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Millet mektepleri ay ~a
ıında açılıyor. Bu sene s
tanbulda elliden fazla mek
tepte derı okutulacak. Sahip Ye Bqmuhaniri : Siirt Meb'uıu MAHMUT 

Yarın Yunanistan da reisi
cumhur intihabı yapılacaktır. 
Namzet olarak yalnız M. Za
imis vardır. 

FlATl 5 KURUŞTUR. 
s-; ---

Bugünkü matem 
Yugoslav Kralı Aleksandr'ın ce

sedi bugün Belgrat'ta yirmi beş ka 
dar devlet mümessillerinin saygı
ları ve Yugoslav milletinin göz: " 
Ya,larile toprağa tevdi edilecektır. 
B.~lgrat'ta büyük hükümdara .~n 
lıurmet vazifesini yapmak ıçın 
CUınhurreislerinin, prenslerin, bat
Vekilterin ve hariciye. nazırlar~nın 
bu toplanıJı, dolayısile, Marsılya 
cinayeti hakkında bütün dünyanın 
lıi;settiği nefretin bir ifadesidir. 
Alelade bir katil hakkında mer~a: 
illet hiasile mütehassis olmak ıyı 
Vatandatlık vazifesile telif ~b~ 
eder bir hareket değildir. Katil bdı~ 

d 
. • ı 

Vatandasın canına kas etmıf ~-· 
bir mahJU:k sıfatile irtikap ettıgı 
cinayetin hesabını canı ile ödeme
ğe mecbur tutulur. ArkasıI!dlll! 
da kimse ağlamaz. O halde sıyası 
maksatla yapılan bir cinaye.t ne • 
den ayni tiddetle takbih edılme • 
ıin? Halbuki on dokuzuncu ası~· 
da siyasi maksatlarla yapıl~ cı • 
nayetlere karşı efkarı umumıyeb~a 
rafından gösterilen müsamaha'. 1~ 
takım mecnunlara serbest fa:'hye 
Zemini hazırlamıştır. Son ellı .5e?e 
İçinde yapılan bu mahiy~tt~~ cı • 
nayetler yeni zaman tarıhının en 
kirli sah,ifelerini tetkil. edecınlek ta; 
dar fecidir. Neticelen, me e e 
hudutlarını da aşarak dünyayı;~
na boğan bu cinayetlere kartı ~.n 
)'a efkarı umumiyesinin tecehhu-

.. d e Yugoslav ZUne yardım e e1'S !. .. • 
Kralı Aleksandr büsbutün beyhu 
de yere canım kaybetmiş olmaya-
caktır. 

Filhakika efkarı umumiye ekse· 
riya polis ve zabıta taraf~?d~ a~ı
nan tetbirlerden daha muessırd~r. 
Bir adam yapmak istediği _ bir cı. • 
nayeti kanile ödemeğe karar venr 
ıe, zabıta tarafından 11:lınacak t-;t
birin faydası olamaz. Fakat canı. 
yi bu kararını ve"'!ey~ sevkeden 

"l'h za bu fedakarlıgının ken • muaa, . d 
d• . · efkarı umumıye kartısın a 
ısını . . k 

milli bir kahraman vazıyetıne o • 
yacağı hakkındaki kanaattir. ~ 
dokuzuncu asırda yapılan bütün sı 
yasi cinayetlerin arkuındakJ man 
bk budur. Cinayetlerle n.etıcele • 
nen siyui faaliyetlere karşı yaban 
cı memleketlerde büyük müsama· 
ha vardır. Halbuki bir gaye uğu • 
runda siyasi faaliyette bu1unmak, 
Yma yollarile çalıtınak batka, dev
let adamlarına kartı suikut terti
bi tekillerile tethit siyaseti takip 
etmek başkadır. Birinci tekilde ça 
lıtaıılara kartı misafirperverlik 
göstermek biT an'ane halini alınıt· 
br. Fakat ikinci tekilde çalıtanlar, 
hiçbir memlekette m~samah~ gör
memelidir. Beynelmılel mahıyette 
bir salgın halini alan bu siyasi ci
nayet modasının önüne anc~ b~y 
nelmilel teşdki mesai ile geçilebı • 
lir. 

Kral Aleksandr Hazretlerinin 
vahşiyane katli dolayısile, bugün 
Türk ınilleti de matem tutacaktır. 
Bütün meınleket dahilindeki gazi
nolar ve kahvehanelerde saz çalın 
:ımyacak, tiyatro ve sinem~!~ ka • 
pah olacak, radyolarda muzık bu
lunmıyacak müteveffanın hayatı 
bak.kında konferanslar verilecek, 
gündüz resmi daireler ve hususi 
nıüesseseler matem alameti ola • 
rak bayraklarını yarıya kadar çe
keceklerdir. 

Bu, bir milletin diğer ınillete 
karşı borçlu olduğu bir nezaketin 
ifasından ziyade, büyük hüküm • 
da.rlarının ziyaından dolayı dost 
Yugoslav milletinin eleıni~e itti • 
ri\k için yürekten gelen bır arzq
dur. Türkiye ile Yugosla~a ar'.' : 
aındaki dostluğun uz..rt hır tarıbı 
olmıyabilir. Fakat bu dostluk kısa 
bir zamanda Türk milletinin kal· 
binde yer bulmuştur. Marsilyada· 
ı:..: vahşiyane dnayetle bu dostlu • 
ğun kuruluşunda en ~ü~im bir a
nıil olan büyük fahsıyetın hayata 
veda etmesi Türk milletini de kal
binden vurmuttur. Milletimizi~ 
:bu acısını bugünkü cenaze merası· 
lrıine i tirak edecek olan Türk as
kerleri canlı bir şekilde ifade ede
t:eklerdir. Hariciye Vekilimiz de 
1'ürk milletinin hislerine daima 
•ı;rcüman olan Büyük Şefimizi te.m· 
&ıl ederek Yugoslav hükiimetnıe 
"'.e Yugoslav milletine Türk mille
hnin samimi taziyetlerini bildire • 
~ektir, 

Bu dayanılmaz acı kartısında 

9 uncu ıene No. 3122 PERŞEMBE 18 T. EVVEL 1934 Tel: { Müdür : 24318. Yazı itler i müdürü: 24319 
idare •e Matbaa: 24310. 

Aleksandr'ın cenazesi bugün f. 
büyük merasimle kaldırılıyor 
Birçok devletlerin murahhas hey' etleri 
Belgrada vasıl olmağa haşlamışla~dır 

Kral Karo/ ve refakatindeki hey' et, /ngiltere kralının 
oğlu ve nışanlı~ı, Bulgar hey' eti Belgrada vardılar 
BELGRAT, 17 (Hususi muhabın· 

• zcle telefonla) _ Kral Aleluandr 
H:.Zre~lerinin cenazesi yann ~"!dınl'! • 
caktır. Bütün tehir matem ıçınded~.' 
Her yerde siyah bayraklar sarkıyor. B~· 
tün eğlenceler, sinema!:"" d~nnı:::;:ri.!ı~ 

k kimseler matem alameti o f° na siyah pazubentler bağlamıılardı~. 
N~ksandr Hazret]erinin cenaze ~erası
minde bulunmak üzere me~eketi? her 
tarafından her vilayetten muteaddit he
yetler gelmiştir. Halk akın ~n .~arayı 
kra!ide muazzam bir katafalk ustune ~a-

d 'I n cenazeyi ziyaret etmekte ve hur-
ze ı e ·· '"d' 
metle eğilmektedir. Sar~Y!" o.nun e uı-
tizamı muhafaza etmek ıçm hır çok po
lis memurları ve askerler konu1'!1uttur. 
Cenazenin bulunduğu katafalk çıç~k ve 
çelenk yığınları için~edir. Ce~e~n ba· 
tında bir müfreze daıma rumı •.el~~. v~· 
:ziyetinde bekliyor. Sarayı kralının onu 
bir mahter kalabalığını an~tadır, 
Birçok kadınlar, çocuklar ~gil~. ~ • 
!arının ölümünden dolayı hunıı-u!' ~119• 
gür ağlamaktadır!..,. -

Beyoğlu kazasında dün öğleyin tasnii neticesi kontrol ediliyor 

Yeni meclis belli oldu 
Şehir meclisine girecek altmış 

bir aza taayyün etti 
Mecliste kimler var?- eskiler, yeniler?· 

meslek tasnifi ve kadın azalar 
lstanbul belediye İntihabatı neticesi 

dün saat 16 da bütün kazalarda anla
§ılmıı bulunuy~rdu. Dün, en son Bey-
oğlu intihap encümeni, rey1erin tasni~l
ni bitirmiştir.. Beyoğlu intihap neticesi 
§U şekildedir : 

Beyoğlu azaları 

r -

Diğeı• taraftan muhtelif memleketle
re mensup heyeti murah~asalar gelm~· 
tedir. lngiltere kralı JorJ Hazretlennı 
cenaze merasiminde temıil edecek. olan 
krabn küçük oğlu Dük dö Keuh mıanlı-
11 prenıes Marina ile berabet- •Bdgrada 
vasıl olmuılar ve iıtlasyonda lngili2: ıe
firl sefaret erkim, Prenı Paul ve Pren
ıes 'Ol&'a tarahndan karıılanmışlar ve 
doğTuca Kral Piyerin sarayına gİbnİf • 

Naci (43383), Hulkı (42737). Na
kiye Hanım ( 42496) , Hakki ye Emin 
Hanım (41814), Aziz (41473), Kamil 
(41019), Mehmet Ali (40272), Kara. 
muıtafa Zade Ahmet (40131) Mustafa 
Faik . (3977!'), Mustafa Şevke: (39565), 
Tevfık Amır (29433), Nemli zade Mi
lat (39223), Suphi (37686), Tevfik 
(37610), Cemil (36403), Kadri (36144), 
Beyler yukarıdaki reylerle asli aza ol
mutlardır. 

Ni;yabel meclisi a:r.a ıı yemin eilerken Beyoğlunda, yedekte kalan zevat, 
Merasimde bulunacak devlet reisleri· aldıklan rey miktarı ile beraber şu ıe-

Türkiyede matem 
ne s:n aylarda hususi daireler hazırlan- kilde sıralanmaktadır: 
mııtır. Kral Karo! ve maiyeti erkanı bir Hasan Fl'hmi (35792), Sad< /.ıin 

lerdir. 
otomobille doğruca saraya gitmiıtir. (35685), eczacı Nail (35522), Hayri 

lnıırilterenin Akdeniz filosu kuman
danı Amiral Fişer, İngiliz donanmasını 
15 zabit ve 120 bahriye neferi ile bera

_,,_ Dün saat on sekizde sıırayda müteveffa (34623), Fuat Reşat (34267), Hafız 
kralın tabutu önünde ruhani bir ayin ya- Raif (34256), Kara Osman zade Suat Sinema, tiyatro ve çal- pılmı§ Ve bu ayinde bütün Yugoslavya (34028), ba'lriyeden mütekait Nail 

gıb yerler bu ak- Kral hanedanı, Romanya Krah Karo! ve (33126) L Nihat Rıza (33060), Sadret- Yeni azadan: Nakiye H., Meh • 
ber temail edecektir. 

Romanya kralı Karo! beraberinde 
Prens NicoJa ve Mareıal Prezean, Ha .. 
riciye nazırı M. Tituleıco ve diğer zevat 
bulunduğu halde dün saat 16 da buraya 
muvasalat etmiş ve garda merasimle kar
§ılanmııtır. Kral Karo) garda Niyabet 
meclisi azalarına birer birer taziyet et • 
miş ve bundan sonra M. Uzonoviçl~, 
Hariciye nazırına ve &'arda bulunan dİ· 
ğer nazırlara taziyelerini beyan etm.ittir. 

k 1 b 1 
Prent Nicola hazır bulunmuşlardır. tin Enver (., '9374, Necmettin (32886), Al" K M 

f&m apa 1 U unaeak , ,. Bulıırar Krah Boris cenaze meraai • Safi Niızlıet (32508), Habip zade Zi- met ı, ara ustafa :r.ade Ah • 
m.inde prens Kiril ve kralın yaveri Jene- met, Tevlik Amir, Nemli zade 

lnonbul Vilayetinden bildirilmiı
tir; Yugoslavya Kralı Birinci Al~ksan 
dr Haz.retlerinin buBÜn BelBratta ic
ra kılınacak cenaJ;:e mera.simi müna .. 
#betile ilti millet ue memleltet arasın 
dalti ltuuuetli dostluk rabtıalarının İ· 
cabı olarak bütün reami dairelerle 
müeu11sat bayraklarmın yan.)la indi -
rilnuısi Tiyatra ue aintımaların buBÜn 

ral Pano1f, Hariciye nazın M. Balatoff (Devamı 5 inci sahifede) Milat, Tevfik Beyler 
Harbiye nazır& Jeneral Zuateff ve yükaek ~::=::====================,,;,.====~="==== 

~~:.:ı,~~~uz~~~e: .. ı:af~::~: ::~~ ;~~~ Afyonu ne kadar dayansa-
grada muvaıalat etmiş ve Niyabet Mec-

~~,:::!:~l:::'.~üt":::hi::::::~a: lar gene bı.zden alaca· klar 
Kral Karo!, Yugoılavya kralının bu 

feci ölümünden dolayı aon derece mü -
teessirdir. 

"(Devamı 5 inci sahifede) 

çindedir. Cenaze merasimi Hariciye na• 
zırı, Dahiliye nazın, Harbiye nazm ve 

(Devamı 5 inci sahifede) 

··· · · · Ci~~ Y~ti~·· ·ı;hkika h .. [ .. ·i·t~~=~·=~~1ir~~i····· 
Katilin parmak iz/erile Bulgar k \ ... . Bu ayın 23 ünd; başlanıyor 

mitacısı Gorgief.0./in parmak Nafıa Vekaleti, imtiyazlı ıirkeııer-J 1 le yapılacak müzakerelere bu ayın 
• 1 • t • t "b k d• \ 23 ünde Ankara'da 

vay ve elektrik şir-
ızıerı emamen ın l a e ıyor . baılanılacağını trar.; f. 

K 1 B 1 • t d B d t •t • kellerine bildirmit • e emen U garl.S an an U apef eye gı mlf tir. Bu tebliğ üzeri. 

oradaki Ous tachi komitesiyle de çab•mııtır ne her iki tirket mu 
'11 rahhasları bir iki 

BELGRAT 17 (Husu• güne kadar Ankara 
ai muhabirimizden Te- ya gideceklerdir. 
)efonla) - Yug~lavya Nafıa Vekaletile 
Kralının katline ait tah ıirketler araA1nda 
kikal ilerlemektedir. He ba§lıyaack olan mü 

zakerelerde, tehri • 
men bütün Avrupa za • 
btıalan bu itle metgul 
olmaktadırlar. Dahiliye 
Nazırı Pariıte ve Mar• 
ailyada yapılan tahki • 
kattan doğrudan doğ • 
ruya telefonla haber • 
dar edilmektedir. Fran· 
aaya giden Yugoslav po 
lit müfettitleri hemen 
her aaat yeni maliimat 
vermektedirler. 

Dahiliye nazın muhte 
lif menabiden aldığı ma 
lümata istinaden katilin 

Komitecinin cürüm ortağı Nouok ile kolunda. 
ki döğ,,..,ler 

hüviyetini kat'i aurette tesbit etmiıtir. 
Aldığım maliimata göre, Bulgariatan• 
da yapılan tahkikat Kelemen'in ha • 
kiki hüviyetini meydana çıkarmı§t&r. 
Bundan bir gün evvel katilin parmak 
izleri Fraruadan tayyare ile Sofyaya 

Yugoslav milletinin gÖ$terdiği sa
bır ve vekar bütün dünyanın tak
dirine mazhar olmuştur. Büyük fe 
la.ket karfısında sinirlerine bakim 
olan ve vekarını muhafaza eden 
millet, büyük istikbale namzet o • 
lan millettir. 

Büyük hükümdarm ölümü kar • 
'ısında bir t~selli noktası, ni~~~t 
heyetini teşkıl eden zevatın buyuk 
meselelerle karşılatacak cesaret ve 

gönderibnitli. Bu pannak izlerile Ma. 
kedonya tethiı komitesine me~sup 
Vladmir Gıieorgieff'in namı diğerle 
Tcherrosem&ky'nin parmak izleri ara 
ımda tam bir mutabakat vardır. Ka• 

(Devamı 5 inci sahifede) 
-

liyakatte devlet adaınları olmala • 
rıdır. Filhakika her üçü de bizzat 
müteveffa Kral tarafmdan intihap 
edilerek isimleri vasiyetnamesine 
geçiııilmi~ti. Kralın ebedi medfe • 
nine tevdi edildiği bugünde Yu
goslav milletini vahdete ve refaha 
götürecek olan bu heyete büyük 
vazifelerinde muvaffakryet dile • 
riz. 

Ahmet ŞUKRO 

miz Nafıa tirket ve 
mü!'s~seleri koırrıi • M. Hanses 
aerı Civanıir Bey de 
~ul~aktır. Civan§İr .Bey, cumarte
•ı gunu Ankaraya gidecektir. Diğer 
ta~aft~17 M. Hanaesle, belediye fen 
muşavm Mustafa Hulki Beyden mü • 
1<;ıekkil elektrik t ife komisyonu 
Cıva.nfir ,8eyin riyaaetınde toplaruruı 
ve şırketin kat'i ısranna rağmen, fi • 
yatların 15 kunııta ipkasma ekseri • 
yetle ~rar venniştir. Şirket, bundan 
evvelki toplanııta olduğu gibi bu ka
r~ra da itiraz etmek fikrindedir. Ve
rilen. mah'.i~ata göre; Şark Demiryol
ları Jda~esı Cumhuriyet bayramı mü
na.se~etile muvakkat bir tarife hazır. 
laıınaga batlaını§lır. Bu tarifeye göre, 
1:ra~ya mıntakasından tehrimize bi • 
~mcıde 8, ikincide 6, üçüncüde 4 lira 
.ıe gelinip dönülebilecektir. 

O•-- ----
Nişan merasimi tehiri 

Cumhuriyet gazetesi sahip ve 
Başmuharriri Yunus Nadi Beyin 
kızı Leyla Nadi Hanımla Unaki · 
zade Halit Ziya Beyin oğlu Bü
lent Beyin bugün saat on yedide 
Perapalas otelinde icrası mukar • 
r~r nişan merasimi, dost Yugos
lavya kralının tedfini münasebe
betile tutulan milli matemden do
layı, gene Perapalasta yarınki cu
ma günü saat on yediye tehir e
dilmittir. 

Uyuşturucu maddeler inhisarı mü
dürü neşriyata cevap veriyor 

Uyuıturucu maddeler inhiıarı ida.-
resile, Türk Yu&'oslav mütterek bü- r . 
roıu faaliyete geçtikten sonra ıatıılar
da ıezilen durgunluk e._trafında bazı 
neıriynt yapılmaktadır , 

Bilhassa (Yeni Aıır) gazetesinin 
tenkitlerini mucip olan bu dur. 
gunlui(u, le.bit edilen afyon 
fi.atının yük&ek olu:,vna atfeden bu ne§
rıyat, ayni zamanda Türk afyonculu• 
ğunu tehlikeli bir vaziyete düşmüı &'i
bi göıtermektedir. 

Dün bu mevzu Üzerinde uyuşturuc~ 
maddeler inhisarı idaresi umum müdü
rü Ali Sami Bey kendisile ı:örüıen 
bir muharririmize ıu beyanatta bulun· 
muıtur: 

- Türkiye ve Yugoslavyada inhi
sarlar teşkil edildiğini ve afyonun bu 
iki mühim müstahsilinin birleıerek cep
he yaptığını &'Ören alıcılar daha inhiıa
rm teıekkülüne yakı,1 zamanlarda ihli· 
yatların& yükseltnreğe ve intikal dev
resinde kanunun bahıettiği altı aylık 
serbeıt ihraç zamamnda bu ıtoklarım 
bir kat daha arttırmağa giriımitlerdir, 

Bundan maada ihracatçıların bir kıs-
mı Avrupada 2000 sandıktan fazla 

(Devamı 5 inci sahifede) 

• 

14.li Sami Bey 
Afyon inhisarı umumi müdürü 

Türk Dili Derleme komitesi dün toplanmı,tır. Bu toplantıda halk ecfebi· 
)'atı, hallı aınıllarına dair f imdiye kadar belli olmayım 

' ~limeler tes bit edilmiştir. 

• 
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TARiHi TEFRiKA: 165 

ittihat 
1 HARİCİ HABERLER1 

Terakki! ve 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYUC BIRAX.TICI VE.SIXA.LARA GOU) 
Her halıla ma/ı/adsr. Y-: A. C. 

Rumlar işi o kadar azıttılar ki hemen 
her gün bir Bulgar öldürüyorlar 
Arka<laşlandan aldığımız haber

lere bakılacak olursa Abdülhamit 
te Uçamçıraya bir casus gönede
recekmis. Bunun kim olduğunu he
nüz bil~yoruz. Gelecek casus 
gönderdiğiniz gazetelerin kimin 
namına geldiğini tahkik edecek ga
zeteler hangi adamlar vasıtasile 
Türkiye hududundan içeriye soku
luyorsa onları anlayacak ve Türki· 
yeye girer girmez yakalatacakmıf. 

Biz bu adamın kim olduğunu öğ
l'eneceğİz ve öğrendiğimiz andan 
itibaren yirmi dört saat zarfında 
onun vücudunu ortadan kaldıraca· 
ğız. Bizim öyle adamlarımız var· 
dır ki bu i•i mükemmel surette ba
~annağa muktedirdirler. Bizim 
korktuğumuz adam Abdülhamidin 
göndereceği casus değil, o casusun 
buraya gelmesine sebebiyet vere
cek derece ihbaratta bulunan ~a· 
hıstır. Bu ,ahıs aramızda olanlar
dan birisi ise onu da y~tınıyaca
ğımıza Emin ola.bilirsiniz. Siz •im
dilik herhalde bizden yeni haber 
almadan gazete vesaire inalatını 
kesiniz.,, 

Görülüyor ki Abdülhamit mem
leket haricinde kalan Türkleri ve 
lslamları korumak veyahut koru
mak için t~ebbüste bulunmı.k şöy
le dunun, onlarım dertlerini arttır
mak makra.dile kendi hafiyelerini 
göndermekten bile geri durmıyor
du. Bu esnada ise memleketin ber
tarafı inim inim inliyor, Hıristiyan 
unsurların Türklere ka~ı yaptık
ları fenalıklar ve haysiyet.iken ha- , 
reketler gittikçe arıtıyordlL Bun
ların ne derecelere kadar ileri git
tikleri Kavaladan Pariste Terakki
ve ittihat cemiyetine gönderilen 
mektuplardan pek actklı bir suret
te anla,ılmaktadır. Bu mektuplar
da deniliyordu ki : 

"Buraya (ve her yene) polis na. 
mile gönderilen "affedin,, fahite
lerin menfur deııkelerini kabil de
ğil görmeden talGdir edemezsiniz. 
Zira hiç bir ruumıslu adam yoktur 
ki bu kadar rezilltk tasavvur ede
bilmeğe tenezzül etsin ve muktedir 
olsun. Öyle ilerilenmeki... 

Burada Rumlar he;ıgün bir Bul
gar öldürüyorlar. Alenen tabanca 
ile vuruyorlar. Aralarında ittihat o 
kadar taannnü metmİf ki fİmdiye 
kadar iki sene zarfında Kavalada, 
Yunanistandan bilhassa cellatlık 
etmek üzere celbolunınuf ve çoğu 
bu maksatla hapislerden kaçınl
Dllf haydutlar tarafından otuzu 
mütecaviz günahsız Bulgarı alenen, j 
ekseriya yirmi, otuz yerinden vu-

1 
rularak vahfiyane idam olunuyor 
da katilleri bulunamıyor. 

