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Heybeliada önündeki deniz 
faciasının dün muhakemesine 
başlandı, ilk defa vapur süva
riai dinlendi. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'uıu MAHMUT 

-
F1AT1 5 KURUŞTUR. 

Gelmeden geçen 
Bir buhran 

. d C mb rreisi intihabı Yunan1stan a u u ha1li 
etrah dak" politika kavgasının ' 
L k n ı )-'-etin bütün doıtlan uu omıu mem C'K cak 
tarahndan sevinçle karıılehlanik~ 1 l?"· 
C . .. 1 · içı"n t eerın 

umhunyet reıun en k"" ük 
L.. •• • •• devlet reisi etrafında uç en uuyugu, I . af tme 

politika oyunu oynamaktır. tır . "... • 
li . ki M .Zaimiı'in Cumhurreıılagıne 

Yl2 • litikacılar 
tel.rar intihabının bazı ~ . ıl 
tarafından bir pazarlık vesıle". ya~ • 
ınak isteniJmes..ini, vatanperverlik~enn· 
den asla ,üphe edilmiyecek olan unan 
ricaline yakııtırmıyord~k .. ,. müddeti 

Cumhurreiıi M. Zaımıı ın y 
bitmek üzeredir. Binaenaleyh . u;~; 
kanunu eu.siıine göre, müddeti~ . 1d • 

·· ı'"ın e mesine tekaddüm eden uç ay ~ 
C b . li" .. t"habı yapılmak lazım· um urreıı gı ın 1 b" · 

· "dd ti 14 ınn· dır. Cumburreisimn mu. e .. · 
cikirnun tarihinde l:titece~~e . g~re, ın
tibabın 14 eylül ile 14 bı_rıncıkanun a-

. diyor raunda yapılması ıcap e · k"ld 
Kanunu esasi, intihabın şu ıe ı e 

ed. • Mebusan ve 
yapılmasını emr ıyor • .. .. ·· 
ayan meclislerinin laakal beşte ~';;nu~ 
huzurile yapılacak intihapta mu~ e. · 
seriyet kazanacak namzet Cum urreı· 

ııi olur. . . d e gerek 
Yunanistanın gerek ıçın .. e ~·· f rka 

dıpnda kanaat şudur ki bugun u . 1
1 
... 

. . k d Cumhurreıs ıgı 
vazıyetlerı artııın a h · • 
• • • . . diki Cum urreısı 
•çın en ıyı namzet, I~ . ek Jibe-
M Z . • 't" M Zaımı• ' ger 

• aımıı ır; : . . ha)k fırkası za· 
raller ve gereK f:U11dılri f ka 
nıanmda Curr.!MırreÔsliği yapmış,_ ır d 
mücadelelerine karı• Yunanı.:;.:n a 
mümkün olduğu kadar uz~ta fi • mış, 
do • 1 • dürüstlüğü, bıtara ıgı ve gru ugu, • . d kazan 
tecrübesi jJe herkesin ıtıma ını .. 
mış bir devlet adanııdır: Esas.en Cum· 
h . 1·.. liberal yanı Venızelos fır-
urreıı rgıne · b Junu 

lıaaının namze:Iİ olarak geçmış u • 

yor. hah 
Şimdi intihabı tekrar mevzuu . 

ıolunca· Venizelosun hrkası, bunu fır· 
k ' a bir takım siyasi faydalar 
ası nanun .

1 
. tih t 

temin etmek için bir vesı e ıt az e : 
mek iıtemiıtir. Yunaniıtanın ebedı 
dertlerinden biri intihabat kanununun 
tadili me;elesidir. Filhakika bu kan~
nun bir türlü tadili, halk fırkaırna, bır 
türlü tadili de Venllelos fırkasına yarı: 

V bu fırkalarda kanunu kendı 
yor. e · l d d •· menfaatlerine uygun ıekil er e egıf'" 
tirmek temayülü daima mevcuttur. Bu 
defa da v enizeloa kendisine uygun ge· 
len temoil uıulündelü intihap üzerinde 
ısrar etmiştir. Cumhurreiıine rey ver• 
mek İçin diier bir f41"t olarak ta ken· 
di fırkasının elcseriyette bulunduğu a
yan meclisinin devamı hak~ın.da temi· 
nat verilmesini ve Baıvekillıkten çe 
kildikten sonra aleyhine yapılan sui
kast için de tatmin edilmesini istemiş
ti. 

Baıvekil Çaldaris, Cum~urrei•liği 
intihabını bir politika pazarlıgı me~zu~ 
yapmıyacağmı bildirerek bu teklifle~• 
reddetınitti. Diğer taraftan . mu~alif 
hrkanın yardımı temin edılme~~e, 
Zaimis'in intihabı mümkün degıl~-
ç "nk" mebusan intihabı Çaldarıs uuıon . t 
fırkaıına mecliste ekseriyet temınbee : 
mekle beraber, 1929 intih~~ından n 
V . 1 fırkası ayim meclısınde ekse-
enıze os • .. ·ı 

. t" muhafaza etmektedir. Ayan ı e 
nyeı • b" .. 
mebuıanın bir arada yapacagı ır ıçtı· 
mada da Venizeliatler ekseriyette kalı• 
yorlar. 

Binaenaleyh muhalefetin yardımı 
temin edilmedikçe Cumhurreiıi intihap 
eclilemiyeceği gibi, hükume~. fırkasr~ın 
iıtiriıki olmadıkça da beşte uç ekıenyet 
temin edilemiyeceğinden intihap baı~a: 
yamazdı. Yani Cuınlıurreisi intihabı ııı 
bir çıkmazda görünüyordu. 

Bu vaziyette Çaldaris için yapıla
cak üç ıey vardı: 

1 _ Muhalefet ile anlaııncıya kadar 
İntihabı tehir etmek, • 

2 _ Namzetleri Venizelos oldugu 
anlaşılan Cumhurreiainin muhalifler ta
~ahndan intihabma razı olmak, 

3 - Hala müddeti devam eden Cum
hurreiıi Zaimis marifetile mecliıi dağı· 
tarak yeni intihabat yapmak. Hatta bel-
ki de ayanı ilga etmek. . 

Her üç ıeklin de mahzurlan aşı
t.ô.rdrr. Bilhaua Çaldariı gibi bit- ka
nun adamı içiın, kanunu eıasiye muha
lif görünen bir harel.ette bulunmak 
çok ağır gelecekti. Maaınafih Baıv~-
1.il uzun düıiindükten ve muhalefet ı· 
le 'anlaşmak iç;n yaptı~ı. teklifl~r re~
declildikten ıonra meclisı dagrtmaga 
karar verdi. Yapılacak olan intibabat
tan sonra da ayin :rrı.q\, ain ilısası ka
rarlaımııtı. Bu, muhalefete karşı harp 
ilanı mahiyetinde bir hareket ola•aktı. 
Venizelos ve fırkası hükumetin bu ka· 
~•nndan telıi.ta düşerek, bir müddet
tenberi aleyhinde bulunduktan Zai· 
ınis'ten kanunu esasinin muhafazasını 
ntemeğe batfadılar. Her halde Yuna· 
nistanın b ük bir buhrana doiru yÜTÜ• 

e olduğu görülüyordu. 
Bu vaziyettedir ki yan meclisine 

~ensuP. on sekiz aza, hükumetle muha 
1 f fırka araımda bir tavassut teklif"m
d bulundular. Neticede M. Zaimiı'in 
~.balefet tarafından Cumburreisliğine 
:-uıhap edi!-.;nc mukabil, hükumet 
•ntihap kanununu tadilden, meclisi da
iıtmaktan, ayan meclisini İlgadan vaz
lı"<;rniıtir. Binaenaleyh hükumet fırka
•Ue muh lif liberal fırka arasında ay
lardanberi devam eden ihtilaf, tatlıya 
lıağlanmıı, Zııimis'in İntihabı temin e• 
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Feci cinayetin tahkikatı 
Katilin Makedonya komitesine dahil 
bir Bulgar olduğu anlaşılmaktadır 

Kelemen fJaktiyle lıırvat ve Makedonya komitesi 
arasında kuriyelik gapıgormuş. Bulgar zabitesi 

talıkikalının neticesini Belgrat ve Parise bildirdi 
Dün Belgrat ve Sol yadan gel._ ı ha 

berlere nazaran katil Kelemen'in Ma. 
lıedonya ihtilal komitesine dohil bu· 
lunduğu tesbit edilmiı gibidir. Kati
lin resmi Bulgari•tanda bazı kimseli?· 
re gösterilmiı ve teıhis olunmuştur·. 
Bu takdirde İsmi Veladmir Georgiel
tir. Maliimdur ki Balkanlarda Yugos
lavya aleyhine tahrikat yapan bir~?~ 
komit~meucuttur. Bunlardan Bırısı 
O. R. 1. M. namile maruf Makeıfonya 
komitesi, diğeri Hıruatistanın iıtıklci. • 
line çalı1an Aııstachi komitesi, Ü~ Ün • 
cüsü ile Sloven komitesidir. 

Katilin üzerinde O. R. 1. M. iı•ret 
lerinin bulunma.sı eııvelemirde :uabıta
yı faşırtmak ve yanlı~ bir iz üzerinde 
yürütmek için bir hile olduğu zonne
Jilmişti. Maamalih Fransı:r.. _:r.abıta51 
her iki komiteyi de nazarı ıtıbara a· 
larak o yolda tahkikatı idare etmiı -
tir. I 

Makedonya komitesi yani O. R. • 
M. le, Oustachi arasında S<kı bir rabı
ta vardır. Netekim dünkü telgrallar
da katilin evvelce iki komite ara&ı.nda 
bir lıuriye ııaTİlesini gördüğünü bil • 
Jirmektedir. 

Oustachi'nin elebaşılarından olan 
Dr Onte Paveliç isminde bir adam 
bu~Jan üç sene evvel ViyanaJa bir 
broşür neıretmİftir. Bu broşürün 93 
üncü sahifesinde Uatachi ile. Ma~edon 
ya komitesi arasında aıkı bır munase• 
bet bulunduğunu İ•bat eden ıayanı 
dikkat bir vesika 11<ırdır. Bunu ehem- M. Barthou son Belvat ziyareti esna.sında Kral Alelısandr ile bir araJa .•• 
miyetine binaen tercüme ediyoruz: 

y ANNAMESl 1 lediye azasından Gustave Ptrcec'in, tistane ve Makedonyaya tatbik ettiği 
SOFY A BE Bulgaristandaki Makedonya Milliyetçi- rejimler, her iki partiyi de ayni derece-

(1929 Nisan) !eri komitesine yaptıkları dostane ziya- d<', Hırvatistanm ve Makedonyarun tam 
Hırvat mebusu doktor Ante Paveliç ret münasebetile, her iki taraf ta uıuı bir istiklalini elde etmek, siyasi hürri-

ve Hırvat merkezi hükumeti Zagrep be- müşahede etmişlerdir: Belgradın, Hır (Devamı 5 inci sahifede) 
........... ,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... , ••• 1 • , ................................................. . 

'Kelemenin şeriki cürümlerinden Beneı • Raytiç ile Novak • Procec 
• 
lsviçre hududunda 

Sahte zannolunan pasaportlarla 
hududu geçmek isteyen 

dört kişi daha tevkif edildi 
PARIS, tS (Huiuıi muha~· j bir ço~ şüpheli ,ah,~I~ yakaJaınııI..;. 

den) _ Zabıta Kelemenin hakiln tab· dır •. Dun de Ceks cihetinden gizlice 
siyetini tesbit için uğraşmaktadır. Bu lsvıçre hududunu geçmek i•teyen dört 
huıusta lklgrat ve Sofyadan istenilen kiti çevrilmiıtir. 
malumat gelmittir • . . Bunların ,pasaportlan tetkik olun-

Belgrat polisi ile Fransız polisı mut _ve. tahrif edılmit olduğu hissini 
müştereken çalrımaktadır. Annemaue- venruıtir. 
dan alınan malümata nazaran hudut Kendileri isticvapları eanasında kar. 
muhafaza mcmurlan, iı.i gündenberi ma karııık biribirini tutmaz vaziyette • 

dir • 

dilmiı demektir. 
Yunanistandaki fırka mücadeleleri

nin hararetini bilenler, bu uzlaşmanın 
ıümul ve ehemmiyetini anlarlar. Biz, 
bu Cumhurrci•İ intihabı etrafındaki ih
tilafın hiç bir siyasi aarsıntıya mahal 
vermi;erek nihayet iki fırka arasmda 
bir uzlatma ile neticeleneceğini ümit 
ediyorduk. Bize bu ümidi veren Yu
nan fırka liderlerinin mütkül zaman
larda gösterdikleri vatanperverlik ile 
Yunan halkının iyasi olgunluğudur. 
Bu iki .cağlrun temele dayanan rejim 
hiç bir ıarsıntıdan korkmaz. Doıt ve 
lcomıu Yunan milleti bir defa daha çe
tin fakat parlak bir İmtihan geçinniı· 
tir. Tebrik ederi~. ' 

Ahmet ŞOKRO 

~iğeı: ~araftan Novak ile, Benesin 
verruklen ıfadeler üzerine elde edilen 
malumat ve vesaik Yugoslav ve Fran
sız zabrta11 tarafından tetkik olunmak
tadır. 

Zabıta Yuıroılav muhitlerinde tet • 
kikat ve taharriyat yapmaktadır. Bir
çok kimseler daha isticap olurunuıtur. 

Raytiçin ve Novokın ilaJeleri 
PARIS, 13 (Huwıi nıuhabirimiz

den) - Marsilya facia11nın faili katil 
Kelemen ve ıeriki cürümleri etrafında 
sıkı bir tahkikat yapılmaktadır. Bütün 
Fransa polisi seferber bir haldedir. 

Her yerde ıüphe-li görülen yerler 
taharri edilmekte, bütün hudutlarda gi
ren ve çıkan kimseler aıkı bir ıurette 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Belgratta 
-·-

Balkan hariciye 
Nazırları 
Görüşecekler 

--·-
Nazırlar 27 1. inci teşrin
de Ankarada toplanıyor 

PARIS, 15 (A.A.) - Havaa A
janaının lstanbul muhabiri bildiri• 
yor: 

iyi malümat alan mahafilde Kral 
Alekaandr'm cenaze meras.iminden 
sonra dört Balkan Hariciye nazırı 
Bclgradda yapılacak gönı.ımelerin 
billıa11a Marsilya cinayeti ile ha • 
djı olan vaziyete taalluk edeceği ve 
bu görüımelerin esasen tehir edil • 
mit olan Ankara mülakatını lüzum 
ıuz bırakacağını bildirmektedir. 
Ajanıın notu: 

lııihbarahmız.a na:ıoran Harici • 
ye na.ı:ırlarının içtimaını tehir eden 
bir karar ittihaz edilmemiıtir. Bu iç 
lima 27 teırinievvelde Ankarada ya 
pılacalıtır. 

M. Doumergue 

Adliye nezaretine 
Bir nazır arıyor 

--o--

Bir çok kimıelerle konuştu 
fakat hiç biri 

nezareti kabul etmiyor 
PARIS, 15 (A.A.) - M. Dumerg 

dünllü gününü, kabjneıinin tamamlan: 
masma ve adliyeye yeni bir nazır seç• 
ıneie hasretmiıtir • 

, •. B~vekilin, bu makamı, ayan mec• 
lisı butçe encümeni raportörü M. Ren
ye (Regnier) ye teklif etmek tasavvu
runda bulunduğu teeyyüt ediyor. 

. An~ M. Renye henüz iıtimuç- e
dılc;m_edığinden, yeni adliye nazmnın 
tayım bug\in tahakkuk edecektir. 

M. Lebrun bugün vazifesine niha -
yet verilen M. B..-ıuen'in yerine Milli 

• • 
emn1yet müdürlüğüne münasip birinin 
intihabı için, kabinenin içtima edeceğini 
bildinniştir • 

PARIS, 15 (A.A.) - M. Marsel 
Renye, Adliye nazırlığını, kabul dmem.İf-

(Devamı 5 inci sahifede) 

İspanya isyanı hemen hemen 
tenkil edilmiş gibidir. Kıtaat 
ilerlemekte asiler dağlık yer
lere kaçmaktadırlar. 

Tel: { Mudür: 24318. Yaz.ı i,lf'ri mudürü: 21319, 
Jdare Y• Matbaaı 24310. 

Fransa mühim bir şahs~qet kaQbeifi 

SabıkFran·sa Reisicumhu
ru Mösyö Poincare öldü 

M. Poincare Franaaya bir çok muvaffakiyet
ler kazandırmıı kuvvetli bir devlet adamı idi 

PARIS, 15 (A.A.) -
M. Puankara, haıtalan
mııtır. Odasından çıka • 
mıyor. Kendiıini, dün 
muayene eden hekimler, 
sıhhi ahvalinin hiç bir 
endifeyi mucip olmadı
imı beyan etmitlerdir. 

PARIS, 15 (A.A.) -
Esbak Reisicumhur M. 
Puankare, bu ıabah ıa· 
at 3,30 da ölmüştür. 
Milli cenaze merasimi 

PARIS, 15 (A.A.) -
M. Dumerg bu ıabah, 
diğer hükUmet erkinı j .. 
le birlikte M. Puanka
renin cenazesini aeli.m
lamıt, dul kalan zevce
sine kendi namına ve 
hükllmet namına tazi • 
yelerini bildinnittir. 

Zannedildiğine göre 
hükumet M. Puankare
ye milJi cenaze merasi
mi yapacaktır. Fakat he 

nüz M. Puankarenin va 

aiyetnameai açdmamıı • 
tır. 

PARIS, 15. (A.A.) - M. Puankare
nin cenazeıi, cumartesi günü milli me· 
rasim yapılana kadar Panteona kona
caktır. 

M. Poincare 

M. Poincare kimdir 
M. Poincare dünyanın yelitıirdiği 

(Devamı 5 inci aahifede) 

Feruz.an ıüuariıi mahlıemede ~hat veriyor 

Bir ceset dalıa bulundu 

Heybeli faciasının dün 
muhakemesine başlandı 

Evvela F eruzan vapuru süvarisinin ra
poru oknndu ve ifadesi dinlendi 
Heybeliada açıklarında vukuage- 1 

len ve 33 vatandaşın ölümü ile neti
celenen facia tahkikatı devam etmek-

tedir. Y alovada alınan ifadeler tama
men teıbit edihni, ve dün Heybeliada. 

(Devamı 4 üncü sahifede). 

Baıvckil lamct Paıa ff1'. AnkraJa liB ankaaının Yüniı labrika•ında tetlıiAıat 
:yap<ya r/ar ..• 
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Ti RIHf TEFRiKA: 163 
• -1HARİCİ HABERLER 1 

ittihat ve 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYlN 

Her halrln mahlmulur. 

Terakki! 
BlRAKTICI VESIXALARA GOREI 

Y-: A.C. 
-~~-.---------~ 

Van hadisesi üzerine Ermeniler 
işe büyük 

devletleri karıştırmak istiyorlar 
Bu mesele bittabi ha.lledileme · 

diği ve bahusus nazariyata, atiye 
müteallik olduğu için yeni ihtilaf· 
!ara meydan vermemek maksadile 
şimdilik "meşrutiyet usulü., umu • 
mi tabirile iktifaya mecburiyet ha 
sıl oldu. Esasen bir kere millet Ah 
dülhamidin zulmünden kurtulur • 
sa ondan sonra kendi kanunlarını 
kendisi yapacak ve viai ademi mer 
keziyet usulüne taraftar olanların 
gösterdikleri fikirlerin ne kadar 
muzır olduğunu anlayacaktır. 

Bize gelince, her daim olduğu 
gibi Türkiyenin vahdetinden, mev 
cut kanunu esasinin tathikmdan, 
yani sarayın muhrip nüfuzuna be
del milletin hükUınet üzerine kon
trolünden ba'1<a bir emelimiz yok 
lur.,, 

Bu satırların yazıldığı esnada, 
23 Mart 1908 de Van han.lisinde 
yeniden bir takım karıtıklıklar zu 
hur etmitti. Ermeniler yeniden kİ
yam etmişlerdi. O mmtakada ge • 
ne Ermeniler Türkleri, Türkler de 
Ermenileri kesm;,lerdi. Bunun ü -
zerine, Ermeniler tarafından 
kongrede aktedilen kararlar 
hilafına gene büyük devlet
lere müracaatlar ri.ki olmUf 
tu. Bir de Yanda oturan Er· 
menilerden 3500 imza ile bütün ec 
nebi koıuoloslara, İstanbul hükii -
metine ve Ermeni Patrikliğine bir 
beyanname gönderilmitti. Enneni 
ler bu beyannamede ha.ilerini ken 
di noktai nazarlarına göre ataı1ı • 
daki surette anlatıyorlardı: 

''23 Mrtta YUkua gelip ıüküt ile 
geçiştirilen, birçok masumların ö
lümüne sebep olan ve birçok aile
lerin felakete sürüklenmesine se • 
hep olan fecayiden 90nra, biz ber 
hayat kalan Ermeniler, yeni fela -
ketlerin zuhurundan korkanı.k ev • 
!erimize kapandık. Biz hep bir ara 
da mazide, halde Te istikbaldeki 
vaziyetlerimizi tetkik ederek ata • 
ğıdaki neticeye vardık: 
Yakın bir maziyi düfiindüğümüz 

zaman Marmirtank, Kızan, Spar • 
kerd, Garl<ar gibi bundan kırk, el· 
li sene evvel zengin Te kalabalık 
olan köylerimizin bugün k&nıilen 
metıUk bir halde olduğunu görü • 
yoruz. Bu bavalide oturan Er.ne • 
nilerin hepsi uzak memleketlere 
muhacerete mecbur oldular veya
hut Van tefırine iltica ederek ora
da sefalet içinde Yafamağa rııec • 
bur kaldılar. Bu mülteciler temini 
maişete bile muktedir bir halde de
ğildirler, topraklan, evleri Kürt • 
ı.,r tarafından yağma edilmistir. 1 

Bu emlak Kürtler tarafından y~ hiç 
pahasına ıabn alınmıt veyahut 
gasbolunmuştur. 

kalanlar · Küı'tlere kölelik ebneğe 
mecbur ka.lmışhrdı. 

Van ,ehrinin ekseriyetle Erme
niler ve Türkler tarafından meı • 
kiin olan mahalleleri Türkler tara· 
fmdan temizlenmifti. Diğer ma -
hallelerde oturan Ermeniler ise 
konsolosların bulundukları mahal· 
lelere kaçmışlardı. Burada, ecnebi 
bayrağının himayesi altında biça
reler bir dilim ekmek kazanabile
ceklerini ümti ediyorlardı. 

1896 senesinde vukua gelen ha
diseler geçici olmakla beraber Eı-· 
menilerin içinde bulundukları va
him vaziyet hep devam ediyordu. 
Fakat Ermeniler, Osmanlı devleti· 
nin sadık tebaası sıfatile biı• gün 
kanunu esasinin ilan edileceğini 
ve herkesin müsavi haklara malik 
olacağını bekliyorlardı. işte bu es
nada 23 mart hadiseleri zuhur et
ti. Şehirden köylerine geri dön • 

mü' olan birçok zavallılar katledil
diler, bunların cesetleri bile orta -
dan kaJdırıldı. 

Onun için bir aydan fazla bir za 
mandanbe:·i evlerimizde kapalı bir 
halde otunıyoruz, bir taraftan aç· 
lı.k, diğer taraftan her an yeni fe. 
caatlerle karşılaşmak korkusu biz
leri mahvediyor. Katliam!an tertip 
edenlerden bir kişinin bile cezalan 
dınlmadığını görüyonız. Bütün bu 
f ela.ketlerimizin din ve ırk ihtila. 
f ından ve kanunların y&nll'f tefsir 
edilMesinden ileri geldiğini bu ka· 
dar Lecrübelenlen sonra anlıyoruz. 

Kıtlığın bütün fecaati gözleri -
mizin önünde tecessüm ediyor. Çün 
kiı ~imdiki vaziyetin devamı ancak 
umumi bir kıtlık doğurabilir. Bü . 
tün Ermeni aileleri -baharda oldu-.. 
ğumuz halde bütün ekinlerini met-
ri.;. bir haJde buakmı,lardır. Or
tada hic bir münakale iınki.nı yok
tur, her türlü emniyet zail olmus-• . 
lur. 

Bizi İstismar eden Türk milleti 
cezalandırılacağı yerde bilakis si
lah taşımak hakkına malik bulu • 
nuyor, bizi her in tehdit edebile -
cek bir vaziyettedir. Bundan baııka 
iki üç misli artan vergiler yqa...;a. 
ğa da imk.ln bıralmıamaktadır. 

118.1 ve keyfiyet bu merkezde i
kı>n çıkan ·, rg-.ahklardan gene 
Ermeni miJleti mes'ul tutulmakta
dır. Tiirk milleti ise her zaman biz 
fere karşı tehditkar bir vaziyet al
makla ve silahsız dolatan masum 
Ermeni m:lleti ke:ilmekte devam 
elmektedir. 

