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Gümrükler umum müdür
lüğü için yeni teşkilat projesi 
huzırlanıyor. Ankarada Bele
diye intihabı buğün baılıyor. 

Sahip ve Bqmuharrlri : Sürt Meb'usu MAHMUT ' 

Yunan Meclisi bu hafta 
içinde feshedilecek ve ya
kında yeni kanuna göre in
tihaba geçilecek. 

FlATt 5 KURUŞTUR. 
9 uncu sene No. 3114 ÇARŞAMBA 10 T. EVVEL 1934 Tel: { Müdür : 24318~ Yazı ioleri müdürü: 24319. 

Jdare ve Matbaa: 24310. 

u osa yaKr 
Bügük bir ziga ---Medeni dünya akibeti ne ola· 

cağı henüz ma!Um olmıyan müt· 
hif yeni bir facia karfısında kal· 
dı: Yugoslav kralı Aleksandr Hz. 
Fransaya yaptığı resmi bir ziya· 
rettn ilk adımında, Marsilyada, 
Fransız toprağına ayak bastığı 
bir sırada bir Hırvatın kursununa 
kurban gitti. Yugoslav kralile be· , 
raber kendisini istikbale gelen 
Fransız Hariciye Nazırı M. Bar· 
tu ile Kral Hazretlerine mihman· 
dar tayin edilen bir ceneral de öl
müftür. 

Dünya son aylar içinde bundan 
başka iki siyasi suikast karşısın· 
da kalmıştır. Temmuz içinde ~
vusturya Başvekili Dollfuss hır 
Avusturya milli sosyalisti tarıafın· 
dan katledilmifti. Bu hadised~n 
evvel de Romanya Başvekili M. 
Dukas ayni akibete uğramıttı Fa
kat Yugoslav kralının müessif 
katli sümul ve ehemmiyet itiba
rile b~ iki suikast ile kıyas kabul 
edemez. Müteveffa kral Sırbista· 
nın istiklilile neticelenen milli 
mücadelenin ve Orta A vrupada 
lslavların . birletmelerile neticele· 
nen milli vahdet hareketinin kah· 
ramanı olan Kara Görge•iç aile
sinin mümtaz bir evladı idi. Har• 
bi umumiden evvel Avuaturyanın 
idaresi altında bulunan lslavlann 
ümidi babası Petro ile oğlu AJek· 
ıandr üzerinde toplanmıftı. Har• 
bin neticesinde nihayet bu birlik 
tahakkuk etti. 

Sırplar, Hırvatlar ve Slôven· 
ler birleştiler. Fakat birlettikten 
sonra aralarında ihtilaf çıktı. Si
yaıi fırkalar teklinde milli te. 
tekküller meydana geldi. Sırp, 
Hırvat, Sloven biribirine geçti. 
Millet medi.inde ıilahlar atıldı. 
Nihayet 1929 aeneıinde kral A· 
leksandr n~rettiği bir beyanna· 
me ile siyasi fırkaları ilga etti ve 
meclisi dağıttı. Me~eketin ida· ' 
resini de uhtesine aldı. 

Bu tarihe kadar devletin adı 
Sırplar, Hırvatlar Si övenler kral
lığı iken yeni birliğe delalet eden 
bir İsim kondu: Yugoslav krallığı. 
Kral Aleksandr bundan sonra mil· 
li birliğin timsali oldu • 

Yugoslav memleketinin dağı
n~k unsurlarını bir arada toplayıp 
hır arada tutması itibariledir ki 
Kral Alekaandrın memleketteki 
rolü büyüktü. Denilebilir ki harp
tenberi hiçbiıı hükümdar bu kadar 
ağır bir mesuliyeti üstüne alma· 
?1~f ve aldığ• vazifeyi de bu derece 
ıyı yapmamıştır. 

. 1929 da hürriyetlerinin ilgasın· 
dan dolayı memnun olmıyan züm
refer olduğu füphesizdir. Fakat 
,Kral Aleksandr hiçbir icraatından 
do~ayı tenkide maruz kalmamıf, 
daıma tebaası tarafından aevil • 
nıiştir. Görülüyor ki bu kadar ıe
:9ilen bir hükümdara bile kıyacak 
zalim eller varmış! 

Kral Yugoslaııyaya en büyülı hiz
met/eri yapacağı bir sırada dünyadan 
ayrılmış oluyor ve Kralın büyülı oilu 
henüz on birine baamıı bir çocuk ol • 
duğundan Yugosalııya iı:in bu ziyaın 
lelôlisi ı:ok müıküldür. Aleksandnıı 
F ranaaya aulh ve müaalemeti takııiye 
wibi bir vaz.ile ile gittiği bir .,,-ada 
Aatledilmesi bütün dünya elkônnı mü· 
Jee .. ir edecektir. 

Biz. Türklere bu lacıa çok yakından 
feonas ediyor. Çünlıü daha yakın .za. 
manlarda lıendisini lstanbulda muh • 
terem misafirimiz. olarak lıarf1larmı· 
tık. Bu z.iyaretin samimi intibaı bütün 
Türklerin halız.aaında dİİlllıÜ lıadar 
eanlıdır. Türlı milleti Yııgoslaııyanın 
utıraplarma İftiralı ediyor. Yugoslaıı 
milletinin bu müıkülôt lıarıısında ar• 

~ tan lıuııvet oe lıudretine büyük itima· 
d1>iıız. vardır. Yugoslaıı milleti kralın 
ltendilerine miraa ~arak bırakhiı an'• 
anelere bailı kalacalı ve yine hiç fÜP· 
lıe•İz. Türk milleti de ayni hislerle 
yı.ksek Yugoalaıı doatluiuna bağlı 
k"lacaktır. Kral Aleksandr Türk mil· 
lrtının ve onun büyük fefinin kalbin· 
rle '!'!ima yaıamıı ile yaşayacaktır. 
Bu ıtıbarla büyük bir hükümdar kay· 
~eden rloat Yugoalaıı milletine taz.iyet 

eyan ederken Türk clkônna tercÜ· 
ma';. olduiumuz.a fÜphe etmiyoruz.. 

Tan.sa Hariciye nazırı M. Bartu .. 
""" da bu lacıaya lıurban olması ay· 
nca leeuiı .. • . F Y d nı mucıptır. Dost rans;ı • 
"~ 0 vatonperuer ve mütemayl.Z bir 
•rna.sının · 

'Tür/ı . ~•J:'aından dolayı ayrıca 
d . mılletının taz.iyetlerini beyan e• 

erı.z. 

Ahmet ŞVKRU 

Kral ile birlikte Fransız hari
ciye nazırı da öldürüldü 

Katil Petrus is~inde Zagrepli bir tüc
cardır. O da atılan ku şunla öldürüldü 
Kralın öldürülmesi memleketimizde derin teessür/erle 

karşılandı. Kral ve Fransız Hariciye nazırından 
başka ]ener~/ Jor j da öldürülmüştür. Yaralılar da var 

GAZİ . HAZRETLERİ- 1 ANKARADA ŞENLİK-
NİN T AZİYETLERİ LER DURDU , 
. ANKARA, 9. A.A. - Yugoslav Kralı 

Haşmetlu Aleksandr Hazretlerinin suikast 
neticesi olarak vefatı üzerine Reisicumhur 
Hazretleri tarafından Yugoslav Prensi feha
metlu Paul · Hazretlerine aşağıdaki taziyet 
telgrafı çekilmiştir : 

. · Yugoslav Prensi fehametlu 
Paul Hazretlerine 

Beograd 
Yugoslavya Kralı Haşmetlu Aleksandr 

'Hazretlerine karşı yapılmış olan vahşiyane 
(Devamı 4 üncü sahifede). 

---
ANKARA, 9. (Telefonla) - Kral Alek· 

ıandr ve Franıız Hariciye Nazırının ölüm· 
leri Ankarada deirn bir teeasiir uyandırmış· 
tır. Belediye intihabatı münasebetile bu ge
ce donanmış olan Ankara şehri bu hazin ve 
feci haber üzerine tenviratını derhal söndür· 
müştür. 

Yarın yapılması mukarrer seçim şenlik
lerinden aynı sebeple vazgeçilmiştir. 

ANKARA, 9. A.A.- Yugoslav Kralı 
Haşmetlu Aleksandr Hazretlerine karşı ya

(Dcvamı 4 üncü sahifede) 

Bu elim suik t ? • 1 Fransız gemileri yarın 
limanımıza geliyorlar 

lzmirdeki hadise ve neticeleri hakkın
da Fransız sefirinin beyanatı 

Kraliçenin bayab hakkında sondaki
kaya kadar haber alınamadı 

Hadisenin 

.Y•lialır Pie,. 

Dün akflllll ıaat 21 den sonra Mar· 
tilyadan gelen telıiz ve Ajanı telgnf
lanndan Yuııoılavya Kralı Birinci A· 
lekaandr Hz. !erinin Zagrepli bir tacir 
tarafından öldürüldüğünü büyük •-· 

bütün ta/ si/atını 
ıürler içinde öğrendik. Bu elim haber 
..,.-ek Ankarada ve ııerek şehrimizde he
yecan ve derin teesıürler uyandır 
mışlrr. Gece Mareilya muhabirimizle 
telefonla görüşmek istedik. Hatlar Belg-· 
rad'la me1ıul olduğundan muhavere 
temini kabil olamamıştır. Gece yarı• 
aından sonra Belıırad ile telefon muha• 
veresi kesilmiıtir. Sabaha kadar aldıiı• 
~ız telgraflar şunlardır : 

MARSIL YA, 9. A.A. - Bura· 
ya muvasalat eden Yugoslavya 
Kralı Aleksandr bir şahıs tarafın
dan atılan kurşunlarla öldürül· 
mü9tür. Mütearrız da derhal mu• 
kabeleten atılan kurtunlarla öl• 
müttür. Kral yaralandıktan sonra 
bir müddet yaşamıtQr. Kralın re
fakatinde bulunan Fransa Harici· 
ye Nazırı M. Bartu'nun da atılan 
kurşunlardan kolu kırılmıştır. 

Yaka fU ıuretle cereyan etmit· 
tir : 

. Kral ve maiyetini tetkil eden ze• 
vat otomobillerle Borsa meydanı· 
na muvas.alat ettikleri vakit, açık 
bir otomobilde bulunan bir çok 
ethas Kralın üzerine müteaddit 
defalar atet etmitlerdir. Oçüncü 
arabada bulunan bir Jeneral de 
yaralılar meyanındadır. Katilin 
Yugoslavyalı olduğu zannolunu· 
yor. 

:C.Devamı 4 Uncll aahifcde >: 

Mütevella kral Hz. ailuile bir ara rla (Orttula ayakta veliaht Piyer 
ıörülme lıteJir. 

neşrediyoruz 

'ölümü büyük teeuiirle k<İrfılanan 
dost Fransanın Hariciye Nazırı 

M. Barthou 

Kral Hazretleri
nin şahsiyetleri •. 

Müteveffa kral birinci Alek· 
sandr Kara Görgeviç hanedanı
na mensuptur. Bu hanedan Ka
ra namile marul Jori Petroviç 
tarafından tesis edilmifti. Bu 
zat la 1803 len itibaren Sırbis
tanın ve Yugoslav milletinin kur
tulmast İçin çalıpmıptır. 
• Birinci Alek6andr kral Piye

rın ve Kartulağ prenselierin
den .Zorkanın oğludur. Ve bu 
hanedanın dördüncü hükümda • 
rıdır. 11 kanunuevvel 1888 de 
Çetinede doğmuptur. Bu itibar
la 46 yafındadır. Babasının has· 
talığı zamanında 1918 den 1921 
e kadar memleketi naip sılati
le idare ettikten sonra 16 ağus
tos 1921 de tahta geçmi,tir. 

'Kral Aleluanclr çoçuk iken 
Ruıı S07'aylarında yafamlf ve 
bilahara birçok seneler Cenev· 
rede pederile birlikte hayat ge· 
çirerek orada tafıailini yapmıf • 

(Devamı 4 Uncu sahifede) 

M. Kammer diyor ki: Türk- Fransız dostluğuna aıla 
halel gelmemiştir, samimiyetimiz devam ediyor 

, Yarın limanımıza gelecek olan 
, Fransız bahriyesine menıup Gue· 

pard ve Cassard torpito muhriple
rinin lzmir limanını ziyaret etme
lerine hükfunetimizce müsaade e
dilmediği halde muhriplerin vakıt 
ve zamanile kararımızdan haber • 
dar edilmiyerek lzmir limanına 
girmek teşebbüsünde bulunduk)a. 
rını ve sahil muhafız bataryaları • 
mızın bir el kuru sıkı top atmaları 
üzerine uzaklaftıklarını dün yaz • 
Dllf ve bu husustaki tebliğleri net· 
retmittik. 

Doıtane bir tekilde bertaraf e
dilP.n bu hadise hakkında Fransız 
sefiri M. Kammerer dün bir mu • 
harririmize fu beyanatta bulun • 
muttur: 

" H k' • k - er fey ço ıyı ve ço ça-
buk bir tarzda halledildi. Esasen 
ehemmiyetsiz ofan hadise, Pireden 
hareket etmif ve açık denizde bu
lunan muhrip/ere, Türk hühiime. 
tinin cevabını tebliğ imkansızlığın
dan ileri gelmiıti. iki gemi, iz.mir 
limanına girmeğe mezun oldukla
rını düfiinerek girmek istemişler • 
dir. Fakat bunun kabil olmadığını 
görünce yollarını değiffİrmi,Zer • 
dir. Paristen gelen bir telgraf iz. 
mir körfezi önünde sis olduğunu 
haber vermektedir. Mesele bun· 

Fransız sefiri M. Kammerer 

· dan ibarettir. Her fey kolaylıkla 
ve dostlukla halledilmiftir. 

Türk· Fransız dostluğuna asla 
halel gelmediğini ve aramızdaki 
samimiyetin berdevam olduğunu 
İspat için iki muhribin buraya ge
lifleri münaaebetile bazı eğlence • 
ler terfi pedeceğiz.,, 

Yann limanım.Ma gelecek olan Framı~ torpito muhriplerimlen 

c-" 
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Marmara faciası 
~----------------------------

HARİCİ HABERLER 
ahki kat genişletiliyor, 
rapor eksik görüldü 

500 ölü, 2000 yaralı 
A ~ 

' •••••• 1 

Dün yeniden bir çok ifadeler alındı, 
dinlenenler ne diyorlar? 

ispanyada kanlı ihtilal yer 
yer devam ediyor 

Barselonda asileri sorguya çekecek 
divanı harplar dün işe başladılar 

Cesetler henüz bir yerden çıkmadı 
Heybeliada açığında geçen facia

nın tahkikatı görülen lüzum üzerine dc
rinleıtinlmi;, mud-
dciıımumi muavin ... 
den Nurettin Bey 
düıı de Heybeliada
yn gider<;)< tahki
katın son safhaıİ· 
le mcıgul olmuı
tur. 

Kaptan Salih Ef. 
dinleniyor 

0 Afitap,, molö· 
rünün asıl kaptanı 
bulunan Salih E
r en dinin ifadesini 
tesbit etmek üze
re ıorguya çekil
mesi için Yalova 

l 

Nurettin Bey 

jandarmasına yazılan müzekkere dün 
Y alovaya gönderilmiflİr. Salih aendi
nin vereceği malUmat, motörün Faik 
Efendinin kumandasına kendi muvaf ... 
katile mi, yok&a haberi olmaksızm nu 
teslim edildiğini meydana çıkaracaktır. 

Bu arada, motörün Rhipltt"iuden 
bahçivan lbrahim efendinin de malu
matına müracaat edilecektir. 
"Feru~,, vapurunun makiniatleri 

ne diyorlar? 
"Feruzan,, vapurunun birinci ve i..

kinci makinstleri Muammer ve Talat e
fendiler dün Heybeliada polis meri<e
zinde dinlenmişlerdir. Birinci makin>ot 
Muammer efendi kazanın vukua geldiği 
sıradaki vaziyeti şöyle anlatmıştır: 

1 nu hazırlamasından sonra bu buıus ka· 
tiJeıecLktir. 

Evrak yarın adliyeye veriliyor 
Tahkik.aba derinleıt:irilme.i dolayısi

le tahkikat eVT&kı ancak yarın adliye. 
ye verilebıilecektir. 

Afitap motörünün ~tanlığını ya
pan V«ı adalar sulh hakimliğince hak
kmcla tevi<if kararı verllen Faik efen
di, dün gece de Heybeliada polis mer
kezinde alıkonulmuştur. Nöbetçi müd • 

1 

deiumumili Nurettin Bey, dün kendisi
ni yeniden dinlemiş, bazı hususlar hak
kında ifadesine müracaat etmiştir. 

F• elendi, yarm adliyeye verile • 
«ktir. 

Cesetler hala çıkmadı 
Kaza kurlnımlerınm cesetleri henüz 

bulunamanufbr. Boğulanların, ekmb 
tesiAJe Marmara açıklarına süriiklen
dikleri tahmin edilmektedir. 

Dün, Kartal civarında iki erkek ce 

Divanıharbe verilen <Üi reialerinden 
M. Campanys 

BARSELON, 9. (A.A.) - Vaziyet 
deği.§mernittir. F a.stan asker gelmesi 
bekleniyor. 

Cıımartesindenberi, Baraclonda 
2000 den artık adam tevkif edilmiştir. 

Banelon aailerini sorguya çekecek 
olan divanıharpler bugün i~ başlaya· 
caklardır. 

Bu divanıharplerin ölüm cezasına 
hülmıetmemeleri, ihtimal haricinde -
dir. Deniliyor. 

Katalonya Da.biliye nezaretinde 
yapılan araştırmada 1000 kadar tü -
fek, 8 aandık dolwu bomba, 125 san
dık dinamit, daha da birçok siii.h ele 

500 ölü, 2000 yaralı 

"- ikinci makinist Talat efendi 
nobette idi. Gemi orta yolla gidiyor
du. Saat üç buçuğa doiru birdenbire 
telgraf tornistan iıaretini verdi. Va.zi
fesi baıında bulunan ikinci makinist 
derhal yolu kesti, makineyi torniotaım 
aldı. Ben hemen yukarı ko§tum. Süvari 
Hüsnu Bey, tabii.iyelerin i:ndir~meaini 
ıöyledi. Bütün sandalları denize İndir- -

ı 
geçıniıtir. 

. MADRIT, 9. (A.A.) - Dün ak -
, tam çıkarılan bir iıtatistik, ihtilal kur-

dik. Suyun üzerindekileri toplamağa 
batladd<. Ve do(ruq. Kart&la gittik.., 

1 kinci makinist Talat elendi de, 
kendiıinin nöbette bulunduğunu, hadi
senin vuku11au görmediğini söylemit
tir. 

Kaza raporu kaJi görülmedi 
Ehli lllbre tarafından t.azn.ı

rapor müddeimnumilikçe tetkik edil
miş, fakat noksan göriilmüttür. Rapo
run yeniden tanzimi ve doik c.i!ıetlerio 
tamamlanması için tekrar tahkikat ya
pılacaktır. Öğrendiğimize göre, Feru
zan vapllt"unun süvarisi Hüsnü Beyin İ· 
kinci defa dinlenilmeıine liiııum görül
müştür. 

Son vaziyete göre, hidisıe mahallin.. 
de keşif yaprlmaıma lüzum kalm.anut
tır. Aiıcak ehli hibrenin ilcinci raporu-

llade.U.in alınmasuuı yeniden lü.zunı 
görülen F eruzan vapuru .süvarisi 

Hümü kaptan 
sedi bulunduğu yolwıda bir ıayia çık
ımı ise de tahakkuk etmemiıtiT. 

C:-lerin llt"llnmasr için civar kaza
lara yeniden emir verilmiıtir. 

Deniz. ticaretinin raporu 
Bundan baJka kaZ& baklanda OenU 

Ticaret ınüdürlüiünce yapılan tahkikat 
bitirilmiı tir. 

H&21rlanaıı rapora göre; Faik efen• 
dinin ehliyeti olmayııı1 rnotör ~nerle
rinin görünmeyişi, motöriin muayene
ıi için tayin edilen kanmıi müddetin 
hibnesine rağmen yeniden muayene e
dilmeyiti, Mannarada hiç bir tahlisiye 
veoaitinin bulunmaması g-ibi sebepler 
kazada i.mil görülmektedir. 

Belediye intihahını kimler 
kazanacak? ....... ' 

Cuma günü akşamı intihap sandık
ları kapanacak 

Belediye intihabatı bütün kazalar. 
da iyi bir tekilde devam ebnektedir. 
intihabatın neticesine üç gün kalmıt-
1ır Cuma akşamı aaat (21) de her 
tarafta sandıklar kapaDllUJ olacaktır. 
Cuma gecesi, bütün reyler .ayılacak 
ve cumarte•i sabahı ilin edilecektir. 
intihabat çok güzel bir cereyan içinde 
devam etmektedir. Vatandllflanlaki 
alaka ıayanı kayıt vaziyettedir. Cum
huriyet Halk Fırkası Vilayet idare h .... 
yeti reiai Doktor Cemal Bey dün bü • 
tün intihap yerlerini ııezm.iıtir. Görü
len vaziyet çok İyidir. 

Kadınlar da g«>İf bir tekilde inti
habata ittirak etmektedirler. Y çılan 
heoaplara göre timdiye kadar ahlan 
rey miktarı (300) bin.i bulmuttur. Cu
ma akıamına kadar nisabı ekaeriyetin 
temin olunacağına muhakkak nazari· 
le bakılmaktadır. 

Beyoğlu intihabatı 
Beyoğlu kazası sandığı dün yine 

sabahtan aktama kadar Ka.sımpqa. 
da Camiikebirde bulunuyordu. Dün 
de bütün Kasımpaıa halkı büyük bir 
aevin:le reylerini abnağa deYam et .. 
mişlerdir. Dün atılan reyler, Kruıımpa
ıalılann iki günde 8 binden fazla rey 
attıklarını göstermektedir. Beyoğlu 
sandığı bugün Tophanede Kılıcali ca
ıniinde bulunacak ve bütün Galata 
mahalleleri reylerini ataealdardır. 

Eminönünde 
Dün Eminönü sandığı öğleden ev. 

ve! Küçükayasofya, öğleden sonra da 
Akbryık camiinde bulunuyordu. Dün 
bütün bu civar mahalleleri reylerini 
atacaklardır. Bugiin sandtk AtikaEpa.
şa camiinde bulunacak ve Alemdar, 
Mollafcnari, Mahm .. tpafA mahallele -
ri halkı reylerini atacaklardır. 

Fatihte 

bi, Ali Fakih mahalleleri lalkı reyle
rini ataeaklardır. 

Vsküdarda 
Dün Üsküdar ıandıiı lmraııiye, 

Dudullu, Çekme, Sultan çiftliği, R ... 
f&Wye köylerinde dolaıtmlm.ıı ve bu 
köyler halkı reylerini atmıılardır. Üs
küdar sandığı bugün akşama kadar 
Beyl.erbeyinde Belediye da.iresinde bu. 
lu~k ve Beylerbeyi, Bürhaııiye, 
Kupluce, Abdullahaia mahalleleri 
halkı reylerini atacaklardır, 

Beykoz kauuında 
Beykoz sandığı dün Cumhuriyet 

ve Polonez köylerinde dolattırılmıt 
ve bu köyler halkı reylerini atmıılar
dır. Bugün öğleden evvel Akbaba kö
rü. öğleden sonra Dereski köyil rey
leııini atacaklardır. Sandıklar bu köy. 
lerin mekteplerinde bulunacaktır. 
Beykoz kazasında teşekkül eden ban
do intihap yerlerinde gÜzel parçalar 
çalmaktadır. Beykozda ( 9) bin va
tandllJın reyini kullanması lazondır. 
Şimdiye kadar (6) binden fazluı re
yin.i kullanmıttır. 

Kadıköyünde 
Dün Kadıköyünde Sahrayıcedit 

nıa.h.alleloİ halkı reyini atıruıtır. Bu -
gün Kozyatağı, Suadiye mahallesi 
reylerini atacaklar, aandrk Suadiye 
ilkmektebinde bulunacaktır. 

Beşiktafta 
Beşiktaı kaza11 sandığı dün Arna

vutkôyiinde idi. Arııavutköylüler dün 
de reylerini atmağa devam ettiler. 
Bugün Befiktaı sandığı Bebek camii 
meydanında duracak ve bütün Bebek 
halkı reylerini vereceklerdir. 

Sanyerde 
Dün Sanyerde Zekriye, Uskumru, 

Kumköy, Demirci, Gümiifdere, Kı -
aırkaya köyleri halkı reylerini atmış
lardır:. Bugün Kemerburgaz, Pirinççi, 
Çelebı, Petnahor t.öyleri reylerini a
tacaklardır. Sandık akşama kadar bu 
köylerde dola}lırılacaktır. 

banlannı 500 ölü ve 2000 yaralıdan 
.ibaret gösteriyor. 

Bar11elonda sükün 
BARSELON, 9. (A.A.) - (Saat 

10,45) Şe-hir normal halini almııtır. 
Tramvaylar, otomobiller ve yeraltı de
ırniryolu itliyor. Tiyatrolar, ıinemalar 
da. bugün açılacaktır. 

Afrika kıtaatmdan bir alay piyade 
ile bir tabur Lejiyoıı ukeri bıı sabah 
gelmittir. 

Barıelonda, ölenler 33 ki,iden iba
retmif. 

A•iler bir kqlayı "'urdular 
MADRlT, 9. (A.A.) - Gün, ol. 

dukça aesaiz geçtiği halde, öğleden 
eonra, tehirde tekrarda.n sokak mu • 
harebeleri batlaıruıtır. Birçok yerleı-
de bombalar atılmıştır. Şehrin illfCai 
gittikçe güçlefiyor. Yiyecek taııyan 
ara.balar, hazan ateşe tutuluyorlar. 

Orta istasyonda sıkı bir çarpıpna 
olmuı ve 6 kişi ölmÜJ, birçok kimse
ler de yaralanmıttır. Puerta Del SoW. 
da ayni ıurette kanlı hadiseler olmUf· 
tur. 

Aaturiyasda ordu ilerlemektedir. 
Pelençia y:ıkınındaki bir köyde, asi

ler bir kıtlayı uçıınnuşlardır, sivil mu. 
hafızların çoluk, çacuklanru keamit • 
ler ve bir ökaüz yurdundaki çocuklar
la rahiplerin çoğunu öldiinrıİiflerdir. 