V akia bu hususta bükümetin 
hainane müsamahası en büyuk se
bep olduğu malfun ise de bir kaç 
yüz kiti huzurunda pervasızca ta
banca ile vukubulan bir katlin fa. 
ili hatta tayin bile olunamazsa ve 
katili kimse ıörmemİf oluna on
ları himaye eden heriflerin biribir
lerıine ne derece merbut oldukları 
anla~ılır. 

Arada hiç teklif tekellüf yok! 
Vuran katil pervurz adımlarla u. 
:zakl~ıyor ve kalabalığa kablıyor. 
Hiç müfkülat ıW-den kili.eye 
sığınıyor. O MeTai fezail ve hatta 
lı:ıihei melekUtte dünyeri adaletten 
değil uhrevi azaptan bile aman 
vardır. Papasın bütün günahlarını 
üçer dakikada izale ile insaniyete . , 
masumıyete değil mülkiyete irca 

diye bağırdılar. Devriye neferleri
nin ve polis efradının ayaklan di
bu;e o alb kere patlayan kağıt fi. 
teklerinden attılar. Hükilmetin hay 
si yetini her su,·etle terzil ettiler. 
Mahkeme erkanı aayei tahanede a
&ayİfin kemali muhafazasına mu
vaffakıyetinden dolayı İngiliz za. 
bitlerini alkıtlamağa, tabubus ile 
onlara yaranmağa uğratıyor. 

Bu paskalyada Rumlar tarafından 
atılan sili.hm haddi, hesabı yok. 
Yunanistandan sureti mahsusa.da 
gönderilmiş ve getirtilmit olan 
Mavroıııat namında bir Yunan er
kanıharp miralayınm nezareti al
tında Doksat, Drama, Pravitte, Ka
vala rum mektepleri filkirtleri geçit 
resmi yaparlarken postahaneye 
gelmit olan 50 numaralı bir posta 
paketinin hangi Türk tarafından 
alınacağını öğremnek üzere Ora . 
ma mutasarrıfı saa.detlu Paşa Ka
valaya kadar ihtiyarı sefer ediyor 
ve bu parlak geçit resminde bulu
narak Rum .,.kiya reisleri·ııe illi -
fatlarmı esirgemiyor. Yemin ede
rim ki müslümanların katliam edil 
mesi Rumların bir nevi rüçhana 
müsamahalarındandır.,, 

Türk olmayan uıuurlar bu su -
retle çalıtırlarken T üı:kler ara.sm
daki birletme ve teyakkuz hareke 
ti Terakki ve ittihat cemiyetine 
mensup olan bir kaç yüz veyahut 
birkaç bin kitiye münhasır kalıyor 
du. Bu uyufukluğu gidermek ve u
yandırmak için cemiyetin tubeleri 
tarafından yapılan lefCbbüsler ek
seriya aldm kalıyordu. Ordudaki 
mektepli zabitler hariç olmak üze 
re cemiyetin takviyesine çalıtan • 
lar, aza adedini arttrrmağa gay • 
ret edenler pek azdı. Bir mektupta 
bu ha.iden tiki.yet ediliyor ve deni 
liyordu ki: 

"Dervitlerin bir sözü vardır: 
"Dertli dermanını bulur, dertsize 
kim çare bulsun?,, müteessir ola -
na, hak isteyene, hakikat arayana 
teselli, ümit, nur gelir. Fakat neme 
lazım diyenlere, kaygusu:zlara kar 
fi içimden kan gidiyor. 

Cahil ve gafil olan marifetle u. 
yanıılırılır. Bilen ve fakat görmek 
istemeyenlere tehlikeyi kim gös • 
tersin?. Onlar göz yumarlar, ku. 
lak tıkarlar. Yazık, çok yazık! Bun 
larm indinde ibTet gaflettir, gay
ret hamakattir, vazifekarlık mes
kenettir. Onlarda hilanet neme la 
zrmdır, ibret menfilerin sefaleti
dir, gayret sefahettir, izzeti hakka 
inkiyattan beri bulunmaktır. 

Şimdiye kadar güttük -
leri neme lazım tariki 
küfra küfrüden rücu onlar • 
ca öyle bir meskenettir ki böyle 
bir tenezzülü ( !) ihtiyar etmemek 
için hak ve hakikate dütmaD olu
yorlar. içlerinden en naziki: (Hak
lısın beyim, fakat herkes bir hil -
katte değildir. Siz s~iniz, biz de 
biz) diyor. 

-Bitmedi-

Mısır tahvilah 
KAHiRE, 17 (A.A.) (C«ilcmittir) 

Yüzde üç faizli ve .ilauniyeli F.--sız 
Muar kredi F onsiye l!abvillerinin dünkü 
çelôlifinde: 

1886 senesi tahvillerinden 263,464 
n..,_,.a 100.000, 1903 seaesi tahTille • 
rinden 597,831 numara 100,000, 1911 
.senesi tahvilleıinden 45.447 numva 
50,000 frank ik...,iye kaz!hımıılardır. 

Deniz görüşmeleri 
• •••••• 1 

Londra müzakerelerinin bir çok miiş
küllerle karşılaşacağı muhakkaktır 
Japon ve Amerika murahhasları evvela 
aralarında hususi surette görüıeceklerdir 
LONDRA, 17 (A.A.) - lki taraf. 

lı deniz gÖrüJm<!lerinin Yuvarlak Masa 
görüımelerj Jeldİne dökiilmesi için ile
ri şürülcn fikirler tahaıldruk etmiyccege 
benzemEktedir. 

Bununla beraber, bir fı:nat olursa, 
bu meselenin Fransız ve ltalyanlarnı 
da i~tirakini icap ettinneoine .rağmen 
böyle bir ıeyin olmauna biç bir mani 
yoktur. 

Bu INl(ta biç bir göriitme yapılma· 
mıttır. Çünkü Japon ve Amerika mu· 
rahhaslan aralarmda iptidai münakaşa· 
lar yapmak istemektedirler. 

Zannedildiiine cöre, Amerik.lrlar 
bir Y uvaı'lak Masa münakatasma taraf. 
tardır:f.r, Japonlar ise, pdı: o taraflı 
değildirler. 

LONDRA, 17 (A.A.) - Deniz kcm
leran ·.ınm Ol'taya çııkardtğı m-1elerin 
heyeti umumiyeııi bugün İngiliz kabin&
wde müzakere edfü cwlir. 

Bu münasebetle, n.tbuat, müzake • 
relerin kartrlaıacai'ı mütkiillerin büyük· 
liiğünü kaydetmektedir. 

Bununla beraber, bu mütaleelarclen 
Lonch-a ite Y atincton ara11nda doğna • 
dan doğnaya bir ihtilifm çıbnasma faz. 
la dilrbt edilmeli cibi bir talum Utid· 
laller çııkanlmaktad<r • 

Meseli, (Daily Mail) cazetui tek· 
nik bôrçok meseldenle ve ezcümle harp 

Katalonyada 
12 kişi ölmüş ve 64 kişi 

de yaralanmıştır 
BARSELON, 17 (A.A.) - Vazi

yet şimdi hali tabiisine gelmiftir. Mad
rit hükümetine, idama mahküm edilen 
iki zab>tin affım istida eden yığınla 
telgraflar geliyor • 

Katalonya ihtililinde ölenlerin °*· 
tan l 2, yaralananların da 64 tür. 

ihtilalcilerden müsadere edilen 8000 
kilo ağırlığında silah ve cephane açık 
denize döktürübnüştür. 
Umumi grev tekrar b~ladı mı? 

PERPIGNAN, 17 (A.A.) - ispan
yadan celen seyyalılarm verdikleri ,_. 
lümata cöre, Valaıısi>"'cla umumi ll're'I 
teknr bqlamqtır. 

Büyük caddelerin telıırar tenh.Ut
mıı okluğu ve ..,Am!darda <levriyele • 
rİn sezmekte bulunduğu söylenmekte
dir • 

Çin demiryolu meselesi 
TOKYO, 17 (A.A.) - iyi haber 

ala.n mahafilden bildirildiğine cörc: 
Sovyet Rusya Çin §U'k deıniryollan 
bedelinin bir kıeım.ını nakit olarak ve 
diğer bir kıammı da eJYA olarak alma 
ğı kabul etmiıtir. Sovyet Ru.sya ma• 
kine ve elektrik Aletim alacaktır. 

Tayfun faciası 
MANILA, 17 (A.A.) - Şehri tah • 

rip eden müthit tayfun yüzünden ~im
diye kadar tesbit edilen ölülerin ınikta
n 10 dur. 

Telsizle 
. .............,.. 

Londradan Avusturalyaya 
bir fotoğraf çekildi 

MELBURM, 17 (A.A.) - Bir fo
toğraf bugün ilk defa olarak tela.izle 
Londradan ATIUtu.raly&y& çekilmif 
ve bu fotoğraf Melbıırnd& çıkan Er • 
gÜs razeteainde İntİfar etm.İftİJ'. Bu 
fotoğrafm çekilme&i. 25 dakike SÜl'mÜf 
tür. 

Yeni bir tayyare rekoru 
MOı')KOVA. 17 (A.A.) - Kırım

da ik:i me•kili motöraüz tayyareler i · 
çiıı yeni bir müddet rekonı t.ea.ia edil
mittir• M. Garviç bir yolcu ile birlil«e 
17 a&&t 9 dakika havada k.almıJLr. 

gemiılerinin azami hacimleıi meselesin • 
de uzlatnıalar yapılarak İngiltere ile 
Amerika arasında bir aolapnanm ka0 

bil olduğunu yazmaktadır. 
Niyuı Kronikle, Londra kabinesin.in 

AtneT'ika ile bir deniz silahları yarışma 
cirmeme.ıni ileri ıürüyor ve diyor ki: 

cAmeril<alılar, Japonlar ta..,fmdan 
yapılan hakiki veya hayali tehditlere 
mukabele olarak tezcahlarda harp ge
mileri intaatına baıladılarııa, bu onlara 
ait bir iftir . 

Bize gelince, denü kuvvetlerini he· 
&ap ede..keıı, açıkça ve biten, bize kar
!• tevcih edihneyen ve edilmeyecek olan 
Amerika fWloaıınu hesaba kabnaıı\alı
yu.» 

MubafazakM- elkarı umumiyenin 
bir loanu, sadece iptidai müzaerele • 
rin değil, biz:ıat konferansın bile elıem
miyet:i.ni azaltmağa mütemayildir. Zira 
memleketin emniyeti içjn tehlikeli imti
yazlar verilmenden korkmaktadır. 

Hırtti, Morninc Post gazetesi, ka0 

bine ..ı.mdan ba:zıolarınm, M. Mac 
Donald'in dikkatini, >.onerikaı • Japon 
yakJatması W.erinde fazla temeri<üz et• 
tirmesinden korkmııdota olduklarını yaz
...ı.:ta, ksıdisine, lıııaiiterenin daha U• 

zun müddet muaheclelerin yüklettiği nia
bi zayıflıp tahammül edmniyeceğinin 
bildirilGiğlni. i!Ave etmektedir. 

Yanan vapur 
Bu İşte kaptanın büyük 
meıuliyeti görülüyor 
NEVYORK, 17. (A.A.) - Seyrise

fain teftit heyetinin bidayet raporunda 
Morakastl vapuruna yangın esnasında 
kwnanda etmİf olan kaptan Y annı tid· 
detle tenki~ edilmekte ve yangın çıkar 
çıkmaz vapur durdurulmuı ve imdat is
t<nilmiı olsaydı bu kadar çok insanın 
ölmiyeceği mütaleası ileri ıürülmekte • 
dir. Kaptan Varms ile muavini 26 teı • 
rinievvelde meclise davet oluıvnakta • 
dır. Kendilerine ne için kaptanlıktan me
nedilmiyecelderi bildirilecektir. 

Tramvay grevi 
MELBURN, 17. (A.A.) - Tramny 

itçilc;ri, arzulan tabnin edildiği takdir • 
de, itleride bqlanwoğa karar •ermiıler
dir. Bununla beraber, yardımcı ekipler, 
tramvay münakalatmı lıemin etmekte • 
dirler. 

kaçırılan kadın 
NAŞVIL, (Tennesıe Amerikada) 

17, (A.A.) - Bir hafta evvei kaçınI.ı 
Madam StoU, evine dömnüıtür. 

Madam Mac donald 
LONDRA, 17 (A.A.) - Londraya 

döndüğü tarilitenbmi bir hastahanede 
tedavi edilmekte olan M. Mak Donald, 
evine dönmüştüra 

Sıhhi vaziyeti memnuniyet vericic!ir. 
Fakat doktorlann tavsiyesi üzerine da
ha bir müddet istirahat> edecektir. 

Alman yemini 
M. Hitler .vadakat için 

bir kanun çıkardı 
BERLIN, 17 (A.A.) - Rayh nazır. 

larile Alman biikıimetleri azasmm Y'l• 
pa~lvı yemine ait yeni kanun bugün 
kabine meclisinde kabul edilmiıtir. 

Bunclaa böyle nazırlar ıu yemini ,.. 
pacaidardar: 

"Almanyanm n Alman milletinia ıe
fi oı.. Hitlere aacbk kalacainna •e ita
at edeeeiime •e keza !Mitüll k:uYvetimi 
Alman milletinin iyi\iine, lumııııJ.m 
muhaf•2 ••ma ve vazifemi Ticdanen ya
pacağıma -.e dairemi herkes için bitara· 
fane ve adilU.. idare edeceğime yemin 
ederim.,, 

Heyetimiz çelenk koyd 
•••••••• 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey üç 
hariciye nazırı ile görüştü 

BELGRAT, 11 (A.A.) -Anadolu Ajamının husun muhabiri b" 
diriyor: Hariciye Vekilimizin riya seti altındaki heyetimiz Belgrada m 
vasalatıntla istasyonda Yugoslav Hariciye nazıriyle Hariciye erktinı t 
rafından İstikbal olunmuf ve büyük meraaitni askeriye yapılmı,tır. B 
gün heyetimiz saraya giderek Kral Hazretlerinin ve Prens Pol'un defte 
lerine yazılmıflardır. Tevfik Rüştü Beyefendi öğleden evvel Yugosla 
Hariciye nazınnı ;ı;iyaret ederek m üdavelei efkar eylemiştir. Saat bird 
heyetimiz müievella Kral Hazretlerinin naışlarının bulunduğu sara 
giderek ihtiram merasimini ifa etmiş ve Tevfik Rü1tü Beyefendi Reisi 
cumhur Hazretleriyle hükfunet ve .kendi nam~anna ve izzettin P • 
Hazretleri de kara, deniz ve hava kuvvetleri namına birer çelenk koy 
muşlardır. Heyetimiz öğle yemeğini Romanya ve Yunanistan Hariciy 
nazırlariyle beraber elçiliğimizde yemiştir. Yemeği müteakıp üç Bal 
kan Hariciye nazın vaziyet hakkında uzun uzadıya görüşmü,lerdir. 

Mebuslar Ankaraya toplanıyorlar 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Büyük Millet Mecliai Reiai Kciz1111 

Paşa bugün Meclisteki makamında geç vakte kadar kalmı,tır. BQff!ekil 
öğleden sonra Mecliae gelerek Kazım Paşayı ziyaret etmi,tir. Meclis 
umumi katipliği önümüzdeki halta sonunda Meclisin toplanacağını a.uı
lara birer mektupla bildirmiııtir Mebuslar gelmeğe bQflam11lardır. Hii· 
kii.met, mecliste görüşülmesini teklil edeceği müstacel i1ler için hazır· 
lık:arda bulunmaktadır, 

Ankara sergisini Başvekil açacak 
fle mühim bir nutuk söyleyecek 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Büyük sergi binasının açılma mera

simi Cumhuriyet bayramı günıi Ba1vekil ismet PtıJ4 taralından yapda • 
cakttr. Hazırlıklann ikmali için !jeceli gündüzlü çalışılmaktadır. ismet 
Paşanın bu münasebetle Cumhuri;:etin ikttsadi politika.sına clair miı • 
him bir nutuk söyleyeceği habeı ı:erilmektedir. 

Tabii ilimler ve ziraat doktorları 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Ankara Ziraat enstitü:erini te•kil e

den Ziraat, Baytar, Tabii ilimler ve Ziraat sınıfları doktoru ün~nını 
almak isteyenler için hazırlanan el oktora talimatnamesi lcı:a Vekille • 
ri Heyetince kabul edilmiştir. 

Elde bulunan stok üzüm ve incir 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Zirai kredi kooperatiflerinin ellerin

de bulunan stok üzüm ve incirlerden 250 bin liralığının, buğday hakkın 
daki kararname hükümleri dairesinde şirketlerin faiz ve hiasei temettü 

olarak harice gönderemedikleri dövizleri yerine ihraç edilebilmesi için 
bir kararname projesi hazırlanmış ve icra vekilleri heyetine verilmiştir. 

Maaş ve Ücret farkları kaldırılmıgor 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Ba,vekiilet müsfCfan Kemal Beyin 

riyaseti altında toplanmakta olan müsteJar:U, komisyonu bu sahalı sa
at 10 da toplanarak, 2 saat kadar vekaletlerin teıkiliit kanunlarile ba -
rem kanununun bazı maddelerinin ihlal edilmiş olup olmadığı etrafın -
da tetkikatta bulunmuftur. Komisyon vekaletler ve diğer devlet daire 
ve müesseselerinden istenilen ücrdli memuri'ann adedi ve ıicretleri hak
kında gelen cevapları ilerde yapacağı içtimalarda tetkik edecektir. Ko 
misyon reisi, devlet memurları kan un projeri hazırlandığı, 11UUlf ve üc
ret farklarının kaldırılmakta olduğu etrafında gazetelerde çıkmlf olan 
haberleri sureti katiyede tekzip etmekte oe komisyonun heniız hic bir 
hususta karar vermİf olmadığını beyan etmektedir. 

Romangadan gelen muhacirler 
TEKIRDAGJ, 11 ( A.A.) - Dun Romanyanın Silistre ve Pazarcık 

havaliıinclen 593 muhadr gelmiştir. Bun:ara kış gelmeden evvel birer 
ev yaptınlarak barındrıılmaları için çalışılmaktadır. Türk olan ve türk
çe konuşan bu muhacirler bugün Çorluya gönderilmiflerclir. Bazıları • 
nın hayvanları ve arabaları vardır. Bu avın 22 sinde bir vapur muhaci,. 
daha gelecektir. 

Rus yadan alınacak türbinler 
MOSKOV A, 11 ( A.A.) - Türkiye mensucat fabrikaları için imal 

edilmiş olan ilk türbinin Leningrat ta Staline labri~a yapılan IDnll , 

mi tecrübeleri hitam bulmuştur. Türbinin Türkiyeye sevki muamelesine 
baflanılmtftu. 

Maarif Vekili Manisada 
IZMlR, 11 ( A.A.) - :Aydın ve Denizli vilayet merkezlerile miil/to. 

kattaki mektepleri ve Maarif ifleı ini tefti, eJen Maarü Vekili Abidin 
Bey Kızılcıoğlu durağında trenden inerek otomobil~e Bucaya gitnıiı 
ve Buca orta mektebini teftiş etmi,tir. Teftişten sonra ofomobille ıehri
mize gelen Vekil Bey, bugün saat dokuzda Afyon treni ile Manisoya 
gitmiflerdir. Manisadan Balıkesire geçeceklerdir. 

ve ala eylediği bir adama hüku
met ne ceza verebilir? Herif müc
r ım değil ki ... Melek! 

Rumlara ecnebi postaları serbest 
tir. Kimsenin söz söylemek haddi 
değil. Bir Türk üç defa ecnebi pos
tahanesine gitti mi derhal tarassut 
altına alınır. Rwnlar muzır deni
len gazeteleri apqikare sokaklar
da okurlar. Bir Türk artık eskimiş 
biı havadisi ağzına alıpta i•itildi mi 
derhal kimden İfittiği sorulur. Bir 
Rum bir Müslümam yaralarsa fa. 
ili sadece yakalanır, bir Türk bir 
Ruma ağır söz söylerse o Türk tü
fek dipçikleri vurularak hapse atı
lı!'. Rumlar tarafından getirilen 
son sistem binlerce harp tüfeği 
serbestçe tevzi edilir. Müslümanla. 
rın çifte av tüfekleri ise mi.ısadere 
olunur. 

,--------~------------------~------) l ECNEBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ j G. Adolf Hz. 
Memleketimizden 
Ayrılıyorlar 

Bu paskalye kol gezen polis ve 
jandarmaların ve hatta kay. 
makamın gözleri önünde Rum -
lar nöbet atqi talimleri yapblar. 
Yunan konsoloshanesinde bin a
ğızdan birden "Zito Kostatino,. 

ltalyan milletinin 
teessürü 

Beynelmilel hayatı aaraan bu nuu
lim hareketi derin bir elem ile karı•· 
lamaktayı;ı;, Avrupanm ufuklarında 
UÇUf<UI ..,n 11ölgel•r, Yugoalauya mat
buatının aon tecauü;ı;leri kalbimi;ı;i kır 
rtUf idi. Maamalih, bunlar, bu büyük 
haile karıuında hiuettiiimi;ı; duygu. 
lanı mani olamaz. Olen Kral Alek • 
aandr'm hahrannı teukir ederiı. Kral 
Alek•andr Balkan muharebesinde ue 
hauaLen cihan harbinde Orta Avnı. 
pa • Balkan mukadderatmda büyük 
bir amil olmuıtur. Yirmi sene euuel 
Aurupanın yeni bir tarihi, Saray • Boa 
na dran-a ile baflamııtır. AlllUturya 
imperatorluiu cenup komJIUu aleyhi
ne kan da1J<U1 kaygusu ile hareket et 
mİf 11e umumi harp iliin edilmipir. Yir 
mi •enelik bir Fasıla ile yeni bir Slciu 
dramı karfUUU/a bul1U1uyonı;ı;. Bu 
dram iı;ine Fran:nz Harici,-c Na;ı;ın 
da düpnü,tür. Her ne kadar bapnkü 
nuiller iter türlü luidiaef.ere al'f"'lf • 

lar İse de llıl arnlya laciG6l bütün ltal
ya milletini büyük bir teeuür iı;inde 
bırakmqtır. Yu11oslauya it. müncıse • 
betlerimiıi, Muuolininin Miltinoda söy 
lediii söuer ile tesbit edebiliriz. Mıu 
aolini Yu11odauya hakkında demiftir 
ki: "Yaln~ diplomaai protokollarırula 
donmut bir halde kalmıyacak ile la • 
kat ahalinin kalbine kadar ifleyecek 
bir dostluk •iyaaeti iı;in ilk J<trf ltal-
yan ordusunun kıymeti hakkmda en 
küçük bir fÜphe bile gösterilme~•i
dir. Bu ordu, bütün müttefikler için 
harbetmİf, eulatlarınm en kuuuetlile
rini Carso'da, Makedonyada ue Bligin 
de feda eylemİf ue yaln~ 1918 Ha;ı;i • 
ranmda Piaue aahillerinde b'14lıyan 
müıterek z.aler için altı yü,. bin ölü 
uermifiir. Bununla beraber Yugoıslao
larla anl"ftnlya taraltanı.,, 

"il Giomale d'ltalia" 

Maltada ltalyanca 
Maliim olduiu üzere ln11iliı hüku

metinin 18 Aiwfo• tarihli bir ernİT· 
nomesile malıkemelercle lhılya-lft 

kullanılması menedilmifii. Ve bu lisa
nm yerine Maltız ueya lngil.U U..anla
nnın istimali kararlQ§tınlmıftı. Bu e
mirnameden sonra /ngiltere hükiı~
tinin yeni bir emri ı;ıkmqtır. Hukuk, 
hendese ue mimar dersleri bugünden 
itibaren ltalyan lisanı ile tedria edil • 
miyecektir. Oniuerıitede dersler Mal
hz IJe yahut lngili;ı; liMmlan il!' uerile
cektir. "il Giomale d'ltalia" 

Yugoslav kralının 
ölümü 

Kral Alekaandnn ölümii münasebe 
tile Salyada münteıir "Narodna Ot • 
hrana,, ismindeki •keri gazete 12-10-
1934 tarihli nüshasında ıunları yazı
yor: "Onım ölümünün teulit edeceji 
akıbet ue netice tahmin edileme;ı;. Her 
ıeyden euuel bunu Yugoılaulann na· 
ati kar,.layacakları bilinemeı. Fakat 
aıikiir olan bir f"Y uarsa o da Balkan 
larda kıymetli uc Faydalı bir mücahi
din yokluiu hiuedilecelıtir. Çünkü 
Kral Alelıaanılr aleliide )'l>ratılııta bir 
ıahei,-ct delildi. Onan fCIJ'Gnı ıükran 

11e kıymetli Faaliyeti, yirminci anrda 
bizim etrafımızda cereyan eden ı>e bi
,.; alakadar eden hadisatın lehimi;ı;e in 
kiıalında mühim ue kuuvetli bir timil 
ofmuı, Sırp ordusunun Baıkumandanı 
ue hayatını milletine uakletmif bir hü 
kümdar sıfatile ve kuuuetli iradenle 
biıim taU..i:diiimi;ı;i gidermifti. Millet 
lerne tarihine istikamet uermyen ani 
hadseler biıi dü§man ve d°"' gıbi yan 
yana getirdi. Bb: Bulgarlar artık ha • 
yatta ı>e aranuzda olmıyan Kral A • 
leksandr'ı çok iyi tanıdığımızı iddia 
edebiliriz. Kral Aleksandr 17 kanunu 
euuel 1888 de doğmuıtur. Tahsilini 
Ceneure ue Belgratta yapmıf ue bir 
müddet Petrograt'ta bulunmuıtur. Hu 
susi hayah tetkike ıayandır. Çünkü 
bu hayat hakiki bir asker hayatıdır. 
En büyük imtihanlarda ateıten 11eı;e
rek muvaffak olmuıtur Kıral Alekaan
dr,ın açılan mezarı önünde lıomıumu 
;ı;un ordusunu duyduiu, teltilui 11ayri 
kabil elem ve kedere, Bulgar orduını 
da tamamile iftirak ettiiini ue ayni e

' lcmi duyduğunu ifade raerck taıiyet 
feriııi beyan eder, , 

KONYA I 7 (A.A.) - ineç n>lı· 
ahti ile refika.u ve kızı bugün -t 13 
te Konyaya geldiler. lıtasyon laveç ve 
Türk bayraklarile süslemnişti. lataa • 
yonda vali, beleJiye nıioi ile lıir kıta 
jandarma tarafmdan iııtikbal eclildiler. 
Belediye tarafından hazırlannut olan 
çok zarif iki buket refikaa.iyle kızı • 
na takdim edildi. Miaafirler tehn ge 
zerken her tarafta halk allnılarl ..,. 
lit.mladı. Giderken istasyonda beledı • 
ye reia.i tarafmdan Konya asarı atıka 
sına ait fotoğraflan ihtiva eden zanf 
bir albüm hediye edildi. Veliaht Haz 
retleri b<!yanı m unıyet ederek aa• 
at 15 le ayrıldılar. 

