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alya,Yugoslavya hudutlarında ihtiyat tedb: 
ani Kalemen'in yalnız Yaşasın ve kahrolsun ses 
olmadığı anlaşılıyor arasında Kral nasıl öldürül 

Yugoslav crkanr Kral ikinci Piyerc sadak 
yemini ediyorlar .. 

ya - Yugoslavya 
nun bir aenerinin eliyle 

lavya Kralı AJekıandr aley· 
Yapılan ve her tuafta pek 

nefret duyguları iJe karııla
ikaıt hadiıeıinden sonra 
efkarı umumiyeıinin dikka· 
aaaa ltalya üzerine çevril -
lunuyor. Herkeı kafasının 

: "Acaba lta)yanlar bundan 
ne yapacak?,, ıualine cevap 
ga çalı§yor. 

ılhakika. İtalya ; ı Yugoslav· 
a. 11 1 1 i muna ebatı 
an takip edenler için, bun

yret ed:fecek hır cihet yok-

taraf tan ltalya öted b . . en erı 
alık denizini bir "Jt ] 

f ayan 
arzcdiyor. Buna k 

1 mu a-
ugos nvya, İtalya tarafından 

Mehmet ASIM 
4 Unrtı "3\ ıf nı 

n l lncl ıUtununda> 

Manilyada pek feci bir ıurette 
öldürülmüt olan Yugoslavya Kra· 
h Alekıandr Hazretlerinin katil
leri hakkında F ranıız zabıtaımın 
b3tladıjı tahkikat YtlVa§ yavaı bu 
korkunç hadisenin eırar perdele
rini açıyor. 

Tahkikatın ıimdiye kadar ver
diği mühim netice §udur: 

Kral Alckıandra suikast yapan 
cani Kalemen menfur cinayetini 
kendi başına düşünmüş ve tatbik 
etmiş bir adam değildir. Bu adam 
Yugoslavya birliği aleyhinde te • 
ekkül ctmi olan bir lethiş cemi • 

yctin;u azasındandll". 
(Oryuna) yahut (Paberiç) a· 

dı ile tanmmıı olan bu Hırvat ce· 
miyetinin merkezi Macariıtanda 
bulunmaktadır. 

Hakikat halde Kalemenin ken· 
di batına hareket eden ıiyaai bir 
cani olmadığı açıktır: Bir kere ka· 
tilin kuUandı~ı rovelverin cinai bi· 

(Devamı 9 unc·ı sa~ ıtnn" ı i'n<:J eUtununda 

ransı~ hariciye nazırı 
era~ımle gömülüyor 

leksandr Hz . 
cd k h .nın cenaze merasimine iştirak 
. ece eyet Ankaradan hareket etti 

Kral da M.Bartu da suikasta uğrıyacaklarını öne 
etmişler ve etrafındakilere bu duygularını anla 

Niyabet meclisine seçilen Pre 
vazifesinin yamanlığından bahs 

K tılın suç ortagı Novak.. Katil linç edildikten sonra 

Marsilya, (Huıuıi) - Kral A· f bundan iıtifada ederek zabıta kor f Jekıandra kartı 
leksandra yapılan suikast eanaıın· donunu geçmeğc muvaffak oldu hakkında alınan 
da halk arasında bulunarak vaka· ve caddeye .atıldı. katil Kalemen 

yı göziı ile görmüt olan bir tahit Katilin e\\ni kaldırd1iını ve ıi· teıkil edilen aafı 
şunları söyhiyor: Jihmı kralı hamil olan otomobile 

"Eski liman yakin inde topla - tevcih ettig~ ini gördüm. Fakat ca· 
h ll 

nünde bulunan 
nan a \ arasında en de bulunu. ni nişan almadan ateş ediyordu. hemen yaaa do 
yordum. Kralı ve miaafirleri ıre • Sonııa, önde ciden otomoWJe .doi· 
t . t b'll ki t ~ dog""ru uç defa ıı ıren ° omo ı er ya aı 11 1 za - ru koftu. Otomobilin basamacı-
man arkamdan: "Kahrolıun A • na çıkarak, ve bir eliyle kapıaınr cebinden ıayet b 
lekıandr !,, ıeıleri ititildi. Bu ıeı • tutarak 0 vaziyette alete devam lam tabancaıı çı 
leri iıiten halk derhal: "Yapıın etti. Ortalık müthit ıurete kant· Jin baıamağına 
Kral Aleksandr !,, nedalariyle mu· tr. Halk otomobile doğru hucum da. boıalttığı aili 
kabele etti. Bu yüzden bir karga· etti. Poliı artık halkı tulmağa 
•alık oldu. Ya•aıın diyenlerle kah- ıünden, M. Bart 
:ı: :ı: muvaffak olamıyordu.,, 1 J · 
rolıun diyenler birbirlerine girdi· cenera orJu 1 
)er, yumruk yumruğa geldiler. Hem otomobildekilere 

Bu 'kavga eınaaında zabıtanın hem de halka atet etmff 
muıtur. 

Marailya, (Huıuıi) - Kral A· tetkil ettigi kordon açıldı. Katil, 

~-------------...---------..... -------------~ 
lsveç veliahtı da tehlike atl 

Atinada bir anar
şist tevkif edildi 

""tın , 13 (Huıuıi) - Lehiı • 
tan komünist grupuna mensup a -
nar,iıtlerden Frahtenberı Sela
nikte tevkif edilmiıtir. Bu ada
mın, laveç veliahtine karşı bir su
ikast yapmak n·yetinde bulundu· 
gu tbylenmektedir. 

Frahtenberg Selinikte 58.000 
drahmilik bir hırsızlık yapmıttır. : ........... ·-·····--················--·····-···· .. ı 
1 okatlı Mu t f 

Yeni Şehir Mecl 
seçilenlerin ad 

Adalarda Avni, Sar1yerde i•mall Hakkı, 
KadıköyUnde Yusuf Ziya, nacl, Re9at, 
ferle "••ime Hanım, Beykozda Mehme 

Retat Yılmaz Beyler kazandll 

R .. 1 .. ..1: •• _ =-•!L-L-•---- ---- - .. __ •. 



Fransada Yeni kabine idare amirlerinin terfileri Cüoıb 
bayramında ilan edilecek 

F"ransız kabinesinde 
değişiklikler qapıldı 

1 ispanya ihtilali Ankara, 13 (Hususi) - Dahi- ğişiklik yapılması kan'~ 
liye Vekaletinin, mensuplarının mıstır. Bu tablo ancıı.k 
terfileri, sicillerinin tanzimi hak· şında ikmal olunabileCC 
kında bir kanun layihası hazırla· dan başka vekaletin . 
makta olduğu neşryalı salahiyet- olduğu idare amirleri~~ 
tarlarca tekzip olunmaktadır. Bu Cumhuri~et bayraının 

Paris, 13 (A.A.) - Dün hiç 
bir yeni siyasi hadise olmamıştır. 
M. Dumerg, muhtelif kimselerle 
görüşerek siyasi vaziyeti tetkik et· 
mittir. Kbinenin, M. Bartunun 
cenaze merasimini müteakip bu • 
gün toplanmaaı mümkündür. 

Nezaretlerde yapılacak deği • 
§İkliklerin mahd~ kalacağı ve M. 
Dumerg'ın, bugün bile kabinesini 
ikmal edeceği teminen aöyleni • 
yor. 

Hariciye nezaretine, elan, M. 
Laval, yahut ki, M. Flandenin, da· 
hiliyeye de radikal ıosyalist me • 
buılarından birinin getirileceği ri· 
vaycti dönmektedir. 

P.aris, 13 (A.A.) - Dün sabah 
M. Tardiyö ve Heriyo ile görüş • 
tükten sonra, M. Dumerg, öğleden 

ı.onra da M. Lehrun, M. Laval ve 
Bcrlin sefiri M. Fransua Ponse ile 
f.onuşmuştur. 

Diğer taraftan, M. Sa1To da M. 
Tardiyö ve Buşdüron valisi ile gö· 
ı·iişmüştür. 

M. Lebrun, Belgrada gidip, 
Kral Aleksandrın cenaze merasi· 
minde hazır bulunmak niyetinde 
idi. Lakin, kısmen kabine buhra· 
nı başladığından, bu niyetinden 
vazgeçmiştir. 

Cenazede bulunacak Fransız 

heyetine Mareşal Pelen riyaset e· 
decektir. 

Son dakika 
Paris, 13 (A.A.) - Hariciyeye 

M. Laval, dahiliyeye M. Marşan· 
do ve müslemlekata M. Rolen ta· 
yin edilm:şlir. M. Şeron istifa el· 

miştir. 

Midyatta petrol 
sondaiı başladı 

Midyat, 13 (A.A.) - Midyat 
kazası dahilinde jeolojik noktai 
nazardan petrol tezahüratı arzel· 
mekte olan ve bu itibarla petrol a
ramak üzere sondaj ameliyesi ya· 
pılmaaı muvafık görülen nokta· 

da en mükemmel ve modern son· 
daj hazırlıkları ikmal edilerek hu· 
gün iktisat vekili Mahmut Celal 

Beyin huzurunda sondaja başlan· 
mıttır. Sondaj aleti işletilmeğe 

baılan.madan evvel iktisat vekili, 
petrol arama idaresi erkanına mu· 
vaff akiyet temenni ederek korde· 
layı kesmiıtir. 

Vekil Beye refakat eden prof e· 
ıör Granik petrol arama idaresi 
reisi Cevat Eyyüp Beyle' birlikte 
araıtmlma sahasını tetkik etmiş 

ve arazinin jeolojik tezahürat iti· 

Amerikada vakıtsız kış! 
Vaıington, 13 (A.A.) - Şima· 

1i maine mıntıkasında vakıtsız bir 
kıt ba§lamıştır. Kar tipisi, köylere 
beyaz bir örtü çekmi§tir. Kar ta· 
bakasının kalınlığı 14 inçezdir. 
200 kadar telgraf direği yıkılmış, 
100 tane elektrik kablosu kopmuş, 
bir çok ağaçlar köklerinden sö • 
külmüştür. 

Yunanistan da 
siyasi vaziyet 

bariyle sondaj için iyi intihap e· 
dilmiş müsait nokta olduğunu ıöy· 
lemiştir. lktiıat vekilimiz tetki· 
kat neticesi hakkında kendisinden 
mallımal rica eden Anadolu ajan-

sı muhabirine ~u beyanatta bulun· 

muştur: 

"Bugün burada petrol bulmak 
için arama ameliyesine başlıyo -
ruz. Kat'i neticeyi yakında bize 
sondaj gösterecektir. Memleke -
timizde petrol tezahüratı olan 
muhtelif sahalar vardır. Bunların 
hepsi birer birer jeolojik tetkike 
tabi tutulacaktır. 

Petrolü bulmak için ileri mem· 
leketlerin yaptıklarını biz de ilme 
dayanarak yapmak kal'annda ve 
iyi netice almak azmi ile çalışmak· 

tayız . ., 

Hnsız- Polis oyunu! 
Jersey City, Amerika, 13 (A. 

A.) - Buraya yakın bir kulübede 

metruk bir sandığın içerisinde ho· 

ğulmuş olarak meydana çıkarılan 

yedi yaşındaki çocuk cesedine ait 

esrar perdesi kalkmıştır. 

Dörder ve beşer ;yaşındaki üç 

çocuğun ikrar ettiklerine göre, ce· 

sedin sahibi "hırsız - polis,, oyu· 

nu esnasında, arkadaşları tarafın· 
dan öldürülmüştür. 

Bunlar, zavallının boynuna bir 
ip geçirm · şler, sonra sandığın i· 
çerisine tıkıp, onu boğmuşlardır. 

Küçük caniler, ailelerine teslim 
olunmuşlardır. Haklarında adli 
takibat yapılmıyacaktır. 

Atina, 13 (A.A.) - Siyasi va· 

ziyet, kat'i hal safhasına girmi§lİr. 
Korporaıyonlar taraf mdan in ti • 

hap edilmi§ olan grupa mensup a • 
yandan on yedi zat, Reisicumhur 

M. Zaimiıin yeniden intihabı için 

rey vermek teklifinde bulunmuş • 
lardır. Reisicumhur tekrar inli • M.Musolini Hüseyin Ragıp 
habı ıüratle temin edilmiş, mebu - Beyi kabul etti 
aan meclisinin feshi f aydaaız bir 
hale gclmi§ ve normal parlamen • 

to hayatının devamı imkan dai • 
reeine 1irmi9 oluyor. Şu halde 

Çaldariı hükumeti, ihya ve imu 
aiyasetine devam edebilecektir. 

Roma, 13 (A.A.) - Başvekil 

M. Musolini yeni Türkiye büyük 
elçisi Hüseyin Ragıp Beyi kabul 
etmiştir. Hüseyin Ragıp Bey iti
m~tnarnesinin bir auretini M. Mu· 
soliniye vermişitir. 

lçinde kıymetli eserler 
bulunan bir kilise yandı 

Madrit, 13 (A.A.) - Hükumet 
kuvvetleri Oviedo şehrini zaptet
mişlerdir. ş =mdi de, tayyarelerin 
ynrdrmı ile, şehrin şimalinde ka -
in istasyona hiicum ediyorlar. 

Bumsı ihtilalcilerin en son la· 
hassun noktasıdır. 

Madrit, 13 (A.A.) - Asturi 
asilerine karşı yapılmış o)i\n hare· 
ke~e iştirak elmiş bulunan tayya
recilerin r:vayetlerine göre çok 
kıymettar sanat eserlerini ihtiva 
etmekte olan Oviedo kilisesi bir 
yangın neticesinde yanmıştır. 

KISA ==::::=::::;::=::::::= 
TELGRAF 

,=::=:=:::::=:=Haberleri 
§ BELGRAT - Avala ajansı 

bildiri yor: lstih baratımıza naza· 
ran, bu ayın 19 unda Kral Alek· 
sandrm cenaze merasiminden 
sonra, Belgralta küçük itilaf ha· 
riciye nazırlarnm konferansı top· 
lanacaktır. 

§ ANKARA - Bir tasavvura 
göre, Ziraat Bankaıı lktı~at Ve • 
kaletine bağlanacaktır. Bu hu· 
susta b;r proje hazırlanmaktadır. 
Projeye göre banka yalnız kre
di ve istihsal kooperatiflerini or • 
ganize eden, siJol r ve buğdayı 

koruma kanununun tatbikatiyle 
uğraşan, ziraat işleriyle meşgul 
olan mali bir müessese olacak -
tır. Banka bu suretle ticari kredi 
müessesesi olmaktan çıkacaktır. 

§ PEKİN - Çin gazetelerinin 
en kıdemlisi Peking Bao kapan -
mıştır. Bu gazete, Çinde ilk hu· 
rufatm kullanılmağa başlandığı 

İmparator Ting • Kuang T ang za
manında int:şara başlamıştı. Ya· 
ni 1534 sene evvel. 

Bu gazetenin ilk nüshası sarı 
ipek üzerine basılmıştı. 

§ 1ZMIR - lktısat Vekaleti 

neşriyatın her sene olduğu gibi bu lecektir. 
sene de hazırlanmakta olan kı - Dahiliye Vekaleti, 

1 

dem tabloaundan mülhem bulun • beterine gönderdiği ~ 
duğu ileri sürülüyor. mirde, B. M. M. nin.

1 
ti 

Vekalet, geçen seneki kıdem ki toplantısında vek~t e 
tablosuna karşı bazı alakadarlar edecek kanunlara at • 

tarafından yapılan müracaatları proje halinde tespitiıU 
AıaA kadar makamlar bd ve talepleri tetkik etmiş, bazı e • 

saslı noktalarda. orensiolerde de • zerinde tetkikler yapdl 

Tokatta ~apıtacak hapısane Saikan bari sf) 
Ankara, 13 (Hususi) - To - Ankara, 13 (Hu•_u·-~-

katta yeniden yapılacak hapisha • sonunda Ankarada t 
karrer olan Balkan ~ 
fcran!ındn muhtelif 

1 nenin projeleri adliye vekaleti ta • 
raf mdan Nafiaya verildi. Ha • 

pishanenin yeri için Taşhan is • 
timlak edilmiştir. İnşaata bu sc -

ne başlanacaktır. Bergamada ya • 
pılacak hapishane projesi de ad • 

liye vekaletine iade edilmiştir. 

Adliye vekaleti mahkumlardan 

tahsil edilecek yemek bedellerinin 
sureti tahsili hakkında yeni tali -

matname hazırlamaktadır. Mah -
kumların bir senelik yemek be -
delleri 700.000 liradan fazla tut • 
maktadır. 

izmir su şirketine ihbar 

Ankara, 13 (Hususi) - Mu -
kavelesine riayet etmemesinden 

dolayı Nafia Vekaleti tarafından 
ihtar alan lzmir su şırl<cti lienüz 
cevap vermemiştir. Vekalet ih • 
tarını tekit edecektir. 
Maarif müdürleri arasında 

Ankara, 13 (Hususi} - Urfa 
maarif müdürü Bedri B. Diyarbe· 
kire, S:nop maarif müdürü Şe -
fik Bey Maraşa, Muğla maarif 
müdürü Fevzi Bey Amasyaya ta· 
yin edildiler. 

Vekiller lıeyefi 
Ankara, 13 (Hususi) -Vekil· 

ler Heyeti bugün Başvekilin reis· 
liği altında toplandı. Toplantı, 

saat 18 e kadar sürdii. 

b" likl" yasi meselelerle ır rfi 
lav hükumetinin tel< :ı. 
masında anlaşma hu5 

lan Balkan Bankası 
görüşülecektir. 

"Ufus Umunt lfl 
Anllaraya d ~) 

Ankara, 13 (Husu•~. 
umum müdürü Ali G• 
vas yoliyle AnkaraY•. 
tün bu mıntakalarda 1 

nin sene ba~ına kad•f 
mukarrerdir. Sene b~ 
ra, iskanı bitiriJmerıı•f 
lerin iskan memur -.;e 
mesul tutulacaklardır· 

MUnalıaHit r.eiS J 
Ankara, 13 (Husu 

bulunan Nafia Veka 
lat reis muavini mii 
bey geldi. 

Ankarada bir ~ 
verenler 6 -:.;ı 

Ankara, 13 (Hıı 
diye intihabına iştir'!, 
sayısı 6000 e varrıı•t s• 
kadar verilen reyler 
maktadır. 

·~· Dahiliye Vekaleti 

ı .. 19 por ara gore, ayın 
lcketin her tarafınd• 
c · m işleri bitmiş ol•" 

demir işleri ecnebi mütehassısları Nevyor k stadında Anasını, 
buraya geldiler. Mühtelif mües· bir hadise zehirliyeJJ,.... 
sese ve fabrikaları ziyaret ettiler. Paris, 13 (A.A·) ,. 