Madrit ile hudut arasındaki şimen
diferler yeniden iılemeğe ba§lamı§tır, 
Yabancı gazetelerin memlekete gir • 
meıi yasaktır. 

Divanıharpler qe ba§lamıftıı-, 

52 neferi öldürdüler 
MADRIT, 9. ( A.A.) - Sanla Ka

telin.a dağına aığımruı olan Uiler, te.-
1.im olmağı teklif etmişler ve Libertad 
kruva.zörünün atef keaneaini dilemif.
lerdir. 

Asturiyada &siler, 52 neferi tqıyan 
bir kamyonu dinamitle havaya atarak 
neferlerin hep birden ölümüne aebep 
olıınutlardır. 

Jeneral Balet, uilenn bannd.ıklan 
barakalar Üzerine at.et açmak 'emrini 
venniıtir. Bu dört barakadan ikisi tu• 
tupnuştur. Asiler lı.i.li. içindedirler. 
Diğer iki barakada bulunanlar t...ıim 
olmuılardır. 

Grevciler, Sebiledeki tarihi Trini
dad kiliaeıini yakmıılardır. 

Saat 22 de Madritte ıükün vardL 
Companys idam edilecek mi?. 

MADRIT, 9. (A.A.) - Dahiliye 
nazm, ihtilalin tamamile baatınbnıı 
olduiunu IÖylemittir. 

M. Companys ile arkadllflarmm Ö
lüm cezasma çarptırıldıklarının yalan 
olduğu ı.öyleniyor. Bunların davaları 
henüz görülmeıniıtir. 

haplan bitmiştir. Bundan sonra lstan
bul umumi mecliaine iıtirak edecek &· 

zalar seçilecektir. 

Ankarada intihabat bugUn 
ANKARA, 9. (Telefonla) - Ya. 

rın aabah belediye intahabatına bat
lanacaktır. Bütün hazırlıklar ikmal .,.. 
dilmiıtir. Şehir bllftanbqa donaımut
tır. intihap faaliyeti sesli ainemaya a• 
lınacaktır. 

Hakimiyeti Milliye meydanında 
kurulacak kürsüde kadın, erkek bir 
çok konferanalar vereceklerdir. Birin
ci gün intihap sandığının Belediye 
daireai Önüne konması takarrür et .. 

Milli i~iler konfederasyonu Kata
lonyada yeniden ~e başlanmaaını bu
yurmuştur. 

Asturiya.ataki 8.siler yavaş, yavaı 
mücadeleden vazgeçiyorlar. Yalnız 
Oviedo Varoşlarından dayanmakta -
dırlar. Bütün gece, Madritin birçok 
mahallelerinde tüfek aleti devam et-
uıi~tir. 

Hazırlık genişti 
MADRID, 4. A.A. - Asilerin en mo

dern silahlarla mücehhez · olduklarına 
dikkat edilmiştir. Sos ya 'iıtlerin bu ihti
lali haz:rlamak için 40.000.000 peseta 
harcettikleri tahmin ediliyor. 

Bir de simendiler grevi 
MADRID, 9:A.A. - Umumi şimendi· 

fer grevi bugün başlıyacaktır. Hükümet 
ihtiyat sınıfından olan bütün şimendöfer 
amelesini sitah alu na davet etmekle bu
na mukabele etmektedir. 

Grev cenuba yayılıyor 
MADRID, 9.A.A. - Dün gece bütün 

caddeler tenha idi .Gecenin •ükunu asile
rin tüfenk ateşleriyle ona mukabele e
den mitrolyözlerin çatırtılariyle ihl8.I e
diliyordu. Madrid'de po~islc asiler ara .. 
sında bir çok müsademeler oldu. Cenup 
şjmendöfer istasyonunun imalithane
sindeki müsademede altı kişi ölmüştür. 

Grev hareketi cenuba doğru yayılmak
tadır. Şimalde Asc'Uri vilayetinde aokeri 
tayareler darlık araziye iltica etmit o
lan asileri bombardıman etmek:•odir. Bir 
çok asi grupları te•lim olmutlardır. Ba
zı mıntakalarda uiler tiddetli lelhit ha
rekat•na _.caseret etmektedirler. Ez
cümle Valer,·e vilayetind, jandarma "'.:rş
lasını berhılva ederek civarda oturan bir 
çok ailelerin toprak altında kalmas:na ıe
bcbiyet vermiılerdir. Yine ayni vilayet 
dahilinde maden amelesin..in çocuklarına 
mahsus olan yefmhaneyi berhava etmit
lerdir. Bu hadisede bir çok sörler ve ço
cuklar telef olmuıtur. 

Hiç bir ecnebi gazeteıi ispanyaya &i
rememektedir • . 

Fabrikalar tahrip edildi 
MADRIT, 9.A.A. - Sosyaliıtlerin ön

deri, mebus M. Himenyez de Aıua, Mad
rit'te tevkif olunmuştur. 

Sevile'de şehrin birçok noktalarına 
makineli tüfek yerleıtirilmittir. 

Bilbao' da gene kart ılıklı tüf do: ateıi ol
muıtur. Dört ölü vardır. Grevciler bir
çok labrikalan tahrip etmiılerdir. Elce
;Pru'de umumi ıırev ilan edilmiıtir. 

Kurfllma dizilen var mı ? 
BARSELONE, 9.A.A. - Dün, ikindi 

lhtı1alin merkezi Banelondan bir ' 
11örünüı: Üniversite 

üıtü, nyasel konağı etrafmda gene ıi
lih patlatılmqtır. 

Jeneral Batet, asilerin kurıuna dizildik 
lerinin yalan olduğunu söylemiıtir. 

Teslim olan asiler 
BARSELON, 9. A.A. - Gihon'cla, 

balıkçı maha!lezinde barınan son i.ıiler, 
ılllılan ile teslim obnuşlardır. 

Sendikaliıtlerin ileri gelenlerinden 
doktor Valina, Çiudad Real'da teykjf o
lunmuıtur. 

Vaziyet henüz düzelmedi 
MADRIT, 9.A.A. - Bir çarpııma es

nasında M. Kaballeroı ile M. Prieto, 
muhasara altına alımruı, fakat bir asinin 
a1eıi himayesinde kçmağa nnıvaffak ol
muftur. Bu asi öldürülmüştür. M. Pietro
nun oğlu tevkif edilmiıtir. 

Madrit vaziyetinde bir değitiklik yok 
tur. 

Cenup ile münakalat ve muhaberat 
güçlükle yapılma.ktadır. 

Leon, Aviedo, Bilbao viliyetlennde 
kıtaat ilerlemektedir. 

El Deba'.Jo cazetes.i aailenn ailaJıla
nnın Almanyadan geldiğini temin et
mektedir. 

Portek:zde de mi ? 
LIZBON, 9. A.A. - Rejime düf111an 

olan bazı unsurlar, tevkif edilmittir. 
Madrit ile telefon muhaberatı, ırecele
yin ırene kesilmiıtir. 

Muamele vergisinin tatbi/,ine dair 
maliyenin bir tamimi 

'ANKARA, 9. (Telefonla) - Muamele vergisi kanununun ikin
ci maddesinin C fıkrasının tatbik sureti hakkında Maliye Vekaleti bir 
tamim yapmıştır. Bu tamimde mezk ı'.ir fıkrada zikredilen amele adedile 
kuvvei muharrike derecesi bazı yeri erde birbirinden ayrı mütalea olu· 
narak bef beygirden aşağı muharrik kuvveti olan müesseselerin işçi 
adedi onu geçse bile muamele vergisine tabi tuturmadığı zikredilmek· 
te ve yanlıf tatbikata mahal kalmamak üzere keyfiyet şu suretle tavzih 
olunmaktadır • 

1 - Kuvvei muharrikesi beş beygirden veya amele adedi ona· 
dedinden fazla olan müe.seseler ver giye tabidir. 

2 - Kuvvei muharrikesi beş beygirden aşağı olmakla beraber 
amele adedi ondan fazla olan müesseseler, on ameleden fazla kulla 
nan müesseseler vergiye tabi tutulduğu için vergiye tabidir. 

3 - Kuvvei Muharrikesi beş beygirden aşağı olduğu gibi amele 
rıdedi de ondan eksik olan müesseseler istisna hükmünden istifade e
derler. Şu kadar ki kanun fıkrasının İstisnanın istisnası olarak zikrey
lediği müessese ve fabrikalar vergiye tabidir. 

Telefon şirketinin hesapları 
ANKARA, 9. (Telefonla) - Mübaycuuına karar verilen lstanbul 

Telefon şirketi hesaplarını tetkik etmekte olan heyetin vazifesini ik
mal ederek yakında buraya geleceği ne dair malı'.imat gelmi,tir. 

Gümrüklerde geni teşkilat 
'ANKARA, 9. (Terefonla) - Gümrük ve inhisarlar Vekaleti 

Gümrükle Umanı müdürlüğü için yeni bir teşkilat kanunu projesi ha• 
zırlamf.fhr. Buna göre ticaret muahedeleri ve ahdi tarifelerle mqgul 
olmak üzere bir iktisat müdürlüğü ile tarife tatbikatında mahiyet ve 
cinsini tetkik etmek üzere de bir ihtisas şubesi ihdas olunacaktır. 

Posta ve telgraf U. müdürlüğü 
ANKARA, 9. (Telefonla) - Başka bir vazifeye tayini kararla· 

şan Edip Cemil Beyin yerine Posta Telgraf wnum müdürl'liğüne An• 
talya valisi Nazil Beyin tayini milli iradeye iktiran etmiftir. Gelinceye 
kadar umum müdürlüğü vekiiletine Nafıa Veka!eti muhabere ve müna
kale müşaviri Kadri Bey idare edecektir. 

Yunan meclisi 
Dağılıyor 

Bütün meb'uslar Atinaya 
davet edildiler 

ATJNA, 9. (Milliyet) - Meclü 
!'erıembe veya cu• 
ma günü kendi 
kendisini leshede -
ceğinden, taırada 

bulunan mebu• -
lar ôcilen Atinaya 
davet edilmifler -
dir. 

B41vekil M. Çal
dar/.ı, matbuat mü
messillerine vaki 

t olan beyanatında 
,__~~~,a- halkın yeni inti -

M. Çaldaria hapta tamamen hü
kıHnete zahir olacağını •Öylemiştir, 

ATINA, 9. (A.A.) - Reiaicumhur 
ekseriyetle muhalefetin aralannı bul· 
mağa muvaffak olamamqtır. 

M. Çaldaris, yeni •eçim yasasının 
yakında buyurulacağını SÖJllemiftİr. 
Meclis bu halta içerisinde dağıtılacak, 
yeniden mebus .seçimi, yakında yapıla
caktır. 

Cübada rahat yok 
HAVANA, 9. A.A. - Sol cenah mün

feritlerinin grevi bazı hadiselere sebep o
luyor. Şimdiye kadar 4 ölü, 10 yaralı 
vardır. 

Santaklarada örfi idare ilan olunmuş
fur. 

HAVANA, 9.A.A. - Umumi grev a
kamete uğramııtır. Bu itibarla komünist 
federasyonu tekrar iıe b"flanılmasını em• 
rebniıtir. 

2SO kiti teykif edilmiıtir. 

Amerika filosu için 
LONDRA, 9.A.A. - Daity Telecraf 

ın haber verdiğioe ııöre ,öirleıik Ameri
ka devletleri, Alentiyen adalarında, Daç 
Harbourda kuvvetli bir ü11übahri İnfa-
11na karar vermiılerdir. 

İbrahim Tali B. in te9ikik 
seyyaha ti 

EDiRNE, 9 (Telefoo1-) - Um 
müfeUit lbrahiın Tali Bey Çot-lu ve 
Kırklareli havalisinde lusa bir tetkik 
aeyahatine çılmuttır. 

Edirne mebusları 
EDiRNE, 9 (Telefonla) - Edinte 

mebusları Faik, Şeni, Ş.Kir ve Ha
Hayri Beyler .dün sabala ıehrimize tı 
diler. 

Bir müddet iıtirahatten sonra riliı
yet merkezindeki köyleri dola§ara.k geÇ 
vakit döndüler. 

Mebuslarımız bu sabah fırka reni 
Akıncı ibralı.im Beyi Tefakatlerine 
rak Uzunköprü tarik:ile llırilrtepe. Ke
ıan ve lpsalaya ı:itmitlerdir. 

Belediye intihabı hararetle devam 
ediyor. 

Hadise çıkarmak 
İsteyenler 
Çin Şark şimendiferlerin· 

de iki yeni vaka 
MOSKOVA, 9 (A.A.) - Kabaro

vsktan bildirildiğine göre, Pogramiçna
ya istasyonundaki Mançuri makamatı 
Japon garnizon kumandanının emrile 
şimendifer memUTlarının klübünü iwal 
>etmek istemi§lene de Sovyet konsolo
sunun şiddetli proteıtoau üzerine b'1n
dan vazgeçilmiı ve · ıte bôr -1.apm;ı· 
mazlrk olduiu IÖylenmqtir. 

Suikast 
MOSKOVA, 9 (A.A.) - K.ııbwo: 

vsktan bildiriliyoc-: 
Çin şark demiryolları üzerinde SoY· 

yet memurlanrun dik.katile neticeli pek 
feci olahilecek bir felöketin öniine p
çilmiftir. 

Bıı aynı befİnde bir ıtııker trenini 
götüren Sovyet ımıiriniati lııiraz ileride 
ny civatalannın .ökülmüı olduğuna 
gôrmüt ve tren o noktaya hızı pek çok 
azalmıı olarak vamuıbr. insanca za
yiat .;;;Jmadığı ııilıi. hasar da pek ehem
miyetli değildir, 

Dün Fatih sandığı Evliya camiinde 
durmut ve bütün civar mahalleleri 
halkı reylerini kullarunıJlardır. San. 
dık bugün ögleye kadar Kazlıçepne 
de bulunacak ve buraya Kazhçeşm.e 
mahalleleri ve fabrikaları reylerini a
tacaklardır. Sandık Uğleden sonra im
rahor camiinde duracak "'e İmrahor, 
Hoca E vhat, Hacı HMnza, Apti Çele- 1 

Mülhakatta 
Kartal, Pendik, Yalonda yapıl • 

makta olan mahalli belediyeler inti-

miştir. Bu defaki intihapta (40) bin 
vatandaşın reyini kullanacağı talunin 
olunmaktadır. Ankara rady...u inti -
hap faaliyeti hakkında haberler Yere
.,.,,ırtir • 

Londrada bir nümayiş 
LONDRA, 9.A.A. - Londradaki Al

man elçiliğinin bayrak gönderine, meç
hul eiler, kırıruzı bayraklar~ "Taelma
nı serbest bıralcm,, ibaresini taııyan be.. 
y~z bir bayrak çekmiılerdir. Bunu elçi
lik er.kanınılaıı biri hemea oraU.. kal
dırtmıtbr • 

lktisa.t Vekili Cef.al Bey tetkıR seyalıatlerine devam ediyor. Reııimleri· 
miz Celal Beyi "GülJHliı,, fabrikasında temel atma me

rarı\"11inde muhtelif ••cniJ.etlerde rfMleriyor_ 
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lfELE~/ 
Sokak adabı 

Yayan gitmenin adabı hakkın· 
da Avrupa matbuahnda arasıra 
Yazılar görürüm. En :ziyade Auto 
iamindeki Fransızca •por gaz.etui 
bununla uğrapr. Lakin hep bu a· 
dap piyadenin otomobil alhnda 
kalmaması ncnıl mümkün olacağı
nı gösteren usullerdir. Ben bundan 
hah.edecek değilim .. Benim •ÖY· 
lemek istediğim fey sokakta yürü
me.ini ve durmasını bir türlü öğ
renemiyen adamlara ufak bir der• 
vermektir. 

Allah kimin varsa ba81flaaın, 
bizim caddelerde eti canı yerinde 
kaduılara sık sık tesadüf edilir. 
Bunlardan üç tanesini geçende Be
yoğlunun en kalabalık :zamanında 
kolkola girmifler, piyade kaldın· 
mından geçiyorlardı. Bu üç dişi 
(tank)ın öniinJe durmak, maka· 
vemet etmek imkfınaıdı •• Hep çe
kildik ve çekilenlerden biri: 

- Beyoğlana tarak dubaları 
gelmif! dedi. • 

En iptidai memleketlerde bile 
artılı yürümenin elifbui aayı~an 
aağdan gitmek asıılü biz.de !""'it 
yen tatbik edilmez.. Erenlenn aagı 
•ola olmaz. derler ama, erenler o 
caddeye dökülmez... Küfeci, ha: 
mal ve satıcı yaya kaldınmında pi

yadeden daha faz.la hak sahibidir. 
- Deatur! Demeden yürür ve 

çok defa aırhndakini aiz.e çar!"!! 
elbiseniz.i yırtar. Kimseye de fika
yet edemezsiniz.. 

Bir takımı da vardır ki; yolun 
ortasında durup ahbabile hol! bef 
eder yarenlikler yapar.. Arkada· , . 
ffnl gıdıklar. Paketı açıp cıgara 
verir. Hiç düpünmez. ki; sağında 
so."wıda bir takım adamlar oradan 
geçmiye mecburdurlar.. Bunlara 
lfıl edilmez.. Hemen terbiyesizlik 
ederler. Uyananız. kavga çıkar. Bu 
kavgada haklı olduğanıız.a kimse
ye cınlatama:uınız. .. 

Bir takımı da yürürken önüne 
gelene çarpar. Dümeni boz.ulmuf 
mavna gibi akıntı ile yürür ve is
tikametini değiftirmez. Bunlann 
bir inamı sala/ılı/dan, bir Jn,,,,.ı da 
ataklıktan dolayı böyle hareket e· 
der1er. Bunlara da ne diyebiliriz. 
Bir kuun dadılar da elindeki çocuk 
arabasını yaya kaldınmın ortasın· 
da dardunır, hem,erilerile görii
fiir. Halk birikir, takılır, birbirini 
iter, onlar aldırmaz. •.• 
Siniriıme dokunanlardan biri de o
muz.unda halı satanlardır. Bir ca
mi kapı perdesi gibi yürüyen bu a
damlar yolda bir mü,teriye rastge
lince dururlar ... Arhk piyade yolu 
orada hkanır ve kimse geçemez. ve 
•Ö::ıı edemez. Ticaret serbesttir. 

Bütün bunların aebebi biz.de 
kimse •okak adabını bilmez .. Bil
mek i•temez. Sokak her feyİn •er· 
be.tçe yapılabildiği yerdir. Onun 
içindir ki, caddeı'erimiz.e çokala • 
ta kfığıdından tükrüğe kadar her 
türlü pisliği atanz ve gece karan
lığı çökünce her köfe bir ayak yo
la halini alır. Bu kaygu•uzlağu • 
mıız., bu denaiz.liğimiz acınacak 
feydir. 

FELEK 

Celal Muhtar Bey 
Ve 500,000 frank! 
Doktor bu parayı paatör 

institüsüae mi, Darüş
şafakaya mı teberru etti? 

Maruf zenginlerimizden doktor Ce
lil Muhtar Beyin Franaadaki Pastör 

enstitüsüne ye.nm 
milyon frank te
berrü ettiği söyle
niyordu. Diin bu 
hu•uıta tahkikat 
yaptık. Bu habe
rin sıhhatini teY .. 
ak etınek müm
kün olanı•nıtbr. 
Celal Muhtar Be
yin kardeti. dol.tor 
Akil Muhtar Bey 
bize eledi ki: 

- Celal Muh
tar Beyin Putör 

Celal Muhtar B. en.ıiıüsüne bir pa-
~ ra tebemi etti~n-

cted hıııİ>enm yolı. Yalnız kendisinin 
Darunafalıa liııeıi ~ bir teben-ıide bu
lundu unu duydum, Celal Muhtar Bey 
t•md A rupada gozlenni tedavi ettir· 

.,, 
Doktor Celal Muhtar Beyin Pastör 

nstıtuıune yarım milyon frank teber· 
ru t babcn, Tıp fakulteıi muhitin
: ıyı bir akiı yapmamıştır. Tıp tale
I ., böyle bır hareket karşuında genç
ıgın tee ur duyacağını ifade etmek· 

l rler, 

Kendısile goruıtügumiız Tıp fakül. 
ki"'. Profeaorlerinden bir zat demİltir 

de A Celal Muhtar B y, da.ha evvel 
lelıes v'."ı>ada okuyacalı bir kııım tıp ta 

ııuıı tah il af ı r ' masr ıru uzerinc ala-
~b."' fıd.wte ne teberrüde bulu. 

Fa t bu ı.Jennin hi~ 
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Muallimlerin 
Maaşı veriliyor 

Veliaht Hz. 
Bu gece gidiyor 

MAHKEMELERDi); rK.ONOMI 

Yunanistan da 
Tütün ofisi Aıakere ~den muallimlerin Dün de Müzedeki ve Çinili 

Çocuğunu 
Bırakan kadın 
Dün daYaaı görüldü ve 
beraetine karar vcrildı Müstahsili himaye edecek 

teıkilat yapılıyor 
Y unaniatan pek yakında bir tütün 

ofiai teşkil edecektir. Yunan Ziraat 
Tekaleti bu hmw.ta bir kanun liyıha· 
u hazırlamq ... e millet meclisine Yer • 

miftir. . _., __ ...._, ._.,L.. 
Ofisin gayffl ...,.._.....,...e .....--

!atı, aonra da tülün manipülasyon Ye 
ticaretini himaye etmektir. 

Ofia bu maksada eri:pnek için tam 
ticari bir zihniyetle hareket edecektir. 
Müatahaillerin elinde bulunan bütün 
... ı..uııer ... tın aJmarak .tok yapıJa • 
c.ak ve bunlar aru.ında tauıife ehem· 
miyet .. .,..ilecektir. 

Ofiı hiçbir verciye tabi olmıyacaık-

Sat meselesi 
Sütçülerle ıinekçiler bugiin fevka· 

)İlde bir toplantı yapacaklardır. Bu 
toplantıda aüt meselesi göriifülecek· 
tir. 

Rize · lıkeııderiya hattı 
Deniz l.ıebne idaresinin Rizeden 

itibaren lakenderiye ve Portsaide ka • 
dar yeni bir deniz hattı açhğını yaz
ml}(ık. Bugün ilk vapur ruz.eden kal· 
karalı: Karadenizdeki bütün iskelelere 
uğnyac:ak ve Port..Ude gidecektir. 

Adanada Mısır pamuğu 
ADANA, 9. (A.A) - Birkaç gün. 

denberi kiloiau 32 kunıtlan muamele 
gören Mısır pamuklan dündenberi 
33 - 33,5 kuruı olm~. 

Bir senelik tutun ekimi 
1934 aeneei .içinde memleketimiz· 

de ekilen tütün miktan hakkında bir 
ntatiıtik hazmıuım.ıf111'. Buna gôre 
1933 se.-inde memleketimizde 
46,919 hektar tütün ekilmit iken 1934 
senesinde bu miktar 51,933 hdrtara 
yüksehnittir. 

Bu ııene. billuuaa Bitlis, Ca:ziaym
tap ve Sanmında tütün ekimi ziyade
leşmjştir. 

ViLAYETTE 

Gizli nüfus 
Verilea mühlet o:yıa on 

beşinde bitiyor 
Cnasız gizli nüfuaun yazılması işi 

bu ayın on betinci pm:..rterN sünii aıl.:
,_,. lıOtecekıir. 

Şimdiye kadar yazılanı- saym, 
büyük bir yekün tutmaktadır. 

Nüfuoa yazılma clotayuile biitiSı fU• 
bel<r çc* L-W,.lılı olmaktad.-. 

Milli emlak 
Maliye vekaleti, milli em1ik qleri

ne büyük ehemmiyet ver-"tedir. Mil
li emlak umÜmi müdürlüğüne lııtanDul 
pul müdürü Şefik Bey tayin olunmuı· 
tur. 

htanbulcla milli eml&k üç kmna ay. 
rılmaktadır. Birinci kısım büyük olanla· 
nclır. ikinci kuım küçiik binalaır.!ır. O. 
çüncü kıımı da arsalar ve arazi teıkil 
ebnelı:tedir. 

Büyük arazj, kısım kısım satılığa çı· 
kanlmaktadır. • 

1 BORSA 1 
(lı Bankaaından alınan ceh'eldir) 

9 T. Evvel 934 
AK. Ş A M .F I YATLA 1f l 

!STllCRAZLAR l TAHViLAT 
latikrau da~ili 98 Rdıtım 17,75 
1933 frıaıu 97 An. Mii.meıail 50.05 
Unitürlı. 29,45 An. Tall•ili ] 11 45.95 

.. il 28,15 • ili 48,50 
• ili 28,35 

ESHAM 

it Ba.Ü••• Nama 10 1 Reji 1..upoaaas 
., ,. Hamilin• 10 Tele fon 
,, .. Müessis 105 T erlı:oa 
T urlu7• Cumhu~ Cina.nto 
riyet Banb.aı 58 ittihat dq 
Tram••Y 32 .Ş.rlı.. da7. 

2,30 
lO.SO 
18,50 
13.60 
13-"0 

0,85 
Anadolu His•• 27,50 ı Balya 
Şır. ttayrıJ• JS,50 Şark m. ecza 

l,55 
41,SO 

Ç E IC FIYATLARI 
Londra 612,75 Prai: 18,64 
Pana 12,06 Bel ırat 34.75 
NU1ork 79,91,87 Mo•ko•• 10,89,50 
Mifano 9,27,ll Berlia 1,97,58 
Cewa•r• Z,43,615 Vuto•a 4,20 
Abn.a 83,38,ZS Budape-ıte 3,99.12 
Brükıe1 3.40,50 Madrit 5.81,75 

Amate,.dam l,17,37 UüJtreı 79,66 
Sof ya 16,79 \"i1aaa 4,2 7,63 

NUKUT (Sotıf) 
lt•r .. it-

20 F, Fraaırz 169 20 ı. r ... ı~r• 815 
1 Dolar 125 1 Pea:.ta il 

21 Kur. Çek. 98 1 Mark 43 
1 Şılc. A•. 23 l Zloti 22 
1 )ıterlia 617 20 Ley 18 

20 Llrel 2li 20 Din.ar 54 

ZO L••• 23 1 Cerao..-it -~ 

20 F Be!Jib 115 Al"" •..ı:ı 
2:0 Drahmı 24 Mecid.i:r• 36,50 

l Florm 83 Banknot 237 

birini tutmamıt{D'. 
Biz ~al Muhtar Beyô tarudığ =z 

için, Paıtör enıtitiiıiine bir teber. iide 
bul ğını zannetmiyoruz. Putor 
mücsıesesi insanlığa çok hizmet ctnÜf 
bir enstitiiclür. Yardım yenndedir. Fa
kat daha evvel, çok fakir olan lııanbul 
Tıp fakültesine teberrüde bulunursa da· 
ha ;y; etmit olurdu. Çünkü bndisı de 
evvelce Tıp fakültesinde cildiye nr.cau 
idi. Fakat - çıkan bu teberrü f'l)'İrlar· 
na biz inammyonız.,, 

yeri de doldurulacak köıkteki eski eserlerin 
Şehriınlzdelô lise ve orta mektep mÜ· ı •etkı·kı· ı·ıe meııul oldula .. 

dürleri dün akı- lltanbul kız liseo>n- Dün birinci c:ez.a ımabkemeoinde 
de bir toplantı yapmı§lardır. 

