M. Yevtiç 
tesi binasını yağma etmişlerdir. ile M. Dumerı dün yarım saat ıö-

Paris, 12 (A.A.) - Dahiliye rüımütlerdir. 
nazırı M. Sarru, iıtfia etmiftir. Bundan sonra, M. Yevtiç, me--

Emniyeti umumiye müdürü M. zun olup Parise dönmüt olan ha
Barthou ile Boucbeı Durhone riciye umumi kitibi M. Leje ile 
Prafeıi azledilmitlerdir. ıörütmüıtür. 

Paris, 12 (A.A.) - Dün ak· SALTANAT NIYABETI 
!&Dl, mecHs koridorlarında, me • MECLiSiNi TEŞKiL EDENLE· 
bualar, Alekaandr, M J)alllerı'in RIN ŞAHSIYETI..Rl 
kabinenin, bilbaua ,imdi ıiyui Kral Alekıandr Hazretlerinin I ~ltanat naibi mecliıi: Uıtte Prens 
muvazeneıini 111uhaf ... ya ça)Jt&- 1 van Peroviç, Radenko Stankoviç. 
cağmr söyliyorlardı. (Devamı 9 uncu u~anm 2 inci ıı1ltuııunda tercümelerini iç sayfamızda bulacab 

\ Be/etlige Jntüıabı dün gece bitti 

lkinci Pierre Hasretleri 

D.ilnk ü f atbol 
maçları neticeleri 

B u g ü n 
SPOR 

Sayıfamızda 

Verilen reyin sayısı 
200 bini geçiyor 

BeleJige aeçimi, oatandaşların gilksek alika 
fle lıegecanlarını göstermesine flesile oldu 

On iki ıündenberi fevkalade 
bir heyecan ve alaka içinde de -
Yam -eden belediye intihabatı dün 
akıam aona ermiıtir. 

Saat tam yirmi birde kapanan 
ve mühürlenen ıandıklar bu ıa -
J,ah ıaat tekizde açılarak reyle -
rin taanifine baılanacaktır. 

Rey aandıkları dün sabah er -
kenden kaymekamlık dairelerin -
de açılmıt ve on hir ıün zarfmda 
reylerini atmıyan vatanda9lar ak -
tam yirmi bire kadar aelerek rey
lerini atmıtlardır. 

Dün cuma olduiu için bir çok 
kimse ıandık hatlarına tehalükle 
ıitmiıtir. Halkın pek çoğu aile -
leri, hemıerileri, akrabalariyle 
1111P halinde ıelerek ıandıklara 
reylerini atmı9lardır. 

İntihap faaliyetinden bir gorilntlt 

Eminönü, Fatih, Beyoilu, 
tiktq, O'skıidar, Kadıköy aandı 
hatlarında dün fevkalide kala 

1111••1111tı11111ını1tt1111ııttı1 
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'R•lcdiyc ıntıhabı d .ı. •• - b J R • · B 1 k • tih -"'·~ f 1 · i · · un ___..... ıtu. es~ımu, eyo.ı u mınta ası ın ap sa • ._.mın ıon aa ıyetin ıoıtenyor. 2 - Şebnmize ıelen Pran11z torpidolan a miralı ve zabitleri Cilmhuriyet abidcmi-
ze Selcnk ko,fdular. 3 - l'iirkqe hatbol biriDciliii ~ miiubtke•ınna btJlan dı. Mastan önce sekilen bu resimde ı.t anbul ve ÇanıkbJe pm~iyonlanıu &öril J.Oflunuz\ 
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hk vardı. Zabıta memurları hal • Yeniden tetkil edilen intihap 
kın reylerini tam bir intizam için • encümeni bu ıabah sandığı aça • 
de atmalarını temin için tertibat rak reylerin taınifine bathyacak • 
almıılardı. Vatandaılar her ta • tır. 
rafta tam bir ıerbeıti içinde H. F. Eminönü ıandıima dün akıam 
namzetlerine reylerini vermitler • ıaat yirmi bire kadar 44000 rey a· 
dh• Kaymakamlarla intihap en • tdınııtır. Burada da niıap dört 
cümenleri müıtereken intihabatın bin kadar geçmittir. 
hümü ıuretle cereyenını temin et· Kadıköy 1&11dıiına 19000 rey 
mitlerdir. atılmıftır. Niaap on bet bin oldu· 

C. H. F. umumi kltibi Recep ğuna ıöre, Kadıköyde de atılan 
Bey dün intihap yerlerini dolat • rey miktarı niaabı dört bin kadar 
mıı, intihabat hakkında malO • geçmiıtir. 
mat almııtır. Adalardaki 1&ndıia 2300 rey 

Reylerin taınifi buı yerlerde atılmıttır. Burada niıap 1700 ol· 
bir veya iki ıünde, bazı kazalar • duğuna göre adalarda da rey ni• 
C:lada ancak üç ıünde biteceJCtir. aabı hayli geçmittir. 

Çünkü HJ Tarakalarmda nam· Sarıyer ıandıiına 10262 rey 
zetler araımda aıll ve yedek aza• atılmııtır .• 
lıklar f trkaca ayrılmadıiından va• Nisap 7000 olduğuna göre bu· 
tanclqlar rey atarlarken bazı i · radaki ıandığa üç binden fazla 
ıiınleri ıilmiılerdir. Bir k11ım ~•· rey atdmııtrr. 
tandaılar da :rey Tarakalarında Üsküdar sandığına 18000 den 
yasılı olan iıimleri hiç ıil· fazla rey atılmıttır. Niıap 13000 
meden atmıtlardır. Evveli olduğuna ıöre Oık\idarda bet bin 
va.rakalarda kimle1in iıimleri ıi • fazla rey atılmıttır. 
lindiii. kimlerin ıilinmediii te • Serbeıt fırka zamanında OıkU· 
ker, teker okunarak teıl»it edil.. dar ıandığına 4900 kadar rey atıl· 
cektir. Bu yüsden namzetlerden mııtr. 
kimlerin aıU, kimlerin yedek ol • 
Clufu ancak ıalı ıünü anlqılahile• Bakırköy Te Beykozda da atı· 
cektir. lan reyier n:ııabı çok reç.mittir. 

Bütün bzalarda niıap temin e
'dildili ıihi hayli miktarda da 
geçmittir. Bütün kazalarda hu 
Clevrede elde edilen rey miktarı 
'dört ••• nYel ıerbeıt fırkanın 
bulunduiu ııraCla toplanan rey 
miktarma nuaran pek fazladır. 
Dört HD• •VT•I iki fırbnm bu • 
lunmaeına ve ıer\eıt fırbnm hay 
li propaganda yapmaıına :rağmen 
bir çok kazalarda iki fırka namı· 
na atılan rey miktarları - hem "de 
müddet eekis giinden on altı ıline 
çıliardmıt bulunduiu halde -
bu d.ned•lciae •••••ua ..&a ... 
"dr .. -Bu 'da ıöıteriyor ki vatandaılar 
belediye intihabına ,imdiye kadar 
görülınemit bir tekilde alaka göı .. 
termiıler'dir. 

Fatih' kaıaıınC:laki ıandıja on 
iki gün zarfında ~7500 rey atıl • 
mııtır. 

Bu ICazaCla n.iıap ~1500 olduiu· 
na göre bet ltinden f ula rey atıl .. 
mııtır. SerlMıt fırka zamanındaki 
intihapta atılan l'ey mıktan - her 
iki frrb için - ancak 12000 ka • 
dardı. Dirt Hne enelkine na• 
zaran "9 mfıli fasla rey atılmıı • 
tll', 

Şelireminl nahiy•İ niaap reko
runu tarmqtır. Buradaki 1 ZUI 
'kiticlen ID7 ıi re7inl kullanmıt • 
tır. Feaer nahiy .. inde de 21841 
kitid• 14110 kiti rey abllıf, Te 
bu ıuntle \u nahiye bUtUn lıtan
bulda rey atma Mrincililini ka· 
z&lmlıfbr. En u rey Fatih mer• 
kez nahiyesinde ablmıttır. 

Beyoilu aandıiına 51000 rey 
atdmııtır. Bwada niaap 41000 
olduiuna ıöre atılan rey miktarı 
nisabı on bin ıe;miıtir. 

lıtanbul helediye hududu da· 
hilindeki kazalarda atılan rey 
miktan (200.000) i ıeçmittir. 

Rey atma h!kkına ıahip Yatan • 
datlar 360.000 kadar oldufun• 
göre üçte ikiıi reyini büyük ,,ir a
laka ve heyecanla kullanmııtır. 

Niaap 155.000 olduluna göre atı· 
lan rey miktarı niıabı 50.000 ka .. 
dar geçınittir. 

Serbest fırka ıamanında müd· 
det temdit edilmit olmasına rai • 
men niıap elde edilememitti Bu· 
günkü netice iftihar olunacak bir 
rakamdır. 

"CqilN~H.,.--Paw'" -:l• 

yet idare heyeti reiıi Doktor Ce· 
mal Bey, intihabın bitmesi müna• 
seı>etile dün fU beyanatta bulun· 
muttur: 

Ce"'al Beyin be,anatı 

- Dün belediye seçiminin ıo· 
nuncu günüydü. Dün akşama ka· 
dar verilen reylerin adedi 200 bi· 
ni ıeçıniıtir. Bu intihapta mun • 
terem yµrtdatlaı,nızın göıterdik· 
)eri yükıek allka ve olgunluğu ıiz 
gazeteciler bizden daha iyi ıördü· 
nüz. Reylerini vermele gelen 
yurtdatlarınuz, yalnız formalite 
kabilinden ıanchla bir puıu)aı' at· 
mak deiil, billkiı namzetler üze· 
rinde dütünerek, sorarak'. ve an • 
lıyarak, yani bUtün kalbi iıtelile 
reylerini kullanuııılardır. 

Say11ı iki yüz hini atan reyler, 
iıtimaıız Cumhuriyet H~lk Fırka· 
ıının ıöıterdiii namzetlere veril • 
mittir. Bu hal, yurtdqlarımızın 
Fırkamıza kartı beıledili yükte'k 
itmıadın en büyük delilidir. B.ınu 
tükranla kaydederim. 

Her milli meıelede olduiu ıi· 
bi, bu meıelede de kıymetli yar· 
dımlarını eıirıemiyen matbuatı • 
mızın, bu intihapta yurtdaılan 
tenvir ve iraat etmek huıuıunda 

" &üyük yardımlan olmuftur. Bu 
itibarla btanhul matbuatına tetek 
lcUr borcumuzdur. ' 

intihap ltincle, ıerek lntlltap 
kanununun tatlt\lci noktaımdaa 
711rtdaılamnısm reylermi kolay • 
ııkla Terebilm .. i clh.tin41en "Gk6-

Isveç V eliahtı lzmirde 
Fransız Cümlıur 1 U/.u konuklarım 
reisini:e~:: Hz.ne /ıararet/e karşı/andı 

Ankara, 12 (A.A.) - Reiıi • 
cümhur Gui Muıtafa Kemal 
Hazretlerinin M. Bartunun vefatı 
münaıebetile Franeız Reieicüm • 
huru M. Albort Lebrun Hı. 
ne göndermi§ oldukları taziyet 
telıraf19a mütarünileyh ıu ceva• 
hı vermiıtirı 

Reisicumhur Gazi Mustafa Ke
mal Hazretlerine 

Ankara 
Kederi milletlerimizin doıtu o· 

lan bir milletin kederine ııkı bir 
ıurette karıtan Franıız milletinin 
elim matemine zatıdevletlerinizin 
ve Türk milletinin ittir,Jcinden 
dolayı çok müteha11iı olduııı. Çok 
hararetli tetekkürlerinıi kabul bu· 
yurmanızı zatıdevletlerinizden rİ• 
ca ederim. 

J\lhert Lebrun 

Japonlar tazyik 
ediyor 

Harbin, 12 (A.A.) - Şarki 

Çin demiryolu himıetinde çahıan 
Sovyetlerin tevkiflerine devam 
edilmektedir. Zabıta lmenpo iı· 
tuyonunda üç kondöktörü teYkif 
etmiıtir. Poıranitchkaya iıtaı -
yonunda iıtaıyon muhaıilti ile 
makatcı tevkif edilerek timendi· 
-rer --··wt ,..,..... .. -
ler ve kapıları açmaia icbar edil· 
mitlerdir, Klüp 11inaıı, 'bir Japon 
ukert 1nta11 tarafından i11al • • 
dilmittir. 

Mevkuflar ltlllhare HrHtt Ilı· 
rakılmıılardır. ÇUnkU ıaltltlerin 
kendilerini tev1rif etmelerinin ,.. 
1'ebl mUnltuıran klüp •1na11nı it· 
ıal etmekti. 

Hakem heyeti Maku'da 
Malnı, lZ (Hu1U11) - lranla 

Efıanlatan aruındakl Wut ihti• 
lifmda hakemlik yapacak olan, 
F.hrettia Pqa reialllW .. he
yet Mabre ı.t•li· 

KISA --- - - ----- - --
-~- --- -- - ---

TELGRAF !!:555: 
======Haberleri 

ANKARA'. - Ziraat Veklleti, 
ekinlere çok zarar veren 4cnnu· 
larla ıiddetle aıüc:aclel•ye ka~ar 
venniı ve domuzların fazla oldu· 
iu mıntakalara ıilih ve cephane 
ıöndermiıtir. Buralarda ıürek 
avları tertip edilecektir. 

§ ANKARA - Tumal teker 
fabrikaıının açılma resmi 19 bi· 
rinci teşrin cuma günü yapılacak· 
tır. 

§ ANK~ - Hlkimler ımı• 
futa menıup olaıalar aratmda W. 
flye yapacak olan ltlkimleı taafi• 
,. encümeni pbpui• llatla
••tbr· Encümen \alicim, mu•.t.t 
umamt .,. icra lse,..tlerlnin ılcll• 
lwial teddk etmektMlr. 

lımir, 12 (A.A.) - hTeç ve· 
liahti Güıtav Adolf Hazretleriyle 
zevceleri Prenıeı Liii• ve kerime• 
leri PrenHı lnll'İt Hazerab ve 
maiyetleri erlcinmı hamil olan ı.. 
veç handrralı V ueland vapuru bu 
ıabah ıaat onda limanımıza ıel· 
mittir. 

Vali Klıını Pata ve veliaht 
Hazretlerinin milunandarlıkları • 
na tayin kılınan HüınU Rın Paıa 
ve Hariciye Veklleti erklnından 
Fuat Hul4ıi ve Şefkati, belediye 
reiıi Doktor Salih, vali muaTinf 
Fuat, pollı müdürü Feni Beyler 
ve t•hrimisin lı•eç konaoloıu ve 
refikalan ile Teliaht Hasretlerini 
iıtikkl etmitler ve menim çiçek· 
lerinden çok zarif .. kilde yaptl • 
mıı bir çok büketler taktim etmit· 
lerdir. 

Bir müddet aonra veliaht GUı· 
tav Adolf Hı.. refakatlerin • 
de refilcalarr, kerimeleri ve vali 
Kizrm Paıa ile mihmandarlan 
Hü.anü Rııa Paıa ve dlier •••at 

olduiu halde nıotör• 
Gazi konağı önüııd 
binlerce halkın alk 
çtlamıt lardır. 

Veliaht Hazretleri. 
rine tahıiı olunan (;ati 
nünde kendilerin• i 
ıimi yapan jand....
tiı huyurmuılar ve 
tiıam ve mükemaaell 
vellit memnuniyetl.,.,ı 
mandanın& t11l••İf 
kür etmiılerdir. 

Bundan aonra 
riren veliaht H -.ıl.199' 

çıbNılc, lcendilerilll 
sahüratta bulunan 
halkı Hllmluntlar#t 

Her taraf Türk •• 
lariyle donahlmıt •• 
hındukları konaia 1 
ne mahauı bayrak 

V eliıht Huretl•~..a 
den aonra Halk•..,.. 
ıiyaret edeceklerdir· 

ispanya tayyareleri 
leri bomhardman e 

"'Binilo , 71'Z'\A.A'~.7~-~r::a:o:D:":!fllll,....!9P.::=-:r=~...,. 

baıvekil M. Azana, bugün aıkeri 
hakiuıin huıurunda, Katalonya 
hükGmet darheıine lcatiyen yaban 
cı oldutunu, bunu vesaik ile iş· 
bat edebileceğini ıöylemiıtir. 

M. Azana aerbeıt bırakılmıı • 
tır. 

Madrit, 12 "(A.A.) - Harbiye 
nazırr kıtaatın Ovideoya girdikle· 
rini bUdirmiıtir. 

T•yyareler Oviedo ile Miereı 

henüz aıilel'in elin 
maden mıntakaıını 
çalıımaktadır. Ki 
Vahnasada köyler· 

Lef erolda bir 
ainin müdürü ve a • 

Mato öldürülmüttiit• 
........................................................................ 

~-----..SON DA~ 
Kral Alek$andr'ın 9 

ay önce gazdılı 
flUigetname 

"Bu vati,.tNmeJi tamuni&. 
ulıltatte Ye aerbeat bir halde ken· 
.ıi arzum •• irademle yazıyorum. 
llk anam sevıili zevcem Yusoı· 
la-yya Kraliçesinin mes'ut ve rüat 
bir surette Y•tamaıım temin etmek· 
tir. Oibnn Piern ainai rüıte vaıd 
oluncaya kad..- hükumeti idare el· 

snek Ye aaip olmak üzere •••iı
cla isimlerini yazdıinn kiımeleri ta· 
yln ediyorum: 

Evveli: Naip olmak üzere ye
ienim Paul Karayorsiyniç, ikin· 
ci: Coipodin Radenko Stankiyeviç, 
ütiQaciı Goepodia İv• Pero.iç. 

Diier knma aelinee bunı.rian 
ceawaı Ve)'lsln Tamİla'11 Paul'e; 
tleld• YeY ..., .... ,,. ltacMako 
Stakb•""" •'Ye~ ZetM'· 
11 4a P.......,• 79•• w ~a 
elm* U... tQia ffİJoram. 