Pr. Y ansen dönüyor 
ANKARA, 17 (Teielonla) - An· 

kara ıeitri imar planını ""21rl1111Uf o

im ıır•aör Y •- yann akpm -
Jel<fllıİlle •Ydet ........ tir. 



Bu - 1 - .. .. gun ya• gunudur. 
aç J::z dostuna sadık, düşnıanına 
4,,

1 
ba' h~ım olan bir milletiz. Baf

" 
11 ırlığini kurarken elini tuttu!;""uz mert ve vefakar bir dostu· 

lı Uz olan Kral Aleksantlr bir hain 

111"'~nla öldürüldii. Lakin do.ta· 
,,,': ~<lğ ve dipdiridir. Kral Alek· 
•il er.'?, hem şahsının, hem de tem 
b dttigı. milletinin dostuyuz ve 

1,,~lı hstluğuı~nız~ he~ ~a_n acı ve 
rii er veaüe ı.e gostennz;. · Bu-
d ~ b'! d?"tluğumuzun yas şeklin· 
}': elırdıği giindür. Biz dostumuz 
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Ş EH i R HABERLERİ 
EKONOMl 

Yerli 
Süt tozu 
ihtiyaca kafi geldiğinden 
kontenjandan kaldırıldı 

y eııli bir sennayedar grupun .Kar..ı:a 
aiittozu fabrikası kurarak, .ana!'de bol 
miktarda kullarulan hu maclde)'I mem· 
leke! dahilinde imale baılamas~ dolayı· 
oıiıle süt to.,.,.,. yerilen ı.-.ıan kal· 

ddmıftır • lıil .::. • -'-· bu Günde 20 bin o ..... '•"'.'3en 
fabrik memleketin senevı ihtiyacı ~· 
lan 1s"ô _ 200 bin lıôloya. yakın. süt 
toaınu birkaç misli f«ZlaAte tenrın e
clecd< kalıi]iyettedir • 

j MAARiFTE ı 

1 Millet mektepleri / 
Bu sene latanbulda elli 

mektek açılacak 
Mil1d: mektepleri 1 te§rinisaniden 

ml>aren tdmır açılacaktır. Maarif mü· 
dünyeti açılacak millet melrteplennin 
11.evkilerini tetbit etı:ıişti>.f. 

BUDa göre, lııtanbulda, Beyoğlun
cla, Kaddı:öyünde 50 den fazla mektep
te tedrisat yapılacaktır. 

MUdürlırin toplantısı 
Lise ve muallim mektebi müdürl.erl 

dün kız lmısinde Salih Zeki Beyin ,...;._• 
liğj altında lıir tOfıiantı y.apmıılardır. 

BE:LE.DIY E.DE 

Bayram hazırlığı 
Mimarlardan mürekkep bir 
komisyon teşkiJ edilecek 

Cumhuriyetin 11 inci yılcl<inümü ha
ZB'lı.ldarma devam edilmektedir. Hazır. 
hk l«ımNyonu diin toplamw,tn-. Bu top· 
lantıda §elırıİn tenviri için mimarlar • 
dan mürdıkep bir komisyon &eçıibnea
aııe k ....... wrilmi,ıir. 

Bu ıkomityon ayni zamanda muhte
lif yerlerde yapılacak taklann da plaİı
lenru hazırlıyacaktır. 

Elektrik tirb\i de baynmı giinl.e. 
rinde I.tanbulda yaptlacak kvkalade 
tenviratı nazarı ctiklmte alarak yenıi ha· 
mıldar yapmağr başlamııtır. 

iti AH KEM f.LERD~ 

Mahmut Saim 
Gene sahnede 
Kıhç Ali Beyin evinden de 

aboae yaı:mııl 
Nqriyat dolandırıcılığı yapmaldan 

9Uı;lu ve bu yüzden birkaç kere malı· 
kum edilmiı bulUDM1 Mahmut Saim 
adlı adam diin de üçüncü eeza nalıke
mesincle muhalıeuıe ediıloıeğe batlanıl
IDlftır. 

.. Hakim huzunuıoa mevkuf olarak ge
tınlen Mııhmut Samı Ef. bu sefer de 
mehuılarmuzdım Kılıç Ali Beyin evini 
abone parası ol~ 4 lira doJ ... dır
maktaıı ouçludur. 

l GUnü~-l '3z;._~,, 

Balkanların huzuru 
M_a~sil~a l~nın faili Kelemen'in 

hakıkı huvvıyeti te.sbit edild. B 
V l c1m· G •· u, 
b ~ :. I ır eorgielf isminde komiteci 
ır. ~ g'!nn•§· Talün ne garip bir cil

veaıdır kı Yugoslav~ Kral.. B. . . Aleluand ,_ ınncı 
k d' . r .'!undan bir ay kadar evvel 
eıı ısrne otedenberi. hasmane emel : 

ler besleyen v b · k M 
mült 'l . . e ırço akedonya 
~ .erınr barındıron Bulgaristan.o. 

ya~tıgı seyahatten ""i ve aalim avdet 
ettı de, çok sevdiği Fransız toprakla
rına ayak baıtıktan hemen on d k' 
ka sonra Bulgaristandan kovula ab ~
Bulgar komiteci tarafından öld ·· ~.ld~ 
B h"~· d uru u 

u . "'""e e herhalde koln§umu:r. Buİ 

öl;l0~lavlann Kralı Aleksanelr'ın 
B "1üne bugün yas tutuyoruz. 
wll Y~ ıa~ece bir hükUm~t yfuı_de 
~ Ôır millet yasıdır. Mıllet yas • 

en samimi hislerclenelir. 
• Bu bü..,;;L k -• "td···.. ··mJen oer; .,._,. r ... ın o ugu gıı 
• acınan ve Yugos1mılann de
l~ a.;ılarına dert ortağı olan mil
~~rlll başında Türkler geldij'.-ine 

l1l ol-.ınlıır. 

~n kontenjanın kal~~· do
layısile, bütün çikolat~ ve bi:sküvı .~ab
rika)arile çocuk sütü mıal eden mues
aeseler tercihan ye~li sanayiln. mahsu· 
lü olan bu maddeyı lı:ullanmaga başla· 
IDIJlımlır ' _ _J >-L""-

Dıiğer taraftan, ayni ,....., .. ""'.-:~· 

Bu toplantıda, orta mektep .,.. liıoe- · 
ferin yeııııi vuiyetleııi ted<i.k eclilmi§· 
tir. 

Londra 
Fizik konferansı 

Hayati teftişiye mumayyizliği 
Belediye mezarlrldar mümeyyözi Ce

-.1 Bey heyeti ıt~§İye mümeyyizliği
aııe tayin edilmiftir. 

Hal mUdUrlUğU 

Mahmut Saim Ef. nıah1-necle malı
~ômiyet $abııka11 olmadığrru söylemiı
tir. Mahmut Saim ef. nirı mahkıimiyeti 
sabıkası olup olmadığmm ve ıuç taJi. 
hinin tahkiloi iııi:n baıka gÜne bırnk;J_ 
mt§br. 

llarut1~a derhal ltrettüp eden bir 
me~u ıyef yoktur. Çünkü Kimon G.,. 
0~fl.ıell hükumeti kendi memleketi da 
hı~~de komilecilere kar§ı fiddetli bir 
mucadele açmakla ilk vazifesini yap
ml§tır. Fakat Bulgaristanın bu müca· 
delede bayii geç kaldığını da söyle • 
m"k mecburiyeti rxzrdır. Diğer taraf. 
tan ko.niteciler şahıten tenkil edil • 
mekle. bera,ber, Bulgar matbuatında 
sıkı bır 6an.söre rağmen Trak)'a v; 
Mak.edonya ~a_kkında çok ileri varan 
nefnyata hala tesadüf edilmekred' 
D_~k .ki :ı:ahiri kurtararak komit':: 
cılıgın fikren bedenmeşj de m - k .. :ı' Bu Yeis giinünde onların ve bi· 

,ır;ı elemlerimizi azaltabilecek, ye 
.ı °'tel teselli, bu acı gu"nlerin ele de 
.. oıt • 
il[ 118'Umuzun ne sağlam ve sar· 
ler ffloı% ?'duğunu gördük ve gördü· 

... ~ız acı gün dostuyuz ..• 
k Mılletlerimizi böyle acılardan 
l 01'1ınıasını AUahtan diler, Yugos d; milletine en samimi yoldaşlık 

l'gı,/arımızı ııunanz. 

T ranıvaylarda iki mesele 
,.Bir kariim bana yazıyor: 

it' Acalıa nedendir? •• ikinci ınev· 
1 a.rııhalarda asılmak için kayış r:::· Jnaa,.n tramvayın ortaımda İ· 
n biraz ~arsmtı olsa veya birisi 
ı~ istese sendeleyip diğer 
l'Glc:ularnı üstüne dütüyor •. " 

Bunun ııebebini bilmiyorum am 
llıcı, Zannederim kayıs bir nevi 
~~or sayılıyor da, bu,;u yalnız bi 

lrı~cı mevki. arabalara kayuyorlar •• 
kitıci mevkide ele ayni kanlor(!) 

0 lllTsa tabii kimse birinciye bin • 
ltlez, değil mi? Mektup llOT'JIYOT: 

"Bir de belediye tram-Y bpı
Lırnı.ın kapanmasını emretmif. 
Jı.ıaı 1 ikin uabalar durak yerJe • 
!ine geldiği zaman içeriden kimse 
~ bu kap ar kapalı kalıyor. 
~ yerinde binmek isteyen yol 
C\ılv da kapıyı &f'Lğıdaııı açamıyor 
Jıu.. Açma.ya ça.11'ırken tnunvay 
l'oll ..... yor ve yolcu binemiyor. Ma 
~ ki: Bu kapıların kapanması 
-.u-edildi. Durak yerlerinde açd
~ Kıap etmez mi?.,, 

Doğru söz. Ben de birkaç defa 
~ınak istedim, gerçek, tqağıdan 
llfılmaııı zor oluyor. Bunu yapsa 
~paa biletçiler yapacak, onların 
tlo bilet ~ekten vakiıleri yok 
lriJ Bu kapılar, Avrupa tramuoy
lonnao oldağa gibi vatmanın )'«· 

llırlldırrln bir rntarivela ile açılıp ka
Potüır sistem<k .,.apılmadıkça ba 
._.,lıiilıit bakidir. Y cıl..,ız Allahran 
ıliırıit ~. Belki belediye i,t 
•ecnıetine gene eııkiııi gibi açık lr.a 
Pi Potiti.kaı baflar. Kolayhkla i -
_.,., bineTİz. . 

FELEK 

Celal Muhtar Beyin Darüş
şaf akaya teberrüü 

Dol.tor Celal Mohtar Beyin Kınlı· 
loöyiind'*" kö§künü Dariinafakaya t«
lııecıeceii haber alımnrştrr. 
ı.. .. ~ıaı Muhtar Bey resmi muamdeye 
~sa da, y...., cı..tlm-ı bunun 
dohu olduğunu söylemektedfrler. 

( BORSA 1 
Bankasından alınan cetveld'ır) 

17 T. EYveJ 934 
AKŞAM FIYATLARI 
ISTIKıtAZLAR 1 TAHVlLA T 1•tiiu-a• clalüli 98 Rdibm 17,75 

l833 Erp.U 97 >... Miimenil 49,65 
lJ..iııirk 29.SO An. Tahvili 1, ll 45,SO 

• 11 28,25 • UI 411,511 
• ili 28,40 

l&SHAlıl 

Reji kupena•& 
Telefo• 
Tıerko& 
Çiınento 
lttJnat de-J'. 
.Şark. d4f}"~ 
B.tya 
Şark •. ee&a 

2,25 
10,50 
19,2'5 
13,60 
)3,55 

0,85 
1 55 
ö,5ll 

ÇEK FIYATLAP.I 

lolldra 614,75 Prai 19.02,75 
p•l"la tZ, Bel.,.aı 34,86,25 

N07.,.~ 8035 Moakova 10,89.SO 

lot •o 9,28,53 Berltn 1,97,44 

c."'"""'• Z,43.72 'V artoYa 4,23 
...... 83,38,25 Budopeıt• 3 98,75 
ıı. J,40.41 Madrit 5,81.25 
.... . 

Bültreı 79,54 
s.:•t•rdaro 117 

•• 66,79 Viyana 4,27,63 

NUKUT (Satıf) 
ı. ...... , 

Kurut 

a,ı F 
~ 

ı 1) Fnıın .. ıa 169 20 1 ,,.,;çr. 815 

ı tJlar 125 ı Pezeta il 
._ ... ç.ı. 

911 1 Mark 43 
1 ş;ı. 
l 1 A,.. 23 1 Zlot1 22 

-. ...::ı·· 617 20 L•1 18 

~ ı.. • 216 20 Dınar 54 

•• 23 l Çereo•it ~-

.. :... ıı.ı...,. 115 Alb1> 9.23 

l Fı., -.i 24 Meciı:li1• 36,50 ... 83 Banlınol 237 

de domateS tozu, ~ yı~u, !'"'°ınç 
tozu ve patates tozu imali imka.nlan 
da ıraz,rlanmJ§İD'· Böylelikle, Jıançten 

etirilme.kte olan bu maddeler .de mem· 
f...ı.epmizclen temin ohınabilecekıtir • 
Limanlar umum müdDrlüğO 

.Ankaracla bulunmakta olan liman-
.. '"-'' M·· Lıin Nalın Bey hır umum mı:..... ... '"' . 

bugünlerde şehrimize gelecektir. Muh· 
ilin Naim Beyin, tetkikatta bul~mak 
.• zere Jıımire gitmesi nnıbtemeldir • u ..... • • 

OJa meclisi azılıgı saçımı 
Ticaret odası medisi azalığı •~ 

;çm ayrılacak komisyonun oda me-:Ji· 
.; tarafından tefriki takarrür etmiş· 

~- . -~-'-MecJ;s öniimüzddı:İ hafta ıç.,._...., 
topiallacaktrr. Bu miôdılet zarfında ko
snisyonuo _.js'J ifliriolı: edecd< ko
...Uer <le lJm....ı vek.iletince tayin edil· 
mit olacaktw • 

SPOR 

Cuma günü yapılacak 
maçlar 

J.uınbuJ Futbol Heyeti Riyaaetin-

de~~-10-1934 Cuma gÜnÜ yapılacak 
aka biriıneilik müsab..lr•lan; 

-;ıt_ Tak.ailn stadında .,.b .. k........,_ 

r:i Mııulih Bey 
Betiktaf • .;...La.t ......... Y g~ ta.kml· 

)ar - ı 1 hakem Ahmet Adem B. 
BePktaJ • Galatıuıaray B. ta.kmı.ları 

•at 12,15 hakem Adnan B. 
Topkapı • Eyüp A. T. saat 14 ha • 

kem Muhiddin İzzet Bey. · 
2 - Beşikta§ (Şeref) stadında aa

ha lı:<ı1miaeri Kemal B. 
Beykoz • 1-..hulspor B. T. -

11,30 ı...ı.- HaJöt lbrah.im 8. 
BeylerbeJ'İ • Anadolu A. T ... at 13, 

15 hakem Ahmet B. Beykoz • lııtan • 
bıdrpor A. T. saat ıs hakftn Suph.i B. 

Yan hakemleri; Sinan ve Halit lb
r.ahim Beyleo-. 

3 - Fenerl>ahçe uadında sa.ha ko· 
........ Cafer Bey 

Siileyın.ır:niye • F enerbahçe genç ta· 
kım)an saat 11 J..ak..,m Halit Galip B. 

SüleymanİJ"". Fmıerbahçe B. takım 
ı... saa.t 12,10 hakan Halit Galip B. 

Altmordu • K,a.smıpqa A. T. saat 
13,50 hakem Cafer Bey. 

SüJeymaııiye. fenerhahçe A. T. 
UAt 15,30 hakem Sadi ~y . . . . 

Betiktaı lw:lübü Türkiye bır:ıncilik· 
lerine iftirak ettiğinden ~!' ~afta Ga
~yla yapı:lacak birincı takJDl· 
lar maçı geri ıım.lulmııtır. 

V o.leybol ve Basketbol heyetin • 
den; 19-10-934 Cuma günü Galataaa· 
ray )oıkaJinde yapılaca.lı: maçlar; 

latanbuhpor • F eneryılmaz saat 1 7 
1ıalcem Feridun Bey. 

CaJata ... ray. Vefa saat 17,30 ha· 
Saha kom.iııeri Tahir Beydir • 

Teııis maçları 
Heybeliada plaj tenis kortları maçla

nnın 19-10-934 cuma günkü maç pro-

gramı: s· . 
Saat 10,15 te A. kort. .ınnyan • 

Mateosyaıı, B. kort. Tregubdf • Ger. 
son, l 1 de A. kort. lstepan -Mahmut, 
B kort. Rosental • lbralrim Cimcoz, 
1 İ,45 te A. Kort. Melih • Sezer, B. 
kort. Necip • Faruk, 12,30 da A: kort. 
Bins • llh-i, JL kort. Cedecıyan : 
J Eie 13,15 te A. kort Mme. Si
g',,., • w'. Jiukes, B. kort. MI. Celalyan -
Mm. Kanhoyser, 14 te A. kort. T~· 
boff • Bfos Melih - Mahmut • Melih, 
B. ort. Meyç , Ortı- • N~ Ha· 
-. 14,45 te A. kcıft, Sedat. Qnıccn, 
Cideciyaa, lcatçiyan, B. ko.rt ~· Kan· 
.boyzer, 0.-han, Mis Maden, Sıeer. J. 
15,30 da A. kort Şirinyan, Stepan, Ne· 
cip, lbrahim. B. kort . Icatçiyan - A. 
16,15 te A, k...t. Orhan • Dll'Vİt,. B. 
kort. İbrahim • Meyer-. 

1 Küçük haberler 1 ·--------* Türkiye Tıp encümeni toplan
mıı, altıncı milli TiiTk tıp kongresine 
rapor yazacaldan soçmi§tir. 10 birinci 
T. evvel çarşamba günü prof. Tevfik 
Sa.lim Paıanın .re&.ıiği altında toplanan 
Türkiye bp encümeni unıı•nİ heyeti 
1935 senesi birinci teırininde Ankara
da toplanacak olan altıncı milli Tiiri< 
tıp kongTesi için raportörler 90ÇttÜ§tİr. 

,. Evkaf müdünyeti bazJ aımilenn 
Uımirine karar venniıtir. Alemdar cad· 
desinde Z.oynop Sultan c.amiinllı tamiri· 
ne bBJlanmıtbr . 

• Hususi ha~taneler kanunu ve tÜ· 
zamnamesi Srhhıye vekaletinden vi
liyet sılıhiye müdüriyetine gönderilmj§ 
ve sılıbİye miiduriyeti de bütün lıuıuıi 
haManeİCl'e tebliğ etmiftir • 

Dönen murahhasım1ı: JrÖrü
şülen mevzuları anlatıyor 

T "!'inievvelin l inde Lonclrada top. 

Hal müdürlüğüne eoki balıkhane 
müdürü Mahmu.t Bey layin edilmiıtir. 
Belediye $eyyahflı ıuı.e.i müdürlüğüne 
de levazllD mümeyyizi Kemal Ragıp Be
yin tayini muhtemeldir. 

Yeni imar p'.Anı lanan P~e1.::xıilel fizik konferansına 
füdöye murabhuo 
olarak i§'tiriık eı1.., 
mübendiı mektebi 

"'-'' .Tı profesörlerinden Sa. 
lih Murat ,&ley şeh
riınize dönnıüttür. 

Altı gün &Üren 
konferansta lıir çok 
ilmi meaeleler mev
zuu bahsedilmiş ve 
iyi aeticeler aı.,.. 

nuftır. Salilı Mu....ı 
Bey, dün kendisiıle 
görüten bir muJntr. 
ririnıize intib.....,.,,,, 

Salih Murat B. JÖyle hlil"'"8 et
mi§tir: 

« - Beynelmilel fizik lr.onferanu 
]ngilt....,..;,, itim akademili olan Ra
ya! Soeiety iıle lngiltere fuıik -..ıiyeti 
taralmdan tertip edilmiş bu mahiyet. 
te ük mühim konkran.tıT. Londnıda 
içtinıa eden konferansa; ~el 
fizik ittihadmın reisi olan Amerikalı 
profe•ör MiHikan ile Lıgiltere Fizik ce
miyeti reisi Lord Rayleijb riyaoeıt et· 
miştir. Bir çok milletlerd.,., 500 e ya
kın murahhas aza bulunmufl:ur. Kon
feran•m faaliyeti ıu Üç noktada mitı
rakİafım§br: 

l - CisimleT1İn sulp hali, 2 - Niıve 
fiziki, 3 - K0211Ük şualar. 