ı d · f' Nevyork, 13 (.AA.) - Ame • d''!P' zmirin senelik emır sar ıyat ve na konmak maksa 1 

k"kl d b rikan ve İtalyan atletlerinin mü· t 
ihtiyacı hakkında tet ı er e u• kl d basını zehirlemek Vı 
lundular. .sabakaya tutuştu an sta yoma b l 18 d• 

h.. k . . lOOO k d u unan yaşın 

§ ANKARA _ Baı.vekil İ!.met ucum etme ıstıyen a nr d d k' ç 1'1 
;ı; k .. . 1 f . b . f yer a ın a 1 gen 

Paşa Hazretleriyle refikaları Ha· o.mumst e aşıst, za ıta marı e· 1 'd h"krııe 
tiyle dağıtılmıştır. Faşistlerin im~, 1

bnmb mab u .bbii' 
nımefendi, Nafıa, Hariciye, Mil· . . . . 'hl~l bb" .. d b etın a ası u tef"' ..ti' 
li Müdafaa Vekilleri Beyler be· mıtmgmı 1

• 
8 leşe usun e u • de ölmüştür. Cin•Y~ 

ledı'ye serı'mı'nde reylerini kullan· lunan, faşızm aleyhtarlarından 't' v· 1 tin bit 
::r 57 k" . f . l h' d .. şeraı ı, ıyo e ., 

dlıar. 7 ışı, aşızm a ey ın e muret· b .1 d"s" k lk•r•,. 
t b · .. k.. w w h 1 e ı e u., up " * ŞIKAGO - Banker Samuel ep ır tur u çagırmaga ·~zır an- ra ;yedirmis olına••• 

lnaulün muhakemesi devam edi - dı~ları sır~da zabıtanın mudaha • smdn büyük bir nta1'• 
les .yle dagılmışlardır. 

yor. lnsul muhakemede çok kuv· tır. , 1• Aralarında kadınlar da bulunan 1S 
vetli görünmekte ve heyeti haki· Ankara ser? 

bir çok yaralananlar olmuştur. ı, 
menin sorduğu suallere sert ce - firma iştira~) 

1 k d. Isveç Ve ilahtı Hz.nin (" >-· vap ar verme le ır. I Ankara, 13 ~· ; 
Samuel lnsul; bu davada ma:ı- İzmirdeki ziyaretleri tisat ve tasarruf c;~ 

nun bulunan diğer arkadaşları na· lzmir, 13 (A.A.) - İsveç ve· dan 29 - 10 - ~ 
mma söz söylerken demiştir ki: liahti Güstav Aclolf Hazretleri sergi evinde açıla . . t• 

- Hadiseler ve vakayi bana bugün refakatlerinde vali Kazım gisine 120 firma ıf 'fi 
ihanet elti. 1929 senesine itimat ve mihmandarları Hüsnii Rı7.a Pa- dir. Siimer Bank I-' 
besl;yen bir cok kimseler ~ibi ha· şa olduğu halde Gazi ilk mektebi 3nyet güzel pavY0

". 

ı 11 ç• 
reket ettim. Kendi şahsi iht=yaç· ile Şerif Remzi ncir hanını ve A· maktadır. Orma · 

.. ıer1 
larım için tasarruf sahipleri tara- merika Tobako tütün müessesesi· tü faaliyetini [!~5 r.t 
fmdan verilen paralardan bir tek ni gezmişlerdir. tertip etmektcdır'. iıt 
santim almadım. Neticeden ümit Veliaht Hazretleri yarın Bcr· tasarruf cemiyet•" 
kesmiyorum. Dnha :r.ivade mnha- gama ve Efr.~ harabelerini ziya· "Lozandan önce -1e,, 

kemenin uzaması ihtimalinden 1 ret edecek ve akşama avdet buyu· ı ve,, adlı daire co ' 
korkuyorum.,, • tacaklardır. . lı bir es r olacak ıt• 





ltalya - Yugoslavya 
-- lBBf tarafı l lncS aayıtada) 

Arnavutluk ile Adriyatiğin şark 

sahilleri üzerinde beslenmekte o -
lan emelleri kendisi için bü -
yük tehlike görüyor. lki zıddm 
ltarşılaşmasından başka bir şey 
olmıyan bu vaziyet, iki memleket 
arasında mütemadiyen bir takım 
siyasi çarpışmalara sebep oluyor. 

Niteki.m son zamanlarda "Vre· 
me,, gazetesi yazdığı bir makale
de ltalyl?- ordusu ~teybinde gayet 
ıiddetli b!r dil kullanmıştı. İtalya 
hÜkumeti, bu neşriyatta İtalya or
dusu hakkında hakaret gördüğü 
için Belgratta toplanan iktısadi 
parlamentolar konferansına gide
cak İtalyan aza yola çıkmış olduk
ları halde geriye dönmütler, bu 
konferansa iştirak etmemişlerdi. 
Diğer taraftan gene son Avustur
ya meselesi hakkında İngiltere, 
Fransa ve Jtalya devletleri bir be
yanname imza ettikleri halde kü
çük itilaf devletleri buna iştirak 
etmekten çekinmişlerdi. Bu da 
gene İtalya ile bilhassa Yugoslav· 
ya arasında bulunan rakabetin 
siyasi bir neticesi idi. 

Fakat şayanı dikkat bir nokta· 
dır ki bu hadiselerden sonra İtal
ya ile Yugoslavya arasında bir ta
kım anla§.ma yolları aranmağa 

batladı. 

Bu yeni anlaşma hareketinin 
başı Fransadır ve Avusturya ha
diselerinden sonra1 meydana çık • 
mııtır. Hatırlarda olduğu üzere 
Dolfusun katli ile neticelenen A
vusturya hadiseleri, Almanyanm 
Avusturya ile birletmek emelinde 
son derecelerde müessir olduğunu 
göstermiıtir. Bundan, ıher dev -
Jetten fazla ltaly~ müteeaair ol
muştur. O vakit derhal Avusturya 
nudutlarına asker göndermiştir. 
Bu vaziyet Almanya ile ltalya a
rasmdaki dostluğa ve müşterek si
yaset hareketine nihayet vermiş
tir. 

Fransa, lta}ya ile Almanyanın 
arası açılmış görünce daha ev
vel baılamış olan İtalyan -Fran
sız anlatma teşebbüsünü yeniden 
canlandırmııtır. Musoliniye Ber· 
linden gelen tehlikeye İşaret et -
miş, Almanyanın ya doğrudan 
doğruya, yahut bir vasıta ile Vi
yanaya haltim olmasının İtala için 
mucip olabileceği zararları izah 
etmiı, Yugoslavya kendi yanın· 
da olduğu halde ltalya ile anlata· 
bileceklerini göstermiştir. 

İtalya 88.§vekili Musoliniye ge· 
lince; o da ıon zamanlardaı Fran· 
sanın maksadını derhal anlamış, 
üç beş ıgün evvel Milan' da söyle
diği nutukla Yugoalavyaya elini 
uzatmı,tır. 

lfte Kıral Alekıandrın son Fran· 
aa seyahati ıbu ahval ve şarait için
de vuku .buluyordu. Bu seyahat
ten M>nra ltalya - F ransaı müna
sebatmda olduğu gibi, İtalya -
Yugoslavya münasebatında da i
yiliğe ve sulha doğru bir değişik-
1 ilC olacağı söyleniyordu. Kral 
'Aleksandrla beraber Fransız Ha
riciye nazırı Bartunun ölümü bu 
memleketler ara.a1nda cereyan et· 
me'llte olan ~nlatma hareketini 
durdumıuıtur. 

Acaba bundan sonra İtalya -
Yugoslavya münasehatı ne şekil 
alacaktır?. 

Bu, tabii cevabı kolayca ve
rilebilecek bir sual değildir. Ve 

Küçük fırınlar 
Bir araya gelerek şirket 

yapacaklar 
Belediye iktisat müdürlüğü, Dir 

müddettenberi ekmeklerin fenni 
şekilde hazırlanması ve pİ§İrilme· 
si için tetkiklerde bulunmaktaydı. 
Tetkikler bitmi~tir. Bir rapor ha -
lincle belediye reisliğine bildirile -
cektir. 

İktisat müdürlüğü, başlıca ted
bir olarak fırın adedinin azaltıl· 
masını tavsiye etmektedir. Mü
dürlüğün fikrine göre f ırmlar tah
dit edildikten sonra küçük fırınlar 
bir araya gelerek şirket teşkil ede
cek ve her fırın yavaş yavaş fabri
ka halini alacaktır. 

İktisat müdürlüğü yeni teşek -
kül edecek fırınların en son sis -
tem makineler ile teçhiz edilece • 
ğini düşünerek bu proje tatbik 
edildikten sonra lstanbulda bo
zuk, noksan tartılı, hamur ekmek 
çıkarılmasının önü alınacağı ka· 
naatindedir. 

Ekmek meselesine ait projenin 
tatbiki için beş sene bir müddet 
verilecektir. 

Tramvaylarda tek biletle 
yolculuk işi 

Tramvay şebekelerinde şehrin 
bir ucundan öbür ucuna kadar tek 
biletle gidip gelme etrafında bele
diyece yapılan tetkikata devam 
edilmektedir. Belediye, bu şeklin 
şirketin mi, yoksa halkın mı aley· 
hinde olacağı noktalariyle tatbik 
şekli etrafında me!gul olmakta 

dır. Netice bir raporla vekalete 

bildirilecektir. 

Etler tel kafes içinde 
bulundurulacak 

Kasaplar, belediye talimatna • 
mesi mucibince etleri açıkta bu -
lundurmamak mecburiyetinde ol
dukları halde, bunu yapmamakta, 
etleri çengellere talanaktadırlar. 

Belediye talimatnamesi muci • 
bince menedilmesi lizım gelen 
bu şekilde satış üzerinde takibat 
yapılması alakadar zabıta memul"" 
larına bildirilmiştir. 

Kasaplar, etleri tel kafes için· 
de bulundurmadıkları takdirde 
cezalandırılacaklardır. 

Fransız torpitoları 
Şehrimizde bulunan. Fransız 

torpitolarını dün bir çok vatandaş 
tarafından gezilmiştir. T orpito 
mürettebatı, nöbetle tehire çık • 
makta ve abideleyi , çarşıyı dolat· 
maktadırlar. 

Yugoslav kralının ölümü dola
yısile umumi mateme iştirak eden 
torpito ve erkanı her hangi mera
sim :yapmamışlardır. 

Tirpitolar pazartesi günü Suri
yeye gideceklerdir. 

Polis haberleri : 

Bir işçi cereyana kapıldı 
ve öldü 

Beykoz kundura fabrikası a • 
melesinden Sadettin Efendi, dün 
saat yirmi ikide elektrik tellerini 
tamir ederken cereyana kapılmıf, 
ölmüştür. Hadise etrafında tah • 
kikat yapılmaktadır. 

fier şeyden evvel halya Buvekili hükumet reisi tarafndan alınan 
Musolininin kararına tabi bir fey· nazikane tavru hareket müsait bir 
dir. 'imdiki halde Kral Alek - :haleti ruhiye itareti olaı;ak telak· 
aandr alebindeki sui kast münase- ı' ki olunabilir. 
betıy gerek İtalya kralı, gerek Mehemt ASIM 

l 20 bin lira 
talililerden 

alan 
biri 

Yirmi bin lira alan talihlilerden 
Recep Efendi 

On yedinci tertip tayyare pi· 
yankosunda büyük ikramiyenin 
dört parçası İstanbulda satılmış, 
birer parçası tzm:r, Ankara, ve 
aydında satılmış bir parçası da 
Trabzondan satılmıyarak gerı 

gönderilmiştir. 

lıtanbuldaki talililerden iki 
yüz bin lirayı kazanan Yataklı 

vagonlarda aşçı Recep Efendi 
Paraları Üsküdarda bileti aldığı 
bayi Sabri Efendiden almıştır. 

Recep Efendi paraları aldından 

sonra demiştir ki: 

"- Şimdiye kadar aldığım bi
letlerden bir şey çıkmadı. Bu se
ferki bileti almaya param yoktu. 
Arkadaşlardan Ali Efendiden iki 
lira ödünç alarak bileti aldım. Ka· 
zandğım ikramiye ile bir lokanta 
açarak kendi baııma çahşaca• 

Yirmi be§ bin lira kazanan bi
letin dört parçası şehrimizde sa • 
tılmış, birer parçası İzmir, Kilis, 
Bursa, ve Zonguldakta satılmıt· 

tır. 

Lağım temiz
lenmeli 

Ortaköylüler bir mazbata 
hazırlıyorlar 

Ortaköylüler belediyeye veril
mek üzere he§ bin imzalı bir maz
bata hazırlamaktadrrlar. 

Ortaköyde Dereboyunda otu -
ranların hemen hepsinin imza e • 

decekleri bu mazbatada, Derebo· 
yundan akan ana lağımın uzun 

senelerdenberi dolduğu halde te • 
mizlenmediği ve bu yüzden bütün 

ev aptesanelerinin tıkandığı, be • 
lediyenin ana lağımı bir an evvel 

temizletmesi icap ettiği iıaret e· 

dilecektir. 

KIUp murahhaslar1 
c;ağır1hyorlar 

İstanbul mıntakası futbol heyeti 

reisliğinden: 

Lik maçları birinci devresine ait 

hakemlerin intihabı hakkında gÖrüf -

mek üzere küme klüplerinin salahiyet

li murahhaslarının 15 - 10 - 934 Pa -

zartesi aıünü şaat tam 18 de mıntaka 

merkezini teşrifleri rica olunur. 

JY olculara kolaylık 
Ege yolcuları yolda 
muayene edildiler 

lstanbul gümrükleri baş mü • 
dürü Seyfi ve muhafaza ha§ mü· 

dürü Hasan Beyler, Pire ve İsken· 
deriye seferleri hakkında verdik -

leri rapor Vekalet tarafından tel· 
kik edilmiş ve yolcuların kolaylık 

görmesi için baş müdürler tara -
fından ileri sürülen fikirlerin tec-

rübesine karar verilerek dün is -
tanbula gelen Ege vapuru yolcu -

ları lzmirden evvel eşya ve pasa
port muayenesine tabi tutulmuş -

lardı. Dün bu yolcular İstanbul 
limanında muayene edilmeden şe
hirc çıkmışlardır. 

Bu usul iki hdta daha tecrübe 
edildikten ıonra kati karar verile
cektir. 

Kaçarken yakalanan 
heroin kaçakçıları 

Nişanlısı Cavide, bir baş esrar 
verirken yakalanan Belkıs ismin
de bir eroin kaçakçısı gömrük ko· 
ridorlarında dolaşırken kaçmağa 

muvaffak olmuştur. Fakat Bel -
kıs, dün tekrar yakalanarak do -
kuzuncu ihtisas mahkemesi müd -
deiumumiliğine verilmiştir. 

Buna benzer diğer bir vaka da
ha olmuş ve Cemil i!minde bir e• 
roin kaçakçısı, polis memurlarının 
elinden kurtulmak için çalışmıı, 
fakat tekrar yakayı ele vermiştir. 

Belediye 
... (Baş ı.ara/l 1 

Adalar kaı 
Adalar kazaııll 

fi oğle üzeri bi , 
namzetlerden Av~ 
reyle kazandğı . .anır 
ğer namzet Emın ~ 
ile yedek azahktı 

Sarıyer4' 
d•-Sarıyer kazasın 1'ı 

kı, Amca Tevfik, 
Beyler kazanmışlarİU 
samettin Paşa, Ce 
dek aza olmuşlard~ 

KadıkÖV .;. 
Yusuf Ziya, N-': 

sime Hanım, Reı-dl' 
Beyler kazannuşlar 
zalar Yusuf Ziy,a 
Şefik aıa, Cema~ .,, 
samettin Beylerdıt· ,.il 

B eylrOP'.'ı 

5990 reyle Me 
reyle eczacı Ferit, 
şat Yılmaz Beyler 
dı~ . 

2661 reyle 1•hit 
Salih, 21 reyle 1' 
dek aza olmuşlardd'~ 

BAKJR1' 

Bakırköyündekİ 
dün bitmiş, Ali Rıl" 
tiyar Beyler asli 
Naili Beyler yedelı 
çilmişlerdir. 

c-11 ne ..._-~- w;r-;..,;..,;t..,_....__,h.,.,., ınıuu eı.Jıı•~·' 

bir kadın da yakalanmıştır. şama kadar ve ya 

Yerli Mallar Pazarları caktır. 
Beyoğlu şubesi 

Yerli Mallar pazarlarının Beyoğlu 
§Ubeıi bugün aaat dörtte meraıimle a

çılacaktır. Yeni §Ube lıtiklal caddeıin
de 320 numarada eıkiden Yani bira • 

haneıi ve ıon zamanlarda Edcnbar o
lan binada Yıldız apartrmanı altında 

tesis edilmit olup Beyoğlunun en za • 
rif ve güzel mağazası halini almııtır. 

Bugünkü açılma merasimine bir 
çok zevat davet edilmiştir. Açılma me
raıiminde Büyük MilJet Meclisi ve 
Tasarruf ve lktısat Cemiyeti reisi Ka
zım Paıa Hazretleri de bulunacaklar· 
dır. 

Halkevinde Firdevsi günü 
Bugün saat on yedide Halke

vinde Firdevsi günü yapılacaktır. 
Günü, Halkevi reiıi Ali Rıza: Bey 
açacaktır. Bundan sonra Sabık 

müderris Hüseyin Dani~ Bey, Fir· 
devsi hakkında izahat ve malumat 
verecektir. 

Kargir apartmanların içi 
ahşap o]mıyacak 

Bazı apartımanlarm dışları 

kıirgir yapıldığı halde içlerinin 
ahşap yapıldığı görülmüttür. 

Dahiliye Vekaleti, vilayete 
gönderdiği bir tamimde, dı§ı kar

gir yapılan evlerin içi de kargir 
yapılması icap elliğini bildimış -
tir. Belediye bu tebliği alakadar 
makamlara tamim etmiştir. 

Abdurrahman yakalandı Alay köşkünde müsamere 
Kasımpa§ada üç kiıiyi yara • 

lıyarak bir kişinin ölümüne sebe

biyet veren Abdurrahman dün ya
kalanmıştır. Abdurrahman hak 
kında ikinci müstantik Mahir Bey 

tarafından tevkif müzekkeresi ke
silerek tevkifhaneye sevk edilmiı· 
tir. 

Yarın akşam saat 20.30 da 
Halkevinin Gülhane parkndaki 
methalinde bulunan Alay köşkün
de, evin temsil şubesi tarafından 
bir müsamere verilecek, "Beyaz 
kahraman,, "inkılap çocukları,, 

ve "Eski adetler,, piyesleri oyna -
nacaktır. 
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ra keklik avından döndüğü zaman 
Celil meseleyi anlattı. Çocuk 

dlitündü: 

- Soralım bakalım gören ol • 
muş mu? 

Çocuk kahveye girdi, öteye be· 
riye gitti. Yirmi dakika ıonra gel· 
di: 

- Peki, dedi, ıizlere de teıek• 
kür ederim artık gideh)lirtiniz. 

Onlar ııttıkten ıonra Cebi yu• 
karı çıktı, odaya ıirdi. Doktorla 
hizmetçi, yatağında harekettiz 
yatan Şahendeyi tedavi ediyorlar• 
dı. 

karısını ölüm döşeğinde buldu 
nistan valisi hükümdardan ne istiyordu? Daıanın demir eli, bu havalideki 
syanı çarçabuk bastırdığı halde, yeniden baş kal~ıranlar mı vardı ? 

- Gören olmamı§ beyim, hanı· 
mmız bu tarafa gelmemiı. 

Celil sarardı, şakakları terledi: 
- Ne oldu öyleyse!.. Nereye 

gitti! 

Celil doktorun ellerine sarıldı: 
- Doktor bana dogru ıöyleyi· 

niz. 

sya ) zehirledikten 1 tevkif edilerek (Babil) e gönde • 
rilmi9ti ... 

Bu ihtiyar bir doktordu. Bunun 
gibi bin bir acı görmüf, eleme ka· 
nıkıamıt bir adamdı. Celilin yü • 
züne baktı; 

sonra •• 
keklık avından 
ka.rm ( Atoaya) 
uştu. 

döndüğü 

yı yatak· 

hes) baygın bir halde ya
asının ba§ı ucunda eforu· 

karısını kendınden geçmİ! 
de bulunca çok mütecasir 

ayanın hizmetçisi: 

daya girdiğim zaman bü· 
yılan prensesi zehir lemi,

rek aglamağa batlamıştı. 
oıya) gögaünde ve kolla-
ılanın dişlerinin bıraktıgı 
rülüyordu. 

epoliı sarayında yılan ze· 
arıı ilaç yapan ihtiyar bir 
rdı. Bu adam, Dirinın 

zehirlendiiini duyar 
yukarıya koımuf Te ze· 
yerleri emerek yere tü· 

tiı. Eğer ufak bunu yapma· 
toaya) nın kalbi çoktan 
olacaktı. 

i derhal uşağı çağırttr .. 
iıı bir aıru.c altın vererek 

arım tamamiyle iyiletmi· . ., 
ı. 

endiıini ölümden kurtar
za~n~d iyorum. Biraz geç 
ım ıçın, zehir zehir vü
yayı1maga baılamışh. [. 

irleri emip cıkarmaaay
rım aaat ıonra ölecekti. 

huki Dara günet batarken 
ıelmitti. Karııı ıabahle • 
ırlcndiği halde haA lA 

a Y•tı· 

ya) nın müthit bir öl" . I um 
ı at attığı muhakkaktı. Fa-
.zleri kapalıydı.. Kalbi 
ıf hareket ediyordu.. Vü-
ıldaınıyordu. 

ea anaaının geçirdiii bu 
en çok müteeuirdi. 

am ölürıe, ben Yataınam. 
ek, batı ucunda müt~ma
lıyordu. 

hasaa kumandanını da 
çağırırıııtr: 

aıpa, ben yokken k 
, arım, 

rım .. Her •eyi-
" •aa ıana ema-

Neden bu f elıiketin .. ·· . , N onune 
ın · eden karımın "t ·· 

d" o am 
e uarneıine meydan ver-

du. Taıpa h"'k" d . . ' u um arın 
kımın la rafından h' . ze ır· 

ı pek i.la ketfetmitti. Bu 
ya) darı başka kim yapabi-

tarafı kapalı olan koıkoca 
üat katına hem de haı
ukiımdar zevcesinin odası· 
adar bir vılanın çıkmf.aına 
mı vardı? 

t, haua kumandanı bu 
İn esar perde1;ni kendi e
ti kaldıraındı? 

ya) ya bu yılanı getiren 
def il miydi? 