Kanun muvacehesinde bütün Os 
manlı milletleri ayni hukuka malik 
oldukları, Türk ve Kürt milletleri 
silahlı gezrlikle ıi halde Ermenile
re, kef'dilerini müdafaa etmeleri i
çin küçük bir pıçak ta•ımalarına 
bile müsaade edilmemektedir. 

fki, üç misli artan vergiler Er . 
meniler tarafından hiç ses çtkarıl
madan ödendiği halde gene onlara 
fena gözle bakılmakta, hapislere 
tıkılmakta ve orada senelerce is • 
k~ncelere tibi tutulmaktadır. Tah
kıkat ve mahkumiyet karıarları se-

r 

• 
I spanga ihtilali 

Asiler hemen hemen 
tenkil edilmiş gibidir _ ... ,,, .. 

Hükumet kıtaatı ilerlemekte ve asiler dağ
lık er aziye doğru kaçmaktadırlar 

MADRIT, ıs (A.A.) - Oviedoda 1 lümat aJan lspanyol mahafiline naza. 
sükun hüküm siirmd<tedir. Asker ~v· ran Katalonyada henüz biç bir idam 
vetleri , ihtilalcilerin sığınmağa teşeb- cem31 tatbılı: edilmemiştir. 
biis ettikleri dağlık araziye doğru ku· Bu mahafil, kumandan P..-.ez Fer-
ıatma hırreketine devam ediy=lar. raz ile yüzbaşı Eskofet hakkında veri. 

İspanyanın diyer kısmılarile Fasta len idam cezaStnın rasicumhur t.-afın-
:sükiınct vardır. dan müebbet kürek cezasına tahfif lt..d .. 

Şiddetli ce=lar lcceğini mnnetmcktedirler. 
MADRl'r, ı5 (A.A.) - Variyet, Sükun teessüs ediyor 

tabiiye dönmüştür. Yalnız, t·amvaylan MADRIT, ı5 (A.J\..) - Merkez 
muhafaza eden askerler, burada bir erkanı lıarb.iye reisi, Ovyedoda bir hllf-
ihtila! vuku bulduğunu hatırlatmakta • tadanberi rlk .defa olarak silih sesi 
dır. işitilmediğini tebliğ etmektedir. 

Düıı, (El Sosyali•ta) dan nmada Kıtaatın hareketi, Gijondan gelmek. 
bütün gazeteler çrkmıştır. Hepsi de ih· te olan Kioarun öltihakından evvel A-
tiia.li takbih ocliyorlar. riles (Ovyedo) da ve KOrt"ediyopa'daki 

Beır- olunduğ~na göre, hu~t muharebelet-le durmııttur. 
Astunyasta tiddetti cezalar tatbik ede. Bir çolc asiler teslim olanılı: hapse-
cektit-. Bu havai.ide nıühim zayiat ol- dilmişler ve top, mitralyöz - .ilah ele 
muştu.-. Bilhassa, aoilerin patlayan cep- geçirilmittiT. Aoileriı:ı son Caımı dağ. 
haneliği p<k çok t..Wat verdirmıiıtir. lara kaçmakı..dır. 

idam cezaları Kaırıpk olan bu yq&ne mmtakada 
HENDAS - Fransada aşağı Pnne- da sükunun süratle teessüs edeceği --

de, 15 (A.A.) - Mutat olarak iyi ma- bıdmaldadır. 

Prens Gcorge 
Tayyare ile Parise nişan

hnnın yanına gitti 
LONDRA, lS (A..A.) - Kent du • 

kası, dün, kardeşi pr-ens dö Galin tay
yare.i ile Parioe gilıniJtir. 

1 ng'Jtere sefiri ile, nİJ:ınlısı P"'''"'" 
Marina kendilerini karıılarutlardır. 

Bi.ı-az M>nra , nitanlı ve nif&ltlıa .. 
nın amaosi, Y unan:istan prensi N•hJa 
.ile, kral Aleksaoclrm cmıaze men.sirnio
de lngiltereyi tem.Ti elme~ üzere Bel
!l"'da hard<et etmittir. 

Yunanistanda cumhur 
reisliği namzetliği 

ATINA, ı5 (Milliyet) - Cumhur. 
reisliğine gfuterilecek namzet ,;1rahn • 

daki mü~..ke,.eler devam ediyor. Hür -
riyetperverlerin lideri M. Metaksas 
bu husutta Başvekil ile görütmüı Vfl 
reyini Zaimise vereceğini taahhüt et • 
miıtir. 

Muhaler..t Ud ... leri bugün tekrar top
lanaaoıklardır. Bu toplantıda Mösyö 
Zaimisin tekrar reisicumhurluğa seçil • 
mesi lehinde beyaz reyler verilecegi 
anlaşılıyı;,-. 

Varşovaya giden 
tayyareciler imiz 

VARŞOVA, ıs (A.A.) - Tiirl< 
tayyare zabitlerinden yüz.hafı p'.!ı>t Fer. 
nıh h!'yle .-efikası ve yüzbaşı pilot 
Zeki Bey Grudz;iadze gelmiflerdir. 

Tayyare endaM ve bombardsman 
mektepl:rini ziyaret etmek için üç giin 
kalacaklardır, 

ııelerce uzatılmaktadır. Onun icin 
bir çok Ermeniler mahkemelerd~n 
kurtulmak için kaçmağa mecbur ol 
maktadır. 

Namusumuza, hayatımıza, malı
mız ve mülkümüze kat'iyyen hür
met ve riayet yoktur. Her gün 9i
nimize hakaret ediliyor, kiliseleri
miz kirletiliyor, tahrip ediliyot1, ya· 
kılıyor. Hayatımızı korumak imkan 
sız olduğu halde bile 'ikayet etme
mize müsaade olunmuyor. 

-Bitmedi-

Kral Karol 
Üç ay sonra Fransaya 

bir seyahat yapacak 
PARIS, ıs (A..A.) - Londradan 

Jurnal gazete"!ne bildmtiyor: 
( Bükreıten gelen bir habere göre, 

M. Titülesco İle görüşen Kı-al Karo!, 
Üç ayhk matem devresi geçtikten son
nı., Fransaya mutasavver olan resmi 
ziyaretini ifaya karar vermittir. 

Almanyanın ithalııb 
BERLIN, IS (A.A.) - Alman~ • 

nın eylill aymdc.ki itbalitmda 2 mil -
yon fazl.alok Yardrr. 

Ağustoetak.i fazlalık 9 .-.ilyon idi. 
Bu ayda ithalat 352 milyon ve ihracat 
350 rıT.lyon olmu?tur. Ağıutosa naza
ran bu rak•nJarda yüzde 3 ve 5 çoğad. 
tna vardır. 

Fransada intihabat bitti 
PARlS, ı5 (A.A.) - Franoacla vi

la;ret antilrabatı bitıni~. Muhtelif 
frrlcalann vaziyetinde kayda d..ğer de
i'jtilolik olmamıytır. 

M. Benes Pariste 
PARIS, ıs (A.A.) - M. Dwnerg, 

(Ooumergue) bu sabah M. Benes ile 
göriişmüştür. 

M. Benes bilahara kısaca M. La.-a. 
li gönnüı, kendioinden yarın ubır.h ;. 
çin Pir n.ndeYu almıfbr. 

Maden kazası 
LIYON, ı5 (A..A.) - Sen Piyer 

Lapalüt maden ooa.ğmcla gönüllü ka
fan dört amelinin akibetinden tama • 
mile ümit kesilmiş iken, bunlardan ilri 
tane9İ , sağ o!arak, kurtardmıp. 

! ~!erinden biri fazla bitkin olduğun
dan, böraz sonra ölmüştür. 

Amerikada İşsizler 
VAŞiNGTON, ıs (A.A.) - Ame

rika iı federasyonunun beıahma göre, 
Amerika iısizleriııin &ayJSt ı0,834,000 
dir. 

Avusturyanın Roma elçisi 
ROMA, ıs (A.A.) - Avusturya • 

nm yeni Roma elçiııO M. Alois V aıl
Jgruber, ll"'lmİJtİr • 

- ------------
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iktisat Vekili Ankaraga döndü 
'ANKARA, 15. (Telefonla) - iktisat Vekili Celôl Bey Kay::eri tr 

le bugün tetkik seyahatinde şehrimize dönmÜftÜf'. Vekil bey istasyo 
vekalet erkanı tarafından karşılanmıştır. 

ADANA, 15. ( A.A.) - iktisat Vekili Celôl Beyefendi dün To 
ekspres:le Elazizden gelerek şehrimizden geçmiştir. istasyonda 
bey, C. H. F., belediye ve halkevi reisler ve bir çok zevat tarafın 
karşılanmış Ve uğurlanmıştır. 

Adanada ruam ile mücadele 
ADANA, 15. ( A.A.) - Ruam hat talığı ile mücadele ehemmiyetli 

surette devam etmektedir. Şimdiye kadar 400 den fazla hayvan m 
yeneden geçirilmiş ve ilaçlanmıştır. Bunlardan yalnız ikisinde şüph 
ruam hastalığı görülmüş ve bu hayvanlar müşahede altına alınmıştı 

Ergani istikrazı ikramiyesi 
'ANKARA, 15. (Milliyet) - Erg ani iıtikrazı ikramiye keşidesi y 

sabah onda Merkez Bankasında yapılacaktır.· 

Nafıa baş mühendisleri arasında 
ANKARA, 15. (Milliyet) -Edirne nafıa baş mühendisi 'A.bdurr 

man Bey Trakya umumi müfettişliği emrinde bulunmak üzere N 
müfettişliğine, Edirne nafıa baş mühendisliğine de MarQf Nafıa ba, 

hendisi Kemal Bey tayin edilmişlerdir. 

Maarif Vekilinin tetkikleri 
SôKE, 15. (Milliyet) - Maarif Vekili Abidin Bey bugün bura 

geldi. Vekil bey yarın mektepleri gezecek ve Ku,adaaı yolile lzmire 
necektir. -

Ankarada dün bir otobüs devrild 
Üç hanım gar alandı 

ANKARA, IS. (M:/liyet) - Bugün şehrimizde üç kadının yaral 
maaile neticelenen bir otobüs kazası olmuştur. T cqhan ·Çankaya 
sında iş/iyen 778 numaralı kaptı kaçtı Çankaya mektebi önündeki 
rajı dönerken devrilmistir. 
Kaptıkaçtının içinde .bulunan üç hanımdan birinin kolu kınlmıf, 

rinin başı yarılmış, birinini de muhtelif yerleri zedelenmiştir. Kolu 
rılan ve ba.1ı yanlan hanımlar has ta haneye kaldırılmışlardır. 

M.uhtelif yerlerinde nzedelenen Çanakkale Mebum Ziya Gevher B 
yin kayınvaldeleri ve Mulı:i• Beyin refikaları hanımdır. 

Kazadan sonra kaptı kaçtıyı idare eden yakalanmıf ve bunun ~öl 
muavini Mustafa isminde biri olduğu anlaşılmıştır. 
Kaptı kaçtının şölörü Konyalı Mehmet biliıhara bulunmUf ve E 

niyet müdürlüğünce ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Muavini 
şöförün haberi ve muvafakati olmadan arabayı işlettiği anlaşılm1Jtıl.. 

Gusta v Adolf Hz. 
lzmirdeki ikametlerini 

daha bir 
kaç gün uzattılar 

IZMIR, 15 (Milliyet) - Aail ko
nuğumuz lsveç veliahti Guatav Adolff 
Hz. ıehrimizde bilhassa eski eserler 
üzerinde tetkiklerine devam etmekte
dirler. lzmirin ihtiva ttiği eaki eser • 
lerin zenginliğinin ve tehrin gÜzelli -
ğinin veliaht hazretleri üzerinde iyi bir 
intiba bıraktığı anlaıılıyor. Bu sebep· 
ten Gustav Adolff Hz. buradaki ika
metlerini daha bir nıüddet için tem • 
dit etmitlerdir. 

Taziyetlere cevap 
AN.KAR9, ıs (A.A.) - Kral AJek. 

sandr hazretlerinin ve frımsa hariciye 
naurı, M. Blll'l:wıun ....ıariarı dolayı • 
sile Bat vekil 1 ınnet Paıa lıazret.!erile 
hariciye velı:ili Tevkif Rüflü Beyefen
di tanıfmdan YugosJavya ve Fransa ri
caI;ne çekilen ta:ciyet telg.....Elanna te
§ekkürü mütezammın cevap telgraffan 
gedniıtir • 

Tabiiyetimize kabul 
edilenler 

ANKARA, ı5 (Milliyet) - Hariç
ten iltica suretile memldı:el:imize ge • 
len 2425 islam şahStn tabiiyetimize ka
bulü heyeti vclcilece tasyjp odilmittir. 

Posta ve telgraf umum 
müdürü 

ANKARA, 15 (Telefonla) - P 
bl ve T elpal umum müdür! .. ·" 
tayin edilen Antalya valio.i N&Zif Be 
'elırimize celdi, yeni vazifesine bat 
!adı. 

Tapu müdürleri arasınd 
ANKARA, 15 (Milliyet) - Ma 

raı tapu müdürlüiüne Bilecik Ta 
müdürü Haydar, Bilecik tapu uıü.d. 
lüiüne Eakitehir tapu b&fkatibi 1h 
aan Beyler bayin edildiler. 

Ankarada yeni bir 
orta mektep 

ANKARA, 15 (Milliyet) -
rada yeni bir orta mektep açılma 
kaRrl&flı. 

Gayritabii bir doğum 
lZMIR, lS (M>lliyet) - Bu .. 

memleket hasw-inde gayri tabii 
doğum olmuştur. 

Çocuğun kafa tası yol<, beyni açık 
tadlJ', Kaılarından sonra ense9İ · gel 
mektedir. Çocuk 24 sattenberi yap 
yor. 

İstiklal gazetesi mem~ 
leketimize giremez 

ANKARA, ıs (Milliyet) - l.ıik 
ıaı nimli ı:azetenin msnleketimize -
kıtlmıuı menedildi , 

Hilaliahmerin yardımları 

Bundan otuz sene evvel, harp es 
nasında Ermneiler ekmek, erzak 
ve elbise vermek suretile Türk as
kerlerine yardım ederlerken, hay. 
vanlar ve ökü ... lerile orduya ait nak 
liyatı lemin eylerlerken ve Erme
ni köylüleri Türk askerlerini ve 
Kürt gönüllülerini meccanen bes
lerlerken Kürtler en ufak mesele
leri b.hane .-dt!:ıek binlerce Erıne
niı-i öldürdider, köyleri yağma et· 
tiler ve gösterilen miaafirperverli
ğe mukabil vergi olarak dif kirası 
islemeğe kalkıftdar. Bu dit kirası 
nı veremeyen biçareleri katletmek 
ten çekinmediler. 

L EC EBi BUATINDA OKUDUKLARIMIZ ) 
ANKARA, 15 (A.A.) - Hil"I' t, 

mer cemiyeti umumi merkezi ı.a&ı • 
dan 1s aiu•tos ı 934 tarilRııden ıs 
teşrinievvd 1934 tarihine kadir vllta • 
nm muhtelif yerlerinde mua-.enete m • 
taç düıen vırtandaılwa yapılan yw:- • 
dun listeııO: 

Ayni zamanda idi ki Van paza. 
rı yağma edildikten sorun yakıldı ı 
ve yüzlerce Ermeni ailesi yangın 
~nkazı üzerine gözyaşları dökmek
ten ba,ka bir ofey yapamadılar. Bu 
yangının neticen:nde zuhur eden 
açlık ve bu açlığın sebep olduğu 
felılketler unutlmayacak hakikat
lerdendir. 

Şimdi iktısadi ve siyasi sahada 
basıl olan menfur vaziyeti karga • 
şalık çıkaranlara atfediyorlar. Bun 
dan yirmi, otuz sene evvel vukua 
gelen buna benzer hadiseler esna. 
sında bunlar nerede idiler? 

Daha Yakın hadiselerden bahse
dilmek laznn_ lirse 1895 . 96 da 
r' ·ı . B .rmenı erın abıiliye vukubulan 
fİkıiyetleri ileri sürülebilir. Bu şi
kayet ve protesto, yüz binlerce Er
meninin kesilmesile llJUkabele gÖr· 
mii,tü. Arçek; Alçavaz, Agtak Nor 
tuz gibi Ermeniler tarafından 'mes
kun olan kalabalık köyler tamami
le yağma edilm' Çulamerk, Per . 
var, Levi ve·ıaire gibi kazalarda 
bulunan halk Kürtler tarafından 
kesilerek ölenlerin yerine hep Kürt 
ler geçmitti. Buralarda berhayat 

İtalya· Habeşistan 
müna~ebatı 

"Roma mulıabirimiz bildiriyor: 
Gazetel«r, Habe~tan ma&lahatgÜ. 

~nnın, Habeşistan hükumetinin hiç 
bır zaman ltalyo.ya harfi tecavü:d.ıira. 
ne emeller bul.,,,,ediği hakkındaki 
kat'i M)'anatını nqretmektedirler. Bu 
beyanata bir beyenname ile mukabele 
e~en ltalya lıükumeti, ltalyanın Habe. 
tutan lıükumetine karfl yalnız doda· 
ne emeller beslediğini bildirmiftir. /. 
ta_l~ lıükumeti, iki memleket arasında 
~ı. ••Y<Ui ve iktisadi V<Uiyetin inkiıafı 
ıçın Habeıiatanla en dostana münase
betlerde bulunmak an:usundaclır. Bu 
beyanatalr, Habeıistanda valıim hadi
uler zuhur edeceği lıakkındaki riva. 
Y'!fierin tek:ıi.bi demektir. Bu vaz.iyet
ler arasında askeri mahiyette tedbirle
re tevessül olunduğuna dair sözler de 
vardır. 

Ne olursa olsun, ita/ya, uzun zaman 
danberi Habeıidanın vaziyetini lıii•· 
ran ile seyretmektedir. 

Habeıistan wratle ailtilılanmakta· 
dır. Malum olduğu Üzere Habeşiııtan 
ordusunu Japonyadan tru1l.zeme satın 
a!'nak suretile teçlıi.z etmİf ve bir Be/
çıka askeri heyeti nuı:rifetile Avrupa· 
lıca talim ve terbiye etmekte bulun
muffur. 

Mevcut dostluk muahedesine rağ. 
men, ltalyqnın toprak iddialarından 
korkulması yüzunden Habeşistancla 
daima ita/yaya karşı oldukça kuvvet. 
li bir lıu.Jumet vardır. 

ltalyanın b<J§lıoa -.eli, Habefistan \ 
ile Somali ve E ritn arasındaki ikti8adi 
münasebetleri 81kıl<J§tırmaktır. ltalyan 
matbuatı defeatla ltalyanın Habeşistan 
karşısında beslediği iktüadi emelleri i
za/ı etmiş ve fakat Habe~tanın Ja
ponya emtia.sına karfl müsait darJran
masını da elemle kaydetmiftir. 

(Le Tempı) 

aponyada çimento 
•• sanayu 

Japonya ticaret ve sanayi müdürlü
ğü, iııtihlak eşyası aanayii kontrol ka
nunanan ikinci madde•ini vermiıtir. 
Bunu müteakip liatlerin indirilmesi i
çın üçüncü maddenin tatbikine geçile· 
ceği bazı mahafilde söyleniyor. Bir 
müddettenberi çimento miistalısilleri· 
cemiyetinde, tevsi proje.inin tehir e
dilmui yüzünden, dahili bir ilıtiliıl 
vardır. Vakıa son zamanlarda bütün 
azaların teu8i. proırramlarını bir sene 
daha tehir ettm!leri fQrtile bir anlapna 
temin edilmişse de vaziyet hala kati 
bir şekil almamıştır. 

Ticaret müdürlüğü, bir taraftan lab
rik<ıları tevu etmek, diğer taraftan da 
iatih•aliitı azaltmak arzularuun do
ğurduifu tezadı ortadan kaldırmak i· 
çin, çimento sanayiini istihliik eıya.n 
sanayi kontrol kanununa ttibi tutmanın 
zaruri olduğu kanaatindedir. 

Hiikümet memırrları isti/ısalôtın kon
trolile mÜ6tehlikin menfaatini de hima 
ye etmek lüzumunu hissetmektedir. 
Bugün çimentonun beher çuvalı I ,05 

yendir oe bunun bir )Aene indirilmesi 1 
arzu ediliyor. Sanayi kontrol konUıesi 
nin gelecek içtimaında bu ıneıelenin 
ırörüşülmesi muhtemeldir. 

(Japon Weekly Chronicle) 

fran. Büyük Britanya 
Her ne kadar lran Hariciye nazın 

Seyit Han Kıizemi Cenevredeki İfinin 
müstaceliyeti dolayısile Londrada yal 
nız iki gün kalabilmif ise de Britan • 
ya lıükumetile, beynelmilel münaa • 
betlerin esasını teşkil eden şalısi te • 
man temine muvaffak olmuştur. lran 
ile Büyük Britanya modem nakil ııa· 
artalarının terakki etmiı olma.sına rağ 
men coğrafi bakımdan biribirinde ol
dukça uzaktır. Bu uzaklık, bir mem • 
lcketin diğeri için meçlıul bir toprak 
olacak derecede değilse de, iki mem· 
leket lıalkının tam bir şekilde anlaş
masmı te/ıir ediyor. lran ile lngiltere 
arasında en büyük ayrılık, matbuat 
sistemindedir. Büyük Britanyada mat
buat, verdiği malUmatın me.suliyetini 
kabul eden eski bir müeuesedir. lran 
da matbuat yeni rejimle beraber ye· 
niden ife başladı. lran sanayiinde ve 
ziraatinde olduğu gibi tru1tbuatın da 
hükumetten ;>·ardun görmediği tak • 
dirde cilıan standardına yetifmesine 
imkan yoktur. Binaenaleyh /ngiliz 
matbuahnın neşriyatından lngiltere 
/ıükumetini mesul tutmaia teıebbiis 
etmek lranlılar için ne kader maruı
aız ise, lran ga:etel*!rinin hacmini r.ıe 
satııını nazarı ıtifıcrra alarak lngilte• 
rede bir gün bile yafıyamıyacakları 
miilcilıaz:aı>ile anlan kıymetsiz addet • 

mek te lngilizler için .•açma bir dÜ§ün 
cedir. lran lıükumetinin Londrada, in 
giltereyi iyi tanıyan bir ııefir bulun -
durması ve lngiltere Hariciye nezare· 
tile doirudan doğruya temasa geçme· 
si, lngiltere - lran münmebatmın İs· 
tikbali için çok hayırlı bir /ıareekt o -
lur. /ngilterenin lrana karıı güttüğü 
siyaset pek ıari/ıtir. Ve lran lıüküme
tinin bunu inceden inceye tetkik etme 
si her zaman için kabildir. Her iki 
memleketin arzusu lranın tamamiye -
tinin daimi bir esas Üzerine kuruldu .. 
ğunu ve memleketin kuvvet ve mad .. 
di refah salıalarında devamlı bir su· 
rette ilerlediğ;ni görmektir. Eğer Bas 
ra körfezinde halledilmesi lazım ge • 
len baz:ı meseleler varsa bunlar da 
müstakbel lıüsnü niyetle tetkik edile
bilir. Çünkü Basra körfeunde yüz; 
seneden fazla bir zamandan beri ya • 
pılan inzibat, tenvir ve liman İ.flerin.i 
buı:ün elinde bulunan bahriye kuvıJe. 
tile ölçebileuk olan Iran hükumeti -
nin şimdiye kadar bu itleri yapan dev 
leti o sularda meşra bir alaka göster· 
mehten menecleceğini ümit etmiyoruz. 
Her iki taraftan gösterilecek iyi niyet· 
!erin memnuniyti mucip .bir anlD§ma· 
ya götürceğini. umarız. 

(Near Ecut) 

ltalya kralı Somalıya 
gic!ecek 

ltalya Kralı bu ayın sonunda Hint 
Denizinıle bulunan Somıılı mÜ•temle· 
kesini ziyaret edecektir. Kral bu ayın 
21 inde Catania limanından lıareket 

Akseki kazası Büyük Elvat köyiill" 
de evleri yanan 39 hane ballnna y.r 
dım, ı490 lira, Orb.anelinin Akçab~ 
köyünde çıkan yangında muave.aete 
mühtaç dütenlece 251 lira, Taıköpril
nün Y danlı köyiinde evleri y.-ıı)ar .. 
yardan 256 lira, Develi kazası sey.lapzt' 
delerine yardım 300 lira, Zile ka:z.aJ' 
seylapzedelerine yardnn 3000 lira, Y"" 
men ve Hicazdan ana ntana -getiriloı 
31 vatandaşın yol masraftan ı2ı7 ıı;..... 
Kayseri vilayeti Talao iycıi ııeyUP' 
zedelerine yardım 750 üra, Rize .e 
Şavşet kazaları mühtaçlanna yapd"" 
yardım ıo,2ı4 lira, Mannara Eac:iasrn· 
da boğulanların muavenete miibtaç diİ
,enierine yapılan yardmı 600 fir9. 
Merkezi umumice Yapılan miitef~ 
yardımlar 46ı lirad.,., Y &ün 18,439 li• 
racin-. 