Bu toplanbya orta tedriıat mnumi 
müdürü Haıan Ali, .. maıet ha§müfetti
p Salih Zeki, wnumi müfetıiı Ebem, 
..., Refik Beyler de ittiriıtr: etmitlerdir. 

f&Y_, diidıat bir dava görühnüttiir• 
Davama suçloau U}ftye Hmum ismin

i ele- hizmetçi tipinde, genç bir lıarlm

clır. Suçu s-uk t~. 

T oplanhcla lıı.uılıul mektq>ı..-u.a. 
umumi muallim kadroau, talebe YaZiye. 
ti, yeni ıubdeı-, münhal hoclllıklar ve 
saire görüıiilmüttiir. 

Fazla tahaci;m dolayuile yeni aç .. 
lan ıubelere, askeo-e giden mual.imlo
riıı yerine, yeni hocalar tay.in edilmesi 
için bazı kuarlar verihniflir. 

Miiracaat eden namzetlerin ele vazi. 
yeti tedıik edihrdttir. Verilen brarlar 
tasdii< edibnek üzere Maarif vekaletine 
gönderilecektir. htanbuhın muallim 
kadro- vaıiyeti ve talebol<rin aımf1a. 
ra taksimi ve aaıİre bin.aç gün i9nde 
tamamen nonnal bir tekil almrt ola
calrtır. 

Haydarpapa lisesi açıldı • 
Ha.Y<iıu'Paıa liııesi dünden itibaren 

tedrioata ba~l~r. Orta tedri&at U• 

umumi müdürü Haa- Ali ve batmü
fettit Salih Zs Beyler md<tebi ga. 
mitlerdir. Mektepte baZJ n<ıiısanlarm ;.ı.. 
maline çalıtılmaktadır. 

Vekil bey gelecek 
Mam-il vekili Ze~libidin Bey ba 

hafta sonunda tehrimize gelecektir. Ve
kil Bey blP,da bir müddet lc•laaıl< ve 
mel<teo;-leri, diğer maarif miiesııeselerini 
teftit edecektir. 

Balıalorya imtihanları 

Maarif ....saıeti ba sene IUe ..ta 
mektepl<rcleki bakalorya imtihanları ,... 
:Dyeıi, neticesi haldonda yalnnda bıiT ia
tatiıtik nef"'decekıir. 

' 

Ba iotaıUtilı: kat'i ral.aıırlıını ntina.t 
etıtiğinclen, muvaffakıyet derece&i tea
bit edihnit olacaktır. 

MaallinMrerin mGaflan 
Orta terlri&at -.ilimlerinin _,. 

dinnı mrb'tbatı... çıkmıftır, Dün An
kıwadan postaya .,,.,.;Jmip. 

Maql..... J'anD veya C'-1eoİ 
günü ....nJmesj çok muhtameldiı. Mııat
ı- gecİlmıetinİD lı:aclro _..,looile ... 
lakası yoldur. 

Gümüş paralar 
y..,; gümiif _..ı..m l>arlman lwıı-

2n-hiı devam •bn 'rtıdir. ı ' ' · 

7..,;.ı- J5 ton ırümüt 'N! 30 - gü. 
miit izabe potası alnmutbr • 

yeni giimüt parabnıı cumı..n,et 

b.yraııuna yetiıtiriimesine çahplmıılı • 
tadır. Fakat bayrama pek az para J'etİt
tirilcbileceği tahmin edilmektedir. Y...i 
paraların piya1aya naad verilec:eii de 
henüz tesbit edilmemiıtir. 

V elialıt hazretleri müzeJe ••• 

hveç "Veliabb pren& Cu•v Adolf 
ve ..efitalan prenaeo Marie LouUe Haz
retleri dün sabah refakatlerinde .etir 
Möıyö Bo<mmm lıulunduğu halele Top
l&apı ...,..yını ve •san atika müzesini 
ziyaret etmişl<rdir. 

Preuı Hazretleri asan atilı:a meralı-
1111 olduldanndan evvelki gün a-. •· 
lika miizesinde yaptıkları teıkikah lıir 
günde bitiremediklerinden dün tekrar 
oraya gitmitl..- ve ayni zamanda Çönili 
lı.öıkte bulunan lolam eserlerini tetkik 
etmitlerdir. 

Prens ve pt'en•ea 1-lazretlcri Ö~ 
ckn &<>nTa Sakarya mufU ile Boğaziçin
de Büyüt.dereye kadar bir gmnti yap

autlarcbr. 
• Prenı Hazretleri, seçen gün Hey· 

lıdiada önünde 'YUllnı bul- feci lı.aza 
netice&inde ölen lıilmelerin aileknne 
Yerilmek iizere ,.;iz lira teberrü etmİf· 
lerclıir. 

Muhterem miııafirleo-, bu tabah E
yüpte laveç lastik fabrilcamu ziyaret 
eclecaler ve bu gece, gece y.,omdan 
..,..... lzmire hareket etmek iiUYe lıu 
a1ı,....ı... Va..ıand vapunına lıinecdr. 
lerclir. 

Cumhuriyet bayra
mına hazırlık 

Canılıuriyet bayramının yalı.lapnası 
dolayılıİle hazırlıklara baflanmııtır. Fır· 
kada yapılan bir toplantıda mekteple-. 
de yapdacak · ait t.ir '*°*'™ 
hazırlannufbr. Bütün mekteplerde 29 
tepinie,,,,eJden lıir Wta evvel cumba
riyot mevzulu konfeı-an&lar verilmeğe 
başlanacaktır, 

Lise ,,.. orta "'*tephr geçit .......,;. 
ne iıtirak edec&ler, ilk mekt..,ler ı. .... 
clıi mmtahlannda M&ylar ~rtip edecelc
Wdio-. 

Bohemian• takımı gurup halinde.,. 

Mutlaka yanlışlık var! 
- ....... . 

Bohcmians - Pera nasıl karşılaşabilir 
buna imkan var mı?. ' 

Taksim ıtMiınm kapısındaki ilan j 
levtıasmda diın gördüğümüze göre, iki 
&'Ün evvel F enerbalıçe ile karıılaf&ll 
Çek Bohenıiam takımı, bugiin Pera ta· 
bnile lmrtrlatac:almut ... 

Bu ilanı okuyup ta tatmamak ka· 
bil değildir. Bohemiana talmnı beyne!· 
milel futbol federaıyuıuna ..,;Dl"f> o
lan Çele futbol federuyonuna dahil bir 
klübü temsil etmektedir. iki gün evvel 
sarJ>ıfbğı F-erbabçe ise, gene beynel
milel futbol federaıyonuna menıup o
lan Türkiye futbol federaıyonu- da
bil bir klübü temsil etmelctedir. 

Binaenaleyh Bohemians ile Fener
bahçe, her iki federasyonllt'I yani Tür
kiye ve _Çek futbol federıuy~nunun mu· 
ıaadelerıle karşılaıabilirler. Bunda hiç 
bir mahzur yoktur. Fakat Pera klübü 
federe bir klüp değildir. Federe olma
yan bir klüp, federe olan bir klüple 
maç yapmaz, yapamıa.z.. 

Sonra; Talııim, Fenerbahçe ve Şe· 
ref ıtadları federe &abalardır. Bu hu
ı~st:'1'i nizamname maddeleri ıayet ıa· 
nhbr. Federe olm•yan bir takımla fe
d~ ~ir ta~rn ı aç yapmaıı nizami 
degıldôr. Nuami olmayan maçların da 
federe sahalarda yapılmasına müşaade 

Jilmez. 
Buı:ı.u~. için değil midir ki, Atet • Gü

n.".f klu~u, koskoca bir binaya yerleş
tıgı, tenıs kortlarına sahip olduğu de
nizcilik şube.inde dön ay içinde' en 
IOD siıtem dört ıkifi denize indirdiği, 
fvtl>ol taknnlan her haftada ötede be-

ride ancak kemcliıi ıı* federe olma
yan k!iiplerle çarpıımak Mll'etile faa.li-
1et gö.ıerdiği halde federe olm.ı. için 
-:- gayet tabii olarak _ bir •ene bekle
di ve bu bir •ene içinde fed<re kliip].,.... 
le maç yapmasına mümanaat edildi ve 
b~ ~u~.uıtaki her teıebbüıü palırdılar, 
ır~uler, yaygaralarla kartdanclı. 

• BV taraftm., naıflarını yuluıncla say. 
dıg~ bir klübünıiiz için bu kadar ~d
det_}i cla"."8nrlı~en, nizamname .,.d(I.,.. 
len harfi h~ne talbilı edilirken, Pe
ra • Bobemıans maçının yapılabilmesi
ne ancak ıu mi.nayı· v-ebil" "'• ıyoruz: 

1 - Futbol federasyonu, lstanbul 
mmtaJ:ıası _ve lıtanbul futbol heyeti, 
fazla ıılen arasında, mutlaka B h . -
ans p o emı 

• era maçmın yapılacağından ha
berdar olnıanutlır. 

ah
2 - Federe bir ıtad olen Takıim 

• a11nm ahi ı · hah . • P en, federe olan Fener-
B hçe de maç yapnuı olmaoına rağmen 

0 ~nı Çek takımını federe olma
yan bir takım zannetmektedirler. 

3 - Federe BohemiaıK takımı P• 
ranın da kendisi gibi federe oldu~ ze
habmı beslemektedir 
. Binaenaleyh zan .ve z<baplar düze

lince, haberdar olmıyanlar haberdar o
lunca B h · o emıans • Pera maçı yap.J-
mıyacaiı: v b · · · . • e u •t t~ n12111111 çerçeveye 
gırecektir. 

Bunun böyle olacağına dilimizle ik
rar, bll>iınllk ı..ı...ı ıuretile inwn • 
cWııiliriz. 

Eoat HAMDUN 

U}viye Hanmı ilıi aylık çocuğunu 
ı..ı.._yamk bir nziyete ırelmit. öte
ye beriyoe bet .........ııı barınacak ve ça
b,.Wecek bir yer ,,,_" fııkat lrir yer 
'"ılunenuıtır. Bôçare luıclm bunun ÜZ& 
rine polo merkezine münıcaııt etmiı: 

- s... bir rer buluta clemit. polis-

- de: - Bunıaı müa.tahclemin idardurnesi 
değil c:evıılıııu Yennitlerclir. 

Bua- üzerine kadın tazallüme baı· 
la.mı: 

- Çocuilmru bakemıyacak bir ha
le S'flidim, bas açım, ODU da emzireni. 
yonım, eğ<r boma bir y-a- buJamazıaınz 

buncağızı alm clemiı. 
F •at poli&ler kadını daha fazla aöy. 

letmel. jıt--Wılerdir. Bunun üzerine 
kadın ~ocuğunu maa.an•n üzerine hıra .. 
kıp çıkrruıtır • 

Bu vaziyette kalan polioler naçar ço
cuğu Darülacezeye göndermişler, fa
kat çocuğunu karakola bw•an kadını 
ela mahkemeye vermiılenl;r. 

işte dün birinci ce.ıada bu dava gö
riilmüı ve neticelemniıtıir. Mahkeme UI· 
viye hanımın çocuğunu lcarakola bmık
maıuu ıuç addetmemiştir. 

Mahkemenin k•anna göre, Dariila. 
cezeye ve yahut pojio kankıokı-, belo
diyeye çocuk bırakmak suç değildir. 
Bunun İç.İn U6viye Mnmıın &Öz birlitile 
beraetiıne karar "Yerilmİttir, 

Bir cinayet ııa vası 
Övey. baba11 Rib.t efendiyi öldür· 

melı.ten &uçlu olarak evvelce 18 •ene 
._.., mahküm olan, biliolıara nakzen 
yapılan muhakeme üzerine 3,5 sene 
mevkuf kaldıktan sonra tahliye edilen 
lmıail efendi iie bu meseleden evvel
ce beraet eden Ali Ekber efendinin 
muhakemel<ri nelİcıelenmİftİr. 

lmıail efendinin müzahereti adliye 
Wl'e!İle Yelı:ili olan Mustafa Nail Bey 
müvekkilinin adli bir hataya kurban 
oldujunu ,ve tamamen lıigijnah bulun
duğunu iddia etmİf, Rifat ela>diyi bat· 
kamun öldürdüğünü, fakat lamail e
fendlnin yaınlıtlılda maldıüm edildiğini, 
bildirerek hen.et i&temifti • 

iddia mabmı da bu müdafaayı te-
yjt eder 111111ıiyette talepte bulunm"" 
ev-ıce üç buçuk - lwıpio >'- -
111 -78 ...... ıim ol- lomail 9..,_ 
.tinin beraetini, Rifat efendiyi öldiircii>
ğü tabit olan evvelce her- etmit bu· 
lunaın Ali Ekber efendinin ele 448 in
ci ,_ddey., göre cezalandmhnuıru is
temittir • 

l)qn ınald.eme bu buıuıtaki ...._ 
nnı "'eımit, Musa.la Nail Beyin mii
dafaıt11nı ..., iddia makamının miital&
a11m ~uygun buıar.k fımail &
fendinin .beraetine, Ali Eldıer efeuclinin 
ele birçolı aebeplerden ceza .. nuı indiril
-U nnetile lıu ciinnün faıilj 11fatile 
3 sene 9 ay hapse konulmauna karar 
..... .. .m,tir. 

Cezmun 3 •eneli affa taLiclıir. Ali 
Elri>er elendi 9 ay hapis yatacaJ.t.-. 

A1tın kaçakçılığı 
. Altın kaçakçılığı İle maznun PoliJ<. 
•~en _efe~d! hakkındaki karar dün ıeb. 
lig edılmıştir. 
~ karara göre Poliko.iyen <lendi 

4!'fJ lir~ ı>ara «uuına mahlıüm edilmiı
tir. ihtiyar olduğu için lııapia cezaı
dan affedilmiııir. 

Tarı vapurundaki içkiler 
T a.n vapurundaki kaçal<çılılı mulıa

lı.emea- dün de devam edilmıiııir. 
. Ancalı bazı şahitlerioo dinlenmea ;. 

9'D m""1ılıeme 17 tqrinievvele kalmıt
tır • 

BELEDiYEDE 

Kapanma saati 
Kıı için yeni bir nizamna

me hazırlanıyor 
latanbul belediyesi, dütdıinlan er

kea k~~ 1ı:.._. ffnnit n bu yaz. 
dan itilıaren bu kanm tatlıilıe başla
mıfb. 

.. B~ lıarara göre, havayiçi Zllnlriye 
clüldüınlan hariç olınak üzere biitirn 
düldıinlar yazın saat yedMie ı.._- +
tadır • 

Belecliye yazın tatbik edilen lıa b
rann bilha11a düklı.u.c.ı- tarllfmclrm 
çok iyi karıılandığ1D1 gÖnnÜf ve kıt ;. 
çin de yeni bir nizamname Jıazırlama
ğa baılamııtır. 

Belediye_ memurlarının maaşlar• 
Belediye müdür ve mennırlannclrm 

bir loımınm Dla8!lannm arttırılacağı 
yazılmıştı. Henüz belediyeye bu huıuı
ta 'reunİ bir tebligat gelmemiştir. 

Fakat aldığımız malümata göre, ba. 
rem kanunu mucibince yiikıek tahoili 
olmıyan memurların maaşı 55 liradan 
yukarı çıkamaz. Halbuki belecliyede 
.._,lan daha yiilı:tel~ söylenen ıı.. 
zı miidiirlerin yüluek tahsili obnadığı 
anlaııhnaktadır. 

Çin askeri heyeti gitti 
, ...... ,,d ...... tetlsikatta ...... 

mut olan Çin aıkeri heyeti dün ....... 
.Ese .....,..nle Jol,onduir)ıeye ;il "ıtir. 

Tetkikat! 
iktisat Vekili Celal Bey haklı 

olarak "tetkikat,. meselesinden fİ· 
kfıyet etti ve dedi ki: "Şimdiye,_, 
Jar hep miifavere ve tetkikat ya. 
pıyorduk. Artık vatan çahfmayı 
emrediyor.,, 

Bunu mevzuu hah.eden "Alı
pam,, arkaJCJfımız. ilave ediyor: 

"Tetkikat için her feye artık bir 
mühlet koysak ta, tetkikaı, bece
riksiz.lerin ebedi bir mazereti ol • 
maktan çıksa..,, 

Evet, tetkikat meselesi "tetkik,. 
edilecek bir meseledir. Nice "tel • 
kikat,, gördük ki mütemadiyen 
"tetkikat halinde kaldı. Ve tetkik 
edile edile hiç bir netice çıkarılma
dı. Müzmin oldu. Y erlqti. ilikle. 
rimize ;,led i. 

"T etkilıat,, Akşam arlıaJOfı • 
mızın dediği gibi, "becerikru:Ierin 
ebedi mazereti,, olmakla beraber, 
beceriklilerin de ebedi ifidir. E
vet, o becerikliler ki, İfleri ya/nı::ıı 
kendi menfaatlerini, kendi rıkar • 
larını diifümnek ve halkı avutmak· 
ttr. Ve bwwla hakikaten becerikli· 
dirler. Fakat if sahasına gelince, 
hep•i foıtur. Hep•i bu uz.un tetki· 
kattan, tahkikattan ancak, çıkara 
çıkara bir rapor çıkarırlar. Ve ba 
raporlar hazan da mercii aidinde 
"tetkikata,, tabi tutularak uyak • 
lar. Uyuklar ve nihayet uyur ve u
nutulur. 

Biz.e kalırsa böyle fuzuli tetki· 
kat "asri kırtasiyeciliktir,,. Y alnu: 
lıırtasiyecilikte memur masa bapn
dan ayrılmaz, İfİ bugünden yanna 
atlatır. Halbuki tetkikatta bir ha
reket vardır. Ayak mtü, gez.en bir 
lnrtasiyecililı manzaran göze çar· 
par. 

Bir ip eline alan adamın, o İp 
daha evvelinden tetkik etmesi la • 
zamdır ki vaziyete hiikim olduğıı 
zaman bir netice çıkarabilsin bir 
İcraat gÖ•terain. 

Sade biz.de değil, Avrupada bi. 
le öyle kimseler, öyle lıomiayonlar 
gördük ki ip~eri güçleri tetkikattır
ve tetkik ede ede para ka:uawnaJr. 
tır. 

Size kaç tane böyle misal saya• 
biliriz. Kaç meaele vardır ki sene
lerdenberi tetkik eJildiği halde 
hôlci yine, tetkik olunmaktadır. 

Anımu siirat ve icraat aandır. 
H epimi;;ı: makineye ve bu Rirate "Y' 
nıalı ımeı:6ariyetindeyiz. Bir ifte 
yapılacak bir günlük bir ihmal ba • 
zan binlerce vatandafın refahına, 
kazancına, ve hatta hayatına bile 
mal olabilir. Me•eleleri az zaman. 
da fakat etrafltca tetkik edip, ka
famızı iyice yorup, o me•elelerle 
yuğurup derhal harekete geçme • 
miz. lolzundır.Ve bu tetkikatı miim. 
kün olduğa lıadar aüratle yapabil
mek için kalalanmızı evvelemir• 
de adamalnllı ifletmi' olmamı~ 
İcap eder. Bımun için de mutlaka 
ilıti....Jan yerli yerinde kallanma. 
1ıyız. 

Filanca adam meaela fehirci • 
tikten anlamaz. Bunu fehirci ya
paraa]ı tabiidir ki tetkikat yapa • 
cak ve bir zaman geçirecektir. Şe
hirciyi bir bankaya koyarsak el • 
bette ki öğrenmek için, vaz.iyeti 
görmek için tetkikatta bulunacak
tır. 

Tetkik edilecek mevzular, ma
tahauıalan taralından tetkik edi
lir•e elbette ki netice çat.ık çıkar 
ve derhal icraata geçilir. 

lfte hükümetimiz bunu kendi· 
sine par edinmiftir. Onun içindir 
hf. bundan bef ay evvel baplanan 
Turhal fabrikası bugün bütün le
vazunah ikmal edilmiı bir ıekı:Je 
faaliyete ba,ıamak iUeredir. 

Onun içindir ki üç ay zarfında 
Kadıköyünden Madaya, Bo•tan • 
cıya ve Saadiyeye kadar lıat telrit 
olunma, ve tramvaylar lıalka açıl
mışhr. Onun içinJir ki, ilıtisadi -
hatlaki faaliyetimiz derhal müs. 
bet neticeler vermektedir. Yeniden 
iflemeğe baflayan fabrikalarımı::ıı 
yeni hatlarımız, yollanma~, banan 
en bariz birer delilidir. 

Kuvvetr. bir icraat adamı olan 
1 ktiıat Vekil imiz. bunun için lü • 
zumsuz tetkikata tahammül ede
miyor ve derhal faaliyet İ•tiyor 11e 

vatanın çalıpmağı emrettiğini •Öy
lüyor. 

Nafıa iflerinde, iktisadi aalıatla 
ve daha birçok yerlerde hayırlı ne
ticelerini gördüğümüz bu süratin 
bu kuvvetin her .ahada da tecelli 
ettiği gün derin nele•imizi alaca • 
ğız .. Evet tetkikatsız işe giripile
mez. Bu doğru. Fakat bir kuvvet· 
te b"fD"lacak bir if te üç •ene, bet 
.ene tetkik olunmaz. Tetkilıatum~ 
lııôlidir. Her •ahada faaliyete geç
nNmu lmımdır. 

MiimlsFAIK 
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( öz dilimizle__,,) Bu elim suikast nasıl oldu? 
Bir kayık devrildi! 
Marmaranın ortaııında bir kayık 

devrildi, içindekiler denize dökül. 
düler. 55 kipden ancak yirmi üçü 
kurtarılabildi. Geri kalan 32 kifi, 
denizin dalgalan araııına karıftılar. 
Bu yürekler acın çörtlük (1) ten 
•uçlu olanlar kUh? Onu yapılana
raştırmalar, ortaya çıkaracak! 

Fakat, bir pazar kayığının içine 
elli beş kifi naıııl olup ta binmİf • 
ler? lpksız bir gecede, denize gii. • 
ven olmadığı aylarda, yapılan böy. 
le yolculuklann aonu çok korkulu· 
dur. 
Kayıkla açık denizde dolaşmak 

ve hele Yalova'dan kalkıp geceya
rısı, latanbula gelmek için inaanın 
başında kavak yelleri e•meli. • 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
Halen ln~lterede bir kolejde 

bulunmakta olan Yugoslavya ve
liahti 11 y14ındadır. 

Yugoslav Kralının katlinin Yu
goslavya dahili vaziyetinde veya 
beynelmilel vaziyette ne tesir ya. 

Elli beş köylü içinde, uzağı gö. 
ren bir tek kip olsun çıkmamı1 mı? ı 

Y olculann hepai de uykuda i
mişler. Bu da ayrıca şasılacak if ••• 1\ 
Kendini bu kadar kap;p koyver. /, 
mek için bu elli bes erkeğin hep ' 
bil:den canlarında,; bıkmtf olmala- 1 

rı gerek ••• 
Kayıkla kıyıdan kıyıya dolcnır. 

ken bile, tetikte bulunmak i~ter. 
Değil ki böyle uzun yolculuklarda, 
uykuya vanlnn? Çörtlük gelirken, 
ben geliyonım demez ama, çeviş 
(2) i elden bırakmamalı. 

Kayıklar battığı gibi dağ gibi 
vapurlar da batabilir. Fakat söz ge. 
liıi Titıınik vapurundaki yolcula • 
Ta "niçin bindiler?,, demek kimse. 
nin kalaaından geçmez. Çünkü 
böyle vapurlann bati.fi binde bir 
olur. Ancak kaptanı uykuda bir 
molanın klavuzluğuna bel bağla • 
')'tp yola çıkan bu elli beJ ki,inin 
ba~ gelecekler, daha önceden 
keatirilebilirdi, Kokain çeken bir 
l}Oförün arabanna binip ı;eceyan•ı 
Büyükdereye gİtmeğe kal.' 
kıjltln faşkın yolcu, Zin • 
cirlikuyudan geçerken bir 
~önemeçte paramparça olacağını 
'dü1ünmediği için hiç olmaua o şo
för kadar suçludur, 

Elli beJ kişiyi kayığına alan mo
torcu, bunun korkulu bir yolculuk 
olduğunıı söylemeli idi. 
, Fakat, o söylemese de, kayığa 
'iolanlar, bunu görmeli değilmi idi
ler? 

Bu düşünceaiz/ik yüzünden ne ya 
zık ki J2 ev kapandı. 32 kadın, ko
casız ve kim bilir belki 100 den 
fazla çocuk babaaız kaldı. 

Ne kadar acın.ak yeridir, fakat 
acınmakla giden geri gelmiyor. ' 

M. SALAHADDİN -----
(1) Çörtlük - Kaza. 

Tedbir. 
{2) Çev.İ§ -

An karada 
Şenlikler durdu 

(Ba§ı 1 inci ııahifede) 
pılan suik•t havadiai Ankarada büyük 
hiır heyecanla kartılanmııtır. Belediye in· 
tihabatı münıısebetiyle battan bata do
natılmıt olan tehir bu feci haber üzeri· 
ne hemen aydınlıklannı ıöndünnüı ve 
dost milletin matemine İştirak e:ylemiıtir. 

Bu elim habere biraz ıonra cıo.t Fran• 
sanın Hariciye Nazırı M. Bartu cenapla
nrun da aldığı yaralardan müteesairen 
vefat ettiği havadisi inzimam edince hia. 
olunan wnwni teessür azami dereceyi 
bulmu!tur. 