Ennenistan prensi, İran hı.ikümda
rrndan çekindıgi için, oğlu ( Dikran) ı 

İran hükumetine rehin olarak gönder-

Bu hadiıe münasebetiyle oku • 
yucularımızla beraber eıki Erme· 
niatanı §Öyle bir gözden geçire· 
lim: Daranın ecdadı, Asurileri 
mağlup ve periıan ettikten ıonra 
Ermeniatan havaliıini de zaptet • 
mi9 ve bu hududu (Kızıl Irmak) 
taraflarına kadar genit etmi,ti. 
O zaman lranilerin idaresine ge • 

çen bütün milletler dinlerini ve 
diUerini tamamiyle muhafaza et· 
mitlerdi. Ermeniıtanda da din 
ve dillerini kaybetmiyen milletler 
vardı. lran hükümdarı bunları da 
aerbeat bırakmıştı. Fakat, (Ki • 
ahaar) lran hududu içinde !Üphe
)j bir kimsenin bulunmasına ta· 
hammül edemezdi. O vakit Er· 
meniatanda bulunan prenı, lran miştir... • 

Odamda yatıyordum. diye cevap hükümdarının haıumane vazıye· 
vermitti. 

Daranın oğlu anaıınm öleceği· 
ni zannederek: 

- Baba, annemi kurtaramıya
cak mııın? 

Diye sorunca, Diri, elinden 
hiç bir ıey gelmiyen aciz bir adam 
tavriyle hastanın önünde ezilip 
büzülüyordu. 

- Oğlum merak etme! diyordu 
Bu gece bütün mabetlerde anne • 
nin haliıı için sabahlara kadar 
dua edilecek. Mabutlardan onun 
kurtulmaaını istedim. (Merduk) 
ve (Anahit) anneni çok severler! 
Onlara saatlerce yalvaracağız .. 
( Atoıya) nın gözleri açıldığı za· 
man, bu müjdeyi bana getirene 
bir talan altın vereceğim. 
Ermen~stan valisi ne 

istiyor .. ? 
O ıırada Ermeniıtandan (Per· 

ıe Poliı)e gelen iki tacir, Ermeniı· 

tinden korkmuı ve oğlu (Dikran)ı 
rehin olarak hükümdara gönder • 
meğe mecbur olmuştu. 

Dikran, lran ordusunda hiz 
met etmit, (Babil) aıuhau.ra • 
unda lran cengaverleriyle yanya· 
na harp eylemitli. 

Ermeni5tan preıısi, oğlunu 1 • 
ran sarayına aönderdikten aonra, 
vaziyed bir dereceye kadar tah· 
kim ehnİf, lranilerle dost ıeçin· 
mitti. • 

Diri zamanına kadar Ermen••· 
tan prenslikte idare edilirken, bu 
sırada diğer eyaletlerde TU~ ~u • 
lan isyanlara Ermeniler de ı9tırak 
etmitti. Diri buna tahammül ed~· 
miyerek Ermeniıtana büyük b~r 
ordu gönderdi.. Ve çok kııa. bır 
zaman içinde bütün Ermen11tan 
havaliıini zaptederek, lran mem· 
leketine iltihak eyledi. 

Ermeniıtan (Armina) namiyle 
lranm mühim bir vilayeti olmut • 

tan valisinin hükümdardan pren.a· tu. • ı· b h lide 
ı k Daranın demır e l u ava -l 'k . t d·~· . vilayetin ıene ı 1 

ı ıı e ıgını ve . . k'ı "ısyanı baıhrmağa muvaffak o .. • . . . .. t birinin de kendıaı· 
vergısının uç e b duğu halde, ıimdiki vali neye ~u· 
ne terkedilmeıini istediğini ha er d d · t' ıı 

venerek hüküm ar an ım ıyaz • 
vermitti. h'dd tiyordu? 

Bu haberi Diri duyunca 1 
• e· (De••nn nrl 

t . d k'" 1 e binmitti. Tacırler ................................. .. 
ın en up er ..... ••••••••••••••••••••••••• •• •• h . .......................... Avusturya tutun eyetı 

i-·;·;~T'i;;';i~r· 1 Bandırmada 
! ••• 1 14 ......................... ' • 

h k tleri' nın "Müzik ve aan'at are e 
'ki . ..ı- nefi• 1Hr batkı ve teç-ı ncı ıayııı -

•-· tır Bu aayıda Köme yazılarla ÇllUDlf • 

ae Mihaloilu, M. Ragıp Beyin "Beıte-

d . .. teri" Ercüment kirlanmrnn uıunce • 
Behzat Beyin "Yığın müziii", Meh-

c .1 B 1•0 "Şehir tiyatroıunda met emı ey • . 
oyun ve dil ak .. khklan" iıimli dikluı-

w 1 d ba•ka. "Tanltur te deger yazı ar an -s • • 

tipli çalcılar" dan, "Türkiye hancı 

Türklerinde muıiki" den, "Müzik \'e 

edebiyat folklor hareketi" nden bahiı 
makaleler bulunuyor. 

Avusturya rejiıi umum müdürü 
Dr. Karldorrek ile maiyetindeki 

yedi ki,ilik heyet lzmirden Ban· 
dırmaya gelmittir. lıtuyonda kay 

makam, belediye reiıi, ticaret o • 
daaı, inhisar idareıi memurları ve 

tütün tüccarları tarafından karı•· 
)anmıf, gece tereflerine ticaret o

dası tarafından bir ziyafet veril· 
mittir. Heyet, Bandırma ve Gô· 
nan mıntakaıında yetiıen tütün
ler hakkında tetkikatta bulunduk· 
tan ıonra Bursaya gidecektir. 

- Çok mu merak ediyorsu· 
nuz? 

- Evet. 
- Öyleyıe durunuz, §İmdi ben 

herkesi seferber ederim, hanımı· 
nızı ararız. Görürsiin.üz, nasıl olaa 
buluruz. 

Sekiz on balıkçı, etrafa yayıl· 

dılar. 

Oğuzla CeHI. Rıdvan Beyin 
köıkü taraflarında arıyorlardı. 
Deniz tarafın!\ geçtiler. Oğuz: 

- Bulduk beyim, dedi. Ve ye· 
re eğildi. 

Biraz evvel Celil ile Neırinin 
konuştukları yerde bir kadın aya· 
ğının izi vardı. Celil bu ayak izi· 
nin Neırinin ayak izi olduğunu 

bildiğinden: 
- Hayır, dedi, bu değil. 
Oğuz içinden dütündü: "Ben 

bu evin hanımına mektup getir • 
dim. Mektubun ne olduğunu tim· 
di anlıyorum .. ,, 

Hüzünlü bir ıeıle ilave etti: 
_Öyleyse ıeri dönelim, baka 

lım onlar buldular mı 1 
İskeleye döndüler. Beş on kişi 

bir arada bir ıeyler fmldıyorlar· 
dı. Celil yaklaıınca ıuıtular ve 
hürmetkar, ıaklı bir tavır takın· 
dılar. 

Celil bitkin bir haldeydi. 
Adamlardan biri söylendi: 

- Benim aklıma ıelen teY doğ· 
rudur. 

Celil batını kaldırdı: 
- Nedir? 
_ Hanımınız muhakak denize 

açıldı, fırtınaya yakalandı. Ora· 
Jarda arasak iyi ederiz. 

Bu fikir Celile de makul görün· 
dil. 

_ Doirudur, olabilir. 
Herkeı ıahil boyuna yayıldı .. 

s;rdenbire Oğuzun feryadını duy· 
dular. Oğuz, bir çukurda hare
ketsiz bir vücut görmüttü. Seıe 
doğru koıtular. 

Celil de yel gibi geldi, yetiıti. 

Çukura atladı ve haykırmağa bat• 
ladı: 

_ Şahende ... Şahende ... 
Herkeı kotlu, Celili tutup kal • 

dırddar: 

- Siz çekiliniz. 
- Bırakınız bize. 
- Olmemiıı! 
bir ıes emretti: 
- Çabuk gidip doktor çaiırı· 

nız. 

Şahendeyi kucakladılar, çukur· 
dan çıkardılar. Celil bu manza • 
rayı görmece tahammiil edemedi. 
Düıüp bayıldı. Kend'nA a:eldiği 
zaman, uç dört kiti karş·sında, 
yaıh gö~lerle duruyorlardı. Der • 
hal ıordu: 

- Karım ... 

- Siz kocaıı mııımz? 
- Evet. 
- Ümit yok. 
Ve bu damdan düter ıihi ı8y· 

lediği ıözün ne teıir uyandırdığı 
ile met1ul olmadan arkasını dön• 
dü, gene haataya yardıma koyul • 
du. 

Celil aendelemitti. 
Bir kere Şahendeye kartı bir 

tefkati vardı. O kadını 1eY111İyor 
değildi. Sonra da bu kazadan 
kendini biraz meıul tutuyordu. 
Şahendenin teceasüıünü tahrik 
etmemit olsaydı, Şahende ıokaia 
çıkmıyacak, bu kazaya ujramıya• 
caktı ... 

Doktor kolunu tuttu: 
- Hastamız biraz aonra ayıla· 

caktır. Benim daha fazla burada 
kalmama ihtiyaç yok.. Sizinle 
baıka bir yerde konuıama:ı mı• 
yız? 

-Hay bay. 
Aıağıya indiler, yemek oda11· 

na girdiler. Doko\or ıordu: 
- Kar mızın ailesinde verem • 

Hler var mı? 
- Annesi veremden ölmüf .. 
- Karmıam verem oldujuna 

fiipbem yok. Affetmiyen haatalı· 
ja yakalanmıf.. Bununla beraber 
timdiya kadar iyi bakıldıiı için 
hastalık mevzii bir noktada kal· 
mıf, ilerlememif.. Fakat bu ıe· 
ceki soğuk alıınlıiı onu mahvetti. 
Yataktan kaJkabilecejini ıannn • 
yorum. Meğer ki .. 

- Bazı tedbirler, en tehlikeli 
halleri yener. Bunun için ele mad· 
di kuvvet kadar manevi kuvvet de 
lazımdır. Eier maneviyatını ra· 
hat ettirebilir ve yökıeltebiliraeniz 
eier heyecanlandırmaz, üamezae
niz kurtulacajını ümit ederim. 

- Şu halde merak etmiyelim, 
Şahende kurtulacakbr. 

- Nekaheı devresinin çok u • 
zun süreceğini de ilave edeyim. 
Katiyen ııkılmıyacak, heyecan • 
lanmıyacak, maneviyatı bozulDJı
yacak.. Yarın tekrar ıelirim. Fil· 
vaki yapacak bir feyim yok, fakat 
iyiliğe doiru yüz tuttuiunu bir 
kere daha görmek istiyorum.. Bu 
gece baf ucundan ayrılmayınız .. 
Bunu yapabilir miıiniz? 

- Ne)·e yapmıyahm doktor' 
- Ne bileyim ben ... 
Doktor aitti. 

Celil Şahendenin yanına çıktıiı 
zaman genç kadın kendine ıel· 
mit gözlerini açmı9b .. Fakat he • 
nüz göz bebek'erine fer ve ifade 
gelmemi-ti. Manaıız bir nazarla 
bakıyordu. Mecmua ayrıca, toprak!amnız dahi

lınde derlenmit olan türkülerimizi tek 

ıesli veya tanınmı, ltestekirlarmuz ta· 

rumdan armonize eclilmi, olarak ver-

Ha .. n Cemil, Ahmet Muhip, Nahit - Doktor bey yanında. 
Sım, Cahit Sıtlu, Feridun Fazrl, lh - - Beni de oraya ıötürüniiz. 

Buna raimen kar,ıaında Celili 
görünce ürperdi. Celil hizmetçiyi 
ıavdı, karııınm yanına oturdu, 
ellerini eilerine aldı. meldedir. Taniye olanur. san Nalın, Adile Makıudi, Re,at Ce- _Aman ıakın beyim .. Doktor 

VARLIK mal, İbrahim Hoyi, Cemil Sena, Sait bey ırkı tenbih etti. Bu hem sizin 
Faik, Fuat Ömer, Yakup Sabri, Na • hem de hanımınız için tehlikeli o-

Ankarada muntazaman 15 &'Ünde mık Kiıif, Muzaffer Reıit ve Cevdet 
Wr çılanaba olan VARLIK mecmu - Kudret Bey/erin makale, ıiir, hikaye lur. 

Şahende yavaı yavat ellerini 
çekti.. Celil •atırdı, fakat kanıı• 
nın gülümsediğini ıarünce iyi ra• 

· ı· 31 · -· tercümel· en"yle ,..•--ıtır. Taniye Celil vaziyeti kavradı, boynu· afllUll 11 Birinci Teıria tarih ı ın· ..... ..-ııunı 
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hat etti ... 
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# A 

~IKAYE 

Kadın Düşmanı 

"Kadın parmalı ... ,, Sözünü bil- ı 
miyen yoktur. lıte küçük Ali de, 
hıraızlıkla maznunen hakim huzu· 
runa çıktığı zaman, kabahati ka
dına atıyordu. Sorguıu töyle de· 
vam etti: 

- Senin hakkında hiç bir ıyı 

fey söylenmiyor. Ömründe bir bal 
taya ıap olmamıt11n, hiç _çalıtma· 
IDlillft. 

- Tahkikat iyi yapılmamıf e· 
fendim. Ben çalıştıiım yerlerin ad 
resini verdim. Gidip ıormak zah
metine katlanmamıılar. 

- Nerelerde çalııtın? 
- Aımaaltında balta sokağın· 

da 22 numarada adsız pazarında 
on bet gün muhaıehecilik ettim, 
ıonra bol kahkaha operetinde figü 
ranlık ettim. 

- Amma da söylüyorsun. Aı· 

maaltında balta sokağı olmadığı 
aihi, oralarda ad11z pazarı diye 
bir mağaza da bulamadık. Bol 
kahkaha öpereti de, bir temsil bi
le vermeden dağılmıt··· Tahkikat 
yapmak kabil olmadı. 

- Geçen ıeneydi ... 
- Haydi haydi, hiç bir it ıör· 

düiün yok. Yerin yurdun yok, an 
nen bile bir ıenedir yüzünü gör-

memit··· 
- Bana anamdan bahsetmeyi· 

Yazan : İzzet oğlu 
- Hayır efendim, çaldığımı in· 

kar etmiyorum. 
- Öyleyse! 
- Çaldığımı inkar ed"yorum. 

Terzi Bey mağazasına · gitmişti. 
Karısı çarşıya 1ıidip öteberi ala -
caktı. Zahmet etmesin diye masa· 
nın üstünde duran on \!rayı aldım. 
Paltomu giymittim, aşağı inecek • 
tim. Kadın seldi, üzerime atıldı: 
''Git.miyecekıin,, d!ye, zorla Üs· 
tümden paltomu çıkardı. Ben de 
kocaaının paltosunu giydim ... Ha • 
va soğuktu. Ü§ümek İ§İme gelme • 
di ... Paltoyu giydim ve g:ttim. 

- Bir daha da gelmedin? 
- Evet, fakat dostça hareket 

etmek için gelmedim. O bana iyi -
lik etmişti, ben ona ihanet edemez 
dim. 

- Fakat paraaile paltosunu al· 
makta be:s görmedin... Dost'uk 
hakkında garip noktai nazar ... 

- Benim mahvıma her zamı.n 
kadınlar sebep oldu. Felaket a
namdan batladı. Burada i~te ida • 
ma mahkum olmamı bekliyor ... 
Terzi Beyin karıaı da. Beni elde e
demey!nce hapir;e attırmalı kafa-
11na koydu ... Kadınları icat eden. 
hiç bir ,ey icl't etmemiş olsaydı 
daha iyi ederdi. 

-Otur. 

Kadınhanında 

Yeni yapılan dükkanlar 
ve Belediye seçimi 
Kadınhanı, (Hususi) - Bele· 

diyemizin fU iki üç ay içinde 
hummalı bi çalışması görülmekte· 
dir. Belediyenin su arklarından 
knlma 18 dükkanı vardır. Bunlar, 
seneler geçtikçe tamirsizlik .ve 
bakımsızlık yüzünden yıkılmağa 

yön tutmuş. Genç reisimiz Ata 
Beyin gayret ve mesaisiyle bu 
dükkanlardan altısı yıkılarak ye • 
niden inıa edildi ve on b · ri de 
köhne kısımları tamir edilerek 
yeni birer dükkan oldu. Bu dük· 
kanlara bititik diğer köhne dük· 
kan sahiplerine de dükkanlarını 

bu örnek üzerinden inşa ettirme • 
leri tebliğ edildi. Bunlar da fen· 
nin emrettiği bir ıekile inşa ede· 
ı-ek aari birer dükkan vücude ge· 
tirdiler. 

Caddeye bakan bu dükkanlar 
çarşıya girildiği zaman ilk defa 
göze çarpmakta ve kasabada bir 
terakki h:&ai vermektedir. 

Belediye iki büyük umumi cad
deye de kaldırım yaptırmıf, hal • 
kımızı çamurdan kurtarmıthr. 

r.iz. O benim ölümümü istiyor. J. I!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~!!!!!!!~~ 
dam• mahkUm oıdutumu duymak Adananın yeni 

intihap için lazım gelen def -
terler talik edilmit, muamelesi bi· 
tirilmitti. Belediye intihabı 10 
T. evvelde yapıldı, bir günde bi
t=rildi, C. H. F. namzetleri ka • 
zandı. 

için muhakkak buradadır. B 1 d 
- Böyle bir tehlikede delilıin. e e İye azaSI 

Kazada üç sene evvel teıekkü) 
eden spor yurdu1 Cumhuriyet bay· 
ramı için bir müsamere hazırla • 
maktadır, ~.n, b.yra....ta btT Buraya hırsızlıkla müttehim ola • Adanada belediye intihabatı 
maç yapmak üzere Akşehir genç· 
)er birliğini de damet etmittir. Bu 
işte de himaye ve yardımını gör· 
düğümüz çalııkan genç reisimiz 
Ata Beye tetekkür etmeği mem • 
leket namına borç b:liriz. 

rak geldin. bitmiş, yeni belediye meclisinin 
Seni yanına alan, evinde yer asli azalığına f U zevat seçilmi§ler

•;eren, sana hakan Terzi beyin pal dir: 
tosu ile on Iirasmı çalmı,ıın ... A.. Turhan Cemal Bey: C. H. F. 
damcaiız senin haline acımı,, ıe • vilayet idare heyeti azuından, be· 
nin itsiz, yeniz yurtsuz olduğunu lediye reisi, Ahmet Kemal Bey 
g<Srünce ıana evinin kapıaını aç• inkişaf şirketi müdürü, Tevfik 
mıt, sen de buna mukabil hırsızlık Co!kun Bey Türk Sözü gaze!esi 
etmİ!•:n ... Beıle kargayı oysun gö· müdürü, Spor mıntakaaı reisi, 

Salih 

Hasan, karısını niçin 
öldürdü 

zünü ... 
- Yalan! 
- Yalı!.n olan nedir? 
- Hepsi· yalan. Ben hırsız de • 

tilim. On lirayı aldım, Terzi beyin 
paltoıunu giydim, bunlar doiru, 
fakat çalmadım. Bunu kat'iyyen 
reddediyorum. Eğer on lira ile pal 
tosunu alıp gittimse kendisine 
dostça hareket etmek için gittim. 