Hava raporu 
Sıfır dcrecei hararete -.e deniz ~ • 

,.;yeme indirilmiı barometnı bu 
Saat 7 de 763,S, 14 te 759. H_,.et 

dereceai 7 de 14, 14 te 14,5. Azanı• b • 
raret derece • 21,5, aıa-ari ı2. • 

Riizgiir lodo esmiıtir. AdfJI 
sürati saniyecl 8 metreye çıt.ııu1"'"· 

edecektir. Bu Hyalıat bir ay sürecek• 
tir. Muatemlekela Na:z:tn Ceneral Oe 
Rono Kr la relakat eyleyecektir, Ve
lialıt ta bu ayın ortasında Sardin>'ll 
adası.nı ~avret eJecektir 



1 f ıcLıı:ra\11 
Harami polisler 

Avrupada, Amerikadaki emni· 
Yet işleri o hale gelJ'i ki; polise iti
mat etmek şöyle dursun biraz da 
ona karşı ihtiyatlı bulunmak 
ihtiyacı hasıl olan vahalar bile ol
J.u. .. 

Netekim, Fransada patlayan şu 
mahut Staviski rezaleti ve onun 
akabincle 0 isten dolayı öldürülen 
hakim Princ~'in katli hadiseleri o
rada polisin maalesef ne kadar çü 
rümüş halde olduğunu meydana çı 
kardı. HükUmet adamlannın bü -
tün iyi niyetlerine rağmen işi bir 
~rlü bu çürümüş polis şebeke~! • 
nın elinden kurtaramıyorlar. Çun
hü her biri yekdiğerine suç bağla· 
rile bağlanmış olan bu adamlar dü 
rüatlüğün zararına olarak işleri ka 
Tıfhrmakta ve bu kanştırmalan ya 
panlar biribirini konımaktad,rlar. 
Frmuanın (Lil) şehrinde geçen 

lerde tevkil edilen (Mariani) is • 
mindeki polis müfettişinin yaptık· 
lannı /renk gazetelerinde okuduk· 
Ça hayret etmemek ve böyle mü • 
lıemnıel ve medeni mevzuah ve 
te11kiliitı olan bir memlekette böy· 
le (harami. polis) ler bulunduğu· 
llQ öğrendikçe 11aşmamak kabil ol
muyor. Bu adam hakkında yapı • 
lan tahkikatta mal sandıklarından 
çalınmış resmi vergi pullannı hır· 
aularile birlikte sattığı, bu işi tah· 
kike memur edilen polisleri de cür 
miine teşrik ettiği, bütün eğlence 
Yerlerini haraca kestiği ve bir ta · 
kım katil ve hırsızları kendi hima 
Yesine alıp bunlarla hem hükume
ti, hem hususi eşhası kiih tehdit, 
kiih idare ettiği anlaşılmıştır. Bu 
herifin foyasının meydana çıkma -
sına gene böyle bir şerikinin tevki: 
li sebep olmuş, zaten ötedenberı 
bu adam son derece ıık giyinir ve 
çoh para sarleder görünürmüş. 
lıattô arkadaslan daha doğrusu 
meslektQflar; bunun için: 

- Onun hostümünden başka 
dürüst yeri yoktur. derlermiş. 

Senelerce böyle halkı ve hüku
meti soyan bir (Harami) nin polis 
mülettipiği etmesi ne leci şeydir, 
:Ayni şekilde ittihamlar altında bu 
lımduğu halde tıpkı (Mariani) de 
olduğa gibi Fransa Farmason teş· 
kilôtının himayesine mazhar olan 
ve bir türlü tevkif edilemiyen Fran 
- Emniyeti Umumiye memurlann 
dan bir de (Rony) vardır. Bu ada 
mın Ja birçok mücrim/erle kala
clar olduğunu ve kamın harici İf -
ler yaptığını gazetelerde okuyo • 
na. Lakin herif hiilii zabıta me -
murudur. 

Ufuneti artık böyle ılırırıya vu
ran bir :zabıta ıebekesinin memle
kette icap eden emniyet tetbirleri 
alamıyacağı giin gibi açıkhr. Onun 
İfİn Marailyanın en genif caJ'dele
ıinden biri olan Borsa binasının ö
nünde bir adamın halk içinden 
sıynlıp bir hayli yürüdükten son • 
ra :zavallı Kral Aleksandn öldür
mesine mani olamayış şaşılacak 
bir fey değildir. 

Bütün bunlan gördükten sonra 
lenni tekemmüliitına şaftığımız 
Avrupa polisindeki bu çürük nok
talar beni Avrupa zabıtası hak: 
kında endişeye düşürdü. Bence bır 
portsin lıer feyden evvel çürüme
mi, ve ahlôkını yıpratmamış olma 
•ı birinci şartıdır •..• 

FELEK 

Yugoslavya ıefiri 
f ugoslavya sefiri Mösyö Y ankoviç 

dün akfaJDki trenle Ankaraya gitmiş
tir . 

1 BOR.SA 1 .._ ______ ı 

<it Bankaaından alman cetveldir) 

15 T. Evvel 934 
AKŞAM FIYATLARI 
iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 

l•tikra:a dabi)i 98 Rıhbm 17,7' 
1933 E ıani 97 An. Mümessil 49,95 
Ut1ıitür: 29,70 An. T ah•ili J, 11 45,85 

~ il 28,40 • u 1 ~,50 
.. JJI 28,70 

ESHAM 
lı Ballkaaı Nama 10 l Reji kuponsuz 2.25 
" ,,, Haınilina 10 Telefon 10,50 
• ~Üe•ıia 105 T erlı.oı 19,.20 
T~."iye CumJ..u. Çımento 13,70 
hJet Banb&1 58 ittiha t dey .. 13,00 
Trarava1 .31,75 Şark. dey. 0,85 
Aııaadol11 Hı••• 21.50 1 s .. ı ,. ı,ss 
Şır. Hayrıye 15,50 Şark ın. ecza 6,50 

ÇEK FiYATLA R / 
Londra 612..50 PraR 19,02,75 
Pa•ıı 12.06 Belrrat 35,96 
'.Nüyorlc: 80,05 Motkova 10,84.50 
Mılino 9,28,83 Berlin l ,97 ,38 
<'enl!''f're 2 43.'il V•r t oYa 4,23 
4.tına 83,38,ZS Buıdapıeıt• 3.98,7!5 
8riAJ..ııel 3,40.SO Madrit 5,81,25 
Arnıterd•ıa J.17,25 Bükret 79,54 
Sofya 66,79 Viyana 4,2 7,63 

N U K U T ( Satq) 

IO F Franaı• 
1 l>ol•r 

ıı ıt . .. Çek, 
1 Şile. A,., 
1 lıterlin 

lO Lir.ıt 
IQ Le •• 
: F. Bolcib 

Kurut 

169 20 1. l••içre 
125 1 P ezela 
98 1 M ark 
23 1 Zlob 

61 7 20 L ey 
2J6 20 Din•r 

23 ] Çerno•ıt 
115 Alım 

-815 
18 
43 
22 
111 
54 

- .-
11 z:ı 

MiLLiYET SALI 16 TEŞRiNiEVVEL 1934 

Ş EH i R • HABERLERİ 
EKONOMi 

Egede 
Tütün vaziyeti 

-o-

Bu seneki kalite daha iyi, 
ihracat az 

Alakadarlara gelen malUnıata gö
re bu senenin tütün mahaulü Ege hav 
za~ında ve Saın&un mıntaluuında mik 
dar ve kıymet itibarile fazla ve iyidir. 
latihsal mıntakalarmda da -.tıım de
vamııuı rağmen, i.Jıracat va:Uyeti mem 
uuniyet uyandıracak vaziyette değil
dir. Hazırlanan son i.&tatistiklere göre, 
tütün ihracat mikdarı ııon bir yıl zar
fında bir bayii azalmıt bulunmakta• 
drr. 932 • 933 senesinde Alma':'yaya 
ya.pbğımız 12 küMlT milyon kilol~ 
tütün satıtı 933 • 934 yılında 7,5 mıl
yona dü§Ulü§lür. Ayni şekilde geçen yıl 
muhtelif Jimanlarnnızdan yapılan 30. 
milyon kiloluk ihracatın bu sene 20 ~ 
yon kiloya diqtüğü gö.rü!me.ktedır. 
Bathca ihracat maddelermnz araııın -
da bulunan tütüne, müsait mahreçler 
temini için Türkofi• ehemmiyetle met 
gul olmaktadır. fnhioar idaresile Çek
oslovakya araaında yapılmak~. ~~-
temMların müsait bir safhada yun1du 
ğü haber verilmektedir. 

TLlbentler içın bir teşebbDs 
Yazmacılar ve dokumacılarm ara· 

iannda tetki.I etıt:ilden k_..til, •· 
lakadarlar nezdinde bir tetebbüste 
bulu-Iardır. Kendi imalathanele· 
.,inde, ~leyecekleri tülbentlerin evvel 
ce verilen V eki il er Heyeti kararı da
ireıinde kontenjane harici bırakılma· 
n yolundalııi bu ;stelı tetkik edi.lmekte
dir. 
Yumurtacılık için broşorler 

Y ı.mnıırtacılar birliğinin hazrrla • 
makta olduğu broşürler yakında köy
lere ve köylüye tevzi edilecektir. lk
tuat Vek tince hazrrlanan yumurt." 
ihraç nizıunnameainin tat;bikı~ .geçıl 
mek üzere olmuı dolayrsıle, bırlik ha 
:urlıklara h&Jlamıştır. 

Türk - Yunan ofisinin raporu 
Tiil'k • Yunan ofiıinin iki memle· 

ket aruında mevcut tica .. et itilafna· 
meo.inin ta tbikmda rutlanan güçlük
ler hakkında hazırladığı rapol,r tamıını 
!anmıştır ... Bugünlenle lkt-.t Veka • 
Jetine gönderilecektir. 

Arpa vaziyeti 
Almanya Ticaret odasırulaıı gelen 

ma!Uınata nazaran, arpa fİyatJanncla 
hafif bir düşüklük kaydedi~tir. Fa 
kat, arpaya. fazla al~ ve ~~~ c;d
duğu için pıy.... emm ve ümü:liclir. 
Geçenlerde Merıinden yüklenen Türk 
arpalarının iyi rağbet bulduğu ka.yde
dilmektedir. 

Avusturya rejisinin 
alacağı tutun 

Şelu1ıni:ze gelmiş olan A TIKtUT)"a 
tütün reit•i müdürü ve Avusturya ma· 
liye müs.tefl'" Mösyö K~rl D"'.""*. v': 

TW"C tütün tff4<et:i mudürleri Austro • J" .. 
dün akşanıki trenle Vıyanaya ....,nmuı· 

lerdir. _,__,_J_ A 
Möoyö Dord< teiıl'JIHU.VC ~·tro 

Turc tütiin §oirketi ile tema• etm<ı ve 
Avusturya ...,jMinin, bu aene ~~ 
Türkiye piyasa51ndan aatJn alacağı . t~
tünler hakkında bir karar vermek ıçın 
Tünıiyenin 1934 oenesi tütün mahAI -
lü hakkında tet!Okatta bulunmuttlW. 

iN HiSARLARDA 

Ankara 
Afyon fabrikası 
Ham afyonumuı:u mamul 

hale -getireceğiz 
Aldığunız mıılii.mata . göre,_ ~yuştu

rucu maddeler inhısan ıdaresı ıl~ A~
rupadaki alyon fabrikaları kartelı ,'!'u
meuilleri arasındaki temaalar lıat ı o
lanık menfi netice vermiştir. 

Kartel mümeasillerinin P~~~i 
müzakerele.-e iıtirak eden heyetumxın 
dönü1ünden sonra yaptığı müracaat ta 
bir anlapnaya bağlanarnamıtbr• 

Bu vaziyet, uyuşturucu maddelet
inlıisan idaresinin doğrudan doğnıya 
berekete geçmesini intaç etmittir. Hü
kumet me.-kezinde kurulmau tasarla • 
nmı afyon fabrikasıwıı derhal inşa edil· 
men 1<ararLqbrılmııt>ı"-

öğrenc1iğimize göre, fahıikanm plim· 
lan ve projes.i ha.zırlanmıf, makine ve 
teıisabnın temin edilmesi için temasle· 
ra giriıilmiftir. 

Ham afyonun muhtelif tipleT<le ma· 
mu! hale getirileceği bu fabrikanın üç 
aya kadar inpatma ~larulaaJmr. 

- -<>---

Liman şirketinde tasfiye 
muamelesi 

Liman şirketinin son heyeti umu· 
rruye toplantısında verilen karar mu ~ 
cibince çalışmağa başlayan hu&u.aı 
mürac~atlar heyetinin mesaiai bir ha': 
Ii ilerlemıştir. Bu heyet, 934 seneaı 
başından fesh kararının verildiğ i ta • 
r ih olan 12 Ağustoıa kadar devam e• 
den şirket muamelatını tetkik elım~~
tedir. Hazırlanacak raporlar, T eşr~nı
aaninin 19 unda yapılacak fevkalade 
heyeti umumiye içtimaında ıı;örüşüle ' 
cektir. Diğer t >.raftan, eylül ayında 
ta tbi kaahaaına konulan Liman tir • 
keti tarifeai lktısat vekaletince önü -
müzdeki pıbat ayına kadar uzatılmış 

1

1 

Belediye intihabı 1 ~AARIFTE 

B •kt E • •• •• d 1 ikmal 
eşı aş ve mınonun e imtihanları bitti 

kazananlar da anlaşıldı Bütün fakültelerde derı-
Beyoğlu ve Fatih kazalarında tasnif 

neticesi bu sabah anlaşılabilecek 
Belediye intiha.batı neticeleri pey. 

derpey alınmaktadır. Kazalarda inti• 
hap encümenleri gece yarılarına. ka- • 
dar çalışarak reylerin bir an evvel 
taınif edibnesine !;alı§lllaktadırlar. Ev 
velce yazdığımız kazalardan bafka 
Eminönü ve Be;'ılıtAf ka.zalan intil.ap 
neticesi de anlatılmıştır. 

Beıiktaıta kazananlar 
Yapılan tasnif neticesinde Be,şilc • 

tatta tayyare pİyanko$u müdürü f;!ı. 
ri, sabrk Darülfünun müderrislerin • 
den Dr. Etem Akif, avukat Ahmet 
Arif, avukat Abdülkadir Ziya, Esnaf 
Banka&1 müdürü Hamdi Raa.ilı Bey • 
!er asü aza olmu§lard1r. lhaan Namık, 
avulcat Ferit, Youuf Ziya, Recep F.,... 
di. Mn&a Kazım beyler yedek aza ol· 
muşlardır. Be§iktaş kazasının yeni bet 
aoli aza" içnide, yalnız Abdülkadir 
Ziya Beydir ki yerini muhafaza etmit 
tir. Diğer dört aza yenidir. 

Eminönünde 
Eminönü kazau intihap neticesi de 

dün akıam geç vakit anlaşılmtıtır. 
Eminönünde Kavalah Hüseyin Bey 
31076, erkanı ba.rp mütekaidi Feri • 
dun Bey (31058), i ş Bankası müdürü 
Yusuf Ziya Bey 31012, Hasan Fehmi 
Bey 30967, Raşit Bey 30717, sabık 
müddeiumumi ES&t Bey 30675, muhar 
rir Refik Ahmet Bey 30579, Dr. Ali 
Rıza Bey 29951, muhan-ir Selimi İz
zet Bey 29873, Refika Hulusi Behçet 
Hanan 29502 reyle uli aza olmuılar· 
dır. 

Dr. Refik Münir PA§ıı. 27925, Dr. 
Orhan Tahsin Bey 26974, Cemal B. 
25371, muharrir Netet Halil Bey 
24845, Hakkı Cenap 24149, avukat 
İbrahim Şükrü Bey 23599, Hüseyin 
Kazım Bey 23553, Nemli za.de Cemal 
Bey 23332, Nafiz Bey 23372, Rama.. 
zan zade Cemal Bey 23096 reyle ye
dekte kalmışlardır. 

Eminönü kazasmm on asli azası a.-

BELEDiYEDE 

Hal vaktinde 
Y etiştirilemeyor 

Daha yedi ıekiı: ay 
beklemek lazım 

Belediyenin keres.tecilerde yaptır • 
makta olduğu muvakkat tehir hallnin, 
bir türlü ikmal edilmeme&İ, kabzımal 
larla belediyenin arasmı telırar açma• 
ğa vesile olmuıtur. Hal, yeniden ya. -
pılmağa ba§lanan ardiyelerle beraber 
300 bin liraya mal olmaktadır. Ha -
!in 29 Teşrinievvel Cumhuriyet bay • 
rammıı. yetişeceği ve faaliyete geçe • 
ceği bekleniyordu. Halbuki halin 7-8 
ay daha bitmiyeceği anlaıılımaktadır. 
Çünkü hal 00... heniiz iıskdet halin
dedir. Bu vaziyetten kabzon.allar ti • 
kayet etmeğe batlamıtlardı:r. Kabzı· 
mallar, kıt geldiğini, halbuki kıt için 
es.ki halde bir takım tertibat alınmak 
lazon geldiğini, halbuki, yeni binanın 
yakında bjteceği ümidile, timdi bir 
§<OY yapılamıyıu:ağını aöyelmek.tedir -
!er. 

Kabzımallar yapılmakta olan halin 
darlığından şikayette ıarar etmekte ve 
dükkanlann çok küçük olduğunu, mal 
)arın dükkana &ığunayacağıru .öyle • 
mektedirler. 

Moda- Fenerbahçe tramvayları 
Moda, Fenerbahçe tramvay hatla

nnın intası ayın 25 inde bitirilecek ve 
tecrübeleri yapılacaktır. Kadılıöy ve 
Bostancı hatlarının açılma resmi, 29 
Teır.inievvelde yapılacaktrr. Cumhuri· 
yet bayramında bütün hatlar işleme -
ğe batlayacaktır. Açıht meruimi, 
Kadıköyünde Altıyo1 ağzında yapıla· 
caktır. 

Sovyet sefiri 
M. Karahan ayın 19 unda 

geliyor 
Sovyetlerin Ankara büyük'. elçiliği

ne tayin edilııniJ olan M. Karahan'm 
19 Tep-:inievvel cuma günü Varıova 

ve Bükreı tarik.ile ıehrimize gelmesi 
beklenmektedir. M. Karahıına M. 
Poliakoff da refakat ebnektedir. M. 
Poliakoff da türkçeyi iyi bilen Türk. 
muhibbi genç bir diplomattır. 

Meclis reisimiz dün 
Ankaraya 1ıitti 

Büyük Millet Meclisi reisi Kazım 
Paşa Hazretleri dün aktamki trenle 
Ankaraya gitmişlerrlir. 

Paşa Hazretleri i•tasyonda vali Mu
hittin Beyle vilayet erkanı ve diğer bir 
çok zevat tarafından tl!§yİ edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisinin 24 teşrinl
evvelde toplanması ta{ı:arrü.r etmiş gi • 
bidir. Bu husu•ta mebuslara, o günkü 
toplantıda hazır bulunmaları için tebli
gat yaprlmıı ôse de meclis henüz kanu
ni bir surette jçtimM davet edilme • 

'Abdülkadir Ziya, Kavalalı Hüse
yin, Esat, Yusul Ziya, Relik Ah • 

met, Etem Akil Beyler 

raaında yalnız Eaat, Refik Ahmet Bey 
lerle Refika Hulusi Behçet Hannn .,._ 
ki yerlerini muhafaza etJnektedirler. 
Diğer yedek azıı. yeniden oeçilen ze
vattır. 

Fatih ve Beyoğlu kazalarında dün 
ııece yansından JODra dahi tasnif de
vam ediyordu. Gazetemizin taba veril 
diği aaate kadar bu neticeler yetitir· 
.., aon haberler kıunımızda netrede -
CA>ğiz. 

ViLAYETTE 

Undan 
Alınan vergi 

Bazı tikayetler üzerine 
tahkikat yapılıyor 

Buğdayı koruma kanunu mucibince 
undan alınmakta olan vergi hakkında 
bazı ihbarlar vaki olmuıtur. 

1 hbarlara göre ei<mek yapdması la
:ı.un gelen un yerine vergiıi ve cimi i
kinci derecede olan ve hatua vergi harici 
tutulan kepekli unlann da kanttınlma· 
Iİle ekmek yapılnmktadır. Bu cihetler 
ınaliyece tetkik ettirilmektedir • 

Gizli nüfusun cezasız yazılma 
11Uddati bitti 

Gidi nüfusun cezasız yazılma müd
deti dün akıam bitmittir. Bundan ıon-
1'9 meydana çıkanlacak gizli nüfua için 
lıirliraclan on liraya kadar ceza alı ... cak
tır. 'Bundan sonra doğan "e tıabeı- veri
len nüfus tabü bundan hariçtir, 

MAHKEMELERDE 

Adli istilahlar komisyonu 
işa başladı 

. _Adli ıstrlahJ.,.ın Tünrçe mukabille· 
nıu bulmak üzere teııkil edilen komis· 
yonun dün müdcleiumumilikte ilk içti • 

. mamı ektetmiş ve aralannda iı bölü • 
mü yapmı§!ardır. 

Komisyon bilfiil mesaiye başlamış
tır. ikinci iı;lima bugünlerde yapıla • 
caktır, 

Şehzade başındaki otomobil 
kızası 

Bundan b"§ ay evvel Şehzadebq.n
"". feci bir otomobil kaz.ı cıhnuş 
V~""?' ve Eli isminde iki ııeyyalu ha'. 
... ı. bir otomobil Kariye camiıindeırı 
C"'lir ve Şelızadebaımdıuı ~en 
vatman Mehmet efendinin iclareainddıi 
tnımvaya Çllrpnııf, M. Vilyam yara. 
lanmıı, Mel Neli ölmü§'tü , 
~ ıoför Kegaın da Y•.U.. • 

DUfb. Dun gerek wförün, ııerftı vabn&
nm mevlıufen ağıt- ceza m~ 
muhakemelerine baııJanmış, her ilci suç· 
~ ~a hatayı birbirlerine atfetıı.q!er • 

Hadiseyi görenlerden bir kısmnun 
~iliği dinlenilmiıı, bunlar gördütde • 
"';"' a~latmııl'."'dır. Mahlıeme diğer f'l• 
lıit.len:n celbine karar venniıtir. Suç • 
lulann vekilleri ehli vukuf raporunun 
~ndu~nu, şahitlerin bir kısmının 
dıinl~cliğfoi söyliyerek müvelU.llerinin 
tahliyelerini iıtemiıJe.rdir. 

. ~akat mahkeme bu talebi reddet
ımşbr. Muhakeme başka bir güne bı • 
rakrhnııtır • 

Fransız torpitoları 
dmn gittiler 

Llmanınmıcla misafit. bulunan Fran
ıwmın Guepard w Cauard torpito mulı
rip)eri dün sabah limanımızdan Beru. 

lere bugün ba~lanıyor 
Oniversite.k dün ikınal ilntihanla· 

n bitmiştir. Kayıt ve kabul muaan.ele
si de ikmal ediltniıtir. Bugünden iti -
haren Oııiveraitenin bütün fakülte -
lerinde tedr.iaata batlanacaktır. Ya • 
hancı diller mektebi de bugünden iti
baren açılacaktrr. Oniveraiteye devam 
eden bütün talebe yabancı diller m<>k 
tebine devam ed.ocelderdir. 

Del"slere gelmeyen 
muallimler 

Dün bir çocuk velisinden aldığı -
nuz bir mektupta ilk, orta ve lise mek 
teplerin.in birinci teır.in batında açıl. 
mı§ obnasına ra~ haftalar geçtiği 
halde bazı mekteplerde muallimlerin 
d..,.leTe gelmedikler.i, bu yüzden bot 
yere talebenin vakit geçirdikleri a<:ı 
acı ~kayet edilmektedir. Ala.kadar ma 
lııam!IU'ln ehemmiyetle dikkat nazan. 
ru celbederiz. 

Galatasarayda 
Orta tedrisat müdürü umumioi Ha

..an Ali Bey dün Galataaaray lisesini 
gezmiftir. 

Vakii muallimler 
ilk mekteplerdeki vekil muallim • 

!eri b~uallimler in.ha etmekte idi. 
Maarif idaresince verilen karar üzeri 
ne bundan ııonra bu kabil muallimle
ri de Maarif müdiriyeti seçecektir. 

Miihendis mektebindeki elektro 
mekanik subesi 

Yükod< mühendis m'*'telıinde, yeni 
ilirve edilen tubel"" de dahil olduğu hal
de tedriaata ba§lanmıştır. 

Fen fakülteUnden ayniaraık bunıya 
bağlanan elektro ınebnik knmmoı ait 
makine ve teoUat ta yeni ilave edilen 
pavyona yeieştirilmişür. 