Gerek Reisicumhur Hazrelqeri ve ge
rek hükı1met erkanı tarafından Y ugos
lavyaya ve Franaaya taziyet telgrafları 
çekılmit ve milletin hiuettiği teessür 
kendilerine bildirilmittir. 

Bu münasebetle Hakimiyeti Milliye 
gazetesi yarınki nüahıuında suikast ha· 
berlerini yazmazdan evvel umumi te • 
eNüre fU satırlarla tercüman olacak • 
tır: 

Karilerimizin atağıda okuyacakl•ı 
acıklı telgraf havadialerini son dakika. 
da aldık, Türk milletinin Yugoslavya • 
run derin istıraplartll8 ittirik ettiğini 
aöy !emeğe lüzum yoktur. Türk mille • 
~ Yugoslav milletinin en çetin mütkü • 
l~ k~111oda daha ziyadeleıen kudre
tine :ıtimat ettiği gibi bu milletin bü • 
yük kralının eserine bağlılığının sarsıl • 
maz olduğundan da enıindir. Bu hazin 
ve feci münasebetle, Tiiri< milletinin, 
Yugoslavya dostluğuna bağlılığını ve 
ona kartı yüksek vefıuını teyit et:mek 
isteriz. Kral Aleksandrm Türk mil • 
le . ' • 
tmın ve onun büyük reioinin kalbin. 

de >"'taınakta olan büyük hatırası her 
zaman payidar kalacaktır. 

Kendi topraklarında suikaıte kur • 
ban olan misafirinin ve büyük Fran • 
•ız vatanperveri Bartunun ölümünden 
dolayı dost Fransaya yürekten tazi • 
yetlerinüzi beyan ederiz. 

" s . d aray ,, sınemasın a 
(Eski Glorya) 

Raşit Rıza tiyatrosu 
Bu akfam saat 8,30 da 

Hedefsiz Buseler 
3 perde 

Nakleden: M. Feridun 
Dekorlar : D grubu 

15 B. Teırin Pazartesi akşamı 
aaat 8,30 da 

KADlKOY HALE SINEMASlNDA. 
7053 

Kral Alekaandr Hz.. nin •on iki 
resmi 

pacıağmı tahmin henüz vakitsiz ol
nıakla beraber, cinayet ve M. Bar• 
tu'nun yaralanma.sı: Londra diplo
ma.si mahafilinde derin heyecan 
tevlit etmektedir. 

Gözytıfları 
MARSILYA, 9. A.A. - Havas a

jansı bildiriyvr : 
Yugoslav Kralma atılan kurıunlar

dan biri kalbine, bir diğeri de kanuna 
isabet etmiıtir. Kral derhal Belediyede 
bir divana nakledilmit i:ae de ibzal edi· 
len ihtimamlar faydasız olmuı ve Kral 
ölmüştÜT. Orada hazır bulunan zabitler 
ağlıyorlardı. M. Pietri ile Fransız m&
murları elim bir heyecan içinde kalmıt· 
!ardır. Bir tüccar olan katil Petrus Ka. 
lemen 1899 da Zağreb'de doğmuştur, 

Jeneral Jorj' dan batka ikisi kadın oJ. 
mak Üzre l>et yaralı daha vardır. 

Otomobilin çamurluğunda 
MARSILYA, 9 (A.A.) - SWkastın 

tafsilatı atağıdaclır: 

Yugoslav kralına yapılan suikut 
kral ile maiyeti borsa meydanına mu • 
vaaalat ettikleri zaman vllku bulmuı • 
tur. 

Birinci otwnobilde kral Alekaandr 
ae M. Lui Bartu ( Louis Barthou) ve 
ceneral Jorj bulunuyordu. Atılan kur • 
tunlar bunların her Üçüne de isabet et· 
mittir. Bir tahn halk arasından anaı • 
zın fırlayarak otomobilin çamurluğuna 
atılmrı ve otomobilin yamnda at üzerin
de durmakta olan kaymakan kendisini 
kılıçla yere •ermeden evvel kralın üze
rine bir kaç defa atq etmiıtir. 

Kılıç darbesile yere dü§"D katil a
teıe devam edet'ek iki polis memurunu 
ve ikin kadıo olma4< üzere halk arasın· 
dan üç k.iıiyi yaralamıt!JT. Polis ve ıü
vari müfreze.!..-; , katili linç etmek ia • 
teyen halkı zorlukla tutabilmiılerdir. 

Katil Yugoslavclır. Mesleki ticaret • 
tıir. ÜZ'C'l'inde mayıs ayında Zagnıpte 
verilmit bir pasaport vardır. 2S.9-934 
tarihinde Vallorbeden Fransaya geç • 
miştir. 

Belediyeye doğru 
Kralı hamil bulunan otomobil be • 

lediyeye dotru yoluna devam etmiı ve 
kalbinden ve· karnından yaralannuı o • 
lan kral belediyeye muvasalat eder et· 
mez öhnüttür. 

Kralın gözlerini orada mevcut ve de. 
rin bir heyecana düımüı olan bir kaç 
tahsiyetin önünde but dü ron • Bouchea 
du Rhone • belediye reisinin kansı ka
panufl:rr. 

Kralm cesedi timdi belediye aalon • 
!arından birinde genit bir divan üzerin. 
dedir. Kralın yüzü sanki uykudaymıt gi. 
bi aakinr!ir. Kralın ikıi tarafında ilci ı.:;. 
ti ayakta selam va>ıiyetinde beklemek • 
tedir. Ve halı üzeri çiçeklerle doludur. 

• Odanın bir köf"Sinde ak saçlı biri 
aglıyor, bu, Alekaa.ndra çocukluğun • 
danberi hizımet etmekte olan uıaıi'ı • 
dır. Hariciye nazın M. Bartu, kolunu 
kıran lrul'fUll çıkarılmak Üzere haa • 
tahaneye nakledilmiıtir. Kendisinin 
yaruı bidayette a~ır zannedilmiyor • 
du. Fakat kraldan biraz sonra o da 
ölmüıtür. 

Binlerce halk belediyenin önünde 
bekliyor. Hepsinin yüzünde derin bir 
elem okunmaktadır. Bütün bayraklar 
yarıya indirilmiıtir. Polis tarafından 
meydandaki kulübeye lhtizar halinde 
nakledilen katil biraz sonra ölmüıtür. 

Fransız Reisicumhuru 
PARIS, 9 (A.A.) - Reisicumhur 

M. Lobrön ( Lebrun) kral Alekaandr 
ile M. Bartu (Bartho;.) nun ~esetlerini 
selamlamak üzere bu akJalll Maroilyaya 
hareket etmiıtir, 

Kabine meclioi, M: Bartu.nun aile • 
ıine hükümetin taziyetlerini bildirme • 
ğe adliye nazırı M. Şeron (Cheron) me
mur etmiıtir. 

Pariste 
PARIS, 9 (A.A.) - Hariciye ne· 

zareti, suikaati derhal resmen Belgrat 
hükümetine bildinniıtir. 

M, Dumerg (Downergue) bu mü • 
nasebetle ve milli matem kararı ver
mek İçin kabine meclisini müstacelen 
fevkalade içtimaa davet etmiıtir. 

Sıkı tedbirlere rağmen 
PARlS, 9. A.A. - Kralı öldüren Hır

vat Petrus Kalemen, Y ugoalav peliııi la· 
rafından Fransız polisine bildirilen fÜp· 
heli eşhaş meyanında bulunuyordu. Kra· 
lın muvasalatı münasebetiyle çok sıkı 1 
tedbirler alınmııtı. Otellerin bütün ku· 
yudatı tetkik edilnüt ve her tarafa fÜp· 
helilerin fotoğraflariyle birlikte iki yüz. 
den fazla tamim gönderilrniıti. 

diye de bu heyecan pek büyük olmut
tur. Her tarafta bayraklar yarıya indi· 
rilmekt'edir. 

Kraliçe 
PARIS, 9. A.A. - Yugoslav Kraliçe

si Bal'den Bezanao~'a gelnüttir. Beledi· 
ye reisi kendisine mülaki olarak emirle
rine amade olduğunu bildirmtitir. 

Taziyet •.• 
BRÜKSEL, 9. (A.A.) - Kral Yu. 

goslav:ya sefaretine sarayı krali mare
ıah Kont Bornet de Wayı'i göndere
rek beyanı taziyet etmi'Jtir. 

LONDRA, 9.A.A. - Kral, Fransız 
Reisicumhuru M. Löl»-ön'a M. Bartu'· 
nun ölümü münasebetiyle aamimi bir ifa. 
ziye telgrafı çekmiştir. 

Sir Con Saymen Yugoslav ve Fransız 
aefaretlerine giderek taziyelerini bildir· 
miıtir. 

Belgratta 
BELGRAD, 9.A.A. - Kral Aleksandr

ın vefatı haberi burada muazzam bir 
teessür uyandınnıftır. Derhal toplanan 
meclisi vükela elyevnı berayi tahsil 
Londrada bulunan 11 yaıındaki Veliaht 
Prens Piyeri' Kral ilan etmiştir. 

Teıkilitı esasiye kanunu mucibince 
niyabet Kralın vaşivetnamesinde göslle
rilmiş olan üç kişi tarafından idare olu· 
nacaktır. Vasiyetname yoksa bu üç kiıl• 
yİ tayin mebusan ve ayan mecliılerine ait 
olacaktır. 

M. Bartunun ölümü 
MARSIL YA, 9.A.A. - M. Bartunun 

nakledildiği hastanede· evvela, yalnız 
bir kolu kmlmıt olduğu için, vaziyeti 
pek vahim görülmemişti, fakat ameliyat 
esnasında seylarudem vuku bulduğun· 
dan kendisine kan zerkedilmit lakin na
zırın her an daha ziyade zayıflamaaına 
mani olunamamıştır. M. Bartu saat 
17,40 da ölmüıtür. Bu ölüm hudutauz 
yeni bir heyecana sebep olmuştur. o. 
lüm haberini Kaneliyer caddeıine asılan 
ilandan haber alan halk hiddetten kö· 
pürmüştür. 

Bahriye nazın M. Pietri ile belediye 
reisi, emniyet umumiye müdürü, Jeneral 
ve amiraller cesedi seliınlamağa gelrnit
lerdir. 

Heyecan 
PARIS, 9. A.A. - Kral Aleksandr'm 

katli haberi bütün Paris'de tavsifi İm· 
kansız bir heyecan uyandınruıtır. Bü. 
husa betbaht Kralı itarJdamak için ha
raretli hazırlıklar yapılmakta olan bel• 

Hariciye nazın M. aspar da sefa-
rete giderek taziyede bulunmuıtur. 

Kraliçeye haber 
PARlS, 9. (A.A.) - Yugosla.vya 

kraliçesi Mari Bezanaon'a muvaaalat 
etrnİ§tİr. Kendisini iotikbal eden vali 
hadiseyi haber venniıtir. 

Gcızete idarelerinin önünde 
PARIS, 9 (A.A.> - Marsilyadaki 

suikast havaılİsi fevkalade bir heyecan 
tevlit etmiştir. Gazeteler hususi nüı • 
halarla haberi Paris halkına bildinnit • 
!erdir. Gazete idarehanelerinin önüne 
toplanan ahali büyük bir hayret ve nef. 
retle hadiseyi mevzuu bahsetmektedir • 
ler. Bütün bayıaklar matem alameti o
larak yarıya indirilmittir • 

Mebuaan meclisi kondorlarında me
buslar ve bilhassa Kralın hususi dostu 
olan doktor Peşen meyüs bir haldedir • 
Jer. Doktor kraldan bahsederken: "Mu· 
hllt'Cbe esnasında o kadar büyüık tehli
kelere göğüs gennİ§ti ki insan onu ö • 
lüme kartı mücehhez zannederdi. Kral 
Aleluandnn vefatı yalnız Yugoslavya 
için değil, pek çok sevdiği Fransa i • 
9"ı ve belki de bütün Avrupa için ta
miri kabil olmıyacak bir ziyadır.,. de. 
mittir. 

Polonya büyük elç.iııi M. Şlapoval<i 
ve Amerika büyük elçai M. Strauı ha
riciye nezaretine gele.-ek kral Alek • 
.. ndrla hariciye aazsn M. Bartunun 
vefatından dolayı taziyette bulunmuı • 
lardır. 

Belgratta tedbirler 
BELGRAT, 10 (Huauai) - Halk 

heyecan içindedir. Ciddi tedbirler •· 
lmmqtır. Örfi idare üi.n edilmek üze
l'Cdir ••• Şiındilik aükiinet vaN.ır. 

Kral Alekaandn Mar•ilyaya götü ren Dubrovnik harp gemiai 

Meclis niçin 
Erken toplanacak? 

Bu ıene meclis mutat tari- · 
hinden evvel toplanacak 

Dün verilen bir habere ııöre, Bü· 
yük Millet Meclin bu se-ıe mutat top· 
lanma batlangıcı o· 
lan 1 Teırinisanid< 
evvel toplımauk ' 
ağlet.i ihtimal l 

toplantısını 24 Te; 
rinievvelde yapaca: 
tır. 

Bu hıı.ousta B 
yük Millet Mecli 
reisi Kazım Paşa H 
tarahndan mebusla' 
davetiyeler gönd 
rilmektedir. Pı. Ha. 
retleri bu ayın 24 üı 
de Ankaraya gide
ceklerdir. 

Meclisin bu sene 
Kazım Paşa 

mutat tarihten evvel tıophmmasırun se

bebi harici meselelere ait bazı müsta
cel maddelerin müzakeresidir. 

Dünkü hava 
ISTANBUL, 9 A.A. - Sıfır derecei 

hararete ve deniz •eviyeıine indirilmiı 
barometlro bu saba baaat 7 de 764, 14 de 
764, hararet derecesi 7 de 16,2, 14 de 
22,1, azami hararet 25, ıuğari 15. R~ar 
yıldız poyrazdan esmiıtir. Azami sürati 
saniyede 10 metroya çıkmıtfır. 

YENi NESRIY AT 

Müzik ve s anathareketlerl 
Bu iaimle netrine batlanan musiki 

ve aanat mecmuasınm ~ sayısı bir 
çok kıymetli makalelerle çıkmııtrr. için
de ili.ve ohırak Anadolu tiirtriilerine ait 
dört tane de nota mevcuttur. Tavsiye 
ederiz, 

Uyku ve bozuklukları 
lstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 

sinir haıtalıklan kliniği doçenti Dr. Eaat 
Rafit Beyin (U,ku ve bozukluldan) İ&· 
~e IHr kitabı ç.ılmnıtır. Tavsiye ed&
nz. 

Holivut 
Holivut'un 42 inci saym güzel resim

ler ve yazılarla çıkmııtır. Balkan miaakmı imzalayan devlet· 
ler Hariciye nazırları konferansı 27 
tetrinievvelde Ankarada toplanacaktır. 

, 
rİNKIJINOF;'\ 
AMOK 

filminde iki rol 
birden oynıyor. 

Bugün ELHAMRA'da 
2 film birden: 

1- NEŞELt 
OLALIM 

LILY DAMITA 
2- ŞEYTAN ve 

UÇURUM 
GARY l:OOPER -

TALULAH BANKHED 

Bu akşam MELEK sinemasında 
Güzelliği - Gençliği - ve tatlı sesi ile 

RAMON NOVARRO 
Gençlik, güzellik ve en fes şarlalar filmi olan 

ASRi TALEBE · 
filminde herkesi teshir edecektir. 

(Fransızca sözlü Met ro-Goldwyn-Mayer filmi) 
Uave olarak : HANIMLAR SİZİN lClN 

Paris moda gazetesi. 
- . 

~----........................................ . 
ROMA ÇILGINLIKLARI 

HAYAT.... KADIN.... LÜKS .... 
taşan sahneler ve en çılgın ve hoşbuluşlarla dolu tablolar 

Bu Perşembe akşamı S A R A Y sinemasında 
İlaveten: FOX JU. NAL ve SILLY SYMPHONIE 

Gazi Hazretlerinin 
T aziyetleri 

(Başı 1 inci sahifede) 
suilca.stı büyük bir teessürle haber 
aldım. Sadık bir dostu ve samimi 
bir kardefi olmakla müftehir bu · 
lımduğum büyük Kralının vefati
le Yugoslavya'nın duçar olduğu e· 
lim ziya bütün Türk milleti tara • 
fmdan da ayni fiddetle hissedile
cektir. 

Be:ı katiyetle eminim ki Yugos
lav milieti, asırlarca gösterdigi 
yüksek kabiliyetlere istinaden ve 
7atı fahiırumelerinin mü ne v •er i · 
da.resi altında olarak, kaderin ken
disıne tahmil ettiği bu acıklı tec
rübeden de muzafferane çıkacak 
ve insanifete refah bahtedici sul
ha doğru çizdiği yolda ilerlemesi
ne büyük bir sükun ile devam ede
ceklir. 

Zatı fahimanelerinden sadık 
bir dostu, ve dostluğuna daıma sa
dık kalmağı bir fiar addeden ve 
Yugoslav milletinin büyük keÇc • 
rine ittirak eyliyen bir millet mi.ı . 
messilinin en müteheyyiç taziyel · 
!erini kabul buyurmalarını rica 
ederim. 

Türkiye Rei•icumhuru 
GAZIM. KEMAL 

Kraliçe Hz. ne 
ANKARA, 9. (A.A.) - Yugoslav

ya kralı hqmetlu AlekAandr hazret· 
lerinin vefatı facıası Üzerine Reisi· 
c:wmhur Ha.zretleri tarafından aıağı • 
daki taziyet telgrafları çekilmiıtir: 

Yugosla.vya kraliçesi hll§llletlu 
Mari Hazretlerine 

Marailya 
Kral Ala.k.sandr Hazretlerinin fa· 

hılllarma kal"fı yapılan teni suikut ve 1 
feci cinayeti en büyük bir teessürle 
haber aldan. Hi~bir insanlık hu..inin 
kabul edemiyeceğı bu vahfiyane ha· 
reketin acıklı neticesini duyunca bÜ· 
tün Türk milleti benim duyduğum de· 
rin teessürün aynini hissedecektir. Za· 
tı h~etpenahilerine kralın ve Yu· 
gosla.vyanm bir d0&tu sıfatile en aa
mimi taziyetlerimi arzeder ve gerek 
benim ve gerek Türk milletinin zatı 
haımetpenahilerirun ıztırabma ve Yu· 
goslav milletile bütün Balkan Millet· 
lerinin ma.temlerine iştirak ettiğimi· 
ze itimat buyurmalarını rica ederim. 

Gazi M. Kemal 
Yugoslavya Veliahti fehametlu 

Prens Piyer Hazretlerine 
Pederleri haşmetlu Kral Hazretlerine 

kartı yapılan tavsif kabul etınez derece· 
de ıeni suikas~ münasebetiyle taziyetle
rimin kabulünü zatı fahimanelerinden 
rica ederim. Vefat eden büyük Kralın 
dostu aıfatiyle ve bütün Türk milletiyle 
beraber zatı fahimanelerinin ve dost 
Yugoslavya'nın matemine büyük bir &a• 

mimiyetle ittirak ediyorum. 
GAZI M. KEMAL 

~NKARA, 9 (A.A.) - Marsilya • 
da yapılan suikast neticesinde vefat e
den Fransa hariciye nazın M. Bartu 
(Bartlıou) nun ziyaı clolayısile Reisi • 
cumbur hazretleri tarafından Frtnsa 
Reisicumhuru h112rCtlenne •tağ•daki tel 
graf çekilmiflir: 

Fransa reisicumhu\"U Albert Lebrun 
hazretlerine 

PARIS 
Kendi toprağı1>da yapılan suikas.tin 

bizzat Fransayı da matemdar eden ne
ticesi, bütün ıulh doıtlannm, Fnuısa 
ve Yugoslavya doıtlarınm hissettilde • 
ri elemi bir kat daha arttınnııtır. M. 
Bartunun vefatı, kral Aleluandrla be • 
raber Avruparun uğrayabileceği en acı 
bir ziyadır. Bu elim hadise münasebe
tile zatı devletlerine derin sempati his
lerimi arzeder ve dost Franaanın mate
mine bütün Türk milletinin en samimi 
bir surette ittirlk ettiğini bildiririm. 

Gazi M. Kemal 

19,05: Pli.lır:, 19,10: Amele neıriyab. 19,25: 
Almanca neıriyat, 20.10: Bir elektrik atel,.eain
den reportaj (Oıtra•adan nakil.) 20,55: Veri· 
lecek konıer hakkında izahat_ 21: Smetana ••· 
lonundaa. naklen filb.arıno.Uk konıer. 23: Ha
berler. 23,15: Plak. 23,30: Franıızca haberler. 

223 Kbz. VARŞOVA, 1345 m. 
18: Keman konıert - Muıa.bab.. 18,35: 

Pli.k. - Muhtelif. 19,15: Orlıı:eıtra. - Mu1 a .. 
b.abe. 20: Eıki piyano muıik.iıi - Muıab.abe. 
20,30: Soliıt konıeri. 20,45: •Muıa.habe. 21: 
Pli.le. 21,45: Haberler, 22: Copinin eserlerin .. 
den konser. 22,30: Ecnebi dilile konferans. 
22,40: Ta~a~1;'İ· 23: Rekli.m Ye konıer, 23.15: 
Danı muııkiıı. 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 nı. 
18,35: Orkestra konseri. - Amele neıriya

tı. 20,30: Operadan nakil. 23,30: Sican musiki· 

- -~ 

Kral Hazretler 
nin şalısigetletl. 

(B&I' 1 ind sahifede) 
tır. 

1903 senesinde genç pr 
babasile beraber Belgrada ~ 
det etmiş ve 1909 •enesi,,JI 
prens Jorjun tahttan feraf 
üzerine velitlht iliin olunma 
Kral Aleksandr 1912 den 191 
e kadar memleketinin gird' 
bütül) mücadelelere iştiriik el• 
miştir. 

Balkan muharebesi eanası 
veliaht sıfatile Komanova zalı• 
rini kazanan birinci Sırp ordd • 
sunun kumandanlığını yapndf 
ve biliihara umumi harp es"" 
sında naibi krali •ıfatile Sı 
orduları başkumandanı olmııf • 
tur. 

Muharebe bittikten sonra 
kiinunuevvel 1918 de genen~ 
olarak Belgrada Sırp, Hırvalf 
lsloven milli ittihadını iliin et 
tir. 

Kral Alekaandr bundan sofi' 
ra yeni J evletin tarsin ve tefkİ' 
li ile uğraşmıştır. 8 ağustos 19 
de Birinci Aleksandr Roman>'I 
prenseslerinden Mari ile evletı 
miştir. Bu izdivaçtan 6 eyi 
1923 te Yugoslavyanın yeni vr 
liahtı prens Piyer doğmuvtıır• 
Şu halde tahta namzet olall 
prens 11 yaşında demektir. 

19 kiinunuaani 1926 da k 
çe Mari ikinci bir erkek Çoçıı/ı 
dünyaya getir'!liştir. 28 hazirall 
1929 da üçüncü çocuğu Andrl 
doğmustur. ' 

Kral;n kardeşleri preru Jorİı 
prenses Elen, kralın amcası At"' 
sen, Ar•enin oğlu pren• Y olef 
prenses Olga. 

Kral Aleksandr bütün h .. 
kümJarlığı zamanında milli 
vahdeti kendisine prensip itti
haz etmiştir. Bu prensip bilhal' 
sa bütün fırka mücadelelerini 
nihayet veren ve yeni bir otorİ· 
te rejimi açan 6 kiinunueuvtl 
1930 beyannamesi ile ifadesiıı.İ 
bulmuştur. Kral bütün hükürrı
darlığı e•nasınd.ı durup dinlen
meden bu fikrin tahkimi için 
lışmıştır. Bu münasebetle bir 
çok •eyahatlar yapmıştıı 
Son seyahati Sof yadır· 
27 eylül pervembe günü kraliçı 
ile beraber Sofyaya uaıııl olm11f 
ve iki devlet araııında ötedenb 
r; -nualliikta olan ihtiliiflı me • 
s .. :~leri halletmiştir. 

Balkanlarda aulhün koruya' 
cuau olan, Balkan misakının ta
hakkuku için Hariciye nazırı 
Y evtiç ile beraber azami mesai 
yi sarfetmif, diğer taraftan kü
çük itilaf devi etleri arasında sı• 
kı bir tefriki meaai vücude ge • 
tirmeğe çalışmı,hr. Son seyaha
ti bu işle aliikadardı. 

Kralın Fransada fevkaliid• 
bir nırette istikbalini temin içi 
Paristeki Yugoslav •efiri Tipa
laykoviç ahiren Belgrada gitmif 
ve Belgrattaki Fransız sefiri Pil° 
rise dönmüftü. Fransada böy;e 
herhangi müessif bir vak'a· 
nın hudusundan şüphe edildiği 
için İstikbal programı resmen i· 
liin olunmamıvh. Fakat gazete· 
ler kralın dün öğleden •onra 
Dobrovnik harp gemisile Mar • 
silyaya muvaaelet edeceğini ue 
Beli nhtımında fevkalade mertl° 
simle karşılanacağını bildirmif • 
lerdi. 

KrcJ Alek•andr bu ayın ız 
sine kadar Fransada kalacaktı• 
Ve bir ihtimale nazaran oradatl 
londraya gidecekti. , 

Kral Aleksandrın bu ziyareti 
esnasında kral Karolun da Parİ• 
•e gelmesi mukarrerdi. Dcnı fd' 
goslav milletinin yüksek hükiitfl' 
dannın bu hazin ölümünü bii • 
yük teenürlerimiz ile kaydedel"' 
ken Tiirk milletinin samimi ta
ziye hislerini de ibliiğ ederiz. 

ıi. 24,20: Danı muıikiıi, 
686 Kbz. BELGRAT, 437 m. , 
20, Plak. - Reklamlar. - Plô.k. 20,30, ".;.ıı 

feranı. 21: Jübliyanadan naklen bir opert' 
aill. 

Kbz. LUKSEMBURG, 1304 m. ~ 
lapanyol akıamı. 20,35: Akordeon nıu• ~ 

21: Haberler. 21,20: Radyo orkeıtraıı. 21 'fll. 
Borıa. 21,40~ Radyo orkeat~aıu (lapanrol 
ıikiıi.) 22.35: Viyolonael ve pıyano ile ,. 
lar (taıannili). 23,0S: Yalılar, ZJ'". D 
parçaları. 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Unyon Hanında Kii.in 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. 