-Güzel doıtluk ... Polisteki ifa· 
deni okudum. Garip ifade. Onları 
burada gene tekrarlıyacak mıam? 

- Ben hır11z değilim efem:ı:m. 
Ben kurbanım. Terzi beye hürme • 
tim, muhabbetim vardır. Fakat ka 
r111 muhabbeti benim anladığım 
ıibi anlamıyor. Onun elinden kur• 
tulımıyordum. Bana sıma,ıyor· 

d.u ... 
- Sus! .. 
- Neye susayım efend=m? 
- Suı diyorum. Namuslu bir 

kadın~ iftira etme. Terzi beyin 
karııı evinin kadını, kocasını ıevi· 
yor, ıenin yüzilne b:le bakmamı, •. ~ 
Y apbğımız tahkikat bunu meyda· 
na çıkardı. Senin aleyhinde bulu • 
nuyor. 

- Eğer cesareti vana gelsin 
burada söylesin. Halbuki utanır, 

huzurunuza gelemez. 

Vehbi Necip Bey Halkalı yüksek 
ziraat mektebi :mezunlarından 
ç!ftçi, Şemsa Rıza Hanım Darül
fünun mezunu, Kemal Bey Ra • 
mazan oğlu C. H. F. vilayet idare 
heyeti azasından, Hukuk fakülte· 
si mezunu, sabık Adana mebusu, 
İbrahim Bey Dıblan oğlu Franıa 
Monpelye yüksek ziraat mekte· 
b:nden mezun çiftçi, Ziya Bey 
Hskverdi oilu Almanya makine 
mühendis mektebi mezunu, mü • 
hendiı, Şevki Bey Adana Ziraat 
Banka11 ik:nci M., İsmail Zihni 
Bey belediye azasından, Hüseyin 
Daim Bey C. H. F. Dö~eme oca
ğı idare heyeti azasından mütekait 
miuılay, AH Bey Hacı Yunus oğ
lu Eski belediye reisi çiftçi, Dok
tor Bahri B~y C. H. F. vilayet i • 
dare heyeti a7asından, Sabri Çi· 
tak Bey Lise mezunu çiftçi ve mu· 

Adana, (Hususi) - Adanada 
Misisin Abdi oğlu köyünden ka· 
rısı Duduyu tabanca ile vurup öl· 
dürmekten suçlu ve mevkuf Hasa· 
nın muhakemesine ağır ceza mah· 
kemesinde devam edildi. Şahit· 
lerden altısı dinlendi. 

Şahitler: ''Bizim duyduğumuza 
göre, köyün bekçisi İsmail ve Ha
sanın karııı Dudu, üç gün dağlar· 
da kaldıktan sonra kadın, bekçi 
lsmaille beraber köye indiler. Ha
san, karısına, niçin gittin, dedi. 
Dudu: "Ben ıeni istemiyorum. 
Sen benim gözüme domuz gibi 
görünüyorsun. Üç gün dağlarda 
lsmail ile gezdikten sonra daha 
beni avrat diye kabul edecekı:iin 
değil mi?. Dedi. Bunun üzerine 
üç el tabanca patladı. Biz kaçtık, 
lakin Duduyu kim vurduğunu bil-
miyoruz.,, ded:ler. 

harr'.r, Leman Uhami Hanım Be· Şahitlerin ifadeleri suçluya 10• 

tediye azasmoan, Rifat Ahmet ruldu. Suçlu: "Evet öyle oldu.,, 
Bey Belediye azasından çiftçi, BitYa Belediye reisliği 
Kaıım Z<?:ri Bc.y Alman yüksek r. 

Biga, (Hususi) - Şimdiye ka· 
ziraat mektebi m~zunu, Z. dası re· 

dar eti görülmemiş tezahüratla 
isi, ç'ftçi, Namık Bey Almanya· 

yapılan belediye int"habmı tama· 
da tahsil görmüt, makinist, Lütfi 

men Cumhuriyet Halk Fırkası 
Bey Kalağ oğlu Fabrikatör, Tcv· 

namzetleri kazanmıs. belediye re· fik Genç Bey ihtiyat u bit; tüccar, 
Salim Bey Doktor, Mustafa Bey iıfüHne C. H. F. idare heyeti re• 

Mirza oğlu Fabrikatör, Zeki Ton· ,!!Raıit Bey ~~itt~~-
guç Bey Hukuk fakültesi mezu • zi Bey Rnaih oğlu Fransa Mon • 
nu, Rasim Nihat Bey Noter, lsa pelye yüksek ziraat mektebi me • 

18 Yaşında 

Katil anlatıyor 
15 yaşındaki sevgilisini 

nasıl öldürmüı? 
İzmirde Dolaplıkuyu mahalle· 

sinde Selimağa sokağında nişan· 
hsı Leyla hanımı öldüren Nihat 
efendinin tahkikatına üçüncü is -
tintak hakimliği tarafından vazi -
yet edilmi§lİr. Hadise, henüz 17, 
18 yaşlnı-ında olan ccnç katilin 
itirafile · tamamen tenevvür etmiş 
gibidir. 

Katil hadiseyi 
şöyle anlatmaktadır: 

gazetecilere 

- Adliyeden merhamet isteme· 
ğe ve "ben maıumum,, demeie 
dilim varmıyor. Uzun zamandan· 
beri çok sevdiiim ve bütün emelle 
rimi üzerinde topladıiım Leyli.nın 
ölümü her ıeyden ve herkeıten ev· 
ve) beni meyuı etmittirı 

Leylayı eıkidenberi tanıyor -
dum. Komıumuzda oturuyordu. 
Kendisiyle tanışmak istiyordum. 
Bundan bey ay evvel ken • 
disiy)e samimi olabildim. O • 
nunla tanıttıktan sonra hayatta 
çok az isteklerim kalmıf b. Onun • 
la kumrular gibi scviıiyorduk. Ni • 
hayet bir gün ben bir hata yaptım. 
Beni yakalayıp mahkemeye ver -
etiler. 

ME"vkuftum. Y aptığrm hatayı 

idrak ~diyordum. Nasıl olıa bir 
gün o'<'c1ık bir itimi tacil etmekte 
........... amitti• r • ••yl;y• alp••_ 

ğımı , onunla evleneceğimi söyle • 

dim. ?Jeni ıerbeıt bıraktılar. 

Öte tnraftan mahkemeye mü • 
racaat ederek yaf larımızı taıhih 
ettirdik. Mahkeme kararını ver • 
di. ikimiz de kanunen evlenecek 
bir çağda idik. 

Nih,,., et hi.diıe günü geldi, çat· 
h. Leyli. hakkında olmıyacak 

sözler söyleniyordu. Ben de ken· 
disini bunuan bir müddet evvel, 
bir ak§am Hüseyin isminde biriy· 
le konuşurken görmüştüm. 

Şü:>hem artmıftr. Benim ıev • 
gilim, benim nitanlım bir kaç gün 
sonra da benim karım olacaktı. 
Onu başkaıiyle görilttüğü için bir 
türlü affedemiyordum. 

Hadise nabalu müleessirdirn ve 
biraz içmittim. Leyliyı ıörmek 
üzere evine gittim. Beni aojuk 
karJıladı: 

- Bu nedir Leyla; dedim. Sen 
benim nİ§anlım değil misin? 

Bana ıoğuk cevaplar vermekte 
devam etti ve komşu Fatma hanı· 
mm evine kaçtı. Onu kapıda ya· 
kaladım: 

- Neden kaçtyorsun? 

Dedim. Seni istemiyorum, diye 
cevap verdi. O zaman bıçağımı çı· 
kararak kendimden geçtim. Onu 

Cümhuriyet . 
hazırhk ve 1 

Salihli (Hususi) , J 
bir kaç yazımda S. 
ler yurdundan 
Genderimiz bu seıı• 
ve ı;mirin kurtul\lf 
bandoları ve fudbol 
iştirak etmiılerdir· 

Önümüzdeki 
k. i 

ramındn da 50 ıt 
halinde Ankaradakİ 
if tirak edeceklerdir· 
muzika, fudbol t 
kolundan mürekk•~ 
İ§ için C.H.F. uınu 

·ı ·yet H.F. Ankara vı a 
kevi reisliklerine fi 

uslarına müracaat 

Salihli belediye 
diye kadar görülıoii 
can ve alaka ile Y 
fırka teıkilatı vili 
iki arkada§ önünd• 
seç.mit ve ilan etrııit 

Belediye intih• 
gün halk kürsüleri J 
idare heyetinden 
Gürbüzler Yurdu r 
lat, simsar lhsan be1 
belediye intihabatı 
lik hakkında nutukl 
muttur. 

senesinin ilk günü 
cek ve muhabereY 
Telefon hattı tes· 
dir. 

direkler yerlerin• 
telleri fer§ İne ba 

Maniıa - 1 
reklerin yerlerine 
ayın nihayetine 
caktır. Havalar 

kullanılacaktır. 

Posta ve telsr'! 
den Cevdet bef 
- Balıkesir b• 
mefgul olmaktadıt• 
dildikten ıonr• 1 J. 

lmdan istifade P 

Ankara ile göriitİİ 
cak mükaleme U 

d h .. ı.ıı. ... at a enuz ma u...- • 

Mükaleme tar• 

tespit edileceiİ •' 
anlattlmaktadır· 

B. b•• ır can .. 
düşerelı 

1• irıdl Konya Ereğ 19 

bazhane kazası ol 
zamandan beri 
cambazlık yap.O 

öldürmüşüm.. dl 
• • ? tin iımin iki ca 

- Şımdı ne yapacaksın. d da il• 
- Ada:etin tecellisine boyun e· gene mey kan 

, y . T 1.. b . k t'l t gösterirler en .. 
gecegım. a ıım enı a ı yap ı. . . t e y 
dedi. 1 dının 10 ıne r ol 

b h
. 1 . l . ]erini yapınakt& . 

Daha azı ta ıt erın ge mesı . .
1 

deıllır 
. . h k 24 . . 1 tabır cdı en .J 
ıç n mu a eme teırınıevve e fJ 

. . denkopmufV ~ 
tarıhıne bırakıldı. "k k1i1dV" metre yu ıe 

Adana defterdarı 
derhal ölmütlÜ~~ 

Oyunlara İ!tı • 

- itte bunda aldanıyorsun. Bi· 
raz ıonra tahit sıfatiyle dinlene • 
cek ... Sen hırsızsın ve çaldığın ıey 
ler de iN kadar delil, hu ilk hınız 
!rfm defi! ... !aciede gelelim: Pı l· 
to ile on nrayı aldığını inkar mı e• 
Cli1onm.. 

Şak"r Bey Fıbrikatör, Rasim Bey zunu, tacir, Sait Bey Adana ba • Adana defterdarı Remzi Bey 
Antakyalı Hukuk mezunu tacir, rosu ikinci reisi, izzet Bey Ada· terfian Burıa defterdarliına tayin 
Doktor AH Naim B~v Göz hekimi, I na ticaret ve ıanayi odası ve Hi • \ edilmit ve tayin emri Vekaletten 
Ziya Bey Kurttepeli Tüccar, Fey· mayeietfal reisi v!liyete tebliğ edilmiftir. 

bu f•'' çığlıkları, . eti. 
yılanların vaı:ı)" 
nin heyecanı oYo" 
lim bir man• .... 



1 o katlı Mustafa 
Merhum •.• 

Matem içindeyim: Pek aziz ve eaki 
zdan ayrıldı. Güler yüzlü, yara· 
ızdan aynldı. Cüle ryüzlü, yara • 

ıtan ıakacı ve huıuıiyle her tür· 
ıakaya dayanır, gayet pratik keı • 
zekalı, candan, gönülden Türk ve 
nıever bir zattı, Sıkınb, ağlama 
"r?. Bilmezdi, hiç bilmezdi. 
Bundan bir bayii yıl evvel, Mec:li • 
bir odaıında kendi kendime otu • 
ordum. Kendisine mahıuı laübali 
erden birini savurarak yanıma gel
kendi şive:siyle: 

- Coca garı gıyafetli! Seziyorum 
bugün senin bir ııkıntm .ar. Eier 

le bir para iti iae kolay. Haydi 
sana kefil olayım, bankadan istik· 
edelim. Baıka bir derdin vana 

le de çaresini bulalım. Dünya bu 
r sıkıntıya detmez. 

T cıekkür ettim. Bir yardım i!te • 
im. Lakin, o gijn, gerçekten bir 
ntüm vardı. Erteıi gün gene ya • 

geldi. 

- Derdin kalmadıinu ıurabndan 
orum; dedi. 

Haklı idi. Kendiıinde intikal kud· 
:ııiyade olduğundan tahminleri hep 

çıkardı. 

Birinci meclisten ikinci meclise kaç 
devredeceğini iıim1eriyle, ciıimle

e ve yalnız yüzde het hata ile tab· 
etmesi töhretine Mdi olmuıtu. 

Zavallı Mustafa! Omrünü RumeJi. 
çank ayafında, martin Gmuzun • 
"8tan ve millete hhımetle pçİl"IDİfo 

, yüzhaıı sıfatiyle bittin Ar • 
tluiu dolaflDlı, harplere kant • 
büyük Gaaiain maiyetinde karar-
kumandanbiı ile o yÜkM Türke 

tler ebnitti. Binbaplıkla müte • 
oldu. Binbaııhiı bizzat Büyük 

Meclisi Muatafııya tevcih 
işti ki, bunun tarihimizde bir ikin-

Muatafa ... dan dolma bir litifeci 

~uatafa ruban her muztarip ola • 
imdadına kotardı. 

Hademeden falan ölmüı: Evladına 
en para toplar. 

Azadan falan fena bir . . vazıyette: 
esrn merhametini celbeder. 

Mustafa gayet laühal" . d .. s- .. .. k h ... _ ı ı ı. uyuk 
enı;esle teklifsiz k ' 

IÖ ı d' ıc. • ._. onuıur Y e •ısı ıumaeye L-tm 
- az. 

- IC T • 
.. empoyu muhafaza edelim!" 

8 IOZe ' ' ' 
~..1.. h ~1"1 ıır ... ~ kanıılc cünlerde 
~ •tip ere ıhda) d • • • 

Kocaman bir vücut y~' venrd1. 
• 11 k ı.., · - 1n zamana 
• 

11 palto bile IİYJnezd. DT 
hulkumi olmakla ber be ı. . ı ı 

cı_!_ 1 • • a r en ın-
&l&IJ' en ifadede milteh H a1111h. 

•Zil' cevaph: Çok defa b" - 1 
elifleri ıaıtururdu. ır aoz e 

Size iddia -edellilirim ki, zahi . 
Uyü andıran M ren bır 
il ve adalta ~~tafa 1DU*feret İl· 

•lon ~ il' hayli tehirliden 
H ndan ziyade hoca 

•hr almayı bil" d' • ıı 
rettin Hocaya : ~ ~'?ıen'e de, 

11enzer Yerlen' d' ncilı Çavuıa var ı. 

Mustafaya ait belk' _ 

ı.r..:::·:.ı.r.:....:.:~ ~::i "..: 
li ıilnlerinıde ·-la•-~tnnı fU 

d' b' -... --nıyacağ 1 il' tanesini .. r . llD. 

B. ~ 1Ye'"b1• ır .. . .,. · 
ıun, eıkı devirde, Anlc 

l Beyin ha . arada,, ··'- *' nesuıde v_...J_ • - O "nle .,-...oea yı • 
İc gu r lrllZeteler bir çok 
ırmı,!ar. l1uıtaf "c) 

ile, matbu t ba a, .şı detti bir a er bını .... : ıovup sayı • 

- Ben olsam • 
Lto 1 ırazetecderi töyle e-

, ııoy e ederi- ,. . 
bet · '"• uazetecılv müL 

arz mahluk! d • · .. _, ar rr; ve saire ..ibi 
ı ıouer. ... 

Tınmadım. o, . . 
b. un bır koıeye çeki-
ır gazete makalesi --.1 

h · Y-urm. Ma. 
ef emm~yetaiz deiildi. Albna 

ıta anın unza11nı fuzulen koydum 
lıtanbulda bir -zet _ d •q eye son er. 

Saf dan soldan takdirler ve tenkit
Yafmaia haıladı: Hatti pzotenin 
yeni mubarrirde parlak bir müca-
. ruhu da ke~fetti. 

Yazan: Cel4l Nuri 
Herkea: - Vay, Muıtafal Sen de 

mi gazeteci oldun? Sen ki, daha evvel
ki gün matbuat erbabım bu derece hır· 
palıyordun? 

Onun keneli mahıuaabndan bir ke· 
lime nrdl: Doquz!, (Domuz) değil, 

donsuz. Bu tabiri tekrar etti ve kah· 
kahalarla gülüp: - Beni de mi zem
mettiklerimin 11ra11na koydun? dedi. 

Mustafa intihap daireıi ve öz va
tam olan Tokadapek çok hizmet et· 
mitti. Her ne it olursa Tokat mebuı· 
lanm toplar, taJtirimi affetsinler, on • 
lara karı• bir baıçavuı vaziyetine gi
rer, daire daire dolaıır, hemıerilerinin 
itlerini görürdü. 

Kendisine fazla takdırdım. Bunun
la beraber bütün pkalarıma mazmun 
sözlerle mukabele eder ve dayarurdı. 

Bir arabk, Haydar Rüıtü'nün (Ana
dolu) ıazeteıinde Einstein nazariyesi
ne dair derin, vakıf ane yanlar yazdı 
ki, bunlann muharriri hen im. 

Bunun üzerine paket paket mektup 
almıttı. Portekiz akademiıine az kal
dı aza oluyordu. 

• • • 
Mustafa, Cümhuriyete, Gaziye, 

Türklüğe, dostlarına gayetle sadık bir 
adamdı. Hiç kozmopolit olmamı, bir 
Türk! Şu de.let teklinin ifrat ile ta • 
raftan. Hani, geçmİt zamanlarda, ba
zı tarikatlerin canfeda müritleri olur
du. Rivayet ederler ki, ( Haaan - ibni • 
Sabbah) müritlerini toplar, onlara ıu 
uçurumdan ablınrz ! Kumandasını ve
rir ve onlar da hiç dütünmeden o em
ri yerine ptirirlermiı. lıte Mustafa • 
nm da Kemalizme haihhfl bu mer • 
tebede idi. 

Serapa latifeler, kahkahalar içinde, 
laübalilikler arasında ıöylenmiı öyle 
ıözleri vardı ki, zaman onlan bir bir 
teyit etmittir. 

Zavallı, fakirdi: Birbirimize on, on 
bet defa kefil olduğumuz vakidir. Bu· 
nunla beraber Tokada her geleni izaz 
etmekle iftihar eder, civarın en miaa
fİl'J'erver insam idi. 

Yann, öbürgün Meclis açılacak. 
Ankarada toplanacaiız. Muıtafayı ara• 
nuzda bulamıyacaiızl Mecliste, emi • 
ni~ herkea yadırfayac:ak. 

Meclise, her tatilden sonra, iltiha· 
lmnda, kapıcı: 

- Muıtafa Bey din seldi; itldi 
•İzi sordu • 

Hademe: - Mustafa Bey salda. 
aolda ıizt arıyor. 

Kahveci. - Bu kahveyi Mustafa 
Bey ıize ı~nderdi ki, ıafayı hatırla i· 
çeıiniz.. 

Arkadatları - Mustafa f~ oda
da aeni itekliyor; kof... derlerd1. 