Elektro mekanik içôn gelecelı sene 
civat"daki aroada büyi;k IMr bina yaptı· 
nlacaktrr. 

Bu binanın İnfall için timdiden ha
zırlığa ba§lanmıştır. Tüsiz mühendisle
ri mektebi ve ddrtro mekanik ıubesi 
için !r"tinilmesıi takarrür eden üç mü
teı.-ıs da yakında ıdırimize ırel....,k 
işe hatbyacalılaırd ... 

POLiSTi: 

Yük taşırken 
Kavga çıktı, sandalcıyı 

denize düşürdüler 
lzmirden gelen lnel>olu vapurun • 

dan yük tatmıak için aandalcı Akif 
ile Mehmet ve Ahmet araaında bir 
kavga çılımış.trr. Mehmet ve Ahmet 
Akifi den.ize düıünniifler ise de et • 
.-aftan yelifi~ ve Akif kurtanlmıı· 
tft". Medmıet ve Ahmet le yakalannu§
tu. 

Gazo"Cağını yakarken 
Pangalbda oturan mütekait Ali 

Bey gaz ocağını yakmak iaternit. oca
ğın kenarına dökülmüt ' olan gazlar 
parlayarak yaralanmqtır. Ali Bey has 
tahaneye kaldınlnu§tır. 

Bir kamyonla tramvay çarpıftı 
Dün öğleclen sonra Ortaköyde 1145 

numaralı vatmanın idaresindeki tram 
vay arabuı ile şoför Oımıamn idare • 
sindeki kömür yüklü kamyon çarpıfA 
rak her ikisinin ön çamurluğu ha.sara 
uğTamıftır. insanca zayict olınamıttır . 

Sırhof 
T akaimde fazla aarho§ olarak. dola 

tan Hayri yakalanınıştır. _.,__ 

1750 seyyah geliyor 
1 ı.o§riniaanide halyım bayraiım 

taııyan Volcaıria vapurile fdııimıize 

1750 ltalyan seyyahı lr"lecelıtir. 
Seyyahlar arasında ltalyan mebua • 

lanndan birkaç zat ta bulunmalııtachr. 
Seyyah mev&imi bu sene için lıit -

mit gibidir. Gelecek seyyah mevtimi 
ıubat 1935 te batbyacalrtır. 

Şefik Bey vazifesine 
gidiyor 

Moeye vd<aleti milli emlüı "nnım 
müdürlüiüııe tayin edilen Şefik Bey 
pertemi>e giiıoü Ankaraya giclecektir. 

Şefik Bey, iyi bir varidatçı Ye ma• 
l.iyecidir. Yeni vazifesinde de muvaf. 
falnyet dileriz. 

Bir İngiliz mektep 
gemisi geliyor 

Gelecek cumartesi günü lııir lngiliz 
mektep gemisi 'lirnammızı ziyaret ede
cek ve iki gün limanımızda kalaaık
tı:r. 

lngiliz babriyftileri Fener bahçe ta· 
lmnı ile bir futbol maçı yapacaklardır. 

Ziya Gökalp günü 
24 tetrio>ievvel büyük Tn &timi 

z;ya GC*alp Beyin ölümünün yıJdönü· 
müdür. 

Bu ı~-"'"t'-eı-u.ı;li' günde talebe birliği bü
yük Tiiririin mezarına ııiderelı ..- ,;,, 
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GI• .. ~ 
u;--llftl&Wt·t~.,-~ 
Sıfıra karşı · 20 gol! 
Ben spordan anlamam. Omrüm 

Je bir kere futbol oynamadım. 
Hatta hüçükken iptidai mektebi • 
ne giderken, çocukların limon ka
buğile yaptıkları maçlara bile isti
rak etmedim. Bir kere merak edip 
"Slavya" ile bizimkiler arasında 
y~pıl~cak maça gitmiftim. Neden 
bılmıyorum. O gün maçta ismeti 
oynatmak istemediler. Bir yanm 
saat kaclar bekledim ve çıktım. 
Taksim bahçesine gittim. Nederı 
sonra haber aldım ki, ben stad • 
yamdan çıkar çıkmaz maç bafla -
mı, ve oynanmıf ... 

Ayıptır söytemesi, o gün but:ün 
dür de pek maçlarla alô.hadar ol -
mam. Ne olur ne olmaz belki gene 
bir a/uilik r;ıkar •.• Maçlan seyret. 
~em, lakat gazetelerde takip ede
nm. Onu da sır/ gazetecilik lıe.ve
sile yapanm ••• 

Dün gazetelerde gördüm ki bi • 
zimkiler şehrimizde misafir bulu
nan Fransızların Cassard'la Gue. 
pard torpidolarının mürettebatile 
bir maç yapmışlar ve bahriyelileri 
sılıra karşı 20 golle yenmifler. K.en 
Ji kendime bir hesap yaptım: 

Bir maç kırk beşer dakikadan 
90 dakika sürer, 90 ı ;yirmiye tak
sim ettim. Demek ki bizimkiler 
Fran11z kalesine dört dakikada 
bir gol sokmuşlar. Bu dört dakika
nın bir ~akikası oyun başlangıcı o 
larak gıtse, geriye üç dakika kalır 
hi top ta ancah bir iki çalımla or
tadan kaleye kadar üç dakikada gİ 
der. Bundn ötesi de Fransız hal"" 
cisinİn himmetine kalmış bir fey ... 
Doğrusu bu galibiyetten iftihar 

mı etmeli, üzülmeli mi bit'emem ... 

Bundan hayli müddet evvel, Ka 
dıköy stadında Bohemiam takımi 
le yapılan maçlan düşühüyorum 
da diyorum hi: 

- Bizimhiler acaba, bir halta 
on giin zarfında bu kadar terakki 
mi ettiler? Yoksa acaba, bu F ran
aız bahriyelileri mi fena oyuncu? 

Spordan anlamadığımı tekrar i
tiraf ettikten sonra, diyebilirim ki 
ikinci flk daha varittir. O halde bi 
zimkiler niçin bunlarla oynadılar J 
Veyahut on~arın karşısına kendi -
/erine muadil bir takım çıkarma • 
Jılar? Eski mağlubiyetleri bıı yir
mi golle unutturmak için mi? 

Bizim kanaatimize göre spor 
milli bir davadır. Bir meseledir. 
Bir gençlik siyasetidir. Onun için 
spora daha ziyade ehemmiyet ver
mek, onu teşkilatlandırmak, ve. 
memleket gençliğine sporu bir :zevlı 
olarak değil, bir kuvvet olmak a
ıılamak l~zımdır. Bu ;yirmi goliin 
haddi zatında hiç ehemmiyeti yok 
tur. Bu sporun bir nevi leblebisi • 
dir. Seyredenlere hoşça bir vakit 
geçirtir. Fakat kimse, zanneder • 
ıem bundan dolayı fazla bir lıeye
can duyamaz. Çünkü bir tüy sik
let şampiyonla, bir ağır siklet fam 
piyonu karşılaştığı zaman netice 
zaten malumdur. Orada merakla 
beklenen, seyredilebilen fey tüy 
sikletin, ağır sikletin yumnıkları 
altında ne vaziyet arabildiğidiı·. 
Nasıl çırpındığıdır. Ve bunun is -
mi de hiç bir zaman spor olamaz. 
Sporda bir mücadele bir iddia ma 
nası mündemiçtir. 

Maalesef futbol ıahaysında biz 
böyle iddialı, mücadeleli maçlar -
Ja daima mağlup olmaktayız. Evet 
bir mücadeleye girildiği zaman 
mağliip olmak ta heıapta vardır • 
Fakat bu ihtimal yüzde yüze çık
mamalıdır. Bunun için sponı fut -
boı'ü ile, atletizmi ile, daha ne bi • 
leyim ben, gürefİ ile bir prensip 
olarak ele almalı ve bununla ciddi 
fekilde meıgul olmalıyız. Prensibi 
beslemek mecburiyetinde olduğu
muzu zannederim spordan anla • 
yanlanmız benden daha iyi tahdir 
ederler. 

Amma naııl? 
Onu gene bu İften anlayanlara 

bırakıyorum. 
Mümta:z F AIK 

1 Küçük haberler 1 
* Hint fi.lo2oflanndan Mvf"l'Tef 

Han Pari•ten refikaoile beraber ıeh • 
rimize gelmittir. Buradan Bombaya 
gi.decelıtiı . 

* Muhtelit mübadele komisyoau 
dün öğleden sonra loplarımıt ve birkaç 
güne kadar lağ'vedilecek olan komis • 
yonun ne suretle tas.fiye edilecejp hak • 
l<mda evvelkıi gün başlanmıı olan mü· 
zakereye devam etmiıtir. 

* Ortaköy Fulı:arapener Cemiy•Iİ 
cuma günü - aa..ı 16 da Beyoğlunda 
Caaad' ltaliada cemiyeti k.....,yucuları • 
nı birbirlerine taruıbnnak maKMdile . - . 

• 
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Cöz dilimizle ) Öz Türkçe ile bilrnece DİKKAT EDİN: 

NORMA SHAER Holivut'ta zarafet ve şıklık 
KraUçesi olarak ilan edilen 

Yarın akşam MELEK 
Odun yerine kömür ••• 

llktesrin ayının, ortalarına gir
dik. Pek çoklarımız daha oclununu, 
kömürünü alamadı. Denildiğine gö
re fı,tanbulda üstüıte on iki ay kıf 
olsa, gene yetifecek kadar oclun 
varmış. Peki ama, öyleclir de, odu
nun çekisi neden üç buçuk liradan 
asağı düşmiyor? 

' Hem bu üç buçuk liralık oclu~ 
pek te iyisi değilmiş. Kuru Ramelı 
meşesine depolarda çeki bcrfına 
dört lira aınyorlarmlf. 

Odun da ekmek gibi, inıanlann 
başlıca aygıt (I)larından biridir. 
Elinde oclun yığını bulunduranlar, 
bunu istedikleri gibi yükseltirlerse, 
karaklfla sonumuz neye varır? 

Odunu ucuzlatmak, bunun .bir 
tek çıkar yoludur. Odun ucuzlatı
lamayacaksa, biz kömür de yaka
biliriz. Hem, fimdiye kacl~ kömü
re alışmış bile olmalı idik. B~tün 
lstanbul, bir kaç ocluncunun elınde 
istenildiği gibi oynatılırsa, sonun
da olacağı budur. 

Odun sobasının yerine küçük bir 
demir soba ile ifÜnizi görebiliriz. 

Kömürün vereceği aıcaklık, o
dundan aşağı kalmaz. Belki onu 
geçer bile ... 

Bugün ilk bilme
ceyi koyuyoruz, 

kimler kazanacak? 
Bugünden itibaren "Milliyet" 

gazetesi okuyucularına eğlenceli 

bir tekilde öz Türk kelimelerini 
takdim ediyor. Gördüğünüz ~kil. 
deki bot hanelere konacak keli • 
melerin nelerden ibaret ve kaç harf 
li olduklarını da yazıyoruz. Onlü 
okuyucular•mız ken<lilerine verdi • 
ğ~ bu anahtarlarla bu kelime • 
!erin halis türkçe asıllarmı bula
rak yazacaklardır. Kelimelerimiz 
trama dergisinin 9, 10, 11, 12 nu
maralı fuiküllerinden aeçilmittir. 
Bilmecelerimizi halle çalıtanlar 
hem eğlenceli, hem istifadeli bir 
zaman geçirmit olacaklar ve ayni 
za.ma.nda da hediyelerimizi kazan 
m•f bulunacaklrdır. Gazetemizin 
bilmecesini keserek mukabillerine 
bot hanelere doldurup idarehane
mize gönderenler arasında kura çe 
kilecektir. Kazananlara gazetemiz 
hatıra olark birer küçüak hediye 
verecektir. Halledibnit bilmeceler 
nihayet pertembe günü öğleye ka 
dar idarehanemize gönderilmif bu 
lunmahdı:r. Öğleden sonraya kalan 
bilmeceler kurjlya dahil edilmiye
ceıklerdir. Cevapların "Milliyet ga 
2etesi bilmece rnemurluğwıa,, gön 
derilmesi liznnd•r. 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 1011 

1 I• 1 I• • I 1 I• ı • I 
I• I• 1 1 • • ı 

• I ı I• • l• I 
1 l• I 1 1 1 1 

• 1 1 1• 1 1 I• • 
ı • · l • l • ı 1 ı 1 l• I• 
~·ı ı 1 1• : 1 1 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

1• 1 1 
ı I• 1 
1 • 1 

l• l• I• . 1 1 1• .1 1 
1 • 1 -Soldan sağa 

1 - Muamma (7), Cesim (3) 
2 - Eıya (2), liaç (3) 
3 - Eklet (2). Genit (3) 
4 - Akraba (3), Nezaket (3) 
S - Zirve (4) , Beliğ (6) 
6 - Siyah (4), Bir edat (2) 
7 - ı, .... t (4) 
8 - Kaııap ( 4), Muıılim (3) 
9 - Azim (4), Nota (2) 

10 - Nota (2), Bir meyva (4), Ar•· 
nın yapbğr ( 3) 

11 - Gıda (2). ince değil (S\ 

Yukardan aşağı 
1 - Kadim, taze değil ( S), Allah ( S) 
2 - Yama (3), Cesur (2) 
3 - Mağara (4). 
4 - Taı (6), Li.ufe (4) 
S - Lahlın (2), imza (4) 
6 - Garaz, ıüphe (5) 
7 - Birader, hem tire ( 3), Sefir ( 4), 

Rabıta (2) 
8 - Mağız (3) 
9 - Ahbap (2), Dahil (2), Ağyar (2) 

10 - Rabıt edatı (2), Bir adet (3). 
Hatve (3) 

11 - Hurda (S), Ziyafet (4). 

sinemasında gösterilecek olan 

GÖNULLER BiRLEŞİNC 
Fransızca sözlü, Büyük Metro- Goldwyn - Mayer filminin zengin 

teşem sahnelerinde en tık ve ea son tuvaletlerini ~öıterecektir. 
ve 

ÖnOmllıı:deki p9rşembe ak9amından itibaren: 

TÜRK SiNEMASIN 
Bu mevsim ıarfında ıllreceğinlı filmlerin eu neıeliıl Ye en cazibi: 

DAKTiLO EVLENİYO R 
( Küçüle Dakıılo'nun mabadı) 

MARi.ı: GLORY - JEAN MURAT- ARMAND BERNARD 
Emsalsiz bir mevzu unutulmıyıcalı: şarkılar - teshir edici bir muıiki · muhte~em mınzıralaı. 

• Yerice şimdiden tutulmaktadır. Telefon: 40690 

z o M 8 
(Yaşayan ölüler) 

rolde: BELA LUGOSI 
Bu esrarengiz filmde insanlarm makine gibi kendi kendilerine 
yürüdüklerini ... Bir cinayeti idare eden ruhsuz mevcudat< •.•.• 

göreceksiniz. Fransızca mükalemeli bir filmdir. 
Bu Pertembe akşamı SARAY Sinemasmda 

- Y arm akşam büyük gala müsameresi olarak 
S U M E R (Eski Artistik) Sinemasında 

Stepan Zweig'in eseri ve 3 büyük ve dahi artist olan 
MARCELLE CHANT AL INKIJINOF YONNEL 

Büyük trajediyen 2 rol birden Komedi Fransezden 
tarafından temsil edilen 

Bugünkü 
ISTANBUL·: 
18.JO: Plilı; neıriyab. 19: Meıu.t 

tarafından çocuklara mual. 19,30: 
aiki netriyata: (Stüd12 aaı: heyeti 'Y 

Mehlika hanımlar.) 21,20: Ajana Te 
berleri... 21.30: Stüdyo cu. •• ta.nıo ... 

545 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35: Triyo konser. 19.20: Mu.aala. 

Macar halk f&rkılarL 21: Şiirler. 21, 
peıt• musiki l.eyeti. 23: Haber 
EDUARDO BIANCO Arjaatia tan 
24.20: Haflf aalOG ıınuaiki.i. 

823 Khz. BUKREŞ, 364 a. 

Bütün lstanbul odundan yüz 
çevirip kömür yakmağa alıftığı 
gün, oclunun da çekisi yüz kuruşa 
iner • .Şimdiden büyük apartıman
ların çoğu kömürle ısıtılmıyor mu? 
Gitgide, buna hepimiz allJQbiliriz. 
Değil mi ki oduncuların tutturabil
diklerine oclun satmalarına ses çı
karan yok. 

Biz de, ifimiie geleni yapalım. 
Odunu bırakıp kömüre sarıldığı

mız gibi, bir kaç soyguncu (2)yu 
dağ gibi yığılan oclunlannın al
tında yamyassı kalmıf görürsem, 
ne yalan söyleyeyim, hiç acımaya

Bir ceset daha bulundu 
A M o K 

(Malezya delisi) 
aayam lıayret Fransız filmini görmek fırsatına nail olacaksınız. 

13 • 15 C.ündüz plik neıriyatı. 11: 
neıco takımı. 19: Haberler. 19,15: 
de•amı, 20: Üniversite. 20.2Q: Pi 
mu•ann.i.J 20,45: Koaleran• . Zl: Sen 
yo orke•trası. 21~: l•tirabat:., 22005 
rin deyamı. 22,45: aHberler, 23,15: 

cağım •. 
M. SALAHADDİN 

(1) Aygıt - havayiç, (2) soygunou -
muhtekir 

CUl...&.1[ - .............. . 
lıtiha ve para .. . 

Bir kaç gün var ki, yatağımdan, 
ince bir bas ağrısı ile kalkıyorum. 
Solııiatla zarzor bir kaç lokma ye
mek yedim mi, hemen üzerime bir 
ağırlık geliyor, kendimi yatağa 
dar atıyorum. 

Halbuki, V aniköyüncle, üç dört 
saatlik uyku, hali geliyordu. Kar
nımın aç olmaclığı saat yok gibiydi. 
Köyde iken, kahvaltıda yediğim 
şeyin yarısı kadannı şimdi öğle 

yemeğinde yiyemiyonan. 

Orada dört ay içinde bir gün bile 
baş ağrısına tutulmamıştım . .Şimdi
ise başımın, ağrımadığı gün yok. 
Arkadaşlara bunu söylecek ol

muftum. Biri.si decli ki: 
- Kabahat sende .•• lstanbula bu 

kadar erken ta,•nmtuaydın ... 
- Oldu bir kere, dedim, çok 

pipnanım ama ••• 
ôtecl-en birisi atıldı: 

- Demek Vaniköyünün havası 
bu kacl ar güzel ..• 

- Sade hava.ı mı •• , Suyu, man
zarası, sakinliği •.. Her şeyi güzeldi. 

- Öyleyse iştihanı g$ek sene· 
ye saki.al; .• 

Y cnımcla7ıi ııüldü: 
- l,tilıan nasıl olsa kuilmif. 

Onu ister istemez saklayacaksın ..• 
lstihaclan önce beni dinlersen ge
lecek yaz için biraz para sakla! 

Kulak MiSAFİRİ 

Niıan 
Yunus Nadi Beyin kn.ı Leyla 

Hannnla Uffakiza.de Halit Ziya 
Beyin oğlu Hariciye ıneııwrla.nn • 
ıb.n Bülent Beyin n~anlan gele • 
celc pe,..embe günü Perapa.laa ote
"inde kutlula.nacakllr. Her iki ta
raf• da timdiden tebrik ederiz. 

irtihal 
Tekirdağ mebusu Cemil Beyefendi

.tlİn bacanağı süvari miralaylığmdan mi>
ı:Wait ve Emliık Bankası mmıurhırm • 
dan Hümii Beyefendi .....Eat etmiftir. 
Cenazesi bugün 11,S ta Cenahpap. 1-. 
laneainden t.alclrnlacalrur. 

(Başı 1 inci sahifede) 
pofü karakoluna gQnderilmiştir. Bu"" 
lar bugün müddei umumi muavini 
Nurettin Beye tevdi edilecektir. 

Dün Kamuda bir ceoet daha 
bulunmuftur. Bu cesedin muhtelif re
alınleri alınmış ve hüviyeti test.it edil
mek üzere Yalovaya gönderibnqtir. 
Bu denizden çık.an ikinci cesettir ve 
daha denizden 31 ceaet çıkarılına.s• i· 
cap etmektedir. 

Hadisenin cezai kısmı tahkikatı bu 
safhadadır. 

Hukuki kuma ait tahkikat ve mu• 
amelat ta dün Birinci Ticaret mahke
mesinde başlamıttır. Dünkü nüsha· 
mızda anlattığımız veçhile, Ticaret 
kanununun bir maddesi mucibince ge
miler aeyir esnasında vukubulan b
za hadiselerini bir raporla ilk vasıl 
olacakları limanda kanunun tayin et
tiği rnıorcie bildirmek ve tahitlerini de 
dinletmek mecburiyetindedirter. Fe
ruzan vapuru süvarir.i Hiianü Bey 
kaptan da bu raporu tanzim ebınit vo 
tahitlerinin bir il$leoİ ile beraber 
mahkemeye tevdi etıniıtir. Dün ak • 
ıam saat 16,30 da mahkeme açılnuf 
ve Feruzan vapuru kaptanı çağınla· 
r&k mahkemeye verdiii istida ve ra,. 
por okunmuttur. 

Hüsnü Bey kaptan bu raporunda 
hadiseyi ıöyle hulasa etmektedir: 

F eruzan vapuruna Afitap motörü 
çarpmıttır. 1074 gros tonluk feruzan 
vapuru Beıikt&t açığından gece sa&t 
2 buçuk sularında kalkmış, Kartal çi
mento fabrikasına gitıın.ek üzere aeyre 
ba.tlaınıştı. Vapur Büyükada ile Kar
tal arasına geldiği zaman saat 3,30 
a<ılannda idi. 

Sancak bodoılamaaı tarafında ve 
30 metre kadar ileride ve hemen he • 
men su sathında donuk, adeta görüle
miyecek kadar sönük bir ziya Defre -
den kırmızı bir fener gördüm. Orta • 
lık zifiri karanlıktı. Bu donuk ve sö
nük kırmızı 191ktan batka hiç bir teY 
gönnek mümkün değildi. Bunun bir 
balıkçı kayığı ohnaar ihtimali vardı. 
Derhal sancak alabanda ederek m&• 

nevra yaptırdım. Makineye de tor~
tan emrini verdim. Bu manevra ıle 
motörü iskele omuzluğuma alarak mÜ· 
sademeden kurtardım. Fakat sancak 
omuzluğumda da bir ba.tka ci.-in 
bindirdiğini duydum. Bu anda bır de 
giirültü ifidildi. Hiç bir IOY göriilmü· 
yordu. Sancak amuzlu~da ~eryat 
ve istlındat olmaaına ragmen bır feY 
ıönnelı: mümkün olm~y?"'1u. . Derhal 
makineye iıtqper emnnı verd .... Ge
mide ne kadar can kurtaran aimidi 
ve yeleği vana hepsini denize attır -
dan. Mataforalan alabora ederek fi. 
likaları mayna ettirdim. Bir taraftan 
da düdükle iıtimclada bqladma. Bi • 
rinci filika derhal can kurtannrya 
ııitıtİ· Ve ikinoi fMiloa _,.... edilıince· 
ye kadar birinci filika geri döndü. Bu 
flikada bir çok kurtanlnut adam 
vardı. Derhal gemİy.e alındı ve birin· 
ci filib ikinci filika ile beraber tek • 
rar can kurtarmıya gitmesi emredildi. 
Ancak birinci filôka geldiği zaman do
nizde gemiye çarpan cismin görülme
diğini bilıtinniıli. Kurtanlaııh..dan 
keyfiyeti tahkik ettim. Motörün arkA· 
ama bağlı bir piyade kayığında SS ki
ti oldulda.mu, Y a.lovadan geldiklerini 
v<ı motörün arkaaına bağlı olduktan• 
nı söylediler. 

İkinci filikada bir kaç kiti kurtar· 
dı, getirdi. Birinci. filika taha~at& 
devam etıCi ve deniz sathında bir fl'Y 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğündeaı 

Marka No. SandılC 
ET Muhtelif 24 Kutuda balık konservesi 

Bu balık konserveleri açık arttırma suretile tran&it edil
mek üzere satılıktır. İsteklilerin 6 - 1 1 - 934 salı gÜnÜ saat 11 
ye bdar Satq heyetine müracutlarr. .(6763) 

bulunmadığı cevabile avdet etti. Bi • 
rinci filika ileride duran motöre ka
dar da gitıniş, oraya yüzerek çıkan 3-
4 kişiyi almıt. gem.iye getinnitti. Bu 
kurtarılanların kaffesini makinenin 
kazan dairesine götürdüm, içinde ya
ralananlar vardı. Yaralarını paruıu • 
man ettirdim, üstlerini kurutturdum, 
çay içirdim, uprin verdUn.. Ve hadiae 
mahallinde tam bir buçuk saat kala • 
rak arama yaptırdıktan sonra Kartala 
gittiı:n, vakayı jandarma kumandan • 
lığına bildirdim. 