Su ~Ji kıadi uqm 

•• Da~ U. Ud 11Utha olarak 

Kalemen'in s 
Yugoslav t 

Annema11e, t! ( 
bıta Cenevredeki 1 

Beyoilundakl sandık ltqı dün 
çok kalabalık olmuttur. Haliç 
şirketinin bir vapuru Kaıımpqa 
ile Hukiy aruında üç kere ıidip 
gelmlt .,. H .. 61den yüzlerce ki· 
ıiJi Kuım.,..aJa ıetirmiftir. Va· 
purclaa cıkanl•r KuJmpapdan 0-

tolttltlerl• BeJotlu ka1J11akamh • 
ima fidırek re1l•inl kullamnıt • 
lardır. 

intihap kanunu mucibince in • 
tihap .-.. .. ı ualann.lan nam• 
zet olulann reylerin tun~fi •na· 

metimiıin temin ettill intisam __________ _.. .... 

fler türlü ıitayJıin fmin•••ir. Rey taanlfl itbain O; tUn 1cincle 

, ........... Wrilli ...... 
y ...... .,. KraUpai, 4111.W ... 
u,. nlciletl mwWm .. ueldir. 

ıımla ... .tık bqmu bulunmama· 
ları 1& ... clır. Bu itlbatla Beyol• 
hı intihap encU..•bul• ua bulu· 
nan Nakiye H. Nail, Kadri, Naci, 
Hulki •• Muıtafa Faik BeJler 

--~-dün · ifa etmi lenlS, 

Fırka teıkilitımıs, halka Hr• ıltitlrllecellni umuyorus. 

bett ve dürüıt ltir intihabın ruhu· Mecll• Rel81 l'trll•4• 
nu yaf&\lllak için feYkallde çallf• Dün Bü,uk Millet Meellıl ReW 
mıtlardır. Klsnn Pqa Hasretleri Fırka lda• 

Hır Ud .. .ı,.taame tanhm4an 
bpatılmıı .,. ınfllatirleadıtir. 

Alelıundr Karıyorılyeriç 
Yucoslavya Kralı 

Bu n•iJ'•tMIM l klnunu .. ni 
1934 tarihinde Bledu'da yuıhnıt· 
tır." 

Bu vorucu 'mesainin feyizli ve reaine gelerek Fırka reisi Cemal 
ınuvaffal( neticeıiııi ahn -"'adat· Beyle görlltmüt Te !Jtr ırıüddet 
larımızla cidden iftihar edebiliriz. Fırkaı itleriyle meuul ohnuftur.. --................ ------• 
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Türkçe konuşmı-lal Muhtar Beyin 

mantığı 
ll Muhtar Bey, fU mepur tu· 

u zat, Pastör enıtitüıüne yaran 
on frank teberrü etmit 1 CeW 
tar Bey veyahut her hanıi bir •· 

Mübadele komisqonu Yunan şubesi 
müdürü şelırimize feldi 1 

yan Yahudi 
Diınku ıazetelerde, bir mahkeme

nin neticeıini okurken, aklıma bu yaz 
yaptıfnn bir ihtar seldi. Kadıköyün

den aon v•Rurla dönuyorduk. Her aii • 
vertecle, kulak zarlanmızı acıtan bir 
patırdı ile Yahudi fran11zcaıı konu .. n 
kadınlı erl&ekli bir ırupa, nihayet sab
redemedim, ıiiriıltüyü kesmelerini 
ve ıuımalannı ima, rica ve ihtar ettim. 
ihtardan ıonra ıuıtular. 

para11nı iıtediği yere teberrü e
ir. Nitekim mal sahibi olmak, ta
f hakkına malik olmak demek te 

iıtediii aibi hükmetmek de· 

elil Muht11T Bey kazandıiı veya 
ıeçmiı olan paralan dilediji ıi
edebilir. Bu onun Jıaldndır. Kim
'bunun üzerinde ıöz aöylaneie 
yoktur. Nitekim aevıililerinin 
lamu yüz liral&: kiiıtlarla ya

Yunan hükumeti l Ağustos 929 da sahiplerinin elinde 
· bulunmıyan Türk emlakine el koymak istiyor 

aenıinleri, yahut bir aktam hir ya
memlekette yar aafaımda, bir 
z lirayı duman eden 1'onrdala
yabancı diyarda kumarda kay· 

•in, on bin rakamlarile ifade eden 
lan lıir hayli ıönnüıüzdür. Bun
yanında bir adam da yanm mil· 

frangı yab&ncı ~İr memleketin bir 
müe11e1eıine vennit bunda fev
lik yolr. 

nın bir memleketten bir ha,ka 
atrlıtmda hiç fark yok. 

• • • 
Wr l.Jornından meseleyi fazla 

.. lmrııam.alc liznn. Çünkü, ha it ••· 
"""4!k iıteyen hir adamın kulü
hkaraya bıralcıp ta ltir konak sa· 

hir milyonere: 
Atnan canım itte bu da ltenim 

" d • "b• L" 1 B erneıı ıı ı 11ır ıey o ur. u· 
li.k bakımından dejil zevk, keyif 

dan baktıfınız uman mhaıı
-•nuolr mümkün olur. 

ij: 

·ı Muhtar Beyin ıönlü höyle İı· 

Muhtelit mübadele komiıyo -
nu, 19 aiuıtoıta faaliyetini tatil 
edeceği için, taıfiye muamelatı 

har:aretle devam etmektedir. 

Ancak, komiıyonca, timdiye 
kadar hallolwunamıı bir meeele 
vardır: Bu da (1) aiuıtoı 1929 ta
rihinde ıahiplerinin ellerinde bu· 
lunmıyan Türk malları hakkında 
verilecek karar meıeleıidir. Bu 
meeelenin, halli için, Yunan mü -
badele ıubeıi müdürü M. Koıivaı 
lıtanbula ıelmiıtir. 

M. Koıivaı, 1 aiuıtos 1929 se
nesinde sahiplerinin ellerinde bu-

Kaza tahkikatı 

Deniz kazasını gösteren 
bir kroki hazırlanıyor 

Heybeliada açıklarında vuku 
bulan kaza tahkikatı bir iki ıüne 
kadar bitecektir. Bu müddet zar
fmda, YaJovada bulunan motör 
sahiplerinden ikiıinin ifadeleri a· 
lmacak, Ya1ovadan motöre ne su· 
retle yolcu alındığı noktası teıbit 

.ind. antruit kömürü yakan Wr edilecektir. Kaza olan yerde ye-
canım fU nrdifim para ile 

kömür al diyor l'ihi hir fey! ni bir ketif yapılmaıı hakkında he 
iki de kendince haklıdır, nüz bir karar verilmit değildir. 

labilir. Yalnız haber aldığımıza göre va· 
kı; ı porcu uk §ırketı, mütehauıslara 
nif •Mm talftatle ......_t mü- kazanın ne ıuretle vuku bulduiu~ 

muvaffak olamanuıtır. Zaifa d 
lnıntliye yardun •tm.lidir. na air adaların haritalariyle Ira· 

para Yarkea, Y•Plnlık iated'. ZaYf aöeteren bir kroki hazıf'lat· 
._ .. Y için rnuhaldcalc lııi k ı' mala baılamıttır. Söylendifine iniz. r u p 

ıöre, kroki tahkikatı yapan müd· 

T"rk" 
• • • deiumumt muavinlerinden Nuret· 

u 
1
,. •1ede çalıtan, Türlciye- tin beye verilecektir. 

il ır miineVYerin kendi mem. ~~~===~~~!!!!!!!!!~~~~= 
• pek tutuml h • 
1• 1 u, ance lrartr 
1 0 uıunu hir L 

• fanll rneseı .. 
deiıl, lnernleket . "k .•• t tk:ı_ pı11 olo,ı11 e •e taraftarım 
münevverler Yard. k" •-

ır ı ••n· ana vatanlarından .. 
t ı_ once ma. 

va an •eıfederler B onl . uman A 

ann hayatlarında pek rn .. :.vı 
. Meıela pek heıapl L• u un 

ı 11ır adarn hir 
rıınız lı:eıesinin aıt-

ıınane • •onı açar 
VI vatana rabıtası Wrt.. • 

kuvvetli bir hiı hali . il· 
ne ıırnüı. 

manevi tarafı bir ele • • 
r vardır. ' •tın men. 
bizzat Pa t" " 

P .. ı orun en1tit .. .. 
a1tor nazari T uıu 14'· 

ili.o ı un için çalıtbiı 
ratuvannı kura lr 

nezaretinden bile .'; Parayı 
•ınan F lllnadı. 

ran11z lcoygn t . rl . 
tleri ile Paır .. acı en. 

tamaırılarnaya o.:n keıifleri 
tl•dı. o ••. 

kit Paıtör enıtitüıü caalandı, Paıtör 
töhretlendi. Busün dinyanna her ta
rafında ıöhret kuanm•t olan Paıtör 
rrıüe11eaeıi kudretini memleketeninin 
zenainlerine, it adamlarına borçludur. 

Memlek~timizde de ltöylec:e ilim, 
fakat neticede zenıinlerin itlerine Y•· 
rayacak, onların mallarnu, canlarını 

lcoruyacak nice müe11e..ler Tardır. Bu 
ıniiea....._ yalan dnletin <dejil, zen
l'İnlerin yardımım bekler. Çünkü oala
rın lturalara yerecelrleri para, nihayet 
hiİrik lııir kazanç için kolllftuf Wr ıİ· 
aorta lleclelidir. 

Celal Muhtar Be1 Wyle düfiine
hilirdi. Dütiinmedi. Diitiiaceıi itine 
de selirdi. 

Fakat ne yapmalı ki bir ayalı ÇU• 

lıurda l.ir nesil var, bu neıil nezaketi
ni Yabancılara ıöıterdiii ıibi hamiyeti de 
ancak onlara karı• huaaıbr. 

Sadri Etem 

Efen d 1 

lunmıyan Türk emlakine Yunan 
hükumeti taraf andan el konulma· 
sı hakkında komisyandan bir ka· 

rar almak emelindedir. 
Ankara mukavelenamesinin be

tinci ve yedinci maddelerine aö
re, Yunaniıtanda bulunan Türk 
emlaki Yunan hükumetinin mül
kiyetine geçmittir. Ancak 1 a • 
iustos 929 tarihinde sahiplerinin 
ellerinde bulunan Türk Türk em -
liki bunclan müstesnadır. 

Yunanistandan ıelen M. Kosi· 
vas vaziyet edilmek istenen emli.· 
ke ait 250 kitilik bir liste getir· 

FRANSIZ 
Torpitoları 

Dün Cümhuriyet abide
mize çelenk konuldu 
Limanımızda bulunan F ran -

sız torpitoları kumandanı Amiral 

Rive, dün ıabah Franıanan Tür • 
kiye ataıemiliteri Miralay Dö 
Kurson ve ataıenaval Kolonel 

Ruı da refakatlerinde olduiu hal
de torpito zabitan ve efrattan mü· 

rekep bir grupla Taksim meyda· 

nına giderek Cumhuriyet abide-
mtze--ınumazaın btr çe\enk koy· 
mutlar ve aelim rem1i ifa etmit· 
)erdir. 

T orpitolar dünden itibaren her· 
keı tarafından ıezilmeie bqlan· 
mıttır. 

Delliliye resmi 
.Müzayedelerde belediye tara • 

f mdan yüzde iki buçuk tellaliye 
resmi almmaktadır. 

Bur kimaeler müzayedede i · 
haleden sonra muamele tamam • 

lanmıyarak malın sahibi elinde 

kaldıjını, belediyeye resim yeri· 

lemiyeceiini iddia ile devlet fU• 

rasına müracaat etmitlerdir. 

Diler taraftan ıuyuu izale için 

yapılan satıtlarda hiHedarlardan 
biri malı alınca kendi hi11etin • 

den maadaıı üzerinden telli.liye 
resmi vermek istiyor. Belediye 

iıe umumundan almak lazım ıel· 
difini ileri sürüyor. 

Devlet Şurası bu hususta karar 
verecektir. 

mittir. Komisyon, bunların hu· 
kuki vaziyeti tetkik edecektir. Bu 
maksatla Türk heyetiden Ra -
sih beyle, Yunan heyetinden M. 
Pikeondan mürekkep bir heyet 
teıekkül etmiıtir. Bu heyet lis -
tedeki Türklerin hukuki vaziyeti -
ni tetkike batlamı9tır. 

Hukukları üzerinde itilaf ede -
medikleri kimselerin vaziyeti hak· 
kında, bitaraf azanın hakemliği· 
ne müracaat edilecektir. Bütün 
bu faaliyet bu ayan on dokuzun -
da bitecek ve komisyon umumi -
yetle faaliyetini tatil edecektir. 

Rıhtım şirketi 

Mat/O.batını sene beşında 
verilmesini istiyor 
Rıhtım tirketi teıisatı satan a

lındığından muamelatı, t kanu· 
nusani 935 senesinden itibaren 
hükUmet namına yürüyecektir. Bu 

tarihten ıonra, tirketin rıhtım an
trepo itleriyle alakası kalmıya· 

caktır. 

Şirketin teıisatı, yüzde yedi 

buçuk ta dahil olduğu halde 10 
milyon liraya satın alınmııtır. Bu 
para kırk senede ödenecektir. 

Şimdi; antrepolarda meYcut 
bulunan Ye 934 seneıi sonuna ka • 
dar antrepolara •irecek olan et -
yadan alınacak antrepo resmi ve 
tirket tarafından alınması icap e
den aair retimJerin hesapları ya· 
pılmaktadır. 

Bu hesaplar neticetinde, !İrke· 
tin bir kanunusani 935 ten ıonra 
hükUmet zimmetinde matlubu ka
lacak paranın miktarı anlatılacak· 
tır. 

Fakat rıhtım f irketi sene bqın· 
dan ıonra alınacak matlubatı da· 
ha evvelden alıp alakasını kes· 
mek iıtediğinden yüzde muayyen 
bir tahsil reımi mukabilinde bu 
paranın timdiden kendisine ve -
rilmesini hükUınetten istemittir. 

C~enJerde de, bir kahnde Y Ahu· 
dice çıfırtkanlık eden bir Yatandaıa, 

kahvede oturan Ziya Bey ıuımaıını, 

Türkçeyi .. ymaaım öğrenmek istemeyen• 
ihtar etmİf. Yahudi bu ihtara boyun e
ğecek yerde, muhatabına bir yumruk 
Hvunnuı. On bet ıün hapse mabküm 
edildiiini ıeYİnerek okudum. 

• • • 
Vatanclq tiirkçe konut! ihtarnu 

her ferdin ayn ayrı tatbike kaloflll&• 
ıı ne tavıiye edilecek hir feydir ne de 
böyle bir ihtarda bulunmak doirudur. 
Türkçeyi Hyma11nı öğrenmek iateyeft4 
lere biz ancak yazı ile ihtar ve yazdık• 
lannuzı, ııraıı düıtukçe, toplu , ten• 
hüratla tekrar ederiz. En mün .. ibi cı. 
budur. 

Fakat türkçe konupnayanlar .,... 
11nda Y aael Efendi ıibi hem ıu~la " 
hem de süçlüleri vardır ve nihayet he
nim ıibi, Ziya Bey gibi aaaplanna Ü• 

kim olamayan ve Türkiyede, tür4'çe
den gayri bir dilin yilkıelmeaine ta• 
hammül edemeyenler de çoktur."Türli• 
çenin yettiii yerde yabancı aöz ne ... 
rek?" cereyanı her ıün biraz daha 
kuvvetlendik_çe, Rum, Ermeni ve bil· 
haaaa Yahudi vatandaılanmız da bu 
kötü huylarından vazgeçmedikçe, ara
da 11rada bu aibi en 9akalanna t•hit 
olacağımızı sanıyorum. Elde, hiç bir 
vatandat türkçeclen baflıa dille lcon~t· 
maımı zorlayacak bir kanun bulunmı• 
yacaiı için, bazı isim.eter de: "Nuahile 
uılanmayanın hakkı kötektir" diye· 
ceklerini tahmin ediyorum. 

Ya\nıı bu itle bir noktanın gözetil
meıini teklif edec:ejim. Bir ferdin di· 
fer bir f.-di d6Ymni cürümdür. Ceza
n hapistir. Yahuz: Efer dayak yiyen 
türkp !lı:onapnamakta nrar edn llir 
ntandat... clöYeDe ceaa Yerilirken 
....... .,. mubaffefe" aranmalıdır. Yok, 
eier clöriilen, "Türkçe konut" ihta· 
nnda ltulunanaa, o zaman hem tiidrçe 
konu9mayan, hem de wranm c:ezaıı 

"eıbunı müteddede" li hülnnolanmab• 
dır. 

Ben t.öyle dütüaüyonnn. 

Setimi izzet 

Tayyare piyangosu 
bitirildi 

On yedinci tertip tayyare pi• 
yankoaunun altıncı ketidesi dün 
bitirilmiıtir. Büyük ikramiyeler
den düne kalan yirmi bet bin lira 
11339 numaraya çıkmııtır. Dün 
bin yüz numara çekilmiıtir. Teklife henüz bir cevap veril -

memiflir. 

Karahan Yoldaş 
Ankara elçiliiine tayin edilmit 

olan Karahan Y oldatm buıünler
de •elmesi beklenmektedir. 

Altıncı ket idede hiç mükafat 
kazanmamıt biletler birer b.uçuk 
lira teselli mükif atı alacaklardır. 
Dün kazanan numaralar onuncu 
ıayıfamızdadır. 

llllıı111ınııt11rıntn"'"'-"''""""'""'"111nrıııın""'""'""'"''tltll 
Na 1 1 Görüyor? 

1•1ler dofn.,u o.ı..; U-

1 
cezeye ıoaclenniıler.. bu ad lmuliıine neler iUwn eder7 

1 
... Ad~ "Sab!""t" koyuak Daruli-J ... Bu çocuk yann büyaduiiı vakit ı Dehri Efendi - Duıunce1izli;e kar

tı diatiance cloetum! 



Korkuya 
Mahal yok 
-- B~ makaleden devam 
Bugünkü Avrupanm ıiyut va· 

ziyeti tamamiyle normal bir fe • 
kilde olmadığı malUnıdur. Hiç 
bir kimıe buıünden· yarma hiç 
bir harp tehlikesi bulunmadığını 
temin edemez. Bununla beraber 
bugün için, bir az evvel itaret et· 
tiğim!z enditelere mahal yoktur. 