Birinci grupa ait mü~a ve koıt
feraııslara M. Millikan riyaset etmİ§ v~ 
mevzuun umumi çerçevesi bu v_..;ı 
en aeri Pdea li.dkçilerden Stir '., • 
Bragg tarafından J,;ldirilmiıtir • 

ikinci ve üçüncü mevzua ait müna ... 

lra"' ve konf.-nslar diğer reis olan 
Lord Rayleijh tarafından idare edilmİ§, 
mevzuun umumi çerçevesi maruf fizik
çilerden Lord RutJıefori tarafındaa bil
cfiıilmiftir. Her üç mevzu üzerinde ad· 
di ve yeni tetkikler ortaya konu.lmuı
tu:r. Madam Curie'nin lazı olan Ma· 
donı Jolıiot ie lııoc:asırun •un'i radioac
tif ınaddeler hakkındaki tezleri ile Lord 
Rutherfort'un nezceti altında Cam
bridııe ii.ııiversile$i liboratuvannda ya· 
pılan yeni ve mühim keşifler büyük a
lô.ka uyandırmııtır. 

Konf<raıwn ba:ıJ.ıca vaufları, aenç 
<lenilecek yaşta bir çok nzikri]enn bu 
vadilerde mühim .işler gönnü, olmalıın, 
yeni 6zıik'in bilhassa alom lmmınm 
pek mühim inkilap geçinnekte olmıw, 
zengin laboratuvarlarda tecrübe ;ıe el
de edilen neticelerin yem riyazil"' ile 
tahakkuk etmesidir. 

Hiilisaten söylemek Jiznn geline, 
yeni fizik' e ait bazı spekülatif nokta
lar da mevcut olmakta beraber, pek 
ciddi ve entereıııan neticele.- OIUya 
koomuştur. Bu neticelerin bir lmou İl· 
mi sahaya pkarsa bilha .. a tababette 
radyüm tedavisinde mühim <leği§iklik
ler olacağı tabiidir. Atom fiziki •iinrt· 
le inkilıiip geçirmekte ve bu uhavvülat 
seneden seneye hatta bazeııı lıaitadan 
haftaya ırörülmektedir. Bu va4ide uğ· 
ra~an fizikçiler lstikbalden ünrltvardrr
lar.» 

Lodos hafifledi 

Asya vapuru da dün 
Mudanyadan döndü 

iki gece evvel çıkan lodos f.ırtına• 
sı, evvelki gece ve dün sabah ta daha 
hafif olmakla. ~. denm etmiı • 
tir. Yeni bir kauı ve vukuat vaziyeti 
yoktur. Pazartesi günü ak§anu Jina. 
nmuzcl.ıı hareket eden Aaya vapuru· 
nun evvelisi ırün geç va.kit Mudanya· 
ya varabildiği anlatılmı~tır. Gemi, d&
nizde bir hayli bocalamı' ve güç hal· 
le Mudany..,yı tutabilmi§tir. Fırtına di 
ner dinmez oradan hareket eden A.
ya v~punı dün sabah limarum.ıza dön 
müştür. 

Muayene edilen 
hayvanlar 

Ruam mücadelesi devam etmekte
dir. Eminönü ve Fatih cibetlerinde mu
ayene edilecd< hayvan mİlrtBl'l a:ıaldı
ğmdan Beyoğlu minta.kaaındalci . hay
vanlann da Fatih hayvan hastanes.inde 
mue .ı eneoine ba!lannulf.IT • 

Şimdiye kıular Hayvan hastanesin
de muayene edilen hflyvanl..-ın milrtan 
3200 ü müt4'C&'l'İ%dir • 

İstanbul şelıriınin yeni imar plilnıru 
tdlcik eden jüri heyeti cumhuriyet bay
ramından sonra muntazam.mı toplana· 
calrtır. 

Yeni !ehir mecli&i azalanndan 
nlan da heyete almacaktn: , 

Su ıslahat işleri 

ba. 

Belediyede,;_ venileıı maliımata göre, 
ıehiroeki w ıslahat işleri ikmal edil. 
mi§ gibidir. Her tarafa geceli ve gün
düzlü Oll Cev:riine baılamıufl:ır. 

Bundan başka te.Uat faaliyetleri· 
ne de normal ıeküde deva.:"1 edilmek· 
ttdir. ı8ll- iki aya kadar bütün mütem· 
mıİm tesisat ta ikmal edihnİ§ olacaktır. 

Y edikule Ermeni 
Hastanesinde ki vaka 

Sıhhiye Vekaleti kararını 
tebliğ etti 

Buııdaıı. birbuçulı. ay evvel Yedi· 
kWe Ermeni luı.at.ah-eoinde §Öyle bir 
had.de olmuıtur. Beyoğlunda oturan 
Donik Takforyan Efendi isminde b.ir 
.ı.ıo.tar, Madun Anjel adh bir ha.sta
yı :oiy...-et etmek üzere Enn.eni hasta· 
ha-•ine müracaatta bulunmtqtur. Nö 
betçi dokıtorlarla birlikte h.utaıun ya 
- ç.ıkarrJ.an z.İy•..etçi Mada;m Anje
Jinı habr.rnı 80ıftDUf ve bu arada lren. 
dİ.lıİDİ muayene ederek pan.a.umanım 

açmak istem.ittir. 
Fa.kat nöbetçi doktoru, buna mü -

aaade et.mıiyeı-ek hastanın tedaviııile 
.-şgul olan hekimi haberdar etmek 
liızımgeleceği.ni bildirdi.ğıi vakit Tak • 
foryao Efendi d-1>aJ hastahaneyi ter 
ketmitt;r. 

F akaıt, bu but.anın kısa. bir zaman 
~ öbnesi üzerine Sıhhlye müdür • 
lüğünce hadi..., hakkında tahkikat ,... 
pılmıı ve netôcesini Sıhhiye Veki.letU. 
b>l<lmni!tir. Verilen m.ıılfunata göre, 
Sdıhiye Vekaleti de hususi hastaha • 
neler kanwwnun ahkinuna ria.,.,t edil 
mesinin tebliği huau.ound11. aliıkadar -
ı- emir venniJtjr. 

Romanyadan 
Gelen Türkler 

Bu hafta içincle J{omanyedan dört 
bine yalan muhacir celmittir. 

Bunlar Çorluya gönderilmiştir. Ge
lenler arasında ze,,...;n köylüler de çok. 
tur. Bunlar hemen mü&tahıril veziyete 
geçelnlecdderdiT • 

Romanyadan dün akşam da geııe 
200 muha<:ir plnipİr. Golenleröı İfa· 
delerine göre, Köstenceden 30 - 40 
biıı muhacim gelmek İİ7'ere bulundu
ğu haberleri doğru değildir. 

Romaıryadan gelenler, esaoaı kendi 
anulırrile gelmeld:~ olduldan cıihet.le 
lıabili mlril qyalımıu ve batti hayv...:. 
Jarmı ela beraber getiımektecliri:er. 

Ergani tahvillerinden 
kazananlar 

Ergani istiluazr tahvili-:~:.. .... 
ikr ~·-- uçun-

cu amiye lre§idelİnde kazanan nu-
.....ıar dün Merkez banb,111., lstan. 
buJ ,......_ bildirilıınil(ir • 

Öğrendiğimize göre, 30 bin ı;..-. 
ikr~yeyi kaunan 191,777 numaralı . 
tahvıf lstanbul hanemde Hblnuştır. 

15 bin liralılı; ikinci .ilaamiyeyıi .ka
:z:-an ~0,87~ numanıb tahwlle Üç bin 
tiraldı: ~yeyi kazanan 50,872 nu
marelı tabvıl Bank Kommerçiyale ta
raıfJnd., satılmıp . 

İngiliz mektep gemisi 
cumartesiye geliyor 

_ ~ızı ziyaret edeceğini yaz. 
dıgonız İngılterenôrı F arhisher mektep 
kruvazörünün cumariesi rünü saat ye
d>de DuÖrownig'den gelmesi beklen
mektedir. 

Borl:ıoishet kruva.örü 9800 ton hac
minıde ve lwnıand- T orster'in k......,. 
dası altındadır. lııi:nde 137 zabit ....,,. 
;ıedi. vardır. Kruvaz.ör pazarteıi. günü
ne kadar >limanımızda kalacak ve o gün 
öğleden sonra LUn.ıoıı ve M\Hldros'a 
lı...dr.et edeceMir. 

Metresinin yozono kesen adam 
Mü.ııevver H. Umincleki metresinin 

•ııratını bıçakla kesmekten suçlu olan 
Salim elendinin muhakemes! dün ağır 
ceza mahkftllesinde neticeleıımi§. mah
keme kararını l>ildinnittir. 

Bu karam &Ö"'• Salim ef. bir oene 
3 ay 15 gün hapse mahkôrn olmuştur . 

Karar tebliğ edildiği zaman şir/ ıaıt· 
~ gödüldii, yeldirmeli, orta boyfo 
bir hanım hal.imlere te...,.ociih edenıl.: 

- Ben anasıyım, 60 yaşmdayım 
ben de mi hapoe g1rip beraS- yata~ 
ynn? . 

Demiş, fakat mübaşirler tarafm-
dan faüa söylemnesine meydan veril
meden dışarı çıkanhnış tır • 

Niçin ö dürmuş? 
Otkudarda baytar mektebi civann

da ailesini İğfal etmiş olmasından muğ. 
ber olarak helvacı Şükrü efencliyıi öl. 
diiren tim<mdifer ameleain<len hmail 
eiendinin muhakeme.ine dün. ağır cea 
mahkemeHnde baflannı§lr • 

lama.il efendi mahkemede 3 çocu· 
ğuuuıı anaaı olan zevcesinin iifal edil
miş om...u münaaebetile sersem bir 
vaziyete ırekliğini ve maldufön kal'§•· 
s.ına geçerek: 

- Kmnu elinden Uclan, •eı<t de ol. 
düı eceğiım di,.,, tuhaf bir Y&7.i yet al· 
mı§ olmaamın asabına dokunduğunu, 
gözü karardığım, ne yaptığını hilmedi· 
~ni söylt.ımİ§!İr . 

Dinlenen şııhltter meselenın esasını 
bilmemekle beraber, lsmail•.ı helvacı 
Şükrü eiendiyi Wnloi'o.ınu cördulde • 
rini SÖ,.emİ§lerclir • 

Şahit olarak çağmlan ve maznunun 
zevce.i olan l'levbahar Hanıma .mahke
me ....o.; Uralından i•tene fl'h<tlikten 
çef<İ:lebifec<.ğ:i, luonunun kendisine bu 
hakkı verdiği ihtar edilmit. Nevbahar 
Hanım daphitliloten vazgeçmi§tir. 

Muhakeme diğer tahiiierin celbi •· 
çin lıaşiı.a giıne bırakrlmı§tır. 

Heybeli faciası tahkikatı 
Heybeli...ı.. açıldanncla vuku iMMan 

•e 33 ki§Önin boğulnıa 'le nericelen 
deniz faciası hakkında yapılan adli illr 
tahlrikaıt ikmal ediLniı ve diin bu tah. 
ki.kata ait bütün evrak ve dclaii dosya. 
11 müddeiwnumi muavini Ahmet Nu. 
rettin Beye verilmiştir . 

Ahmet Nurettin Bey bugün fezleke· 
Utı.i yazacak ve ağlehi ihtimal tahlı.i.ka. 
tı Wıintııık hüimine tevdi edecdctir. 

Bir ceset daha bulundu 
Heybeliada önlennddri -.'apur kaza. 

..,da denize düşerek boiuı-ların ce
setleri bVw birer ç*nıağa başlamıftır. 

E~velce çrkarrlan d~rt cesetten baş· 
ka dun de Maltepe salıillerin.ıe bir ce
set bulunmuştur. 

Bir hırsızın mahkom;yeli 
Aum efaıdinin ey.İne girerek hır

sızlık yapmaktan •uçlu Veli oğlu Mus
tafa dün üçi:\ıcü ceza mahkftllesinde 
5 ay 25 gün hapse mahküm edilmiştir. 

A°?cak Mu~tafanın saralı olduğu ve 
bu yuzden har.ıçten İ§ bulamadtğı hır· 
sı~lığı hayatı°?' temin etmek içiıı' yap
tıgı nazarı dikkate alınını§, cezasının 
"?""'ameten 1 ay 29 giiııü affedilmiş· 
br. 

l'OLISTa 

Pıçakla yaraladı 
latildıiif cadcleAnde Liıror efeoclinıin 

lıahvesincle Y Mıi ile Aleko efendiler a
ra11nda bir ıka-.ga çdrnu§, neticede Ya· 
ni efendi Aleko efendlyi i>ıÇlllı:la kar
nırıdMl ağır ......tte ~br. 

Yani efe:ı>di yaka! Uf ve yanb 
hastımeye luıidır ... ıştır. 

Tramvaydan i11erken 
Be§İktafta qtaı:;m ..e Galatada Loit 

hanında dökme falırikasınm sahibi bu· 
lunan Hacı Ömer Rasim Bey Kanköy. 
ele bWnvay.dan inerken basamaktan 
yere <lütmüı ool gözünden hafifçe ~
nıJanmııtır. 

Hırsız 
Şehzadebatmda feyziye caddemı· 

de 2 n-alı mütekaictini askeriyeden 
Ziya Beyin evine hınız Pınii ve bazı 
kıymetli e,ya çalmrştır. 

Tahkiluıt netice.iı:ıde hırsızın sabı

kalı Mehmet oi:lu Mehmet olduğu -· 
laıılmış, hırsız yalıalarımı§tır. 

Bir tramvay otomobile çarph 
Miiıademe hııldancla yaptığımız taJı. 

kikata göre, evvelki gece şoför Kara 
Mehmet efendinin idaresincWıi 2378 
numaralı otomobil saat 20,5 ta P&ngal-

<!ü!'. Di~er ~ara/tan Bulgaris:., ';: 
ıkı lıomıteyı resmen ilga ettikten son
ra son zamanlarda "Makedonya hayır 
perver karrieılik cemiyetleri birliği 
namı alhnda ;yeni bir komitenin tee;: 
.sifsüne müsaaJe etmiıtir, Bu komite • 
nm, Soly~d_a. hükumetin na§iri elkan 
olan N~vıdını gazetcsinde Bulgaris • 
tana sıgrnan Makedonyalılara ne nasi 
hatler yaptığını gördük. Birlilı lıomi
tesi, e%Ciirnl.e "Makedonyada ehr ıue 
mah~~~ Bulg<alar meselesi Balkan 
:sulhu ıçm çok mühimdir., dedilıten 
sonra §Unları ilôve ediyor; 

<Anavatandan kovulan Makedon
ya!lılar, vatanlarını ve ocaklarını hiç bir 
zaman unutmıyacaklardır. Vatanlanm 
sevmekten ve düşünmekten onları me
nedecek, ruç bir kuvvet yoktur. Bunun 
ıçu:ı millı kornıte mahkum yaşayan mil
le.ttaşlannın vaziyetlerinin ıslahına , bü
tun Bulgar milletinin menfaatim bile
r<>k faaliyette bulunacaktır . 
. .. .... ~akedonyadaki Bulgarların va

zıyetlennı ıslah edecek bir teşebbüse 
nereden olursa olsun milli' komite mü
zaheret edecektir.> 

Burada yeni Makedonya ko
mitesinin ıra,,...etile, eski Make • 
donya gayretinin hedefi arasın· 
da. mühim bir fark olma • 
dıll' ııe her ikisinin de "Mahkum Bul
garlar" meselesini dü . .;;nd .. • ·· .. , ,- ugunu gayet 
açık bir surette gÖnnelı kabildir. 

Ôyle ise Bulgariatanla Yugoslavya 
arasında dostluk nerede haldı? Bal
kanlarda sulhü ve huzuru tesis etmek 
~çin evvelemirde komitecilik zihniyeti 
ıle adamakıllı mücadele etmelı lazım 
dır. Ve bunda bütün Merkezi A11nıpa 
devletleri birleımelidirler. Pekala ha· 
brlardadır ki Haziran ayı :uırfuıda 
Macaristan Milletler Cemiyetinde Yu 
goalauyayı ~ hudut hôdiaelerinden 
~ola~ .....,..en fİkayet etmitfi. Bunun 
uzerıne Yugoslav murahhıusının ce
miyet azası·~nüne döktüğü vesaik fa• 
)'ati.• hayrettir. Çünkü Bu ... retle Ma
canstanın Yugoslavya hududuna çok 
yakın bir yerde bir Hırvat komitesi 
olan Oıatachi'lerin urbe.tçe faaliyet
te bulmımalarma miUuade ettiği mır,.. 
dana ı:ıkmııtı. 

Filhakika Yugoıtluvyada faaliyet. 
te ~ul<mamıyan komiteler, gerek Ma
rannandu, gerek, Vi)'anada ve hatta 
'!erlinJe Ve nihayet lsviçrede çal..pnG 
ga baflamıfiardL Maalesef bu komi. • 
teler ancak Yugoslavya ile bu dev • 
~".tler ar<Jsındalıi mÜnaMıb«t diacldi
gı zaman pılıyı pırhyı toplayorlar ue 
ba,Jta bir yere gidiyo-rlardı. 

Bizim likrimiu lıalırwı Balkunla,... 
da huzur ııe $Ükıinu tem etmek için 
evvelemirde Bulgaristan da dahil ol
duğu halde bütün merkezi Avrupa 
devletlerinin elbirlik olup harelıet et· 
meleri /a;ı;ımdır. Bu işte Milletler Ce
miyetine dü§en mühim bir vazife ll<ır• 
dır, Cemiyet mesela Cenubi Amerika
daki harp, Chaco ihtilafı ile mefgu[ 
oluyor, silô:h ticaretinin önüne bir .set 
çekmeğe çalı§lyar. Bütün Aurupanın 
sükunu için bu komitecifilı zihniyeti 
ve harelıetlerile neden esaslı bir mü. 
cadeleye gİrİ§miyor? 

Mümtıu FAiK 

Oamanb Bankası müdürü 
<Amanlı bankası wnumi müdürü 

Mösyö Bellet Pari•ten ıehrimize gel· 
mittir. Mösyö Bellet bôrkaç gün kal
dılıtıuı ıoara Parioe dönecektir. --

Lôtfi Fikri B. Pariate 
vefat etti 

A\>ukat Lütfi Fikri Bey.in 7 teınru
evvelcle Pari&te vefat ettiği haber aı,.,. 

mıft:ır. 

27 ağustosta tedavi edilrndo ;;,_., 
Parise cideıı LUtfi. Fikri Bey bütün 

dikkatlere l'Rğmen hastalıktan kurtula· 
mamJ§ ve ha.tanede vefat etmi,tir. 

Oğrendiğjmize göre, Lütfi Ftkri 
Beyin cenazesi gömülmü§tiir. Ailesi 
ırnerbumun cenazesini 1 &tanbula nakil 
İçin fl'Mlsa hükUnıetine müracaat et
mitlerdir. 

Lütfi Filcri Bey hukllk tahııili yap
mı§. meıınıtiyette oiyaoi hayata atılarM: 
Dersim mebus-u olmuş ve uzun zamaa 
da gazetecilik yapmııtı. 

tıdan bir müşteri almıt ve Arnavutkö
yünde Akıntı burnuna bırakmıftır. 

Otomobil döneceği esnada Bebek • 
ten Arnavutköyüne gelmekte olan vat· 
man Mehmet efendinin idare.indeı.i 
(255) numaralı tramvay aralıasile çar• 
pıımıı ve otomobil hasara 'lhamıpır. 
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1 -- "'\ı KU l..A.K ı Öz Türkçe ile 
Öz dilimizle 1 - Mi .. A•; •• · L __ ..;;_______ Sayıklama .Bılmecc 
Beyaz yakalıklı Geçen ak,am, boğaz ağnsile e- . ~ tüd<çe. ~elimel~:"Je terti~. e:tti~i-

1 ti ld . G .. th" b' mız bilmecemızm burun son gu1udur. dip oma ar... ve ge ım. ece y~ısı, mu. ·" ır Şeklimizdeki bo§ haaelere komacak o •. 
Uzak doğudaki Japonyadan Av· ateş başladı. Yalagımın. ıçınde; manhca kar§ıfıkları yazdmıt ve kaç 

ık · ol kan tere bulanmıfım. Bır taraftan harften ibat-et alduldan yanlarına ya-rupanın en bafı dinç ü en an 
lııviçreye kadar, her yerde döğiiş da sayıklarmı;.m. 21hnııtır • 

k bil • Bugün bir parça gözümü açın· ·. B~ bot hanelere öz türk~e n~uka· 
(1) için durup dinlenme mı yen ca etrafıma üşüştüler Geçmİf ol· lıilleri doldurularak gazetemı;,ın 1>ılme · 
bir anukluk (2) var. 'l b . . b. • ce memurluğuna gönderilecektir. Ce-

Kan aldırmağa alı!mış kimse /<). •un arın ını ır para... vaplar bugün öğleye kadar kabul edıl-
rin günü gelince nasıl sırtı kaşıNr• Ben sordum: mektedir. Peyderpey gelmekte alan ce-
sa, bir takım budunların da, ~un - Demek, sayıklayordum ha... vaplafta hediyelerimizi kazananlar ve 

kal al Neler söylüyordum acaba?... bilmecemizin halli yarınki nü.taarruzda yıllar döğüşten uzak m arı, on- Güldüler: dercedilecektir. 
lara ııanılır ki kan kokusunu aratı-
yor. 

Yalnız ı u V(l.rki, barışıklığı •even 
ler de az değil. Bir yanda. barut fı. 
çısını fitillemek iıtiyenler, bir yan
da da, bunun önüne geçmeğe çalı-
ıanlar. -

Bu iki güç, daha ne güne kadar 
böyle çarpışıp duracaklar ve •o· 
nunda içlerinden hangisinin sözü 
üstün olacak? 

Bir damardan kan akıtmak ne 
kadar- kolaysa, o damarı yeniden 
!>ağlayıp yarayı sarmak o kadar güç 
tür. Ok bir kere yaydan çıkmaya 
görsün, ondan sonrasını kimse ke•
tiremez. 

Dünya kurulalıdan beri, biribir
lerinden ne alıp ne veremedikleri 
bir türlü anlaşılamayan Adem o
iiullarının yirmi yıllık bir dinlenis
ten sonra, yeryüzünü gene kan"a 
boyamalarından korkulsa yeridir. 

Sorarsanız, buı:-ün için hepsi de 
barıfıklığın bekçisi gibi görünürler
se de sözlerinde duracak . olanlan 
pek az olsa gerektir. 

Bizim Yavuz ismet pafamızın 
bundan epeyce yıl önce, Sakarya 
ıavafı sıralarında olacak, bir ya
bancı gazetede fÖyle bir sözü çıh
m~tı 

"Döğüşü beyaz yakalıklı diplo
matlar çıkarır,, ifte doğruluğu üs
tünde durulacak sözlerden biri ..• O 
diplomatlar ki bellerine bir manev
ra kayıfı bile takmamıf, kuru sıkı 
loptan btzJka top sesi duymamı,lar
Jır. 

Her ne kadar içlerinden bir takı
mı özentilik ederek, arada bir, 
çeri (3) esleği (4) giyer; fakat bu 
estekle, annaç (5)/arda değil, kent
(6) /erde doltlflrlar. 

lfte döğüı daha çok böyle dip
lomatların başı altından '1kar. Tür· 
kiyenin barı,ıklığı bu kadar sev
mesi, ona sım sıkı sarılması, ba· 
ıında, döğüşün ne demek olduğunu 
bilen, değerleri ölçülmez ba,buğ
ların bulunmasındanılır. 

ikide bir, biz fÖyle yaparız, böy
le ederiz, diye atıp tutanlann sa
vaş günü gelip çatınca, kaçacak 
delik aradıklarını bilmem söyle
mek ister mi? 