Hadisede ~raiti haiz olmıyaft ve 
hiç bir ehliyeti bulurunayan Faik fi· 
minde bir makiniatm hatalı hareket
leri deniz ıııizamlanna uyıun fener 
kulİ.aruhnaına.u, yedeğiode bir tekne 
bulunduğuna dair kanunun emrettiği 
işaretin taımmaması v<ı sair aeb<ıs,>ler
dolayıaile her türlü hata ve ...-diyet 
tamaınen diğer tarafa ait olwluğu da 
rapora ilave edilmiıtir. 

Rapor okunduktan sonra m&hke
ım.e reisi Memduh Bey, kaptana ..,... 
muttur: 

- Gemi jurnalı var mı? 
Kaptanın vekili de geminin kıua. 

ola" geceye ait seyir jurnalının bir su
retini mahkemeye tevdi etmittir. 

Bundan sonra mahkeme kaptan& 
doğru aöyliyeceğine dair. yemİ:" etti~
mit ve okunan rap<>Nla zık_re?ılen hıi
diaey.i anlatmasını emretm.i9tır. Kap • 
tan rapordakileri bir parça claha mu• 
faasalca anlatmıttır. Reis Meıınduh 
Bey: .. 

- Projoktörünüz var mı ıdı? di· 
yo aormuı, kaptan: 

- Hayır, ıilepler projoktör kul • 
!anmaz. Projoktör ancak lwan da • 
bilinde seyrü sefer eden küçük mera· 
kipte kullanılır, birde aefaini harbiye
de bulunur, fakat oefaini harbiyed<ı 
açık denizde projektör kullanmaz • 
lar, cevabını vennitıir. 

Bundan sonra kaptanın tahit ola· 
1'9.k. gösterdiği .ikinci kaptan Musta • 
fa, birinci makinist Talat, Serdümen 
Şevki, gemici Ahmet, taife Yunus ta· 
hit olarak dinlendiler. Bunlar da r&• 
porda yazrld•ğı tekli §&had<ıtlerile t~ 
yit ettiler. Bu ıahadetler esnasında •· 
kinci kaptan Mustafa Efendi denize 
elli kadar ca.n kurtaran yeleği atıldı
ğını, bunlardan ancak onunun bulun: 
duğunu, motörle piyade kayığını baı 
la.yan çimanm ıağlaııı olduğunu, .ge-_ 
mi motörle piyedenin anı.ımda girdi 
ii zaman ç.imanm ganinin bodosl6"'!'" 
sına takılarak gerildiğini ve ~ g~· 
litteki tıuyik ile çimanın lr.eailme~ •• 

· - · m k-·" • cap ebneaıne ragmen çnnan cmu 

mecliğini " motörcleki. ~ .. ~Z 
tufunu söyleınittir. Geminm e • 
lede tıenvir edilnW! ....__ rNı
görüleırııanif olımas- da. ya motörii 
idare eden kaptanm uyumu§ olma., ve 
ya.but ta motörün bat tarafı oepetler, 
küfelere! yüklü olarak kaptan mev • 
kiind«ı çok yiikaeğ<ı çolmut o~ 
dolayıoile mümkün o!.amadığı muta • 
leaaile tefsir etıniıtir. 

Mahkeme .,.ıütleri dinledikten 
aoııra her birinin söylediklerinin doi· 
ru olduğuna dair yemin ettirmiı, bun 
dan sonra diğer gemi mürettebatının 
da şahit olarak dinlenmesi için mah • 
kemenin baıka güne bırakıldığını, v'! 
alıikadara.lrın mahkeme günü ve ~ati 
ni mahkeme kaleminden öğrenebıle • 
oeklerini tefhlın etmiıtir. 

Türk Ginek~,-lo_j_i -ce-m---,-iy-etl 

Yerlerin evvelden temin edilmeai - Telefon: 4.2851 -

İPEK, MELEK, SARAY, SÜMER, ELHAMRA 411-· 

Sinemaları: 18 teşririnievvel Perşembe iÜnünden 
itibaren matinelerin saat 2 1/2 - 4 1/2 ve 6 1/2 
olarak teabit edildiğini mııhterm mllşterilerine llh ederler. 

İttEhadı rllilli 
Türk Sigorta Şirketi 

Hc.:ı-ik ve hayat üzerine aigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 

• 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
..... Telefon : 4.4887 +6648 

' EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI ' 

Kapalı zarfla Satılık apartıman 
T eşvikiyede . Hamamcı Emin Efendi sokağında eski 3 

mükerrer yeni 19 No. lı 229 metre murabbaı bina yer:W ve 97 
metre murabbaı bahçeyi havi ve 8 daireyi müştemil T eşvikiye 
apartmanı satılmak üzere aşağıdaki şeraitle müzayedeye ko· 

nulmuştur. 
1 - Müzayede "Kapalı zarf,, usuliledir. 
2 - İhale 6 Teşrinisani 1934 salı giinü saat onda Bah· 

çekapısındaki şubemizde İcra edilecektir. 
3 - Müzayedeye iştirak için 2000 lira teminat verilecek

tir. 
4 - Talipler bir lira mukabilinde alacakları şartnameyı 

teklif mektuplarile birlikte ve orada yazılı şekilde ihale saatin
den evvel tevdi edeceklerdir. 

5 - İhale birdir. Ve kat'i dir. Teklif olunan bedel haddi 
layık görüldüğü takdirde talih ine ihale edilir . 

6 - Uhtesine ihale olunan zat ihale bedelini def aten ve 
peşinen tesviyeye mecburdur. 

7 - Bu bapta daha fazla tafsilat almak istiyenler ıube-
mize müracaat edebilirler. (6764) 

Sahlık Emlak 
Muhasebe 
Esas No. Mevki ve nevi Teminat 

2 Nişantaşında Meşrutiyet mahallesinde Harbiye 1000 
caddesinde 115 • 1 17 N o. lı Selçuk apartmanı. 
137 metre murabbaı bin ayerini 90 metre bahçe-
yi havi ve biri zemin kat olmak üzere dört dai-' 
reyi müşteınildir. 

J Büyükderede Yalı maha ilesinde Güliatan ve Çe- 400 
lehi sokağında 28, 30, 32, 34, 36 ve 2 No. lı al-
tında iki dükkanı üstün de iki kısma müfrez oda· 
ları müşternil kagir bina, bina 130 metre üzerine. 
mebnidir. 

Kadın hekimlerimiz tarafından kuru• ı 
lan Türk Ginekolosi cemiyeti, Y~ ~- ' 
blinden sonra ilk toplantmnı, Cagalog: 
lunda Ebbba odasmıla yapmıf ve ye111 
idare heyetini seçmiıtir. 

Birinci reisliğe Kenan Tevfik Bey, 
ikinci reialiğe Refik Münir P..,., Ali E· 
aat Bey, umumi katipliğe de Ahmet! A
ann Bey intilıap olunmuıtur. Cemiyet - , 
kioi gibi 1- ay toplanblanna muntaza. 
man deYam edecek ve kadın bekmıliğirıi 
ıaliluıclar ...ı..,. femııi meae!elerie mefl'll 
oloıaütır. 

4 Sarıyerde Reşit Bey ve Hüseyin Ef. Sokakların· 250 
da 1, 3, 5, 5 ,. 1 No. lı ma a bahçe iki laaımdan mü 
rekkep hane sahası 175 metrodur. Alt katta üç 
oda, bir aofa, mutfak, kiler, hala, banyoyu, üst 
katta dört oda, bir sofa, bir mutbak. hala ve ban 
yoyu havidir. 

Yukarıda yazılı emlak bedıı!le~. ı>etİn ödenmek üzere açık 
arttırma ile satılacaktır. Tafsilat ıçın her gün, müzayedeye İt· 
tirak için de 30 Teşrinievvel 1934 sah ~Ü saat onda ıube

mize müracaatlan. 

Kb.z. PRAG. 470 m . 
18,05: Pl.ıi.k. - Mu•ahab.. - PJ" 

Almanca rnusaba.be. 19,10: Ziraat. 2 
rıtık netriyat. (\:oro caz: Te orkeatr 
Aktüalite. 20,55 Piyano refakati.le 
21,30: İnciliz:ce netriyat. 

686 Kbz. BELGRAT. 437 m. 
18: Plik. -Musabab.. 20: Plak. 

l&mlar. 20.30: Karıtık ıarkdar. 21: 
riyat. Zl,30: Kuart•t konseri. 22: Pi. 
Orlr:eatra ile popüler ıarkılar. 22,50: 
23.0S: Radyo orkestrası. 

223 Klur. VARŞQVA, 1345 m. 
18: Piyano konseri . - Musahabe. 

- Musahabe, 20: Koro koı:ueri. -
- Plak. 21: 0Çiuıenedea Baroa,. 
perdelik Johann Straussuo opereti ( 
baron.) 23,30: Plik. 23,<fS: Koı:af•ra• 
Hafif musiki. 

841 Kbz. BERLIN, 357 m. 
19,30: Popüler Alman muıikiıi. 30, 

•aaatlar. 20,40: Alı.tüalite, Laberler. 21 
kestra konseri. 23: Haberler. 23,.20: 
neıriyatı. 24: Gece konaeri (Plilıı:.) 

Klu<. LOKSEMBURG, 1304 m. 
Belçika a.lctao:u. 20,35: Ork .. tra, 211 

ler.21,36ı Borsa. 21,40: K&l"ltılıı: konıet 
Radyo orkestraaı. 23: Taı•••i. 
plikları. 

592 Klur. ViYANA, 507 m. 
18,40 Piyano kon•eri. mfttııılif 

20,30 Edmnnd Eisleria ••erlerine&. 
21,15 Ayuıturya milli tartulara •• ta 
rİfat, 22,15 Umumi ko•Mr, Holaer 
rafından hafif Vi,ana 1nuai'lrisi 23 
sUUsi, 23,lQ Haberler, 23,50 Da•ı 
1 Gece musikisi. 

950 Klur. BRESL'\U 316 m. 
17 Ha_fif muailU, mü...ı..ı.e. 19,16 

keman·pıyano, 19.SO Mü•abaha, 20 •• 
Haberler, 21,10 Hititleri" IMNl ırün.*1 
neıriyat, 22 Neı'e1i akıam. musi.k:t.i 
berler, 23,20 kııa dalıa amatör tek~ • 
Musilcili r.oeıri7~ 24 N .. 'eli •-follik ..... 
YENi NE$RIY All 

Holivut 
Holivutıan bu haftaki niiıhası 

nm film mevzulen ile en ıon sin 
berlerini bavi olarak intifar etnıit 

BONO~ 
Balıkpaıar Makıudlye Hao 
3S Uğnrln Z. De"it T. 2' 

Sultanalımet sulh .................. 
hulrulr. hakimliğinden: 

Müddei; Hennan G111'ttıea. 
ıdeyfı; ı..t.nbul " Tnk}. t*d 
........ ..... • ıı tiftceti. 

Icabi dütiinüldü: Al pulla 

fabrika11 müdürü H_..._ ----" 
daYW zayi e""'1iji (9-30) 
w (27 T--ız 933) tarihli 
det 1-nile anıL ,.,.. ru-
tediyeainin -·i WebiJe ı~ T.....,.._ telGer fabribı.n __.... 

a aleyhine ~ eyfediji 
aıüdclm.leyh "*ili delterlerin 

rrmı nazar• me:ılı6r lıi111e -
müddei ......,_ muby;rııt old ~ 
.öy)emiftr. Ticaret ka-....- ( 
inci madcleoi -.cibiace (9-30) .. 

- (27 T«nmuz 933) tarihli I~ 
ve Trakya t*er fabriı:a&arı ~ 

ıirtı:eti!!İn (300) adet hamile~~ 
hİHe ıenedi haldunda mezkiir ~ 
ı..diyatttm 1-nİne ve kararın ; 

tebliğ ve iıi gaz• ile de ;ıa...-

redildi. ./ 

Befiktııı 2 inoi hukuk ~ 
den: Betiktaıta Köyiçincle Kaza" 
mu sokağında 18 numaralı ban~,,.; 
kim Serezl' Gülsüm banunın ,..-.~ 
akliye mupteli. olmasmdan d~Y' # 
disine ayni hanede mukim oglu ~ 
Bey ile kızı Sefer hantmJn mut ~ 

İfayı vazife etmek prti.le vasi tart' 



GlUı~~D y@l~D 
.... ~ iisa. baka.II11Z 

Bir haftalık dahili ve harici vakayii takip ediniz 
dikkat bulduğunuz hadise hakkında en şayanı . .. d . . 

bir yazı yazıp bıze gon erınız. 

En üzel yazılmış makalenin sahibine: 
g 5 lira. 

ikinci gelen makalenin sahibine: 

2 9 5 lira. 
Hakkı telif verilecektir· 

Bu muıabakaya yalnız liseler, yüksek mekte!' talebeleri İf~rak 
edebilirler. yazıların gazete yazısıyla azamı 15 ııe as'!arı 30 
•alır olması, kağıdın bir tarafına yazılmq bulunması lazımdır. 

B · la cuma günü aktamına kadar elimize geçecek 
u yazı r .1 l'd" tarzda postaya ven me ı ır. 

Geçen müsabakayı kazananlar 
· ·· l ı müsabakasında birinciliği Yugoıhıvya 

Geçen ha/takı guze yaz .1 K dk.. Erkek lisesi talebesinden 
Kralının ölümü serlevhalı yazı ı e a ı oy l . · ··ı ·· ·· l h l 
O h · "k" -r·· Aleksandr Hazret erının o umu ser ev a ı 

r a? Mahlır Bey, ı dıncı ıEgı Hayri Beyler kazanmıştır. Kendilerinin hü-
Yazı ıle Ga atasaray an · .. - _, k ··k ·ı tlar . k l ., b. l "kt matbaamıza muracaat eu ere mu a a • -
vıyet vara a arııe ır ı e 
n« almalarını rica ederiz. , 

YUGOSLAVYA KRALININ ÖLÜMÜ 
nd 

1 

bazretlP.rinin ziyaretinden sonra küçük 
Yugoslavya Kralı Birinci ~leksa r itilafın en sağlam temel direklerinden bi-

Hz. Fransa - Yugoslav dostlugunu t~k- ri olan Romanya Kralı Karol hazretleri-
'Vİyeye g:ttiği zaman Marsilyada onbın- nin ziyaretine aahne olacak ve orada mer-
lerc., halkın alkışları arasmda .. il~~~ kezi Avrupaya ve Tuna havzasını alaka-
hain bir kurşun tarafından olduruldu. dar eden bütün meıeleler görüıülecekti. 
Ve maalesef -ikinci bir kurıun da Avru- Bundan sonra Fransa Hariciye nazın 
ı>a da daiına sulh için çalıtan Fr""'-:'ın M. Barthou'nun bir ltalya seyahati yap-
kıymetli Hariciye nazırı M. Barthou yu ması ve M. Mu11olini ile bir mülikat 

YeWr~~:İAleksandr hazretlerine kartı yapıımsı mevzuubahHti. Halbuki Mars?J-
d • yada gerek Birinci Aleksandr hazret~erı~ 

atılan bu kurşunlar doğrudan ogruya ' 1 
•ulha suikasttir. Çünkü Yugoslav. yanın ne gerek M. Bartbou.YB. atı an 

krah d b kurıunlar bütün bu mülakatları, bu dü-
k:ıymetli ve vatansever aıma. ~ zeni ih'al etmiı ve bir müddelf için tehir 
mefkure için çalışmış ve bu s~y~•!1~1 

• 
de sulhün daha ziyade takvtyesı ıçın olunmasına sebebiyet venni§tw. 
İhtiyar etmiştir. Onun için ı934 te atı- Cinayet acaba bu maksatla mı yapd-
lan bu kurıunlarla ı9ı4 fü ·~.lan ~urşun• mııtır. Katilin bir Hırvat_ ol~''.! ve Pa-
l,_ d b" ·· sebet go --~ge ça- rı"ıte bir çok Yugoslavlarla duşup kalk_ -~ arasın a ır muna nm: 
hıanlar olmuıutur. Fakat bereket versin ması bu ihtimali bertaraf etmektedir. 
devletlerin ve .devletleri idare edenlerin Şimdiki halde talıkikattan aldığımız neti· 
hüsnüniyetleri 0 kadar büyüktür . v". ~ ce şudur ki: Katil doğrudan doğruya, 
kadar inkişaf etmittir ki o zamanki grbı büyük Yugoslav mefkuresine hizmell e-
dünya büyük bir tehlikeye maru~ bulu?- den ve 1 Kanunuevvel ı918 de naibi 
nuyor Bununla beraber bu cınayetin kral 11fatile Sırp · Hırvat • Sloven milli 
her h~lde beynelmilel siyaset üzerinde ittihadını ilan eden kral Aleksandır haz. 
büyük akisleri görülecektir. ÇÜnkü Kral retlerin:in şahsını istihdaf etmiftir. Bu 
Aleksandr Hz. son defa Sofyaya bir se- maksatta Yugoslavyadan ayrdmak ve 
~ ahat yapmış ve orada Bulgar Kralı ile mustakil bir devlet kurmak isteyen ba-
görüşerek ötedenberi iki devlet arasında zı Hırvatların tahrikatı da görülmekte· 
ihtilaf!. bulunan meseleleri halletımiıtir. dir. 
Bu, Balkanlardaki sulh için büyük bir Fa.kıat bu çift.le cinayet ne kadar feci 
kazançtır. Bu ziyaretin akabinde derhal olu.roa olsun Yugoslavya daima büyük 
Parise hareket etmiş, bundan eı>f!YCe bir kralın ölürken söylediği son söz üzerinde 
müddet evV<ıl Fransa Hariciye "nazın M. yürüyecek yani "Y ugoslavya,,yı muhafa· 
Barthou'nun bizzat seyahati esnasında za edecektir. 
mevzuu bahsedilen bütün beynelmilel Dostumuz Yugoslavyanın nmtemi hÜ· 
meseleleri her "iki devlet Hariciye nazırı· yüktür. Balkan misakının en emektar 
nnı ve bilhassa Fransa Reisicumhuru M. uzu.tarından biri olan kral Aleksandr 
Lebrunün huzurile yeniden tetkik etme- hazretlerinin ölümü bizi de matem içiıı-
ğe ve bir neticeye bağla.-ğa koımuştur. de bırakmıştır. Yugoslavya milleti her 
Bu mülakatların beynelmilel ıiyaset üze- halde Kralırun gösterdiği yolda yürüye-
rinde mühim !lesirleri olacağı beldeni- rek daima ~adığı fe~zi ~ulacaktır. . 
Yordu. Çünkü, Paris, Birinci Aleluandr Kadıkoy erkek lisesı: Orhan Mahir 

ALEKSANDR HAZRETLERiNiN ÖLÜMÜ 
Duka, Dolfüs gibi kıymetli dev~et a- j 

dantlannrn uğramış oldukları akibete 
bugiin de mümtaz bir devlet reisinin du
Çar olduğunu görüyoruz: Yugoslavya 
kralı Aleksandr Hz. bazı siyasi gayele· 
rin tahakkunu temin maksadile Fransaya 
Yaptığı resmi bir seyahatin daha ilk a
dımında, Marsilyada yapılan bir suikast 
neticesinde vefat ediyor; ve kendisini 
karşılamağa gelen Fransa hariciye n~~
rı M. Bartu da bu faciaya kurban gıdı· 
Yor, 

M. Bartunun ölümü şüphesiz ki mühim 
bir ziya olmakla beraber Kral Aleksan• 
drın vefatı kadar tumullü ve haizi ehem
ıniyet bir hadise olamaz. Aleksandnn ö
lümü gerek Yugoslavya devleti dahili 
bünyesi için gerekse devletler arası siya· 
le~ alemi için mühim bir kayıp mahiye
tindedir. Bu feci vaka sadece Yugoslav• 
Y• devletinin dütüneceği bir mesele de
ğil, bütün Avnıpa alemi tarafınd811 ehem· 
trıiyetle nazan itibare alınması icap eden 
bir hadisedir. Kar; Görgeviı hanedanına 
IUensup olan birinci Alekıandrın Umumi 
harbi müteakip, Sırp, Hırvat ve Sloven
leri birlettirerek Yugoslav milli camiası· 
h• -te~I ettiği maliimdur. Aralarmda nk 
l'e dil birliği olmasına rağmen yakın bir 
tarihin ve ananelerin ayırdığı bu cüzler
den milli bir kül teıkil etnıt\r kolay _bir 
ıneoele değildi. Enerjik kralın yegane 
gayesi milli bir vahdet temin etmekti. Hal 
huki mütecanis bir camia olmayan bu ye
ni tl~vlet tetekkül tarihini takip eden 
zamanlarda bir takım fırka mücadelele
rine mıu-uz kaldı. Kendilerini mağdur 
llddeden ve tazyik altında kaldıklarını 
İddia ed n Hırvatlar ortodoks Sırplara 
~rıı bir cephe almışlardı. Kralın gaye
•ıle asla f<abili telif olmayan bu hadisat 
A"'4.ııandn bundan S sene evvel bir be
Y'.'nnıune netrile fırka mücadelelerine 
nıfıayet vermeğe mecbur etmitti• Bu be
y"'1narne ile Kral, devle~ hakimiyet ve i. 
ct...-esini kendi uhdesine almıı, ve Yu· 
hılav devletini muhtemel bir dağılma 
~likesinden uzaklaıtırm•t bulunuyordu. 
ı, Ylet:i anarfiden kurtaran Aleksandrın 
• " 0 dan sonra daima hedefine varmak t:" calı~tığı görüldü. Hariciye nazm 

· Y evtiçL beraber durmadan, sulhçü 
~elerle dovletler arasındaki samimiyet 
ı-.; ıtalarını artırmak için uğrattı. Balkan 

•akında, Küçük itilaf tetekkülünde 

velhasıl Bankanlarda sulhün tesisinde 
çok faal bir rol oynadığını gördük. 

Yugoslavyada gerçi diktatıör bir re
jim büküm aürüyordu; lakin müteveffa 
Kral asla koyu müstebit fifııi~}j im- kral 
değildi. Bu otoriter ıekli idare Yugoslav 
devletinin menfaati iktizaıından bulu
nuyordu. Müteaddit defalar tabaddüs e
den muhtariyet, devletin yekpare bünye
sinden ayrılma teşebbüslerine karşı bir 
az kuvvetli basan bir disiplin lazımdı. 

Aleksandr ancak bunu yapıyordu ve 
kat'i mutijakıyetçi hislerle hareket etıne· 
diğini ı93ı senesinde Yugo&lav halkına 
verdiği intihap hakkde pek illa iıpat et
mi§ti. Aleksandr halka çok daha geniı 
haklar verdi, ancak Yugoslav camiasın
da şuuri bir topluluk, milli bir ahenk te

mini esastı. 
Kral Aleksandr deYletler arasındaki 

teıriki mesaiyi temin için bizzat çalıft• 
yor, müteaddit seyahatler icra ediyordu. 
Sofyaya gidiıi Bulgaristanla aradaki ih· 
tilafları balleC!mek içindi ve mu..:affak ol· 
du. Fransaya seyahati de küçük itilaf iti
le alakadar bulunuyordu. Sulh yolunda 
samimiyetle çalıtan bu devlet reisinin ge
ne bir an!aıma temini maksadife uğra, .. 
tığı e.nada böyle feci bir akibete uğrayııı 
aynı duygularla mütehassis bulunan bü
tün devletler nezdinde derin elem uyan
dırmı§tır. Bu teessür pek yakın bir za. 
manda müteveffa kralın kıymetli ziya• 
retine şahit olan Tü•k milleVi için çok da
ha derindir. 

Şahsi otoritenin yarattığı muvazene, 
disipline ve sulhperver havanın kralın 
öliimünden sonra da ayni şekilde devamı
nı Türk milleti candan temenni eder. Gö
nül ister ki Yugoslav büyükleri muhalif 
ekalliyetlerin veya diğer herhangi bir 
zümrenin sebep olabilecekleri karrşrldık
lara kolayca mani olsunlar. 

M. Bartunun ölümüne gelince, daha 
geçenlerde Cenevredeki müsmir faaliye
lıİne şahit olduğumuz sempa~~ dev~~t 
adamının öliimü, sade Fransa ıçın degıl 
dünya sulbü için büyük bir kayıptır. 

Matemzede devletlerin teessürlerine 
bütün kalbimizle iıtirak ederken, dost 
Yugoolav devletine kıymetli heislerinin 
acısını telifi ettirecek muvaffakıyetler 
dileriz. 

Galatasvy lisesi: E. Hani 

(Başı 1 inci sahifede) 
nadir diplomatlardan ve devlet adanı 
lanndandrr. Bin;ok şeneler Fransayı 
elinde tutan ve onu :oaferden zafere 
sürükleyen Fransayı birçok müşkü -
lôttan kurtaran bir adam olnu.ıştur. 

M. Poincare 1860 senesinde doğ
muştur. Buna nazaran 74 Y<JfUUla öl
müı demektir. 

ilk defa 1906 seneıtinde Sarrien ka 
binesinde Maliye nazırlığı yapmıf ve 
BQfvekil istifa edince o da çekilmiş 
ile mevkiini Clemenceau kabinesinde 
M. Coillaur'ye terketmiştir. 