Bir kere 1914 senesinde vuku 
bulan Saraybisna cinayetinin fa· 
ili Sırp tebaasındandı ve Avustur· 
ya • Macariıtanı dağıtarak Sırp 
birliğini kurmak makıadını istih· 
daf ediyordu. Bundan dolayı Sa· 
raybosna cinayeti derhal A vustul"" 
ya • Macaristan ile Sırbiıtan ara· 
ıında siyaıi bir düelloyu intaç et· 
mitti. Bu düello da. ite alakadar 
diğer büyük devletlerin müdaha· 
lesiyle umumt harbi mucip olmut· 
tu. 

Bu defaki Marailya cinayeti • 
nln faili ise ecnebi değil, doğru· 
dan doğruya Kral Alekaandrm 
kendi tebaasından bir Hırvattrr. 
Umumi kanaat, cani ile ecnebi bir 
devlet araaında hiç bir münaaebet 
bulunmadığı merkezindedir. Bu 
itibarla Marailya cinayeti beynel· 
milel bir aiyui ihtilafa mevzu tef· 
kil edecek mahiyette değildir. 

Yugoslavyad'aki Hırvatların 
umumi ıurette ayaklanmaları ih
timaline gelince, bunun da varit 
olmadığını aon gelen haberler pek 
ıyı göstermektedir. Filhakika 
bugün, Hırvatların kültür merke· 
zi olan Zağrepte bütün halk ka • 
tili telin etmektedir. Bu arada 
ltalya aleyhinde nümayİf yapmak 
gibi taşkınlıklar bile vuku bul • 
maktadır. Hırvatların en kesa • 
fetli mıntakalarında, zavallı Kral 
Alekaandrın uiradıiı suikaattan 
dolayı halk bu kadar heyecana 
dütmüt oluna, bir kısım Hırvat • 
Jarın Yugoslavya birliğinden ay· 
rılmak davasına kalkmaları, akıl 
ve mantıkla na11l telif oluna· 

bilir? 
Bugünkü Yugoslavya ıiyaıi 

mevcudiyetinde tek batına b:r 
memleket olıaydı, neticesi tüphe· 
li de olıa, dahili bir karı91khk ih· 
timali hatıra geleb:lirdi. Fakat 
Kral Alekaandr Yuıoslavyayı 
yaptıktan sonra bunun hayatını 
yalnı'z dahili kuvvetlere bırakma· 
mıştır. Ayni zamanda Yugoslav· 
yayı hariçten beynelmilel bir mu· 
hafaza çemberi ile çevirmittir. 
Hem bu muhafaza çemberini bir 

' . 
değil, bir kaç. katlı olarak çevır· 
mittir. 

Fransa ile 
anlaşacak ol 

Kalamış vapuriında ölen kadın 
Çocuğunu kendi kendine düşürmek istiyen 

genç kadın cehaletine kurban gitti 
Dün aaat 14 te Köprüden kal· 

karak 14.25 te Kadıköyüne gide· 
cek olan Kalamış vapurunda bü· 
tün vapur yolcularını heyecana dü 
türen bir hadise olmuftur. 

Vapur, Kadıköy iıkeleıine yak· 
laıacağı eınada birdenbire dur • 
muıtur. Bu hal evvela bütün yol· 
cuları ıatırtmıf, yolculara, vapu· 
run makinelerinde bir bozukluk 
olduğu zannını vermiıtir. 

Fakat bir kaç dakika ıonra b!r 
kadının öldüğü haberi yolcular 
araıında yayılınca herkf.ı bu ta • 
rafa kotutmuf, bu eınada doktor 
gelerek ölüyü muayene etmittir. 
Bu müddet zarfında hiç bir yol· 
cu dıtarı çıkarılmamıttır. "ölen ka· 
dının ayni gün Haıeki kadın haı• 
tanesinden çıktığw anlatılmıttır. 

dır ve Samiye iımini tatımakta • 
dır. On gün evvel Haseki kadın 
haıtaneıine girmiı, kendisine bu· 
rada kürtaj yapılmııtır. Samiye 
Hanı.mm, hastanede çok kan kay· 
bettiği için öldüğü ıöylenmekte 

idi. 
Dün haıtaneye telefon ederek 

bu huıusu sorduk. Bize verilen 
malumata göre Samiye Hanım, 

on gün evvel otuz dokuz derece 
hararetle hastaneye gelmiıtir. Y &• 

pılan ilk muayeneıinde, bir bu • 
çuk aylık çocuğunu dütürmek için 
kendikendine uğrattığı, çocuğu 

parçaladığı anlatılmııtır. Bu va· 
ziyet kartı11nda derhal kürtaj a • 
meliyeıi yapılmıt ve tedaviye gi • 
ritilmiıtir. 

tur. Bu vaziyette hastanede faz• 
la kalmak istememit, evvelki 
gün akrabalarına telgraf çekerek 
gelip kendiıini almalarını bildir • 
mittir. Fakat gönderilen telgraf 
yanlıt bir adrese ı:ttiği için, tel • 
graf iade edilmiıtir. 

Bunun üzerine Samiye Hanmı 
batka doıtlarına müracaat etmit· 
tir. Dün sabah, iki erkek gelerek 
Samiye Hanımı ha.taneden çıkar• 
mıtlardır. 

Haıtaneye gör~, Samiye Ha· 
mm, tedavi esnaıında ve daha 
evvel fazla kan kaybettiği için za• 
if dütmüf, bunun 'neticesi olarak 
ölmüttür. 

dır: . 1 
Birinciıi Tunuıı-10 

kukuna dair niıbet•". .~ 
d .... rı 11'"..J 

lan bir meaele, ııe ~ 
hemiyeti haiz olan ~ 
deki niıbet rneıeleıidJt• 
l'Upanın ıarkında f • 
mai• ve 1 tal ya '}üfGJ'l 
açmaia azmetmit 
meıel.11inde h~ bir f 
namazdı. Mu11olinİ f ""' 
fuıa m&lik olan ltal~ .. 
Afrika kıtaaında a:Y"' 

"' "" mekte haklı oldul11 ._, 

ıenelerce uiraıtı. Şı I 
bu itlen ricat ederek ~ 
kadar kuvvetli otrnadı 

• te A vrupada bu vazı ye . Yaptğımız tahkikata göre bu 
kadın on. ıekiz yirmi yaılarında • 

Samiye Hanım, tatbik edilen 
tedaviden çok İstifade görmüt ve 
on gün içinde uzvt hiç bir arazı 
kalmıyacak derecede !İfa bulmuş· 

Maamafih, ölümün nasıl bir 
ıebeple vuku bulduğu, ayrıca hü· 
kumet doktoru ve icap ederae 
morg tarafından teıbit edilecek· 
tir. · etmediğini itiraf etrrıı~ 

Fakat bu kararı 
vennit değildir. Bu ~ 
ve talebeıi olan Ad0 

muıtur. Munolini A. 
iıyanına kadar Hitle~ 
tiklaline kartı hünnet 

inhisar idaresi 
Mısırda bir tütün 
fabrikası açacak 

Tütün inhiıar idareıi Mıaırda 
Türk tütünlerinin revacını temin 
etmek için bir fabrika açmağa 
karar vermit, yerli ve M11ır firma· 
ar ile anlaşmıthr. 

Yakında faaliyete geçecek o • 
lan bu fabrikanın müdürlüğüne 

inhisarlar idaresi Takıim deposu 
müdüril Ha .. n 'bey l&J'lft eanun!• 

tir. 
Mısır fabrikasının kullanacağı 

Türk tütünleri, İstanbulda itlene· 
rek ve harman yapılarak ora~ 
gönderilecektir. Fabrika bu tü · 
tünleri, güzel ve kokulu sigaralar 
imal ederek satıta çıkaracaktır. 

Uzun zamandanberi Türk tü • 
tünlerine alıımıt olan Mısır halkı 
nın Türk ıigaralarına büyük bir 
rağbet göstereceği ve inhiıar ida • 
resinin bu te,ebbüsünün iyi neti -
celer vereceği ümit edilmektedir. 

lel teahhütlerini mubah za için 
çalıtıyordu. Kral Aleksandrın bu 
faaliyeti, müttefiki Fransa tara • 
fından takviye edild=ği, nihayet 
son Avusturya hadiselerinden 
ıonra f a!;•t ltalya dahi büyük 
tehlikenin Jhrlinden geldiğ:ni gö
rerek Franıa ve Yugoslavya ile 
anlatmak ihtiyacını duyduğu için 
yakın bir zamanda Avrupa s1ya _
ıet aleminde bugünkü karıtıklık
ların bir dereceye kadar -0rtadan 
kalkacağına dair kuvvetli ümitler 
do~muıtu. 

Telefon şirketi Portsait hattı 
Hesaplar tetkik ediliyor 

fakat plan bir türlü 
ele geçmiyor 

İthalat ve ihracatçılarımızı 
memnun etti 

Telefon tir ketinin hesaplarını 
tetkik eden komisyonun reisi, Ce
lal Sadi bey tetkikatına dair iza· 
hat vermek üzere Ankaraya git· 
mittir. 

c::.:.~ı.. .. _.ı~:--~ö·- 1.--!-.---
tetkikatı henüz bitmİ§ değildir. 
Fakat Jimdiye kadar yapılan arat· 
tırmalar, esaslı bir fikir elde etme· 

· \emin etmittir. 

Şirketin ilkteıisat planı bir tür
lü bulunamamıttır. Planı muha • 
faza etmesi lazım gelen hu müeı • 
sese, hükiimetin tebligatına pli. • 
nın mevcut olmadığı cevabını ver· 
mittir. Fakat bunun ehemmiyeti 
yoktur. Çünki.i tesiıatın kaça mal 
olduğu, tirketin iddialarına göre 
değil, h"kiki maıraflara dair ko· 
miıyonun varmakta olduğu neti· 
celere iıtinaden hesep edilecek, 
ispat edilemiyen masraf iddiaları 
nazarı dikkate alınmıyacaktır. 

Hakiki miktarından çok yük • 
sek gösterilen masraflar da, piya • 
aa fiatleri göz önünde tutularak 
layik olduğu hadlere indirilecek • 
lerdir. . 

Şirketin kaça mübayaa edile • 
ceği henüz kararlatmış deiildir. 

Arjantinden Türkiyeye 
yapılan ithalat 

Deniz yollan idareıi tarafından 
ibdaı edilen Hopa - Portıair poı• 
tası, ithalat ve ihracatçılarımızı 

çok ali.kadar etmektedir. 
Bilhaaaa bazı tüccarlar, mal • 

larını bir çok vapurlara aktarma 
masrafından tiki.yet etmekte edi· --, ... ,.._... ......... _.. . 
geçilmi§ oluyor. Diğer taraftan 
memleketimize mal ithal eden bir 
çok tüccarlar da ayni tekilde mal· 
}arını getirerek iıtif ade edecek • 
)erdir. 

Şimdiki halde bu hatta, İzmir, 
Eğe, Karadeniz ve Ankara vapur• 
ları tahıiı edilmittir. tik ıeferi 
lzmir vapuru yapmıttır. lzmir 
vapuru yarın lıkenderiyeye var • 
mıt olacaktır. Önümüzdeki ıah 
günü Eğe, ondan ıonra Karadeniz 
ve Ankara vapurları Portaaide ha· 
reket edeceklerdir. 

Hanover ve Kolonya 
şehirlerinde sergi 

Hanover ve Kolonya tehirle • 
rindeki konıoloıhanelerimizde 
daimi olarak birer Türk mahıul • 
leri nfunne ıerıiıi teıiı edilecek • 
tir. Bu ıergilerde kolayca ihracı 
kabil olan ihracat maddelerimiz 
teıhir edilecektir. 

Türkofiı Ankara merkezinden 
gelen bir tahriralta; bu sergide 
te9hir için icap eden Türk irhaç 
emtiası nümunelerinin temin edi· 
lerek gönderilmesi bildirilmiı • 
tir. 

Ölçülerin muayenesi 

tutmıyacağını anlıya 
Almanya nüfuzunu ~ 
cariıtana doinı te"11 

de 1 talya, rakip ola~ 
nız Franıayı görebildi. 

Muuolini evveli , ..-... , ...... 
rikile ıevketmek ve; 
buriyetile kont~I e ai\\ 

'bı ~8ğ~Lerı~ 
dafii oldu. Hatti />. 
etmit olmak için p.f 
den çekilmeyi bile 
ler Cemiyetinin Al 
göre tadil edilmesi 
zım olduğu hakkın.it 
müıaverede buluncl" 
efendiıinin ıiyuelİl';I 
hukunun müdafaaıı 
cadeleyi Muuolini1' 
Mu11olini AlmanY~ 
Jarunaıı, rnuahedeletİ' 9' 
ler Cemiyeti iılerincl' 
de etmeğe muvaff~ (1 

Anıchlu11 günü fil';
hur etmiı olacakl1· ,, 
olamayınca ~ollf\I~ 
)up edecek har k&1 
ıoıyaliatleri ezınei• 
leri davet ederek lı . 
yanın iıtikli.li "adiıd 

Fakat diktatörl~ 
dalgalannı geri ~ 
Venedikte bulundtı~ 
vuıturyadaki Nasİ 
meyi ümit edip e 
bir ıeyi arzu edip '....:ıifo 
nakaıa edecek del.....- 1 

turya ile AlmanY;• 

dak• b.. e"a ıun ı tn n m "~ 
ıeydi, kendi ıne" .. 
tı. Muuolini onuıt 1"' 
mıı olabilir; fakat . 
olacak bir tıarekeb 

Birinci derecede Yuıoılavya· 
nın etrafında küçük itilaf zümresi 
vardır. Kartılıklı !artlar dahilin· 
de Romanya, Çekoslovakya ile 
l>eraber Yugoslavya birliğinin mu· 
hafazaıını tekeffül etmit bulun • 
maktadır. Bundan sonra Avrupa· 
nın bugün en kuvvetli bir aıkert 
devleti olan Fransa. gene Yugoı • 
lavya birliğinin muhafazasını ken· 
dis:ne euslı bir siyaset yapmııtır. 
Nihayet geçen ıene dört Balkan 
devleti araıında imza edilmit 
Balkan misakının da gene Yugoı· 
lavya birliği için cenup cepheain· 
den bir deıtek olduğu 9üphesiz 
dir. 

Bütün bunlarla beraber, Kral 
Alekaandr, sulhun muhafazuı i· 
çin ıon zamanlarda büyük bir fa· 
aliyet aarfediyordu. Bir taraftan 
Bulgariatanı Balkan misakı çerçe· 
veıine ithal etmek, d=ier taraf· 
tan ltalyaı He aralarmdaki anla • 
tamamazlığı bertaraf eylemek 
çarelerini anyordu. Bütün bu ça· 
releri arar1Cen mevcut beynelmi -

Kral Alek,Andr ile FrPnsız Ha· 
riciye Nazırı Bartunun ölümleri 
bu ü.m'tleri gölgelendirmiş ise de 
bütün biitün söndürmüt deP.ildir. 
Gerel< Yugo!'lavyac'a, gerek Fran· 
ıada vukl'lrıdı esaslarını tasvir et· 
t;ğimiz ıiyaıetin tahakk\\ku için 
bundan aonrl'l ~a r.alışmağR karar 
verilmistir. Bu kararın tatbiki 
iki muhterem ıiyaaet lcurbanmın 
tazizi icin. bu memlehctlerde ?Ge• 
ta 1'1r milli vazife telakki edilmel(.. 

Dün kambiyo müdürlüğüne ge· 
len bir emirde Türk parasını 'koru· 

ma kararnamesinin 12 inci mad • 
deıi mucibince Arjantinden Tür· 

kiyeye yapılan ithalat mukabili 
hiç bir 9ekilde döviz müaa•desi 
verilmemeıi bildirilmittir. 

Görünmez kaza 
Büyükdere kibrit fabrikasında 

bir kaza olmuf, fabrikaya ait ve 
9oför Hayrinin idaresindeki kam· 
yondan, tidetli firen yapıht neti· 

Haziran nihayetine kadar mu• 
ayeneleri yapılmuı lazım ıelen 
ölçüler, büyük tehirlerde yapıla • 
mamıtbr. Bu vaziyet ka11ıımda, 
lktiaat Vekaleti müddetin birinci 
teırin ıonuna kadar uzatılmasına 
karar vermit tir. 

tedir. 
Zanned\yonız ki. bütün bu iza· 

habmız, Marailya cinayetin:n ya• 
kın bir zamanda bevnelmilel bir 
felaket getirmesi ihtimaPn"den 
korkanlan tatmin edebilir. 

Mehemt ASIM 

ceıinde fırhyan sandıklar, Seba· 
hat ve Samiye isimlerinde iki genç 
kadını ba,larından ağır surette 
yaralamıttır. Tahkikata batlan • 
mıttır. 

Şehrimizde Eminönü, Fatih, 
Beyoilu, Kadıköy mıntakalarında 
ayar memurlarmdan mürekkep 
gruplar damgaaız baskül, kantar, 
terazi tartı ve ölçülerini muayene 
etmiye "f'e damıalamaia t,qla • 
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Libya, kapının altından süzülüp 
giden yılanı takip etti .. 

.... ,..,utlar mabuduna yemin ederim ki, Mısırlı kadın, Atosya'nın odasına girdi •• 
Ve bu sırada hükümdann temiz yürekli zevcesi uyanık değildi! ,, 

A~adan iki ıün bile ıeçmemiı· ı 

Bır ıabah T aıpa henüz yata· 
an kallcmamıflı. Sarayda de· 
bir ıeaaizlik vardı. 
Ha11a kumandanı ıevıiliıini 
iıi ıibi kolay ıöremiyordu. A· 

ihtiyar ıarap bekçiıinin de· 
leri çıkaçak mıydı? 
Kapııımn önlinde konuıan ca· 
)erin Mizleri de elhette bot ve 
a11ı delildi. 

Dlrlnın Libyayı ha11a kuman· 
ından kııkanclriı anlatılıyor • 

upa yataimda yatarken, bir· 
hire oda kapısından içeriye 'hir 

uzandığını ıördü .. 
Kimdir o? 