Büyük törü adamlarımız Türki-· 
yeyi, barıfıklık ülküsünü güdenle· 
rin başına geçirdi. Bu, onların, çok 
İyi, birer döğülfken (1) olduklarını 
!la gösterir. 

Barı,ıklığı sevenler, sırasında, 
canla başla döğüfmesini Avrupa
nın duru sularını bulandırmak iste
yen beyaz yakalıklı bir kaç diplo
matından çok daha iyi bilirlt'r. 

M. SALA.HADDİN 

(1) Döğüş - harp (2) Anu1duk- ha
.tırlık (3) Çeri - asker ( 4) EAıtck- el
bise (5) Annaç - cephe (6) Kent - şe
hir (7) Döğüşken - muharip. 

- Aman, neler, neler ••• Ahmet 1 2 3 4 S 6 7 8 9 1011 
Mithat efendinin "hayret,, roma· 1 

1 
\ \ 

nından parçalar okuyordun. Sala· 2 • • I • • 
• I : 1 kuk senç .• Aslul, Ganzazip zahak •• 

bir sürü saçma sapan isimleri ar- 3 ı • I • ' 1 . ı • a 
ka arkaya sıralayor4un.,, 4 I• , \ l• l• .• I I _ 

Kendi kendime: 5 1 l• I 1 1 1 
-Tuhaf ,ey, dedim, hastalığım- 6 • j 1 l• I I• l• 

da ııayıklam~k adetim değildi. Na- 7 1• \ .ıı • I 1 i 1• 1 
sıl olmuş ta sayıklan:ıı,ım! 8 ı • \ \ l• I 1 J 

Sonra et~alımdakılere: • 9 • I 1 1 '• ! Jl l 1 
- Hepsı bu kadar mı? dıye sor- · ;;, I 

dum. 10 \iJI J • ı 1 
- Hayır ... dediler, arada bir de: 1 l ı " ı 11 1 • 

"yüz yetmİf bin lira ... .,, iki yüz sek-
sen dokuz bin ~ yüz otuz lira .. . ,, 
diye haykırıyordun. 
Gülmeğe bafladım: 
- Hakkınız var. Ben sahiden 

sayıklayormuşum! ... 
Kulak MiSAFİRİ 

Bu_günkü program 
Istanbul radyosu 

Kral Alelcsandr Ha=etlerinin öfü. 
münasebetile bugün mü:r.ik ftCITİyalı 
yapnuyacak ve bu hmn ölüm etrafın· 
da konferanslar ve mÜ•ahıwbeler tertip 
edecelctir • 

545 Kbz. BUDAPEŞTE. 5SO m 
1 8,.35: Berencl •alon takımı. 19.80: Muta• 

babe. 20.05: Pi.ayno röefa.katile t.aıanni . 20,45: 
Çocuk ti7atro•u. 22,30: Haberler, 22,50: Ope· 
ra orke•tra•ı . 23,10: Pi7ano lı:onseri. 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m . 
13 • 15 Gündüz plxlı:. netri7alt , 18: Hafif 

öileyin mu•iki•i. 19: Haberler. 19,15: Salon 
musikisi. 19,50 ~ On..iYer•ite 20,15: Konferan•. 
20.30: Opereıılan nalden Ma••anetin 1 'MANON, 
operası. 

Kbz. PRAG. 470 m . 
18,.CO: Pliık. - Munlıabe. - Pl ak. Alman

ca netriyat, - 20,10: Plak. 20.30: Schrammel 
mu•İki•i. (Hermann takımı.) - Musahabe. 21, 
10: Vi,.olon•el lcon•eri. (Pi1ano refakatile.) 
21,45: Torinodan naklen: Rossoninin "LEBAR 
BIER DE SEViLLE., opera••· 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
18ı aŞrlı:ılar. - Mu•ahabe. 20: Plilı: . 20,10: 

Mu•ah.abe. 20,.30: ReJdamlar. 20.40: Pl&k. 21: 
Milli netrİyat. 21,30: Filba.rmonilı: talu:m, 23,30 
Dans pl&lı:laM. 

223 Kbz. VARŞOVA. 1345 - · 
19,15; Senfonik pliklar. - Musahabe, 20,30: 

Plik. - Musahabe. 21: Hafif musiki . 21,35: 
Torinodan naklen " LE BARBIER DE SEViL 
LE., İ•İmlj Rossoninin operası . 24,30: Ec::necıe 
lı:onferana , 24,45: Reklim ve konıer. 

841 Khz. BERLIN, 357 m. 
18,30: Daaa mhikiai. 19,05: Dört Hitler aen. 

c::inin konutmaar. 20: Serenadlar. 20.40 : Akti..ıa-
lite, bab.rler, 21,10: Dans Ye netel i haYalar. 
23: Habarler. 23,.20: Dans ııınusi.k~si , 

Kbz. LUKSEMBURG, 13<" m. 
Alman alctamc. 20.JSı Karıtık lıoaser. 21 : 
aberler. 21.20: Rad,.o or&ıı:estrası. 21,30: Mu-

aababe, 21.JS: Orkestranın de•amı . 22,30: Ta
ıanoi. 23: Oda musikisi. 23.35: Dans plillan. 

592 Ki,., ViYANA. 507 m . 
18.30 Piyano lıı:onseri , 19 Müaahabe, tarİ• 

hl aetriyat, 20 Aktam haberler, 20,20 Şiir 
ler, 20,50 E•ki Vi1a..na h.a.lk musikisi, 21,40 
Rosaini'nin Barbier ele Se•ille operası. 24,40 
Dan• musİ"İ•İ . 

İstanbul ikinci lflu Memurluğun 
dan ; Müflis Bifdor ticaret ev:i tirketi 
ne ait olup Sapa · atay varak efendi
ye merhun ve İstanbul giinrrüğünün 
4 No. lu ambarında transit suretiyle 
mevcut bulunan G. markalr 3. balye 
pamuk İpliği açrk al"ttrma Voe ıran.it 

olarak 22 t~inievvd 934 pazart..U 
aaat dokuz buçukta rnezkıir ambarda 
aatılacağından İeteyenlerin mahallin
de hazır bulunmaları ilan olunur. 

(3728) 

Soldan sağa 

1 - Muamma (7) Ulvi (3) 
2 - Kasabın sattığı (2) ilaç (3) 
3 - Eklet (2), Ariz (3) 
4 - Akraba (3), nezaket (3) 
5 - Firaz (4) Menfur (6) 
6-Siya.h (4) Biradet 
7 - işret (4) 
8 - Kaaa.p (4) 
9 - Büyük (3) Nota (2) 

10 - Ncı.ta (2) Bir rneyva (4) Art• 
run yaptığı (3) 

11 - Gıda (2) ince değil (5) 

Yukardan aşağı 

1 -Taze değil (5) Allah (5) 
2 - Yama (3) Cesur (2) 
3 - Mağara (4) . 
4 - Bir nevi tat (6) Utife (4) 
5 - La.hiın (2) imza (4) 
6 - Kin (5) 
7 - Bira.der, lıem.şi.re (3) Sefir (2) 

Rabıta (2) 
8 - Bir spor ıatılahı (3) 
9 - Ahbap (2) dahil (2) ağyar (2) 

10 - Rabıt edatı (2) Bir adet (3) 
11 - Nazik (5). Unvan (4) 

Devredilecek ihtira berab 
"Sigara makineleri veya bunlara. 

ait ıslahat hakkındaki ihtira için lk. 
haat Vekaleti sanayi umum müdürlü. 
ğünden istihsal edilmiı olan 1 Teıri
niaa.ni 1926 tarih ve 545 numaralr İh· 
tira beratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kere hıqkaaına devir veyahut icara 
verilme&i teklif edilmekte olmakla bu 
h....uta fazla maliimat edinmek iale· 
y- zevatm latanbulda, Bahçekapıda 
Tqharunda 43 · 48 numaralı idareba• 
neye miWacaat eylemeleri ilin olu • 
nur. (3544) 

7161 

Osküdar Hukuk Hikimliğinden; 

Kuzguncukta Bohor aokağmda 13 
No. lu hanede sakine Malıınazel Eli
za Kohen vekili avukat Ural Şaul 
B. tarafından Kuzguncukta Y enigün 
ecıkağmda 17 No. lu hanede sakine 
Poli&a Y omtof H. aleyhine açılan Hac 
zin fekki davası üzerine müddealey • 
haya gönderilen dava arzuhali sureti 
ikametgahının meçhuliyeti haaebile 
bili tebliğ iade kdmmakla müddeiye 
vekilinin ta.lebile mahkemece de ili • 
,_, tebligat icrasına karar verilmiı o
lup bu baptaki istida suretile da.ve • 
tiye mahkeme divanha.neaine talik kı 
lmdığı gibi davaya karşı tarihi ilin· 
dan itibaren yirmi giin zarfında cevap 
verilmek ve tahkilı:At günü olarak ta· 
y.in olunan 20-11-934 aab giinü sa.at 
10 da Oaküdar Hukuk mahkemesin • 
de bulunulmak üzere keyfiyet aynca 
ga:ııete ile de ilan olunur. (3727) 

Milliyet'in Edebi F .. nanı: 10 - İngiliz sefirinden ne istiye
ceğim ! . 

IZMİR çOcuGu 
Yazan:· Nezihe MUHiDDiN 

Genç kız anne&ini bir daha ku
caklayıp öpmek iıtedi. Fakat Füru
zan Hanım yüzünün taze tuvaletini 
bozan kızını: 

- Yavat Feriha! diye yavatça 
itti. Sonra gülümsiyerek: 

- Erenköy Lisesi ıeni epeyce tı· 
martm•t· • • Eıki nobleaini kaybe
deceksin diye acıyorum • dedi • 

Feri hanın gözleri dolmuttu. İçin 
den kaynayan temiz, ııcak 
duygular1 tıınarıkhk ııanan 
duygusuz annesın1 tuvaletile 
yalnız bırakarak odasına kaçmıstı. 
O gün aktama kadar anneıini gör
mek istememitti. Zaten görme•İne 
de imkan yoktu. Çünkü yaver Sami 
Bey gelmi,ti. Fakat ertesi ııabah 
Füruzan Hanım kızının odasına ge
lerek ona cali nüvazitler gösterme 
ğe ba,lamıth. Füruzan Hanım Fe
rihanm saçlar ını oktayarak: 

- Feriha, demişti, bugün mek
tebe gitmiyeceksin ! 

-Niçin anne? 
--Bugün benimle beraber ırele-

ceksin ! 

- Nereye? Beyoğluna elbise ıs
marlamağa mı? 

- Evet, Beyoğluna gideceğiz .•• 
. - Fakat benim elbiseye ihtiya. 
cım yok ki ... 

- Elbise ıamarlamağa değil •• 
Mühim bir yeri ziyarete gideceğiz! 

- Ben bu iti hiç beceremem. 
- Sen benim dediklerimi iyice 

dinlersen çok güzel becerirsin 
Feriha hayretle dinliyordu. Fü. 

ııuzan Hanım devam etti: 
- Şimdiye kadar senden hiç bir 

hizmet istemedim Feriha... Seni 
Dam dö Siyon'da okuttum, Koleje 
verdim ... Şimdi benden bu küçük 
hizmeti diriğ etmiyeceksin. 

- Eğer elimden gelirse emrini
zi yerine getiririm. 

- Dinle Feriha: Bugün seninle 
beraber Beyoğluna gideceğiz. Ben 
seni Tokatlıyanda bekliyeceğim. 
Stm İngiliz Sefaretine gideceksin!. 
Sefiri görüp sana vereceğim ka~ıt
l~ı•la. öğreteciğm sözleri söyliyecek 
sın ... 

F erihanın rengi sarannı~ı ..• 

Füruzan Hanım kımıldadı ve cid 
diyetle izahat vermeğe b~ladı: 

-Feriha aana kısaca anlatayım: 
Artık ko.kocaman bir hanımım ••• 
Evvela söz ver, •erefin namma söz 
ver ki sana tevdi edeceğim sırrı 
kimseye söylemiyeceloin? •• 

- Söz -reriyorum! 
- Öyleyse Feriha, yarın padi· 

falı İngiliz Sefarıetine kaçacak. .• 
Feriha sararmıflı, h~yetle sor:· 

du: 
- Paditah İngiliz Sefaretine mi 

ka~·acak?! 
- Neye bu kadar ürktün? 
- Ürkmedim. Fakat bilmem kal 

biınde bir fey koptu! .• Paditah Jn. 
giliz Sefaretine na11l kaçar? •• İngi
lizlerin burada yaptıklarını bile bi
le onlarla dost olmasına &aflYO • 
rum •.. 

-- Sen timdi fafmağı bırak ta 
beni di!lle ... Sadrazam da kaçıyor. 

Feriha bu büyük hayretten sonra 
buna o kadar hayret etmedi: 

Annesi devam ediyordu: 
- Tabii Sami Bey de beraber ... 

Sami Bey gidince tabii ben de be
raber ... Sen de elbet burada yalnız 
kalmak istemezsin değil mi? 

Feriha güç nefeıı a"ıyordu. Fü
ruzan lıanun enditeleonıeğe ba,la-

Yarın 1 P E K Sinemasında 
Sine1Ranı• en parlak iki yıldızı: 

JOAN CRAWFORD. GARY COOPER 
llk defa olarak birlikte çevirdikleri: 

HAYAT BİZİMDİR 
Fransızca sözlü büyüle Metro · Goldwyn 

Yarın ıJk ınatınesinden ıtıbaren 

S A R A Y Sinemasında 
Z O M B 1 

(Ya,ayıı.n ölüler) Baı rolde: BELA LUGOSİ 
Esrarın aşk ile birleştiği muazzam ve hususi bir film 

Fırka Kıt'atı '.htiyacı için 
8100 kilo İspanak 24,300 kilo 
pırasa, 32,400 kilo lahana, 
7 200 kilo kuru soğan, 32,400 
kilo patates açık münakasa ile 
satın alınacaktır. İhalesi 28 
Teşrinievvel 934 Pazar günü 
saat 16 dadır. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gÜn 

ve teminat makbuzlariyle o 
gün vaktinde Fındıklıdaki 
komisyonda hazır bulunmala-
rı. (168) (6389) 6871 

• • • 
İstanbul ve Çatalca müs • 

tahkem mevki kıtaaları em • 
rindeki kıtaat ihtiyacı için ev· 
velce alınacak olan madeni so· 
halara ait 3650 boru, 1000 
dirsek, 300 soba tablası, 360 
soba maşasına taliplerin ver -
dikleri fiat pahalı görüldüğün· 
den bu defa yeniden pazarlık· 
la alınacaktır. ihalesi 20 Bi • 
rinciteşrin 934 cumartesi gü • 
nü saat 16,30 dadır. Taliple • 
rin şartname ve nümunelerini 
görmek üzere her gün ve te -
minat makbuzlarile o gÜn vak· 
tinden evvel Fındıklıdaki Ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(103) 6817) 

* • "' 
İstanbul Kumandanlığın

Claki kıtaat ihtiyaa için iki 

yüz ton un kapalı zarfla satın 
alınacaktır. İhalesi 11 lkinci

teşrin 934 per§embe gÜnÜ sa· 

at 15,30 dadır. Taliplerin şart· 
name ve nümunesini görmek 

üzere her gÜn ve teminat mak
buzlarile o gün vaktinden ev· 

vel F mdıklıdaki Komisyonda 

hazır bulunmaları. 
(104) (6818) 

••• 
Gümüşsuyu hastahanesi ih

tiyacı için 1500 adet tavuk pa· 
zarlıkla alınacaktır. İhalesi 
22 . 1 O . 934 pazartesi günü 
saat 16 dadır. Taliplerin şart· 
namesini görmek üzere her 
gün ve teminat makbuzlarile 
o gün vaktinde Fındıklıdaki 
Komisyonda hazır bulunma • 
ları. (198) (6794) 

mıttı! 
- Feriha ıbeni koıicutuyonun ! 

- diye çıkıttı -
Feriha ağır ve muztarip cevap 

verdi: 
- Yalnız ben burada kalıyo

rum ! 
- Fakat İngiliz sefaretine git· 

meğe söz verdin değil mi? 
Feriha b~ını yukan kaldırdı ••• 
- İngiliz sefaretine gitmeğe de • 

ğil. Fakat bu 11rrı aaldamağa söz 
verdim. 

- Yazık sana Feriha! Bundan 
sonra nasıl kızım diye ıana baka· 
cağım! 

- Sizi bu azaptan kurtarmak i
çin itte ben timdi gidiyorum. 

Feriha derıhal mektebine kaç
mtfh. İki gün sonra hünkar, damat 
Pata ve yaverinin bir İngiliz vapu. 
rile zelili.ne firarları duyulduğu za. 
man matuh atkı yüzünden anne
şinin de bu namert kafileye katıl. 
mıt olduğunu bilen Feriha, kimse· 
lere göıtemıeden bütün gecelerini 
ağlamakla geçirmi,ti. 

Son sultani smıfına kabul edil. 
mit olan Feriha imtihanlarmı ve· 
rerek Darülfunun edebiyat tubesi· 
ne devama b~lamıth. Artık Eren. 
köyündeki ki>fkte dadıaile beraber 
oturuyorlardı. Aradan altı ay geç· 
meden hir gün Füruzan hanım ha-

lstanbul ikinci icra Memurlufun
dan; ipotek cihetinden paraya çev
rilmesine karar verilip heyeti mecm.u
asma on iki bin iki yüz lira krymet 
takdir olunan Boğaziçinde lstinyede 
l&tinye caddesinde e&ki 87 ve yeni 
80,82 numaralarla mürakkam maa • 
bahçe hane müıterek kuyuyu müıte • 
mil müfrez depo mahalli ile ve gene 
mahalli mezkur ve caddede eski 87 
ve yeni 85 numaralı ve 486 metre mu
rabbaı:nda bulunan bir kıta arsanın 
tamamları arttırmaya vazedilmiştir. 

26-11-934 tarihine rnüaadif paza,ı-tesi 
günü saat on dörtten on altıya ki.dar 
dairemizde açık arttmna11 icra kıh· 
nacaktır. Arttırma bedeli kıymeti mu
hamrnenenin yüzde yehniı betini bul
madığı takdirde son artıranın taahhüt 
!eri baki kalmak Üzere a&tlf on bet 
gün müddetle temdit ve 11-12-934 ta
rihine ınüsadif Sah günü sa.at on dört 
tıen on altıya kadar keza dairemizde 
yapılacak olan artınna•md.a mezkur 
gayri menk.ulat en çok artR"anm uh
desine ihale olunacaktr. Arttırmaya 
iıtira.k etmek İ&teyenlerin (mezkıir 
gayri menkulatm) kıymeti ınuharn • 
menesinin yüzde yedi buçuğu nisbetin 
de pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil bulunına • 
lan iktiza eder. Hulan tapu &icille
rile &abit olınayan İpotekli alacaklı · 
farla diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklan YC hu • 
au•ile faiz ve maaarife dair iddiaları· 
ru ilin tarihinden itibaren yirmi ıün 
zarfında evrakı müabi:el...-;fe birlikte 
dairemize bildinneleri li.znnd.,., Akai 
halde haklan tapu sicillerile aabit ol
mayanlar oatrı bedel:inin paylapnaHn· 
dan hariç kalırlar. Müterakim TI!rgİ, 
vakıf icareai, tanzifiye "Wı tenviriye .. 
den mütevellit belediye rüawnu llnÜ§· 
teriye aittir. Daha fazla maliımat al. 
ınak isteyenlerin 28-10-934 Urihio
den itibaren dainıımi:nle açık buJun • 
dunılacak aritınna ...--eain.İn 
934-6226 numaralı clo.yuma miira • 
caatla mezkıir doaya derununda ,_ 
cut ve mezkiir mahallerin ev1af, me
aaha ve aairesini havi va.z'ıyet ve tak 
diri kıymet raporunu l'örüı> anlayabi-
Jecelderi ilin olunur. ( 3719) 

Koınya Asliye Hukuk Mabk.,...., • 
aiaden ; K-yanm Gazi Alemfalı ma• 
ha.lleMnde mukime müteveffa İzzet 
Bey kızı Mediha Hanım tarafından 
koca.sı latanbulda Galata Hezaran 
cadd....ınde Posta.hane karıuında. iki 
numarada Mitagidia ve biraderi bey. 
ler vaartasile makinist Tevfik Bey a -
leyhioe ikame olunan ihtıar davasın • 
dan dolayı ikarnetgahr meçhul oldu
ğu anlıqılan mumaileyh Tevfik Beye 
da.va. arzuhali sureti ilanen tebliğ e
dildiği halde on gün içinde bi.- g\ina 
cevap verilınediğinden yevmi muha • 
keı:ne olal'&k 5-11-934 tarihiı>e miUa
dif paza:n-i günü aaat dokuza tayin 
edilrnit olmakla mumaileyh Tevfik Be 
yin mezkıir gün ve oaatte Konya &a

liye hukuk mahkeme&ne bizzat gel • 
:ıneai veya tarafmdan muaaddak ae • 
netle bir vekil göndermesi ve aksi tak 
dinle gıyabmda muhal<emıeye bakıl"'" 
cağı davetiye varalcasrnm tebliği m&• 

kıamma. kaim olmak üzere ili.n olu • 
nur. (3716) 

vadan düter gibi geri dönüp gel
misti. Öyle harap, öyle peritan. öy
le hasta idi iri ona acımamak müm
kün değildi. Atıkı tarafrndan ha· 
karetle kovulmut olan bu günah· 
kar anneyi tefkatle kartıladı. Yeni 
ili.o olunan Cumhuriyetin neteai İ· 
çinde bütün . günahları unutmak 
Feriha.ya pek tatlı geliY.ordu. Genç 
kız bu saadetle kalbindeki kinlere 
bir affı umumi ilan etmifti. Füna
zan barum az zaman içinde ken· 
dini toplamıf, kaybettiği sıhhatini 
yerine koymUftu. Kızına k&rfı et· 
ki kayıtsızlığı nisbeten azalmıttı. 
Büsbütün çökmeğe batlayan güzel· 
lik ve gençliğin intikamını kızını 
bir mank~n gibi ıüıliyerek çıkar
mak istiyordu. Feriha anasının lef· 
vikile öyle mülhit tuvalet ve moda 
meraklısı olmuftU ki ikinci senesine 
kadar muvaffakıyetle devam etmit 
olduğu darülfununu bırakmağa 
mecbur olmuttu. O timdi yalnız gÜ· 
zel giyinmek, iyi kuvaför yaptır
maktan batka bir fey dü,ünmüyor· 
du: Öğrendiği ,eyler, ıüründüğü 
pahalı lavantalar gibi üzerine yal
nız süs olarak kalmıttı. Ruhunda 
onlardan istifade edecek diriklik 
yoktu. 