Bunu takip eden beş sene :arlın· 
da ayanda kuvvetli roller oynanuf, 
diğer taraftan harici ıtiyasetle de uğ
raşmıştır. 1909 .senesinde Frans~ 
akademiıtine aza seçil!miıtir. 1912 se
nıe•i kQnuur.ısanisinde BafVek.il M. 
~lloux istifa edince M, Poincare Ha 
riciyc na.ıırlığını da uhdesine alarak 
BQfvekil olmuştur. 

. O .zaman ~ meşhur arkadaıları 
Mıllerand, Bruınd ve Delccuse idi. 
Bunlar sıNısile ayni kabinede Harbi· 
ye, Adliye ı:ıe Bahriye nazırı olarak 
bulunmuılardır. 

M. Poincare o zaman muhtelif fır 
kalar arasındaki ihtilaflı meselelere 
nihayet vermif ve milli bir birlik vü
cude getİrmİf, diğer taraftan harici 
siyasetin takviyesi ile de meıgul ol -
muştur. 

M. Poincare bilhassa Almanya ile 
siyaseti gayet nazikane bir ıekilde 
idareye kail olmuş ve Almanyanm 
Fransaya daima dost Ve müttefik ka
labileceğini isbata çalışmııtır. 

4 Teşrinievvel 1911 de Alman Fran 
SIZ iti/iifı ayan tarafından tasdik edi
lince M. Poincare Fransanın Fas üze 
rinde kat'i. hakimiyetini tesis etmif • 
tir. Bu münasebetle M. Poincare Fas 
Sultanı ile bir mukavele yapmış ve 
Fas Fransı.z. manda.sı altın« girmiftir. 
Ayni sen.enin 21 Teşrinisani.sinde f" ıu 
hakkında bir hudut itilafı yapmıştır. 
M. Poincare kabinesi, mevkii ihtida .. 
ra geldiği zaman ltalya ile Fransa a· 
ra$ında bir hadise olmuştur. Hadiu 
de ıudur: O zaman /tal yanlar T ürki
ye ile hali harpte idiler. Ve bu esna
da Fransı:lar Jtalyanlarm iki gemisi
ni zapt ı:ıe müsadere etmişlerdi. işte 
M. Poincare sarsılan dostluğu .siyase
ti ve idaresi ile tekrar takviyeye mu .. 
vaffak olmuş ve bilahara ltalya Fas 
meıelesi etrafında Fransa ile anlaı .. 
mıffr.r. 

Balkan harbi patladığı .zaman M. 
Poincare bütün gayretile bu afetin bü 
tün Avrupa)'<ı yayılmasına môni ol _ 
muştur.. Avrupanın o anda geçirdiği 
buhran dolayısile ordusunu da hiç bir 
zaman ihmal etmemİf ve onu takviye .. 
ye çalışmıştır. /ngiltere ile müna.se -
batı düzeltmiş, ve /ngilterenin Okya
nusta ve şimalde ve Fransamn da AJ. 
denizde bahriye htikimiyetini teyit et 
meğe çalıfmıştır. 

1913 senesinde Farrier'in yerine, 
Reisicwnhurluğa nanızetliğini koy -
muı ve kendisine Radikal Sosyalistler. 
den Ziroot na.;sırı M. Pan$ rakip çtJı .. 
rnqbr. Yapılan intihapta 483 reyle 
M. Poi.ncare Reisicumhur ilôn edilmiı 
tir. lfte o zaman da M, Briand BO§
vekil olmaffur. 

Reisicumhur olduğu zaman Parla
mentoya yaptığı beyannamelerle ken
disinin Fransaya layik kuvvetli bir Re 
isicumhur olduğunu isbat etmiştir. 

Mevkii iktidarda bulunduğu müd
detçe her yerde Fran.saya dod ara • 
mış ve birçok itilaflar akdetmiştir. 
Buna rağmen Fransaya yapılabilecek 
herhangi bir taarruz karşısında daima 
kuvvetli bulunnuık imkanlarını ara. • 
mqfır. 

1914 temmu.z.ımda da evvelce mu
tasavver olduğu şekilde Rusyaya bir 
seyahat yapmış ve avdetinde lskandi
nauya şehirlerini gezmi§, orada iken 
Avusturyanın S1.rbistana bir ultima .. 
tom verdiğini haber alm;ştır. Bunun 
üzerine alelticele Pari.se dönmüş ve in 
giltere Kralı Jorja ya:z:dığı bir mek• 

· tupta aralanndaki dostluk rabıtala -
rının devam edip etmediğini açıkça 
sormuştur. Ve icap ederse harp mey• 
danında Fransanm kendisini göstere .. 
ceğini ve lngiltere ile Fransa arasın· 
daki dostulğun Avrupanın siyasi va • 
ziyeti ü~rinde icrayi tesir edeceğini 
bildirmiştir. 

Fransa harbe grdiği zaman Poin -
care vazfesini ayni kuvvet ve ayni ce
saretle yapmıştır. Birçok cephelerde 
bulunmuş ve asker gibi harbetmiıtir. 
1917 de Clemenceau ile teşriki me.ai 
etmif de onda Fran~anın İfİn« yaraya 
bilecek bir kuvvet sezmiıtir. 1918 de 
Fransanın harpten galip çıkması için 
çalı çalıımıştır. 

Mütarekede, Parlamento Poincare 
nin memleketine yaptığı büyük iyilik 
leri rumen teyit. .,tmiftir. Sulh müza· -

keratı esna,sında M. Poincar~ i.le M. 
Clemenceau arasında bir noktai na ... 
zar ihtilafı çıkmıştır. M. Poincare bu 
hususta BQ§vekiline müteaJdit mek • 
tuplar ya:zmıştır, 1920 senesinde ye -
di &enelik Reisicumhurluk vazifesi hi 
tama ermiş ve a..z zaman sonra Mense 
depart•manı ayan azası intihap olun
VlUftUT. 

1922 Kiinunusanisinde Briand ka
binesi istila edince M. Poincare ikinci 
defa olarak kabineyi teıkil etmİf ve 
Hariciye nezaretini de uhdesine ala
rak Almanyayı tamirattan mütevellit 
taahhüıiatını ifaya davet etmiştir. 

Bundan sonra /ngili.z.lerle tamirat 
muelesi. hakkında noktai nazar ihti
lafları hasıl olmuı ve bu hususta top
lanan birçok konferanslar akim kal -
mııtır. 

1924 senesinin ilk ayları zarfında 
F ransada mail bir kriz vardı. F ranoı: 
frangı ıttabiliser edilemiyordu. Birçok 
kimşeler bununla uğraftyor fakat mu 
vaffak olamıyorlardı. Meıeleye Poin· 
care bizzat va.z'ıyet etti.Poincare pa.r
lamentoyu )'C!ni vergiler koymağa mec 
bur etti ve hakiki bir diktatör gibi ha 
reket ederek vaziyeti kurtardı. Sosya
listler ve sollar buna itira: ediyorlardı. 
Fakat Poincare kendilerini iskô_ta mu 
vaffak oldu. 

Fakat 11 Mayıs 1924 intihabatrnda 
Sosyalistler muvaffak oldular. Bütün 
sollar, sol kartel namı altında ittihat 
ettiler. Ve franga istikrar verm1;sile 
vazifesi biten Poincare mevkii iktidar 
dan çekildi (1 Haziran 1924) 

M. Poincare bundan sonra hep a. 
yanda kaldı. Ve nadir bir ıekilde mÜ· 
zakerelere iştirak etti. Bu esnada mü 
temadi yen kitaplar yazıyor. Ve ede -
biyata uğra§ıyordu. M. Poincare'!in, 
(9 senelik hôtırat) ve (Fransa hız • 
metinde) namile ya:ulığı on ciltlik e• 
ser bilhassa §ayanı dikkattir. 

İsviçre hududunda 
(Başı 1 inci sahifede) 

aranrlmakta ve isticvap edilmektedir. 
Annemas.ıe'dan alınan malUmata 

göre Kelemenin şel"'iki cünnü olan y,.. 
kalanan Benes • Raytich ile Novak -
Procec evvela ajanı ıtelgraf1armın bil -
dirdiği gibi kendilel'ini bu iıten tebrie 
etmek istemiıler ve tamamen ve o
nu efkara saymqlarıa da bil:üıara poli
sin sıkı i.sticvabatı, ve 36 saat devam 
eden ısrarı ıkarı1sında itiraflat'da bu -
lunmuşlardır. 

Bu ilıiraflara ait mütemmim malu
matı bu melcıtubumla bildiriyorum: 

Raytioh'in söylediğine nazaran iki 
arkadaş bütün Avrupada azalan bulu -
nan bir tethişçi teşkilata mensuptur -
lar. 

()inayetten birkaç gün evvel, bu i
ki ııdam Municblte bu teş.lcilatm eJeba. 
ıılarrndan bir adamla kolMlımu§l.ar ve 
oniİlln telaıdb ettiicleri emir ü~erine Zu
rlch'e gitrni,ler ve opda batkıa bir 11· 

damdan külliyetli miktal'da para alarak 
Parise gelmiperdir. Gereık Rayticb, 
gerek N o vak bu adamları tanmıadıkla. 
nnı söylemekte ve gayet müphem ma
lumat vemı<>ktedirier. 

Parise vasıl olduldan zaman bi.- ü
çüncü §llhsı kendilerini Gare de l.yon'. 
da karıılaııruı ve bunlan götür. 
müıtiiT. Orada da ne yapacalda
rmı bilmemekte ve bir İf yapmak için 
emir bdclemekte idiler. 

Kendileri evvela bu itin ne olduğu
nu bilmediklerini &Öylemişler.dit-. Fa • 
kat krahn katlini müteakip ortadan 11-

vışmalan , bunun aksini isbat etmek -
tedir. Kral eğer Mar&ilya suikaıtinden 
kurtulmuş olsa odi, bu "ki adamın ci
nayeti Pari•te yapmak için emir alacak. 
lan zannedilmektedir. 

Pasaportlan 

Polis bu öki feriki cünnün pasaporl
larmı tetkik etrniıtir. Novak'in pasa
portu S ağustos ı934 tarihli ve Tri • 
yeste damgalıdır. Kendisi 26 eylülde 
Chiaıso tarikile gelmittir. Benesin ya
ni Ra}'t1chin pasaportu ise, gene Tri. 
~t~ ıkon•olosluğundan verilmi~'tir. Ve 
uzerın~ ı8 haziran tarihi vardır. O 
da aYbl tarikle gelmiflıir. 

P-...portlar tamamen aabtedir. Fa • 
kat matbudur. Şimdiye kadar buırla -
rın ...,.d ve loiınıin taralmdan imal edil· 
diği t....t.it edilememiıtir • 

!lu sabah polis koınm.rterinden M. 
P_etrt ı>aıaportları Guartz lambasile t'et· 
lı:ik etnı~ ve üzerinde bir silik bir }'1· 

~· \ir ecza olup olmadığını anlamak 
•çın C-eweye gitmittir • 

aribe komanda etn1ek ve insanın kendf yemisinl1stediği hedefe yürülebf\ı. 
meklit. Saglam sinirler n1üt!ri~ hayat n1ucadelesindc muvaffakiyetin cı;ı 1)4 
ten1iı1ı1tıdır, 6ina~n.tleyh sinirlerinizi 

• 
Bromuraı .tcııoıı. 

ile kuvvellendlrlnlz, bunun mnsekkin ve mukavvi ıesill lıer !;le ı:ôrUra.. 
Hiç bir zararı ,-oktur tJe al.Jsıklık vern1eı. 

tO •c 20 komprimeyi tıavi lii~ 
fcrdtı ttıandcrdc reçete ıle satıh• 

KnollA.-O~ klmyevT maddeler fabrikaları, ludwigsliaren s/1Uı1n. 

• • 
cınayetın tahkikatı 

Yugoslavya kraliçesi üç 

(Başı 1 inci sahiTede) 
,yetin beşeri ve milli saflarını kazanmak 
için faaliyetlerini birleştirmeğe mecbur 
eder. 

Her iki parti istikbalde, iki kardeş 
milletin idealine vasıl olmak içn bütün 
kuvvetile çaiışacaklarmı beyan eyler
ler. 

Solya 20 Nisan 1928 
imzalar 

Dr. Ante Paveliç Makedonya komi
tesi reisi, Gustave Pcrcec Stanicheff; 
Reisi saniler: Yakimoff, Kisselins.heff 
katipler; V. İV. Vassileff, W. Dou: 
meff. N. Gabrowsky ; aza : M. Dimit
roff, B. Antonoff, !varı Hadjofl, S. 
Naneff, G. Kondof!. 

Dün gelen ajans telgraflarmdan 
öirendiğimi~e nazaran Sofya .zabıta .. 
:ıı, bu hususta ttıhlı.i.kat yapm•f ve me
seleyi tenvir elnıek için tahkikatının 
neticesini, Paris ve Belgrat zabıtala .. 
rın.a bildirmİ§ti.r. 

Diğer taraftan Paristen gelen bir 
haberde de tethiş teıkiliitının elebaıı 
larmdan birisinin yakalandığı ve bu .. 
nun Ustachi'lerin reisi Taveli.çin baı .. 
lıca yardağı olduğu bildirilmektedir. 
Bu da ayrıca §Oyanı dikkattir. 

Dün bu huausta aldığımız; telgraf
ları aşağı yazıyoruz: 

BEGRAT, ıs (A.A.) - Katil Ke
elmen, namıdiğer Suk'un, ismi haki· 
katta Vlada Georgiyef, ti.kabı ise 
Çemozevski olduğu, kendisinin Bul -
gar tabiiyetinde bulunduğu, Bulgar 
Makedonyasmda, Karneniça • Kfum.eın 
çe - de doğduğu ve Makedonya dahi
li ihtilal koımiteıi azasından olduğu. 
tahakkuk etmiş gibidir. Merkunı, Mi· 
hailaf'un Petriç'teki kararııihı ile Us
tati teth.it komite•İnİn hariçteki faali .. 
yet rnerkezi arasında kuryelik vazife.. 
&ini ifa ebnittir. 

. K.atil teıhis edildi 
BELGRAT lS (A.A.) - Belgratta 

elde edilen maliıma.ta göre, Sofyada 
Y&"8J'U§ olan iki Yugoslav vııtandatı, 
kendilerine gösterilen fotogra.filerde 
Kral Alekaandrın katilini tefhia etmİ§ 
lerdir. Bu adam, Makedonya ihtili.J. 
komitesi a.za.sından Vladiınir Gorgi. 
yeftir. Manilya katilinin fotoğrafileri 
le bu adamın fotoğrafisi arasında mü 
tabehetin Sofyada. da. tamaınile tea • 
bit edilmiş olduğu söyelniyor. Yugos
lav ve Bulgar memurları bu yolda be
raberce tahkikatlarına devam etmek -
tedirler. 

SOFY A, 15 (A-A.) - Polis mü -
düriyetinin tebliğine gör~ Belgrattan 
verilen malt1mata nazara~ Kral Alek .. 
sandrın katili olduğu farkedilen Geor
gieff, Vlodo ismile maruf bir toför o
lup, Bulgar memurları kendisini ara
makta idi. Ve kendisinin arandığı Ma. 
kedonya tethişçilerine kartı ittihaz e
dilmiş olan tetbirlerle alakadar olmak 
üzere ve emniyeti umuıniyenin müda 
fa.ası kanunu mucibince, resmi ceride 
ve sair gazetelerle ilin ediLıniş idi. 
Kendisinin fotoğrafisi diğer bir takım 
Mak.edony•.lı tethişçilerin fotoğrafla • 
rile birlikte resmi ceridede ve sair 
Bulgar gazetelerinde neşrolunmuıtur. 
Vlodo Georgiyef, ı897 tarihinde Ma
kedonyada latipte doğmu9 ve on dört 
yaımda babası ile beraber cenubi Bul· 
garistanda kilin Kama.niça kasabasın 
da yerleımittir. Voldo Georgiyeffin 
bundan iki aene evvel, yani ı932 -
nesi temmuzunda Bulgaristıuıı terket 
mit olduğu anlatıhnıttır. 

SOFY A, ıs (A.A.) - Kl"ll Alek
sandr'ın katilinin aol kolunda Ma.k.e
donya ihtili.J. koıniteainin ilk harfleri 
ni gösteren döğme qaretelr bulundu· 
ğunu ha.berini alır almaz Bulgar za· 
btıası, hemen, katilin bundan birkaç 
ay evvel feıbedilrnit olan Makedonya. 
ihtilal tetkililtı nıahafiline mensup o
lup olmadığını meydana çıkannak i • 
çin tahkikata giritmittir. Zabıta tar& 
fmdan bu bapta elde edilen rnalıima.t, 
katilin hüviyetinin te.bit edilmeaini ta 
hil etmek için Belgra.t ve Paris zabı
tAlarma bildirilmiıtir. Bulgar zabıta
sı, bu yolda taharriyata devam etmek 
tedir. 

Elebaıı yakalandı 
PARIS, ıs (A.A.) - Belgratta.n 

gelen ma1Umat Üzerine, zabıta, Kral 
katillerinin elebaıısı olması pek muh
temel bulunan beıinci tah•ın hüviye
tini tesbit etmiştir, Bu adam, ı910 da 
Belgratta doğmuı, talebeden Evgen 
Kvaternik'tir. Pasaportunda ise, ga· 
zeteci olduğu ve ı911 de Tamıtvarda 
doğduğu yazılıdır. Kendisinin, "Usta. 
ıi,, !erin reiııi Lavaliçin başlıca yarda 
ğı olduğu zannediliyor. 

MacarUıtanda tahkikat 
PEŞTE, ı5 (A.A.) - Pariateki..,.. 

fareli vaaıtasile, Macar hükiimeti, 
Kelemen'in suç orta.klan tarafından 
verilip, gazetelerde neıredilen iııim • 
terdeki ethua Ma.eıır makamatı. tara• 

çocuğu ik beraber 

fmdan hiç bir pa.saport v.ırilmemi.f ol· 
duğunu tebliğ ediyor. 

Sabık muhalefet reisi 
BELGRAT, ıs (A.A-) - Radilı:al 

lerden, sabık muhalefet fırka&ı ""'iai 
M. Stanoyeviç, Marsilya facia&U>dan 
dolayı hükumete bir taziye telgre.n 
yollaım.ııtır . 

Hırvat dilinde ga#te 
PARIS, ıs (A.A.) - Hırvat dilid 

de yazılmıt beynanameler baatınnalC 
istiyen, Avusturya tebaaamdan Enuıı 
Runı iunindeki ka<lın, memleketten 
dışarı atılacaktır. 

Kaçan adam mı? 
CENEVRE, ıs. (A.A.) - Kvater

niok'in eşkô.line tamamen sahip olarak gÖ• 
rülen meçhul bir şahıs, bu sabah Cenev
re kahve.inde görülmüştür. Fakat poli'" 
ler gelene kadar bu şah11 Lozan istika
metinde kaçmııtır. Bütün jand..nnalara 
haber verilmifhr. 

Annemaase komitesi. Cenevreye cit
miıt.ir. 

Zagrep'te 
ZAGREP, 15 (A.A.) - Saydamı· 

yacak kadar kalabalıık bir halk, kral 
Aleksandrm cenazesi önünden siikiiG 
içinde geçm;,tir. 

Kralın cenazesi 
BELGRAT, ıs (A.A-) - Kralm 

cenazeai bu gece saat 23,lS te Zağ· 
rebe getirilmit ve aakeri ve miilki er
kin ile sa.ymz bir halk kalabalığı ta
rafından karıılanmı§hr. 

Tabut, istuyo'nun a.iyah krep örtü 
lü krallık daireaine götürülerek, hazır 
!anan sandukanın üzerine konmUJbır. 
Cenazenin önünde halk geçit resmi yap 
nııttır. Cenazeyi taşıyan ıı-, bugiin 
saat 23 te BeJgrada vanıuf olacaktır, 
Trenin her büyük istasyonda d\ll1IDUI 
kararlaJtnııtır. 

Bulgaristan ve Yugoala11ya 
SOFY A, ı5 (A.A.) - Kral Boria" 

müteveffa kral Aleksanclrm cenaze 
merasiminde Prens Kiril ile bat ya.ve
ri <Aoneral Panof temail edeceklerclir, 

Fransı: ciyan heyeti 
PARls, IS (A-A.) - M. Pot Bon• 

kur, M. Gannet ve &&ki .,..:urlardan 
M. lö Troker, Kr•I Alekaandr'ın ce
naze meraaiminde İl.yanı temsil ede •, 
ceklerdir. 

Kral Karol da trideceli 

BOKREŞ, lS (A.A.) - Kral Karol'uır 
Belgrada giderdı: Kra.I Aleksandr'm 
oena.ze merasiminde bulunmak .i.lıti • 
mali mevcuttur. M. Tataresko ile M. 
Tituleako, Romanya heyetinin kim. • 
lerden te§ekkül edeceğini ve bu mese 
leyi bu 5ahah görüırnütlerdir. 

Fener kilisesi de mümessüler 
gönderdi 

Yugoslavya kralı Aleksandr Hazret• 
terinin Belıı:ratta yapılacak cenaze me
rasiminde ve yapılacak ruhani ayinde 
Fener patrikhanesini temsil edecek olan 
Kadıköy Metropolidi Makıimos ve Ta· 
rabya Metropolidi Pelekamos ve Büyü. 
kada Metropolidi Thomaı efendiler dün 
akşamki trenle Belgrada gitmişlerdir. 

Suikasti takbih 
SOFYA, lS (Milliyet) - Belgmt• 

tan bildiriliyor: 
Vreme gazetesi, "Bütün Yug•lav

ların üınidi olan genç kralımızın tahtı 
etrafında bütün milletimiz kaynepıcak· 

tır.,, diyor ve Marsilya suilıastinden fU 
tekilde bahsediyor: "Bu teni suikaatin 
faili, yaptığı meıum hılreketin biiyiitı; 
•nıntılara sebebiyet ve miHetimi:e ye. 
ni yeni enditel... vereceğini zannediyor~ 
du. Falııat bu niyetin tahakkuk etmedi• 

ği meydandadır. On beı milyon Yu
lavyıılı, derin elmıleri içinde, kral Alek• 
sandnn baleli ufe.tile milletinin sadakat, 
aık nı fenıgatini kAzM.n genç hükiirn
dar:lan ikinci Pier'in etrafında kardeıçe 
toplanecaklardır .,, 1 

Kral Aleksandrın feci bir şekilde kat• 
l~ ~ünasebetile Y ug~lavya kiliıesi pat• 
r!gı V amada bir beyanname neJTCtmiı
tır. Zagrep katolik kiliseıi ile Yugoslav• 
ya müslümanları ruhani reisliği de ay
ni şekilde birer beyanname ile suikasti 
takbih etmektedirler, 

M. Doumergue 
Bir nazır arıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
tir. 

(Maten) gazetesinin haber aldığına 
göre, M. Leon Berard ile M. Rua (Roy) 
da ayni teklifi red ile karşrlamışlanJ.,.. 

Ayan a.zalarınrn bu jstinki.Fları ü-
2erine , batvekilin, adliye nazırlığma 
temyiz baş müddeiumumisi M. Latteri 
seçmek ihlıimııli olduğunu gazeteler ya
zıyor. 
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Milliyet'in Romanı: 12 

Yazan: Marthe Richard Tercüme eden: M. F. 

İngilizler Şüphelenmiş/erdi derhal 
hepsi birden benim yanıma geldiler 

Hülaaa 1 kamı ~ır~y~cağl\ll ve beni k~-
(Marthe Richard Fransa mll'kabil 

casusluk bürosu tarafından Stochholm'e 
gönderilmektedir. Orada Alman casua
Jarile temas edecek ve kendisini cas~ 
t~atma kaydettirecektir. Fakat bu ı
tin daha acemisidir. ] 

Yolda 
Yeni bir kaderin içine atılmı' -

tını. Şimdi 'imalin esrarların_a. d~ğ 
ru ilerleyen bu lspanyol gemııını? 
içinde bir batka kadındım. Mazı, 
kocamla beraber, ölmeden evvel 
kamyonunu yolun kenarına çeken 
asker Richarıd'la beraber ölmüftÜ. 

h.tikbal? Ona memleketim karar 
verecekti. Çünkü büyük bir tees • 
•ürden sonra yeni bir mezhebe gi
rer gibi ona bağlanmıştım. O em
redecek ve ben itaat edecektim. 

Yüzbaşı Ladoux: 
- Genç ve güzelsiniz, deınifti ... 
Evvelce Nancy'de genç ve sevim-

li bir lsveçli doktor tanımıftım. Sa
r,.ın, mahçup, haasas bir delikanlı 
iıli bu. B~na fazla tutkundu. Yüzü
mf: bakarken bile kızarırdı. Ona da 
böyle bir yolda rteaadüf etıni,tim. 
Bir kaç adım arkamdan geliyordu. 
Bana mahçup mahçup sözler söy -
lüyor, sonra acemili~ini hissediyor, 
kızarıyor, ve beni ikna ebneğe ça· 
lıtıyordu. Mavi gözlerinin içinde 
saf bir ifade okunuyordu. Stock -
holm'lu idi. lsıni Kari Mather' di. 
Kimbilir, belki onu bulabilirdim? 