İye seslendi. 
Cene o ! Saray 'IMkçiıi. .• 

Benim aıilsadem ! 
iyerek içeriye ıirdi.. Kapıyı 

kapadı.. Tupamn 1-fı 

a durdu. 
- Asilsadem, &enim MU çok 

etim TardıT ! dedi, k J&f& 
hafi191ik :JaPm&dım ama .. 

ka111 hiç kimsenin f enahk 
a11na m.ydan Yermek de iı· 

eın. Duyduklarımı ve gör· 
_ ımı aoyıeuıege geldım. ne-

• dinler miıin? 
upa dojnıldu: 

SiJJe bakalım ihtiyar! 
a1 bekçiıi anlatmala 'batla· 

Diri bu ıal»ali Jc ..ı er enuen 

d
aTJna ıitti. Zevceıi odada 

z ı.. Ve y••-~md 
Hük"' d -. a UJUyor

um ar saraydan uza.Jdq-
ıonra, oda1-n d ] k 

yuka o atma 
rıya çıJctım. Atoıyanm 

oduı önünde irim· ~ k 1 m evene-
&l'fl ~~· 'biliror nıuıun? 

~--~~-!-111!!11 
Güneı m&budü 

içeri1e ıiriyoruın (Atoaya) yı Ö· 

lümden kurt&racaiun !,, dedi. 
- içeri ıimıeıine mani olma· 

dm mı? 
-Naaıl mani olabilirdim?! Hii

kümdarrıı zevceıini bir yılanın 
terrinden kurtaracak olan insana 
el uublrr mı? 

Taıpa yerinden fırladı. 
Süratli •dımlarla koftu.. Oda· 

aından dıtarıya çıktı. 
Ha11a kumandanı Mreırh icadının 
odaıına gidiyordu. 

Llbva. zehirli yılanı. hükiim· 
darın hiç lcimseye zararı dokun· 
mıyan kanımı öldürmek için mi 
iıtemiıti? 

T upa, Mısırlı kadırvn oda11• 
na ıittiii zaman, kapının önün • 
de dolatan 'bir cariye ile karıda,. 
tı: 

- Li&ya nerede? 
- Yataiında ... 
- Garnıek iatiyorum. 
- Şimdi uyuyor.. Bir .. at 

ıonra ıCSrehilirıiniz ! 
-Uyuyor mu?! 

/ Cariye önüne bakarak ayni ke· 
limeyi tekrarladı: 

- Evet •.. Uyuyor. 
T ospa, ihtiyann rüya gördüğü· 

ne hükmederek geri dönmüıtü. 
Libya akılıız bir kadın değildi. 
Zehirli yılanı (Atosya) nın o· 

dasına ıötürmenin ve onu zehirle· 
yip öldürmenin kendiıine neye 
mal olacaiım elbette takdir ede· 
bilirdi. 

Taspa, odaaına döndüğü 7.a· 
man, ihtiyar bekçinin ayni telit 
ve heyecan içinde titremekte ol· 
duiunu aördü.. Ve ıakalından 
tutarak: 

- Koca bunak, benimle alay 
mı ediyorıun? diye bağırdı. 

ihtiyar ellerini göisünün üs· 
tünde kavu,turarak, yeni doğan 
giineıe döndü: 

- (Mabutlar mabudu) na ye· 
min ederek, tekrar ıöylüyorunı 
ki, Libya yılanın petinden (A· 
tosya) nın odaıına ıirdi ve &en 
l>unu ıörünce kotarak ıize gel· 
dim. Son yıllar içinde yalan söy· 
lediiimi hatırlamıyorum, uilza· 
dem! Bana itimat et! Libya, çok 
asabi idi.. içeriye girdiği zaman 
hükümdarın temiz yürekli karıu 
uyuyordu. Ben orada Libyadan 
bqka kadın ıeai ititmedim. 

- Libya11 timdi yataiıDCla 7•• 
tarken ıördüm.. Sen onu rüyada 
sörmü11ün ... Senem!. .. 

ihtiyar boynunu bükerek dıf&• 
nya çıkarken kendi kendine ıöy· 
leniyordu: 

- Ben mi rüya ı6rüyorum .. 
Yoba •en mi aldatddm .. ? ! Banu 
yanndan eTel anlıyacağız .. O va· 
kit 1Hriitürüz ..• 

(Devamı var) 

Nefretle ıerilcdi, kollarını kal· 
dırdı: 

- O adam mı? .. l§te bunu ya· 
pamam ... O adamı sevemem ... 

- Seviyorsam sahiden değil 
Nesrin .. O bizi mahvetmek için 
nasıl rol oynadıyıa, buıün de ıen 
ı ol yapacaksın .. Yavaf ya vat ona 
sokul ... Kendini beiendir, ıevdir, 
kf'ndine onu eıir et ... 

- Peki ama niçin! 

- Bizim çocuiumuzu Mehme-
din çocuğunun yerine koyan mu· 
~.akkak odur ... Seni elinin içinde 
tutabilmek için o çocuğa güveni -
yor herhalde o Mehmedin izini 
!<avbetmemittir. 

Nearin bir müddet dütündü. E
ğer Feyyaz, Dilf erip Hanımın eı • 
rarını bilmeseydi, eier o 11r elinde 
silah diye bulunmasaydı, Celilin 
heıabı doğru olurdu. 

- iki ıene var, ki Feyyazın 
artık bana yaptırmak iıtiyeceği bir 
~ey yok. 

- Kimbilir? 
- Peki, mademki istiyonun, 

dediiin aibi yapacağım .. Ama bir 
•artla. Evveli ıen ara. Bulamadı • 
ima, bulamayacağına kanaat ıeti· 
reyim .. Yokta o adam ıokulmak • 
tanıa ölümü tercih ederim. 

- Böyle söyleme Nearin. Her • 
halde felakete yakamızı lbıraka· 

caktık ... Hem Feyyaz bir daha bi· 
ze kötülük edecek oluna, buna ce· 
aaret ederse ... 

- Ne yaparsın? 
- Onu öldürürüm. Hakkım yok 

mu buna? 
- Hayır. 
-Neden? 

- Ne olurıa olıun, bizi cinayet 
birleıtirmemelidir. 

lıte böylelikle, Nesrinle Celil 
iıtikkldea balatetmeie baıladı • 
lar. Gene ümide kapıldılar. Birlet• 
mek, beraber mes'ut olmak akılla u 

nndan ıeçti. 
Şimtek ve gök ıürültüaü ... 
Celil: 

• 
Yazan ; Seldmi lzzet. 
- Nasıl hayır? .. Ya nerede? 
- Siıinle beraber deiil miydi? 
- Sen bili uyanmadın aali • 

ha ... Ne aöylilyonun?. 
-Aman beyefendi, bu &ava• 

da hanımefendi nereye ıic:ler ! 
- Sokaia mı çıktı? 
- Sizden biraz eonra hemen 

çıktı • 
Celilin alnı kırıfb. 
Acaba Şahende ıüphelenmit 

miydi? ... Onu takip mi etmitti?. 
Yok canım, böyle ıey olamazdı. 

Dütünmeğe bile dejmezdi ... Ha • 
yır, muhakkak iskeleye inmit ola· 
caktı. Fırtına çıkınca, balıkçı kulü 
belerinden birine girmitti. Fırtma 
nın geçmeıini bekliyordu .• 

Bunları dütünüyor ama, Clütün 
düklerine kendi inanmıyordu. U
zun bir müddet sustuktan ıonra 
ıordu: 

- Hanımefendi nerev• 1rittiii· 
ni ıöylemedi mi? 

- Hayır efendim. 
Celil odada dolatmaia \;qla • 

dı ... Bir ıaat böyle belrledi. Sonra 
pencereleri açtı. Y afmur dinmit • 
ti. Uıaktan uzağa g8k aürlüyor
du. Şahendeye ne olmuttu? Nere
ye gitmitti? Nerede kalmııtı? 

- Sen odana çık, 'ben hanıme
fendiyi almağa gidiyorum. 

Kö§kten ok gibi fırJadr, iskele
nin yolunu tuttu .. Etrafta kimıe• 

ler yoktu. Çartıda, kah•enin Bnün 
den geçerken Oiuza rast ıeldi. 
Çocuk: 

- Beyefendi eledi, J;at;am ıizi 
çok bekledi. isabet, ki ıelmedi· 
niz ikiniz için de hayırlr oldu. 

Cem çocuğu bir kene.ra $ekti: 
- Aktam üatü yanımdaki ka· 

dını biliyoraun ya? 

- T abif, ıizin hanımınız ... Bu
rada onu herkeı bilmiyor.. ~ma 

babamın da hava bozması eleme• 
si tuhaf oldu ... Artık ihtiyarlıyor. 

- Baban burada mı? 
- Kahvede. 
- Karım ıizin eve gelmedi 

mi? 
- Gelmedi &eyim. 

(Dttam ec1ecelı)" .. 

upa, ıbtıyar bekçiyi L 

inliyordu. meraa· Fransa ile ltalya 
uyuşacak olurlarsa 

Gizli nüfus 
Umumi evlerde doğan 

çocuklar nasıl tesçil 
edilecekler? 

-fırtına ıeldi, dedi, haydi ar
bk kötke ıir. Yarın ıece ıene bu 
ıaatte burada bulutalım, kat'i ka· 
rarımızı verelim. l•••••••••••• .. ı 

-Peki. Vapurculuk Kiminle k&l'fı1aıtm çalnak 

Mısırlı kadınla •• ·ı d •1 ' -ı za enı' 
ı e. Eneli etrafın balcnı . 
Ji ıii d' a dı. 

rme ı. Ben arkad-'-· ard•- L• • • aaı ._.. uırının kena---- . 
L'b ···- ••n· . . ı ya oda kapısını açtı 

a ıçeriye lirdi. ·· 
y anlıı ıörmüı olma 
o aaatt ku Yuın? 

e uy dan uyanın 
Cözleriaıe itiınad az. 
dem! Hiikümaa ı~ vardır, 
an ltt" u__ r ıwıeı doi-

ı ı. •nnırh bdın (Atos· 
nm odasına rirerkeıı 
koıtınn: "Orada hu arbaın-

1c ., d" aaatte ne 
ıın. ıye IOrd .,_ um. 

ne cevap Yerdi? 
:Yanına ._.__'

-umauıtıun: "Hü· 
rın erken kalktığını d 
lce d" • · uy-n ı11nı ıörnıe'- .. 'b 
l .ı· a uzere u· 

ıe uun. HaJL-ı~· L--. . uu.ı o uwnden 
ııtmıı. Döneceı· 

• . un ırrada 
pının önünde .. -'-I . 

L • çor.,.. enap ya• 
ıııır yılan ıördii-. MalA 

-· ıumya t1ırl1YUD.. Yılandan kork~ 
Halbuki b:~'-·· .ı "-\Ubuarm zeY• 

yrlandan ~ole korL 8 aar. unu 
erek yılanı kapının ö . d .. .. k. nun en 

ıoturme ııtedim. yılan ka· 
altınd•n V.eriye d ~- .. . • • -~ o••u ıuzu• 

cıttı. Kapının kilitli olmadı• 
biliyordum.. YaYqça açtan, 

_. Baş tarafı 4 fhtctl sayıhda 

F,... il• Warl tepilııi mı ri,i kalNI 
.-- keluliaiaden d• wasiD olan 
FnnMam claha t.irük llir deniz OT• 
"Yetine sahip olmak hakkını itiraf etmiı 
'Y&Zİyetteclir. 

Frama ile ltalya arumda tepiD 
....... WIJaapa 5oYJ.t Ru•7Dlft u MiJ. 
Jetler c.a.i7etiae puari üwiDe, AT· 
rus-da bir müddet iPıı :reni ltir IM:r· 
nelmilel münaMbetler si.temi doiura· 
cakbr. Bu aistemde herlcH Hitlerin a· 
Je,laiM aömnüı n Almanya, Ma aann 
~ karktaiu ilaata n· 
ziptiae dütmiı olaCllktır. Harpten eT• 

wllri muvueae aisteminia yerine AT· 
rupa tarihinde :reni ltir tec:riiM olan 
mansenesialik bbn olaaıktır. 

Gizli nüfuıun teacili için verilen 
mühlet 15 tetrinienelde bitiyor. 
Bundan sonra müracaat edenlerin 
evrakı viliyet idare heyeti tara • 
fından tetkik edilecektir . 

Kayt için müracaat edenler a· 
rasında bazı kadınlar gizli nikah· 
la bir kaç koca ile evlenmiılerdir. 
len bir em!rde, ürk paraaını koru· 
rulmaktadır. Erkekte bunu ka • 
bul edince çocuk nüfusa kaydedi· 
liyor . 

Umumt evlerde doian çocuk· 
lar, anneleri tarafından bir erkek 
gösterilse bile bu erkelt kabul ~· 
dilmiyerek nüfuıa yazılmaktadır. 
&ılann baba hanesine sıfır konu· 
Bunların baba yerlerine sıfır ko • 
unluyor. 

- Dur bakayım, sana yazabi • TUrk Anonim 'lrkett 
lir miyim? 

- Tabir ... Peymanın ıadakati· lstanbul Acentabğı 
ne eminim. Liman han, felefon: 22925 

- Öyleyıe yarın gece ıörütü • 
rüz. 

- Peki canım. 
Candan öpüttüler. Nesrin köt· 

ke girdi, Celil yola koyuldu. Köt· 
kün önüne ıelince duraladı. Birin 
ci kat pencerelerinden hafif bir ı· 
tık süzülüyordu: 

"Şahende beni beklemiı ola • 
cak,, diye dütündü ve titredi: 
"F ırbna çıktı, beni denizde zan • 
nettiii için merakta çıldırmıthr.,, 

Ve batını sallayarak mırıldan -
dı: 

- Biçare Şahende ! 

Trabzon Yolu 
Sakarya v.f~'!':W~4 

Pazar aiinü saat 20 .._ c;.. 
lata nhlmundan hDmok Clcllt • 
te: Zoqulclak, laüola. ~ 
Samıun, 0Qe, Onla, aa.-.. n. 
nWu, Ginle. T......_ n Rh.,. 
Dönüıte ilanlara Ui'NteD Of " 
Siinnae7e~. 

lzmit Yolu 
Cuma, Pa

zar, Salı, Çarşam-

Almanya IMana tehaımnil etmeM ili· 
le, bu ıiıtem devam edemez. Almu:r• 
7a Nazi iclareai albada Ye yahut onl• 
nn :yerini tutacak idare albada qeç 
An"Upaam teraitini lrüal ederek AT· 
ııapa7a iltiluık Mecektir. O aaman 
timıiikiadea .... ,..ni Wr aiat.a or• 
taya pbc.aktırı Birlik ldtmü. Eter 
buna maahar olur.U, :yalım l.ir atide 
harp tehlik•i de Mrtanf edilmit olur. 
KuTYetJI mGttefilderi olmryaa "" tara· 

....,.._. ................................... """...... ~ .... ,.!llftl.,. 

Dütüncelerinden silkindi, anah 
tarla kapıyı açtı. Yemek odasına 
girdi. Masanın üstünde yanan lam 
bayı açtı. 

ba günleri bir vapur uat 9 da 

Tophane nhbmından kalkar. 

fı yahm onun tecarisı.iae kartı koy· 
malr niyetini tafıpıa Clnlederle çeml
mit olan ltir Almanya Hnelerce zafer 
ümMılile mücadele edemez. 

Elhet ki bu vaktinden enel T• Juıd. 
diıaden fala w tahmindir.,.,.... ile 

İtalya araaında doatluk paktı imzalım· 
malı. Bu iki deYlet ltirlepnedilcçe daima Kanapenin üzerinde hizmetçi 
sözden ileri aitmeyen deniz ailihlan- uyuyordu. 
nıa tahdidi hakikat olmalı. Milletler - Neye burada uyuyorsun!. 
Cemiyetinin sulh •uifeıini müeaıir Hanımefendi beni beklememi söy 
bir teJrilde ifa edeceiinc karıı olan Ü· 1 d •? 
mitler yeniden canlanmalı. Iıte Avru- j e 1 

• 

pa birliği için ciddi bir tetffl>üate hu- J - Hayır efendım. 
lunmadan eTVel yapılma11 lazım celen - Hannnef endi odaıında mı? 
ııeyler bunlardır. - Hayır efendim. 

Karabiga Yolu 
Cumartesi, 

rarşamba g6nterl nat20 Y 1 de TophlDC 
nbhmından bir vapur kaltu. Gidiş 
ve dönilşre mutat fılıelelerı \Jlrar. 





Soldan: Kocaeli ve Bursa fUDpİyonlan maçtan enel - Galataıaray lıtanbul ıpor maçmdan bir ıöninüı - latanbulı poru 1-0 yenen Galataaaray takımı 

Lig maçlarına başlandı 
alatasaray 1-0 Istanbulsporu, Vefa 4-1 Süleyma· 

niyeyi yendiler. Maçlar güzel ve çetin oldu 
n muhtelif sahalarda bir 

İ mühim futbol maçlan yapıl· 
latanbul liı maçlarına bat· 
• Bursada yapılacak Tür· 
futbol birinciliği maçlarına 

edecek 1ıtanbul grupu bi -
İği m~larının da ilk tasfi • 
yapıldı. 

P birinciliii müıabakaları 
lltmı diğer ıütunwnuzda o • 

ıınız. Bu kısımda lig 
nnm tanilatmı veriyoruz. 

" en mühim maçı Tabim 
da yapıldı. 
ta•aray 1 - l•t.•por O 

i hafta evvel §İ)t iç.in tam iki 
t kar ılaşarak sıfır sırıfa beta· 

kalan ala asaray ve Islan • 
Por takımlarım, kur'a lig 

ın daha ilk baftaıında 
kar,ı karırya setinnifti. Kar· 

"841L111n bir hayli çetin olacağı 
.. akb. FUha:kika çetin, fa • 
~el ve çok baTeketli bir maç 
tık. 

. saat. o? altıda Be,iktaş • 
arı beyın ıdaresinde batlan-

mızılılar nihayet on dördüncü da· 
kikada kazandılar. Kornerden 
gelen top uygun bir vaziyet alan 
liırahimin kafasiylc: lstanbul Spor 
kalesine ıirdi. Bu sayı lstanbul 
Spora yeni bir can verdi. Oyun 
tekrar müsavileımiye yüz tuttu. 
Yirmi dördüncü dakikada topla 
beraber Galatasaray kalesine on 
metre yaklaıan Retat topu dıtarı 
atarak mühim bir fırsat kaçırdı. 
Maçın bitmesine on dakika kala 
iki taraf ta bu neticeyi kabul et -
mitçesine hedefsiz bir oyuna ba§· 
ladılar ve maç. bu suretle bitti. 