Muıtafadan uuk kalmc:a mahabe
nye bqlardık. Edebiyatla uuktan,,.. 
ya yalandan abt ...-iti ~. ~ • 
bcl•ınnm meJmıplannda, bittabi lrii • 
rik bir (fuahat) yoldu; fakat ne ta
Wi bir (belliat) parbyordu-

Zavalh, teker Jıutabiından mu • 
teri ti. Uldn pehriu kulak umudı. 

p l . 
Ta Tokattan, benden çaka ata aster • 
di. Hiç ıönlüm iıtemiyerek, bu ~ıne• 
den ona pnderirdim. Ben de bira 0 

dert ile maJGlirn. Kendisine pehriz 
tuıi,. edici yudıiım mektuplara: 

_,Ayol! Doktorların üuk .. buk· 
luma blU uma. Şimdi çilek mevıi· 
midir. iki eaki okka Arnavutköyü çİ· 
leli al. Onrine yanın okka ıeker dök. 
Tek 'batma ye. Sonra da 'bir 1"azlu ıer
bet iç! Diye yuardL Ben de ona k 

- Mustafa! Bu kadar cehalete ta· 
btim yoktur. Gazetelerde vefabn ha· 
berini ıörmek istemem. Meclis reiıi • 
nin künü üzerinden senin ölümünü 
bize teWifine tahammül edemem. Lut· 
fen ve bize merhalneten daha ölme .. 
Senin letaifine ve öiütlerinle daha çok 
aeneler muhtaciz; yollu cevaplar yaz• 
dı isem de heyhat ki, naıihaderim ya• 
bana aitti ve en zarif doıdanmdan 
hirini ka:Pettim. 

Mustafe, .__ sıyabmıda benim 
lehimde herkese ne söylemek müm -
küme söylerdi. Beni daüna arkamdan 
.... eder, hatta, bet on köhne ciltten 
ibaret deieniz kütüphanemin kadrini 
bile anulri~ 

·--TA K V i M--
PAZAR pazartesi • 14 ı el Teşrin 15 ı cı Teşrin 

4 RECEP 5 RECEP 

Ctın doflıfo 6.10 6.ll 
Ctıa batısı 17.H 17,30 

Sıbıh nımuı 4!10 4.JO 
Oğ!e DIM&Zl 12.00 1'1.00 
fklndl n1m1Z1 l '.06 IS.O' 
Akşam nımu• 17.:'1 17,80 

Yatsı namuı 19.03 19.0:.ı 

imsak dl 4..;15 

Yılın gtçcn gtlnlırl t80 Hl 

Yılın talın ırUnlerl 85 84 

. 

'! - VAKfT f 4 Teırlnlevvef ı 934 ... 

r+ YARIN 
Dlara Alevlelllrse •• 

~ ~==Çeviren : A. C. ----• Yazı nu. aı: 18 
- Haydi çabuk ol Hemtire 

Mariya ! Aç kapıyı da çıkalım!. 
diye .bajırıyorlardı. Onlar asan • 
l&riin 1arı yqlda kaldıiını fark e• 
dememitlerdi. Ataiıya indikleri· 
ni zannederek kapının açılmaaını 

sörün zeminine vurmuttu. Stani· 
çef diyordu ki: 

- "Elektrik llmbaları yanıyor. 
Demek ki cereyan henüz kesilme • 
di. Hemtire Mariya elektrik düğ• 
meıine bir daha baıar mıım ?,, 

-.!J~==~R~.;;;;A~;;:~;;__Y~_O_o:;;ıı;;;=='~'- ıab=:~;!a ~:~ı:::•lardı. ye ~:=u~:~. k~:ı.:~ı::.:~:: 
- "Şimdi, timdi mahzende ıanıör gene yerinden kımıldama· 

.. 

BugUn 
ISTANBULı 
18,30 Pllk netrlyak- 11 MelD' Oemll 

Bey tarafmdan çocuklara maaaJ, 19,IO Ttlrk 
18,80 PIAk n~rtyatı. 19,IO AJaıua lla. 

berlert. 19,SO Ttırk malllkt neplyatı (Ke
manı Betat, Meeut Cemll, 11matter Beyler 
ve Vecihe, Vedia Rıza 11ı11mlar). 11 A· 
t.et • GOnee klttbllnden nak1L 11,IO Raryo 
orkeatraaı taratmdan da.Dl mwdkl•L 

Mil Khz. BUDA~TE. 650 m. 
18,ao Konferans. ıt lllıan mmJlrlal .. 

20,1:5 Musahabe. 10,&0 Haberler· 11,10 
StUclyodaa bir tiyatro (Vl,....ıt rıevae). D 
Son haberler. 28,%0Erllle • Takcıa eulıeD· 
eh. u sıran nmalklal. 

na Kıız. BtlXaq, * m. 
11 ll&llf ötle konaerl· 11 - ta sin· 

düz pllk ne,rt, atı. ıa l!llblrya orkeetruL 
19 Haberler. 19,UI orldııetJ'8DID devamı IO 
1"ıııvenıt.e. ıo.ıo Pllkı Sl llonfe.ramı st,10 
Spor. 11,20 Radyo poplinat· Si Baberler· 
21,ao Pllk. 

1%3 Kbz. VAR.ŞOVA, JIU m. 
18 Dana muııUdal. - Jlul&habe. 11 

Radyo plyl!llL Çocuk netrlyatı. t0.80 Ko. 
ro konert. 20.&0 Aktöallt.e. Sl Akf&lll 
koft9ert. 21,4& Haberler. ft Neeell netrl
yat. 22,45 Spor. IS.ta Kouerll reklaDJIM'• 
2s.so Dans muıdklsl. 

841 Khz. BERLIN 1161 m. 
19 Şiir ve manzara. 10 Amel~f!frl,.... 

h. 21 Letpzlgt.en naklen ...,.eU kouer. n. 
30 Habt-rler. 2a (Dle &1ra& vlder Vlllfon) 
lslmlı Humperdlnckln opera komltL 

iLAN 
Bilumum emlakimi idare ve satma· 

ia ve itlerimi takip etınek üzere r •. 
tanbul 6 mcı Noterinden musaddak 
28 Mart 933 tarih .e 4394 numara ile 
vekili umumi tayin ettiğim A,li Riza 

B yi 'bu kere cöı·düiüm lüzum üzeri· 
ne velriletten azlettim. 

27 Haziran 934 ıcamn .. 
(357&) 

Buıün, Yefab haMrinl (Vakit) t;' 
okuyunca dona kaldımı telefonla A • 
ınn Beyden sordum. Efsaa! Koca 
Mustafa, pkrak ... i ile, mütemadi • 
yen •e mütezayiden güler yüziyle, 
aamartmak wım1,... ~eh .... iyle, ardı 
plmeyea p)ralariyle Mec:lia diftft • 
hanelerinin, Ankara aleminin eca1111· 
dan biri olan Muıtafa demek ki, artılr 
yok! Projektör aöndü. 

Bu ölümü iskonto ebnİyor değil • 
dim. Sıhhat kaideleriyle de alay eden 
Mustafayı teker, her halde mimlemiı
ti. Bununla beraber bu kapkara haber 
bende, bupn, ifadesi pç bir elem 
dofurdu. lli.ç içtim. 

Mustafa alelide insanlardan delil· 
di. Onda, avamın üıtüne çıkan bir 
haslet vardı_, Onlann dili ile konuıur, 
onlar gibi dü,ünür, li.kin daha fazla, • 
daha ince, daha dürüıt düıünürdü. 

Her hangi bir cemaatin içine rine 
onu ıenlendirirdi. Bu kabil insanlara 
Franıu lugatinde (Je m'ea fic:biste) 
derler. Sıkınblara k&111 gelmek Mua
tafa için bir zevkti. 

olacafız, biraz daha aabredi- mıttı. O olduiu yerde aabit kalır
niz !,, diye onları gene teıkine ça· ken dıtarıda bombalar, toplar 
lıtıyordu. Fakat düğmelere bas· patlıyor, kıyamet kopuyordu. Bü· 
tıiı aların i9aretini de verdiii tün hasta bina11 da yerinden 
halde aaensörü hareket ettirmek oynuyordu. Şüphesiz bombalar 
kabil olamıyordu. Hemtire Mari· hastahane yakınma dütüyordu. 
yayı da mülhit bir korku sarmıtb. Demidenko bombaların yakına 
Burada dört tarafı ta9la muhat o· düıtüğünü anlayınca birdenbire 
lan asansör duvarları ara11nda sükUnet etmit ve ıözlerinl tavana 
mahpus kalmak ve zehirli gazlar· dikerek öylece kalmıttı. Staniçef 

la ölmek! Aman yarabbi, bu ne anlatılmaz bir dua okumaia bq • 
mülhit bir vaziyetti! Yaralılar da lamıftı. Mita iıe hiç ıesini çıkar• 
mütemadiyen soruyorlardı: madan mütemadiyen ağlıyordu. 

- "Hemıire Mariya ne var? Birden bire hastahane binası 

Neden inmiyoruz?,, tekrar ıarsddı Bu sefer bombalar 

Hemtire bir taraftan korkusu • bina dahiline dütmüttü. Bu vazİ· 
nu ıizlemeğe çalııırken diğer ta· yet kartısrnda hemtire Mariya he
raftan onlan suaturuyor ve: men aklını batına toplamıt, kor" 

- "Hiç bir 9ey yok! Ufak bir kuyu, hayatının kıymetini ve bü· 

anza oldu. Belki aıaiıdaki ya • tün dütüncelerini bir tarafa bırak· 
taklar henüz yerlettirilmemiıtir mıt ve ıonuna kadar vazifesini i· 

de onun için yarı yolda bizi bekle· faya karar vermi9ti. 

tiyorlar.,, diyordu. Fakat korku· Asansörün bir köıesinde kutu 

dan kendisinden ıeçmit oht.n kil· ' içinde gaz maskeleri duruyordu. 
çük zabit Demidenko gözleri dı - Bunlar yalnız dört tane idi. Hal· 

tanya fırlamıt bir halde: buki asansörde beı kiti vardı. 
- "Yalan söylüyorsun hemti • Hemtire Mariya kalbini müthit 

re Mariya, ·biz yarı yolda takıl- bir surette sıkan bir acıyı yenerek 

dık kaldık!,, diye bağınp duru· yataktan yatağa gitmit ve her ya· 

yordu. Demiclenko ağır yarahy • ralımn başına bir gaz maskesi ge

dı. iki bacağı da kesildiği için ye- çirmişti. Aklım kaybetmit olan 
rinden kımıldanamıyordu. Bu ha· yaralıyı dahi unutmamıttı. Ondan 
line raimen hayatına 0 kadar sonra gidip yüzünü yaralılara gös• 
kıymet veriyordu ki bir boğa gibi termiyecek bir surette asansör du· 
baiır batır batırıyordu. Yanın· varma dayamııtı. Dııarıda bom• 
da yatan 'ir hasta soruyordu: balar, mermiler hiç durmaksızın 

- "Demidenkonun dedikleri patlarken, etraf, bir cehennem 
doğru mu hemtire Mariya?,, halini almııken hem,ire Mariya 

Bunu soran küçük Mita ciğer • u.kin bir seıle yaralıları avutuyor 
}erinden yaralı olduğu için sesi ve diyordu ki: 
pek hafif çıkıyordu. Hemtire (Devamı nr) 

Mariyadan bu suale cevap bekle • 

mek lazım deiildi. Onun yüzüne ~ 8 Q R S A ~ 
bakmak vaziyetinin vahametini 
anlamak için kafiydi. Küçük Mita 
bunu anlayınca batını yana doğru 
çevirmiıti, timdi ıözlerinden a • 

1 
ı ı ı izal:mnda yıldız ıaretı olanlar iizer 

lerinde 13 - 10 da muımclc görenler· 
dir.j Rakamlar kapanış fiatlarını J!:ÖStcrir. 

kan yaılar çukura kaçan yanakla- :=-'- .... --.-=="=u=k=u .... t~(=S=a .... t=~ı::..>:--==.ıı 
nnı dolduruyordu. Yalnız dör· * Londrı 013 - • Vlvın1 ~•. -

h d l * l'\cvyork :ıı5, - * l\lı~rlı 17, -
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1 hal ameliyat yapılmıştır. Bunlar -
ll•Jll~~ dan başka hastahanede daha yedi 

Yeni vazif esınİJ1 
lığından bahs 
Londra 13 (A.A·) 

l . .ral Aleksandr menfur caninin kuı
şunlarını yedikten sonra otomobilde 

kendinden geçmiş bir halde .. 

/falya, }pugoslô.vya hudutlarında 
ilıtiqat tef birleri 

ı &ış tarafı 1 inci sayrfada} 

Bir saniye kadar devam eden 
heyecanı müteakip halk derhal 
katilin üzerine atılmıştır. Katil 
hemen halka doğru dönmüş, sol 
eliyle otomobilin kapısını tutarak 
elindeki tabancasını halka doğru 
tevcih etmiştir • Bu yüzden ka
dınlar, polisler yaralanmıştır. 

nunda yarıma indirilen bayrak İkinci otomobilde Y evtiç hulu
kralın vefatını halka haber veri - nuyordu. İlk kurşun atılır atılmaz 

Bu hal halkın bir müddet geri
lemesini mucip olunca katil tekrar 
otomobile dönerek işini bitirmek 
istemiştr. Fakat şoför onu ense
sinden yakıılmış ve miralay da kı
lıcını katilin lcafosına indirmiştir. 
Meçhul bir şahıs caniyi kolundan 
tutarak kaldırmıştır. Bu meçhul 
şahıs o anda bir ölüm tehlike~i 

geçirmiştir. Çünkü halk onu ka· 
tilin 11eriki zannederek üzerine a· 
tılmrstır. Bereket versin pelisler 
tılmışbr. Bereket versiin polisler 
miştir. 

Kalemenin attığı silahlardan 
sonra öteden beriden de silah ses· 
leri işitilmeğe baı;larnı~tır. Katil . ~ 

hemen ölü denilecek bir hnldc ye
re serilır.:ştir. 

yordu. M~'urn haber artık ağız -

dan ağıza dola§ıyordu: 

- "Kral vefat etti ! ,, 

Katili kıh~la vuran nediyor? 
Katili kılıçla vuran Fransız kay

makam Piollet cinayetetn sonra 
şunları söylemiştir: 

Rue Reine Elisabeth caddesi -
nin köşesinde, borsanın tam kar
şısından krahn otomobili, içerisin
de M. Bartu ve ceneral Jorj da ol
duğu halde geçiyordu. Kalaba • 
lıktan birden bir adam fırladı. 

Yaya kaldırımındaki polisleri a • 
pansız gecerek, atımın önünden 
sıçrıyarnk, kralın otomobilinin 
çamurluğuna fırladı. 

Herifi geri atmak için atımı 
sürdüm. Fakat kafi derecede sür· 
atle hareket edememiştim. Adam, 
kolunu otomobilin penceresinden 
gokarnk, krala ateş etti. Kılıcı • 
mı çrknrclım. Ve adamın üzerine 
indirdim. Adam yere yuvarlan -
dı. Bu arada şoförün de bu ada • 
ma ateş ettiğini sanıyorum. 

H: d · teden yurım saat sonra, Katilin yattığı yerden de ateş 
belediye c~airesinin orta balko • etmekte de\ am ettiği görülüyor -

du. Halktan ve polisten birkaç 
kişi yaralaclı. Polis er atıldılar. 

Ath muhafızlar halkı geriye al -
I mnk icin lcralın otoır.obilini sardı

lr.r. Halk, calayanla, katili linç 
etmelc istiyordu. Fakat polisler 
katili alarak Borsa meyda:ımdaki 
polis mevkiine götürtliiler. 

Kral Aleksandr kac; 
yerinden yaraaanmışh ? 

Suilrnst esnasında Kral Alek
sandr üç yerinden yara almıştı: 

Kalbinden, omuzundan, ve kası

ğından ... 
ilk otomobilde Kral, Bartu ve 

Ceneral Bertole oturuyorlardı. 

Yevtiç 'hemen vaziyeti kavramıı 

otomoöiliiiClen at ıyara ilerıye 

doğru koşmuştur. 

Katili kılıçla yere düşüren mi
ralay kılıcını savurduğu esnada 
Yevtiç te katili eliyle itmiştir. 

Y evtiç bundan sonra otomobile 
atılarak Kral Aleksandrın göğsü -
nü açmış, bu esnada kan oluktan 
akarcasına boşanmıştır. Belediye· 
ye geldikleri zaman Aleksandr 
f evkaladc sakin ve soğukkanlı bir 
tavırla: 

"Fransızların dostluğunu 

betmeyin,, demiş ve tam 
16.52 de ölmüştür. 

Petrus Kalemen suikasttan son
ra yere düşer diişmez polislerin 
ve muhafızların bütün gayretine 
rağmen halk muhafaza zincirini 
yarmış ve üstiine atılarak kendisi
ni linç etmiştir. Ölümünden sonra 
katilin yüzü ve vücudu korkunç 
bir manzara almıştı. 

Derhal yapılan muayene neti -
cesincle öldüğü anlaşılınca cesedi 
polise teslim edilmiştir. 

Hadisenin sineması ahndı 
Merasimi tamamile f lme çek

mek için tertibat alan sinema ope
ratörleri suilcnstı da tarnnmile fil -
me almağa muvaffak olmuşlar

dır. • • 
Filmde katilin nasıl fırladığı, 

nasıl çamurluğa çıktığı ve Krala 
karşı nasıl ateş ettiği, suikasttan 
sonra nasıl yeredüştüğü ve halk 
tarafından nasıl linç ed!ldiği en u
fak laf silatma kadar göriilmekte, 
ve bütün sesler de işitilmektedir. 1 

Büyük bir tarihi ehemmiyeti 1 

haiz olan bu film Belgrat askeri 
müzesinde muhafaza edilecektir. 

13 rakam1n1n uğursuzluğu! 

Suikast esnasında Kral ve Bar
tu da dahil oldugu halde yı>.ra a -
lanlarm adedi tam 13 tür. 

Ağır surette yaralanan Ceneral 

ki~i yatmaktadır, Bunlardan üçü 
1 erkek dördü kadındır. Kac4nlar

dan ikisi Yugoslavdır ve Fransa • 
ya tahsil için gelmiş bulunuyorlar
clr. Bunlar Kral Aleksandrı karşı
lamak üzere ayni gün Paristen 
Marsilyaya gelmişlerdi. 

, 
Pol, Deyli Meyelirı 
habirine aşağıdaki bt 

lunmuştur: ··p 
"- Uhteme teretl" 

14 zif e cok yamandır. 1'r 
~ w uJll Yaralılar arasında bir de 

ynşlnrmdn bir çocuk vardır. Bun- mi esrarı bulundug 
dan başka iki kişi de hafif yaralı vazifeye hassaten hal~ 
oldugundan bunlar evlerinde te· lunuyorum. Kralın 
dan edilmektedirler. vahdetini tetnin ui l a• ı Suikast filminin en canlı ve he- ğu eser o derece e• 
yecanlı kısımlarım alan sinema o· 
perntörü de çok yaklaşmasının ce
zası olmak üzere gelen kurşunlar
dan biı iyle tehlikeli surette yara
lanmıs, yere düşer düşmez derhal 
başka bir arkadaşı yerine geçerek 
nlmmnkta olan filmin diğer saf -
halarmı tamamlamıştır. 

Kral Fransa seyahatinde 
öldürüleceğini evelden 

ahmin etm:ş 

Paris, (Hususi) - Paria ma -
hnfilinde söylendiğine göre, KrRl 
Aleksandr Fransa seyahatine çık
madan evvel Belgratta ailesi efra· 
dına ve bazı dostlarına, duçar ola
cağı feci akibeti tahmin ettiğini 
eöstercn bazı sözler söylemiştir. 

Kraliçe Mari, Yunanistan 
Prensesi Mariya ve hemşiresi 01-
ganın huzurunda yeğeni Prens 
Pot ile konşurken, ona bazı tali
mat vermiş ve şayet başına bir fe
laket gelecek olursa, niyabet iş
lerini nasıl iızerine alacağım an· 
latmıştır. 