Gizli harpte, aşk, ona girenlerin 
müttefikidir. Eğer Kari Marther'in 
e!ki. ihtirasını tahrik edebilirsem 
belki gayrişuuri olarak bana 'eriki
cürüm olabilirdi. 

Paris' i terkettigim zaman kom
partımanımda bir adam daha var
dı. Yol da bana bir tek kelime söyle
medi. Fakat arada aırada kaçamak. 
tan gözleıini üzerime kaydırıyor -
cluı Belki mahçubun biri idi. Bor
deaux' da trenden İneceği zaman 
fapkasını çıkardı. Dedi ki: 

- Güle güle Madam Richard ! 
Yüzha,ı Ladoux beni takip ve 

tetkik ettirmişti! Belki yanımda 
ba"'a bir arkadatın, ne bileyim ben 
bir Almanın bulunımuıından tüphe 
lenmi,ti. Veyahut, her gittiğim yer· 
de adamlarının beni kontrol ede
bileceğini bana ihsas ebnek iste • 
ıni,ti. Şüphe her tarafımı aanyor
du. Bir taraftan Fransızlarla, bir 
taraftan da Almanlarla onunla be
raber Yaf&Yacaktım. Dimağım bir 
lı:aç aaat bununla ınefgul oldu. Son
ra "adam ıen de, dedim, bir defa 
kabul ettim, bunun üzerine tekrar 
avdet etmek caiz değildir.,, ve tek
rar kuvvei maneviyemi toplayarak 
eski nikbinliğiıni buldum. 

Seyahat uzun ve ı:ıyutucu idi. 
Güzel bir ilkbahar, semayı şeffaf 

laştırıyor, denizi parlatıyordu. Gün 
geçtikçe yolcular biribirlerile ah • 
bap oluyorlar, daha fazla konufu
yorl~~~ ~rkekler, yavllf yava' 
gençlıgımın etrafında, mütereddit 
korkak atk daireleri çizmeğe başla
mıflardı. 

Li.kayttim. Kimseye kulak aaını
yordum. Vaziyetimdeki serbestilik 
hiç kimseden ürkmeyen ve bili.ki~ 
aigara dumanlarında hülyaya dal
mayı seven vaziyetim, bir çok yol
cuların merakını celbetmitti. Bir 
maceraya mı gidiyordum? Zamanı
mı israf. e~ek ntemem, ve ayni za. 
manda ikı feyİ yapmam. Bununla 
berabe11 beni kandırmak için etra
f unda yapılan çocukça manevrala
ra gülmekten kendiıni alamıyor • 
dum. 

- F ranaız mısınız? Güzel. , , 
çok güzel. .. 

Alelacele derhal yapılan davet
Jeroi reddediyordum. Vaziyet icabr 
ağırbaşlı itıklar bulmam lazımdı. ' 

·: · Atlantik'i geçtik ve Mant'a 
<lahıl olduk. Güzel, levent baktr 
renkli, koyu gözlü İnce ve t~miz du
daklı1.rının üzerinde ince bir biyık 
ta~ıyan bir lspanyol delikanlısı e
peyce zamandanheri, İspanyolca i
le fransızcanın karınnasından .. _ 
tevellit bir lisanla bana bir ,e;ı~r 
anlatıyordu. 

Dalgın ve ehemmiyetsiz bir •ekil 
~e onu dinliyordum. Ve lftandığıın 
~o!tukta hareketsiz duruyordum. O 
ır-e: ~llerile göğsünü dövüyor, göz
lerını. fırıldak gibi do'"nd ·· .. K . uruyor. 0 
fl\Jyor, geliyor, İsveçte de benim ya-

çıracagmı soylt!yor ve buna yemın 
ediyordu. Ben üe tekrar ediyor • 
dum: 

- Ben ni,anlıma gidiyorum .. 
- Nişanlı mı? .. Onu düelloya 

da,·et e!Jecek, öldürecekti. 
&E! E!!!!i;;;;a& 

Vapurun kaptanı gece hiç bir 
ıtılc yakılmamasını emretınitti. 
Musiki, balo, eğlence yoktu. Ka
ranlılc gecenin içinde kaptansız 
ve esrarıengiz bir gemi gibi kayı
yorduk. Gece yemek salonunda bü· 
tün perdeler kapanmıfb ... 

Harp ... 
İspanyolum daha az Co!fkundu. 

korkuyordu, fakat beni de eğlen-
diriyordu: • 

-Acaba bir tehlike var mı? 
- Tahmin ederim. 
... Mant'ı geçtikten sonra İngi

liz ~ıntakasına dahil olmuftuk. ln
giliz bayrağını tatıyan bir harp ge
misi yanımıza yaklaftı .. iki gemi • 
den de biribirlerine itaret ettiler. 
Vapurumuz durdu. lngiliz gemisi 
yava, yavaş bize yanaştı, onun ya
naşacağını hiç tahmin etmiyordum. 
Birdenbire aklıma bir fey geldi: 
Acaba vapurda lngiliz polisinin 
aradığı casuslar bulunmasın. 

Bir lngiliz zabiti arkasında bir 
kaç asker ve bazı siviller olduğu 
halde güverteye çıktı. Hüviyet va
rakalarını, nüius kağıtlarını dik
katli bir surette tetkik etti. lngiliz 
kontrolu çok ciddi fak, • kat'iyyen 
hatin ve ihmalci değildi. Bilhassa 
erkekleri sıkı sıkı sorguya çektiler. 
Danimarkaya inecek yolculardan 
bir çokları Almanyaya gidecekler· 
di. Fakat bittabi bunu ikrar etmi
yorlardı. 

Uzakta bir adamın almanca bir 
teyler söylediğini duydum. • Kabinesinde söylenen bu adam 
kaf ıuıını kazıtınıf •itman birisi idi. 
lngiliz harp gümrüğünün kendisini 
tepeden tırnağa kadar soyduğun· 
dan tikayet ediyordu. Bu sözlerden 
sonra gözümde adamcağız çırıl 

çıplak belirdi, ve kendi kendime 
gülmeğe batla.dım. Bu gülüt, güver
tede bizi tauaasut eden bir lngilizin 
fÜphesini davet etmitti. Bunun Ü· 

zerine İngilizler dema) benim ya
nıma geldiler: 

-Bitmedi-

Mukaddema Biiyükadada PJatena • 
da Giizeller ı'*ağında 2 numarada DRI· 

kim ike.n bilihara Talumde Ankara 
Palasta Mı:amet eden ve halen ikamet • 
gilu meçhul bulunan Hatice Elmas ha-
nıma• 

ldanbul m_;;,ci icra memurluğun • 
dan: 

. T~"'?'' otuz iki hisoe itibarile y;r. 
mı bıueuııe mutasarrıf olduğunuz Oı
l<;üdarda H~ Hesna Hatun mabaJle
Ancle Paıa Lwnaru •okağmda kain es
l<l 128, 131 yeni 49, 49 .. 11 numaralarla 
~urakkam maa müıtemilat dağ mahal
lini Üsküdar Tapu dairesinden muta 

· 3-12-329 tarih ve •JTa 5 muamele 2834 • 
2863 No. lu bir lata müdayen<> senedi. 
le bilasale ve keza alb hisseye mutasar
rıf Zekiye hanım nanuııa ioe bilveka!e 
ve diğ..- hiuedanar lımet ve S..cliye 
h1llınnlarla Jbralıim Beyle birlikte Bo • 
.bor Peres efendiden bir sene müddet
le İstikraz ettiğiniz (15000) lira mu • 
kabilinde alacaklı mumaileyhe ipotek e
derek müddeti muayyeneniJı · nlOza 

- n 
mururuna r-aimen deyni mezkUnı tes • 
1'İye etmemeniz batebile ipotekli bulu
- marüzzikir &'•Jl'İ menkul lıiıoele • 
rinin paray,. çevrilmesi dairemize mü • 

ra~at ~d~n ~la~b tarafından talep 
edilmesi uzerıne •cra ve iflu kanımu • 
.,_un 145 İnci maddeıioe tevfikan tan
:nm ve bere · t.ı." • • .. YI cuug tarafınıza gönde-
rilen ödeme emri --~ .. b .. 

'-lUlrına mu aıın ta-
~dan verilen meırubatta hali ba71r 
ilrametgahınızın meçbuliyeti anlaııhna • 
~ına mebni tebliğatı lazimemn iliMn 
terasma karar verilmiı olmakla t "h' 
~ uı ı 

andan itibaren bir ay zarfında ve 934• 
4510 dosya numanııile iaarun tehiri • 
>ıi müstelzim fİfahi veya tahriri ol~ • 
rak bir İtirazı kanuni ·-rdet -" • · · .,,.;;: memgınız 

v~ya gene bu müddet zarfında müddea
bih borcunuzu eda eyl-ediğiniz tak • 
dirde müddeti me:dnirenin h"--- .. 

~uıurunı mu-
teakip cebri icra ıuretile muaınelei 
mukteziyeye tevessül kılınacağı m ul•l -
munuz olmak ve. olbaptaki ödem . • e enı-
nrun tarafınıza tebliği makamına kaim 
olmak iizere ke)'fiyet ili.,... tebliğ olu-
nur. (J644) 

MiLLiYET SALI 16 TEŞRINIEVVll 1934 

İstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti 1-falıalleıi Solı:atı Cinsi Hisseal Em la t Hisseye 
No. 11 No.ıu hamınen 

1340 Faaer TeYklicafer Muratmolla telı:kal Haae Tamamı 26 b2J 
1343 K11ımpa,- Hacıahmet Bezci Araa metresi 95 1/4 41 57 
1344 Be7oğlu Kamerlıatua PapHköprllaD ve Dereçıkmaıı Ahıap hane ve dDkkia 1/3 36-7 719 
1345 ,, ., Marrarit Kagir haae 26/180 20 2500 
1349 ,. ., Şebek KAgir lıarap lıue Tamamı 8 49ZO 
13SO ,. HO.eyiııata Valdeçefmul Takllm Araa metreıi 85,50 ., 131 3846 
1351 ,, Emiııcami har ,, 178.45 ,, 15 3570 
1356 ,, HDıeylaata Dlvarcı Ahıap hane 1/2 102 625 
1357 Tarabya Tarabya Derelçi ,, 1/4 81-83 200 

Yakanda evaafı yazılı gayrımenlı:uller 4/10/934 tarihli utıtında abcı çık•adıtı11da11 satıılan aynı ıartlarla bir ay mllddetle pa 
aatııa çılı:arılmııtır. llıaleleri 4/11/934 pazar glbıll aaat oa d&rttedir. Şartnıme baakamıı kapııına Hılmıtbr. Alıcılann Galatada 
aokaj'ında Hkl Kredi Liyoae bankau binasındaki utıı komisyonuna maracaatlan. (6478) 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. Mülkiye Mektebi Müdürlüğiind 
Çorlu ve Muratlı Garnizon 

kıtalarmın ihtiyacı için 40,922 
kilo Tüvenan kömürü kapalı 
zarfla alınacaktır. İhale günü 
7 2inci Teşrin, 934 çarşamba 
gUnü saat 15 tedir. Evsaf ve 
şeraitini görecekler her gün 
Çorludaki Komisyonumuza ve 
İstanbul Levazım Amirliği Sa· 
tmalma Komisyonuna ve talip 
olanların teklif ve teminatla
rile birlikte belli gün ve saat
ten evvel Çorlqdaki Komisyo
numuza müra~aatlarr. 

(448) (6773) 
• • • 

Haydarpaşa hastanesinin 
tamiratı kapalı zarf usulile mü 
nakasaya konulmuştur. İhale· 
si 27-ı0-934 cumartesi gÜ· 
nü saat on birdedir. Taliplerin 
§artnamesini görmek için her 
gün ve münakasasına iştirak 
edeceklerin belli gün ve saat
ten evvel teklif mektuplarını 
Ankara'da M. M. Vekaleti Sa
tınalma Komisyonuna verme· 
leri. (356) (6347) 

6829 
••• 

Ordu sıhhi ihtiyacı için 
996 kalem atat ve edevatr tıb· 
biye kapalı zarf usulile satın 
alınacaktır. İhalesi 6. 11 -934 
salı günü saat ı 4 te icra edil~
cektir. Tali1tler evsaf ve ıart
namesini ~örmek üzere. her 
gün öğleden sonra ve müna
kasaya i§tirak edeceklerin o 
gün ve saatından evvel teklif 
ve teminat mektuplarile bir -
likte M. M .. V. Satmalma Ko· 
misyonuna müracaatları . 

(449) (6772) 
• • • 

Garp Hudut Liva kıtaatı -
nın ihtiyacı için iki parça şart· 
namede 270,000 şerden 540 
bin kilo unun lO-ı0-934 deki 
münakasasmda verilen fiatı pa 
halı görüldüğünden 11- ı 0-34 
tarihinden itibaren bir ay zar • 
fında pazarlıkla alınmasına ka 
rar verilmiş ve 2ı.ıo.934 pa -
zar günü p~arlığının yapılma 
sı kararla§hnhnış olduğundan 
taliplerin teminatı muvakkate 
akçelerile komisyona müraca -
atları. (435) (6708) 

7214 "' .. 
Garp Hudut Liva kıt'at ih· 

tiyacı için 2 • 1 O • 934 tarihin
de münakasaları yapılan 
29000 kilo ve 31000 kilo ku· 
ru fasulye ile 100000 kilo toz 
şekere verilen fiatların gali 
görüldüğürıden 1 S - 1 O • 934 
tarihinden 22. ıo. 934 tari· 
hine kadar olan pazartesi gÜ· 
nü tekrar münakasası vapıl • 
mak üzere bir hafta müddetle 
temdit edildi. 

(447) (6774) 
••• 

Ordu Baytariye ihtiyacı i
çin ı 9 kalem cam porselen ve 
madeni mevzuat ile ampul ve 
serum şişeleri kapalı zarf usu
lile satm alınacaktır. İhalesi 
30-ı0-934 salı günü saat 14 
de icra edilecektir. Talipler ev 
saf ve şartnamesini görmek ü
:t.ere her gün öğleden sonra ve 
n•ünakasaya İştirak edecek
lerin ihale gün ve saatinden 
e~~) teklif ve teminatlarile 
bırlıkte M. M. Vekaleti Satın
alma Komisyonuna müracaat
ları. (404) (6585) 

7063 

Garp Hudut Livakıtaatmın 
ihtiyacı için ı ı - 10 • 934 te 
kapalı zarf münakasası netice· 
sinde teklif edilen bedelin gali 
görüldüğünden dolayı pazar
lıkla intacına karar verilen se
kizer binden ı 6000 kilo sade 
yağın 20 - 10 - 934 cumartesi 
günü pazarlıkla alınmasına ka
rar verildiğinden keyfiyetin 
ilan ile taliplerin Komisyona 
müracaatları. 

(452) (6770) 
• • • 

Kolordu M.erkez kıtalarile 
Kütahya 1:.tihkam Taburu ve 
Eskişehir H ava bir Jikleri ihti
yacı için 26000 kilo pırınç 
kapalı zarf usulile münakasa
ya konmu~tur. İhalesi 
17 • ı 0-934 tarihine rastlayan 
çarşamba günü saat ı5 de Es
kişehirde Kolordu Satınalma 
Komsİy<>nuna müracaatları. 

(6138) 6734 
••• 

Çorludaki kıtaat ve müesse-
aat ihtiyacı için aleni münaka
sa ile dokuz bin dört yüz sekiz 
kilo nohut alınacaktır. lhale 
tünü 20 Birinci Teşrin 934 cu
martesi günü saat ıs dedir. 
Evsaf ve şeraitile nümunesini 
görmek isteyenlerin her gün 
ve talip olanların belli gün ve 
saatte teminatlarile birlikte 
Komjsyonumuza müracaatla· 
rı. (321) (6ı39) 

6735 

Eskişehirde Kolordu Mer
kez hava birlikleri ihtiyacı i
çin 350000 kilo kıriple maden 
kömürü kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konmuıtur. iha
lesi 25-ı0-934 perşembe gü
nü saat ıs de yapılacaktır. Ta 
)iplerin §artnamesini görmek 
için her gün münakasasma 
İştirak edeceklerin belli gün 
ve saatten evvel tekliflerini 
Eskişehirde Kolordu sabnal
ma komisyonuna vermeleri. 
(352) (6302) 6788 

• • • 
Tuzladaki kıt'atm su tesisa-

tı için (18) kalem tesisat mal
zemesi açık münakasa ile sa
tın alınacaktır. İhalesi 31 Bi
rinci Teşrin 934 çarşamba gÜ· 
nü saat 14 tedir. Taliplerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasasma girecek
lerin belli gün ve saatte İzmit
te sabnalma komisyonuna 
müracaatları. (427) (6677) 

r:- ••• 7146 

Hava ihtiyacı için 50 ton 
Hint yağı pazarlıkla alınacak
tır. Şartnamesini görmek is -
teyenlerin her gün öğleden 
sonra ve pazarlığa girecekle
rin 28 • ıo · 934 pazar günü 
ıaat ı 0,50 de teminatlarile 
birlikte Ankara M. M. V eka· 
leti Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. 

Mektebimizin seçme imtih anını kazanan ve isiuıl 
ğıya yazılan efendilerin idarey e müracaatları. 
Numarası ismi Numarası ismi 

275 Mustafa Efendi 205 Kemal Efe 
29ı Ziya ,, 280 İsmail Hakkı 
310 M. Ziya " 168 Salim Rıfkı -
2ı7 Adil ., 17ı Ali Ekrem 
248 Nihat ., 183 Turgut 
2ı3 Rüştü ,. 189 Nihat 
20ı Aziz 11 193 Sadrettirı 
225 Sabahattin ,, 208 F ahrettin 
238 Mustafa ,. 299 Salih 
227 Enver ., 315 Şevket 
ı 96 Fahri ,, 226 Süleyman 
286 Muammeı ,, 327 M. Kemal 
220 Akif ,. 243 Fahri 
223 Talat ., 328 Şahap 
ı84 Hayati ,, 167 Mustafa 
170 Necdet ,. 285 Hüseyiı; 
298 Muhsin ,. 256 Orhan 
307 Hilmi ,. 250 Cemil 
24 ı · Fehmi ,. 240 Ekmel 
210 Mitat ,. 250 Cemil 
2ı6 Şerif ,. 240 Ekmel 

Gayrimübadiller akdiri 
Kıymet Komisyonunda 

17 Birinci teşrin çarşamba 2041 numaradan 207 4 n 
raya kadar. 

ıs Birinciteşrin perşembe 2075 numaradan 2110 n 
raya kadar. 

Karar numaraları yukarıda yazılı Gayri mübadilJerin 
25 nisbetinde bonolarını alma k üzere hizalarında gös 
günlerde Komisyona müracaat etmeleri. (67 

Jandarma Umum Kumandan) 
Ankara Satınalma komlıyonun 

Aşağıda yazılı (3) kalem eşya hizasında yazılı 
kapalı zarf u11ulile satın alınacf;\ktır. İstekliler şartname., 
munelerini her gün İstanbul J andanna Heyetile Komis 
muzda görebilirler. Eksiltme için gün ve saatinde ilk t 
makbuzu veya banka mektubu ile komisyonumuza gelme 

1 - (2039) çift yemeni 5 - 11 - 934 pazartesi saat (11 
2- (ı797) çift çizme 3 - ı ı 934 cumartesi saat (ı ı) 
3- (22345) metre yataklık bez 4 - 1 ı - 934 pazar saat 

Komisyona müracaatları. 
(439) (6747) 7251 

• • • 
Garp Hudut Liva kıtaatı -

nm ihtiyacı için münakasaya 
çıkarılan ı ı - ı O • 934 te icra 
kılman münakasasında 7000 
kilo gaz yağına verilen bedel 
pahalı görülmesinden ve 3000 
kilo zeytin yağı ile ı0,000 ki
lo sabunda hiç talip çıkmadı -
ğmdan dolayı ı ı - 10 - 934 ta
rihinden 18 • ıo - 934 tarihi· 
ne kadar bir hafta temdit e • 
dildi. (453) (6769) 

• • • 
Muratlıdaki kıtaatm ihti • 

yacı için alınacak sekiz bin ki
lo ota muayyen olan ihale gü • 
nünde talip çılanadığmdan pa 
zarlığa konmuştur. Pazarlık 
günü 20· ı 0-934 cumartesi gü 
nü saat ıS,30 dadır. Evsaf ve 
şerait eskisi gibidir. Pazarlığa 
iştirak edeceklerin belli gün ve 

(666 

kUrda Bayramiçte Fırka 
nalına Komisyoauna ın .. 
atları. (44) (6 

• • • 
Çorludaki kıt'at ihtİ 

için pazarlıkla 200 kilo P
0 

alınacaktır. Pazarlık güJJ 
1 O - 934 pazar günü sa• 
tedir. Şartnameyi görec 
her gün, pazarlığa iştiralı 
ceklerin belli gün ve saat 
minatlarile beraber Çorl 
komisyonumuza müra~ 
rı. (446) (611 

• • • 
Hava ihtiyacı için 73, 

Oktanlık 850 ton Benzİll 
zarlıkla alınacaktır. Şar 
sini gönnek isteyenlerİJJ 
gün ve pazarlığa gİrece 
27 • ı O - 934 Cumartesi 
saat ı0,50 de teminatlariJe 
likte M. M. Vekaleti Sa 
ma Komisyonuna müracs' 

677 ı) ı.aatte teminatlarile birlikte 
• • • Çorludaki komisyona müraca· 

(45ı) 
rı. (445) (6752) 

Çorlu Garnizonundaki kıta- atları (434) (67ı ı) Beyoğlu dör<lüncii ıulh huJ<ulı 
farın ihtiyacı için pazarlıkla • • • 7215 lı:emeoônden: KurtuJu,ıa Bosi<uı' ı.;ıı 
lı k ı28 600 ki de · d (37) No. lu hanede -· a naca ' lo Linyit Fırka ihtiyacı için 9 kalem ı.en 23 • 9 • 934 tarihi1..ıe okıı" 

Kömürüne muayyen pazarlık Kereste 24 . ı O • 934 çar .. am- b .. -" ton rK ıdiri Ahmet Rüıtetn ~ 
gününde talip çıkmadığından ba günü saat ı4 te pazarlıkla vasiyetııanwsi açılarak uıulrn ı..,.· .. 
pazarlık 20 - ıo. 934 Cumar- satın alınacağından taliplerin ne baılanmııtıı- . Medeni k•""""". 
tesi günü saat ı6,30 a bırakıl- evsaf ve miktarları öğrenmek ind madcle.i mucibince bu baP~ 
mıştrr. Evsaf ve şerait eskisi için lstanbul Levazım Amirli- zı olanlar ile alacaklı ve ı,.-çJ 
gibidir. Pazarlığa iştirak ede- ği Satınalma Komisyonuna ve ilin tarihinden itibaren bir ay~ 
ceklerin belli gün ve saatte te· pazarlığa gireceklerin temi- Beyoğlu dördüncü sulh huku~ Jll 
mm• ti 'l b' J•k Ç J d ki m · Ct muracıı.Cjtlan lüzumu ılit! a arı e ır ı te or u a · natlarile birlikte yevmi mez • 

.......... ııııİıl ................ ....;..;.;.;.;.;..-.&.~ ...... :::=.:.·~~------~3~646---



--Tokat Valiliğinden: 
- Tokat Vilayet Merkezinde müceddeten yaptırılacak. olan 
"37937" lira (76) kuruş bedeli keşifli meydan, 37937 l~ra 7~ 
kuruş bedeli keşifli buzluk ve 21937 lira 76 ku~ş be<!~li keşıf 
li b b w kt l · · ın· şaatı kapalı zarf usuliyle munakasa ey agı me ep erının . • .. · f S lı ·· ·· 
Ya konularak 30 Teşrinievvel 934 tarihi~e musadı. a gunu 
saat on beşte ihalei katiyesi icrl\ kılınacagından .r1k':to~arm 
şartnamesiyle evrakı keşfiyesini görmekdü~er~ do kuıbaylea-
. b b t ki kanun aıresın e vu u -
tıne müracaatları ve u ap a . A • •• • d · • · 
Cak t kl'f l . . gun" Tokat vılayeti encumeru aımı rı -

e ı name erını o . A (6663) 
Yasetine irsali ve tevdi eylemeleri ılan olunur. 7222 

Selimiyede aıkeri Satınalma 
Komosiynondanı 

Selimiyedeki kıt'atın ihtiyz.cı i~in aşağıd~ .cins. ve ~an 
Yazılı Uç kalem sebze ve odunun hızasmda ~oste~ılenk gunler· 
d S b lı f r l ' ve odunun ıse muna asa su -

e e zenin kapa zar usu ıy - krl · kk t 
retiyle saat ıs te ihaleleri yapılacaktır. iste ı eri:' smli: d 
teminatlariyle birlikt~ teklif mek~~plarmı alar

1
A a ~ (6~~6) );'ırka Satmalma komısyonuna muracaatl~rı_ aznn • . 

ıh 1 T • . c·· .. "aat Cınsı Kılo 
a e arıhi unut . ~ Lahana 23196 

20 . 1 O . 934 Cumartes~ 1 S 43392 
20. 10 - 934 Cumartes~ 15 Pırasa 23196 
20 - 1 O • 934 Cumartes~ l S Ispanak 256500 20 . 1 O • 934 Cumartesı 15 Odun 6752 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
VekiJetindenı 

T D . rlerine lüzumu olan (144) 
rahom Hastane ve ıspanse li t · "b' 

k 1 · b' lb t ki sartname ve •s esı mucı ın-a em eczayı tıb ıye o ap a - 30 B. . . 
ce kapalı zarf usuliyle münakasaya konulınuştur. ı~ınc! 
teşrin 1934 sah giinü saat 15 tc An~arada Sıh~at v~ lçtunaı 
Muavenet Vekaletinde mahsus komıs.yonunca ~alı;ı Y~Pİ~
caktır. Şartname ve listeyi gör~.e~. ~~!~!enlerın stan u a 
Sıhhat ve ı timai Muavenet rd udurlugune Ankarada ~ıfzı~
sıhha işleri çUmum müdürlüğü ıe müracatlan v.e taliplerın 
Şartnamesindeki tarifat veçhi!~ hazırlanmış teklıf mektup}a· 
tını t • t aralariyle birlikte muayyen zamanda vekile· 

emına p 1 . ·r 1 te göndermeleri veya komisyona verme erı ı an o unur. 
(6610) 7118 

Dar üşıafaka Müdürlüğünden: 
Talebe için münakasa ile yaptır~~acak 35~ çif~ kundu~anm 

tıümune ve ıartnamelerini görmek uzere t~liplerın her gun ve 
münakasaya ittirak etmek üze re 22 - T eşrıruevvel - 934 Pa -
zartesi sabahı saat 9 da Nuruosmaniye Camii mahfelindeki 
Cemiyeti tedrisiye merkezine müracaatları. (6S06) 

7007 

MİLLİYET SALI 16 TEŞRiNiEVVEL 1934 

Asipin Keıian 
Sizi soğuk algınlığından, nezleden gripten, 
baş ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç 

budur. İsmine dikkat buyurulması 
7168 

OSMANLI BANKASI 
Türk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi: 1863 

Sermayesi: 10.0CO.OOO lngiliz lirası 

Türkiyenin bnılıca şehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançeater'de 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lran, Fi!islin, ve Yunanislan'da şubeleri 
Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

Pilyalleri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar. 
6656 

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

1950 adet makas kayın tr .-ıvers ~ 
2 - Filyos • Çatalağzı hattı için 40,000 adet normal ve 1755 

adet makas kayın travers : 
3 -- Afyon - Antalya hattı için 160,000 adet normal ve 

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

1365 adet makas kayın travers kapalı zarf usuliyle ay
n ayrı münakasaya çıka nlmıştrr. 