Yalnız üç. dakika kala hakem 
lstanbul Spordan Raşatla Gala • 
tasaraydan F aruku ıahadan çı • 
karmak suretiyle cezalandırdı. 

GörUşler 

Dünkü maç.ta lıtanbul Spor mü· 
dafilerini bilhaasa Samihi fazla 
sert bulduk. Hele yaptığı bir iki 
favl kendiıinden katiyen beklen • 
mez §eylerdi. lstanbulspor takı· 
mı umumiyet itibariyle far;la si • 
nirli aörünüyor.. Bunun neticesi 

nbul Spor takımında ba • auhacim hattı hareketlerini iyi tan 
ej~'me Yoktu. Galataıar~; zinı edemiyordu. Kısa paa tekli 
1 .ıse. ~anyal, Kadri ve Mü. çok ihmal edilmitti. Bunun için· 
rın ıltıhakiyle tam k d dir ki arık pasları, hava vurutla• 
1 t a rosu- 7 h mu, u. rını Galatasaray müdafaası da a 
"nci devre çok seri ve lı k iyi karıılryabiliyordu. 
ı d 1 a en • l h a ı. ki tarafın da d h Galatasaraya ıe ince; mu a • 

1 a a çok ed h ı· e emanlarla takım ku cim hattı birinci devr e ay 1 

~ oyun hevesiyle hızın::;~ gevıek oynadı. ikinci devrede de 

dıyede tutuyor, iki taraf ta rakip kale önünde lüzumundan 
erecede sert "k çok fazla kombinezon yaptı. Şüt 
·· ' çevı ve atak 
uyordu. çekeceğine paı veren, paı verece-

ara, tilt maç iine tüt atan oyuncular gördük .• 
d L: ının manzara• 1 K d . k 

ana temiz ve y"k kt" Haf hattmda İbrahim e a rı ço 
topun baz u se 1

• iyı'ydi. Bazan topu ikinci plana 
ıya k an göz açıp ka -

adar bir kaleden "'b.. alıp gol fırsatı kaçıran rakip mu • 
e gittiji oluyordu. ilk o:b:; haciınlere lif yetittirmiye çalıf&D 

rın Takıim stadında bir maç ya• 
pılacaktır. 

Ka,dıköyünde 
Fener sahasındaki maçları, ar

kadaşnmz şöyle yazıyor: 
Vefa 4 - SUleymanlye 1 
Sıra birinci takım maçla•na 

gel mitti. Vefa takımında Yahya, 
Namık, Gazi Halil gibi dört o• 

' Y\lncu eksik; Süleymaniyede de 
Burhan yok .. Sahaya her iki takım 
muntazam bir halde çıktı. 

Hakem Selahattin bey rahatsız, 
yerine Cafer bey (Fenerbahçe) 
hakem seçildi. 

Oyun, günün en mühim oyunu 
ve bu sene şimdiye kadar olan 
maçlar araamda pzellik itibar~ 
le iyi bir müsabaka.. V ef~ çok a• 
henkli, güzel oynuyor; o kadar ki 
seyreden halle bu aüzel oyunu 
takdir etmekten keadiai alamıyor, 
SüleymaniytJiler de buna muka • 
bele için çahtıyorlar. Fakat Vefa 
çemberi gittikçe daraltıyor; adeti 
on bet dakika tek kale oynadılar. 
Süleymaniye tehlikeyi duydu, ka· 
le önünde topluıdı ••• 

Son derece güzel aimılann ol· 
duiu •nada, Süleymaniye vazi • 
yeti yavat yavat düzeltti .• Oyunu 
açtı .• Bir aralık top Vefa müdafi· 
(erinin arkasına dü,tü, ayni anda 
kaleci de dıtarıya çıkb, top çayır 
da f alao yaptı, müdafiler yetiıe
medi, kale bof... Danıtın iyi bir 
vurutu, ve gol: Süleymaniye - 1 
Vefa-O ••• 

Türkiye birincilikleri 
Dün lstanbul grupu maçlarına 
Beşiktaş sahasında başlandı 

Ay sonuna doğru Bursada ya· ı çekiyordu. Betiktat takımmda 
prlacak Türkiye futbol birinciliği Hünıü Bey dün rai muavin mev
maçlarma iıtirak edecek anıp kiinde oynamıtbr. 
ıampiyonlarım takip edecek maç.· 
laıra dünden itibaren batlanmıtbr. 

lstanbul anıbu: latanbul, Ban· 
dırma, Babkeıir, Çanakkale, Ko· 
caeli, ve Bursa f&mpiyonlarmdan 
terekküp ediyordu. Çekilen kur· 
aya göre dün Bandırma ile Balı • 
kesir, Kocaeli ile Buna, latan· 
bul ile Çanakkale karıılatlılar. 

Band1rma 3-Bahke•lr O 
Maçlar Be§iktaı sahasında ya· 

pılacaktı. llk maçı Bandırma ile 
Balıkesir şampiyonlan yaptılar. 
iki tarafın da oyun hneai yerin· 
deydi. Fakat Bandırma takımı • 
nın OJ'UD ilerledikçe daha airr 
bastıiı sörülmeie 'baflandı. Ban
dırmanın bilhusa muhacim hattı 
çok iyj oynuyor, sağ içle ıol açık 
dikkati çekiyordu. Neticede Ban· 
dımıa ıampiyonu aıfrra brtı üç 
sayı ile Balıkeair taknnnat yeneli. 
l•tanbul 8 - Çanakkale O 

İkinci maçı lmnbul ile Çanak· 
kale ıampiyonlan yaptılar. 

latanbul tampiyonu Be • 
tiktatın, rakibine ıöre bir 
hayli alır basacaiı tabii idi. Fil • 
halrika latanbul birinci dewede 
bet ıayı çıkardı. Seyirciler bu 
sayıların ona çıkacağmı tahmin 
etmeğe baflamıtlardı. Fakat tah· 
minler doiru çıkmadı. tttanbul, 
çok enerjik oynıyan Çanakble 
tampiyonu kartıaında ikinci dev• 
rede ancak bir sayı çıkararak ne
ticeyi 6 - O kazandı. 

C-nakkale tamiyonunun kuv • 
vetli rakibi kartrtında yılmadan 
çalıtmaıı, seyircilerin takdirini 

Buraa 4 - Kocaell 1 
Üç.üncü maç Bursaı ile Kocaeli 

pmpiyonlannı kartılatbnb. Bat
lanııç Kocaeli takımı lehine ıel • 
mit ve Kocaelililer daha beıinci 
dakikada ilk sayılarını çıkarmıt • 
lardı. Fakat oyun ilerledikçe va
ziyet değİfllleie, Bursanın oyunu 
rakibini geçmeie hatladı. Maç 
bittiği vakit Bursa, bire kartı dört 
sayı ile kazanmıttı. 

Yarınki maCjlar 
Çekilen kuraya göre yarm 

Bandırma ile lstanbul ıampiyon • 
lan dömi final maçmı yapacaklar, 
bu maçın calibi de aalı aünü Bur
ıa ıampiyoniyle kartılatacaktır. 

Mera•lm yapllmadı 
Dün, bu müıabakalar dolayı• 

ıiyle geçit resmi ve merasim yapı· 
lacalctı. Y uıoslav Kralı Hazret • 
lerinin ölümleri dolay11iyle mera• 
ıim yapılmamıı, bayraklar da ya· 
nya kadar ç.ekilmittir. 

Dünkü maçlHda, teJkilit reiıi 
Erzurum mebusu Aziz Beyle fut. 
bol federaıyonu reiıi Hamdi E • 
min Beyler de bulunmutlardır. 

DICER GRUPLAR 
Uıak grupu: lzmir ıampiyonu 

Upk ıampiyonunu 3 - O, Aydm 
tampiyonu Denizli tampiyonunu 
4 - 1 ; Konya grupu: Konya 
ıampiyonu Afyon ıampiyonunu 
4 - O, Ankara tampiyonu Eıki· 
tehir ,ampiyonunu 3 - 2; Sam· 
sun grupu: Trabzon ıampiyonu 
Gireson ıampiyonunu 2 - O yen• 
mitlerdir. 

ada Galataıarayın 'b" .. Avninin bazı hareketlsrini ken • 
ı ör·· .. ıraz agrr akı dk 

1 un~yordu. Fakat dev• disine y tbrama ı • 
ıında agırbaımak daha 

01
.:. Bu •ahadakl dl§er ma~lar 

Oyun birdenbire parladı, Vefa 
alanları çoialttı; gene Süleymanİ• 
ye çember içinde, bir penaltı oldu, 
fakat hakem üç maç idare ettiiin· 
den olacak, yorgun kotup göre • 
medi. Bunu Süleymaniye aleyhi • 
ne bir sayı takip etti. Hakem, onu 

da, nedense göremedi, veremedi •• l~İİİİİİ.İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi;İİmİİİİİİİİi;; 
Fakat bundan sonra, Muhtete • 

ul Spora geçti D ç K Bu sahada bundan enel kartı· 
d .. . . evre so • la .. n takmılardan Galatasaray B 

ogru ıae lstanbul Sporun r--
a müdafaa bati takımı lıtanbul Spor B takımını 

lik al&ınetleri bel~;n~da ne • bire kartı dört, Galatasaray genç 
Galatasaray ~ıy~ bat: takımı, latanbul Spor genç atkımı· 
n istifade d m;. acımlen m ııfrra kartı üç, Topkapıtakımı 
· e eme ıler · Dev· da Beylerbeyi takımıDı ikiye kartı 

• ci devre a . h bet sayı ile yendiler. 
er G 1 Ynı ızla batladı Galataurav - Fener 
a t ~ •laaaray muhacimle • Galatasaray lokalinde batlıyan 
l a ~ . v~aha hesaplı oy • Voleybol maçlarında da Galata • 
~n ıbçın lataaaray takımı J saray ile Fenerbahçe kartılatmıt • 
agır asmaja b lad b" . 
devred be . &f ı ve ı • lar, Galatasaray takımı galıp ıel • 
• e Ih hatlı tehlikeye mittir. 
ıyen JstanbulSpor kaleıi bu Galataa.ray - Franaızlar 
arka arkaya bir kaç tüte ve Limanımızda bulunan Franıız 

e g3ğüı genniye mecbur torpitolan futbol talnmiyle Gala· 
Galibiyet golünü San Kır • taaaray birinci takımı araıında ya• 

min güzel, sıkı bir tütü, oyunu 
1 - 1 berabere bitirdi. Vefa bu 
devr~nin sonunda 10 kifiyle oy· 
nadı. 

ikinci devre hatladığı vakit, 
Vefa oyunu hakimiyeti altına al· 
dı. Çok sıkı akınlar yapmağa 
batladı. Paılatarak ilerliyen ileri 
hattı birbiri ardı sıra, Mustaf anın 
Muhteıeme verdiği paslarla, En • 
verin iki ıüzel !Ütü Vefayı 3 - 1 
haline getirdi. Süleymaniyeliler 
de sinir hakim oldu; hakem evve· 
li. Danıtı, sonra da rakibine fena 
bir tekme vuran lskenderi dqan
ya çıkardı. 

(Devamı 9 unca •yıfada) 

934 - 935 Liğ maçları vaziyeti 
1 inci H A F T A - B 1 R 1 n C 1 K Ü M E 

Kuhiplerin adı 
Galatasaray 
İstanbul spor 
Vefa 
Suleymınlye 
Feoerbıhçe 

Btşiktaş 

Beykoz 

1 inci 
Beylerbeyi 
Topkapı 

Kasımpaşı 
H!llt 
Eyüp 
Albnorda 
Anıdola 

Maç adedı Galibiyet Mağlt\blyct Attığı gol 
ı ı o 1 
ı o ı o 
ı 1 o 4 
ı o ı 1 

HAFTA - ikinci KÜME 
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mı ı. 
Eskişehirde kaçakçılık 1 

YARIN 
Dlaya Alevıeaır 

şiddetle takip olunuyor 
Eıkitehir (Sakarya) - lnhi • 

aarlar bat müdürü Aziz bey Af -
yon ve civarındaki tetkik ıezin -
tiıinden dönmüttür. Aziz bey 
gezdikleri mıntakada kaçakçılık 

ile yakından uiraımıt ve bilhaı • 
sa Sandıklıda bir rakı yapıcısını 
ele verdirmittir. Önceden alınan 
tertiplerden ıonra Sandıklıda 

f Üpheli olan bazı evler anıızın 

baıtırılmıt ve bu arada eıki tel • 
graf müvezzii lbrahimin evine de 
girilmiıtir. Diğer kaçak~ılar, ev • 
lerindeki rakıları yerlere döke • 
rek bu aeferlik yakayı kurtara • 
bilmiılerae de, lbrahim bu işi ta • 
mamiyle baıaramamıf, bir gü • 
ğümdeki bir kilo ıekiz yüz ıram • 
lık rakıyı telef edememİ!tir. Ya -
pılan araıtırmalardan ıonra rakı 
güğümü meydana çıkmış, ve ıa • 
manlıkta da üzüm cibreleri bu -

lunmuıtur. Delilleri belli etmek 
için bu cibreler de teıpit edilmiı, 
ve lbrahim ihtiıaa mahkemesine 
ıönderilmit, muhakemesine de 
baılanmıt tır. 

Bu ayın üçünde de Emirce ol· 
fundan Mutahba gelmekte olan 
jandarma ıüvari onbaıııı O.man 
efendi, yolda, Çalınlı lımail iımin 
de bir adamın hareketlerini fÜp • 
heli ıörmüt ve uf ak bir ar attır • 
ma üzerine merkumun yükünde 
77 kilo 300 ıram kıyılmış tütün 
bulmuştur. 

Karapazarlı Hüseyin, İbrahim 
Aliden de korucu Emin ile arka • 
daşı Hüıeyin ve Mehmet 97 kilo 
500 ıram tütün yakalamıtlardır. 
Bunlar da mahkemeye verilmiş • 
lerdir. Kaçakçılık takibatına tid • 
detle devam edilmektedir. 

Uşakta spor hareketleri 
Garbi Anadolu mıntaka birincilikleri 

Uşak stadında yapılacak 

Utak halkının spora meraklı 
ve alakalı olduiunu pek yakın

.dan bilen ve ıpor itleriyle pek ya· .., 
l<ından alakadar olan Utak mer· 
kez vefutbol heyetleri umumi 
merliezle anlqarak Garbi Ana • 
dolu mıntalca: birinci\\klerinin U -
şa1i stadında yapılmasını temin 
etmiıtir. 

Bu haberi duyan ıpor merak -
lıları mıntakamız fut bol ve mer -
kez heyetlerinin çok yerinde o • 
)arak yaptsiı ve muvaffak olduğu 
bu letebbüıten ıon derece miite • 

Jıa11iı kalmıtlardır, 

Be, mıntaka birincisi bu cu -
madan itibaren yeni ikmal edi • 
len Utak ıahaıında çarpıfmaia 
baılıyacaktır. 

Uıak - Son ilave edilen te .. 
eiaa\larclan M»nra Uıak ıeker fab· 
rikaaı 5 Teırinievvelde pancar 
almı§ ve şeker çıkarmağa hatla • 
mııtır. İf kanunu çıkmadan şe • 
ker f abrikaımın tatbik ettiği 8 
ıaat çalııma usulü bütün iıçileri 
sevinç içinde bırakmııtır. Fahri -
ka gece ve ıündüz çahtıyor. 

Dahiliye Vekaletinin Belediyelere 
avsiye ettiti yangın söndürme aletleri 

Dahiliye y ekil~inden vilayet· ı nakil arabası, bir arazöz, ıehrin 
le re ıelen bır tamımde lıtanbul büyükliijüne kifayet edecek ka ~ 
adliye sarayının yanıını miıal göı dar motopuıııp bulundurmalıdır. 
terilerek belediyelerin yangın Aro:ıöıler üç bin kilo hanıule taıı· 
ıöndürn14~ aleti temin ve tedarikle- yacak kudrette o)mahdır. Mot(;r 
rini istemittir. arazöze ıaatte kırk kilo metre 

Bu tamime göre vekalet yangın 
ıürat verecek ve 120 derece meyil· 
li yokutlara çıkabilecek kudrette ıöndürme aletleri etrafında tetki

kat yaptırmıt ve belediyeler ıçın 
olmalıdır. 

ıayanı tavaiye ıöndürme aletleri-
nin fU tertipte olmalarını teıpit 

eylemittir: 
Yaridatları nokıan olan beledi

yeler için el ile iıliyen yangın sön· 
dürme tulumbaları, bir kaç el tu• 
lumbaaı küçük yerlerde yanıma 
kaqı klfi bir tetbir ıanlabilir. 

Bu tulumbalar hem su emmeli, 
hem de ıu vermeli, yani alaviralı 
olmalı dil'. 

Bu tulumbaların ıu hazineıi i· 
ki tane hortum ağzı bulunmalıdır. 

V aridatları fazla belediyeler 
motörlü yangın ıöndürme aletleri 
kullanacaklardır. 

Ancak bunlar da düz ve arıza· 
lı arazi üzerinde su nakletmek 
mecburiyetinde olanlar için ayrı 

bazı tartları ihtiva etmektedir. 
Düz arazi üzerinde ıuyu bol, bü -
7ükçe belediyeler ayni zamanda 
eokaklannı da ıuluyacak itfaiye 
teçhizatına malik olacaklardır. 

Bunlar da efrat ve diğer söndürme 
le1'asımnmı nakline mahıuı hir 

Manisa Yıldırım 
spor birliğinin 

temsil kolu 
Maniıa, - Maniıa Yıldır1m 

ıpor birliii ıeçen sünkü içtimaın· 
da temsil kolunu ayırmıt ve kolun 
rejiıörlüğüne Hayri Beyi tayin et• 
mittir. 

Hayri Bey, Maniıada bir se • 
nedenberi bulunmaktadır ve aı• 
len Kaıabalıdır. Bir sene zarfın· 
da oldukça meıbuk hizmetleri gö
rülmüttür. 

T emıil kolu yakında dört per• 
delik "Atk ve kan,, piyesini vere• 
cektir. 

Ylıdırım spor birliği ayni za • 
manda muzik kolunu da ayırmıf, 
§efliğine de Kadri Beyi seçmittir. 
Bugünlerde birliğe ait bir kaç pa..,. 
ça. muiik aleti muvakh\ten veril· 
diği yerlerden iıtirdat olunacak • 
tır. 