Bu seyahatte tehlike olmasına 
rağmen Kral Aleksandr, Paris se· 
yahatinden vaz geçmiyeceğini 
söylemiştir. Çünkü Yugoslav dip-
omatları. bu aeyahatin beheme
a yapı rnası azım ge ecel{ını ve 

ittifak münasebetlerinin seyahati 
İcap ettirdiğini söylemşlerd ir. 

dükten sonra da, geııe 
lacaktır. d 

Memleketin .,ah 
ıçın, daha başka caO 
edilmesi lazm gelirse, 

ülküsüne devam edilh., 
goslavyanm hu "'a ~ 
memleket dahilinde ta 
vnrdır.,, 
Kral Piyer H%· 

Belgrat 13 (A.A·) , ,e 
yer, Yugoslavya . 
kraliçeleri, M. Ye'"l~İf 
yüz bin kişiden fazla 
lesi tarafından alk!la 

&lgrat, 13 (A.A·) 
muhabirinden: J(aO. 
kırkıncı maddesi mut' 
lın memleketinde kal 

• r.I 
dır. Bu maddenın.,. 
külata rağmen, Ge~. 
giltereye giderek tah•' 
etmesi için bir çare at 
italya - Yugosl•" 

r1nda ihtiyat te 
Belgrat, 13 ( A.J..) ..

Yugoslavya hududun . 
tarafında ve Triyeıte ~ 
na civarında, aracia1'I 
betleri ihlal edecek ı1I 
mayiş ve hadiselere r 
.-: .. --.ı. :ı..;v•~ .... ,ı., 
mıştır. 

Çekoslovakya 
nazırın1 n mUhi 

Belgrat, 13 (H ~ 

kezi A vrupanın en~ 
yellerinden ÇekoılD~ 
ye nazırı M. Benes, 
drrın ölümü münate 
yanalla bulunmuşt\lr: 

"- Aleksandrııı 

• dünyayı sarsmıştır. 

pılmasına uğraşılan 

niyet işinin ne ka~at 
lara istinat etiğini 1• 

"AJeksandr, ÜÇ )1 

rekkep olan Yugo• 
·· ·ı· 'd" Ale1' mumessı ı ı ı. . 

misakınn ve Bulgarı 1' 

en büyük amilteriııd,• 
·ı · 1' leksandr küçük itı 'd· . . i J• 

unsurlarından bırı 

yet Aleksandr, A~ 
nazrmı olan Fran ... " J 

"Hayır. Aleks•~ 
bir haı·p olacağırı• '1 
miyorum. AlksaJl~~fl 
ne senelerce sulh ' 1 . tid' 
ve komisyonlar ıç. .. .,iJI 
caktır. Ynlnız .. '

0
.IJJ) 

bunlara, bu büyuk ,, . ,,. 
leksandr da iştır 

sun.,, 111 
M. Barto da 511 e' 

1 ~·acağını h;~~,ıJ,l..ı 
Belgrat, 13 (P tJJI'" 

h . 11aı1 .A 
manya aricıye öliJ,,.-
ko, M. Bartunun 

11
, 

betiyle şu hatral•rı 
tir: 1' 

"- Bartu ile 5011 
• 

1 

et fa· 
da bana bir kaç e ti• 
ela feci bir suik"

1 
·t"_ 

h. d' deıı'1 

ısse ıyorum.,, 

d:sinin bu sözürıe 
lay ettim. f ak"t 
hislerim aldatm•f idi~ 

Katil şayanı hayret bir çevik -
lik ve meharetle çamurluğa çıkmış 

Yeni Y eoct:ıv Kralı tkinci Piyer Hz. bir taraftan şoför ve Ceneralle mü 
Hadise a.r smda agır surette yarala- J cadele etmiş ve bir taraftan da a -

n Jeneral Jorj.. j teş etmekte devam etmiıtir. Bertolc ile Cencral George'e der -1 Ye ı Yugo l \ 
j 
lediğim olac11.kt1r·•' t1J 
mişti. Zavallı B•r · 

Kralı ikinci Piycr IIz. kadar doğru ıöyl 



ani Kalmen'in yalnız 
o madığı anlaşılıyor 

-.yanı dikkattir. Bu rovelver 
atik surette işliyen bir rnav· 

tabancasıdır ki hakikatte kü· 
bir mitralyözden baıka bir§ey 
ldir. Bir defada yirmi kurıun 
ktadır. Hususi tertibatı ıa· 
de dakikada (280) kurıun a· 

ir. Bu tarzda bir cinayet va· 
nın alelade bir mecnun üze· 
bulunmıyacağı şüphesizdir. 

onra Fransız polisinin §U bir 
&ünlük tahkikatı katil Kale -
İn Fransaya yalnız batına gel· 
iş olduğunu göstermiıtir. 
u adam Marsilyaya gelmez • 
evvel diğer bir takım şüpheli 
slçılarla temasta bulunmuş • 

)ün gelen malumata göre Pa • 
şüpheli olarak tevkif edilmit 
(Novak) isminde bir adam 
İm itiraflarda bulunmuıtur: 

sıl isminin (Postişil Zhoni -
olduğunu söyliyen bu adam 
vina) da doğmuıtur. Vak· 
lgralta ıiyaıi katilden dola· 

c;mış ve gıyaben idam cezaıı 
ahklım olmuştur. 
o·ıak Belgrattan kaçtıktan 

Avusturya Macariıtana, o • 
Ml.mihe, Munihten de Zo • 

gitmiştir. 

vak, 1sviçrenin Zorih ıehrin· 
til Kalemen ile tanıtmıttır. 

aha sonra gene ayni makıat 
eılekte olan diğer üç suikast· 
birleşmiş, bet kişi birden 
n) a gitmiılerdir. (Lozan) 

da (.Poris) e geçmişlerdir. 
arjste be,ı uikastçıdan ikisi 

ış, Marsilyaya gitnıiıler • 
ki bunların biri katil Kale • 
diğeri de (Silmi) iıminde 
tka adamdır. 

le F ranıız zabıtaıımn tah • 
neticesinde vardığı netice 

urett~ hulasn olunabilir. Sui-

Alck andr Is 1 de B 1 ' u garıstan ziyare -
u gar Kraliylc beraber .. 

hadisesinde alak d 
h a ar olan 

ca şa ıslar hakJund h 
I k . a emen 

mcm ~ etın zabıtalarma ma· 
t verılmiş oldugund d·~ 
1 k an ıger 
e ellerde de bu h .. 

uıus uze • 
tetkik t yürütülmekt d" . e ır. 

uıkast tahkikatına dair dün 
telgraflar ~unlardır: 

nnemasse,. İsviçre, 13 (A. 
Yu~oslavya polis müfettit· 

den biri, Rayllç ile Novakı it· 

tiham edecek vesikaları getirmiş· 
tir. 

Korkunç bir adam olan Rayti • 
çin yakalanması, suikastin cvve • 
liyatmı aydınlatmağa yarıyacak 
bir yekfiyelledir. Merkum, Pa • 
risle, Kalemen ile ayni oteJde ya • 
tıp kalkmııtır. 

Raytiç, Fransız ve Y'\Jgoslav 
polisince hüviyeti malum olan ve 
Nalis adını tatıdığı ıöylenen şüp • 
heli şahıaa benzediği için bu cihet 
araştırılmaktadır. 

NOV AK TA AZILI BİR CANl 

Annema11e, 13 (A.A.) - No
vak, isminin, hakikalta Postişil 
Zvonimir olduğunu ve 1904 le Bu
kovinada doğduğunu itiraf etmiş· 
tir. Merkum, bazı polis memurları 
ile bir gazele müdürünü katletti· 
ğinden dolayı, evvelce Belgralla 
gıyaben ölüme mahklım edilmiş • 

tir. 
O zaman, A vuıluryaya kaçan 

Novak, oradan da Macariıtana gi· 
dip, bazı mü1tecilere mülaki ol· 
muıtur. Kalemen ile Zürihte la· 
nıımıt ve onunla ve diğer üç şa· 
hısla birlikte Parise gitmittir. 

Kalemen, ve Silni namındaki 
şahıs Parislen Marsilyaya hareket 
ettikleri halde, diğer üç arkadaş 
Pariste kalmıılar ve ıuikuti mü • 
teakip hemen savuımuşlardır. 

Beıinci ıahsın, Kalede vapurr. 
binerken yakalanan Vilinger ol · 
duğu anlaıılmı'}lır. Bu adam, Hır -
vat fırkasının Macaristanda olu -
ran bir murahhasıdır. 

Annemasse, 13 (A.A.) - Polis 
bu sabah Rajtişi tekrar sorguya 
çekmiştir. Rajtiş, suç ortağı Pos· 
tiıilin dünkü itiraflarını teyit et • 
miştir. 

Rajtit Yugos1avyad:ın 1928 de 
aynlmıı, Macariıtana geçmiıtir. 
Rajtiı, Paseliçin tethit teşkilatına 
mensuptur. 

Rajtiı, dört ıuç ortaklarını Lo· 
zanda bekleyip Pariıe getiren es· 
rarengiz ıahsın Mösyö Doktor iı· 
miyle tanıdıklarını söylemiş, e1bi· 
ıelerinin, kısmen Lozanda, kıı· 
men de Pariste bu adam tarafın· 
dan alındığını bildirmi!!tir. 

Postiıil ile Rajtif, Sen J~lye~ 
yahut Anneti adliyesine tevdı edı· 
lecektir. 
KALEMENİN SUIKAS1TAN 

ÖNCE KONUŞTUKLARI 
Aix en Provence, 13 (A.A.) -
Kalemenin suikasttan önceki 48 

ıaati Kramer ve Malni isminde 
iki ş~hıala beraber geçirdiği ıabit 
olmu§lur. 

Merkum, Mari Uyudroh adlı, 
Çekoslovakyalı bir kadınla bura • 
da bulunmuıtur. Pazar aktamı bu· 
raya inmiş olan bu kadının bcr.a· 
berinde, suikastte kullanılan 11 • 

lahları ihtiva ettikleri zannolunan 
dört bavul vardı. 
YENiDEN 1KI ŞÜPHELi ADAM 

YAKALANDI 

Douai 13 (A.A.) - Paristen 
gelen iki ;üpheli şahıs, yasak sila~ 
taııdıklarından dolayı dün tevkıf 
edilmiılerdir. Birinin adı Eisen -
tein, ötekininki Zilbenıteindir. 
Zilbenstein, 1917 de Simf erepol • 
da doğmuıtur. 

Douai, 13 (A.A.) - Zabıta, 
Fontenblo'da jandarmaların elin· 
den kaçan ıahsı, aramaktadır. Bu 
adamın 1912 de Münihte doğmuş 
terzi Vilinger isminde biri olduğu 
anlaıılmııtır. 

KATIL BiR KOMiTECi MiDiR? 

Yugoslav gazeteleri de fU ma· 
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Fransız hariciye nazırı 
merasimle gömülüyor 

1 

Ankara, 13 (Hususi) - Heyet• 
le beraber Bclgrada gidecek ve 
Aleksandr Hazretlerinin cenaze 
merasimine iştirak edecek olan 
yüz otuz kişilik askeri müfreze bu 
ak§amki trenle hareket etti. 

M. Bartu 'nun cenaze 
merasimi 

Paris, 13 (A.A.) - M. Bartu· 
nun cenaze merasimi mahzun bir 
sema altında yapılmaktadır. Bü -
yük bir kalabalık vardır. 

M. Dumerg ölen hariciye nazı· 

Kral Piyerin Parisc hareketini haber 
vermek için Londrada okudu~ u mek

tebe giden polis memuru.. 

rının hayatım anlatarak dedi ki: 

"M. Bartunun bütün harekatı
na hakim olan büyük bir vatan aş
kı idi. Bunlar~ bu günkü nesillere 
birer miıaldir.,, 

M. Dumerg, M. Bartunun siya· 
setini "dürüst bir şekilde tatbik c· 

dilip Fransanın hüsnü niyet sahibi 
bütün milletleri davet elliği bir 
siyaset,, olarak tavsif etmiştir. 

M, Dumerg bu feci hadisenin 
Yugoslavya ile Fran.sa arasındaki 
birliği daha sıkı bir şekle koydu· 
ğunu ilave etmiş ve demiştir ki: 

"M. Bartu, Adriyatik'de ve Or· 
--·ı:····ı-ı .... ·············-······--ı-----····· ..................................... -. !:: 
1 Hırvatlarla Sırp- ~ 
İ lar neden geçi- 1 
~ nemiyorlar? ~ 
ıı· Bu dikkate değer yazıyı 1 Ouncu ~ 
'= sıyıfamızda bulacaksınız n 
l. . .... , ......... ıt•••••····· .. ···ı········ .. :::ı::=::::::ı ........................................ .. 

lUmatı veriyor: 
Katil Petrus Kalemenin vücu· 

duııdaki işaretler ve "ya hürriyet, 

ya ölüm,, yazısının şekli tamamiy· 
le Makedonyn ltomitesinin fedai

ler grupuna ait yn7.ı ve şekillerine 
müşabihtir. Bu fedailer nrupunun 
ismi "Vmro,, dur. 

Bundan başka l ntilin kullandı· 
ğı müthiş tabanca da lamamiylc 
Makedonyalıların kullandığı sis· 
temdedir. Bu tabancanın bir şar· 1 

jörü tam 20 tene kur-ı:un almakta- 1 
dır. Petrus bunlardan yalnız 10 1 

f · t" T b · · 1 tane sar ctmış ır. a ancanın ıçın ı 

de daha 10 tane kurşuı vardı. ı 

Bundan başka katilin üstü a • 
randığı zaman bir bomba ile ga • 
yet muf aual bir Yugoslav - ltal • 
ya hududu haritaaı bulunmu§tur. 

ta Avrupada sulhun tanini ıçın 

teşriki mesaisiyle faaliyette bulu· 

nacağı asil, akil ve mert. kral A
leksandrm yanında katledilerek 

1 

ölmüttür. M. Bartu, şüphesiz kan 
itibariyle bizim en yakinimiz olan 
komşu memlekete giderek orada 

geçici suitefehhümleri silmek için 

çalışacak ve mütlereken, ıelamete 

götürecek gayretler üzerinde gö • 
rüşecekti. Fransa, hariciye mızı· 

rınm cesedi huzurunda Yugos • 
lavyayı sadakatinden temin c • 

der.,, 

MUslüm anlar Saraybosna 
camiinde toplandllar 

Bclgrat, 13 (Hususi) - Büyük 
Kralımız Birinci Alcksandrın öl -

mesi bütün memlekette olduğu gi • 

bi Saray Bosnada da büyük bir te· 

essür uyandırmıtır. 

Katil haberi burada akşam üs· 
tü duyulmut ve derhal bütün mek· 

tepler, dükkanlar ve fabrikalar 
mesailerini tatil etmiılerdir. Hms· 
tiyanlar ki!iselere gittikleri gibi 

müslümanlar da "Rüstembey,, ca· 

miinde toplanmıtlardır. Ayan 

meclisinden Salih efendi Müftiç 

Aleksandrın meziyetlerinden bah· 
setmit ve ruhunun istirahati için 
bir dua okunmuştur. Bundan son· 

ra yeni kral ikinci Piyerin sela • 

meti hayatı için de dua edilmittir. 

Bundan sonra ebediyen Yugos· 
lavyaya sadık kalacaklarına "Ve 

mukaddes birliği bozmıyacakla· 
rına dair yeni naip hükumetine bir 

telgraf çekmiılerdir. 

Cenaze mera•iminde bulu
nacak Yunan, ingiltere ve 

Romen mUmesslllerl 

Belgrat, 13 (Husuai) - Kralın 

cenaze merıuiminde hazır bulun· 
mak üzere gelecek Yunan heyeti 

§U ıekilde olacaktır: 

Heyetin reisi olan hariciye na· 

zırı M. Makıimoı ittirak edecek, 
Reisicumhur namına ceneral Po • 
pagos, cencral Tnrsulis, bir a • 
miral ve diğer bazı mühim zevat 

hazır bulunacalctır. 

lngilterenin Bel erat scf iri de 
kral betinci Jorj namına cenazede 

hazır buluıunak iç.in emir almıştır. 
Romen heyetinde Romanya kra· 

lı namına Prens Nikola, hariciye 
nazırı M. Titülcsko, harbiye nazı· 

rı ceneral Pavle .Angelesko, mii· 
naknlat nazırı Rikar Fransoviçki 

ve Kral Alekaandrm fahri kuman· 

Suikast sırasında a ~r urette yarala
nan Amiral B rtclo •. 

danı olduğu avcı taburundan do· 

kuz kişilik bir manga asker cena· 

ze merasimine ittirak edecektir. 

Londrat 12 (A.A.) - Yugos· 

lavya kralının cenaze merasimin· 

de Jngilterc krnlını Duk de l' ent 

temsil epecektir. İngiliz ordusu 

ceneral Brnith Waite taraf m<lan 
temsil olunacaktır. 

Yugoslavya limnn larmı ziyaret 
etmekte olan lngiltcrenin Akde· 

niz filosu, Yugoslavyamn Dub· 
rovnik zırhlısınn mülaki olarak 

Kral Aleksandnn nnşmı selamlı· 

yncaktır. 

Kral Aleksnndrın ölümünden 

sonra Yugoslavyndn sükunet ha • 

sıl olmau ve snltanat niyabetinin 

tesisi burada fevkalade memnu • 
niyetle karşılannJıştrr. 

Şehrimizde ve ~nkarada 
yapllacak merasim 

Şehrimizdeki Yucoslavyn sefa· 

reli erkanı ve Yugoslav kolonisi, 

rnüteveff a kral Aleksandr için 

perşembe günü dini merasim ya· 

pacaklardn·. 

Merasim, lıtanbulun en büyük 

Ortodoks kilisesi olan Taksimde· 
ki (Aya Tridi) kilisesinde yapıla· 

caktır. 

Ayni günde Ankarada sefaret 

binasında pek büyük bir merasim 

yapılacaktır. Bu sebeple tehri· 

mizde bulunan Yugoslavya elçisi 

Ankaraya gidecektir. 

Şo!örün sözleri 

Marsilya, (Hususi) - Kral A
lek&andrm bindigi otomobili idare 
eden şoför, ifadesinde şunları işa· 
ret etmektedir: 

"Otomobili Boran meydanına 
çevirdiğim anda halk arasından 

kaviyiilbünye bir adam çıkarak 

otomobilin basamar,ma sıçradı ve 
krala beı el silah attı. Ben derhal 
caniyi yaknsından yakaladım. 

Kralın ynkinindc bulunan bir mi· 
ralay da kılıcını katilin kafasına 
indirdi.,, 

Kraliçe Mari Hz. üç çocugiylc birlikte çekilmiş bir !otografı. 
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Hırvatlarla Sırplar neden geçinemiyorlar? l 10 Büyük Ciddi Ese 
Kral Aleksandr yıllardan beri 

öldürülmesini bekliyordu! 1 236 

ve 

Krş. 
Hırvatlar) Sırplar Islavdırlar, fakat biri katolik, diğerleri ortodokstur, 

. bir taraf la.tin, diğerleri. lslav harfleri kullanırlar 

•• 
(DUN ve YARI~ 

Hırıstıyan krallarının hiç biri· 
nin huzur içinde ölmediiini söyli: 
yecek oluuak, mubalağll etmiı ol· 
mayız. Gerçi Kral Aleksandrın 

babaıı, yatağında vefat etmiıti, 
fakat Kral Petro, yalnız ismen 
kraldı. Krallık 1914 tenberi oğlu 
tarafından yapılıyordu. Sırpların 

diğer bütün kralları, ya muharebe 
meydanlarında maktul düımüf, 

yahut bir ıuikasta kurban gitmit, 
yahut ölümünden evvel halledil • 
miılerdir. Kral Alekıandr da yıl· 
Iardanberi ayni akibete uğramayı 
bekliyordu. Bilhaua Hırvat va· 
tanperveri ve lideri Radiçin 1928 
de bir mebus olan Runiıa Ratiçiç 
taraf mdan Sırp parlamentosunda 
katli üzerine Kral Alekıandr da 
dairni bir tehlike içinde ya§ıyor, 
ve kendiıine tehditnameler gön -
deriliyordu. Kral Alekaandrın 

1929 da askeri bir diktatörlük ilan 
etmesi üzerine bu tehditnameler 
daha fazla ııklaşmıştı. 