Türkiyede bilii.fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan ıigorta yaptırmayınız. 

Telefon : 4.4888. 6649 



MlLLlYET ÇARŞAMBA" "l "ı't:Si\.i,HEvVEL 
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RADYO PROGRAMI 
• 

t/e~I 14 Teşrinievvel Pazar 
1 tı ISTANBUL: 
t e t' 18.JO: Pli.k neırjyah .. 19,20: Ajanı haber: 

ri. 19.30: Türk musiki neıriyatı. (KemanL 
eıat, Mesut Cemil Muzaffer Beyler ve Ve-
he, Vedia Rıza ha:Umlar.) 21: Ateı - Günet 

,,.ııılü.bünden nakil. 21,30: Radyo orkestra•• ta· 
pr Jwndan dans muıikiai. 

ede) 

·ada ad' 545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
•,,JI 18,30: Konferanı. 19: Sigan musikiai. 20,15: 

ne.sı luaahahe. 20,SO: Haberler. 21,10: Stüd.yo· ı 
feragalf 'n hir tiyatro: 0 Viyanah :z.ervee., 23: Son h~

fdlı'rler. 23,20: Eröaa - Takcı cazbandı, 24: Sı· 
1.mıtf •n muıildai. 
en J911 823 Khz. BUKREŞ, 364 m. • • J;Ai ız.: Hafif öğle konseri. 13 - ıs gündü~ plak 
gır •trıyatı. t"ö: 5Tbicia orkestrası. 19: Haberler 

rQk ef • ~,15: Orkestranın devamı. 20: Oni•ersite. 20, 
B: l»l&k. 21: Konferans. 21: Bobescunun bir 

J •rdclik "ZOBAIL,, operası. 22,10: Spor. 22,20 
rnastno•ad7o popurisi. 23: Haberler. 23ı30: Plik. 
, Je• Khz. PRAC, 470 m. . 
ra zaı 18,45: Plik. - Musahabe. 20,05: H•rmonık 
D orJıt •onseri, 20,50: Musahabe. 21,50: Çift piyano 

nııf ıonıeri. 22: Haberler. 22,15: Bratisl.vadan 
yap •nfonik konser. 23: Saat ayarı. 23,20: Pli.k. 

' esnd'~.ZS: Almanca haberler. 23,30: Yen.i Çek be•· 

[ 

S rp ••••Önden dan•I••· 
e 1 686 Khz. BELGRA T, 437 rn. 
lmıtl • 18,30: Dana muıikiai 19,55: Muı•h.ahe. 20,30 

~
lıeıtrası. 22: Reklimİa.r 22,10: Radyo orkeı 

1 ni ne1r.iyat. 21: Milli netriyat. 21,30: Radyo 
onra ıı. 22,45: Haberler ıpor. 23,20: Kahvehane 

~ 
aİP uo;lcl,;, ' 

en 223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
ırrJalf. 18:. Dana musikisi. - Musahabe. 19: Radyo 

"'n et 7eaı. 20,15: Çocuk neıriyatı. 20,30: Koro 
nıeri. 20,SO: Aktüalite. 21: Akıam kooıe· 

.. 21,45: Haberler. 22: Neıeli neıriyat. "'!,45: 
•ott' por. 23,15: Konserli rekli.mlar. 23,30: Dan• 

n ~ . uıikiıi. 
teş/ıi- 841 Khz. BERLIN 357 rn. . . 
J 93' 19: Şiir ..-e manzara, 20: Amele neırıyatı. 21. 

OS İpzia:ten naklen neıeli konser. 22,30:. ~·: 
manf' rler. 23~ UDie Heirat wi.der Willen., ıaunli 
evlen unıperd;nckin opera komiğj, 

,J LUKSJ::MBURG, 1304 m. 

'k' . 23 .,n Haberler 23,50 Danı musikisi, ..... , '"""" ,.. 
1 Gece muıikiıi-

950 Khz. BRESL.\U 316 m. 
17 Hafif musiki, müıalıabe, 19,15 .~onıer, 

· 19,50 Müıahabe, 20 Şurler. 21 
~':anİp;y;~0ı'o Hititlerin son sümleri tarihi 

a ~r t!t '22 1Nnı'eli akıam mUsikiai, 23 Ha· 
neırıya , .. im· w • 23 35 
berler, 23,20 k.ıaa dalıNa a:n,~tor tfe "kıııı. •- ' 
Musikili neıriyat, 21 e1 e ı sen om aon-

•el'. 