.. .. . . uzum ve ıncır 
fiyatları 

Türk ofisi lzmir şubesi 
piyasayı ehemmiyetle 

tetkik ediyor 
İzmir, - Türkofiı lzmir ,u'be· 

ıi müdürü Ali Bey, Vali konaiına 
siderek üzüm, ve incir fiatleri, 
ton iddialar ve bunların mahiyeti, 
yaptıiı teıirler etrafında Vali Pa· 
,aya uzun uzadıya izahat verlm,, 
ve bu meyanda, alınma11 icap e· 
den tedbirler etrafında Türkofi· 
ain mütaleaıını bildirmittir. 

Türkofiı, ıerek ne,riyat ve 
rivayet suretile duyulan teyler, 
gerekse piyasanın aldığı ,ekiller 
ve harici istihbarat üzerinde 
mütemadiyen tetkikat yaıaakta• 
dır. Fakat bu hıuıta azami ke • 
tum davranılmaktadır. Her hal• 
de piyasada bazı gayri tabii hare· 
ket ve tesirler olduğu muhakkak 
gibidir. 

Avuıturya maliye nezareti 
müsteıarının riyasetinde tütün 
mübayaaıı için lzmire ıelen he • 
yet, Türkofiı müdürü Ali Beyi zi· 
yaretle tütünlerin mübayaa ve A· 
vuıturyaya aevk ıekileri, tediye 
ıarUarı etrafında bazı dileklerde 
bulunmuıtur. Heyetin talepleri• 
nin tetkik ve tervici, ancak hüld~· 
met merkezinin aalihiyeti dahilin
dedir. Onun için bu dilekler, 
derhal lktııat Vekaletine bildiril· 
mittir. Eıaı itibarile, bu heyet, 
mıntakamızdan bu ıene külliyetli 
miktarda tütün alacaktır.. Mah -
sulün zaten az ve nefiı olması ha
..M~•• ~ ~ w ........ _fi.. 
atle satılacağı i<atidir. Hariçten 
alıcıların çoğalacağı da ıöylen • 
mektedir. 

Piyasa, yakınlarda açılacaktır. 

Soygunculuk 
Aziziye ile Ortaklar 

arasında 
lzmirden Aydına gelmekte o

lan Yıldız müe11eaeıine ait ve 
§Of ör Dedenin kullanmakta oldu• 
ğu ticaret e9yaıı yüklU bir kam • 
yan, Aziziye ile Ortaiklar araaın• 
da ansızın bir taarruza uiramı, • 
:tır. Taarruz grup ateti halinde 
ıilln atmak suretiyle haıladıiın• 
dan toför durmak mecburiyetin • 
de kalmıştır. Bunun üzerine hef 
altı kiti oldukları söylenen ve hü· 
viyetleri henüz anlaıılmıyan terir· 
ler makıatlarını icraya hatladık • 
ları şırada arkadan gelmekte olan 
diğer bir kamyon da vaka mahal· 
lil)e yetişmittir. 

Bu ikiııci kamyonun toförü Çi
neli Mehmet vaziyeti derhal kav· 
radığmdan yol kesenleri korkut -
mak maksadiyle sürekli bir atet 
açınııtır. Bundan ürken soygun • 
cular iti yarıda bırakmak mecbu· 
riyetini hi11etmişler, meçhul bir 
ıemte ıavuıup gitmitlerdir. 

Ancak giderlerken ellerine ee· 
çirdikleri bir bavulu bırakmıya • 

~=:Çeviren : A. c. Yazı "u. sı : 1I 
Biraz yükıekte bulunan ame • ı man tayyarelerine artık 

le haıtahanesini tam ortasından I mıthr. Bu top ıürültiill" 
ikiye ayrılmııtı. Onun yanında ce herkeı: 
ihtiyarlar yurduna bir fey olma • - Düıman tayYal' 
mııtı. Yalnız hava tazyikinden Diye yataklarındd 
dolayı pençereleri kırılmııtı. iatemitlerdi. En e~el 

Biraz daha yukarda bulnan lu Griıori Koılof bal 
yeni park teaiıatı ve ormanlık iırmııtı. Bajırırked il 
darma dajınık olmuflu. Buralara da dııarıya atılınıt .. 
her halde pek çok bomba iıabet aaniye ıonra bitap bir 
etmit olmalıydı. Bu yükıek nok • fire Mariyanın kuca .... 
ladan ıehire dojru bakılınca, İn· mitti. 
ıan cehennemi bir ~anzara kartı· Şimdi bütün 1alo11 
ıında kalıyordu. Bir çok enkaz a· ıüknet içindeydi. H 
raıından mütemadiyen alevler çı· ya Koslofu 'bin ~h 
kıyordu. Japon tayyareleri henüz ya~ağına yatınnıtt•· 
çekilip gitmediklerinden ölüm ra sert bir aeıle: 
yajmuru bütün tiddetiyle devam _ Rahat oturunuı! 
ediyordu. 0 . b ... .. ,,e 

Ş h. h . d 'Ik hl'k ıye agırmıs _..4 e ır aatanesın e ı te ı e b 1 aJılaıır . zere u unan yar 
baberlerı alınır alınmaz yarahla- d .. it . t' Ond" .... rını uze mı§ ı. 
rın ve haıtalarm yattıgı yataklar l 1 t kin . ne yc.ra ı arı eı 
hemen kaldırılarak asanıörler va· aJI 
ııtasiyle yer altına nakledilmeğe - Daha dütn1 
batlanm19tı. Haıtalar orada ze - nerede! T opları11ııı 
birli gazlere kartı mahfuz "Olan ediyorlar!. 
mahzenlere yatırılıyordu. En ıon Diye bağınrn9tı. ~ 
18 numaralı haıta salonu bu su- nur ki o aralık gard 
retle nakledilecekti. Çünkü bu rek yatakları birer "•~ 
ıalon hemen aıansörün yanında ğa ba§lamı9la!'dr. 
bulunuyordu. 18 numaralı salo • ancak dört yatak ıı 
nun hasta bakıcısı olan .hemtire kat yan yana iki • 
Mariya her zaman olduğu şenliği- için nakliyat hiç d 
ni ve tetaretini muhafaza e • vam ediyordu. 18 11 

derek, heyecanda olan hastaları londa 16 yatak bU 
tatl sözlerle teıkine çalıfıyordu: hastaların az zam•" 

- Merak etmeyiniz, rahat ya· şağıya indirileceiin~ f 
tınız. Hepimiz vakit ve zamanın.. Fakat artık vakit te 
da yetişeceğiz. Dütman tayyare- Çünkü ilk boını,.1'1 
leri aelinceye kadar biz çoktan J'lflamııtı. 
'JSll•"'•• ... ......._:._ ...-•·l#iiZ. •A>.t- :ı'lçııarhv ...... _,~ 

ğız .. aiyorau.~ , ıansöre yerleıtirdik. 
- Hemtire Mariya, mahzenle- diıi de aralarına 8 

re hakikaten zehirli gaz nüfuz yanlardan biriıi: 
etmiyor mu? - Haydi düğ,_# 

- Hem~ire Mariya, m~hzertin aşağıya ininiz!. ,,.~ 
üzerinde bütün tavanın kalınlığı Bunu ıöyliyere~ 
ne kadar?. Düıman bombaları mir kapılarını dı 
nüfuz edemez mi? mıttı. Hemtire _111 - Hemıire Mariya, sıra ne va· b ıırr basar asmaz asa ·- JAf 
kit bize uelecek? Neden bu kadar . ..ır· 

• mitti. Hemtıre ~· 
ıeri kaldık? rına bakarak: 

_ Hemıire Mariya, tayyare •_ Şimdi aıai•d' 
tealeri geliyor. Acaba bunlar dün· 

. ., tık kurtulduk. d 
man tayyareleri mı. 't 

Fakat küçük bı itte her yataktan böyle bir ıea ··t 
çıkıyor, bir sual ıoruluyordu. bir aademeyi 11"\J 

H•r yataktan bir feryat, bir inilti yarı yolda kaJmııU· 
iıitiliyordu. Fakat hemıire Mari· rar düğmeye b•• 17;11 
ya bunlara kartı büyük ıeıipi çı· NnlÖr yerinden 
kararak: yordu. Yaralılar: 

- Suıunu:ı: baka)'J1ll !. Haydi 
liep bir arada bir ıarkı ıöyliyelim. 
Şarkı ıöylerken VJ.ktin ıeçtiiini 
duymayız.. diyordu. 

Bunu söyledikten ıonra aU:ı:el 
ıeıiyle bir ıarkı aöylenıeğe b la• 
mıttı. Yarılılardan baııları ya -
vaı yava§ ona iltih•k etmi§lerdi. 
Nihayet bütün aalon hep bir ağız
dan güzel bir tarkı ıöylemeğe 
ha,lamı,lardı. Bu eınada asan .. 
sörler mütemadiyen itliyerek hU· 
tün haıtaları ve yaralıları zemin • 
tiklere indiriyordu. 

Fakat ilk tayyılle topları düı· 

1 aylık 
S aylık 
1 aylık 

rak beraberlerinde ıötürmüıler • )erin kullandıkları ıili.hlar Aman 
dir, , mavzereridir. Jandarmamız hay· 

Bu bavulun içinde üç yüz lira dutları tiddetle takip etmektedir. 
değerinde kıymetli eıya bulundu • Bugün yarın elde edilecekleri mu· 
iu .söylenmektedir. Maamafiyli hakkaktır. 
zarar bu kadarla kalmıyor, taar • • • 
ruza uirıyan kamyondıtki iki yol· Salih Paşa Adar.aya gıttı 
cudan biriıi elinden, diieri aya• 
ğından yaralanmıttır. 

Hadise mahallinde l;ulunan 
kapsolların cinsine bakılırsa şerir-

Adana, - Adana fırka kuman· 
danlıiına tayin edilen Salih Paşa 
danaya geldi. Hükumet erkanı 

tarafından karıılandı. 



üteveffa kralın 
• • 

merası mı 
ı Baş t.araıı 1 lncl aayıfad&) 

ruvazörün Splite mvvaıala • 
hükumet etkant j}~ ayan ve 

öre, bütün memlekette 9 teı· 
san meclisleri mümeullleri, 
i ve askeri memurin hazır bu· 
aktır. Yapılacak bir. ayini 
kip halk tabutun önünden 

ektir. 

aat 1 O da tren, SpEtten hare· 
edecektir. T erne, hükumet 
ile ayan reiıi, mehusan ikin· 

ıi bineceklerdi. 
ren Zagrebe saat 21,40 ta 
salat edecektir. Zağrep iı· 
unda bütün mahalli resmi 
lar ile mülki ve aıkeri er • 

e cemiyetler müme11illeri ha 
lunacaktır. 
te9rin:evvel ıaat 5 te tren 
pten hareket edecek ve sa· 

,40 ta Belgrada vasıl ola· 

lgrat iıtasyonunda niyabet 
at mecliıi azaaı ile hük\imet 
1• ayan ve mebuaan mecliı· 
ümeuilleri, aıkeri ve mülki 
' milli kültü cemiyetleri 
'bulunl\caklaTdrr. 

ra, Kralın nati iıtaıyondan 
rayına nakledilecek ve ora· 

b;r ayin yapılacaktır. 
17 tetrinievvel tarihlerin· 

t 6 dan l 2 ye kadar halk 
in önünden geçecektir. 

yarısı Kralın ceıedi Belgra• 
yük kilisesine naklolnacak 
da 18 tetrinievvel sabahı, 

un istirahati için büyük bir 
iyin yapılacaklll'. 
dan sonra Kralın nafi Op
kiliıesine götürülerek ora • 
ei merasimle defnolunacak· 

Yevll~'ln ~uaollnlye 
te,ekleUrU 

a, 12 ( A.A.) - Yuıoslav· 
Tekili M. y evtiç M M 'b" • . uso-
ır te9ekkür telaraf k 

1 
• r çe • 

talyanın K"al Aleksa d .. n rın 
munuebetiyle duyduiu le· 
re cevap vermiıtir. 

lya Krahnı kimler 
teman edecek? 

a, 12 ~A.A.) - Prens Ay
e Savoıe • Aoıte ·ı K • d. ı e ont 
ı ı Collero Kral 1 k ' e ıan • 

cenaze merasiminde it 1 
temsil edeceklerd' aya 

ır. 

ON YUGOSLAvYADA 
MATEM ÇANLARI 
at, 12 (Hususi) tı· 
1 - an e a tı aylık matem • 
el t 934 ~roıramı· 
e kadar t~n 9 .~•aan t 935 
lan 16 d er ıun ıuikaıt 
'k an 18 e k~dar he-
ı a f aııla ile k'I' l , l ı ııe er m 
arını çalacaklard •· 

iN: ır. 

ya, 12 (A.A) 
garada sara· 

1 
- • ~uiün 

'teveffa Y y nın kılısesin-
drın . . uıoılavya Kralı 

ııtırahati ruh .• 
y 1 u ıçın 

. apı 11111 ve bund 
lıçe ve bütü h a Kral 
lunmuıt n anedan er • 

ur. 

iSTE: 

ia, l2 (Hususi) _ . 
ında öl H . Marsılya 

en arıciye N 
rtunun milli ce azın 

.. "1 d naze meraai· og e en s 
onra Yapılacak-

vasiyeti üzerine teıekkül eden 
saltanat niyabeti meclisinde, ev· 
velce de bildirdiğimiz gibi Prens 
Pol Karayorgiyeviç, lve- Pero -
viç, Stankoviç bulunmaktadır. 

Kral Aleksandrın yeğeni olan 
ve kralın vasiyetnameıine göre, 
naibi hükumet ilan edilen Prens 
Pol Karayorgiyeviç 27 niıan 1893 
senesinde Petre~burg - Şimdiki 

Leningrat - tehrinde doğmuJ • 
tur. 

1!'12 senesinde Belgrat erkek 
liıeıini bitirdikten sonra Londra· 
daki Oksfort darülfünununa de-
vam etmittir. 

Burasını bitirdikten ıonra za • 
bit olmuf ve hu veıiley]e dünya • 
nın her tarafını dolatmıt ve gör • 
müıtür. 

Fevkalade hüınü ahlak ıahibi 
olan Prens ayni zamanda Yugoı· 
lav Salibiahmer cemiyetinin reisi 
idi. Ve bot vakitlerini çok sevdiği 
ziraatle geçiriniyordu. 

Prenı Pol 1923 ıenesinde Y u
nan Prensi Nikolanın kızı Olıa 
ile evlenmit ve bundan iki erkek 
çocuğu olmuftur. Biri 1929 se· 
nesinde doğan Alekıandr, öbürü 
de 1928 senesinde doğan Niko

la .. 
Dr. iVE PEROVlÇ 

28 ajuıtoı 1881 senesinde Her
ıeıovina civarında doğmuştur. 
Liıeyi Zadrada bitirdikten 10nra 
Zağrep, Praı ve Peıte ünivenite
lerinde hukuk tahıil etmi9tir. 
• Bundan sonra hakimlik mesle· 
ğine gimıit ve senelerce muhtelif 
yerlerde müddeiumumilik, ve ha
kimlik apmıttır. 

1921 senesinde gösterdiği bü : 
Yük ehliyet üstüne Dalmaçya u • 

murni valisi olmuı ~ orada ltal
Yan hanini ortadan kaldırıp Yu· 
goalav hanini atılamak huıusun • 
da fevkalide yardımı dokunmut· 
tur. Bu esnada ltalyanlarla ya • 
pılan bir çok müzakerelerde Yu • 
goılavya diplomasisini muvaffa • 
kiyetle temsil etmittir. 

Bundan 10nra hariciye vekale
tinde çalıımıt ye Avrupanın bir 
çok yerlerinde yazife almıtbr· En 
•on olarak ta hariciye vekaleti 
müıtetarhimda bulunuyordu. 

Dünkü maçlar 
..... Rıs tarafı 7 inci sıvıfıd:ı. 

Vefa, 3 - 1 vaziyete hakimdi. 
Süleymaniye 9 'ki9iye indi .. 

Bu 11rada arkıtan Süleymaniye 
müdafaaıı bir de hatalı hareket 
yaptı. Vefalılar attılar, Enverin 
güzel bir plasesi Vefayı 4 - l va· 
ziyete getirdi. 

Bu denede Vefa il erili, ıerili 
güzel oyunlar gösterdi. Kalecile• 
ri Huluk üç putan Alinin tehlike· 
li bir tütünü kurtarmak ıuretiyle 
oyunu 4 - 2 olmaktan kurtardı. 
Vefalılar 'bugün halka ıüzel bir 
oyun seyrettirdiler. 

Ka•ımp••• 2 - Hllll O 
Bir zamanlar kümesinin birin • 

cisi olan; çok oyuncaular kaybe • 
den Kasrmpafa futbolcuları geçen 
senenin ikinciıi olan (Hilal) ile 
ırüzel bir çarpıtma yaptılar. 

Oyun ıüzel, zevkli, heyecanlı 
oldu. Bir kaleci hatuı Hilali O -

ırat, 12 (Husuıi) - Yeni 
avya kralı ikincı· p· 

ıyer ya-
8.35 le Belarad I • a vaaı o· 

r · Tahta oturmaa .. 
ı munue-

muazzam bir cena~~-
azrrlanmaktadır ' 

Paris, 12 (A.A..) ,- Havaı a• 
jansı muhabirinden: 

"Fransız - Yugoslav doıtlu· 
ğunu muhafaza ediniz,, bu sözler 
kralın ıon sözleridir ve bir vasi· 
yet kıymetini haizdir. 

Bu itibarla, Fransanın harici 
aiyueti hiç bir değiıikliğe maruz 
kalmıyacaktır. Ve Yugoslav hü· 
kiımeti 1 bütün Yugoslavlar çocuk 

- kralın efradında ıaflarmı sık· 
latbrmıt bir halde durarak, F ran· 
ıız ittifakından ayrdmıyacaktır. 

Bütün matbuat bu fikri izhar 
etmektedir. 