Fakat Kral Aleksandr, demir· 
den iradeli bir adam olduğu için 
tuttuğu yoldan geri dönmedi. 

Hırvatlarla Sırplıların mücade· 
leıi J918 senesinden ba§lar .. Da· 
ha evvel Avusturya M•carista· 
na tabi olan Hırvatlar, cenubi 
Slav ırkına menıupturlar. S1rplar· 
la Hırvatlar ayni ırktandırlar. Fa
kat bu iki kol, ta dokuzuncu asır· 
danberi ayrı ayrı yaıamaktaydı· 

lar. 
Onun için aralarında bir sürü 

f ~rklar hasıl oldu. Sırplar orto· 
dokı oldukları halde Hıryatlp.r ka· 
toliktirler. Bu din ayrılığı onJarı 
birbirlerinden uzaklaıtırmağa ıe • 
bep oldu. Hırvatlar lalin alfabe • 
sini, Sırplar ise Ruı alfabesini 
kullanırlar. 

Hırvatlar 1918 senesinde A • 
vuıturya Macariıtandan ayrıhLTal< 
Slovenler ve Sırplarla birleşmeğe 
karar verdiler ve birleştiler. Fa· 
kat birleıtikleri gündenberi Sırp • 
Jıların kendilerine mağlup bir 
millet muameleıi yaptıklarını, ve 
onları istismar ettiklerini iddia e· 
dip tikayet ediyor, muhtariyet iıtİ· 
yorlardı. 

Fakat Sırplılar, Hırvatların 
bu arzusunu yerine getinniyerek 
sıkr bir merkeziyet siyaseti takip 
ediyorlardı. Buna rağmen bütün 

Hırvatlar muhtariyet istemekte iı· 
rar ettiler ve bunun neticesi olan 
Hırvatların bütün liderleri ya ha· 
pise atıldı, yahut memleket dıtı· 
na sürüldüler. 

~ral Alekıandr ~a Hırvlltlara 
muhtariyet verilmeıi aleyhjndey • 
di. Çünkü Hırvatl~rfn mtlhtari -
yet istemesi, haristen t~vik rö -
ren bir ayrılma hareke i sayılı • 
yordu. Buna karu Eİr taraftan 

f talyan tehlikesine, bir taraftan 
AvusturJa ile Macaristanın Yı.ı • 
Jıoılavyayı gar~alam~k siyasetipe 

kartı §ırplılarla Hırvath~rın ve 
Slovenlerin ıım§ıkı h~ğlanm,.ları 
icap ediyordu. 

lki yıl evvel, Radiçin halefi o • 
lan pr. Maçek, bir beyanname 
neırederek Hırvfltİstanın ayrı bir 
parlimentQdan baıka, kendi vari
datını 'floArudan doğrnya idar~ ~t· 
mek, kendi ordusunu tetkil et· 
mek istedi ini ilin etti ve Hırvat-

ların ancak bu talepleri kabul e· 
diline Yugoslavya içinde ya§ıya• 
bileceklerini söyledi. 

Bunun üzerine yakalanan Dr. 
Maçek üç sene hapse mahkUm e• 
dildi. O tarihten itdyc 
dildi. Hakikatte 1929 kimmuıa· 
niıindenberi Yugoılavya parla· 
mentoıuz ya,ıyordu. O tarihten 
itibaren Kral Aleksandr mutlak 
bir hükümdar Jıf aliyle memleketi 
idare ediyordµ. 

Gerçi halihazırda (Belgrat) 
ta bir parlamento bulunuyorsa da 
bütün azaıı diktatörlüğün taraf • 
tarlarındandır. 

Kral Alekıandrı diktatörlük 
yaptığı sırada bir çok isli.hları ha· 
şarmağa muvaffak olmuf, hüku· 
met suiiıtimalleriyle mü:::adele et· 
mi§, ve milli birliği kurmağa ça• 
lıtmııtı. F ~kat hralın dostları hi· 
le, memleket hirJiğini korumak 
için onu teıkil eden unsHrları hoı· 
nut etmek lazım geldiffinj söylü
yor ve onun için hallpn da hüku· 
met jşlerine müsavi derecede iıti· 
rak etmelerini müdafaa ediyorlar• 
dı. Fakat müteveffa kral Alek
sandr çok ateşli bir Sırp vatan· 
perveriydi. Ve onun için bıı fi. 
kirlere pek ehemmiyet yermiyor· 
du. 

Bunun neticeai olar~k Ayuıtur· 
yada, Macariıtanda1 ve ltalyada 
Yt:T hulan bfLr:ı Hırvatlar. t~thit 
uıulüne müracaate karar verdiler 

ve bu yoldaki planlarını tatbike 
başladılar. 

lt•lyada bulunan iki Hırvat ge· 
çen senenin son ayında Zagrebe 
gelerek Kral Alekıandrı öldür • 
mek iıtemiılerdi. Bunların biri 
ifÇi Oreb, diğeri ıalebe Begovi~ 
idi. Oreb kralı eldürcce}f.7 Bcgo• 
viç te onu ka~ıracaktı. 

Oreb tam cinayeti iıliyeceği sı· 
rada bir si~jr buhranına uğrıyarak 
tabancasını ,ekemedi ve qu suret· 

le cinay~ti b~ka bir zarpana pı· 
raktı)ar. Bir ar~lık bunların iki· 
si hakkında zabıtaya ihbaratta 
bulunulmuş, bunlar da yakalana· 

cakları sırada zagıtaya ateş ede· 
rek ve bir poliıi öldürerek kaçmış· 
lar, yalnız Begoviç yakalanmış, 
Oreb çingeneler arasına karışarak 

oradan ltalyaya gelirken ele geç· 
mit daha sonra iki arkadat ta ası
larak idam edilmişlerdi. 

Bir taraftan bu tethişçiler gay• 
ri metru yollardan hükumet ile 
rpücadele ettikleri sırada, diğer 
t~raftan ~a bütün Hırvatlar mü • 
cad~lc h usunda geri kalmıyor 
ve muht!riyet iıtemelfte israr edi· 
ypr}f!rdı. 

Sırp. hükumeti b~nlapn i~ind~n 
de ele düıürdjikJ rini idam ediyor 
yahut idam~ ıpan\cPm ~diyordu. 

Gerek AvHstyry•, gerek Maca· 
riıtandaki Habiıbur~ taraftarları 
iJe Kl~rjk lı Jiıryatlan himaye 
etmekteydiler. Bununlr.. 'beraber 
Belgrat hUkumeti \Jir müddet ev· 

vel bir takım Hırvat ihtililcileri· 
nin himay~ıi aleyhinde bulund4· 
iu zamanlar Avusturya hükUmeti 
hunlardan Faveliç ile Perçiç~ mem 
leketten çıkam1111 bunlar da hal· 
yaya gitmişlerdi. . 

halyaya hicret etmekle beraber, 
Hırvatların en çok korktukları 
memleket ltalyadır. Onun ıçın 

bunlar, Sırbistandan ayrılmayı is· 
temiyerek yahut idari bir muhta
riyet istemektedirler. 

Bununla beraber Kral Aleksan· 
drın katli üzerine Sırbistanda Ma
carlar ile İtalyan aleyhinde nü· 
mayi~ler vuku bulmasının sebebi 
Hırvat muhacirlerinin ve tethitçi· 
ferinin bu memleketlerde yer bul
malarıdır. 

Bµ qavanın ıonu ne olacağını 
ileride göreceğiz. 

ömer Rıza 

VAK 1 T 
Gllııdellk, Si~ Gazete 

IttubuJ Ankara paddest, (fAKIT) yurdu 

TELEFON NmtARALA..Rh 

Yazı l§lcrl telefonu: 2fS7D 
idare telefonu : usw 

:rt1'1'af ac1r=t: lata.ııbuJ - (V4KIT) 

Po.te lrutU.U No. 4t 

nelik 
• •l"lık 
a •>·ım 
1 B)hk 

ABONE BEDELLEBJı 

TQrldye Ecnebi 
UOO Kr, Z700 Kr. 
750 • 1450 • 
f00 • 800 • 
160 • soo • 

iLAN tlORETLı:Rh 

'ncarl Ulıılarm IJ1n sıyıta.Jar1llda en· 
UmJ 80 kuruıtaıı tıa§lar. Dk aayıtada 2&0 
kunJp kadar çıkar. 

BDyilk, f&%1a, devaın!J U4D verenlere aJt 
ayn tenzUlt vardır • 

ReatmlJ ua.ıııarm bir eatm lO kuııııtur. 

Btr defası 30, lt1 dc•a.aı 60, Uç detası 6:1, 
dört detuı 7:5 •e on defası 100 kuruştur. 

Uç aylık llln :vcrcnlcrlD bir defam mecca· 
nendir. Dört aatın geçen Ul.nlarm fazla 

eatırlan beo kurugtan besP- cdWr • 

Neşriyatına 

ABONE OLUNU~ 

"VAKiT,, Kütüphanesi "Dün ve Yarın,, tercüm~ 
bugün onuncusunu ne~retti. Avrupaca tanınmı§ ve 
okurunu§ ve beğenilmiş olan muharrirlerin 100 e yakı' 
lisanımıza tercüme ~dilerek her on bet günde plUO 

cilt neşrolunmaktadır. 
On cilt için V AKIT Kütüphanesi abone kayde 

Kitapların fiyatı üzerinden abone olacaklara tenzilat 
tediyatta kolaylık dahi göaterilmeğe batlanmıştır, 

PEŞiN verilecek 236 kuruştan ıonrA AYDA 100 ~1'f"I 
eserlerin birinci serısıne sahip olacaksınız. 

10 SERiYi te§kil eden 100 cilt kitap ile mühim veci~' 
le dolu bir kütüphane J'llCydana getirebilirsiniz. Tadr 
lacak sipari!ler için posta parası alu1maı. 

MCıracaat Mahallf: 
VAKiT Yurdu. Ankara caddesi: lstanbul T~lefon 243 

Günün Fotograll 
Muhtelif gazetelerde çıkan günün badiseleriat 

tograflarla ıpor mecmualannda gördüğünüz s~ 
kellerine ait fotografJar yalnız lstanbuldı 
kütüphanesinde satılmaktadır. 

Osmanlı Bank 
Türk Anonim Şirketj, - Tesis tarihi: 

Sennayesi: 10,oop,000 inQlliz lir•'.ı 
·o y ıı , r ıly~, 1( 
Ye Mançesler'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, )rastı 
Ye Yuoanistan'da Şubeleri.. Vugoslavya, Ro•aD 

ve Yunaniıtan1da Filyalleri vardır. 

Her tUrlU banka muameleleri 

DÜN ve YARIN 
Tercüme Külliyatı 

10 uncu Kitap 

RASİN KÜLLİYATI 2 
H. NAZIM Fiyatı: 75 Kuruş 

··"""'!"'~-~---~~~~------------~-.-. ~ -

Bütün milletlerin edebi, içti· 

mai, iktııadi, mali..... En mü

hallet eıerlerinden seçme kitapla· 

rın terciimeıi ve DÜN ve YARIN 

tercüme külliyatı isimi altında, 

yılda muntazam fasılalarla otuz 

cilt kadarının ~ıkarılma11 ıµretile 

yüz cilt vücuda getirilmesi temin 

edilmi§tir. En kudretli kafaların , 

kalemlerin yardımlarına müraca· 

at olunmuftur. 

10 
uncusu çıktı. 

BASILANLAR: 
E S ı ı 

ı - 8AFO, tJodc - Ha.>d:ır ımat 

2 - AtLE ÇEMBERi, &lorua - ı. u. Al~ ıoll 

a - ·rlCAHET, BANKA ~c UOHSA., lktıs:ıı doJ."1-0ru 

31uhlls Etem 

' - l>E\'LE'f ve tBTtLAL. Lenin - Uııydıır mrat 
• 15 - SOSYAL1Zl\1ı Kautııkl - &ıblbn Zekeriya 

6 - KVWYAT .1. KAS!N, H. Naı.ım 

1 - iŞÇi Slı'\'lFl lH1'1LALI, Leıılo - Hnydar Ullat 

8 - m.mt llAYA1.TA LAŞUUU, Prot. Yun~ - l'rot. Ur• 

1\1, Hnynıllah 

9 - ısı~AHANA UOGRU, Piyer LoU - ı. H. AUıan 

10 - KULLlYA'J J. RASiN 11, B. Naunı 

BASI!.,AÇAKLAR: 
1 - UOIUO llAUA: llalzak - Unydar Hilal 

•• 
ıd 

2 - lLKBAJIAn SELLEUI, lmn Tür,cnleT - Samlr.ade 

a - Eltl\'f:'l', Muhittlrı 

' - l\AJ'ITAU~1 BUHR4'.N1, Proteaör Plru - Abınct ~ 
6 - l' ·· ·~117.J ve KARA, Stand:ıl, ,,_ 

1 -l A : Pnrlıa Uıılıl1at ruf)ktebinde l'rolcaör doktor Ulne sanıt• 
1 - t.:TU\ ı : Kropol!<tn - A qğlu Abmcı 

1 - lÇTlJr ' KANJlSLAR, Greeı - llaot Abme' ,,.,. 

O - ÇOCUK nUŞÜHTENLEll U. Oonz.nh·F· 3Jeııuılu -

ruUııb 

ıo - SALAMBO, •ıobcr - J, il. AJf~an 

11 - 8A31Ul1 SAADET, !l'ol toy - 1. U. Alişan 

l! - DIZRAELtNtN HAYATI, A. &loraa 

Hırvatihtililcilerininbirkısmr ~~~~~~~~~~~~~~~~!~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
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iraat bahisleri 

·r ağacın büyüklüğünü qaprakla
lstanbul Harici Askeri'/ Denizyoll rı 

Kıtaat ilanları 
ıŞLETME • 

Askeri mektepler ihtiyacı 
için yerli fabrikalar mamu
litmdan 9416 metre lacivert 
renkte elbilelik kumq ka· 
pah zarf) ınlnakasaya kon· 
muştur. ihalesi 22 teşriniev· 
vel 934 pazartesi günü saat 
ıs te yaprlaeaktır. TaUple
rin şartname ve nümunesini 
görmek üzere her gün öğle
den n • • 
V. Satınalma Komi vonuna 
ve miinab ma iştirak e
deceklerin bel11 gitn ve aat
ten evvel teklif mektupları • 
nı mezkôr komi vnna verme-

t\ccntd n KaralcOy K pr a~ 
1 el.4.362 - ırkecı ı\tuhurdaru 

lları f el '°'' 22740 mıktarı taqin ediqor rının 
lskenderige yolu 

11rada qaçlar tartılarak ne 
ıarfettikleri teıbit olunmut • 

aayede Anlatılmıtlır ki, aiaç
i iıtihlikleri toprakta mev· 

miktarı niıbetinde deiildir. 
t aletinin yardımiyle her •• 
ettiii ıu miktan kaydedil -

a lca,itler ııcak sunetin •• 
U1arm ıu aarfiyatmı derhal 

meydana çıkamuttır· A -
larmın yanıı kopanbp ab· 

aarfiyatı endekı'in derhal ya
indiii sörülmuıtür. Bundan 

lnuıtır ki, ağacın ıu aarfiy•· 
"rinci imil, rütubetin yap • 
ııtaıiyle temyiz etmeıi te
eıi ıüratidir. Demek ki, 

n büyüklüiünü yapraklan -
tayin ecliyor. Yapraklar 

tubetlerini tebahhur ettirdik
yeniden ıu alma11na yol •· 

Bu ıu köklerdeki emme ter· 
ıinde •iaçtan yapraklara 
or. Aiacı beıliyen kimyevi 
rakbıa çıkan bu ıuyun i • 
nduiundan a'iacın netvü 

doirudan doiruya bu te -
tine ballı bulunuyor. 

bittikten 1anra atacın ıu • 
ünden ölmeıini intaç eden 

tlanrıcı" nın teıltitine siri· 
anun için afaçlann dikili n· 

o çelik kapların içindeki 
tedricen uabyor. T ecra • 
ar IU)'U azaltbldan -
kartıamda ..,........ Çia-

lar ................. 
lar tartalmca nwlce -. • 

... miktarnıı .... ~ --.. 
........... Waaduta .. -

Banan isıerine toprak claM 
muay._ ediliyor ve topra
ratıp oldufu anlatılıyro. fa. 
rağmen ağaç ıuıuzluktan 

TC' ofmctc ba1hyor! Profcsör
ıa-.tavarda W. aç tec • ...................... ,. .......... , ...... 

.................. nb. • 
......... edecelcd-.. 
tarUından naaıl ınn ula 

~lnuyoraa ayni toprak 
tamu alaç kölelerini ....._ 

tına lcarıı ayni kunetıe 
~I ~ ~- Talııir e-

ı e _ ~-!- • 

uuını •olma niıbe • 
n ıu lcaPlna '--b'l' . • f1ltelct • - ı ıyeta • edll'. 

h tahaYY'lll, tOprafı • • 
de Jİnni ite • n cınıı. 
llndaclır T f ale Yuzde yet. 

eti d • oprafın ıu eın. 
e ,.... toprajın tarzı 

baslıdır. Meaeli fazla 
etınelc kabili • IU 

la da Y•tinde olan 
. r ıolına niıbeti ok 

• Difer tarafta baa ç 
• her •e kadar n ı . lcurnha 

· · az nülctarct. 
. Yorlaraa da buna rnukabiJ 

tlıae ıı.e,cut ıu ınilctarını 
. e terlcedi1orlar. 

aaıbeti topratı 
·ı •daldilıten n ıu kabiliye. 

kölcl . IOnra elde e • 
bal.et ..;'n kolayca alabile-

fevkaJi:": .:°'t-!yor. 
bir afacın Yıneti var. 
ınilcta .ı_ mevcut irva ve 

r- •u çele b'' toprafın • . d e ı ece • 
lcald •- 'Çın e kaldıfından 

•11.ça F•nide . 
ıelcliiU.. n ıu verıJ • 

....._ L_ n •olına niıl.etle 
-Wla1etini bil .1• hlurac:aate en ve 

çı, top-1'. mecbur o • 
•ı_ - . -.a fennen ne .,_ 

eriuneai • rnıa· 
_._ ıcap edecefini kat* 

n ... _f»ilecektir 1 

katla iu · 
Wr keı~ 1 olan ilimle • 

bir ele çiftçiye ıayu 
•ureue na 1 

tini roıtel'lftelc aı toprqa 
za tedır. He • 

. nftedili10r ld, ldilderin 
en ıu 0 lı:ölcJ _.._. .... 

byle lcolcl.rin • .•· "- em • 
F-•- ıçıne clahil ol
-•t •çılan hendeldıerle 
. be IManun lcati1en dotra 
ıı ... t •hnittir. S.yan ya • 

hareiceti lcatiyen zanaetli'di· 
azla detiJdir. Bu toprak, ı 

eWlecefi müddetten ............. ,... 

ltir k11mı yana dotru tevaıi eder. \ üzüm hahçelerinde, pertalcal ..... • 
Fakat bu fazla au miktan toprak ta • lwinde, ve pamuk tarlalannda tatbik 
rafından emilir emilmez bu yana doi· edilmittir. Bu tetkikat neticeıinde, 
ru olan hareket hemen derhal denile • oradaki çiftçilerin 1izım oldaiftdan 
bilecek kadar ıüratle maklcuf eder. iki miıli fazla ıu aarfetmit old•klan 

Toprağı altı kadem derinliie ka • anlatılmıttır. Elli hektar büyiaklüiün· 
dar iılatan bir ıu miktan yanlara doi· deki bir çiftlikte her defa verilditi 
ru henclelclerin ortaaından ib"Nren yal- aıman 500 ._ ıooe .,.... ..._ ,__ 
nız iki buçuk kadem teve11u etmek • la para 11raf edıhniıtir. Buı çifttikh • 
tedir. Hendekler birbirlerinden bqer rin seaede aç defa ........ he18ba 
kadem uzak olduaa onlann rühlllet lcabbna bu Yelaİn•n ne ka4lar kaba -
huduttan ancak birbirleriyle birlefll'İı racaıı anlatılır. Bunc!an batka fazla 
oluyor demektır. Şayet aralan altı ka- ıu verilrneıi yüzünden mahıulün a • 
demıe arada bir kademlik kuru bir ... zaldıiı da ıabit olmuttur. Bir porta • 
ha kalmıt olacaktır. Sulamanın mu • laıl bahçeıinin, topraktaki ıu 24 puı -
vaffakiyetle tatbik edilmeıi için hen • tan daha az olduğu zaman 19nede 

leri. (350) (6305) 

EGE 
SALI ıüaa 

npuru 16 
Birincı Teırin 

uat 11 d 
(67l0) Porlaaıt'e kıclar. 