Kızını küçüklüğünde yabancı 
hizmetçi kucaklarına atarak zevk 
ve safaımı bo:nnaaa,. olan Fü • 

filminde 

AMOK 
Bat rollerde: 

MARCELLE CHANTAL _..-4 

ve INKIJINIJI'' 

SÜMER 
(E•ki Artiıtik) Sinemumda 
Yarın saat 11 matine•İnİn 

fiatları tıenz:ilatlıdır --

-• Zarafet Kraliçesi 

NORMA 
SHAERER 

ve HERBERT MARSHALL 
ROBERT MONTGOMERl' 

Taraimdan llenuil edilen 

Gönüller 
Birleşince 

(Fnuuızca sözlü) 

MELEK 
•İnemasmda herkesi meftun etmi,tİ'• 

Bu film, pek yakında lzmirde 
ELHAMRA ainemumda 

gösterilec'*tir 

.! ................. ~ 
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BiRiNCi TEŞRiN 
Bu tarihi belleyiniz 1 

LÜBNAN MELiKESi 
Pierre Benoit'aın t•hHerl 

r ~:tı M. NECATI 
Taksim Iımtr Palas l lııcl ht 

Telefon. 49813 
................... ..-.ı 

latM>bul A.ali,.. 8'rinci Hulmk ~ 
lııemı ,· ıden Galata<l., Ma.rıukJ- Iıi' 
ik.iıocıi. katta 1 nunuır&da mukim til' 
card.aıı. Marko Egiz efendinin, ibr ~ 
muı....-ıenan. mucibince Hol
banka terhin ettiğ.i. ceman 11735 ~~ 
!oluk 540-167 N. A. ....n.alı 374 d" 

tütüne mukahil ...ı ..... '" 31..J-934,,; 
rihinde tediyesi icap eden 3344,5 !it" 
nın tediye eılilınemMi h..-bile ...., ~ 
lr.U.. bankaca merhun tütünlerin -"' 
ma.s.ı talep edilmİf ve -hk...- ~ 
bu a&tq talebine kartı bir ıW.. il' Jı1 
ra.z mevcut olduğu t.Ur.dirde tica:rel , 
nununun 766-767 inci maddesi .-:; 
hince üç gün zarfında nahkemey_e_., 
dirilmıeııl huau•unun ikametgi.lıı _. 
n Jne9hul bulunan mumaileyh ~ 
Ef-diye ili.n- tebliği- karar ~ 
mit olduğundan mumaileyh - ııı' 
müddet zarfmda bir (Una İ~ ~ 
lumn.adığı takdirde mali merhlJl"j'J 
-.tılaoaiı ilan olunur. ( 31:-
ruzan hanım itte timdi de para; 
lüks için Ferihayı Servet N~~...r 
yin soğuk kollarına atmak Utı7• 
du. "' .. 

Füruzan hanımla Feriha tı.ıof 
geç inmitlerdi. Dana epeyce ~ 
retlenmi,ıi. Salonların ıenif ff,.._ 
çık kapılarından bahçenin l~~ 
na akan ziya ve cazband tel~ 
nin billurları aras1ndan dönen P,"., 
lerin kalaba.lığı uzaktan göz ~ 
renklerle Veliakezin bir tabl.,,....
benziyordu. . _J 

Bahçenin en güzel yerinde ~ 
!attığı mükellef masanın "ıj;r 
dazlak bir musevi tüccarile ı · ti' 
dane laf atan Servet Naim BeY' ·r 
bırsızlığm ıon derecesine gel°f!,. 
ken uzaktan Füruzan hanıınl• ,ı
rihayı görünce derin bir ne~~,.; 
dı. Bol paranın saadet ve s~b;t 
le ablaklatan çehresine gefllf Jı" 
tebesüm yayılırken Mösyö So 
lakırdısını tamamlıyordu: iJ( 

- Monter Bey bu itte tama"' 
yüz bin var... . ff 

Servet Naim Bey be• yüz bııt il 
dine bile kulak asacak bir halde Jll' 
ğildi. Mösyö Bohorun likırd1• ~ 
keıti ve derhal yerinden fırl~r-1'1' 
Bu aktam kavalyeliğini klııt';Dt 
bırakmak İstemediği Feriha.ya ti' 
ru kotlu. Füruzan hanım bu ze~ _,. 

- Bitmei• 



Kralın cenaz~si Bugün kaldırılıyor 

~elil'tftta k al (X. tl" yer cenazenin konulduğu yerdir) ve 
"yın .arlayıD hı",arl" enıezaretinde matem bayrakları 

ugos av a ı ıye 

l>oliı ~Başı 1 inci sahlfede) . 
olu erkanı tarafından beraberce tanzım 
ee~~Ufhır. Merasimin çok uzun süre· 

Ki ı..L_• d . • 
tiraı, ~ e ilmektedir. Merasıme •t· 
[if •çın gelen ecnebi askerler muhte • 

il 
larnizon!ara yerleıtirilınltlerdir. 

Qrb" • ıye nezaretinin beyannamesı 
la~!ELG~T, 17 (Milliyet) :- Yugoı· 
l'ettj•·li~ye nazın orduya hıtaben ~ş· 
Jiik t· hır tebliğde kral Aleksandnn bu· 
la,, ~Ztnetlerine ve ölümünün Yugoı .. 
· Ya •çi11 ~-•- b.. .. k b' · a olduıru· na 'taret """' uyu ır zty .. .. 
ı..._ı...:;erek diyor ki: "Bizim buyuk 
liktir Aleloandr ebedi bir ı,.,...!e ~a· 
~f · Fakat, kahraman askerler, !"ute-
İçi11 'h kr~. v":ıiyetini Y~?e .. ıı:~tıı:nıek 
1111 "1efi11111 ıleri sürecegı butun ıde • 
liaet"e ku~tle bağlanmalıyız. ~iz art'rk 
.,.., ~etlu Kral Piyer Hazretlerme ye • 
- .. nı e•...:. · · ltıizt.. :-°"' bulunuyoruz. B~ YenJ!nt. • 
çind her zaman ve her nevı ~ •· 
ıni e l<ldılı: ve muti olacağımızı bıldir • 
t 1 oluyoruz. Bu bizim mukaddes bor· 
t~ltıuz ~e hepimizin takip etmesi lazım 
&an':İ bir yoldur. Bu suretle k.ral ~ek1: ,.., __ rı11 •on dakikasındaki vasıyetıru ı· 
~~tle Yerine getirebileceğimİzi göstere· 
• • llz. yolumuzun böyle devam edece • 
t•ne inanamk: "Yaşasın yüksek kralı • 
llıız ikinci Piyer" diye bağıralıın.,. 

Yugoslaııya ve Fran.a 

. PARIS, 17 (A.A.) - BelgratWI 
lııld" il' ır ıyor: 

liariciye nezareti tletrifat dairesinin 
aala!riyettar erkanından biri Havas ajan· 
11 ınuhabirine beyanatta bulunarak fÖY· 
le d-· . 

""'ftır: 
iter iki milletimiz için pek ked....ıi 

"'-n bu arıda bütün Yugoslav milleti, 
lııı&'Ün M. Lebrun'u bir dostu, sadakati 
llıiicerrep nlan müttefikiı:nİ% Fransanın 
devlet reisi oland< karıdayacal<tr. Bu 
t!Yaret bütün Yuıroslavya, meml ... etile
~ı~ araımda mevcut bulunan ve asla 
inhilal etıniyecek olan dootluk rabıtala• 
lın111 takviyesinin bir nipnesi addedecek· 
tir. 

Con Simon'un izahatı 
LONDRA, 17 (A.A.) - Nazırlann 

bugünkü toplanbsında, Sir Con Saymon, 
~ilya c:inayeliinden sonraki günlerde 
0 lan bazı aksülimellerden kabineyi ha· 
lıerdar ebnittit-. · 

. Cinayetle alakadar hükUmetlerin ted· 
lıırleri ve itidalleri gayeli müsait birer ,.. 
'-met olarak telakki edilmektedir. 

M. Benes Belgrada gidiyor 
PARIS, 17 (A.A.) - Çekoslovakya 

liariciye nazm M. Beneı kral Alekoan· 
drm cenaze meraa.iminde bulunmak üze· 
..., dün alctam Belgrada hareket etmittir. 
Hareketinden evvel M. Benes Fransa 
liariciye nazırı M. Laval ile uzun ve sa· 
mimi bir mülakatta bulunmuıtur. Bu mÜ· 
lô.kat Fransız ve Çekoslovak hükümet • 

lerftıin harici siyasette görüılerinin be
raber olduğunu mütahedeye imkan ver-
miştir. el __ J 

M. Lebrun dün ak,am B gnuıa 
vardı 

BELGRAT, 17 (A.A.) - Fransa 
Reiıicwnhuru M. Albert Lebrun,. Ma· 
reşal Petain ve Fransız parlementosu 
mırrahhas heyeti saat 8.20 de buraya 
gelmiıtir. M. Lehrun, istasyonda • salta· 
nat naipleri, bütün h~k~met erk!'n•. ve 
cenerallar tarafından utıkbal edilmıt • 
tir. Bir bölük uker, ihtiram merasimini 
ifa etmiıtir. 

M. Lebrun, Prens Paul'un arabaıile 
kral sarayına gitmiştir. Orada ikamet e
decektir. 
Mera•İme İftirak eden Fran•ız 

tayyareleri 
BELGRAT, 17, (A.A.) - Miralay 

Cirier ve binbaıı Weyıerin kumandasın· 
da bulunan 19 Fransız tayyaresi Udi. 
neden Zagrebe gelmit ve Zagrepte ka· 
raya inmiıtir. Franıız bava nazın cene .. 
ral Denainin tayyaresi ile birlikte ilci 
tayyare daha gelecektir. Bu 22 tayyare 
bugÜn müteveffa kralın cenaze mera si .. 
minde bulunmak üzere Belgraıla hare • 
ke~ edeceklerdir. 

Mesuliyetin tesbiti bekl~iyor 
BELGRAT, 17 (A.A.) - Şimdilik 

Belgrat hükumetinin Marsilya ınıikuti 
dolayuıile diplomasi yolu ile teıebbüa • 
.ı.,... giripneai hakkında hiç bir karar 
verilemez. 

Yugoolavyarun .al&hiyettar mahal'l • 
linin mülahazası bu merkez.dedir. Me:ı:· 
kiir mahafil, her teyden evvel suikastin 
uzak ve yakın mesuliyetlerıini meyda • 
na çikaTacak olan tahkikatın neticesmi 
beklemek fikrindedir. 

Binaenaleyh timdiye beler Buda • 
peftede olıırn, Cenevrede olsun bir dip
bnaoi tetebbüıiinde bulunrnok derpiı 
edilmerniftir. 

LONDRA, 17 (A.A.) - Marcilya 
suikaıtinden mesul olan tetı.iıçi!lere .ut 
tahkikat esnasındllki itiraz ve münaka
pları Milletler Cemiyeti konoeyine ;..,. 
tıikal ebnİyeceği zannolunmıııkta ve 
batta bu meselenin Cenevrede iler:i ıü
~i temenni edilmektedir. 

Zira meseleyi, hükiimetler arasın • 
da alelade diplomasi yolu ile hallet • 
mek daha iyi olur. 

Atina pa/innin tek:AIX 
AT1NA, 17 (A.A.) - Poliı müdü

riyeti, bir Atina gazetecisinin btil K&
lernenin kız kardeıini.n son zamanlar
da Atinada ikamet etmiş olduğu şure • 
tinde vermiş olduğu haberi tekzip et • 
melctedir. 

Filhakika matmazel Kelemen ;.. 
minde bir bar artisti 1928 tarihinden
beri Ati nada ikamet etmekte iııe de 
Yugoslavya kralmrn katili ile hiç bir 
alakası olmadığı zannedilmektedir. 

Cinayetin tahkikatı 
1 

hareketi çabuk baatırılmıt ve müıev • 
vikler püskiirtülmiiflerdir. 30 Tem • 
muzda Koprivnica poliı merkezinde 
bomba patlaıruı, 24 Ağuat<»ta mebus 

CBaşı ı inci sahifede) 
lıilin pannak izleri 1931 de Bulgari .. 
t<u.da alman izlerin aynidir. Bundan 
ltt11ade Kelemen'in kolundaki döğme • 
ler, göbeğindeki yara izi, evvelce Sof 
fa zabıtaaı tarafından da tesbit edil· 
ttı.ittir. Sofyadaki polis kayrtlarma na 
.,..._ merkum 1932 senesinde Bulga 
tiıtanı terkederek BudapeJteye gitınit 
"" orada tetkilatm Macaristan ajan • 
11.inu yapıııuf ve ayni zam.anda Maca: 
rı.ta.n ile diğer komtu dveletkrde.kı 
ı..thitçilere talimat yetittirmek vazı • 
fes.ini de görmiiftür. Diğer tarafta~ 
l<eı- yahut Georgiyef'in, Macarrs 
tltn Yuıro.tavya hududunda bulunan 
'V"e liırvat ihtili.I partiıi Oustachi'nin 
"'""lui vuifesini ııö..- Yanka 
Puazıta'ya da ırittiği ~ burada Hırv.t 
ınuhatiEJe.ı.i.nden Pavellitc:h'den tali • 
lllat aldığı .öylenıne.ktıedir .. . Y~o 
Puazta Hırvatların iltica ettıklerı bır 
tel"dir. Ve 1929 dan beri burada bir 
çok ıuika.otler hazırlaııım~u Yugos
lavy.a hükUıneti Macariata.ı1 ..ezcUnde 
11\Üt..addit defab.r t~bbüslerde bu • 
lunm.a..aa da buruıııın hususi b;r mali· 
ka...ı olduğu ve hükUınet müdahale e 
demiyecektir cevabını .ailnıtlır. 1929 
dan beri Yugoalavya aleyhin., yapı • 
lan auikastler ıunlardır; 

1929 eenesınde Zaıırepte (Novoı· 
ti., gaz ·nm batmuharriri öldürül • 
IQ •• ur. 

1930 da Kral AJeluandr' Hazret• 
l..rirun phsına bir ,uikast yapılmıf, fa 
lta.t muvaffak olamamıttır. 

1932 aeneııinın 17 temmuzw><la O· 
~ garına bir bomba konm.ufhır· 15 
A.fıutosta O..ick ve Vinkovcide ik.incl 
~ bir vagona 8 Eylu\de Belgrat: 
<oairep hattma, ı T qr.inievveld': Zag 
~teki ortodoks klise•inde ve bır tCJ 

1 atın ölüsüne bomba konmuştur. 
1933 aeneainde Ouıtachi'lerin bil' 

!~ ""'.nauplan Yugoılavyada L~ 
~~etine dahil olmuılar ve ~h":lı.yı 

i.lı:ı teı.,.ik etmitleı'Ciir. Bu ıhtıliJ 

Nendorfea katledilmit 14 Eylulde Go 
la - 29 Eylülde Zaprechitch'de iki 
boıınba patlamııtır. 

Bütün bunların Oustachi'lerin tef· 
vilı: ve tertibi olduğu meydana çıkrrut· 
tr. Diğer t&l'Aftan Paristen alınan ma 
liimata naazran Novak'la Benia Mar • 
ailyaya getirilmek üzeredirler. Katilin 
bu suç ortakları Marsilya zabıtası ta 
rafında.n isticvap edildikten aonra bu
rada yakalanan diğer. maz~larla 
müvacehe edileceklerdir. Ka.tılın Ma • 
kedonya komitesine dahil olduğu tea
bit edilmekle beraber diğer maznun • 
lann bu komiteye dahil olup olma 
dıklan henüz anlaıılamaıruştır. Bina· 
enaleyh tahkikat m~htelif ~omiteler 
cihetiıxlen tMUik edılmektedır. Fran • 
11z zabıtuı daha birçok kimoeleri is
ticvap etmİ§ ve nezaret altma almıı· 
trr. 

BELGRAT 17 (A.A.) - Ecnebi 
gazetelerinden biri, Manilya canisi .. 
nin üçüncü şeriki cürmü Mio K.ralu • 
nun, Belgrat zabıtaıı şoförlerinden bi 
ri olduğunu ortaya atnıı~tır. Biz, Kra .. 
!unun Fransız memurları huzunında 
kendiıinin BudapC§te polis mektebi 
şoförü olduğunu ve bu vazifeye tet • 
hiıçilerin reisi Pertchetz'in tavs.iyeoi 
ile kabul edilmiş bulunduğunu itiraf 
eylediğini beyana mezunuz. 

Tevkif edilen komitecil4lr 
SOFY A, 17 (Milliyet) - Kapalı· 

)an ••Makedonya ihtilal tetkilatı,, na 
mensup olup bir müddettenberi aranı 
lan üç Makedonyalı zabıta tarafından 
ya.lı:alanmıştır. Mihailof grupuna men 
sup olup tethiıçi ve birçok vakalardan 
auçlu olarak aranılan bu adamların i· 
aim ve hüviyetleri Resmi Gazete ile 
diğer gazetelerde netredilmi.şlerd!. 
Bunların her üçünün de muhtelif katil 
v.J<,a.larile ..ıaı.adar bulunup tefkil& • 

MİLLiYET PERŞEMBE° ı8 TEŞ lNIEVVEL 1934 

1 Afyonu gene 
Bizden alacaklar 

(Başı 1 inci sahifede) 
ıtoık biriktirerek hem merkez bürosu
nun fiat yükseltmesinden herkesten ev
vel istifade etmek, hem de bu fiatlann 
altında kalarak onun önüne ıreçmek 
gaye.ini takrip etmiıleqlir. 

Yeni Meclis 
Belli oldu 

(Başı 1 inci sahifede) 
ya (30839), Oaman Nuri (30296), A· 
sım (bankacı) (29923), Halil Rüıtü 
(29922), Beylerdir. 

Yeni meclisin çehreıine 
lstanbul umumi meclisinde 1927 

senesi tahriri nüfuıuna göre (68) aza 
bulunuyor. Bunun (61) i lıtanbul şehir 
dahili on kazadan seçilir. Diğer (7) a· 
za, Çatalca, Silivri, Yalova, Kartal ka • 
zalanndan çıkacaktır. 

htanbuldan kat'i neticeler alınrnıı • 
tır. Mülhak kazaların azaları da bu 
hafta ıonunda belli olacaktır. 

Şimdi, umumi meclisin 61 ıehir a
zaıım, (aıli olanları) kazalarına göre 
apğıya yazıyoruz: 

Adalar 

lnhisarlann bu likidasyon malları 
ile mücadeleye girmeıinde hiç bir ma
na yoktu. Fiatları kırsaydı onlar daha 
fazla kıracaklardı, ve neticede inh»ar· 
ların tetekkülünden evvelki bat aıağı 
giclit devam edecekti. Serbest ellerde 
ve serbest piyaıada bulunan ve jnbi. 
a.ann ıatışmJn ônline reçen bu ıtok.Ja. 
nn İran ve Ruı afyon fiat1annı naza. 
rı dilı:kale alması pek tabii idi. lnhisa· 
rın bizzarur bu ıtokların bitme.sini bek
lediği srrada Rus ve lran malı girdiy
se bunun kabahati inhisarın değil, o ıı· Belediye daimi encümeni azasından 
rada bu yabancı mallarla kartı karııya 
kalan •tok 'Sahiplerine aittir . Avni Bey. 

Avrupa fabrikalarının lran ve Ruı Bakırköyü 
afyonundan bu müddet zarfında satın lstanbul balkevi reiri Ali Rıza Bey, 
aldıldan miktar nonnal zamaı.da Türiı: Ticaret odası neıriyat müdürü Galip 
Yugoslav afyonundan satılan miktarın Bahtiyar Bey. 
onda birine bile tekabül etmez. O hal. '· Beykoz kazası 
<le onda dokuzu ne oldu? Uyuıturucu Sabık umumi meclis azasından Meb. 
maddeler istihlaki bir sene zarfında met Ali Bey, eczacı Ferit Bey, Liman 
yüzde 90 derecede tenezzül mü etti? inhisan umumi katibi Reıat Yılmaz 
Hedefi eski ZIE>llRll rücu olan bu gibi Bey. 
iddialan bu ticaret mevzuunun mahre· B eşiktaf kazası 
miyeti olmasaydı daha açık rakamlarla Tayyare piyango müdürü Fikri B., 
Uade ederdik. , sabık darülfünun müderrislerinden dok-

Kanunun inhisara gösterdiği batlıca tor Etem Akif Bey, avukat Arif Bey, 
hedefl..,den biri bu mahsule Türk çift. ' ısabık umumi mecliı azasından avukat 
çioinin emeğini koruyabilecek bir kıy· Abdülkadir Ziya bey, Esnaf bankası 
met verdirmektir. Cenevre mukaveleoi· müdürü Hamdi Rasim Bey. 
nin tatbiki neticesinde her tarafta ma- Eminönü kazası 
mul uyufturucu maddelerin ;rtibliiki •· Sabık fstanbu.I mebusu Kavalalı 
Z&lmakta olduğundan bu mahsul ile Hüseyin Bey, piyango müdürlüğü tefle· 
.iktisadi muvazenemizde tuttuğumuz ye. rinden Feridun Bey, it Bankası lıtan· 
ri ancak kıy.metinin arttırılması ile bırl tubesi müdürü Yusuf Ziya Bey, 
muhafaza edebiliriz, ve u11utmamalıyız aYUkat Hasan Fehmi Bey, Emniyet San-
ki, mamulün bizdeıı gayriıine verdiği dığı mürakibi Raıit Bey, oabık lstan • 
yüksek temettüler memleketimizde ka- bul müddeiuımımioi avukat Eaa:t Bey, 
lırn cüz'i kazançla mukayese bile gÖ• Vakit gazetesi yaZ1 itleri müdürü Re· 
tümıez • fik Ahmet Bey, .ıoktor Ali Rıza Bey, 

Avrupadaki stoklardan inhisann Vakit gazeteıi muharrirlerinden Selami 
müsaadesi olmadan satıt yapmak niye. izzet Bey, sabık umumi meclis azasın• 

t'sty~~n:::;e~:a:~ı;;.'.::.. ~=~ dan Refika Hul1~t?hhçet Hanım. 
i<alburun üzerinde l<alanlar binnisbe 
11azlı ıatıcılardır. Bundan sorıra fiatla- Avukat Sadettin Ferit Bey, tüccar 
rm .hariçte <lahi yukarıya doğru gitmesi Bican Be.)'", eczacı Necip Bey, avukat 
.i.htimali çok kuvvetlidir. Hatti. bu hare- Cemalettin Fazıl Bey, fabrikatör Muzaf 
ket baılamıftır. fer Bey, .abık umwni meclis azaıın· 

lnhiıarm son zamanlarda aktettik. dan lsmail Sstkı Bey, doktor Galip Hak· 
teri mukaveleler)e ôntaç ettiği aatıılar kı Bey, Manyafİ zade Fendun Bey, 
en mühim fabrikaların bu yükselip na· baro reisi Halil Hilmi Bey, Hacı Recep 
zarı dikkate alarak rekabetin çok fev • Bey, doktor Ihsan Arif Bey, Tayyare 
kinde fıiatlarla bağlanmayı ihtiyata mu- cemiyeti lstanbul ıubesi müdürü lsmai.1 
vafık gördüklerini isbat eder • Hakkı Bey. 

Şu ciheti tasdik ettirmek lazımdır Kadıköy 
ki, inhiaann bugün hariç piyasaya ka- Mütekait deniz kaymakamı Yusuf 
bul ettirdiği fiat eskicinin yüzde yü:rii. Ziya Bey, Resmiye Hakkı Şinasi Ha· 
nün fevkindedir. Dahili fiat ta bu niı. nmı, Moreli zade Naci Ali Be\) sabık 
bette artınııtır • umumi meclis azasından Reıat Bey, 

lnhisarın hedefi açıktır: Burada fer. Şirketi Hayriye idare meclioi azasın • 
di ve akalliyeti değil ekseriyeti düıüne. dan Haydar Bey. 
rek harekete mecbunız. Yapbğımızı Uaküdar kazası 
bilerek yapıyoruz, ve neticeye varacağı. Eczacı Celal Bey, avukat Muharrem 
mıza eminiz; Halli kısmen vardrl\, bİ· Naili Bey, Makbule Em Hanım, Avu· 
ie. lnhi...- t8f"kıkülündeki isabetıi za. !tat Faruki Bey • 
manr gelince efkarı umurniyenize Nriz Sarıyer 
deliUet'le göıterecektıir. Tenkitlere ge. Tüccar lımail Hakkı Bey, Eınaf 
lin<:e, hlfllu çok ıtabii bulurum. Bilaiı- cemiyetleri mürakibi Amca Tevfik Bey, 
ti.ma hert<esi biı..Jen memnun etmek, avukat Aziz Bey. 
bilhassa bir değiplı:lilrten ıonnı, muha· Beyoğlu 
le yakın bir İftİr.,, 

1 iş ve işçi 1 
Milliyet bu .iitunda İf tlC ifçi İrii• 
yenlere tavauut ediyor. lı ve iıçi 
i•tiycnler bir mektupla lı büro • 
mu-"I muracaat •tmcliclirlu. 