"Eko - dö - Pari,, ıazetesi fun• 

farı yazmaktadır: 
"Şimdi, Belırat, Bükreı ve 

Praır hük6metleri, bu kadar feci 
bir şekilde inkitaa uiramıt gö • 
rütmelere devam için, M. Bartu • 
nun halefinin tayinini beklemek • 
tedirler ve Fransız - İtalyan, 1 • 
ta]yan - Yugoslav münaıebatı • 
na ait dosya, f Üpheıiz ilk açıla • 
cak olan dosyadır.,, 

Yugoslavyadaki münferit le • 
zahürat hakkında, gazeteler Bel • 
grat hükumetinin soğuk kanlı Ye 
tedbirli hareket edeceiine emin • 
dir. 

"Pöti • Parizyen., e göre, Yu • 
ıoılavya mahafili, ıuikastı Bel • 
ırat hükumetinin siyaıetine düt • 

' man dahili unsurların bir nüma • 
yifİ teklinde görmek istemekte 
ve mesuliyetleri beynelmilel sa • 
hada aramaia temayül etmekte· 

dir. 
Belçika, Yugoslavya krallariy· 

ri, "Ekselsiyor,, gazetesinin 
zarı dikkatine çarpmaktadır 
gazete bu ölümlerin Fransız d 
lannr gelip bulduklarını kayı 

mektedir. 
"Jurnal dö Jönev,, in bir 

grafma göre, Annemaasede t• 
kif edilen iki Yugoslav dn, 
Klemen gibi, Fransaya gir 
Almanyadan gelmiJlerdir. 

SUiKAST SIRASINDA 
OTOMOBiL KOLLANAN 
ŞOFÖR NELER ANLATIY 

Marailya, 12 ( Husuıi) -
suikast tahkikatı süratle iler 
mektedir. l)ral Alekıandr il 
Bartunun b:nmiş oldukları o 
mobili kullanan şoför, bu fev 
ade hadiseyi töyle alatmı§tır 

Tam Borsa meydanına gi 
ken, arka taraftan gelen on o 
tabanca sesi duydum. Taba 
sesleri, Kralı tiddetle alkışl 

halkı fa~ırttr. Derin bir sükut 
tarafı kapladı. 

am bu eınada birdenbire 
tıdan iri yarı, fevkalade ku 
ve orta yatlı bir l'!dam ahaliy' 
rarak iki el:nde iki tabanc 
belirdi. Herkes arkadan d 
lan ıilah sesleriyle menul ol 
ğundan bunu çok geç görd · 
Katil halkın çığlıkları araa 
bir kaplan gibi otomobilin ça 
luğuna 11çradı. 

Bu tekilde yapılan bütün 
sallarda ilk önce ıoför öldürü 
ğünden ben fevkalade kork 
Fakat vazife batında ölmek 
o esnada hızlaşan otomobllin 
atini arttırarak idare etmeğe 
ladım. Bu tekilde adamın 
vazenesini kaybederek dütec 
ni umuyordum. Ayni zam 
beynimde patlıyacak ta ban 
bekliyordum. Bütün bunla 
ıaniye içinde oldu. 

Birden dört el tabanca d 
du. Katil her iki eliyle biri 
atet ediyordu. Halkın çığlı 
İnsanın tüylerini ürpertiyordu 

Bir an geri baktım. Aleks 
hiç kımıldamadan duruyord 
katil tabancayı kendi beynine 
yamıştı. Bu esnada ıüvari po 
lerden biri yetiserek kılıcı ile 
disine vurdu. Suikaıtçi yere 
tü. 

Halk Kralı ıağ sanarak al 
liyordu. Ben iıe her ihtimale 
tı ıürati çoialtarak doğru h 
diyenin önüne geldim. He 
karıılayıcılar arabaya atıldı. 
ve Bartuyu kucaklıyarak içe 
aldılar. Ben de girdim. 

Meğer benim bir fey olm 
ıandığım zavnllı Kral çoktan 
müş. Bartuyu ameliyat yap 
için hastaneye götürdüler ve b 
de tevkif ettiler~ 

Askeri fabrikalar U. müdürlüğünde 
P.aıarhkla ahnacağı illn edilen 310308 adet luilaıile kıpa 

zarfla münıkas111 ilin edilen 34238 adet ateı tuğlaları teYbide 
paıarhkla 20· 1O·934 tuibinde ahnacağı ve taliplerin buna g.Sr 
mürıcaatlerı. ( 6609) 

Darüşşafaka Müdüriyetinden : 
Talebe için münakasa ile dahili ve harici elbise, ve pazar• 

lıkla 350 adet ka.ket yaptırılacaktır. Etbiıeye ait tartları öi· 

renmek iıtiyenlerin her gün ve münakaıaya iıtirak etmek üzere 

T efrİnievvelin 17 inci çarıamba günü saat 9 da. 

Kasket nümunelerini ıörmek istiyenler her gün ve talip o· 

lanlar T eırinievvelin 20 inci cumartesi sabahı saat 9 da Nuru· 

oamaniyedeki Cemiyeti T edriaiye merkezine müracaatları 
(~1'7\ 



Tayyare iyangosunun un u 
keşidesinde kazanan numaralar 

25 bin lira kazanan 2327 
2837 

2381 
2965 
3086 

2405 
2986 
3127 
3713 
4396 
4972 
5926 
6291 
6801 
6988 
7679 
7882 
8336 
8866 
9136 
9328 

2678 \ 
3044 

7065 
7207 
7267 
7399 
7728 
7853 
8087 
8153 

11339 

2binlira kazananlar 
10987 23435 

1500 lira kazananlar 
1116 1593 . 9255 11236 

20448 

1000 lira kazananlar 
1071 2813 5369 18347 

20007 20597 21293 

500 lira kazananlar 
410 858 1096 1137 

1315 2005 2156 2825 
3456 3664 3696 3726 
3747 3939 4519 4531 
4888 5011 5452 5473 
5677 6003 6179 6237 
6296 6312 6574 6589 
7064 7156 7316 7841 

7983 8430 8677 8946 
9138 9158 9436 9861 
9927 10084 10135 10233 

10233 10283 10496 10551 
10849 11096 11133 11167 
11549 11944 12831 12896 
13241 13283 13923 13992 
14065 14353 14406 14527 
14550 14929 15342 15611 
15728 16691 16809 16897 
16965 17234 17294 17499 
17841 18148 19125 19138 
192fi8 19274 19322 19508 
20054 20889 21541 21829 
21869 22086 22527 22622 
23053 23068 23311 23321 
23405 23613 23792 24468 
24928 

200 lira kazananlar 
303 712 1381 1557 

2396 2526 3491 3524 

4064 4126 5046 5521 
5586 5829 6467 6486 
6591 6685 7058 8039 
8251 8401 9275 10206 

10416 10851 11808 11860 
13442 14310 14522 14554 
14649 15765 16927 17228 
17508 18445 19742 20266 
22722 22876 23942 

70 lira kazananlar 
223 266 399 456 
958 11S2 1328 1506 

2149 2286 2534 2839 
3139 3186 3191 3527 
3593 3814 4043 4221 
4236 4354 4471 4481 
4571 4592 4641 4793 
5093 5101 5108 5162 
5175 5375 5496 567ı 
5709 5973 6849 7319 
7382 7752 7942 8176 
8607 8759 8983 9054 
9495 9557 9745 10236 

10633 10873 11432 11593 
11636 11648 12355 12447 
12879 12861 . 13352 13766 
13823 14216 14668 14856 
14912 15353 15416 15483 
15630 15823 15849 16132 
16243 16402 16420 16821 
16881 17620 18044 18220 
18481 18539 18714 18751 
19003 19043 19521 19528 
20023 20144 20623 20696 
20794 20869 21336 21375 
21903 22040 22157 22287 
22522 22905 22909 22927 
22995 23060 23077 23603 1 
23634 23812 23900 239281 
24085 24373 24694 24915 ı 

50 lira kazananlar ı 
22 24 31 180 1 

261 293 378 443 
540 576 602 635 

1013 1141 1695 1988 
2002 2003 2099 2170 

3055 
3595 
4181 
4800 
5646 
6009 
6631 
6873 
7244 
7842 
7964 
8491 
9008 
9263 
9611 

10385 
10896 
11368 
11605 
12114 
12874 
13449 
13807 
14349 
15148 
15924 
16053 
16333 
16692 
16994 
17357 
17916 
18750 
18965 
19145 
19917 
20938 
21198 
21406 
21951 

3608 
4245 
4894 
5733 
6010 
6670 
6957 
7392 
7846 
8052 
8510 
9122 
9267 
9813 

10742 
11046 
11424 
11805 
12500 
12949 
13781 
13917 
14507 
15564 
15955 
16089 
16368 
16751 
17117 
17492 
18452 
18879 
18979 
19398 
19946 
20989 
21242 
21777 
21996 

22126 22126 
22369 22518 
22874 22943 

10208 
10746 
11069 
11470 
12060 
12623 
12967 
13793 
13940 
14569 
15592 
15998 
16275 
16586 
16910 
17250 
17557 
18645 
18939 
19014 
19401 
20702 
21023 
21260 
21870 
22059 
22196 
22705 
23064 

23189 23225 23421 
23957 23995 24047 
24172 24492 24673 
24849 24854 

3354 
3784 
4693 
5368 
5952 
6585 
6821 
7000 
7803 
7930 
8462 
8988 
9250 
9449 

10260 
10835 
11201 
11578 
12079 
12753 
13200 
13804 
13943 
14948 
15692 
16044 
16304 
16605 
16962 
17271 
17790 
18736 
18961 
19096 
19907 
20806 
21079 
21285 
21934 
22097 
22290 
22845 

23095 
23463 
24056 
24736 

8198 
8338 
8494 
8678 
8823 
8913 
8990 
9233 
9427 
9614 
9644 
9758 
9919 

10080 
10363 
10554 
10692 
10864 
11085 
1121S 
11358 
11438 
11681 
11967 
12101 
12340 
12444 
12522 
12804 
12980 
13020 
13088 
13109 
13375 
13407 
14374 

40 lira kazananlar 

13777 
14006 
14161 
14292 
14490 
14634 

45 
216 
394 
547 
681 
799 
834 
934 

1090 
1368 

1476 
1546 
1835 
2182 
2585 
2829 
2915 
3068 
3245 
3479 
3517 
3635 
3991 
4118 
4355 
4589 
4903 
5180 
5382 
5502 
5685 
5766 
5974 
6079 
6262 
6342 
6397 
6436 
6733 
6872 

88 
259 
409 
548 
685 
819 
842 

1011 
1184 
1431 

1502 
1560 
1979 
2335 
2724 
2845 
2956 1 

3106 
3254 
3492 
3525 
3722 
4073 
4123 
4413 
4656 
4965 
5186 
5387 
5536 
5721 
5854 
5981 
6100 
6274 
6374 
6421 

. 6447 
6755 
6968 

78 
301 
447 
591 
698 
824 
867 

1016 
1208 
1459 
1504 
1622 
2094 
2388 
2761 
2858 
3013 
3122 
3265 
3493 
3553 
3921 
4080 
4172 
4451 
4747 
5078 
5249 
5413 
5570 
5732 
5879 
5984 
6108 
6316 
6375 
6426 
6537 
6775 
6998 

211 14737 
329 14906 
536 15066 
679 15286 
734 15425 
824 15670 
873 15798 

1072 15878 
1222 16106 
1465 16299 
1523 16388 
1651 16485 
2159 16740 
2513 16856 
2800 16960 
2904 17137 
3026 1257 
3244 17502 
3336 17614 
3495 17683 
3568 17915 
3981 18028 
4113 18264 
4228 18515 
4528 18623 
4863 18849 
5125 18968 
5271 19059 
5480 19293 
5605 19453 
5762 19644 
5881 19773 
6018 19834. 
6156 19955 
6341 20049 
6382 20217 
6435 20437 
6564 20363 
6841 20547 
7037 20838 

7100 
7223 
7275 
7410 
7763 
7970 
8103 
8179 
8206 
8368 
8543 
8769 
8846 
8921 
9070 
9285 
9449 
9616 
9669 
9830 
9939 

10181 
10400 
10587 
10744 
10960 
11121 
11242 
11398 
11459 
11721 
11970 
12190 
12374 
12473 
12584 
12947 
13011 
13043 
13090 
13249 
13384 
13473 

361G 

13885 
14035 
14196 
14296 
14529 
14694 
14762 
14953 
15128 
15300 
15431 
15713 
15826 
15899 
16126 
16340 
16451 
16511 
16780 
16889 
17014 
17167 
17277 
17537 
17665 
17694 
17927 
18081 
18353 
18518 
18708 
18869 
18973 
19160 
19352 
19466 
19547 
19799 
19854 
19989 
20107 
20291 
20480 
20369 
20553 
20856 

7105 
7225 
7324 
7696 
7774 
8021 
8122 
8188 
8217 
8466 
8546 
8803 
8859 
8963 
9084 
9313 
9573 
9637 
9716 
9909 
9965 

10243 
1042Q, 
10588 
10744 
10971 
11136 
11266 
11407 
11551 
11764 
12047 
12217 
12413 
12471 
12617 
12957 
13011 
13059 
13091 
13275 
13390 
14536 
1303G 

13960 
14050 
14223 
14296 
14562 
14720 
14896 
14956 
15162 
15361 
15575 
15745 
15847 
15918 
16150 
16342 
16459 
16528 
16829 
16917 
17047 
17197 
17366 
17546 
17680 
17786 
17936 
18176 
18367 
18595 
18725 
18884 
19022 
19259 
19411 
19559 
19673 
19803 
19888 
20028 
20122 
20295 
20515 
20416 
20705 
20905 

7206 
7228 
7375 
7796 
7853 
8067 
8125 
8191 
8285 
8467 
8624 
8810 
8888 
8987 
9193 
9333 
9602 
9642 
9738 
9917 
9994 

10290 
10521 
10650 
10821 
11043 
11171 
11301 
11425 
11568 
11955 
12052 
12333 
12440 
12512 
12778 
12959 
13017 
13086 
13100 
13280 
13400 
13548 
13709 

işte 
A~~ı1m-ve$o§"Ul;alğinli~~geç1'ecelc 
bir ilaç isterken. daime bu sôzlerl h•ıo} 
hrlayını;; Alaca~ınız-m~l, hakiki olrn•llJ 

latanbul Evkaf MUdUrlU§U 11ar1I• 

1 - Beyoğlu, Kitip Mustafa çelebi, Telgraf S. 
Apartmanın dördüncü kah. . 

2 - Beyoğlu, Küçük Parmak kapıda 24 - 42 
3 - Kadıköy, Cafer ağa, badem altı, 45 No. ~ı 
4 - Galata, Kemankeı, Halil Paıa, Merzifooı 

tafa Paşa camii içinde 2 No. lı oda. 
5 - Beyazıtta Kaııkçılar kapısında 9 No. b dil 
6 - Çelebi oğlu Allettin, yeni cami kemer• 

No. Jı nısıf d6kklo. 
7 - Eminönünde ••ide hanı rıhtımında 1,5 ısı• 
Yukarıda yazılı emlik 936 senesi Mayıs oib~11 

kiraya •eriteceğinden müzayedeye konmuıtur. f•b~ 
ihale olan 20/10/934 Cumartesi gllnO saat on bet• 
M&dürlü&llnde ••'-~ alon-la .. k.Ja-;n.. ....n.11.,..a.atl11.rı 

13980 ~~~~~----~----~~~---=-----

::: Nafıa Vekaletin 
14422 
14633 
14725 
14898 
15028 
15255 
15419 
15615 
15772 
15855 
16010 
16191 
16372 
16482 
16677 
16833 
16931 
17075 
17218 
17397 
17548 
17682 
17844 
17957 

1 - Sivas .. Erzurum battı için 150,000 adet -
adet makaı kayın trayer1 : 

2 - FiJyos • Çatalağzı batb için 40,000 adet o 
adet makas kayın traTera : 

3 - Afyon - Antalya battı için 160,000 adet o 
adet makas kıyı• travers : 

4 - Afyon • Antalya bath için 175,000 adet 11~..&e 
adet makaı kayın travers kapalı zarf us11lı1· 
münakaaaya çıkarılmıthr. 

MUnakaaa 5 Teırini sani 1934 tarihine 1110•• 
giinU saat 15 te Nafıa Veklleti müsteşarlık mak• 
cakbr. Taliplerin cari ıeneye mahsus Ticaret od•" 

1 inci Parti için " 5897 n 

2 " " " " 2882 " 
3 üncü ,, ,, "7113,, 
4 " " u " 791 5 " 

Liralık muvakkat teminatlarinın Merkez ~aıb 
yahrıldığına dair makbuz veya Banka teminat oıelı~ 
lif mektuplarını aynı gtln ve ıaate kadar vermeler• 
da bulunmaları lizımdır. 

Talipler bu buıuıtaki şartnameleri "15,, lir• 
Ankarada Nafıa Vekileti Malzeme MüdürlüğüodeO 

18213 ~~~~~~~~~~~~~~~---

::::~ HariCiye V ekiletiJ1 
18759 V '-.Ilı t· . E b. . f. 1 k .. k •.. ·o tı•P 
18966 

etuı c ımız ve ene ı mlsa ır er oı u ıçı 
lilc u 150,, ton yerli kok kömilrll mubayaa ed.ilt 

19042 ihale 20 birinci Teırin 1934 Cumartesi gürıU •0,ı 
19261 Taliplerin ıarlnameyi almak üzere iıtanbulda ttaıı 
19455 Merkezde LevazımMildürlilğüne müracaatl•r•· 19615 ___., __ ...._ __ _..... __________________ ..... ~ 

19734 20966 20979 
19819 21010 21036 
19907 21223 
20030 21408 
20197 21660 
20322 21893 
20541 21987 
20430 22211 
20819 22333 
20928 22508 

21301 
21456 
21676 
21901 
21988 
22229 
22347 
22547 

20981 
21038 
21309 
21475 
21752 
21955 
22075 
22278 
22391 
22636 

210061 22753 
21161 22978 
21325 23476 
21517 23734 
21855 23983 
21958 24265 
22124 24346 
22283 24629 
22477 24869 
22699 24919 

2110 
23155 
23521 
23801 
24167 
24279 
24399 
24669 
24883 
24940 



ürkiyeZiraat Bankası 
l DAR E MECLiSiNDEN; 

Türkiye Ziraat Bankası Umumi heyeti adi surette olarak 
inci teırinin 11 inci Pazar günü saat 15 te Ankarada banka 
erkez binasında toplanacaktır. Afajıda isimleri yazılı mu· 
hhaı beylerin ta:rin edilen ıün ve 1&atte tetrifleri rica olunur. 