Rize Por 
9 81riacı Tqrin 

it 
Salı 

günOnden itib.ren la"eaderiye 

poıtalarımıı p ortsaide 
de uğrayae11klar ft d&liifte 
aynı vapurlar Katadeniıe ıe· 

R. ' çerek ıze ye kadar ri· 
deklerin, aralannda kuru bir ıaha kal- helctar batına 228 sandık portakal •er. lıtanbul Dördüncü icra memur-
mıyacak ıurette birbirlerine yakın ol. dili, ıu derinliği 24 ile 31 puı araım· luğundan: J 
ma11na " fakat yana doiru siden ıu- da olduğu zaman mahıulün 388 1An • F eriköyünde Bahçe ıokaiında 
larm birbirlerinin ıulama haduduna drfa çılchiı ve ıu derinliği 31 puıtan ı2 Numaralı bakkal dükkinmda 
tecavüz etmemeıine dikkat etmek li • fazla olana mahsulün 270 aandıia in- mukim iken elyevm ikametgahı 
zım selecektir. Fennin bu keıfiai 1a.. diği ıörübnüıtür. Mahıulün azalma • meçhul Haralanboı Efendiye: 
nüz umumen ınahim obnadıfı için her il sebepleri araıhnldığı zaman, fazla 
ıene milyonlarca ton fazla •• pahalı hyUn toprak meıamatını doldurma • Yani Efendiden borç aldıiınız 
ıu iıraf edilmektedir. 11 ve 1tu ıuretle köklerin muhtaç oldu. yüz etli liranın temini iıtifaıı için 

Şimdiye kadar unnediliyordu ki, iıı oksijeni deletmeıi taltiati meyda • hacız edilip alacaklı tarafından 
arzın aathmda • kadar ıu tebahhur na çıkanlmıttır. paraya çevrilmeıi iıtenilen Oıkii-
ederse, tellahhUT edea au milctan lca • Bu .lcetiflerin ille tatbilrahna ıı:iriti· darda Selimi Ali Efendi mahalle-
dar da alt tahakelarclan yukarıya doi· leli.dew. lt•ri •eneler geçmittir. Keıif- ıinin Çıkmaz Papu aokatmda 8 
ru ıu çıkmaktadar. Bu hal alt taltelca. !enn fnkalade bir pratik kıymeti ha- mükerrer 8 numaralı 53 metre mü· 
lardaki ıular tiikeniaceye kadar devam ız o!duiu anlatılmıştır. 
etmektedir. Su7U iN hareketine ma- ra1'baıntla iki kıta araanın dörtte 

decelderdır. Karadeniz ialcele· 

ıerindea lzmir, Pire, 
lskenderiye •e 
p ortsait için ye bu ••• 

kelelerden Karadeniz iakele· 

ıui için Doğru kon· 
şimento ile ak
tarmasız ylik ahnacak· ni olmak ve -W rit.llet seçmiyen T I! p E B A ş 1 bir hiueıi mahallen hacız ve vazi· 

- tallalca ile örblMk iP. •cün dahi ŞEHiR TIY ATROSU yet yapılarak tamamına enli VU• tar. (66474 
Amerikalı ~ her aene .... , .. Wa- kuf tarafından elli üç lira kıymet .. •••••••••••il' 
çelerinia ....,..,. örbnlk ._milyon- Ba !!n ~ ~ i L L R 1 takdir edilmitlir. !stanbul Aı iye Altıncı ukuk 
lllrca dolar sarfebllllıtMirler. at 20 de 2004 numaralı icra kanununun mahkemesinden: 

Tetkikat ,...... llimler aiaç kök- C.... --·nlerı" ı 03 ncü maddesine tevfikan mez· Nevriye Hanım tara,ından Kü· 
leriaa.W • - ciJaazlannın faali • • .. 
J'9ti aa .. lahmin edildiiinden daha matiaeler aaat k4r takdiri kıymet raporunu 3 tün çiıkpazarda Alipafa hanmda 4 nu• 
çok az olduiunu lceıfettikttn ıonra bu ı4,30 .. dır. zarfında daireye ıelerek okuma• marada mukim. Murtua Efendi 
eıki nazariyeyi kaplar .. tartı vin .. le. C O R O M •e nı1 ve bir diyecelinis varıa der• aleyhine açılan botanma da•aaına 

~ CEZA 
riyle iskata teıbit eylemiılerdir. içi 20 Tablo meyan etmeniı hakkındaki dave· mütedair dava arzuhali mumailey· 
topraJ< dolu, fılkftt Rğaç bulunmıyAn y tiye varakası tebligy makamına ka· hin ikametgahının meçhuliyeti ha-b' k b . . azan: F. M. 
ır a tn ıçtne ahıhildi~i kııdl\r ıu ve- O)'cnky olaıak üzere ilin olunur. ıebiyle leblii edibnedijinden ar• 

ri'JOl'lar'" • ...alir .... ,__ tftah • ~---- .,_, (ITIO) zahalin 11 sin mGcldM1e lliaen 
hur •U1'etiJle fazla ıu kayl.ettitini ro- ftetat Nvi.. •••••••••••••';: teblijine karar verilmit ve bir ıu• 
ru)'Wlar. EllD Fnaaıa TiyatroMIDda• ı 1 • Göz Hekımi 1 reli mahbaae divanhaneıine aııl· ..=;.. ":.zi:.!:::: -::._ w;: 10 · 134 P=:: ,,.•:::• 1),. .. Şükrü mq &.lund•tand.n tarihi ilandan 
l...a-.cL-L . • Habt& i Ankara cadılesı o. 60 itibaren 15 ıun zarfında CH'ap li-·-·~ deı..,• ....... W • Y A R A S A '°"• Anıtlan aelnen sb ~ _. OPERET 3 PERDE Telef ... n 564' yihuı Yermeei lusumu teltlii ma• 
ra topralc, ilk halta ..maa b"9HL --~· y-... S~;ı11 kamına kaim olmak üzere ıfin 
ii au ıniktanıun aak ld ınisliai •Ji T•tltw .._, ElllWD Refit.. lstanbul 4 uncü icra memurlu· olunur. (2974) 
ediyor. Ondan ıonra bizzat toprak ..... ...... nsodaıl• .. t 14,30 da.. ğundan: 
•Jene olunuyar. Ba maayeıM netle.- --=-ma-ms:ı:mam~. :::ınmlllllRI Bir alacatın temini iıtifuı 1 tanbul 1 'nci Ticaret Mah-
ıinde topnğın 8 puı derinl"kten ıonra 'ARAY (Eski Gıo,ga zı.-mda tnahçuz olup paraya k me "nd n: 
rütubetinden zerre kadar bile ka)'l»et- çemhneıine karar verilen büfe: Vapurculuk Türk anonim ı=r • 
mediii anlaşılıyor. Yukanda kalan ... Raşit Rıza 1 iqatrosu radyo, direau\'&I' yemek masuı ve ket;ne ait ,.e lıtanbal limuına 
kiz puı kalınlığındaki tabakanm 4a B. teırie 16 Sala 17 Çarıamba piyano 11 - 10 - 1N4 tarihine memap (fiiru111n) .apuna ile 
ancak dört puılak kalmbia kadar 

0 
• alc,amı 20, ~o da müıadif aah ıüaü aaat ondan on (Afitap) mol6rii araımdaki r•t• 

lan yerin taınami1le lnmun•f oldufıı ı G ,,... 
ıörüUiyor. r: Kendisinin Ö/gesi i ikiye kadar Beyoilunda, Tünel ci· ma hakkında mezkür vapur ıüva· 

ilk aekiz puılak tabakanın tuna • § 3 perde i varında Yazıcı ıolcatında Mitaki· riıi tarafındın tanzim kılınaa de-
miyle kurumuı çiftçi i~ laiç Wr ıa,. "I Nakleden: Yusuf Süruri fJ

0 

diı apartmaamda 2 No. lu daire- niz raporunun alınmaaı ıs - ıo 
•eti haiz tletiltlir. Çtllkü ataçlann Fialler: SOO • 400 • 300 • 100 • 1 de açık arbrma ıuretirle ıatıla· - 1934 pazarteıi gunu ıaat 16 da 
köleleri cWaa clerialilclerdedir. Şu hal· 75 • 50 • 30 1 caktır. Talip olanlann yevmi icra kılınacairnd n alakalı ltulu· 
de, köklerini derinliklere delil, yan • 1 15 8. T~ıria Pazartesi akıamı mezkürtla mahallinde haaır bulu· nantann ifbu belli ffuncle 1111ahke-
lara dotna .... bazı •taçlar iıtiına aaat 20,30 da i nacak memuruna müracaatları mede hazır bulunabiJeceii Deniz 
edilecek oluna aran •thmdaki t.mh· K-.Jıı-:.y HALE Sıneme-·-.Ja ı. 1 5 N 

di_. iKi •v 9lllU lüzumu ve ma Gmat 934 Oı5 o. Ticaret K. nun 1065 inci madcieıi• hurata mani olmak rnalraa :r•• topra-

iın itlenmeıine .arfetlilea iN bdar Hede/siz Puseler lu doıyalardan verileceii ili.a o- ne tevfikan ilan olunur. 
paralann ve zamanların hepsi be1hu • ::m:=a:ı:::ma:uu:--111 lunur. (2804) (3593) 

de& UTI-Riu~~d~~ ~,=================~;==;~~=~ 
Yabani otlarla arzı örten diler bü- den aldılım nüfu teıkeremle de- •~ tE' t '" F e! C'I est llAnları 1 

tün nebatat kendllerind• lleklenilen niz motörüme ait ehliyetnamemi -------------------------..1 
• • le -L. ...... • --'-tadır Galatada Tonrular caddeıinde 2 2 numaralı dukka*n pazar· teYın tumm•J - 7 ...... - • zayi ettim. Yenilerini alacaıım• r"1' 

Bunlar, ... ,.. tutmak pple •nua lııil- dan eıkilerinin hükmü olmadıp hlrla kiraya verilecektir. Talip olanlar prtnameyi ıormek uze-
alciı •iaçlarm muhtaç oldutu ıuyu re ltYzım müdürluiüne. pazarhia ıirmek İ'"İn de 18 - 10 -

·•- 1ar ili.n olunur. Y 
kendileri çekip ... 7 or · t34 pe119mbe rUnü saat ıs de ı99 lira 80 kurut teminat malrbm: 

"_._.__ L· • Si. keci Rıhtmunc mo-
Dört fidandan m~·P .. ır ... nya melctubiyle beraber daimi eneumende bulunmaları. (t'll 7) 

aannaıık otunan Mr ataç laular rflta- törcu Ahm t (2801) 

1.et iıtihıa1c eltili tartı vınei aayeaİn· § s.1otlu 2ı inci ilk mektepten lstanbul Milli Emlak Müdür lüğündenı 
de teaWt edRmiıtir. aldığnn ıahadetnamemi zayi el• Y rt 1 k ı· d k Da.üı'deki tecrulte çiftlitinde 18 • umu • ı ımanm a araya oturan takriben 8 • 10 Mn 
pılan " tecriilteler neticeletıdirildık • tim. y eniıini alacaiımdan eıki· kilo ıikletinde baline bahtı mahallinde teslim prtlyle puarhk· 
ten 10ma orada elde olanan kefiller ıinin hükmü yoktur. - 189 Mua- la aablacaktll'. Deriıine veya tamamına talip olanlann hemen 
KaliforniyaMld aneyye bahçelerintle, tafa. (2808) Adana defterdarlığına müracaat etmeleri. (8724) 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra 

No 11 
Semti Mahallesi Sokafı Cinai 

1410 Beyoifa Kurtalut Hiriato Araa 
1415 latanbal lılercaa Tljcalar Kltir cltlldrla 

Hiueai 

Tamıma 
3/12 

Emil" 
No. 11 

2 
12 Y. 8 E. 

HiHeye dre••• 
hammen k11••ti 

!90 T. L 
563 

" Yukarda evsafı yazalı gayrimenkullere 8-10-9!4 tarihindeki 
uablmtbr • ......_. 15/1Gl934 Puarteli ,ana nıt oa cllrttedir. 

. 
ubfll• mDfteri bu:uamıdıfııdan Hbf arı aym ıırtlırla Mı laıfta 

("45) 



SiimerBank a azarl 
Beyoğlu Şubesi bugün açılıyorc 

Yeni mağaza, Tünele giderken sağda, 320 numarada, Yıldız aparhmanı altınd 

" , ~ ~ ... • • '" • • .. 1 • a,' J.. .,,~, ... ·,v, .r·f" '""':~"" •· 1 •'"'.t\' ... \ 
'• 'ı · . · '·, • ,-.. •. ·• • ; ,' ·. \ , · ,; ·.w..ı • ~\ ~·',·)1.:f>',..f,;PL·t,. ·ı!rt~ ' 

Nafıa Vekaletinden ; 
Derincede travers fabrikası yanında in§a ettirilecek olan 

ve muhammen bedeli (34.000) lira bulunan 10 adet bina ka · 
palı zarf usulü ile münakasaya konmuştur. Münakasa 3 -
11 - 1934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 le Veka· 
let Müstetarlık makamında yapılacaktır. Taliplerin teklifleri· 
ni cari ıeneye mahsus Ticaret Odası vesikası ve 1700 liralık 
muvakkat teminatlarının Malsandığına yatırıldığına dair olan 
makbuz veya milli bir bankanın kefalet mektubu ile birlikte 
aynı gün ve saate kadar Komisyona vermeleri lazımdır. Ta· 
lipler bu husustaki münakasa evrakını (25) lira mukabil:ndc 
Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden tedarik ede· 
bilirler. (6457) 

Adana Yedinci Daire Su 
işleri müdürlüğünden : 

15210 On beş bin iki yüz on lira mukabilinde ve kapalı 
'Zarf uaulile münakasaya çıkarılarak ve 3 teırinievvel 1934 tari· 
hinde ihalesi ilan olunan Tarsus sulama kanali üzerinde yapı· 

Iacak ıunai imalatın görülen lüzum üzerine münnkasa müdde· 
tinin yirmi gün daha temdidi ile 1934 senesi teırinievvelinin 

24 üncü çarıamba günü zevali saat on beıte ihalesı icra edile
ceğinden taliplerin keşif bedelinin yüzde yedi buçuk teminat 
akçesi ile diğer vesaiki havi ikapalı zarfların Mersinde Hüku-

met Dairesinde müteşekkil komisyona tevdi etmeleri ve muka· 
vele ve tartname ve sair fenni evrakını görmek iıtiyenlerin 

Mersinde Nafıa Ba§mühendisliğine ve Ad anada Su itleri Dai-
resine müracaatları ilan olunur. (6608) 

Askeri fabrikalar U. müdürlüğünden: 
Pazarlıkla alınacağı ilin edilen 310308 adet tuğlasile kapılı 

zarfla mllnıkasası ilin edilen 34238 adet ateş tuğlalan tevbiden 
p11arlıkla 20-10·934 tarihinde alınacağı ve taliplerin buna göre 
müracaatlerı. (6609) 

lsbn~uı Kumnn~anu~ı ~otınaıma Komısyonu ılônları 
Çatalca Müstahkem mevki kumandanlığı emrinde

ki kıtaların ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarları ya
zılı erzak ve kömür satın alinacaktır. Taliplerin ve nü
munelerini görmek üzere her gün, teminat ve tek
lünameleriyle beraber vaktinden evvel Fındıklıdaki 
korni~yonda hazır bulunmaları. (6331) 

Kapalı zarf 
Saat Gün l\lünakasa tarihi Kilo Cins 

14 Çarşamba 31/T. cvel/934 20.000 Pilavlık pirinç 
14 ,, 31/T. cvel/934 8.000 Çorbalık pirinç 

Açık münakasa 
14,30 " 
15 " 

Kapalı zarf 
15,30 " 

16,30 
" 

31/T. evel/934 14.000 l\f ercim ek 
31/T. cvel/931 25.000 Bulgur 

31/'f. cvcl/934 82.000 Tuvcnan kö-
mürü 

31/T. evel/934 162.000 Lavcınarin kö
ınürü 

Fırka kıtaatı ihtiyacı için 300 ton un kapah zarfla 
satın alınacaktır. İhalesi 31/Birinci Teşrin/934 Çar
,şamba günü saat 16 dadır. Ta1iplerin şartname ve nü
munesiııi görmek iizere her gün, temiant ve teklif na
meleriy]e beraber vaktinden cvcl Fındıklıda satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları (163) ((i3aO) 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat vilayet merkezinde müceddetcn yaptırılacak olan 

(37937) lira (76) kuru! bedeli keşifli meydan, (37937) lira 
(76) kuru§ bedeli keşifli buzluk ve (21937) lira (76) kuru! be
deli keıifli Beybnğı mekteplerinin inşaatı kapalı zarf usuliylc 
münakaaaya konularak 30 Teşrinievvel 934 tarihine müsadif 
aah günü aaat on be~te ihalei katiyesi icra kılınacağından talip 

bİanların §artnamesiyle evrakı ke§fiyesini görmek üzere Tokat 
Yiliyetine müracaatları ve bu baptaki kanun dairesinde vuku 
bulacak leldifnamelerini o gün Tokat vilayet encümeni daimi 
riyuetine iraali ve tevdi eylemeleri ilin olunur, (6663) 
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Ilgaz belediye Reisli~ 
Çelik boru ile 16249 Font ile 18806 lirak 

kasabası Su tesisatı kapalı zarf usuliylc fi) l 
4 

,, 
mu~tur. Taliplerin ihale günü 3 - 11 - 93 ' 

akçcleriylc tlgaz Belediyesine gelmeleri H",ıt 
:ı ibrahim Hoyi ~! 
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ı! Şekip Habip il 
Avrupadan dönmiiştür. Hasla lc. . g 

rını Ayaaofya, Y crcb:ı.Uın caddesi ~i 
No. 43 Hacı Süleyman Efendi apar- i~ 
tımanında kabul ediyor. Cumartc - H 
si, Pazartesi, Pcqcmbe giinlcri oğ· g 
leden sonra.. Telefon: 23035 H 

:::::::::::::::::::::::::::::::: ( 3577) :::::::::::: 

Sahibi: MEHMET ASIM 

Nıtriyat müdürü: REFiK AHMET 

YAKIT Matbaası - lıtanbul 

·------~------------------------~ il Devlet Den-. i r yollar-• 

Dev.et lJemıryo .ları idaresı ıçin 44 ~aıe; 
matbua hariç matbaalarda tabcltirılecektır. i 
ların mihtar. eb'at ve evsafı için her ıaınıı> i 
Pazarlık 20/ 10/934 tarihine müsadif Cumartc• 
Haydarpaşa mağu.asında icra edilcceğindeP 
teminatlarını hamilen müracaatları ilan olunur• 

İzmir fabrikasına. t-ıdi:n .sa.Ttile ııat ri 
24,090 kilo asır dizel yağı 16 - .ıo - 934 t• 

t• 
günü saat "14,, de pazarlıkla satın alınaca C 
7,5 muvakkat teminat paralariyle birlikl 
Mübayaat ~ubcsinc müracaatları. 