İ~çi aranıyor 
Beş marangoz ustası ve ikı de ma

rangoz çırağına ihtiyaç vardtl". l11te .. 
yenlerin Galata Adalet hanmdn Maran· 
gozlar cemiyetine müracaatlarc 

iş arayanlar 
Tahsilim yÜksektir. lngilizce, fran 

sızca, arapça bilir, ve daktilo yaza • 
nm. Öğleden sonra veya gece işlerini 
ehven şeraitle kabul ederim. 

Adres: Milliyet A. H. 

tın en faal tethişç.ilerinden oldukları 
yazılmaktadır. Yakalandıkları evde 
yapılan taharriyat neticesinde, tama· 
mile kapalı ve gizlemneğe müsait iki 
kuyu bulunmuştur. Marsilya ıuikasdi 
nin bir Makedonyalı tarafından ya • 
pıldığı ititil liberi, zabıta Makedonya 
komiteaine mensup komitecileri takip 
ebnek için faaliyetini bir kat daha art· 
tınnıttır. 

Katilin ku; kardefi 
ATINA, 27 (Milliyet) - Matbu· 

atın polisten aldığı malfu-4ata ııöre 
Kral Aleksandrm katili Kelemen'in 
bcımşires.i Marıily.a. cinayetinden bir 
kaç. gün evvel Atinada buluııma.kta ve 
oefihane para sarfetmekteydi. Bura • 
da.n Fransaya gitmiıtir. 

Ağır ithamlar 
MARSILYA, 17 (A.A.)-Aix-en 

Provence' da yapılan taharri yat, ev· 
velki gün Melunda tevkif edilmif o • 
lan tethiıçi Malnyyi çok ağır ittiham· 
lar altına sokmaktadır. Suikaatten ev 
vel tethişçilerle güzel Mari Voudrof 
tarafından ifgal edilmiş olan otelde 
Malny'nin odasında iki bomba, bir O• 

tomatik rüverver, bir bomba şarjı bu· 
lunmuıtur. Bu bombalar, Kalemen is 
mini tqıyan katilin cebinde bulunan· 
lann aynidir. Bu da, Malny'nin kom• 
ploya ve auikaıtin ihzar ve tertibine İf 
tirak ettiğinin cerhi le bil olmıyan bir 
delilidir. 

Yeni emniyet müdürü iı baıında 
PARIS, 17 (A.A.) - Yeni milli 

emniyet müdürü M. Cbarles Magny, 
vazifesine başlaımııtır. Mumaileyh, Pa 
ris Soir gazetesine beyanatta buluna· 
rak '5c&P ettiği, ihtiyaç hiuedildiği 
takdirde maddi teşkilat ile ebraber 
manevi ve ahlaki teşkilat ta yapaca • 

g• - demittir. Hiç. bir §eyi gizlemek _.. .. ,, . 
izin camdan bir evde ç.alıflllak ıatıe • 

di iinl söyleınittir. 

Mühendis Naci Bey, kimyager HuJ. 
ki Bey, sabrk daimi encümen azasın -
dan NakiyE hanım, Hakkiye Emin ha· 
rum, lastik tirketi komiseri Aziz Bey, 
Bomonti. §İrketi memurin mÜdÜTÜ Ki· 
mil Bey, daimi eııcümen aza11nda11 
Mehmet Ali Bey, Kasaplar tir.keti mü
dürü Ahmet Bey, mütekait kaymakam 
Mustafa Faik Bey, avukat Mustafa Şev· 
ket Bey, Sabık umumi meclis azaıın -
dan Tevfik Amir Bey, Ticaret odası 
reisi Nemli zade Milat Bey, umumi 
meclis azaıından Suphi Bey, eski ıehir 
eminlerinden Tevfik Bey, reııam Ce
mil Bey, (Cem), hay\"an borsası komi· 
seri Kadri Bey. 

Kaç kazadan kaç aza? 
Yukarıda i.imlerini yazdığımız yeni 

meclis azaları kaza itibarile Adalardan, 
(1), Bakırköyünden (2), Beykozdan 
(3), Beti:ktaıtan (S), Eminöniinden 
(10), Fatihten (12) , Kadıköyünden 
(5), Üsk\Jardan (4), Sarıyerden (3), 
Scyoğlundan ( 16), >at ç•kmaktadır. 

En fazla az" çııkaran , nüfusu en ka
labalık olan Beyoğlu kaza11dır. Adalar 
da yalnız bir aza çıkmaktadır. 

Yeni azanın mulekleri 
Yeni ıımumi mecliı azaıı meslek İ· 

tibarile §Öyle hir sıra arutmektedir: 
Ekıeny\t avukatlardadır. Mecliste 

(U) avukat vardır. ikinciliği timdilıi 
memuriyetleri nazarı itibara alınmazsa 
aslında asl<eri tekaüt olanlar almaı.ta • 
dR", adetim (9) dur. Bundan tonra ... 
ra ile (8) tüccar, (5) miit<Kait me• 
mur, (4) <loı.tor, (3) eczacı, (3) 
bankacı, (1) mühendis, (1) kimyager 
(1) fabrikatör, (1) ressam vardır. ' 

Bundan baıka, yeni meclise (S) ha· 
nım aza ginnektedir. Med.iMe iki la• 

bık darülfünun müdeniai vardır. iki la• 

bık mebu• vardır. Aynca ashabı em • 
lô.kten olan üç zat vardır. 

Geçen mecliste ayrı ayrı gazete .. 
lerd':" üç. muharrir vardı. Bu ·sefer 
meclıste Vakit gazetesinden iki muhar· 
rir vardır. 

Bu sefer mecliste doktor adedi de a
zalmıştır •. Meclisin yeni bet kadın , a· 
za ından ıkisi mevkilerini muhafaza et· 
~ktedir: .Bu hanımlar Nakiye ve Re· 
~ka Hulusı Behçet hanrmlardır. Diğer 
uç hanım yenidir. 

Kimler yerlerini muhafaza 
ediyorlar? 

Mecliste ( 61) azadan ekseriai mec· 
tiıe yeni &lren zevattır. Yeni intihap o
l~nan zevatın adedi (36) , tekrar ıe· 
çılerek yerlerini muhafau edenlerin 
miktarı (25) tir. Mülhak kazalal'cla ıe· 
ç.ilecek (7) azadan kimlerin yerlerini 
muhafua edebilecekleri henüz malum 
değildir • 

intihap mazbataları 
Yeni azanın İntihap mazbatıdan 

Türkiyede matem 
(Başı 1 inci sahifede) 

ile bu gece kapalı bulunm<iııt ile çal • 
lfı/ı mahallerde lubiyatın ayni müd • 
detle tatili muvafık görülmüıtür. 

İstanbul radyosunda 
ANKARA, 17 (A.A.)- Matbuat 

umum müdürlüğünden tebliğ olun • 
muıtur; Yugoslavya Jı..ralı HC1fmetlu 
Aleksandr Ha:zretlerinin cenaze mera 
simine teaadül eden birinci te§rinin 
18 inci perşembe günü akıamı, Türk 
radyosu saat 20 buçukta büyük ölü • 
nün memleketimizde uyandırdığı de
rin ve içten gelen yası bir nutukla ifa 
de etmeğe çalııacaktır. Ayni zaman· 
da sırpça ve Fransızca olarak Türk mil 
letinin büyük acı.sı dost memlekete ve 
cihana da ilan edilecektir. 
Ankara ve lstanbulda ruhani ayin 

Yugoslavya Kralı Aleksandr Haz 
retlerinin cenazesinin kaldınlması mü 
nasebetile bugün Ankarada mütevef
fanın istirahati ruhu için ruhani bir 
ayin yapılacaktır. Bu ayinde hükumet 
erkanı 11e Corps Diplomatiqus hazır 
bulunacaktır. Ayni :r.amanda bugün 
saat 11 de Taksimde Ayatriada kli· 
sesinde de vilayet erkanı ve konsolos 
/arla Yugoslav tebaa8lnın iıtirakile 
bir ayin yapılacaktır. 

Recep B. Pazara Ankaraya 
gidiyor 

Cumhuriyet Halk Fırkası umumi kİİ· 
tibi Recep Beyin bugün Balıke ir yoli
le Kütahyaya ııitmesi mukarrerdi. 

Aldığımız malumata ııöre bu seya· 
bat geriye kalmııtır. Recep Bey, mec· 
liı açılışına yetitmek üzere önümüzde
ki pazar günü Ankaraya gidecektir. 

0--· 

YENi NEŞRiYAT 

Şairler ve kahramanlar 
Hasan Cemil Friedrich Gundolf'un 

(Şairler ve kahramanlar) ıru tiiTkçeye 
çevirip basmıttır. Gundolf bu eserin· 
de büyük insanlardan birkaç tanesini 
•eçmiı ve bu adamlarm hayat ve eıer' .. 
!erinin bir tahlilini yapmıştır. 

Kitabında Dante, Shakespeare, Go· 
the, lıkender, Sezar , Napoleon gibi 
büyüklmn simalarını görür ve ruhları· 
nı olrunız. Mazinin bİ.ı kuvvetli meıe
lelerini istikbal yoluna tubnak ""' ge· 
len nesle giden büyüklerden öğrene
ceklerini öğrebnekte Gundolf bu kita· 
bile muvaffak olmuştur sayılabilir . 

Gençlik ruhu ve gençleşmek 
Hasan Cemil Bey martta Ankarada 

muhafız alayı zabit gazinosunda ırenç· 
lik ruhu ve ııeııçleşme mevzuu üzerin· 
de verdiği bir konferamı kitap halinde 
neıretmiıtir. 

Konferansçı rnevzuunu 111tlatırken 
erlıi. filosoflann ııençlik ruhunu nasıl 
tutup ıpklandmlrklanru ani tmakta 
Türk ııençliğinin ruhunda zat- mev
cut bu ıtıkla memleketi aydmla- yo
fırnda hiç bir zaman geri kalmıyacağı. 
nı aöylemektedir • 

Ankara radyosuna bir 
spiker aranıyor 

T. C. Poota, Telgraf ""' Telefon u
mum müdürlüğünden: Ankara radyo
sunda spikerlik yapacak kadm veya er 
kek bir z ta ihtiyaç vardır. Mesai za. 
manı her gün saat 19 dan 21 e kadar· 
dft'. Buna mukabil münasip bir ücret 
verilecektir. Aranılan evsaf ıudur: . 

1 - Umumi maJUmatrnrn mükem
meliyeti; 

2 - En qağı bir ecnebi lisanı ve 
bilhaua tercihan fransı:ı:cayı iyi bil· 
mek; 

3 - Cerbezeli ve çok serbe.t ol· 
mak; 

4 - Bilhassa ahenktar ve tatlı bir 
s.eae malik olmak ayni zamarida bu 5e. 

ıin fonijik olması da laznndır . 
Talip olanların tercümeiha.I varaka. 

lan ve . vesaiki lazimelerile beraber 
Matbuat Umum Müdürlüğüne müra· 
caatları rica olunur • • 

Seçilecek zevatın imtihanlan bu a
yın 22 inci paz•tesi günü saat 15 te 
J\:1atbuat Umum Müdürlüğünde topla. 
nacak radyo komisyonu huzurunda y ... 
pılacaktır • 

bazırlanmııtır. Bugün kazalar intihap 
mazbatalarını kamilerı vilayete vermit 
olacakludır. 

Vilayet yeni azalllt'a İlltihap mazba. 
talannı bugünlerde gönderecelı:tir. 

. U?'umi meclisin kanunen bir teıti
nıaamde açdması lazımdır. Belecli,.-e ri
yaset makamı bir teırinisanicldıi top
lantıya davet makamında, yeni azaya 
birer tezkere cönderecek ,.. İ91:İmaoı 
çağıracaktır. 

Meclis bir teırinisanide toplanınca, 
divanı riyaset, daimi encümen ve ibti· 
saı encümenleri intihabatı :yapılacak
trr. 

Daimi encÜmen intihabatı da alaka 
'le beklenmeıktedit-. Daim iencümen a
zası (9) kipdir ve ayd.ı aynca üç. yüz 
lira hakkı huzurları vardır. Buraya 
kimlerin seçileceği ıimdiden tahmin e
dilemez. 

Anadoluda İntihap faaliyeti 
ISTANBUL, 17 (A.A.) - Dün alı. 

nan haberlere ııöre yurdun 41 yerinde 
belediye seçimi bitmiştfr. Bu rakkamla 
beraber timdiye kadar seçimi biten yer
lerin aaym 361 olmuıtur. 

Dünkü seçimi biten yerler tunlar • 
dır: 

Ankara, Ayaş, Baila, Beypazarı, Çu· 
buk, Haymana, Kalecik, Şahlar, Gümüı, 
Merzifon, Gümüthacıköy, Ceyhan, Oa
maniye, Vezirköprü, Urfa, Birecik, Ha.. 
ran, Hilvan, Siverek, Sürüç, Yaylak, 
Van, Adilcevaz, Arapıunköy, Diyarbe-
kir, Çennik, Kulp, Lice, Osmaniye Sil· 
vaıı. Beyazıt, Saıun, Varto, Sulhan. 

MEMLEKETTE 

Diyarıbekirde 
Himayei etfa 

s 

iki sene evvele naz':itan 
daha çok faal çalışıyor 
DIY ARIBEKIR, (Milliyet) _ Di. 

yarıbekirde mevcut hayır cemiyet 

!erinin en çalışkanı olarak Himaye 

ıetfal cemiyeti gösterilebilir. Bu ce. 

miyet ayni zamanda halkevi içti 

mai muavenet komitesile birletti· 

rilmi,tir. İki senedenberi bu isle

rin ba,ında bulunan avukat Muhit

tin Bey bu hayır itlerinde yorulmaz 
bir faaliyetle çalıtmaktadır. iki se
ne evvel Himayeietfal cemiyetinin 
defterlerini devren aldığı zaman 
cemiyetin aza defterinde bir kaç i
si~ görülmekte iken bugün Hima
yeıetf~I cemiyetine hayır yapmayı 
t":ahhut ~d~n azanın adedi be, yü
zu geçmıftır. Her aza da aybafla
~ında taahhütlerini muntazaman 
ıfa etmekte ve bir taraftan da aza 
adedinin çoğaltılmasına kemali fa. 
aliyetle çalıfılmaktadır. · Sıtkı Mu. 
hittin bey\ı te~bbüı ve himmetile 
açılan on bir vataklı Himayeietfal 
yurdunda ilkmektepte tahsilde bu. 
lunan kimsesiz on bir talebe bakıl· 
makta yemek, elbise ve kita.plart 
vurt tarafından verilmekte olduğu 
gibi bütün istirahatleri de te
min edilmektedir. Dört oda bir 
mrıtpaktan ibaret olan yurdun ye
mekleri ~ayet güzel her tarafı terte· 
miz bir haldedir. Kimsesiz köylü 
çocukları i.,.io açılan bu yurdun bu 
sene yirmi he, yRlağa çıkarılma11 
düşümilmektedir. 

Yurtta çocukların yemeklerini 
pişiren Fatml\ hannn ismindeki ah· 
çı kadın bu bikeı yavrulara bir an 
fefkatile baktığı gibi reiı Muhittin 
bey de bu yavruları hiç bir vakit 
evlatlarından ayırt etmeyecek dere. 
cede bir baba sefkatile bakmakta
dır . 

Adanada Cumhuriyet 
bayramına hazırlık 

ADANA, 17 (A.A.) - Cumhırriyetia 
on birinci yıldönümü bayramı için ge • 

çen seneki ııibi etıiz bir tekilde kutlula. 
mak için ıehir içinde büyük bir ç.alıfma 
batlamııtır. Vali beyin reisliğinde top • 
lanan kutlulama tali komisyonu bu bu • 
autta ınühim kanırlar ve tedbir~r almıt 
ve reçen seneki merasim programı üze
rinde tetlcilderde bulunmuıtur. Bayra .. 
mın çok canlı, t1eteli ve parlak olması i
çin tali komiıyo11u teıkil eden zevat ay. 
n ayrı itlerle metııul olmak üzere V1l• 

z'.f~ler almıtlardır. <?eçen sene olduğu 
gıbı bu sene de febnn muhtelif yerle • 
rinde yirmi tak kurulacak, 29 gecesi 
C. H. F. tarafından büyük bir balo ve
rilecektir. Fener alayları tertip olunacal( 
ve mekteplerde temsiller verilecektir. 
Bayram günü resıni binalar, evler, ma• 
ğazalar yetilliklerle ve gece de elektirk• 
le ıüslenecek ve ~ndüz §ehrin üç yeriD
de halk kürsülerinde buırünün ehemmi. 

yet ve manası Üzerinde hitabelerde bu. 
lunulacaktır. 

Pamuk ve koza satışı 
ADANA, 17 (A.A.) - iki ııiin • 

denberıi borsamızda pamuk ve koza 
Üzerinde çok ehemmiyetli ve haral'etli 
alışveritler olmaktadır. Bu hareket 
bugün daha ehemmiyetli olmuş, sa• 
bableyin Mısır pamuklannm kiloau 
38 kuruttan açılmıt ve aqam 41 ku
ruıtan kapanmııtrr. Yükselitler yal • 
nız Mısll' pamukları Üzerinde kalma .. 
mıt. yerli cins pamukların kiloou da 
sabahleyin 33,25 ile açılmıı ve 35,?5 
le kapa.nnuftır. 

Koza fiyatlanna gelince, bunım da 
kiloou 77,S kunı§tan u.tıbnıştır. Pıya
aanm san ırü.nJ..rdeki bu ink.it&f• mü .. 
tahsilin, tüccarın, bütün memleiı:etirı 

yüzünü güldiirmÜftür. Alıcılar iıtıha· 
lıdır. 

fzmirde gizli nüfus 
IZMIR, 17 (A.A.) - lzmir mer • 

kezine 1-ilı kö,.wden ııizti docum ve 
evl._ için nüfus dairesine ıimdiye 

kadar müracaat edenlerin sa,.111 7856 
Y• VU'IDlftır. 

Faydalı yağmurlar 
ADANA, 17 (A.A.) - Dün sa&t 

16 da tehrimize ve ovanın hemen her 
tarafıt\a devamlı ve bol yağınurlar 
dÜfll\Üftür. Yağmurlar faydalıdır. 

incir işleri 
AYDIN, (Milliyet) - incir mü• 

tahsillerimizin incir vaziyeti hak -
kında Batvekalet, lktısat Vekaleti 
ve Ticaret Türkofisi Reisliğine tafC 
dim ettikleri rapor ve dilek mündo
recatının ehemmiyetle tetkik edil • 
mekte olduğu vilayetimize gelen ce 
vapta bildirilmiktedir. 

Hamit B. Ankarada 
ANKARA, 17 (Telefonla) - ls

tanbul belediye reis muavinlerinden Ha 
mit Bey, belediyenin bazı itlerini ta • 
kip için bu sabah Ankaraya ııeldi. , 
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-İstanbul Mülkiye Mektebi Müdürlüğünden: f 
20. 10. 934 cumartesi günü ıaat dokuzda derslere baş

lanacağından muallim beyefendilerle leyli ve nehari talebe e· 
fendilerin o gün ve saatte mektepte bulunmaları lüzumu ilan 

Ziraat Bankasından: A 
olunur. (6829) 

İç Ticaret umum müdürlüğünden: 
30 lkincitetria 330 tarihli kanun hü kiimlerine a:öre tescil edilmit olan ecnebi 

1irketlerindaı Metro • Goldwya- Mayer tirketi Türkiyedelı:i faaliyetine nilaayet 

venliiiai bildirmittir. Me:ııkU.. ıirketle al iJraaı olanların firkete ve icabında lsı...-
bul ValiliiUae müracaatlan ilan olunur. (3730) 

Nafıa Vekaletinden: 
Derinced traverı fabrikası yanında İD§a ettirilecek olan 

•e muhammen bedeli (34000) lira bulunan 10 adet bina ka
palı zarf uı;ulü ile münakasaya konmuştur. Münakaaa 
3-11-1934 tarihine müıadif cumartesi günii saat 15 de Veka
let Müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliplerin teklifle
rini cari seneye mahsus Ticaret Odau veaikau ve 1700 liralık 
muvakkat teminatlarmm Mal sandığına y~hrıldığına dair o
lan makbuz veya Milli bir bankanın kefalel mektubu ile bir
likte aynı gÜn ve saate kadar Komiıyona vermeleri lazım
dır. Talipler bu husustaki münakasa evrakını (25) lira mu
kabilinde Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden te
darik edebilirler. (6457) 7082 

. 
Afyonkarahisar Belediyesinden: 

Afyon Kızılbunm mevkiinde yapılmakta olan sıhhi ve 
fenni kabristan dahilinde fukara halka mahsus olmak üzere 
yapılacak 125 adet 2567 lira 97 kuruş bedeli keşifli mezarlı-

ğın 3 - 10. 934 tarihinden 24. 10 - 934 çarşamba gününe ka
dar yirmi gÜn müddetle ve kapalı zarf usulile kırdırmaya kon 
muştur. Şartnamei fenniye vesairesini görmek istiyenler her 
gün dairei belediyeyemüracaa,tla görebilirler. İsteklilerin iha
le gününe rastlayan 24-10-93 4 çarşamba günü saat on dörtte 
~ncümeni belediyeye müracaatları ilan olunur. (6837) 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat Vilayet Merkezinde müceddeten yaptınlacak olan 

"37937" lira (76) kuruş bedeli keşifli meydan, 37937 lira 76 
kuruş bedeli keşifli buzluk ve 21937 lira 76 kuruş be: 'eli keşif 
li beybağı mekteplerinin inşaatı kapalı zarf usuliyle münakasa 
ya konularak 30 Teşrinievvel 934 tarihine müsadif Salı günü 
ıaat on beşte ihalei katiyesi icra kılınacağından talip olanların 
4Clrlnamesiyle evrakı keşfiyesini görmek üzere Tokat Vilaye -
tine müracaatlan ve bu baptaki kanun dairesinde vuku bula
cak teldifnamelerini o gÜn Tokat vilayeti encümeni daimi ri -
yaaetine irıali ve tevdi eylemeleri ilan olunur. (6663) 

7222 

Nafıa Vekaletinden: 
Ahşap traverıleri ilaçlamak için (4000) Dörtbin ton 

Jcatran yağı kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. Mü 
nakaaa I 2 ikinci Teşrin 934 tarihine müaadif pazartesi günü 
aaat 15 te Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında yapılacak
tır. Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası veaikaları ile 
(4875) liralık muvakkat teminatlarının Merkez Muhaaebeci
liğine yatınldığma dair makbuz veya Banka mektubu ile aynı 
gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler bu 
husustaki şartnameleri (10) lira mukabilinde Ankarada Na 
fıa Vekaleti malzeme müdürliiğünden alabilirler. (6668) 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:..!..7ı53 