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

i ve murakıp r4porlannın okunması, 
2 - 1933 yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının taıdiki ve 

are Mecliai raponpnaa tuYiM ile asasının ibrası, 
3 - 1934 senesinde Cumhuriyet Merkez Bankası idare 

ecliıi azalığına intihaplarından dolayı iıtif a eden iki aza ye· 
e ıtatilmüzün 64 üncü 111addeeine tevfikan muvakkat olarak 
ilen iki azanın intihaplarının taıdaiki, 
4 - Statünıibüı.ı 53 tlDcü macldeıi mucibince 111üddetleri 

ten üç aza yerine aza seçilmesi, 
5 - Murakıpların 933 yılı ücretlerin=n tayini, 
6 - 1935 yılı için iki murakip ve iki yedek mürakip ıe· •.. ~. 

ve Murahhular 

Nafia Vekili Ali ve mebus Cemal ve izzet Ulvi 
Beyler 

Meta' ıu IA&t Ber 
,, 

,, 

Rıfat, Şakir •e Erzincan mebuıu 
Saffet Beyler 
Rasih, Numaa Beyler 

,, Adnan, Fuat, Tahsin leylff 
T. 8. M. M. Rtiıi Kiıını Pata Hasretleri, meltuı lb

rahim, Pertev Beyler 

• 

Meb'"' Uuan S.1 

" 
" 
" ,, 
" 

" ,, 
,, 
" 
" ,, 
" 
" 
" ,, 

" 
" ,, 
,, 
,, 

Hayrettia, lbrahim Beyler 
Şükrü, Dr. Emin Cemal Beyıer 
Muıtaf a Şeref ley 
Refet, Emip Fi1'ri, Galip Beyler 
Şüluil, Ziya Cevher, Oıman Ni
yazi Beyler 
Rıfat, Ziya Beyler 
EMt ., 
l•ıaail, laıgil Kemııl Beyler 
Nec;ip Ali, Y ııtuf Ziya,Kiıul) &,Jer 
Zülfi Bey 
Faik, Şeref Beyler 
Abdülhak Bey 
Aıım, Aziz Beyler 
F ud Ahmet, T ahı in Beyler 
Emin, Sinthtıar hetediye reiıi A .. 
ltidin Beyler 
Kıhç Ali, Nuri Beyler 
Ihsan Paıa, Münir.Bey 
Muan f •h•i 8ey 
Mükerrem, Kemal Turaa Seyler 
ZiY-.ttin, Selih Cilnaos •• Mar• 
din m•buau Ali Jlı:ta Beyler 

Vekil S•r~ ojlu Şükrü, mobuı Mahmul 
Eıat, Mustafa Rahmi Be7Jer 

Meb'uı Baha Tali Bey 

" Şevket 8ey 
" Ta1ısin, Refi)I, AH Rı•a Beyler 
" Reıit, Ahmet Hilmi Be1ler 
" Lütfi Müfit Bey 
" Ali, Ragıp leyler 

C. H. F K,, U Muıt•fa, Klıım, ltefik Beyler 
• • 111 M b' M b' · e us Recep, 

I e "'· HaJckı, lbrıbbn 8911,.. 
M~~~kıl laıaet Pa.- Hu,.tJerl, Talit Bey 

tıs Refik Şevket, Turpt, Aksaray 

,, 

,, 
,, 
,, 
,, 

Çiftçi 

mebusu Yatar leyler 
Mithat &ey 
Ali Rııa Bey 
Hüseyin Avni, Nuri Beyler 
Huaa Retlt Bey 
Halit, Faik le7l•r 
levket, Hamdi leyln 
Etem, Zühtü Be71er 
Cavit Ihsan, Klsnn Zeki, •tet sa· 
•• Huan leyler 

Melt'aa Mahmut Be, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 

,, 
,, 

" 
" ,, 

R-. Zühtü, Hultıi Beyler 
RaıU., ltemsi S.,ler 
C..il, C•IAI Nuri h1ler 
Süren•, Mıııt.fa Be1ltr 
i,Up 14cle Duıit ve t~rdan 
Kna~o ş..,.ki Be7ler 
Ali Saip Bey 
HaldaB.J 
S...V, sw.,...n Smı Btrler 
Halil Rıfat, Rapp Beyler 
Hail&lt, Ferit Cell1, Ham Eml11 
a.1ıer 

lf - VAKtT 13 Tttrlnfı9"tl ıu;r .... 

ımııım lstiklil Lisesi Miidiirlüiünden: 1""~11mf 
= 

1 - HenGz kadroıu olmayan birkaç 11aıf için luı Ye erkek leyli ve nehari t~t• kıyclına ,~ 
de~am olunmaktadır. 

2 - Kayıt için her giln saat ondan on yediye kadar ıaGrac.ıt eclileDilir. 

3 - lıtivenlere, mektebin kayıt ıardarım bildiren tarifname g6nderilir. 5 

'""'"""'""'"''''"" Adres: Şehzade başı, polis merkezi arkası. Tel. 22534 111nıırnnıııııı...-l 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Mühim i 1 an 
Eminönü Ayar Gurubu 

Jt • 10. 934 ili 11. ıo. 934 tarihine kadar Beyazıt Nahiye Merkezinde 
18 - JO • 9~4 24. 10. 934 . Eminönü Kaymakamlık binaaında " " . .. 
15. 10 ·'934 31 . 10. 934 . K.ilçükpezar Nabiye Merkezinde ., " . ,, 

Fatih Ayar Gurubu 
ll -10. 934 16-10-934 ,, 

" z Fatih Kıymakııuhiı Ayn Dıire•i•do 
" 17·10- 934 
" 

:ti. JO. 934 ,, ,, Fener Nahiye Mtrkeıi11de 
22. 10. ':#34 2s. ıo - 934 " 

,, Şebrersıiui Nabiye Mcrkezi1ıde ,, 
z7. 10. , 34 31. 10. 934 " 

,, Bakırköy Nabiyo ,, 
" Beyoğlu Ayar Gurubu 

11 • 10. 934 23. 10 . 934 ,, ,. ı Beyoğlu MY••kı•lak Daireıiade ,, 
Beılktaı 24. 10. 934 28. 10. 934 • 

" " . 
" " " Sarıyer :10. 10 .. 934 ::n. 10. 934 . 

" " . 
" " " Kadıköy Agar Guruba 

11. 10. 934 17. 10. 934 ,, ,, Kadıköy Ayar Merkezinde 
" ÜıkUdar Kaymlkamlık binaaı daftilfnde 18 • JO • 934 23· 10·934 " " ,, 

Beykoz 24. 10. 934 25 -10. 934 " " ı " " 
,, 

" Kartal Belediye Dairesinde "J.7 • ıo. 934 28. 10. ~34 " " 
30. 10. 934 " Maltepe ,. " 
31·10- 934 Pendik: 

" " 
Yu~"ıda yanlı ferih ve mahallerde ayar meıuurlu'darınca esnaf ve mDe11uelerde ~evcut 

d••ıa11 ., b ı r.1 k ntar teraıi tarh ve ö!çeklerin muayene ve damsalanm~ları yapılıcagıodan 
~ BIAU' • ' ' • . 1 31 10 934 •b• damgasıı öl ·· k il nanlar vaktiude mllracaatla ölçDlerını damgalattmlma arı. • • tarı ın· 

den ıonr dçu u 
8 

0 .. l,.ü kuUınaolar hakkında kanuni muamele ifa edileceii ehemmiyetle llAa 
a amıasıı .,. (6639) 

oluour. 
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Devlet Demir yolları ilanları 

Portakal, Limon ve 
emsaline tenzilat 

J 15 - 10 1934 tarihinden itibaren, en aıağı beş ton olmak 
~eya bet ton ücreti verilmek şartile, bir istasyondan diğer her 
hangi bir istasyona yapılacak nakliyattan maktuan: 

Beş ton kadar olan ağırlık için ton batına. . . . . 20 
Bet tondan fazlası için beş ton ücreti olan 100 lira-

ya ilaveten beher fazla ton ba,ma.. . . • . 7.5 lira 
ücreti alınacaktır. 

Bu ücret, Payas, Dörtyol ve Toprakkale kısmını da ihti· 
va etmektedir. Bu nakHyata, daha ucuz düştüğü münasebet· 
lerde, şartlariyle beraber, meyve ve sebze tarifesi tatbik 
edilir. ' 

10 ton veya daha fazla olan mersulelere ayrı vagon verilir. 
Ambalajlı olmıyan dökme mallardan asgari 10 ton ücreti alı· 
nır. Bu nakliyatın ücretleri muvasalatta verilebilir. Bu tari· 
feye tabi maddelerden karışık olarak bir mersule tertip edile· 
bilir. Tam hamuleli vagonlara, üçüncü mevki bileti olmak 
şartile, bir muhafız konulabilir. ,(6552) 

Maden kömürü nakliya
tına fevkalade tenzilat 

Deniı:yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri. Karaköy • Köprübaşı 
Tel.42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Telefon 22740 

Karadeniz 
Cumartesi postası 
VA TAN vapuru 1.3 

B. Teşrın 
Cumartesi 18 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
lnebolu, Sinop Samsun, Gire· 
son, Trabzon, Rize, Hopa'ya 
Dönü~te bunlard ilaveten Pa
zar, Sürmene, Fatsa ve Ün· 
ye'ye uğrayacaktır. •(66 l 6) 

Ayvalık 

sür'at yolu 
MERSiN vapuru .13 

B. Teşrın 

CUMARTESi 18 de Sir-
keci Rıhtımından kalkacak ve 
Ayvalık yolunun mutat iske· 
lelerioP. uğrayarak lzmire gi-
dip dönecektir. (6661) 

5 Birinci Teırin 1934 tarihinden itibaren Dtıvlet Demiryol
Iarında tam vagonla nakledilecek her nevi maden kömürlerin
den ton ve kilometre baıına 1 kuruı ücret alınacaktır. Kok kö· 
mürü için bir vagonua asgari hamulesi 10 tondur. Bu tarifeye 1 

Mersin 
KONYA 

Yolu 
vapuru 14 
B. Teşrin ıöre muhtelif merkezler arısında bir ton kömürün nakil ücreti 

tadar : [6600] 

Hacı bay- Değirmi· Hayarpa- Mersin· 
ram dan Hzdan ıadan den 

Eskitehir 1122 166 314 823 
'.Ankara 859 429 577 694 
Sıvu 305 1031 1179 564 
Adana 802 837 1117 67 
Kayı eri 479 809 957 343 
Konya 899 467 748 390 
Malatya 1194 1229 1509 459 
Eli.ziz 1313 1348 1628 578 

' Fazla tafsil it için iataayonlara mllraeaat edilmelidir. 

Havaleli olmaları dolayııile seyriıcri ücrete tibi olan ata· 
ğıdaki eşya, seyrihafifJe nakledilmek ıartile, seyrihafif birinci sı· 
nıfa nakledilmittir. Bu •uretle ücretlerde yapılan tenzilat niıbeti 
%65 tir. 

Bu tenzillt ; mobilya nev'ine dahil eşya için 1 O Birinciteşrio 
Ye diier cıya için de 20 Birinciteırin 1934 tarihinden itibaren 
tatbik edilecektir. 

Ağaç (Zihayat. Küçük ve büyük) 
Araba (Çocuklara mahsus) 
Araba (El arabası. Sök6lmemiş) 
Asma çubuğu ( Zihayat ) _ 
Ayna ( ÇerçeYeli Ye mobilya halini iktisap etmiı) 
Banyo (Demir, çelik tahta) 
Mobilya (KereYet minderler. 5akülmemiş) 
Dut yaprağı 
Eıyayı beyti ye (dolap, konıoJ, döşeme, gardrop ve emsali 
hacimli efya ) 
Fıçı ( boı ve cesim bombalar) 
Fidan (garsedilecek zihayat fidanlar.' 
Hasar mamulitı (her nevi) 
Hububat sapları (tazyik edilmemiı) 
ipek kozası 
lıkemle (S6külmemiı) 
Kamıt (boyalı veya mamul) 
Karyola (Somyalı. Söklllmemiı) 
Kızak (ağaç ve madeni. Hayvanla cerrolunur) 
Koza (taze, kuru, delik, ipek kozaları) 
Koza talaşı ( ipek böceği kozası artıklara) 
La•abo ve emHli 
Mantar ıiıe tıpaları 
Ot (kuru ve tazyik edilmemiı) 
Pamuk (tazyik edilmemiş) 
Peynir (taze, tuzsuz) 
Saman (tazyik cdilmemiı) 
Sandalye (sökülmemiş •e portafif olmıyan) 
Saz (boyalı saz •e kamıılar. Demet balinde) 
Sepet (müzeyyen lükı sepetler) 
Süt ve mamulitı ( taze ) 
Süpürge ( ber nevi ) 
T alaı (tazyik edilmemiş) 
Tercyaiı (taze Ye tu.ssuz) 
Yaprak ( zihayat. Dut yapraklar1 gibi ) 
Yosun [ tazyik edilmemiş] [6599] 

1200 ton Katran yağının kapalı .zarfla münakasası 20/11/934 
Salı günü saat 15 te Ankarada idare binasında yapılacaktır. Faz
la tafsilat Haydarpaıa ve Ankara Yeznelerinde On Beıer liraya 
,.....,,IAM_ wt~melerd_e Yardır. ~443) 

PAZAR 10 da Sirkeci 
, rıbbmından kalkacak. Gidişte 

Çaoakkale,lzmir, Kuşadası, Kül
lük, Bodrum, Rodos,Marmaris, 
Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, 
Finike, Antalya, Mersine. Dö· 
nüıte bunlara ilaveten Alanya 
•e GeliboJuya uğrayacaktır. 

(6662) 

Rize Portsait 
9 Birıncı ı eırin a 1~ 

gününden itibaren İskenderiye 

postalarımız Portsaide 
de uğrayacaklar Ye dönüşte 
aynı vapurlar Karadcnize ge· 

R. ' çerek ıze ye kadar gi-

deceklerdir. Karadeniz iskele-

lerinden lzmir, Pire, 
Iskenderiye ve 

Portsait için ve bu is

keıeıerden Karadeniz iskele· 

leri için Doğru kon-
şimento ile ak-
tarmasız yük alınacak-
tır. (66474) 

············-···················-······················ Tophanede levazım lmlr·i 
li§i satınalma komis· : 

yonu ilanları ! ·----······· ......................................... : 
Tophanede eski san'atlar mek· 

tebinde 2 numaralı Dikim evi için 
ayak makinasına çalışabilecek 
kadın işçi de alınacağından san'a· 

ta aşina olanların 2 numaralı Di
kim Evi Müdürlüğüne müracaat -
ları. (430) (6674) 

Aile geçimine yardım 
Maarif Vekaleti celilesinin ruh· 

satı resmiyesini haiz NEKTAR K. 

ZARUKY AN Biçki ve dikişin bü
tün teferruat ve inceliklerini naza 

ri ve ameli olarak esaslı surette üç 
ay zarfında öğretir ve musaddak 

şehadetname verir. 

Beyoğlu Altın Bakkal Babi 
(lcadiye) caddesi No: 63 - ·- ---

~ . :. . -
' ,i . • •. 
-., .., . ... • Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarl 
Beyoğlu Şubeşi 

reni mağaza J 
caddesinde, Tüne 
ru giderken sai 
numarada, }'ı/dıl 
manı altındadır· 

!inhisarlar U. Müdürlü!j011 
Nümune ve şartnamesi mucibince 3 parçalı yD• 

Kulüp Rakısı etiketi 15/10/934 tarihine müsadif paı 1 
saat "14,, te pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin '9 
kat teminat paralariyle birlikte Cibalide Levazıı:D 
Şubesine} müracaatları. 

Istanbul Posta T. T. Baş 
•• 

müdürlüğll 
1 - Trakya, Rumeli, Körfez, Bursa, Anadolu, 1 

takaları için keıtirilecek muhtelif eb'atta Yedi yil• 
cem'an Dört bin beş yüz adet telgraf direği ber l 
ayrı teklif kabul edilmek üzere kapalı zarf uıuliyle , 
•-' 934 t•..U.'-~ &...._wwww ·---~ &u ... ,,J.;; _,,_... 

nulmuştur. 

2 - ihale 2 l T eırinievvel 934 tarihine tesad 
günü saat 14 de Istanbul Baı müdüriyetinde müt 
yonda yapılacak ve müteabbhitlere talep ettikleri ._Sil 

kavelenin aktini müteakip ihale bedelinin Uçte .,
avans •eritecektir. 

3 - Talip olınlarlD ıartnamesini ıörmek ye .... ~ 
olmak ıartiyle ihzar edecekleri teldifnamelerini ye~ 

. mıntaka için iki yüz yirmi bet liradan iıtirlk edec 
adedine göre teminatı muvakkatelerini yatırmak Os,,. 
komisyon Riyasetine müracaatları ilin olunur. , 

10 Büyük ve Ciddi 

236 .. 
(DUN ve 

Neşriyatına 

ABONE OLU~l) 
• .. _. 

··v AKIT,, Kütüphanesi "Dün ve Yarın,, tere" 
0 

bugün onuncusunu neşretti. Avrupaca tanııuıut " 
okunmuş ve beğenilmi§ olan muharrirlerin 100 ' 
lisanımıza tercüme edilerek her on be§ günde ıll 
cilt ne§rolunmaktadır. 

On cilt için V AKIT Kütüphanesi abone 1'~. 
Kitapların fiyatı üzerinden abone olacaklara teJ1 
tediyatta kolaylık dahi gösterilmeğe başlan1111tt1~ 
PEŞiN verilecek 236 kuru§tan sonra AYDA 1 

eserlerin birinci ıerıııne sahip olacaksınız· 

10 SERiYi te§kil eden 100 cilt kitap ile ~~h~Jll f 
le dolu bir kütüphane meydana getirebihrsınıZ· 
lacak siparişler için posta parası alınmaz. f 

Müracaat Ma.11ıJ 
T Jefoıı VAKiT Yurdu. Ankara caddesi: İstanbul e 

Sahibi: MEHMET ASIM Nsıriyat muduJ'ii: 

YAKIT. Mathuıı - la.taabul 