ı 7 Teşrinievvel Çarşamba I 
~~~:N:r~~ı~zca ders, 19: Plak neıriyab. 19, 

30· Ti.irk musiki netriyatı. (Ekrem, Ruıen, 
C · d t Necati Şe•ld Muıtafll beyler ye Ve

ev e , • ' ,20 A' e bor cihe Semiha hanımlar.) 21 : Jatl• v • 
•a haberleri. 21,30: Stüdyo ca~ ye tanıo or-

kestrası. 
545 Kbz BUDAPEŞTE, 550 •· 
18,30: Pİ8.k. 19,15: Der~ .. 20,15: Muıa~~b~. 

20 45 . B tha salon muıiluu. 21,SO: (larıcı 11• 
' · er 'k' · kıl yaıet. 22.10: Japon muıı ısı, ~ekit~r24 a~. -

23: Haberler. 23,ZO: Siıan muıı sı. : pera 

orkestrası. 
823 Khz. BUKREŞ, 364 m. 
13 _ ıs CünJÜ:z: netriyatı. 18: aKrı,ıL:: rad • 

yo oi-ke~trası. 19: Haberler. 19 .. 15: Radyo or• 
k"'ııtras~. 2:0: Oniverıite.. 20,20: Plik. 20,45: Kon 
f:t•an•. 21: Keman muıikiıi. 21,30: Konferanı. 
21,45: Taganoi, 22,05: Çift piyano ile modern 
ınuıiki. 22.35: Aktam musikisi. (Mo:z:art takı 
mı.) 23: Haberler. 23,30: Kooa~rin deYann. 

Kbz. PRAG, 470 m. 
18,30: Plak. - Musahabe. - Pl&k. - Mu

sahabe. - PJ&k. 19,10: Ame~e netriyab. l_~,20: 
Almanca netri7at, 20,10: Plak. 20,~: Bruno• 
dan karıtık netriyat. 22,05: Jerema!S radyo or· 
kestraıı. 23: Haberler. 23,15: Plak. 23,30: Fran 

sn:ca neıriyat. 
686 Khz BELGRAT. 437 m. 
20: Plak·. 20,10: Reklimlar. 20,20: Chopinin 

eserlerinden parçalar. 21: M!IJi neıriyat. 21.'.30: 
Jübliyadan nakli. 23: Haberler. 23,15: Populer 
havalar. 23145: Danı plikları. 

223 Khz. V ARŞOV A, t345 rn, 

841 Kbz. KERLIN, 357 m. 
19,30: Şarkılar ve ıiirler. 20,15: Muıahıahe· 

20,25: Aktüalite. 20,45: Siyaıi kııa haberler. 
21: H•berlN. 21.15: Senfonik lıı.:onıer. 21,SS: 
Milli s.keç. "Scbattenlinie) 23: Haberler. 23,20: 
Orlı.e•tra konıerl. 24ı30: 'B•tmıı ibadethane,, 
isimli neıriyat. 

Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. 
Felemenk akıamı. 20,35: Kabara netriyah. 

21: Haberler. 21,20: Karııık orkestra konseri, 
21,35: Bor••· 21,40: konserin devamı. 22,35: Ta 
ganni. 23,10: Danı musikisi. 23,30: Hille kon .. 
seri. 23,45: Danıın devamı. 

592 Khz. ViYANA, 507 m. 
18,30 Şarkılar, 19 Muhtelif bahisler, 

19,25 Evimi nasıl döıiyeyim? 20 Haberler, 
20,10 Bando mu:z:ika, 20,10 Bando mu:z:ika, 
21,10 Milli neıriyat, 21,30 Bandonun deva~ 
mı, 22 Senfonik konser, 23,30 Haberler, 23,50 
Danı musikisi 1,15 Pl.i.k. 

950 Khz. BRESLAU 316 m. 
17 alifif mu»iki•İ~ müıahabe, 19,20 Çocuk 

neıriyatı, 20 Taganni, 20,45 Siyas~ kııa ha
berler, 21 Haberler, 21,15 Straeııer'in 6 ın<:ı 
senlorıiıı, 21,55 Skeç, 23 Haberler1 23125 
Danı n. nsikiıi. 

20 Teşriuievvel Cumartesi 
ISTANBUL: 
18,30: Plik neıriyab, 19: Fransızca derı. 

19,30: Türk mua.iki neıriyatı. Fahire, Safiye 
hanım ve Refik, Fikret. beyler. 21: Eıref Şe
fik bey tarafrndan konıer. 21,30: Stüdyo caz 
ve tango orke•traaı. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 rn. 
18,35: Orlceıtra konıeri. 19,30: Karııık net· 

riyat. 20,30: Çinıene orkestraıı. 21,25: Haber
ler. 21,45: Operet parçaları. 23110: Haberler. 
23,15: Pl&k. 24: Dana muaikiıi. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 • 15 Gündüz plik neıriyab. 18: aHfif öi

leyin konseri. 19: Haberler. 19,15: Radyo Ol'"· 

keatra11, tarafından tanınmıı yeni havalardan 
mürekkep bjr popüri. 20: UniYerıite. 20,20: 
Plik. 20,45: konferans. 21: Dana musikJsi. 22: 
Haberler. 22.20: Radyo ca%ının devamı, 23: 
Haberler 23,30: Kahvehane konseri. 

Khz. PRAG, 470 m. 

POLiSTi! 

Tramvay altında 
Kalan çocuk 
Çocuğun hüviyeti tespit 

edilemedi 
morgta teşhir edilecek 

Evvelki akşam Sar~hanebaşmda 
feci bir tramvay kazası olmuf, vatman 
Alaettin efendinin idaresindeki EdiTn"" 
kapı • Sıirl<eci tramvayı Saraçhan~başı· 
na geldiği zaman 10 yaşında biT ço
cuk tramvaya atlamak istemiştir. 

Tramvay süratle gittiği iç.in çocuk 
müvazenesini kaybetmiş, dÜfDlÜŞ, ro .. 
mork ile motörlü arabanın arasında kal· 
mıt ağır surette yaralanmış, hastan"" 
ye kaldırılmıştır. Çocuk kısa bir müd· 
·det oonra hastaned eölmüştür. 

Hüwyetin:i ve ismini tesbit ebnek 
mümkün olamamış, ceset birkaç l<lfi.ye 
gösteıilmiş, fakat bİT tanıyan zuh~r et· 
memiştir. Bunun üzerine bu tahkikata 
el koyan nöbetçi müddeiumun_ıisi Sa
dun Bey çocuğun morga naklıne, buz 
dolabına konulmasına ve buz clolabm· 
da l!!şhir edilmesine lüzum göstennit
tir. 

s 
md#3riE 

HABERLER ) 
Gazi Hz. nin 
İltifatları 
lstanbulun kurtuluş bay

ramı münaaebetile 
lstanbulun kurtuluş lıa)'!"anu müna· 

ıebetile İstanbul belediye reisi Muhit· 
tin Bey Rei•icumhur HazTetl<ı ine 1$· 
tanbullular namına bir t"elııraf çekmiş· 
ti. 

Gazi Hazretleri bu 
cevap vermişlerdir. Bu 
ya yazıyoruz: 

telgrafa 
telgrafı 

lıitfen 
aşağı· 

Gaz;i Mustafa Kem.al Ha:cretleri 
Türkiye Reisicumhuru 

Ankara 
insanlar için saadetleı-in büyüğü 

olan milli varhk ve birliğinin ıku~tuluş 
yıldönümünü derin 11evi.nçler içinde 
kutlularken lstanbul büyük adınızı 
kendisi.ne verdiğiniz eşsiz ıerefle bir· 
tikte anarak en derin bağlılığını ıun· 
maktadır, efendim hazretleri. 

lstanbul Belediye Reisi 
Muhittin 

Gazi Hazretlerinin lıitfettikleri 
vap tudur: 

lstanbul Vali ve Belediye reisi 
Muhittin Beyefendiye 

Ankara: 8-10-934 
Kurtuluı gününün yıldönüınünü 

kutlularken baldmnda göoterilen duy· 
gulara teşekkür ederim. 
Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal 
-~~~~- ................ -~~~~~~-

Maarif V eki,i 
İz mirde 

--<>--

Bir iki gün &onra Aydına 
gidecek 

IZMIR, 9 (A.A.> - Maarif vekili 
Zeynelabidin Bey, dün aktamki Afyon 
trenile tclırimize gelmittir. Vekil Bey, 
habersiz olarak geldiği için t<endisine 
istikbal merasimi yapılınam.ıttrr• 

Trenden iner inmez, derhal muallim 
mektebi, erkek ve kız liselerini teftiı 
ebniş, leyli talebenin vaziyetlerile ala
kadar olmuştur. 

Teftişini bitirdikten sonra lzm"'ııa· 
las oteline giderek orada misafir kal· 
mıştw. 

Vekil Bey, lzmirde üç gün kadar 
kaldıktan sonra Aydına gidecektir. 

Güreıçilerimizin tazim teJ
graflarına gelen cevaplar 

Üçüncü Balkan güreş kongresinin 
büyüklerimize gönderdiği tazim telgraf. 
)arına aşağıdaki cevaplar gelmiştir: 

Kongre münasebeti.le hakkımda gös
terilen duygulara te§ekkür ederim. 

Reisicumhur 
GAZI MUSTAFA KEMAL 

Üçüncü Balkan güreı kongresi aza
larının izhar ettikleri samimi· duy~ 
ra tetekkür ederim. 

B. M. M. Reisi 
K.AZIM 6 eyl111 18,30: Hafif muıiki. 19: Karıtık musiki. 20: 

r
eni tJI' Gn.•er, 21: Film muıiki.ıi. 21,30: Haberler.~: 

afıf ınusiki. 23: Taaaıın.i. 23,30: Danı muıı· 
uştılf• ··• 

18: Şarkılar, 18,15: Musahabe .. 18,35: ~ek· 
la1n. - Musahabe. 19 .. 15: Keman konıe~ı. -
Musahabe. 20: Ta,.nni. 20,30: Neıeh caz 
( pli.kJ 21: Hafif orkeatra konseri. 21,45: Mu
ıahabe. 22: Cbopinin eserlerinden lr.onıer. 22, 
40: Akıam konseri. 23: Reklam ve konıer -
Pl&k. 23,35: Dans musikisi. 

18,05: S<:hubertin eıerlerinden ıarkılar. 18, 
25: Konferans. 18,35: Plılk, 18,45: Ziraat. 18,55 
Amele netriyatı. 19,0S: Almanca neırjyat. ıs,.c;5 
20,25: Mandolin kua.rteti tarafından konser. 
20,45: Musahabe. 21: Bratia1a•an: Weinber
serin eıerlerinden ''ilkbahar hrhnatı,. isi.tnli 
operet temsili. 23: Haberler, 23,15: Pl.i.k. 23,30 
Oıtravadan. radyo orkeıtraıı. 

Bedbaht çocuk dündenberi ınorgta 
buz dolabında teşhiı- eclilmektedir. Mor
gu·n önünden geçenler, çocuğu kaybol
mut bulunanlar, uzaktan veya yalun· 
dan tanıdıkları bir çocuğun kayboldu· 
ğunu duyanlar gidip bu bedbaht yavrıı· 
nun cesedini morgla görmeli, tanıyıp 
tarumadrklarmı bildirmelidirltt. Bu SU• 

retle adalete hizmet etnôş olacaklanlır. 

Tarama dergisi isteyenlere 
lSTANBUL, 9 (A.A.) - T. D. T. 

Milli ve asil sporumuz ob.n gÜt"ef 
vesilesıile yurdumuzda toplanan Balkan. 
güretçilerinin güzel duygularına tefd<· 
kür eder müsabakanın kardeşçe iyi do 
vammı dilerim, efendim. 

olafl 950 Khz. BRESLAU 316 m. 
17 Hafif musiki, 19 Aktüalite, 19,30 H-!~ 

'l.li
1 

20 Skeç Lob der Arbeit, 21 Ne1 eh 
_J1 '<lıdar ve musiki parçaları. 23 Haberler, 

a krııa ,25 Danı musikisi. 

"r. 

~oçıJlı 15 Tefrinievvel Pazartesi 

tA~~. ~~~:N:.~:::,.ea den. 19: Konferana. 19,30: 
iirk musiki neıriyab. (Ekrem, Ruten, Ce•· 

Jot/ı t, kemaai Cevdet, Şeref, lbrabim beyler ve 
1 ecih• ve Belma hanrmlar.J 21,20: Ajanı •• 
ası Ar· raa haberleri. 21.,30: Bedriye Rasim banımıu 
olef rJI liralı:ile caz ye tango orkeıtr&.sı. 

hii· 
milli 

itti· 
bil hal· 
terine 
otorı· 

ueıJIJel 
desiııİ 
"kürrı· 

inlen· 
·çin ça
e bir 
pmıştı• 

yadır· 
raliçe 
olm11Ş 
en be• 

545 Khz, BUDAPEŞTE, 550 m. • 
18ı Polis orkestrası. 19: Ders. 19,30: Plik. 
: Mizahi neıriyat. 20,40: Erneat Doh.nanyi 
reıinde filb.armoni.k takım taırafından konı· 

• 22150: Haberler. 23,10: S.igan snu.jkisi. 24, 
: Danı musiki-i. 
1123 Khr# BUKREŞ 364 m. 
13 • 15 PJA.k, 18: Hafif musiki. - Haberler. 

9,15: Radyo ot'kestraıı. 20: Yeni dan• mu•İ· 
'•i. 20,15: Harpa konıeri. 20,45: Univerıite. 
: Oda kuartet lconıeri. 21,30: Konfera.na. 21, 
: Romen romanıları aece kon••rİ. 
Khx. PRAG, 470 m. 
lS.35: Plak. 18,45:Kenıan konseri. 19,10: 
ıraat. 19,20: Almana musahabe. 19,55: Ha· 
erlor. 20: Sut ayan. 20,10: Plak. 20,15: Ruı· 
derı. 20,55: Filbarmonik mt1$İki (Brünodan) 

,50: Plak. 23.SS: Almanca haherler. 
686 Kbz, BELGRA T 437 m, 
20: Viyolon•al kon•eri. 20,40: ReklB.ın, -

18.k. 21: Milli neıriya\, 21: Opera temsili. 

223 Kbz. VARŞOVA, 1345 m. 
18: Taıanni. 18,25: Mwahabe. 18,3S: Senfo· 

ik Ruı mu•İkiıi (Pl&k). 18,SOı Muıa.habe. 19: 
uıababe. 19,lS: Pi,t._no kont.eri.- 19,45: Ma. 
habe. 20: Aıkeri neıriyat. - Mnaahabe. 21: 
op\ıler. lconıer. 21,45: Haberler. 22: Tarihi Po 
nya maıikiıi. 22,45: Musahabe, 23: Rekl&m 
konıer. 23,15: Filmlerden pliklar. 24,05: 

ana muıikiıi. 
ruyıJ• 841 Khz. BERLIN 357 rn. 

• 19,0S: Çocuktan jimnastiğe teı..-ik. - Muhte 
ın ta" haliiıler, 21: Haberler. 21,15: MoUkiJi mitli 
ırı M •ıriyat. 21,45: Aıker ıarkılan. 23: Haberler 

.20: Oda mu.aikiıi. 24,15: Nitzı<:benin 90 ncı 
ium sünii nıünaıebetile ne1ri1at. 
Khz. LOKSEMBURG, 1304 m. 
ltal1an akıamı. 20,35: Piyano muıikisi. 21: 
aberler. 21,20: Karııık ltalyan musikiıi. 21, 
: Muıohabe. 21,40: Konıerin de•amı. 22,36: 

lak. 22.45: Keman konıeri. 23,25: Danı mu
ikiıi. 

592 Kh<. ViYANA, 507 m. 
18.JO Taıaınü, 19 Resim ıergiıine dair, 

aJQ.Je 19,15 Muhtelif bahider, 20 Haberler, 20,20 
İ içiP cbrammel muaikiıi, 21 Söylenec:ektir, 21,40 

T
n. iman romantik operalarından parçalar, 22,40 
ıpa" amimler, 22,SO Konserjn devamı, 23,30 Ha· 

gitmif Lerler, 23,50 Hol:z:er radyo orkeıtratı, 24,50 
•. pa• li.k (yeni danı parçalan). 
lrl 950 Khz. BRESLAU 316 m. 
böy:e 17 Hafif musiki, müsahabe, 20 Neı'eU kon-

k
, • •er, 21 H~berler, 21,15 Milli neır.iyat, 21,45 

a a. eetho•en tn piyano sonatlarından. 22,25 
ilcliğı Ycılık ve aıker!ik neıriyatı, 23 Haberler, 

• 23,25 Danı musiki .. ; en ı· ~ 

ete· 16 Teşrinievvel Salı 
ISTANBULı 

ar ,. •- l8t3Q: Plik neıriyab. 19: Mesut Cemil bey 
~rafından çocuklara maaal. 19,.30: Türk mu
Mki neıriyatı: (Stüdye: sa:z: heyeti ve Nedime 
lıı eb.li~a hanımlar.) 21,20: Aja.ns Ye borıa ha-
erlerı, 21,30: Stüd70 caz ve tango orkeatra

aı, 

ini ıJ6 
merıı· 

rmif • 

ın ız 
caktl· 
ad atı 

aretİ 
Pari· 

rıı
··ka"'· 

bii • 
eJer· 

545 Khz. BODAPEŞTE, 550 rn. 
M 18tlS: Triyo konser. 19,20: Mutahabı!', 19,50: 

•car halk tarkıları, 21: Şiirler, 21,40: Buda
~6~ hlU•iki heyeti. 23: Haberler.- 23t20: 

24 
ARDO BIANCO Arjantin tango takımı. 

.20: H•fif •alon musikisi. 
823 Khz. BOKREŞ, 364 ... 
13 -15 Gündüz plik neıri1ab. 18: Gic.a Jo

~eıco t&kınu. 19: Haberler: 19,15: oKııserin 
e..-•nu. 20: Oniver•İte, 20~0: Plak (Tenor 

llD.upnni,J 20,45: Konferanı. 21: Senfonik rad· 
J'o orkeıtrası. 21,SO: lıtirah•t. 22.05: IConse~ 

· deYamı. 22,45: aHberler. 23,15: Pli.lı. 
Kbz. PRAG, 470 m. 
18,05: Pli.k. - Mutahabe. - Pli.k. 18,35: 

Alınaaca musahabe, 19,10: Ziraat. 20,10; Ka
l'tfık neıriyat. (koro ca:z: •e orkettra.) 20,40: 
Aktüalite. 20,.55 Pjyan.o refakatil• ıarlular. 

riz. 21,30: fnsili:ı.<:e netriyat. 
......... 686 Khz. BELGRAT, 437 m. 

1
• 18: Plik. -Muıahabı!'. 20: Pl&k. - Rek· 
~rnlar. 20,30: Karı-tık ıark.dar. 21: Milli net· 

30. ,:;ol' ~Ykt. 21,30: Kuartet konserı. 22: Pli.k. 22,20: 
' ;a ta, ..,!,._ estra ıle popüler ,arkılar. 22,50: aHberler. 
pe ~ _-: JS: z;ı. ... dyo orkeıtraaı. 

~~ PKbz. VARşOyA, 13<5 m. • 
M ıy no kona ı. - Muaahabe. - Plak. 

- Plu.aah ZO Koro k >n11e i. - Musahabe. 
l inreneden Baron,, isimli ijç 

Stra s un opereti (Zigeuner -
Plik 23 45: Konferans. 24,05: 

• 
BFRllllJ, J57 "" 

841 Kbz, BERLIN 357 m. 
19,30: Ev musikisi. (lauta refakat.ile. ıarkı~ 

lar.) 20,40: Aktüalite, haberler. 21,10: Neıelı 
koro ıarluları. 21,35: Milli gençlik neıriyab. 
22: Bando mızıka. 22,40: Reportaj. 23: Haber· 
ler. 23,20: Rad70 orkeıtraıı. son haberler. 

Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. 
LUksemburg akıamı. 20,35: Musahabe. 20, 

40: Taıanni. 21: Haharler. 21.20: Org musiki
si. 22,15: Virtüoz kemaniıt ERlltA MORlNl
nin iıtirakile sala ıu..-areU. 23,20: Dans plik· 
1art. 

592 Khz. ViYANA, 507 m. 
19,35 Siyaıi kültür, 20 Haberler. 20,20 

Tanbur musikisi, 21 105 Senfonik konser, 
23,10 Aktüalite, 23,30 Haberler, 23,50 Espe
ranto dilile m.üsahabe, 23,30 Haberler, 24 Ha
fif muıiki, 1,30 Plilk. 

950 Kh•. BRESLAU 316 m. 
17 Hafif musiki, münhahe, 19,0S Şarkılar, 

ıgc:3b Aktüalite, 19.SO müıahahe, 20 pliıkh 
m~sahabe (aycıbk), 21 Piyano musikisi, 
21,35 Milli neıriyat, 22 Danı musikisi. 

18 Teşrinievvel Perşembe 
ISTANBULı _ 
18,30: Plik neıriyah. 19,20: Ajanı b.aberlerf. 

19,30: Türk musiki neıriyab. (Kemal Niyazi , 
Azmi beyler ..-e Hayriye, Müzeyyen hanımlar,) 
21: Selim Sırrı bey tarafından konfer•ns. 21, 
30: Stüdyo orkcıtraaı ve ca.z heyeti. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
1 8,35: Berend ıa.lon takımı. 19,80: Musa· 

habe. 20,0S: Piayno röefakatile taganni. 20,45: 
Çocuk tiyatroıa. 22,30: Habeder, 22,50: Ope
ra orkestraıı. 23,10: Piy.arıo konıeri. 

823 Khz. BUKREŞ, 36' rn. 
13 • 15 Gündüz plxk n.ıtıriyatı. 18: Hafif 

öğleyin ınusikiıi. 19: Haberler. 19,15: Salon 
muıikisi. 19.50: On.iversite 20,15: Konfe.rans. 
20,30: Operedan naklen Maııanelin "MANON, 
operau. 

Khz. PRAG, 474> m. 
18,40: Plak. - Muıababe. - Plak. Alman· 

<:a netriyat. - 20,10: Plik. 20,30: Scbrarnmel 
musikisi. (Hermann takımı.) - Musahabe. 21, 
JO: Viyolonsel konıeri. (Piyano refakati! .. ) 
21,45: Torinodan naklen: Rosıoninin "LEBAR 
BIER DE SEViLLE,, operası. 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
18: aŞrkılar. - Musahabe. 20: Pl.i.k. 20,10: 

Musahabe. 20,30: Rekli.mla.r. 20,40: Plak. 21: 
Milll neıriyat. 21,30: Filharmonik: takım. 23,30 
Dans p)i.kları. 

223 Khz. V ARŞDV A, 1345 m. 
19,15: Senfonik plaklar. - Muıahabe. 20,30: 

Plik. - Musahabe. 21: Hafif muıiki. 21ı35: 
Torinodan naklen "LE BARBIER DE SEViL 
LE,. isimli Roısoninin operaaı. 24,30: Ecnece 
konierans. 24,45: Rek1i.m •e konser. 

841 Khz. BERLIN, 357 m. 
18,30: Danı muaikiai. 19,05: Dört Hitler gen· 

cinin konuıması. 20: Serenadlar. 20,40: Aktüa• 
lite, haberler. 21,10: Danı ve neıeli h.avalar. 
23: Habarler. 23.20: Dan• muıi&ciıi. 

Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. 
Alman akıamı. 20,35: Kanıık kon ter. 21: 

Haberler. 21,20: Rad70 orkeıtraıı. 21,30: Mu· 
ıahabe. 21,35: Orkestranın de..-amı. 22,30: Ta· 
ıanni. 23: Oda mua.ikisi. 23,35: Danı plikları. 

592 Khz. ViYANA, 507 m. 
18,30 Piyano konseri, 19 Müsahahe, tari

hi neıriyat, 20 Aktaltl haberler, 20,20 Şiir· 
ler, 20,50 Eski Viyana halk musikisi, 21,40 
Roııini'nin Barbier de Seville operası, 24,40 
Dana musikisi. 

950 Khz. BRESLAU 316 m. 
17 Hafif musiki, 18,30 Müıahabe, 18,55 Pi· 

yano musikiıi, 19,30 Yeni :tiirler, 19,50 Mu
ıahllbe, 20 Halk muıikisi, 21 Haberler, 21,10 
Seı'in tehiri, 23 Haberler, 23,25 Carııao'nun 
ıarlulan ( pli.k), 23,30 Or• muıikisi. 

19 Tbşrinievvel Cuma 
ISTANBUL: 
12,30: Plik neıriyab. 18,30: Plik neıriyalt. 

19,20: Ajanı hahe:rleri. 19,3: (Türk musiki 
neıri1at. (Ekrem, Ruten, Ce•det beyler ve Ve· 
cihe, NaEan Feridun •e Şükran. hanımlar, Ov
rik efendi.) 21,20: Ajana Ye horsa haberleri. 
21.30: Radyo orkeıtraıı tarafından caz ye tan
•o orkestrası. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 rn. 
18: Hafif muıiki. 18,40: Spor. 18,55: Farfaa 

Sigan takımı 19,50: Muıaahabe. 20,30: Opera· 
dan bir temsil nakli. 23,30: M•ndetı ca.,; ta• 
kım•. 24,15: Siıan musikisi, 

823 Khz. BÜKREŞ 364 m . 
13 • 15 Cündü:z: plil: nı!'triyatı. 18: Kar141k 

konser. 19: Haberler. 19,JS: Radyo orkettraaı. 
20: Univerıite. 20.20: Taganni ( Jean Mano· 
lescu.) 20,45: oKnferans. 21: BaEı sözler. 21,10: 
Filharmonik takınunın senfonik konseri. 22: 
lstirah11.t. 22,15: Senfonik konıer.in devamı. 
23: aHherl r. 23,30: Kahvehane konseri. 

Kh•. PRAG, 470 m. 
18: Kua tet konıeri. 19: Ziraat. 19,10: An1e· 

le: neır•yab. 19 Soi: Haberler. 20,10 Sakson· 
fon ıolo ve piy 10 konseri. 21,05: Tagann.i. 21 1 

30: Rönesan zamanına ait "Le Comquerand,, 
iaimli piyes. 22: Radyo orkestrası. 33: Haber
ler. 23,15: Plcik. 23,30: Rusça haberler. 

686 Khz BELGRAT 437 m. 

686 Kbz. BELGRAT, 437 m. 
19: Muhtelif bahialer. 20,30: Reldamlar, -

Pl&k. 21: Milli ne:ıriyat. 21,30: Kral sarayının 
orkeıtra•ı tarafında.o konser. 23,30: Kah-veha
ne konseri. 24: Danı pl.i.klan. 

223 Khx. V ARŞOV A, 1345 m. 
18,30: Piyano refakatile ıarkılar. - Muh· 

telif bahisler. 19,15: Mandolin orkestrası. 
konseri. 19,45: Reportaj. 20: Piyano refakati.le 
taıanni. 20,20: Musahabe. 20,50: Spor. 21: 
Popüler konser. 21,45: Habe't'fer. 22: Piyano 
konseri. 22,45: Muıababe. 23,15: Dans musiki
si. - Musahabe. 24,35ı Plak. 1: Danı muıi· 
kisi. 

841 Khz. BERLIN 357 m. 
18,15: aHf.if muı.,ki. - Musahabe. 19,50: Ka. 

rıtık neıriyat. 20,40: Aktüalite. haberler. 21,15: 
Operet musikisi. 23! Haberler. - Spor, 23,25: 
Danı ınusikiıi. 

LUKSEMBUG, 1304 rn. 
Franıı:z akıamı. 20,35: Plak. 21: aHberle:r, 

21,20: Taıanni. 21,35: Tagann.ili konıer. 22: 
Konferans. 22,0S: Orkestra. konseri, 22,40: 
Musahabe. 23,45: Danı pli.klan, 

5!\~ Khz. VIY ANA, 507 ıa. 
18,'15 ~ li.k, 19,20 Halk ıarluları, 19,45 Haf· 

ta haht:rlf'ri, 20,10 Haberler, 20,20 Şarkılar, 
21 Net'eli neıriyat, 23 Aktam konseri, 23,30 
Ha.l.lerler, 23,50 Alıam konserinin devatDJ, 
24,45 Pl"tte'den çingene orkeıtrası. 

950 Khz. BRESLAU 316 m. 
17 liafiF muaild, 19 Mü••b•Le, 19,20 Mü~ 

sah.11.he, 19,30 AktüaUte. 20 Mii•alıabe, 21,10, 
RaJy<.o orkeetraaı ( Akıarn konaeri, 23 lia• 
beeler, 23,50 Dan,. ıııusilıisi. 

Yapılan tahkikatta kazada vabnanın 
biletçinin ve yahut başkalarının hatası 
ve taksiri olmadığmı meydana çrkannı§· 
lir. 

Bu feci kaza maa:lesef bir .ihmali de 
oııtaya koymut bulunmaktadır. Beledi
ye zabrtası nizamnamesine göre, tnlm .. 
vaya, otomobil, ot<ıl:ıüı ve saire gıibİ 
nakil vasatalanna atlayan, takılan ço
cuklarm ebeveynine ceza ~er.ibnesi j .. 
caıp etmektedir. Halbuki bu nİzamll 
kimse riayet etmemekl"e, bu yüzden de 
bilhassa iyi terbiye almamış, haylaz ço
cııldar tramvaylara otomobil ve otobU.. 
lere takılmaktan zevk alma.ktadrdar. 

Vuku bulan kazaların ekserisi de 
bu yüzden olmakt..drr. Belediye zabıta• 
sı hizamnamesinin bu emrini ıiddetle 
tatbik etmek lazımdır. Çocu:k.lara da 
sinemalarda, mekteplerde, çoculdann 
toplu bulunabileceği y<orlenle nakil va· 
sıtalanna atlama ve takılmanın hem 
tehli.l<eli, hem de ayip bir hareket oldu
ğunu telkin etmek lüzumu vardır, 

Aksi takdirde şimdiye kadar oldu. 
ğu l!'l>İ her sene bu :yÜzden birç<ık ço
cuğu kurban vennelote ve <1<>kaklarda 
da tek bacaklı, tek .koHu yüzlerce ,.av. 
ru gönnekte devam edilecektir. 

Kalp sektesinden 
Karagümrükte akrabası bulunan 

Sermayedarlara Ve Ziraat 
Meraklılarına Müjdeı 

Muğli Vıiayeti Köyceğiz Kazası dahilinde Dalaman Çiftlikleri nami.le maruf 
Cenuben Akdeniz, Garben Merııenli Çiftliği ve Okcular Dağı, Şimalen Ortaca 
Çiftliği Şarkan Kargın Körü Kara Çalı ve Kapu Kargın Kö:rleri ıınırlanla 
mahdut ortasından Dalaman Çayı geçen takriben Elli kilomeliro hususi toıeleri 
Yüz Yetmiş Bin Altun Liraya mal olan ve beton bloklar içensme oturtulnnıı 
çift dekovil rayından telefon direkleri ve bet kilometre telefon teıi..atmı havi bebe. 

ri altı oda bir mutbak iki heli ve koridor )arı oekiz lojman ile on oda bir salon bir 

büyük anbar ve İçinde ameliyat masası dahi olan bir eczane ile on yatalohk bir r.,. 

vire kafi gelecek vüsattla bir salonu havi damı eternit ile örtülmüı beton arme ida. 

re binası bir kırma bir Öyütme değinnenl eri iki cırcır makinesi ile bir torne tezga• 

hı demirci ocağı matkap tezgahı ile bunları iıletecek Urazmisyon ile motörleri havi 

bir atelye beton arme üzeri oluklu saçla örtülmüş büyük depolar hizmet hayvanatk 

için yirmi beşlik bir ahır ve çiftlik merkezin• beş kilometro mesafede bir kaç yüz 

domuz istiap edecek ahırlar ile bunlann çobanlarının ikametine mahsus haneleri 

hayvan yetiştinneye elverişli sahalarda üstlerinde on betten fazla odalan bulunan 

yüzlerce hayvan istiap edecek kagir ahırları al'llZi sulamak, bataklıkları kurutmak 

için kilo metrolarca kanalları bilhaHa daimi surette sairin bulunan ve çiftliğin 

hususi toıesile m..rkeze merbud tahmil ve tahliyeye müsait limanları bulunduğu 
ıribi mevki itibarile de mıız bilhaHa Yafa cinslerine yakın portakaf, limon yetiştir
meye müsait arazisinde pamuk, •usam, mısır, buğday yetişmekte ve içerisinde n"" 

bati yağlardan günlük, zeytin yağları isti bsalinc müsait binlerce iatrakı ve zeytin 

ağaçla« bulunmakta ve Türkiyenin en iyi ~inı paınuklarıru yetİft~rdiğinden Tür· 

iyenin Mmrı addedilmesi lazım ııelen meralarının vüsatı ve yetiftirdiği bayTanlan 

Rodos ve diğer ltalyan Adalarında rakip siz salmak imkanı bulunan ve çiftliğin 
balen mevcut bulunan demir bat eıyaıile birlikte halen hali tasfiyede Türk Ticaret 

ve Sanayi Bankasının tahtr tasarrufund& bulunan '!asi ""' gayet münbit arllZllyı 
ihtiva eden bu içft~ikler merbut bulundukları (16l) adet tapu senetlerinin irae et· 

tiği hudut ve dönüm üzerine ilan tarihinden itibaren bir ay müddetle müzayede

ye vazedilmiştir, Talip olanlann Ta•fİye Hey'eti bilançosu mucibince kıymeıi mu• 

haınnıinesi olarak (500) Bin Liranın yüade 7 1/2 nisbeıinde pey akçesi ,... banka 

kefalet mektubu Türkiye ZiraaU Bankasına tevdi ederek müzayedeye ittirak ede· 

bilirler. YÜ<de 75 nisbetinde bedel verildiği takdirde talibine ihale olunacak! .. .. 
Fada tafsilat almak isteyenler lstanbul' da Taşbanında Beşinci Katta Türle Ticaret 

ve Sanayi Bankası Tasfiye Memurluğuna ve yahut Dalaman Çift4iği ldare&ine mü· 

racatları ilan olunur. (3443) 

C. ınnumi katipliğinden: 
Tarama dergisinin dağıblması bit· 

miştir. Kurultaydanben yen;den dergi 
isteyenlerin son listesi ile bu listedeki
lere verilecek dergileı- devlet matı.aa.ı 
oatı§ yerine verilmiştir. 

Tarama derg<sinin citletilen takım. 
ları, Tül'k !Otapçılık limite! tirketi ta
ırafmdan satılmaktadır. iki cildin fJatı 
10 liradır. 

Dilr,nizin yarınki çah§masına temel 
olan derıri yazarlarunınn pek çoğuna 
dağıtılmı§ olduğundan. BTtık yenidem 
dağıtmağa yol kalmanuştır. Bugünden 
yazılarda kullanılmağa batlanılan öz 
Türle sözlerini ve daha biı-çoklanru top.. 
!ayan dergiyi almak üzere cemiyete 
ve Devlet matbaasına müracaat edilmi· 
yerek doğrudan doğru ya T iil'k lcitapçı. 
Irk limitet şirketinden sabn alınması 
rica olunur. 

Bir aylık içki 
1 nhisar idaresi içki fabrikaları 1934 

senesi maymnda 385, 949 litre ve hazi. 
randa 3'10, 748 litre soma ve 449,665 
litre rakı, 7,845 litre konyak, 11,878 
.litre likör, 1 litre votka imal ehnittir. 

- - - - -

Mehmet Ali efendinin evino gitmekte 
olan Edirneli 39 yaılarında Şerire Ha· 