Münakasa S Teşrini Sani 1934 tarihine müsadif pazarte
si günü saat 15 te Nafıa Veka Jeti müsteşarlık makammda' ya 
pılacaktır. Taliplerin cari sen .~ye mahsus Ticaret Odası vesi-
kasiyle .. 

l İnci Parti için (5897) 
2 ,, " .. (2882) 
3 üncü ,, ,, (7113) 
4 " " .. (7915) 

Liralık muvakkat teminat larınm Merkez Muhasebecili
ğine yatırıldığına dair makbuz veya Banka teminat mektup
ları ile teklif mektuplarını ayn r gün ve saate kadar vermele
ri ve komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler bu hususta
ki şartnameleri (15) lira mukabilinde Ankarada Nafıa Veka
leti Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (6669) 

7196 

Deniz yolları istiklal Lisesi Müdürlüğünden: 
iŞLETMESi 

A-teleri ı Ku-akö1 Köprübqı 
Tel 423412 - Sirkeci MiihürdanaıM 

... _ _.Han. Tel 22740 ---( 

Ayvalık yolu 
ANTALYA vapuru ı 7 Bi

rinciteırin ÇARŞAMBA g.ünü 
~aat 19 da Ayvalığa kadar. 

(6787) 

·Mersin yolu 
ERZURUM vapuru 18 Bi

rincite,rin P&"'lŞEMB~ 11 de 
Sirkeciden kalkacak gidı~te iz. 
'ltlİr, Antalya, Alanya, Anamur, 
Mersin, Payasa dönüşte ilaveten 
T'4ucu, Çanakkale ve Gelibo -
luya uğrayacaktır. (6800) 

Karadeniz yolu 
KARADENİZ vapuru 16 Bi

rinci T etrin SALI günü saat 20 
de Rize'ye kadar. (6721) 

7262 

l.caş bıraçğı 0 kadar hafif kf"~r ki tı
ai olduğunuzdan haberiniz \ı.ııe olan,3z 
işte bu sayede tekmil Macaristan ve 
Avusturya Mood • E:.tra Gold tıraş 

pıçağ1nı: tercih etmiştir. 
10 adedi 125 kuruş ıken şimdi 

75 kuru a tenzil edilmişt,r. 
Toptan sa mahalli: Abdurrahman 

de H ı htanb l, Marpuççu
h am yanıoda No. 8 • 1 O 

Mahcu~ ve paraya çevrilmesi mu .. 
er Aynalı dolap ; komedin , tuvalet 
İre açrk arttırma auretile 18-10-34 

l"'l'.s ...... be g"nü saat 16 buçuktan 17 bu, 
lla k.dar Beyoğlu Is klal caddesi 

20 ı . nuınarah apar tunanm :1 ınuınara ı 

•sinde ntılaaığmclan otalip olanla • 
mahallinde hazır bulunacak n;mıu· 

ıı. nıüracaatlan ilan olunur. (3649) 

1 - Henfiı kadroıu c'. olmıyan birkaç sınıf içi11 kız Ye uke ~ leyi i ve _..bari talebe kaydına deTaııı 

olunmaktadır . 
2 - K•yıt için berılin saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. 
3 - fıteyenlere, me"tebin kayıt şarllarıaı bildiren tarifname gönderilir. 

Adrea: Şehıadebqı, Pcliı merkeıl arkası. Tel. 22534 -

7 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI JDARESt 1LAN.LAR1 i 
Portakal, Limon ve Em-

saline tenzilat. 
- 15-10-9~~ ta~ihin~en itib:u:cn, ~ ~şağı beş ton olmak 

veya beş ton ucreh venlmek ş artıle, hır ıstasyondan diğer her 
hangi bir istasyona yapılacak n<ıJ..liyattan maktıian : 
Beş tona kadar olan ağırlık için ton bayına. • . 2C 
Beş tondan fazlası için beş ton Ücreti olan 100 
liraya ilaveten beher fazla ton başına . . . . • • ·ı ,S Lira 
ücreti almacaktır. 
• Bu ücret ;_ Payas, D~rtyol ve T oprakkale kısmını da ih
tıva etmektedır. Bu nakliyata, daha ucuz düştüğü münase
~etlerde, şartlarile beraber, meyva ve sebze tarifesi tatbik edi 
lir. 
. 10 ton !eya daha fazla olan mersulelere ayn vagon veri

l~r. AmbalaJlı olmıyan dölmıe maUardan asgari 10 ton ücre
ti cı:hmr. Bu. nakliyatın ücretleri n1uvasalatta verilebilir. Bu 
ta~ıfe~~ tabı madde~erd.en karışık olarak bir mersule tertip 
edılebılir. Tam hamuleli vagonlara, üçüncü mevki bileti l-
mak şartile, bir muhafız kon olabilir. (6552) 7~ 

w H~valeli olm~ları. dolayisile .seyriseri ücrete tabi olan aşa
gıdaki eşya, ~ey~ıh~fıfle nakledilınek şartile, seyrihafif birinci 
sınıfa nakledtlmiştır , Bu suretle ücretlerde yapılan tenzilat 
tıisbeti yüzde 65 tir. 

Bu tenzilat ; mobilya nev'i ne dahil eşya için 10 Birincite! 
rin ve diğer eşya için de 20 Birinciteşrin 1934 tarihinden iti
baren tatbik edilecektir. 

Ağaç (zihayat. Küçük ve büyük) 
Araba (çocuklara mahsus) 
Araba (el arabası. Sökülınemiş) 
Asma çubuğu (zihayat) 
Ayna (çerçeveli ve mobilya halini iktisap etmiş) 
Banyo (demir, çelik, tahta) 
Mobilya (kerevet minderler. Sökülmemiş) 
Dut yaprağı 

Eşyayı beytiye (doJap, konsol, döşeme, gardrop ve emsali ha· 
cimli eşya) ' 

Fıçı (boş ve cesim bombalar) 
Fidan (garsedilecek zihayat fidanlar) 
Hasır mamulatı (her nevi) 
Hububatsapları (tazyik edilmemiş) 
İpek kozası 
İskemle (sökülınemiş) 
Kamı§ (boyalı veya mamul) 
Karyola (somyalı. Sökülmemiş) 
Kızak (ağaç ve madeni. Hayvanla cerrolunur) 
Koza (taze, kuru, delik, ipek kozaları) · 
Koza talaşı (ipek böceği kozası artıkları) 
Lavabo ve emsali 
Mantar şişe tıpaları 
Ot (kuru ve tazyik edilınenıif) 
Pamuk (tazyik edilmemit) 
Peynir (taze, tussuz) 
Saman (tazyik edilınemiş) 
Sandalye (sökülmemiş ve Portatif olmıyan) 
Saz (boyalı saz ve kamışlar. Demet halinde) 
Sepet (müzeyyen lüks sepetler) 
Süt ve mamulatı (taze) 
Süpürge (her nevi) 
Talaş (tazyik edilmemiş) 
Tereynğı (taze ve tussuz) 
Yaprak (zihayat. Dut yaprakları gibi) 
Yosun (tazyik edilmemiş). (6599) 7090 

Maden Kömür'Ü Nakliya. 
tına Fevkalade tenzilat: 
. 5 Birinci Teşrin 1934 tar•;hinden itibaren Devlet De

~~ yo~arında tam vae-onla nakledilecek her nevi maden lcö
murlerınden ton ve kilometre başına 1 kuruş ücret almacak
lır. Kok kö?1ürü için bir vagonun asgari hamulesi 10 ton
d~r. ~~- tarıfe?'e göre muhtelif merkezler arasında bir ton 
l{orourun nakil ücreti şudur : (6600) 

• .Hacıbayramdan Değirmisazdaıı Haydarpaşadan Mersinden 
Eııkişehır 1122 166 314 823 
J\nkara 859 429 577 694 
Sıva:; 305 1031 1179 S64 
Adana 802 837 l I 17 67 
Kayseri 479 809 957 343 
~(onya 899 467 748 390 
M1'1atya 1194 1229 1509 459 
Elaziz 1313 1348 1628 S78 

Fada tafsilat İçin istasiyonlara mfiracaat edilmelidit 
7091 

Devlet Demiryoları İdares i için 44 kalem muhtelif evrakc 
matbua hariç matbaalarda tab ettirilecektir. Basılacak matbua 
ların mıktar, eb'at ve evsafı il; in her zaman izahat verilebilir. 
Pazarhk 20-10-934 tarihine müsadif cumar tesi günü saat 10 
da Haydarpaşa mağazasında icra edileceğinden taliplerin 
yüzde 10 teminatlarını hamilen müracaatları ilan olunur. 

(6689) 7154 

Yüksek Mektepler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Mülkiye mektebi talebesi için lüzumu olan 350 . 400 metre 
yerli mali elbiselik kumaş açık eksiltme usuliyle alınacaktır. 
l_steklilerin şartları görmek üzere yıldızda saat kulesi karşışm
da Mektep müdürlüğüne ve kırma günü olan 21 · 1 O - 934 ta· 
rihinde saat 15 te Fındıklıda güzel san'atlar akademisinde 
Toplanan komisyona müracaatları ve dipozito parasını bir 
gün evvel vezneye yatırarak makh111 almaları ilan olunur. 

(6237) 6761 
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MiLLiYET .')ALI 16 TEŞRiNiEVVEL 1934 

• iyi va kemali zevkle tıraş olmak için DAi VALNIZ Pilleri ve 
Cep fenerleri I 

POKER Teminatlı ve istimali ~ay 
kolaydır. Boyu küçük fak 
zarif olmakla bir yelek c PLA Y tıraı bıçaklarını kullanınız 

Ve Her Yerde Arayınız 
Aldanmamak için markasına dikkat ve POKER yerine 

ba,ka marka verirlerse kat'iyyen almayınız 

binde veya hanımın el ça 
tasında muhafaza edilebili 

Muhtelif cins fenerler - Muhtelif boy pill 

BOURLA BİRA· 
DERLER VE ŞÜ· 
REKASI IST AN
BUL. - ANKARA 

1935 modeli yeni TELEFUNKEN sayesinde berrak ve pürüzsüz 
olarak ayağınıza kadar gelecektir. Kısa, orta ve uzun / 

dalgalı ne9riyatı bu harikulade makine kadar 

İZMIR 

İstanbul Kumandanlığı satmalma komisyonu ilanlar 

latanbul Kumandanlığı emrindeki kıtaat ihtiyacı için 
şağıda cinsleri yazılı Erzak aç ık münakasa ile satın almac 
tır. İhalesi 3 2.Teşrin 934 cumartesi günüdür. Talipl 
şartnamelerini görmek üzere her gün ve teminatlarile o 
vaktinden evvel Fındıklıdaki Komisyonda hazır bulunmal hiç bir marka temin edememittir. 

(177) (652 
Kilo Cinai İhalesi Saa 
33160 Pırasa açık münakasa 3 2.Teşrin 934 14,30 da 
22080 Lahana açık münakasa ,, ,, ,, , 
1 1040 Ispanak ,, ,, ,, ,, ,, , 

• 
lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 

10900 Çekirdekli kuru üzüm., ,, ,, 15 
26000 Nohut açık münakasa ,. ,, 15,30 

7 

• • • Sıra Semti MahallHi Sokafı Cinai Hi11esi Emlik Hi11eye gllre mq. 
bammen kıymeti: 

50 T· t. 

Çatalca Müstahkem Mevki 1 Çarşamba günü saat 15 - 16 
Kumandanlığı emrindeki kıta- dadır. Taliplerin şartnamel 

at ihtiyacı İçin 5000 kilo Zeytin ni.görmek üzere ~er gÜ~ ve 
danesi 3000 kilo Patates 80 mınat makbuzlarıle o gun v 

No.Q ' 
1433 Koca Muıtafapaıa Hacı Hamza Sara1içi Ahıap baraka 1/6 
1435 Fener Gtılcami Ayakapı iıkeltal ,, hane _ 1/2 
14"7 Kumkapı Esirkemal Tiyatro Klglr haae ye bahçe 3/16 
14 8 Tarabya Tarabya Ayayanl Arsa metreıi 103 Tamamı 
144 ı Edirnekapı Hacı Muhittin Ktırkç& " " 22 ti 

No. 11 

19 
4 

38 
14 
11 

1250 
1500 

618 
220 

.. .. .. . .' d ' tinden evvel Fındıklıdaki S 
ton gurgen o unu ayrı ayrı pa- tmalm K • d h a omısyonun a 

Yukarıda evıafı yazılı gayrımenkullere 11/10/934 tarihindeki 
t r. İhdeleri 18/10/934 puıembe gllnll ıaat OD dllrttedlr. 

ıabtla •iltteri bulunmadıiı•dan ıatııları ay•ı " ıartlarla bir hafta 111ablıı111-
zarlıkla satın alınacaktır. Iha- bulunmaları, (190) (673 
lesi 1 7 - Birinci T e§rİn • 934 · 

• • z • 

Fena havanın teıoiratından 
Nasıl mu haf aza etmeli? 

T okalon kremini tatbik e
dini:t. Siz uyurken cildinizi 
besler ve gençleflirir. Sa· 
bahlan da keza cildin bir 
unsuru olan beyaz rengin • 
deki (Yağsız) Tokalon 
kremini tatbik ediniz. Cil· 
di beyazlatıp, kuvvetlendi • 
receği gibi açık mesamat• 
ve ıiyah benekleri izale ve 

Her havada dı§an çık· 
tnağa, rüzgarın ve yağmu .. 
run teairatına maruz kal. 
rnağa mecbur olan bir ka
dın tanırım. Böyle iken teni 
§ayanı hayret bir derecede 
ter ve taze, cildi. yumuıak 
'1e berrak idi. Şaftım ve 
ıordunı. Sen ki bütün güıı 
tesiratı havaiyeye karşı 
maru~ bulunuyorsun. Na • 
111 oluyor da be§erenin kır 
mızılanmasını ve ıertleıme- . 
ıini menedebiliyorıun? lıte 
verdiği basit cevabı: 

\ gudedatın taharrütünü le•· 
-,.;~,_,..,..,. kin eder. Bu usu] dairesin-

• de Tokalon kremini kulla· 

Y atmazdan evvel cilt 
İçin pek mükemmel bir un .. 
ıur olan pembe rengindeki 

nan her kadın, tenine ver
diği mat ve yumu§ak man• 
zaradan dolayı ıon derece 
memnun ve mütehayyir ka· 
lır. 

Hali tasfiyede bulunan 

lstanbul Liman Şirketi inhisarı 
MUVAKKAT iDARE HEYETiNDEN: 

Müessesemizin ihtiyacı olup a'ağıda cins ve miktarı yazıh 
malzeme 25 T e9rinievvel perfembe günü ıaat 2,30 da Şirketin 
Liman hanındaki merkezinde münakaaa suretile satın alınaca
ğından istekli olanların tartnamelerini almak üzere GaJata'da 
Haydar hanında mevcut tirketin teknik bürosuna muracaatları 
liizumu ilan olunur. 

250 Adet büyük meşe yollaması 
250 ,. Küçük ,, ,, 
400 ,. Döşemelik fabrika tahtası 
100 ,, Tavanlrk ,, ., 
20 metre mik'abı çam koğu'u 

Tasfiye memurluğu 

-
, MOBiLYA, KARYOLA ve SANDALYA 4mll--. 

' Alacakıanız fıtanbulda Rıza paşa yokuşunda 66No. Iul 
ASRAI MOBiLYA Mağazaaına uğramadan almayınız 

.. Tel. 23407, Ahmet Fevzi 
• 
lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınal-

ma Komisyonu Reisliğinden: 
,.- Tıp Talebe yurdu için lüzumu olan (800) metre paltoluk 
kumaş olbaptaki şartname ve nümunesi veçhile ve 23 birinci 
Teşrin 934 Salı günü saat 14 te aleni münakasa suretiyle sa-
tın alınacaktır. latekliler'n müracaatları. (6273) 

6765 

[6718) 

Afyon Vilayet:inden: 
Afyon • Konya yolunun (7 720) lira bedeli keşifli OXOOO • 

OX250 .ki.lometreleri arası parke ferşiyatı 24 Birinci Teşrin 
934 tarıhınde saat 15 de Encümeni Vilayette ihale edilmek ü
zere kapalı zarf usulile münakasaya konuldu. Şartname ve ke
ııifnameyi görmek İsteyenlerin Nafıa Başmühendisliğine ve ta
liplerin % 7 ,50 teminatile Encümeni Vilayete müracaatları i-
lan olunur. · (6482) 7003 

MUSiKi MERAKLILARINA 
MÜJDE 

lımlrdeıı avdet edan kıymetli 
muganniye 

Hamiyet H. 
Eski LONDRA Yeni TÜRK 

Emrazı dahiliye ve hıfzı ııhbat müte • 
ha11111 Doktor Muallim 

ŞEKİP HABİP 
Avrupadan dönmüıtür. Haıtalannı A 
yasofya, Yerebatan caddeıi No. 43 
Hacı Süleyman el. apartımanrnda ka· 
bul ediyor. Cumartesi, Pazartesi, Par 

ıembe ıünleri öğleden ıonra 

Lokanta ve birahanesinin sazına 
İftirlk etmi,tir. 

Gaip aranıyor 

__ .. Telefon ı 23035 41--

Silivrili müteveffa küçük Mustafa 
Zade Çiftlikli Omer Ağanın biraderi 
Ahmet Faik Efendini mahdumu Sait 
Efendi on be~ senedenberi gaiptir .Ha
len nerede olduğunu bilenlerin Ka
smıpaşada Nalıncı Y.okuşu, mektep so· 
kağında 3 No. lu hanede Silivrili 0-
mer Ağa kerimesi Bahriye hanıma 

yazmaları rica olunur. 
7227 

Doktor 

HORHORUNi 
R.,,in rinii Vılide kır:ıa.thancsi '\.':1nınrl~ 

Telefon: 2~131 

6668 

ZA Yl - Anlcara erkek lisesinden 
aldığım 10 -12 • 933 tarih ve 2253 No. 
lu taadiknamemi zayi ettim. Hüknıü 
Joktıır. Nazmi oğlu Ahmet Sabahattin 

(3656) 

Cördüğünüz ev piyangodan kaz anılan para ile yapılmıftır. Kadık 
yi;.ndedir. Ev sahibi olmak için siz de bir piyango bileti alımı:. 

ZA Yl - Yük arabamdaki 2671 -2672 
numarayı muhtevi plakayı zayi ettim. 
hükmü yoktur, Kazım (3648) 

Sultanahmet 5 inci ıulh hukuk ınah· 
kemea.inden: 

Akıl haotabğma müptela olduğu he
kim raporu ile anla,ılan Geclikpaıada 

Eınin Sinan mahalle•inde Sitahtarağa 

Pertev pafa ıokağında 35 No. lı evde 
mukim 321 cloiumlu 1 ahak Cevdet pa• 

ıa oğlu Abdullah Necati efendinin ka· 
nunu me<kninin 369 uncu maddeai mu· 
cibince ayni evde mukim anneıi ve has· 
ran velin 283 doğumlu Abdullah Ktzı 
Nigar hannnm velayeti altına iade e<li). 
mit olduğu mezkur kanunun 371 inci 
maddesi mucibince ilan olunur. 

(3653) 

7277 

l Aakeri fabtikalar ilinlan 

Bakırköy Barut F abrikaaı 
İçin olbaptaki mukavele ile ta 
ahhüt edilen "105,, ton küh· 
erçileyi müteahhidi ita edeme 
diğinden mezkUr küherçile 111 

teahhit nam ve hesabına pa • 
zarlıkla mübayaa edilecektir. 
isteklilerin 18 Birinciteşrin 
934 Perşembe bünü saat 14 
te Fabrikada Satınalma Ko
misyonuna müracaat eyleme-
leri. (646) (6759) 

Umumi Nefriyat ve Yazı l,leri 
Müdürü ETEM iZZET 

lstanbul Ziİ-aat Bankası Satış komisyonundan: 
Sıra Semti Mahalleıi Sokait Cl•al Hl11e1i Emllk Hl111ye gllre ınıı· 

N o. 11 No. aı bamme• kıyaıetl 
1552 Balat Hacıiıa Leblebiciler Hava•z klıir dllkkl• 35/46 IC11leli 12 920 T L. 

ıeain vakfından ola• 
mahallin 3/16 H. •· 

1572 Emiallnll Ahiçelıbl Yemiı iıkelHI Dlikkh ve llıtll oda 12/50 9 1060 ,, 
1573 Paşabahçe Papbalçe Kiliae Arat metreıl 170 1/2 4-6 Mil. 170 ,, 
1574 Bcyoila Tomtom Acıçeıme Kigfr aparbman ve 5 dilkkin 1/4 5, 7, 9, 11, 13, 15 10307 ,, 
1S76 Yeşilklly Köyiçi Rum kiliseai Ahpp hane Ye bahçe 751720 15 148 ,, 
1577 Beykoı Yalı~öy İıhakata Ahıap hane 12124 8- 10 631 ,, 
1579 Boyacıklly Boyacıköy Üçilacil eıki, Seyyah yeBI ,, 112 18 983 ,, 
1580 Yeşilköy Şevketiye Anber iki ahfap hane ve balıçe 5/32 6·8 1420 ,, 
1581 ,, Köyiçl Rum kiliseai Ahıap hane ve aralık Tamamı 4 642 " 

Yukanda evsafı yazılı gayrimenkullerin mlllkiyetleri bankamızın kapııında aaılı ıartnamede yuılı ıartlar dalr11inde ve 1574 ııra nu•ar• 
111! kapalı zarfla, digerleri açık arttırma ıuretile aatııa çıkarılmıştır. 

.ihaleleri 31/10/93_4 Çarıamba ıilnll saat o• döttedir. Alıcıların Karıkllyde aaki Kredi Llyont Bukaaı Bina11Bda müteıekkil Satıı ko-
mııyonuna mllracaattarı. 