nmı yolda düşmüş ve öbnüıtür. Yepı· 
lan muıryeneıinde kalp sektesinden öf. 
düğü anlaşılmıttır. 

Telefonu düzeltirken 
Perfell\be pazarında Aralan bamn

da 4 numaralı odada tet..fonu diizeit. 
mekte olan NUTett.in ·efendi müvazenesi. 
ni kaybederek düşmüt ve ayağından 
yaralanmıştır. 

Hastaneye bırakılan çocuk 
Şifli çocuk haotanesi beldeme &alo

nuna meçhul bir §ahıs tara.fmdan bir 
eı-kek çocuğu hıralalmı§br. 

Satılmıt İ•mİ konulan çocuk DarüJ. 
acezeye gönderilmiıtir. 

Kaçak çakmak' taşı 
Kandıra kaza.,nda Akçaodada AjÖr 

efeııdinin üzerinde 500 çakmak t&Jı bu. 
lunmuı ve hakkında kanuni takibata 
başlanmıttır, 

Başvekil 
iSMET 

934 Balkan birincilik müsabakaan•· 
da gÜretçilaômi:zıi.n başarmalarını ö. 
ğünerei< anar, hepsinin sıcak sevgi ile 
gözlerinden öperim. 

C. H. F. Katibi Umumisi 
Kütahya Mebusu 

RECEP 

Sinemacılar toplanamadı 
Sinemacılar dün Ticaret Odasında 

to~narak sinemacılığı ala.kadar eden 
bazı meseleler haldnııda gÖO"Ü§ecekler
di. 

Fakat ekseriyet olmadığından 
sinemacılar toplanamamıştır. 

1700 de 1 

dür: 

Vilayet hudutları içinde ve dışmıla 
rüam miicadelesiıtt: devam edilmekte
dir. 

Şimdiye kadar yapılan işler hakkın. 
da vilayet baytar müdürü Etem Bey 
şu maliimatı vermittir: 

- Bir tqrin.ievveJden bugüne ka .. 
dar Emioönü ve Fatih ınıntakasında 
1700 bat hayvan muayene edilmİ§tıİr, 
Evvelce bu iki rnmotakada hayvan mev
cudu üç bin tahmin edilmi§ti. Halbuki 
döl'! bini mütecaviz olduğu anlaırldı· 
ğından muayene müddetinin lııir hafta 
daha uzatılması me<:buriyeti haııl ol.. 
mU§tur. 

Bugüne kadar muayene edilen hay• 
....nıarclmı biri riie.mlı görülmüt ve öl. 
~erek oehibine tazminat wrilmit· 
mış1ıir. Bugünkü hale göre, bu rakam, 
y~ni l 700 de bir vak'a Jayanı memnu· 
myet görülmelidir, Bu mınte.kadan son• 
ra Beyoğlu cilıetine geçilecektir • 

BONO. 
r tü~l~ bo~larla yurtluk ocak~ık 
ikası uzerrne muamele yapar. 
ahkpazar Makaudiye Han N. 35 

iıııı•- Uğurlu Z. DerYİf 
--~--................................ 1 ........... . 

latanbul 7 inci icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 

an ti Alman .musıkıai. 20,15: Cüzel 
e ra. k 9 40 A 1 alile, haberler. 21,10· Or

ae1 ıy l!Onserı 23, Haberler 23.ZO: AAotart 
k: ıza LJ4 Gece konseri (Pliik.J 
Belçok KSEMBURG, 1304 m. 

ler .l:t \5 a •kıamı. 20,35: Orkestra, 21 Haber• 
lla Y kBorsa,, 21,40: Ka ııık konser, 22,30: 

1 o or eatr 23 T P k a.rı. aaı, : aganni. 23,30: Danı 

. 1 .:9~;Kh, ViYANA •07m 
20 lO Ed Y•no konseri, n1uhtelif babısler 
21 IS "'""'•;nd Eısl rın ese lerınden lıı:onser,' 
ray t 1 ~Y m lı ıack ları ve tarihi ne1· 
l'•fılld n b• f muma o • , Ho er t.:ı,kımı ta• 

ıf Vıyaı:ıa musıkisi ~3 Orv _.... 

18: Çocuk neıriyab. - Muaahahe. 20: Plıi.k 
20,05: Oı·kcıtra ile popüler 4arkılar. 20,35: 
Rekl;lmlar. 20,45: Milli netriyat. 21,15: Ka
rı41k neşriri'lt. 22,15: Plak. 23: Haberler. 23,20: 
Kahvehane konseri. 

223 loi:hz. VA RŞOV A, 
18,lS: Sollıt konseri. 18,50: Musahabe. 19, 

15: Keınan lı:onser.i. ---- Muw.ahabıe. 20: Hafif 
orkestra. konııeri. 20,20: Mushabe. 20,30: Kah• 
vehane konseri. - Musahabe .• 20,15: Senfo
nik konıer. 23,30• Şiirler. 2~140: Reklimlar ve 
konıer. 24 Musahabe. Z4,0S: Hafif musiki. 

Ankara Jandarma Umum 
Kumandanlığından: 

Y enişehirdeki Jandarma Umum Kumandanlığı Dairesi
nin mefruşatı yeniden tesbit edilen esaslarla tekrar münaka
saya konmuştur. Eksiltme işi birinci teşrinin yirmi dokuzun
cu pazartesi günü saat on beşte yapılacaktır. Değişiklikleri an 
lamak ve muayyen günde mün akasaya İştirak etmek üzere 
Jandarma Umum Kumandanlığı Levazım Müdürlüğüne mÜ· 
racaat edilmesi. (6521) 

Birinci derecede İpotekli olup yeminli üç ehlivukuf tara
fından tamamına (2564) lira kıymet takdir edilen Erenkö
yünde ~uadiye mahallesinde Sinir taşlıtarla sokağında eski 
35 yenı 23, 23 No. lı Maa hah çe bir bap ahşap hanenin tama· 
mı açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 14-11-934 tari
hine müsadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar daire· 
de birinci arttırması icra edile cektir. Arttırma bedeli kıymeti 
muhammmenin yüzde 75 ni bulduğu takdirde müşterisi ü
zerinde bırakılacaktır. Aksi taktirde en son arttıranm taah
hüdü baki kalmak üzere arttırma onbeş gün müddetle tecdit 
edilerek 29-11-934 tarihine m üsadif perşembe günü saat 14 
den 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci arttırmasm· • 
da arttırma bedeli kıymeti muhamminenin yüz· 
de 75 nİ bulmadığı takdirde satış 2280 No. lı kanun 
ahlanma tevfikan geri bıralah r. Satış peşindir, arttırmaya iş· 
tirak etmek isteyenlerin kıymeti muhamminenin yüzde 7 ,5 
nisbetinde pey akçası veya Mi lli bir Bankanın teminat mek
tubunu hamil bulunmaları la zımdır. Hakları Tapu sicilli ile 
sabit olmıyan ipotekli afa.cakla rda diğer alakadaranın ve irti· 
fak hakla sahiplerinin bu hak! arını ve hususile faiz ve masari· 
fe dair olan iddialarını evrak müsbiteleri ile birlikte ilan tari· 
hinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize 
bildirmeleri lazmıdır. Aksi tak dirde hakları Tapu sicilli ile 
sabit olmıyanlar satış bedelini n paylaşmasmdan hariç kalır
lar müterakim vergi, tenviriy e, tanzifiyeden mütevellit Bele
diye rusumu medyuna aittir. Daha. fazla malumat almak 
isteyenler 20-10-934 tarihindt'n itibaren herkesin görebilme· 
si için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile 
934-3527 No. lı dosyaya müracaatla mezkUr dosyada 
.-ut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (6563) 

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

Düşünüyordum: on iki kurşunu 
birden vücuduma yiyecektim 

Hülasa . . j 
[Marthe Richard tayyarecı arfatile 

utana hizmet ~tmek isteyor. BWlll ca
&ııs zannediyorlar. Birçok maceralardan 
sonra kurtuluyor. Amiens'de bir bisik
let satın alıyor bununla Abbeville'e ge
liyor. Buradan hayvan taşıyan bir va
gona kapağı atmağa muvaffak oluyor. 
Vagonda kendisinden ba§ka iki zabit 
bir de gebe kadın vardır. Bu kadın ağ
rılar hissetmeğc başlıyor ve doğuracağı
nı söylüyor.] 

Ne yapacaktım. Bu anneye yar
dnn etmeli idim. Gitgide fazla ra
batı.ız oluyordu. Ve onun ıstırabı
benim tecrübe&izliğimi çıldırtıyor
du. lki genç zabite meseleyi anlat
tım. Hepimizi uzun bir sükiit kap
lamıftr. 

Tren uzun bir mesafe, yani iki 
kilometre katettikten sonra durdu. 
İki zabit gayet nazikane bir suret-

Ve gazeteler bu tehrin Almanlar 
tarafından itgal olunduğunu ya
zıyorlardı. 

- Emin ol dedim. Eğer esir ol
mut olsaydım, kaçmak ıçın sana 
ihtiyacnn olmazdı. Sonra onunla, 
henüz cepheye de gitmediğinden 
dolayı alay etmeğe batladım. 

Enditeli endi~li sordu: 
- Sen yalnız ne yaparsın? 
- Ben mi? Ben de harbedece-

ğim, göreceksin, eninde sonunda 
beni kabul edeceklen. 

- Tayyareci kadın istemiyorlar. 
- Öyleyse casusluk yaparım de-

dim ... Bunu ıkendisile alay etmek 
için söylüyordum. Çünkü casusluk 
töhmeti altında ya,adığım günle
rin unutulmaz hatıralarını ya,ıyor
dum. 

te b8'1ca bir kompartimanda yer Alay ettiğim feyler hakikat ol-
bul<luklarmı söylediler ve mütema- makta ·d· z 

Şef 

ı 1. ozo ca -
diyen mızmızlanan çocuğu da be- aus zannettiğinden beni mukabil 
rabeıı alarak gittiler. Şimdi ben casusluk dairesine sürüklemitti. 
trende huta kadınla beraber kal- Şimdi yüzba,ı Ladoux'nun kartısın 
mıttım. Acaba ömrümde hasta ol· da maznun mevkiinde bulunuyor
madığımdan mı nedir, hastalar be- d um. 
ni çok müteessir eder. Hastalık O zamanlar Paris civarmdaki 
müstesna olmak üzere hiç bir teh· Vincennes ormanlannın izbe yerle
like, ne kadar ani olursa olsun so- rinde her sabah erkenden bir çok 
ğuk kanhlığım üzerinde icrayı te- kimselerin kurfuna dizildiklerini 
air edemez. Hastalıkla mücadele bilmiyor değildim. Hele bir casus 
etmeği hiç bilmem. Ve timdi böyle mevzuubahis oldu mu, divanıharp 
hasta bir kadınla yalnız bulunmak adaleti hiç tereddüt etmezdi. Harp 
hunun için beni ümitsizliğe sevke- zamanında bir mücrimi beraet et. 
diyor. tirip te ona fenalıklarında devam 

Ttireyeı:ek elimden gelen her se- imkanını vermemek için masumu 
yi yaptım. Genç kadın inliyor, h~y- mahkfun etmekten ç ' ·inmezdi. 
kırıyor, tekrar inliyordu. Onun ye- Dütünüyordum: 
rine kendimin ıstırap çekmesine - On iki kurtunu birden yiye-
çoktan razı idim. Mukavemet ede- cektim. Bu esnada da sakallı adam 
bileceğimi zannediyordum. O bu nazarlarile mütemadiyen beni is
isten anlayordu. Ağrıları durduğu kan<lil ediyordu. 
zaman bana ne yapmak lazımgeldi- itiraf edecek mi idim? Hiç müte
ğine dair izahat veriyordu. Derken heyyiç değildim. Hissisz, merha
birden avazı çrktığı kadar bağırdr. metsiz, insaniyetsiz bir kiııııse mev
Çocuk doğmu,tu. Bu ıefer hiç tit- kiine geçmek tehlike.inde olmama 
remeden çocuğun göbeğini kestim. rağmen itiraf ederim ki hiç bir hi<l-
Ve ben de haykırdım: det eseri hissetmedim. DaJıa ziya-

- Oğlanmıt !.. de merak ediyordum. 
.. <?:enç a~e mübhem bir tekilde Beni öldürücü sporlara doğru sü-

gulumsedı. Dudakları arasında bir rükleyen \ bu ölüm tehvetini o za
'4;Yler mınldandı. Bana tefekkür e- man daha büyük bir tiddetle du
dıyordu. Çocuğu oradaki yorganla yuyordum. Hayatım mevzuubahis
battaniyelerle yaptığım bir yatağa ti; ve yaşamağa batlıyordum. 
yatırdım. Sonra kendim dalgın ve Fransız mukabil cıısuı tefkilitı 
baygın bir halde bulunan annesi- tefi yüzbatı Lıwloux çok lif etmi
nin batını tuttunı. Bu auretle saat- yordu. Ben de öyle idim. Oldukça 
ler geçmitti. Mütemadiyen cıyak zorlu bir hasim kartısmda bulunu
cıyak bağıran çocukla, tuvansız yordum. Gözlı:rini üzerimden hiç 
.kuvvetaiz ve bitap annesinin araa:O ayırmadan iskeınleye oturması, 
d~ ~ekik dokuyordum. Yolda bir parınaklarile bir takım kağıtları 
suru uker trenlerine rutgeliyor • karıştırması ve mütemadiyen beni 
duk. Harbin hareketini ve fecaati- tetkik etmesi kuvvetini isbat edi
ni her yerde hisaetmek mümkündü. yordu. Onun fikrimin earanna nü-

Gece Pontoise'e vasıl olmuştuk fuz etmeğe çalı,an zalim fakat 
Jki z~b.it "Allaha ımıarladık,, de: parlak nazarlarile hayli müca4ele 
mek ıçın yanımıza geldiler ve son. etmek mecburiyetinde i<lim. 
ra karanlıklar arasında kayboldu- - Biliyor musunuz s.izi niçin 
18:1. Kim bilir hunlar timdi nerede- buraya çağırdım? dedi. 
dırler? - Bitmedi-
Yağmur yağıyordu. Gece karan- -------------lık'.. soğuk ve merhametsizdi. yeni 

dogan çocuğu kollarımın arasın
da lafıyordum. Lohusa omuzuma 
da!amyor ve cesaretle beni takip 
edıyordu. Pontoire hastahanesi ba
'Da o kadar uzakta görünüyordu ki. 

Kapıcı kapıyı açtı, fakat: 
. - Doktor burada değil dedi, be

nnn haı.ta kabulünde salahiyetim 
yok! emir böyle .•• 
. Az kaldı kızacalctım. Smırklam. 
drk. L~husa, yorgun, bitap, hum
~· hır .halde çene atıyordu. Emir 
böyle, dıyen bu kadını burada bı
rakacak, çocugwu öldürecek .. 
dik? K- .ı mı 1• • -ının bir hayvan vagonun-

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk mah-
kem.esinden: 

Şarkı karip Ticaret Banluumm 
Beyoğlunda Feridiyede Çaylak aoka
imda 36 • 38 numarada mukim Ka
aap Luk.a Yani Kaloçi varislerinden 
oğlu Vasi! efendi aleyhine ikame ey. 

lediği alacak davasmın cari muhake
meainde müddei davasını iobattan iz-
han acizle yemin teklif etmit ve mu
hakenıe 1 - 11 - 934 per§eJDhe günü 
oaat 14' de talik kılmmq olmakla i§bu 
il&run neırinden itibaren bet gÜn zar· 
fmda mumaileyhin mahkemeye mü • 
racaa.tla itiraz etmesi lizan geldiği ve 
aksi takdirde mahlr.emeye kabul olu
namıyacağma dair muameleli gıyap 

karannın tebliği makamına kabıı ol • 
mak üzere keyfiyet ilin olunur. 

(3433) 

da nasıl doğurduğunu, çocuğu yıka
mak lazımgeldiğini annesine mu
~~ak bir yatak bulmak icap etti
gını anl~ttım. Ba,ka türlü hareket 
etmek hır cürüm olurdu. Kapıcı 
~adının evvelki tiddeti hafiflemit- Iatanbul 6 ıncı Hukuk mahkeme-
tı. Genç kadını kucakladım ·· t.. &inden: O b d . . op um . 

. ~a a resını verdi ben ona ad. Sofya Hannn tarafından Kumka-
~eswnı verdi. Yeni doğan yavruyu pıda Kulluk sokağında 2 No. lu haııe-
1taret ederek: de tak.in iken, ikametgilılarırun meç-

- Bu benim de evladım dedim bul olduğu anlaıılan Zoi Parukevi 
Sözümü tutuyorum. Ve bugü~· Hanmılarla Konıtantin ve Andon Ete ben yirmi Yatında bir delikan- fendiler aleyhine açılan tenfizi veaa· 

ının annesiyim. yet davasının icrayı muhakenwısi için 
lliilii&Sll!!i!!;a davetiyenin bir ay müddetle ilanen 

Pontoise ... tekrar bisiklete bin- tebliğine karar verilmiş ve muhakeme 
dim, ve Parisi boyladım... günü olarak 14 - 11 • 934 çartamba 

Henüz Parise vasıl olmu,tum ki günü oaat 13,5 tayin ve bu bapta da-
tekrar cepheye gidecek olan koca- Yetiye varakaları mahkeme divanha
mı görmek İçin le Mans'a hareket nes.ine talik kılınmıı olduğundan key
ettim. O perişan bir halde idi. Be- fiyet tebliğ makamına kaim olmak 
ni Amiens'te kalmıf zannediyordu. üz.,.,., ilan olunur. (3432) 
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ı DEVLET DEMIRYOLLARı ıoAREsı iLANLARI ı ,..,,.... Hilaliahmer 
Maden Kömürü Nakliya
hna Fevkalade tenzilat: 

5 Birinci Teşrin 1934 tar •:hinden itibaren Devlet De
miı yollarında tam vaı;ronla nakledilecek her nevi maden kö
mürlerinden ton ve kilometre başına 1 kuruş ücret alınacak
tır. Kok kömürü için bir vagonun asgari hamulesi 10 ton
dur. Bu tarifeye göre muhtelif merkezler arasında bir ton 
körnürün nakil ücreti şudur : · (6600) 

Hacıbayramdan Değirmi..,zdan Haydarpafadan Mersinden 
Eskişehir 1122 166 314 823 
Anka~a 859 429 577 694 
Sivas 305 1031 l 179 564 
Adana 802 837 1117 67 
Kay sen 479 809 957 343 
Konya 899 467 7 48 390 
Malatya 1194 1229 1509 459 
Elaziz 1313 1348 1628 578 

Fazla tafsilat için istasiyonlara miiracaat edilmelidir. 

Portakal, Limon ve Em
saline tenzilat. 

15-10-934 tarihinden itibaren, en aşağı beş ton olmak 
veya beş ton ücreti verilmek ş artiJe, bir istasyondan diğer her 
hangi bir istasyona yapılacak ncıl.Jiyattan maktôan : 
Beş tona kadar olan ağırlık için ton b~ına. . . 20 
Beş tondan fazlası için beş ton ücreti olan 100 
liraya ilaveten beher fazla ton başına . • • • • • 7 ,5 Lira 
ücreti alınacaktır. 

Bu ücret ; Payas, Dörtyol ve T oprakkale kısmını da ih
tiva etmektedir. Bu nakliyata, daha ucuz düştüğü münase
betlerde, şartlarile beraber, meyva ve sebze tarifesi tatbik edi 
lir. 

10 ton veya daha fazla olan mersulelere ayrı vagon veri
lir. Ambalajlı olmıyan dökme mallardan asgari 1 O ton ücre
ti alınır. Bu nakliyatın ücretleri nıuvasalatta verilebilir. Bu 
tarifeye tabi maddelerden kar ışık olarak bir mersule tertip 
edilebilir. Tam hamôleli vagonlara, üçüncü mevki bileti ol
mak şartile, bir muhafız konulabilir. (6552) 

Havaleli olmaları dolayisil e seyriseri ücrete tabi olan aşa
. ğıdaki eşya, seyrihafifle nakle dilmek şartile, seyrihafif birinci 
sınıfa nakledilmiştir. Bu suretle ücretlerde yapılan tenzilat 
nisbeti yüzde 65 tir. 

Bu tenzilat ; mobilya nev'i ne dahil eşya için 1 O Birinciteş 
rin ve diğer eşya için de 20 Bi rinciteşrin 1934 tarihinden iti
baren tatbik edilecektir. 

Ağaç (zihayat. Küçük ve büyük). 
Araba (çocuklara mahsus) 
Araba (el arabası. Sökiilm emiş) 
Asma çubuğu (zihayat) 
Ayna (çerçeveli ve mobilya halini iktisap elmiş) 
Banyo (demir, çelik, tahta) 
Mobilya (kerevet minderi er. Sökülmemiş) 
Dut yaprağı 

Eşyayı beytiye (dolap, konsol, döşeme, gardroo ve emsali ha-
cimli eşya) · 

Fıçı (boş ve cesim bombalar) 
Fidan (garsedilecek zihayat fidanlar} 
Hasır mamulatı (her nevi) 
Hububatsapları (tazyik edilmemi$) 
İpek kozası 
İskemle (sökülmemiş) 
Kamış (boyalı veya mamu 1) 
Karyola (somyalı. Sökülmemiş) 
Kızak (ağaç ve madeni. Hayvanla cerrolunurJ 
Koza (taze, kuru, delik, İpek kozaları) 
Koza talaşı (ipek böceği kozası artıklan) 
Lavabo ve emsali 
Mantar şişe tıpaları 
Ot (kuru ve tazyik edilmemiş) 
Pamuk (tazyik edilmemiş) 
Peynir (taze, tussuz) 
Saman (tazyik edilmemiş) 
Sandalye (sökülmemiş ve portatif olmıyan) 
Saz (boyalı saz ve kamışlar. Demet halinde) 
Sepet (müzeri'en lüks sepetler) 
Süt ve mamulatı (taze) 
Süpürge (her nevi) 
Talaş (tazyik edilmemiş) 
Tereyi)ğı (taze ve tussuz) 
Yaprak (zihayat. Dut yap rakJan gibi) 
Yosun (tazyik edilmemiş) (6599) 

1200 ton Katran yağının kapalı zarfla münakasası 
20-11-934 salı günü saat 15 te Ankara'da idare binasında 

yapılacaktır. Fazla tafsilat Haydarpaşa ve Ankara vezne· 
]erinde on beşer liraya satılan şartnamelerde vardır. (6443) 

6949 

Enkaz Satışı 
Tayyare Cemiyeti İstanbul Vilayet 

Şubesinden: 
Laleli Apartımanları arka smda Cemiyetin malı bulunan 

Çukur çeşme hamamı enkazın m pazarlık suretile satılması 
Teşrinievvelin 17 inci Çarşam ha gününe tehir edilmiştir. Ta
liplerin (900) lira muhammen bedel üzerinden yüzde yedi 
buçuk teminatı muvakkate ile mezkôr günde ve saat 10 da 
Cağaoğlundaki Şubemiz Merkezine müracaat etmeleri ilin 
olunur. (6433) 

Merkezi Umumisinden: 
Eskişehir Hilaliahmer anbarında: 

Bakır kazan, Ot ve Kıl fırçalar, h11lat, başlıklı eğer ta~ 
11 Teırinievvel 934 tarihinde aatılacağından talipleri• mir•~ 

Nafıa Vekaletinden: 
Derinced travers fabrikası yanı~da İnşa ettirilec~ 

ve muhammen bedeıı (34000) lira bulunan 10 adet 
palı zarf u,,u]ü ile münakasay a konmuştur. Müıt 
3-11-i 934 tarihine müsadif cumartesi günii saat 15 det[ 
lel f~üsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliplerin 
rini cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikası ve 17o0 
muvakkat teminatlarmm Mal sandığına yatırıldığına 
lan makbuz veya Milli bir ban kanın kefalet mektubu . ~ 
likte aynı gün ve saate kadar Komisyona verınelen 
dır. Talipler bu husustaki münakasa evrakını (25) lir• 
kabilinde Ankarada Vekalet l\1alzeme Müdürlüğündd 
darik edebilirler. (6457) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---[. 

Selimiye Fırka Satınalma ..d 

Komisyonund~ 
Selimiyedeki hayvaDatın ihtiyacı için kapalı zarfla 

kasaya konulan 275000 kilo saman ve 330000 kilo ~ 
zuhur eden istekliler arasında verilen fiat kumandanb .. '!' 
halı görüldüğünden bir hafta sonraya yani 17-10-9.>" ı 
şamba günü saat 14 de pazarlık suretiyle ihalesi uı•' 

tır. İsteklilerin teminatları ile birlikte Selimiyede Af1 
tmalma komisyonuna müracaatları. (6562) 

Jandarma Umum Kumanda ~ 
Ankara Sa tın alma komisyonud• 
Kapalı zarf münakasasmda verilen fiatm haddi layi 
mamasından dolayi (450) kilo klor maiyeti kinin komP" 
nin pazarlıkla satın alınması icabetmiş ve p8' 
15-10-934 pazartesi günü saat on birde yapılması tespiJt'ıı 
muştur. İsteklilerin teminat makbuz veya banka mekt 
birlikte pazarlık gün ve saattinde Komisyonumuza müt' 
etmeleri. (6456) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--....it 

•• 
Universite Rektörlüğündenı 
Üniversite Fen ve Edebiyat Fakültelerinin İşgal 1 

Zeynep Hanım binasının" çatı tamiri olbaptaki şartnaıı' r 
tevfikan 20-10-1934 cumartesi günü saat 15 de. ihale y 

mek üzere pazarlıkla münakasaya konmuştur.Talipler bd.fl 
üniversite Mübayaat Komisyonuna müracaatla şartıP' -
ni tetkik edebilirler. (6557) _,,;tJ 

a 

Selimiye Fırka Satınalma ; 
Komisyonunda-

Selimiyedeki kıtaatın ihtiyacı için pazarlık ıuretil~ z 
alınmasına karar verilmiş olan 5000 kilo soğan yevnıt' 
kôrde talip zuhur etmediğinden bir hafta sonraya tali" I 
rek 13-10-934 cumartesi günü · saat 14 de pazarlığı yapıl' ( 
tır. 

Ve yine mezkôr lataat için açık eksiltme • 
7. 10-934 tarihinde ihalesi icr a olunması lizun gelen . 
kilo kuru fasulya ile 1 1000 kil o nohut için çıkan İste , 
rasmda verilen fiat haddi layik görülmediğinden ihale.ı 
hafta sonraya yani 14-10-934 Pazar günü saat 14 de ih 
zatılmıştır. İsteklilerin teminatları ile birlikte Selirniyel 
tmalma Komisyonuna müracaatlan. (6546) 

inhisarlar U. MüdürlüğündeO 
3 ila 10 kiloluk 321 adet Hasırlı Damacana : Kabataşt• 

vazım anbarında. 
Tahminen 7214 kilo İskarta kaneviçe parçaları : fi 

deposunda. f' 
Tahminen 350 kilo İıkarta Kınnap parçalan : 

deposunda. 
Tahminen 282 kilo İp parçaları: Fer'iye deposunda. 

Yukarıda. yazıJı dört kale m eşy~ pazar~ ~ureti11•1 
lacağından taliı;ılerın 21-1?-9 34 t.a~e !°usa<!if ~at V 
ıaat 10 onda yüzde 15 temına tlarıyle bırlikte Cıbalide 
zım ve mübayaat Şubesine müracaatları. (6554) ~ 

40,000 kilo sigara ve pak et makinesi kolası. 
2,000 adet Süpürge. _,4 
Yukarıda nev'i ve mıktar ı yazılı malzemenin J>VI 

14-10-934 tarihine müsadif pazar günü ıaat 15 te ict~ 
nacaktır. Taliplerin yüzde 7 ,5 muvakkat teminat akçe ti! 
birlikte Cibalide Levazım mü bayaat Şubesine mürac(6'1 

(84) adet yangın söndürme baltası ile (500) kil~ l 
sabunu satın alınacaktır. Taliplerin şartnameyi gör iJ. 
sonra ı>;azarlığa iştirak etmek üze~e ~~zde 7,5) teıfl(1 
riyle beraber (15-10-934) pazartesı gunu (saat 15) te 
lide Alon, Satun Komisyonun a müracaatları. ( 6242) ..../ 

Selimiye Fırka Sahnalma 
Komisyonund•' 

Selimiyedeki kıt' atın ihtiyacı İçin müstacelen 1~ 
lo Bulgur, 10000 kilo Patates ve 5000 kilo Nohut~~~ 
hkla ıatm almacaktır. İsteklilerin teminatlariyl b1'J' 
14-10-934 pazar giinü saat 14 de Selimiyede satJ11 
komisyonuna müracaatlan. (6561) 
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sip· ·ol Necati Grip, nezl~, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. Deposu: 
Bat.çekapıda Salih ti e 

• • • 
1. Fırka kıtaatı hayvanatı 

liyacı icin (310) ton Yulaf 
pah za~fla satrn alınacak· 
· İhalesi 27 Birinci Teşrin 

34 cumartesi giinü saat 15,30 
1dır. Taliplerin şartname 
e nümunesini görmek üzere 
~r gün ve ihale zamanından 
vvel temin,.• J teklifname· 
rile beraber Fındıklıdaki Ko 
i yonda hazır bulunmaları. 
56) (6214) 6822 

* • • 
İstanbul Kumandanlığı la

'at hayvanatı ihtiyacı için 
00 yem torbası 500 gebre 500 
lafrang. ka§ağı 500 tımar fır· 
sı 500 kecc belleme pazarhk
alınacakhr. İhalesi 11·l0-

34 perşembe günü saat 10-
ır. Taliplerin nümune ve şart
arncyi görmek üzere Fmdık
da satınalma komisyonu a 
üracaatlan ve ihaleye iştirak 

deceklerin de vaktinde temi
atı n:.uvakkateleriyle birlik-

e hazır bulunmaları. ( 173) 
(6529) 7026 

••• 

İstanbul Kumandanlığı em 
ir:deki lataat hayvanatı ihti
acı için evvelce ilan edilmiş 
lan 521 ton kuru ota veril
iş fiat pahalı görüldüğün-

en yeniden paz••hkla satın 
macakhr. İhalesi 11 1.Teş· 

in 934 perşembe günü saat 
15,30 dadır. Taliplerin şartna

e e nümunesi.ni görmek Ü· 
ere her gün ve teminat mak
uzJarile o gÜn vaktinden ev· 
el Fındıklıdaki Komisyonda 

hazır bulunmaları. (180) 
(f.598) --------. Deniz yolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri : Karaköy KÖpriibatı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdanade 

~-- Han. Tel 2274(1 ·---

ersin sür'at yolu 
ANAF ARTA vapuru 11 Bi
rinci Te,rin PERŞEMBE 
11 de Sirkeci rıhtımından kal
kacak, Gidi,te İzmir, Antalya, 
Alanya, Anamur, Mersin, Pa
Yasa. Dönütte bunlara ilaftlen 
Ta,ucu, Çanakkale, Gelibolu'ya 
uğrayacaktır. (6523) 7037 -
Ayvalık yolu 

ANT AL y A vapuru 10 Birin
ci T~rin ÇARŞAMBA 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak-
tır. (6524) 703E 

TRABZON 
Sürat yolu 

GOLCEMAL vafuru 11 Bi
rınci Te?rİn PEk.!'.>'"-M~ 20 
de Galata rıhlımıri'rlan k lka
cak. Gidi,te İneboiiı, Sam•un, 
Ord_u, Gireson, Trabzon, Rize, 

l Hopa'ya. Dönüşte bunlara ilıi.· 
v ten Pazar. Of, Polathane'ye 
u r ır. (6568) 

artın yolu 

istiklal Lisesi Müdürliiğiinden: ADA AZARI 
1 _ HenOz kadrosu c!olmıyan birkaç aınıf içia kız Te erkelı: leylı vo nehari talebe kaydına deTam 

oluamaktadır. TÜRK TiCARET BANKASI 
Merkezi Adapazarı 2 _ K•yıt için heri Ün saat oadaa oa yediye kadar müracaat edilebilir. 

lstanbul şubesi: Dördüncü Valafhan zemin kat Tel.22042 lateyealere, mektebin kayıt ş1rtlarıaı bildiren tarifname g&nderilir. 
Komisyon ve ticaret kısmı : Tel.: 23623 Adres: Şehudeba~ı, Pcliı merkezi arkası. Tel. 22534 (3106) 6766 
Galata şubesi Tel.: 43201 

' 
____ , _____ .,_ _____ , 

İs~~nbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. _ 
Üsküdar Şubesi Tel.: 60590 
itimadı Milli Tel.: 41937 

SERMAYESi: 1,200,000 
Corludaki kıtaat ve mües- 1 

sesat ihtiyacı için açık müna
kasa ile 2300 kilo Zeytin da
nesi alınacaktır. Münakasa 
günü 13-10-934 cumarte~i. 
saat 15 tedir. Evsaf ve şeraıtı
ni görmek isteyenlerin her 
gün ve münakasaya iştirak e· 
deceklerin belli gün ve saatle 
teminatlarile birlikte Çorlu
daki Kom:syonumuza müra· 
caatları. (285) (5961) 

6717 . " . 
Kıt'ııt ihtiyacı için (37500) 

kilo sade yağı kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. 1-
hales{ 10-10-934 çarşamba 
günü saat 10 da yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek İste· 
yenler lstanbul Levazım A
mirliği Satmalma komisyonu 
Reisliğine iştirak etmek İste
yenler ihale günü saatinden 
~vvel teminat ve teklifleriyle 
birlikte Burnova Askeri sa
lmalma komisyonuna gelmele
ri. (286) (5958)• 

6718 
• • • 

Garp Hd. Kumandanlığı ef
radının bir senelik ihtiyacı o
lan ve aşağıda yazılı erzak 
25-9-934 tarihinden itibaren 
11-10-934 tarihine kadar mü
nakasaya konmuştur. 1 1-10-
934 tarihine müsadif perşem. 
be günü saat 14 de Sade yağ
lar kapalı, gaz ve sabun ve sai
re açık münakasa ile ihale o· 
lunacağmdan taliplerin yüzde 
7,5 teminat akçeleriyle belle 
gÜn ve aaalte bulunmaları Ye 
teraiti öğrenmek iateyenlerin 
her gün satmalma komisyonu
na müracaatları. (289) 
(5963) . 

Kilo 
8000 
8000 
3000 
7000 

10000 

Sadeyağı 

Sade yağı 
Zeytin yağı 
Gaz 
Sabun. 

"' . . 6719 

Bin Yedi Yüz Kırk Yedi 
ton değirmi saz Li.nyit kömü
rü kapalı zarf usulile ihalesi 
13 T eşri.nievvel 934 cumartesi 
giinü saat 14 tedir. Şartname 
sureti musaddakasmı görmek 
üzere İstanbul Levazım Amir
liği Satınalma Komisyonuna 
müracaatları ve ihale günü 
vakti muayyeninden evvel te
minat ve teklif mektuplarını 
makbuz mukabili.nde Ankara 
Levaznn Amirliği Satınalma 
Komisyonu Riyasetine ver-
meleri. (290) (5964) 

6720 
• • • 

Çorludaki kıtaat ve müease-
sat ihtiyacı içi.n aleni münaka
sa ile dokuz bi.n dört yüz sekiz 
kilo nohut alınacaktır. ihale 
tünü 20 Birinci Teşrin 934 cu
martesi günü saat 15 dedir. 
Evsa.f ve şeraitile nümunesini 
ı:örmek İsteyenlerin her gün 
ve talip olanların belli gün ve 
saatte teminatlarile birlikte 
Komisyonumuza müracaatla-
r;. (321) (6139) 

6735 
• • • 

1/ize kıt'atmın ihtiyacı olan 
5096 kilo sabun .:ıazarlıkla iha 
lesi 16-10-934 saat 15 tedir. 
Evsaf ve şeraitini öğrenmek i· 
çin taliplerin belli gün ve saat 
te teminatlariyle birlikte Vize
de &atınalma komisyonuna mü 
racaatları. (388) (6534) 

7028 
* .. \\o 

Pınar hisar kıtatının ihtiyacı o 
lan 4091 kilo sabunun ihalesi 

16-10-934 saat 15 tedir. Ev- 1 
saf ve şeraitini öğrenmek için 
talipler her gün ve pazarlığa 
iştirakları için belli gün ve saat 
te teminatlariyle birlikte sa
tmalma komisyonuna müra-
caatları. (390) (6535) 

7029 
• * • 

Bayramıçta Fırka ihtiyacı 
için sekiz yüz bi.n kilo kuru 
ot ile sekiz yüz altı bin kilo sa
man ve yirmi bir bi.n yedi yüz 
elli adet Marsilya kiremidi ve 
yediyüz seksen ad.et makya ki
remidi 14-10-934 pazar günü 
saat 15 de pazarlıkla satın alı
nacağından taliplerin Bayra· 
mıçta satmalma komisyonuna 
müracaatları. (389) (6537) 

7030 . .. ~ 
Vize ve Pınar hisar kıt'atı ih 

tiyacı için aşağıda cins ve mık
tarı yazılı erzak ve yem satın 
alınacaktır. ihale günü 14. 10-
934 saat 15 le dir. Taliplerin 
teminatlariyle birlikte belli 
gÜnde Vizedeki komisyona mü 
racaatları. (387) (6498) 

Kilo 
9951 

55519 
50000 
44561 
45291 
96156 
12364 

Bulgur: 
Odun : Pınar hisar 
Kuru Ot: 
Saman : 
Kuru Ot: 
Arpa 
Bulgur: 

• • • 

Vize 

6999 

Pınarhisar kıt'atmın ihti
yacı olan 13000 kilo Patates 
pa-ı:arhğı 16-10-934 saat 15 le 
dir. Evsaf ve şerait eskisi gi
bidir. İsteklilerin belli gün ve 
.. , tte teminatlar

0

yle birlikte 
kom;syonumuza nıuracaatla-
n. (397) (6591) 

• * • 
Vi:ı:e kıt'atmın ihtiyacı 

olan 14662 kilo patates pazar
lı<•ı 16-10-934 saat 15 tedir. 

<> 

Evsaf ve şerait eukisi gibidir. 
lsteldilerin belli giin ve saatte 
teıninatlariyle birlikte komis
yonumuza ınuracaatları. 

(398) (6592) 

*. * 
Pınarhisar kıt'atmm ihti-

yacı olan 9222 kilo gaz pazar
lığı 16-10-934 günü saat 15 
tedir. Evsaf ve şerait eskisi 
gibidir. İsteklilerin belli gün 
ve saatte teminatlariyle birlik
te komisyonumuza müracaat-
ları. (399) (6593) 

• • • 
Pınarhisar kıt'atının ihti

yacı olan 4940 kilo kuru so
ğan pazarlıffı 16-10-934 gü
nü saat 15 tedir. Evsaf ve şe 
rait eskisi gibidir. İsteklilerin 
belli ~ün ve saatte teminatla
riyle birlikte komisyonumuza 
müracaatları. ( 400) ( 6594) 

• • • 
Vize kıt'atmm ihtiyacı o

lan 26615 kilo Fasulye 7861 
kilo Mercimeğe verilen fiat pa
halı görüldüğünden on gün 
temditle pazarlrğı 14-10-934 

.li&Zar giinüne talik edilıniıtir. 
:.rp.,Jipferin Komiayonumuza 
lt'Üraeaatları. (410) (6575) . . .. 

ihtiyat akçası : 1 3 O , O O O 
ŞUBELERi 

Bandırma, Bartin, Bilecik, Biga, Bolu, Bozöyük, Bursa, Düzce, E•k~e
hir, Hendek, lzmit, Karamu •al, Kütahya, Mudurnu, M. Kemal Paşa 
Galata, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, Usküdar, 

Yenişehir . 
Müsait şartlarla mevduat, ha vale kabul eder. Tahsile senet 
alır. ikraz muamelesi yapar. Mevduat faizleri müdiriyetle 

görüşülerek tesbit edilir. 
Komisyon ve ticaret kısnu her nevi emtiai ticariye 

satışma delalet eder. 
(iTiMADI MlLLI) Kendi sigortasıdır. 6654 

Edirne Jandarma Efrat 
Mektebi Kumandanlığındanı 

Edirne Jandarma Mektebinin 9000 lira bedeli keşfi ile 
tamiratı yapılacağından 7-10-934 tarihinden itibaren (20) 
gün müddetle kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Mü 
nakasaya iştirak edeceklerin şeraiti anlamak üzere Nafıa Baş
mühendisliğine ve münakasaya iştirak için de 27 -10-934 cu· 
martesi günü saat (10) da Edirne Merkez Malmüdürlüğün
de toplanacak komisyona müracaatları ilan olunur. (6402) 

6920 

İstanbul Yeşilköy Tohum lslih 
Is esyonu Müdürlüğünden: 

1 - Y eş!l'r:>yde Tohum Islah istasyonu için yaptırıla • · 
cak (6864) lira (69) kuruş bedeli keşifli Ahır, samanlık ve 

müstahdimin odaları İnşaatı k:ıpalı zarf usuliyle, 21 ırün müd - · 
detle eksiltmeye konulmuştur. 

1 

2 - Şeraiti anlamak v,ke _ifnamesini görmek İsteyenle • 
ri.n lstanbulda Vilayet Muhasebeciliğine, Yeşilköyde Tohum 
isl'ih istasyonu müdürlüğüne her gün müracaatları. 

3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin teklif mektupları, 
% 7 ,5 hesabile teminat akçeleri veya Banka mektubu kanuni 
vasıfları haiz olduklarına dair ehliyetnameleriyle birlil{te ihale 
günü olan 21 teşrinievvel 934 tarihi.ne tesadüf eden Pazar gÜ· 
nü saat On dörtte Istanbul Vilayet Muhasebeciliğinde müte -
şekkil komisyona müracaatları. (6241) 6762 

1. EVKAF MUDIRIYETI ILANLARI 1 
Şişli, Meşrutiyet, Ehe kız S. 26 • 28 No. lu Valde apart· 
manınm 4 No. lu dairesi 

Haydarpaşa hastanesinin 
tamiratı kapalı zarf usulile mü 
-:.kaaa:va konulmuttur. lbal07 
si 27-10-934 cumartesi gü
nü saat on birdedir. Taliplerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasasma iştirak 
edeceklerin belli gün ve saat
ten evvel teklif mektuplarını 
Ankara'da M. M. Vekaleti Sa
tınalma Komisyonuna verme· 

Tokat Garnizonunun sene- 2 
lik ihtiyacı için münakasaya 
konulan 132 bin kilo ekmek
lik ununa, 3025 kilo sade yağı
na verilen fiat komisyonca ga- 4 
li görüldüğünden 1-10-934 
tarihinde yeniden ihalesi yapıl 5 
mak üzere bir ay müddetle mü 6 
nakasanm temdidine karar ve
rilmiştir. Taliplerin komisyo

3 

Paşabahçesinde Çınar caddesinde 3 No. lu oteli.n ön 
kısmı 
Galata, Şahkulu, Yüksek kaldırımda 518-458 No. lu dü1' 

leri. (356) (6347) 
6829 . ' ' 

Pınarhisar kıt'atmın ihti 
yacı olen 420 kilo beyaz pey
nir pazarlığı 4-11-34 saat 15 
tedir. Evsaf ve şerait eskisi gİ· 
bidir. isteklilerin belli gu"'n ve 

na müracaatları. (416) 
(<i576) 

• • • 
saatte teminatlariyle birlikte v· lat' 

ıze atmm ihtiyacı 
komis}•.:>numuza müracaatla- 57 I kilo kuru soğan pazarlığı 
ı:ı. (401) • • • (6595) 16-10-934 günü saat 15 tedir. 

Ordu Baytariye ihtiyacı j. Evsaf. ve .şerait eskisi gibidir. 
lsteklılerın belli gün ve saatt çin 19 kalem cam porselen ve t · I . e 

madeni mevzuat ile ampul ve emınat anyle birlikte komis-
ıerum şişeleri kapalı zarf usu· yonumuza müracaatları 
Jile satın almacaktır. İhalesi <393

) (6SsG) 

30-10-934 salı günü saat 14 Pınarhisa; İa;'atmm ihti-
de İgoa edilecektir. Talipler ev yacı ol~n 2026 kilo Toz teker 
saf ve şartnamesini görmek Ü· paz!lrlıgı 16_10_934 saat lS 
:.:ere her gÜn öğleden sonra ve t d E e ır. vsaf ve şerait eski · 
n•Ünakasaya iştirak edecek- gibidir. İsteklilerin belli .. 81 

ferin ihale gün ve saatinden . gun 

kan. 
Küçük Mustafapaşa, Molla Hüsrev, Şerefiye S. 34 No.Iu 
dükkan. 
Çakmakçılarda Sünbüllü han üst katında 34 No. lu oda. 
Kasımpaşa, Gazi Hasan Paşa, dere boyunda 22 No. lu 
ahır. 
Yukarıda yazılı emlak 93 5 senesi Mayıı nihayetine ka· 

dar kiraya verileceğinden müzayedeye konmuştur. Taliple
rin 13-10-934 cumartesi günü saat on beşe kadar Evkaf Mü
dürlüğünde Vakıf Akarlar Kalemine müracaatları. (6281) 

6796 

Jandarma Umum Knmandanlığı 
Ankara Satınalma Komisyonundan: 

Mevc~t nümune ve evsafına uygun olma}( şartile 
(43630) çıft sarı kundura kapalı zarf usulile 26-10-934 cu-

. martesi günü saat onda satın alınacaktır. Şerait ve nümune 
ve evsafını Komisyonumuza ve lstanbulda Jandrama mua 
yene Heyetine müracaatla görmeleri ve münakasaya iştirali 
için ilk teminatmm malsandığ ma yatırdığını nabk makbuz 

~ veya banka mektubu ile münakasa gün ve saatinde Komiıyo 
1 numuza gelmeleri. (6307) 6914 

1 klif ve saatt.e temınatlariyle bı"rlik-
cvve te ve teminatlarile t k kömürü satın alınacaktır. Pa-
h. e omısyonumuza müracaat-ırlikte M. M. Vekaleti Satın- 1 (39 zarlık günü 15-10-934 saat 

2055 kilo Salçaya ihale günün 
de talip çıkmadığından pazar• 
lığa konmuştur. Pazarlık gÜ· 

ni! 15-10-934 pazartesi günü 
saat 16,30 dadır. Evsaf ve §e· 
raiti eskisi gibidir. Pazarlığa I 
İştirak edeceklerin belli gün 1 
ve saatte teminatlarile Çor- r 
ludaki Komisyonumuza mü· t 
rc><"aatları. (406) (6581) ) 

1 K · arı. 2 ) (6587) ama omısyonuna müracaat- ' 15,30 dadır. Evsaf ve şeraiti 
ları. (404) (6585) · Vize kt~ t• • ·h · ı;P.rmek İsteyenlerin her gün 

ı a mm ı tıyacı için 
28 kal * • * 2456 kilo toz •eker pazarhg~ı pazarlığa İştirak edeceklerin 

em muhabere malze· 18 10 " b 11" ·· · 1 · -934 . per embe gun·· u·· " ı gun ve saatte temınat a· mesine yine talip çıkmadığın- ·ı b. I"kt ç I daki K · 
d k saat .. 15.te.dır. Evsaf ve "eraı"t l"J e ır ı e or u omıs-an le rar pazarlıg~ a korunu• ki .. ·· l 

" e.s .s.ı gıbıdir. İsteklı"lerı·n bel- yonumuza muracaat arı. tur. Evsaf ve şerait eskisi gİ- l (407) (6579) 
bidir. Pazarlrğa iştirak edecek b" 'tkn ve saatte teminatlariyle 
lerin belli gün ve saatte temi- ır le komisyonumuza mü- • • • 1 
n< tlarile Çorludaki Komisyo- racaatları. (394) (6588) Kapalı zarfla alınacak 140 
na müracaatları. (413) v· "'. • ton yulafa muayyen ihale gÜ-
(6577) ıze krt'atmm ihtiyacı nünde talip çılanadığından pa 

olan 7861 kilo mercimek pa- zarlığa konmuştur. Pazarlık 
11· k , • • • zdi~rhğı 14-10-934 saat 15 te- gi'nü 15-10-934 pazartesı· 
~ ıze ıt atının ihtiyacı ~lan E f 

11027 kilo gaz yağı pazarlığı .r.. vsa ve ferait eskisi gİ sı at 15 dedir. Evsaf ve şeraiti 
16-10-934 günü saat 15 tedir. hıdır. İste!clilerin belli gün ve eskisi gibidir. Pazarlığa İşti-
E f saatt.e temınatlariyle birlikte rak edeceklerin belli gün ve \'sa ve şerait eskisi gibidir. k 
l omısyonumuza müracaatları .• • '.ıotlc. teminatlarile Çorluddki steklilerin belli gün ve saatte (395) 
teminatlariyle b!rlikte komis- , • • • (6589) ~:~)yona müracaatla(~80) 
ynumuza müracaatları. (396) • Çorludaki Askeri Haatane- * • * 

(6590) si ihtiyacı için 82 tonluk kok Açık münakasa ile alınacak 

• • • ) 
Çorludaki kıtaat ihtiyacı i

çin altmış ton kok kömürü pa• 
zarlıkla satın almacaktır. Pa
:ıarlık giinü 15-10-934 saat 
16 dadır. Evsaf ve şeraitini 
grrmek isteyenlerin her giin 
pazarlığa iştirak edeceklerin 
belli gün ve saatte teminatla
rile birlikte Çorludaki Komis
yonumuza müracaatlarL 
(408) (6583) 
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ŞURUBU 
Zaafı umumi, kansızlık ve kemik hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. Çocuklar, gençler genç kızlar ve ihtiyarlar her yaıta istimal edebilirletı 

.................. ~ ..................................... ~ ............ ... 
RADYOLİN 

En Buyuk sergilerde 18 diploma 
48 madalya kazınmıştır. 

Böyle güzel difler yalnız 

RADYOLİN 
kullananların 

dişleridir. 

o:ş tabipleri diyorki: 

" Diılerin ve ağızın sıhhati sabah 
• · -kşanı Jl'Ü'tiJe 2 defa clişlerl temizlemekle kabild 'r •. , 5854 ----·----· 
Maliye 1 öf ettiş 
Muavinliği imtihanı 

Maliye teftiş heyetinden: 
35 lira maatlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 17 T et· 

rinisani 1934 tarihinde imtihan yapdacaktır. _, 

Aranan şartlar şunlardır 
1 - Memurin kanununun dördüncü maddeıinde 

yazılı evsafı haiz olmak, 2 - 1 Kanunusani 1934 tari· 
hinde 30 dan yukarı yatta bulunmamak, "asgari yaş 
kaydı yoktur,, 3--Mülklye mektebinden,Hukuk Fakül
teıinden, Yükıek Ticaret ve iktisat mektebinden veya 
bunlara mümasil aynı derecedeki.l>ir ecnebi mektepten 
mezun olmak, 4 - Ahlak ve ıeciye itibarile şayan1 
itimat olduğu bittahkik anlaşılmak. 

imtihana talip olanlar 31 Teşrinievvel 1934 tari· 
hine kadar Ankarada Maliye Vekaleti T eftit Heyeti 
Reialiğine arzuhalla müracaat edeceklerdir. Arzuhale 
§U veıikalann raptı lazımdır. 1 - Nufus cüzdanı ve 
adres, 2 - Kendi el yazdarile tercümeihal hülasası, 
" Memuriyette bulunanlar müddet ve sureti hizmetle
rine dair reımi veaika raptedeceklerdir. 3 - Aıkerlik
lerini yaptıklarına veya tecil edildiklerine dair veıika, 
4 - Mektep şahadetnamesi veya taadilmamesi, 
5 - Sağlam ve yolculuğa mütehammil olduklarına dair 
hükUmet tabibinin raporu. 

Talipler tahriri ve tifahi olmak üzere iki imtihana 
tabi tutulacaklardır. Tahriri imtihan Ankara'da ve lı
tanbul'da ve muvaffak olanların şifahi imtihanı da An
kara'da yapılacaktır. · 

imtihan programı 
1 - Maliye: 
A - Bütce "ihzan, tatbikı, taıdiki ve kontrolu,, 

Muhaıebei Umumiye kanunu ahkamı, 
B - Vergi nazariyeleri, teklif uıulleri vaartalı ve 

vas.rtuız vergiler "Sedüllü vergiler, veraıet vergileri, 
istihlak üzerinden alman vergiler, giimrük, inhisarlar, 
harçlar ,, Tü.~ciyedeki vasıtalı ve vasıtaıız vergiler, 

C - Maliyemizin Varidat ve Muhasebe tetkilatı, 
D - lıtikraz nazariyeleri, tahvil amortiıman, 

Türkiye düyunu uınuıniyesi, 
2 - iktisat : "İstihsal, tedavül, inkısam ve istih· 

lak bahisleri ,, 3 - Mali ve ticari hesap, faizi ha.it, 
faizi mürekkep, iskonto faizli hesabı cariler. 4 - Hen· 
deıe, satıh ve hacim mesahaları, 5 - Ticaret usulu def
terisi " esaslı ve pratik maliimat ,, 6 - Hukuku idare 
Memurin muhakematı kanunu, Ceza muhakemeleri 
usulü kanununun tahkikat usullerine müteallik hü· 
kümleri, ceza kanununun memur suçlarına ait kısmı, 
kanunu medeni ve borçlar kanunile ticaret kanunların
dan maliyeyi alakadar eden ahkamı, 7 - Türkiyenin 
tabü, iktisadi, coğrafyası ve tarihi hakkında maliimat, 
8 -- Fransızca "imla ve tercüme,, imtihan neticeıin
de müfettit muavinliğine alınanlar üç sene sonra yapı
la~k e~~~~t imti~~da muvaf~ak olurlarsa Maliye 
mufettı§ligıne tayın edilecek ve bar ıene staj için A vru
paya gönderileceklerdir. (6315) 6915 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu Relsliğindenı 

330 Adet Simenı Marten çeliksaç lavha : Açık ekailtmesi 25 
Birinci tetrin 934 Perşembe günü saat 14 de. 

1 ~det .Pleyt ve teferrüatı : Açık ekıiltnıeıi 25 Birinci 
Tqriiı 934 Pertembe günü saat 15 de. 

Cins ve ~ktarları yukarda ya~ılı iki kalem eıYa hizala
rında yazılı gun ve saatte açık eksıltme ile alınacağından 
ıartn~esini almak iıteyenlerin her gÜn ve eksiltmeye gire
ceklerın de o gün ve saatte Kasımpaşada kain Komisyona mü
racaatları. (6274) 

Yeni icat !!J 
Mavi çelikten 

N A V Y 
Tıraı bıçağı 

Bir tecrnbe lrifidir. (2779) .... ı. 
6661 

.. - Dr. l H SAN SAM l -~ 

Gonokok Aşısı 
Beboğukluğu ve ihtilatlanna kartı 

pek tetirli ve taze atıdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. 

5923 

1 Aıker! fabı"ikalar ilanları 1 
Askeri fabrikalan için aşa

ğıda yazılı 7 kalem malzeme 
pazarlıkla mübayaa edilecektir. 
Talip olanların nümuneleri 
görmek ve pazarlığa girmek ü
zere 11 - 10 - 934 Perşembe 
günü saat 14 de Bakırköy Ba
rut Fabrikalarında Satınalma 
Komiıyonuna müracaatları. 

900 
300 
430 

1600 

150 
130 
30 

(6485) 
kilo beygir kılı 

,, keçe çiviıi 
paket ağaç vidası 
kilo rule halinde be~-.: 
ambalaj kağıdı genit -
lik 90 Cm. (nümunesi· 
ne göre) 
kilo pirinç tahta viduı 

,, uzun sarı çivi 
,, kısa aarı çivi 

• • • ·-ı 

Bakırköy Barut fabrikaları 
muhafız efradının temini iqe
leri için atağıda yazdı (10) 

kalem erzak pazarlıkla mübaya
a edilecektir. lıteklilerin 11 -
10 • 934 Pertembe günü saat 
(14) de Satmalma Komisyo • 
nuna müracaat eylemeleri. 

,(6486) 

Kışın arız olan 
Sancıları tedavi için ••• 

Romatizmadan ve sair mafsali 
sancılardan muztarip olanlar kıtm 

hulülü ile daha fazla ağn hiaaecler • 
ler. Ağrılan, kendilerine kıım hu
lülünü alaimi ceviyye cetvellerinden 
daha İyi haber verirler ..• ilk ande Al
lcock yakılarına müracaatJe aancı • 
lann teveaaüüne mini olunuz. Gayet 
baait olan bu tedbir, ıstırabınızı tes
kin edecektir. Bir Allcock yakısı 

tabii tarzda ve ayni zamanda diziniz 
veya kol dirseğiniz bir yere çarptığın
da sevki tabii ile yaptığınız uvma ha
reketinden daha müessir bir surette ıc
rayı teair eder. Ağnyan mahal etrafı
na kanı tehacüm ettirmekle daimi bir 
hararet tevlit, sancıyı tes.kin ve ensice 
ve mafsallarda temerküz etmit zehir
lerin ihracını teshil eder. Bütün gün 
mahallinde bulundurabilirsiniz. Ha • 
raret tevlit etmesi haaebile Allcock 
yakılan; bel ağrılan, romatizma, nev
ralji, Adale sertliği, böbrek sancıları 
ve sağuk algınlığını teskin ve tedavi 
eder. Bütün eczanelerde 40 kw-ufa 
satılır. 

MÜHİM: Taklitlerinden sakın
: mak için Kartal markalı ve kırmızı 

. daireli ALLCOCK yakılannı muaır

ren isteyiniz. 

MUAYENEHANE NAKLİ 
Dit tabibi 

Mehmet Necati 
Yeni postane karıısmdaki muayene
hanesini Taksim tramvay durağı kar· 
ıısında Kamer palasa 1 inci kata 
naklebnittir. Yeni telefon : 49313. 

6930 (3241) 

VAPURCULUK 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

IST AN BUL ACENT ALIGJ 
Limmt Han, TelJon: 22925. 

Karabiga yolu 
3- CUMARTESi ve ÇAR
ŞAMBA günleri aaat 20 de Top. 
hane nhtmıından bir vapur blkar. 
Gicliı ve tlönütte mutat iokelelere 
ufrar. 

lzmit yolu 
CUMA, PAZAR, SALI, 

ÇARSAMBA, günleri bir vapur 
aaat 9 da Tophane nhtunından kalk•. 

lmroz yolu 
Her PERŞEMBE günü Topha

ne nhtunından aaat 18 de bir va. 
pur kalkar. Gidit ve dönüıte Gelibo
lu, Lapıeki, Çanakkale ukelelerine 
uğrar, 

Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarları 
Beyoğlu şubesi 14 Birinci teşrindl 

Yeni mağazada açılacaktır 
Yeni mağaza, İstiklal caddesindı 

Tünele doğru 
giderken sağda 320 numaradır 

Eski mağaza, nakil muamelesi içi 
bugünden itibaren kapatılmıştır 
Acele alacağınız eşya varsa Bahçekapı 
ISTANBUL YERLi MALLAR PAZARI~ 
müracaat etmeniz rica olunur. 

Istanbul Sıhhi Müesaeseler Satı 
alma Komisyonu Reisliğinden: 

·12089 lira 89 kurut bedeli keıifli Heybeliada Sanato 
mu ara paviyonu inşaatı olbap taki proje, tartname ve ket' 
ri mucibince ve 23 Tetrinievv el 934 salı günü saat 14 te 
palı zarf usuliyle muamele yap ılınak üzere münakasaya 
muttur. Proje ve tartnameleri görmek, mahallen tet · 
yapmak ve fazla izahat almak isteyenlerin mezkiir müe 
seye ve münakaıaya girecekle rİn de belli gün ve saatte ko 
yonumuza müracaatları. l6160) 6 

Gümrük Muhafaza Umu.-ı 
Kumandanlığı lıtanbul 

Sabnalma Komiayonundan: 
1 - İstanbul Gümrük binal an tarasalarmın tamiri ka 

zarfla 16-10-1934 ıalı günü saat on dörtte ekıiltme 
konulmuttur. 

2 - Taadikli fartnamesi her gün lstanbul'da Muhaf 
Batmüdürlüğü binaımdaki Komiıyondan alınabilir• 

3 - İsteklilerin Ticaret Odalarından birine kayıtlı, dip 
malı Mimar veya Mühendis old uklarmı gösterir vesikala 
ve yüzde yedi buçuk teminatlık vezne makbuzu veya baııı-. 
kefaletnameıini teklif mektuplarile birlikte belli zaman 
evvel Komiıyona vermeleri. . (5950) 61!iT1 

Fen Fakültesinden: 
1 - Bil'umuın talebenin lisan derslerine kaydedilmek 

zere 12-10-934 tarihine kadar. 
2 - Bil'uınuın talebenin IGıyıtlarou yenilemek üze 

15-10- 934 tarihine kadar serian müracaatları. (6512, 7 

•• 
Universite talebelerine 

•• 
latanbnl Univeralteaindenı 

Miktarı 
Kilo 
200 
300 
700 
700 
400 
400 
150 
350 
150 
250 

Cinai 
Zeytin taneai 
Pirinç 
Bulgur 
Fuulya 
Nohut 
MercimelC' . 
Sabun 

Şark ile Macaristan arasında muırta· ı Üniversite Fakültelerine ve bunlara bağlı Enstitü vem 
sam ve doğru bir poıta yapacak olan 

Şeker 
Ozüm 
ll'uz J 

" B U D A p E ş T E ,, tep}'!re kayıtlı bütün talebelerin Edebiyat Fakültesine • 
't'apuru 13 Teırinievvelde limanmııza ge- Yabancı Diller mektebine deva mlan tarttır. Bu mektebe de 
1ecek ve vam etmeyen talebeler yazılı bulundukları Fakülte imtihan 
BERUT, HAYFA, YAFA ve İSKEN· }arma alınmazlar. . 
DERiYE limanlan için qyai ticariye BUNA GÖRE•, 
JÜk)etecek ve avdetle KALAS, JBRAIL 
ve BUDAPEŞTE'ye kad• diğer Tuna : • • ] - Tıp Fakültesi ve diıçi mektebi talebelerinin, 
limanları için eıya kabul edecektir. Nak- 2 F Fakül" • p C N mıfiJ E kt b' 
liyat; aktarıuaaız olarak doğru icra edi- - en lesı ve • • • s e ezacı me e ı t 
leaktir. Talsilil için "JNTRAK,, helerinin 
Beynelmilel Naldıyat büroou D. AXEL- l nihayet 12 Birinci Te§rİne kadar Yabancı Diller Mii 
RAD, müesseee.ine müracaat. Galata, 
Kutu Haa No. s. Tel: 42173 (3361) 1 dür Muavinliğine müracaat ederek kaydolunmalatı 

· 6980 ~\ Jan olunur. (6490) 

Istanbul Ziraat Bankası Gayriınübad 
ler Emvali Sabş Komisyonundan: 

Sıra 

No.• 
1472 
1473 
1474 
1475 
1476 
ı411 
1478 
ı479 

1480 
ı48ı 
1ıos 
ı482 

S.mtl 

Ktıçnlı:puar 
Aksaray 
Eclinaekapı .. 
Kumkapı 
Bebek 
Kmgwaaık 
Beıiktaı 
Oıkldar 
Beyotl• 
Galata 
Blytıkçarıı 

Mahalleli Sokağı 

0.mlrtaı Kantarcılar 
Tllbentçl HDaamettia Sepetçi 
E.kialipqa Sarı Y anko 
Hacı llubittln Laklhıcller 
Mimar Ha7rettlıt Kllhaa 
Bebek Y eniıaaballe 
ICaııucuk Boıtan 
Y enlınalaalle Kaaap 
Murat reiı Y enlmaballe 
Kartulut Hiriıto 
Berekehade Kemeraltı 
BlyDkçartı Perdahçı ban karp11 

Clad 

Kagir bil& haya ııç dakklıa 

Klfir hane 
Ana M. 132 

" 300 
Kl,ır ...... 
Haae 
Araa M 75 
Kip ban• 
Kiflr ıllkkla lıtl oda 
Ahfap bene 
Kip mataza 
Kiırlr iki dakkin 

HlaHıl 

Tamamı 
112 
Tamamı 

" 
" .. 
" 

Tamamı 

" 
221120 
Tamamı 

Eal&k H!ueye ır3r• 
No. 11 hammea kıy 
22-24-26 2000 1. 

60 1200 
14 ıOS6 

165 680 
ıo 4800 
ıs 766 -
25 ıso 
22 ı268 
38 930 
ıs 130 
31 734 
3-S 3840 

Koltukçular ye perdalıçılar 
Mevkilerile aair evıafi yukarda yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri baakamııın kapııına aıılı tartname ıareUadeld ıertlar daire ...... 

açık arttıraa ıuretiyle nakten veya ıayrimnbadll bonoslle aatıp çıkanlllllftır. 
ihaleleri 20/10/930 Cumartesi günıı ıaat on dartten itibaren yapılacakbr. Taliplerin Karak&yde eıki Kredi Llyoae Bankuı blo• .... 

daki 1atıı komiıyoauaa mllracaatları. (6200) 