Ltanbul 3 üncü noterliğine 
M..ı.terem Ef....cıim, 

ı.....ı..t !Jı.inci Ticaret dai,..,.;nce 
lfluhın- karar 'ffriltp bffahara ala
...ı..ıılarile akdettikleri konkordato 
••bL ce tudik edilen Haciyolif ve 
lıys Mal&ropul.,. ııirketi iflu id.. ı i-
oe Cmnhuri,..et buzhane bin inşaatı -
na, tMfiye heyetinia -'le müteoıh

lait .,fatile aarfetmit olcluğwn meba • 
)iğin amnta- talnili talebi redde. 
diılı !fi üW'ine derkir o&an hakkı .... 
............ binaen yolsuz Yerilen iıbu im· 
nır aleyhinde tarafnndan yap mı iti. 
raz üzerine lstanbul Aaliye mahkeme 
.; ikinci Ticaret dairesince cari rau • 
hakeme neticesinde 934-748 nıanara
Jı 3-10-934 tarihinde aadir olan ilamla 
alacağını olup İnfaAUan mütevellit 
7inıııô ı..., bin liranın faiz •e maaari fi 
- avukatlık Üeretile birlikte tahsili 
?e alacafmım miimtazen itası husu • 

.....ı. aadr olan karar üzerine mah-

l&tanbul Üçüncü Jcra Memurluğun 

daıı; y • .._ ... 4515 l:iı-a kıymet tak
dir edilen P-.!ikte iot.uycm civarm
da Karakol aokaiında boyacı Hav • 
ridi kötkü aamile maruf 265-6 nısna
ralı maa bahçe bir bap hanenin ta • 

mamı açık artırmaya vaıed.ilerek ya.· 
pılan açıık -U.,...•mde 3000 liraya 
miifteriaine ilıa..le edilmq ise de m;q. 
teri bedeli müzayedeyi Taktİnde te • 
diye etmediğinden ihalenin fe bedii • 
metıône binaen bu kere tekrar açık art 
-ya vazedilen.k faJ'lnamesİ 22-
10-34 tarihinde d"-ııu..>..ye talik Te 
19-11-934 e müııadif pazartesi günü 
aaat 14 cleJl 16 ya. kadar d...m..ıe açık 
arlbttnası yapılacak ,,., - çok arttı
NOUn üzennchı bırakılacaktır. Arttır
ıınaya iıtirak için yüzde yedi buçuk 
pey -akçe.i alınır. Müteralıim Tera:i, 
belediye ve vakıf icareleri mÜfterİyo 
aittir. Haklan tapu sicillerile sabit ol 
mayan al&caldılar ile diğer alakaclar-
1arm Te irtifak bak.Ju sahiplerinin bu 
baklarmı ve hususile faiz ,.e muarife 
dair olan iddialarmın ilan tarihinden 
itibaren yİnni gün içinde evrakı müs 
lıitelerile bt1dinaeleri lazımdır. Akıi 

halde baklan tapu &icillerile aabit ol 
mayanlar aatıf bedelinin paylqnıamn 
dan hariç kalırlar. Alaka.darlar 1424 
numaralı icra ve iflas kanunwıun 119 
uncu tDAdde&i ahkimma to..fikan ha
reket etmeleri ve cı.ba fazla malumat 
...._k iatey-ıerin 32-2557 dooya nu
-.ruiJe memuriyetim.ize müracaat 
ey'-leri ilan olunur. (3732) 

-- -

mütir altı nü hadan ib~ret itbu ihtar .. 
namelerden biriııinin .k&leınde hıfzı, di 
ğorinin Hristo, Uya ve Banka Komer
ainle müdürü efendilere tebliği, diğe-

wce tanmmıt bu haklmmn iptali 

b.adile iflu eden ıUl<et au•=dan 
1.ı.ıuıbulda Balıkpaunnc!a 49 nuraa • • 
ralı dairede oturanlar Haoiyosif Hris
to W! llya Mabopuloa efendil<ır Cum 
hunyet bıızh.-o.inin ıınaliki bul- • 
daılılıın laiıoe üzerine alacaklılar na
- Gelateda Karaköy pal.aa baın al 
tanda kiin B&Dlut. K-rsiale İtalya
na ühdesine bir İpotek telia için te • 
~bbiiate bulunduklan istihbar edil • 
mittir. Mahluımenia mümtaziyet hu -
su-da verdiği kararın müstenidi ka 
nunisi medeni kam-m 807 nci mad
dea olup haklumm kanuni ipotekle 
müemmen bulunduğu ve hükmün tef
himinden ve gerek kendileri ve gerek 
w vekilleril., banka vekilinin haber -
dar olmaaını mütealup bu teşebbüse 
aa,.ö bulunmaları hüsnü niyet kaide • 

lerine münali ve ce:zai mesuliyeti da
yi bulunduğundan bunun bir hüküm 
ifade e-dt."miyt:ceği ve \'eribniş olaa 
daht mahkümu ıptal bulundujiunu 

' rinin ealıabı matlupça itt.ili. lıaaıl ol • 
aak Üzere cazete iJe nqri ve altmcı 

ı niislıasmm tasdik ve iadea.i rica olu
nur Ef. Cumhuriyet buzhaneai oahibi 
lıtilyanos Kcmıürcooğlu (3720) 

Senet No. Borçluaaa isQai Köyl 
224 Üsküdar Mecidiye köyhde11 Ali Nad bey 
202 KaTtal Dolayoba k6yünden Ali kısı Esma hanım 

Mecidiye 
Dolayoba 

Yalova 200 Yalovadan Terlik Ef. oğullan Ömer, İsmail 

196 

195 

194 
207 
217 
192 

Halil efendiler 
Yalova Kadı çiftliiinde• Ramazu o&"lu 
lbrabim efendi. 
Yalova çiftlitindea Hoca otlu Y akup Ef. 

Kartal Sojanhktu Ali oğla Haa Ali Ef. 
Kutal All oğl• H eyin Ef. 
Kadık6y lsmall Hakkı Bey 
Şerife Salih H. •• Salih bey 

• 

Yalova 
Kadı Çiftliği 

1 Istanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 1 
Tekirdağ ve Malkaradaki kıtaatın ihtiyacı olan aşağıda cins 

ve miktarları yazılı iaşe madddeleri hizalarmdaki tarihlerde 
münakasaya konulmuştur. Münakasa Tekirdağmda Fırka Sa· 
tmahna Komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şeraitini öğren
mek istiyenlerin her gün ve münakasaya girmek için belli gün 
ve saatlerde teminat ve teklif mektuplarile Tekirdağında Fır· 
ka Satmalma Komisyonuna müracaatları. 

(461) 
Cinci Miktan Ait olduğu 'Munakasa nevi 

(6865) 
İhale tarihi 

yer 
Kuru fasulye 60,000 Tekirdağ Kapalı zarf 12-11-934 Sa. 14 
Kurufuulye 35,000 Malkara 

" .. .. " .. •• 15 
Nohut 25,000 Tekirdağ Aç&miı-kasa 12-11-934 .. 15.30 
Nohut 14,000 Malkara .. ,, .. " " .. ı6 

P. Pirinç 2J,OOO Tekirdağ Kapadı zarf 13-11-934 ,, ~4 
P. Pirinç 11,000 Malkara .. " .. .. " ,, ıs 
Ç. Pirinç 2ı,ooo Tekirdağ .. " " 

,. .. " 15,30 
Ç. Pirinç 11,000 Malkara 

" " " •• " " 
16 

Çekirdekaiz 
K. Ozüm 2ı,ooo Tekirdağ 

" 
,, 14-ı ı-934 " 14 

,, .. 11.000 Malkara •• .. •• .. .. " 14,30 
Mercimek 21,000 Tekirdağ Aç.le münakasa " ,, 

" 
,, ıs.30 

Mercimek 11,000 Malkara .. " " •• " " 16 
Bulgur 24,000 Malkara .. " " " " .. ıs 

• • • 
Metre M3 Eb'adı Cinsi 

4.343 4 X O; 22X O; 01 Çam tahtası 
1.834 4 X O. 05X O. 24 Kalas. 
1.000 4 X O. 22X O. 25 Döşeme Tahtaaı. 

İzmitteki krt'at için lüzumu olan yukanda cins eb'atta 
metre mik'aplan yazılı üç kalem kereste 10·11 • 934 cumar
tesi günü saat 14 te açık ekıiltmeile satın alınacaktır. Muvak
kat teminat on sekiz liradır. İsteklilerin eksiltme gününün sa· 
atinde F. Satmalma Komisyonuna müracaatları. 

(459) (6864) 
••• 

Fırka ihtiyacı için Geyikliye teslim edilmek şartiyle aşa
ğıda mıktar ve evsafı yazılı kereste 22 - 10. 934 Pazartesi 
günü saat 13 te acilen ve pazarlık usuliyle satın alınacağın -
dan taliplerin teminatlariyle birlikte mezkiir günde Bayra • 
mıçta Fırka satmalma komisyonumuza mÜ('1'caatlan. 

(454) (6816) 
4 Cm Kalınlık Çıralı Çam 5.04 M3 
6 •• .. ,, ,, 2.45 ,, 
2 .. ,, ,, ,, 1.25 ,, 
6 ,. ,, Beyaz Çam 2.81 •• 
2 ., ,, Beyaz Çam 1.61 .. 

73?9 

• • • 
Çorlu ve uratlıdaki kıta- \ münakasaya konmuştur. M?

at için 2055 kilo salçaya belli ı.akaaaaı: 3-11-934 cumarte~ 
olan eksıltme gününde talip günü saat 15 tedir. ilk temı
çıkmadığmdan eksiltme günü nalı 127 lira 50 kuPuşhır. Şart 
tekrar 21 - 10. 934 pazar gü- namesi Erzurum Trabzo~, Is
nü saat 16 ya bırakılmıştır. tanbul ~a~ın~a koı_nısy?" 
Şerait ve evsaf eskisi gibidir. nunda g~ülebılir .. Talıpl~rın 
Eksiltmeye gireceklerin bel • t~ vaktınde temınatlarıyle 
li gün ve saatte teminatlarile hnlikte E~um~a K. O:. Sa
birlikte Çorludaki Komiıyo • tmalma komısyonuna mura-
numuza müracaatlan. caatlan. (430) (6684) 

(455) (6862) • • • 7147 

• • • 
Bergama ve civar kıt'atmın 

ihtiyacı olan 383 ton kuru Ot 
430 ton saman 8-11-934 per
şembe gÜnÜ kuru Ot saat lD 
da Saman 11 de olınak üzere 
kapalı zarfla münakasaya ko· 
nulmuştur. Şartnamesini gör
mek isteyenlerin her gün ko
misyona müracaatları ve ver· 
meğe İstekli olanların da ihale 
gün ve saatinden evvel Ber
gama Askeri Satmalma ko
misyonuna müracaatları. 

(409) (6584) 7106 .. .. "' 
Erzurum Müstahkem Mev

ki ihtiyacı icin 80 ila 120 a
det demir putrele açık ~uliyle 

• 
Garp Hudut Liva krt'at ih-

tiyaa için 2 - 1 O • 934 tarihin
de_ münakaaaJarı yapılan 
29000 kilo ve 31000 kilo ku
ru fasulye ile 100000 kilo toz 
şekere verilen fiatların gali 
görüldüğüııden 15 · 10 · 934 
tarihinden 22 • 1 O - 934 tari
hine kadar olan pazartesi gü
nü tekrar münakasası J:apıl -
mak üzere bir hafta müddetle 
temdit edildi. 

(447) (6774) 7284 
••• 

Tekirdağ kıtaat ve n\Üesse
satmda kullarulmak üzere ma
den kömürü ve odun yakabi
lecek 50 büyük ve 80 küçük 

Gayrimenkulln 
cinai 

Tarla 
Buatu 
Tula 

" 
.. 

Mevkii 
Muhtelif 

Kaynarca 
{uaba civarı 

Muhtelif 

.. 

Kıt'a111 

7 
1 
1 

c 

' 

Metre 

12880 
9200 

23000 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede İpotekli olup yeminli üç ehlivukuf tarafın~ 
tamanıma 2136 lira kıymet takdir edilen Kadıköy, Cafer N' ai 
M. Tevfik B. sokak E. 3 Mü. Y. 14 No. lı mabahçe biı ah§, bil" 
hane satışa vazedilmiş olduğundan 21 - 11 - 934 tarihine !ti 
sadif çartamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede bi~ it .. 
arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymetim f 
nenin % 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerine bırakıl~1 
caktır. Akai takdirde en son arttıranm taahhüdü baki kalIJll" 
üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 6 - 12 • 93'. d 
tarihine müsadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar dıt l:'e 
remizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma b ci 

kıymeti muhamminenin % 75 ini bulmadığı: takdirde sB li 
2880 No. lı kanun ahkamına tevfikan geri bıralabr. Satış rf 
şindir. Arttırmaya İştirak etmek istiyenlerin kıymeti muhaJI" el 
minenin o/o 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankaııd 
teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları 1• ll\ 
pu sicilli ile sabit olmıyan İpotekli alacaklarda diğer alakacl' 
ranm ve irtifak hakla sahipler inin bu haklannı ve hususile fı 
iz ve maaarife dair olan iddiala mı evrakı müsbiteleri ile birliJı 
te ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlil& 
dairemize bildirmeleri lUımdır. Akai takdirde haklan Ta 
aic:illi ile ıabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından b• • 
riç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden m~ 
vellit Belediye rüsumu medyuna aittir. Daha fazla malA 
almak istiyenler S - 11 - 934 tarihinden itibaren herkesin göt": 
bilmesi için dairede açık bulundurulacak arttırma şartnanıel 
ile 934 - 2712 No. lı dosyaya müracaatla mezkUr dosyaıl' 
mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. (6835) 

Afyonkarahl!ar Belediyesindeııs 
·Afyon Kızılburun mevkiinde yeni yapılmakta olan .,,e 

zarlık dahilinde 2105lira11 kuruş bedeli keşifli çiçeklik JO 
10 - 934 tarihinden 31 - 10 - 934 tarihine rastlayan çar·sanıı1' 
gününe kadar yirmi gün müddetle ve kapalı zarf UPılile kıl'' 
dırmaya konınuşhır. Şartnamei fenniye ve aaireaini gönııJ 
istiyenler her gün dairei beled ·yeye müracaatla görebiJirJel' 
İsteklilerin ihale gÜnüne rastlayan 31 - 10 - 934 çarşanıl! 
günü saat on dörtte dairei belediyede toplanacak olan enci" 
meni belediyeyemüracaatlan ilan olunur. (6836) 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

-Galata Gümrüğü için satın alınacak 7000 kilo mangal 1'0' 
mürü hakkında yapı)an münakasada teklif edilen fiat haM 
layıkında görülmediğinden ihalenin icrası Teşrinievvelin 
cumartesi günü saat 14 te yapılacaktır. Talip olanların ye 
mezkUrda pey akçelerile birlikte mezkUr Gümrükte teşekki' 
eden Komisyona müracaatları, ( 6660) 

Erdek Malmüdürlüğünden: 
Umumi harpte Erdek iskelesinde batırılmış hükUmet önü ti 

cüz'i bir kısun da Zeytinliadada karaya çıkanlımş olan teJ<ıl' 
saçları yumuşak demir "175. Maimahreç,, Edremit ve teki" 
aaçlan çdik "55. Maimahreç,. Sakız vapur ankazlan 8 - ı ı .; 
·934 gayesine kadar pazarbkla satılıktır. Taliplerin naJıl 
veya hanka mektubu üç )'Üz lira teminatı m vakkate ile f-1' 

dek Maliyesine müracaataln ve arzu edenlerin İstanbul m · 
sebe müdürlüğünden şeraiti öğreruneleri ilan olunur. 

(6839) 

sobaya yev-ıni ihale olan 15 • için pazarlıkla 200 kilo piriJıf 
10 - 934 tarihinde verilen fi - alınacaktır. Pazarlık günü ı 
at gali görüldüğünden müna- 10 - 934 pazar günü sa t ı6 
kasası 23. 10. 934 sah gÜ - tedir. Şartnameyi göreceklet" 
nüne talik suretile bir hafta her gün, pazarlığa iştirak 
temdit edilmiştir. Evsaf ve ,e- ceklerin belli gün ve saatte tt 
raiti görmek ve nümunesini minatlari]e beraber Çorl 
görmek istiyenlerin her gün komisyonumuza mür tlıı 
ve münakaıaya iştirak ede - rı. (446) (6775) 7J!; 
ceklerin belli gün ve saatte · · arabiaar ~! 
Tekirdağmda Fırka Satmahna ~nJ lat ulo~~.:e~,:',.ı.~ 
komisyonuna müracaatları. zinden aldısım 3416 sıra 0 , Ju "? 

(458) (6859) 1 crlık hliyetnam i kaybe İlll· iiJı 
• • • leri al ıi:mdan d.iccrlerinin ıh ı"' 

"h • mü yoktur. 315 do" Kanbd 0~ 
Corludaki krt'at ı tiyacı •:J7"' 



MiLLİYET PERŞEMBE 18 TEŞRINIEVVıEL 1934 

iLANLARI DE M IRYO LLARI iDARESi 
I::::!n~E=V~L~E~T~_!!~~~.;.-~:;:.::..:,:~~Ankara~~y~a~7r:-::~,,::::::==:---~~~-8.43 

A • • ··nase Dönüt için= s, 9, 11, 12 ıkinciteırin l'\Dkara sergısı mu • 1934 tarihlerinde Ankara'dan kalkan 

1
. Şark Demiryolları 

Istanbul T cnezzüh 
treni 

i 
Rı 

•ı At 210,310, Snumaralı trenler: 

hetile fevkalide tenzı ~ ~~!02ro-:~·~._ 
5 tkincitetrin 1934 ~ Alayunttan 310 ,, ,. 

29 Birinciteşrin 1934 ten ld çılacak sergiyi ziyaret ı- Balıkeair'den 5 ,, ,, 
· r devam etmek üzre Ankara . dia dönüt bileti almak prtı1e Bandırmliya 

20.10 
4.30 
7.10 

17.00 

le~aha~ edecek y~~~ul~a, gı !. de SO ve teşhir için ~e 
'L~ı tarıfe ücretlerı uz~d en, ~ k eşyanın 250 kİl?su· 
~k ve teşhirden sonra ıade ~ ec~ beherinin sıkleti ne 

Konya • Ankarı;ı - Konya: 
1 •e bu eşya yekpare ağır ec sam an ;;.: olduğu takdirde 
l.lraa. olsun yalnız iki adedine vedmo .~ yde 70 tenzilit yapı-
e 1000 kilosuna umumi tarif eler en yuz · · 

Gidit için 4 lkinciteşrin 1934 tarihinde 
Konyadan kalkan 207 -12 numaralı tren· 
ler: 

19.55 
8.40 

21.05 

Cümhuri,.eem ilanının on birinci yıl 
yıldönümü bayramı münuebetile 28 Bi
rincitqrin 1934 pazar aünü Şark Demir
,Yollan idaresi tarafından Edime ve 
Trakyadan lstanbula aşağıdaki valutna
meye tevfikan bir tenezzüh treni tertip . 
edilmittir. 

HUSUSi TENEZZOH TREN( 
Edimetebir KaUuı 12,05 
P:tyoa 13,20 
Uzunköprü 13,37 
PehliYanköJ 14,02 
Alpullu • • 14,34 
Lüleburgu 14,56 
Seyitler 15,18 
Muratlı 15,43 
Çorlu 16,13 
Çerkeıköt 16,50 
Sinekli 17,31 

Tenzilit müddeti 
Yolculara a • • ·ıetrin 934 gece yarısın· 

Konyadan 4 lkinciteşrinde 207 N. tren 
Eskişehirden 5 lkinciteırinde 12 No.tren 
Ankaraya 5 lkinciteşrinde 

Kabakça 18.02 
17 .00 ~..talca 18.29 

-... Hadımköt 19,10 

Sergiye gitmek için 19-20 Bırıncı 
10-11 · ikinci teşrin 934 gece .1~11~ 934 gece yarısından 

O 21>önüş seyahati için: 3-4 1kincıt=rdır. 
.. 1 lkinciteşrin 934 gece ya~ı~oıa 
Sergiye gönderilecek eşya ıçın : dan 29-30 Birinciteşnn 

9J411.12 1 Teşrin 934 gece yansın 
gece Yanıma . in • • 

Sergiden iade edilecek eşy a ıç ~ 25-26 lkincitearın 934 
t 15-16 lkinciteşrin gece yar. ısın · 

ece Yarısına ka !ardır. la 
·ılft,t cart n Tenzı a ~ k yolcular•, hareket İ•ta-

ai Sergiyi ziyaret için seyah~ ~~ .d-:ü, ücretleri mu~bilinde 
b ! 0 nunda peşinen alma~ gı . ·~ ·Ü Bunun için yolcula~ 

~I' fotoğraflı gidiş-dönüş bılet 1 v~~ı r Üracaat etmeleri ve do· 
~elere bir adet vesika fotoğrafı ! dmki don·· ü11 biletlerini istasi-
nu. . d Uenn e ~ 

~ ıeyahatıne başlama an e. .. lir 
Yona. .. • • ti elen 1.izonge • . . 

gosterıp vıze et nn .. d ril~ek eşya ıçın: . 
Teşhir edilmek üzre gon e ': ti merkez veya tubelenn· 

d Milli iktisat ve Tasar~ Cemıfdedileceğine dair bir vesika 
en, sergide tP~hir edilmek uzr e n.a. d .-11yanm cinsi ve her 

i'et · ·ı_ ~ B ·kan m ıçın e •~ d edil k 
• 

1~ı1111esi şarttır. u vesı . . nin ismi ile firması ere ece 
Clnt' sın siklet ve adedi ve salıibı 
ır · · . hnlline iade edilecek eşya ıçın 

el Teşhir edildikten wnra ma 
e : • edilmi§ olan ha-

8. . .. d ril irken tanzım di edil 
ıdayeten sergıye g~ e. on ambarma ibraz ve.tev • 

tnule senedinin Ankara ııtasıy 
inesi İcap eder. n yazıh trenlerle seyahat et-

Atağıda tarih ve num:aı:ala d.. üş bileti alan yolculara umu .. 
inek Üzre Ankara için gıdif • on 
tni tarife üzerinden : 60 

% tenzilit yapılacaktır. 
d "' trenler· 

Bu tenzilitm muteber ol u ~Ankara: Haydarpaşa .. 
Haydarpap • A~a~ r. 1934 tarihleri~de Haydar

Cidiş için : 1 ve 8 lkincıte§ :J:r ı 
~adan aldkan 6 numaralı tre Saatleri 

liaydarpaşadan 1 ve 8 İkinci teşrinde 
Ankaraya 2 ve 9 lkinciteşrin de 
l>o·· ·· · · · 2 İkincit,p1:rinde gelenler nuş ıçın. ""'-' lkin . 
3, 4, 5, 6 ve 7 lkinciteşrinde, 9 cı-
teşrinde gelenler de 1O,1 1, 12 , 13, 
14 İkinciteşrin tarihlerinden herhang 
birinde Ankaradan kalkan S nmnaralı 
trenle avdet edebilirler· 

,Ankaradan 
Haydarpaşaya 

Kalkış Varış 

ıs.oo 
8.L"t 

~0.10 
12.36 

Saatler 
Kallat Vanş 

lzmir - Ankara - lzmin 
9 ikin. •t•&rİD 1934 ta• 

Gidiı için : 4 ve cı ~ 207 12 
riblerinde lzmir'dm kalkan 1 • • 
numaralı trenler : • 
lznıir'den 4 ve 9 Jkinciteırinde 1 numa· 
l'alı tren • • rind 207 nu· 
Afyon'dan S ve 1 O ikincıteş e 
hlarah tren • · • d ı • 
Eakişehir'den 5 ve 10 lkincıtqnn e / 

llumarah tren • . ind 
Ankara'ya 5 ve 10 ikincıteşr e 

D.. ·· • • . 5 Ikindteşrinde gelenler 
onuı ıçın • . d 1 6 7 8 9 10 ve 10 ikinciteşnn e ge en• 

l~r de '1 ı', 12, 13, 14,. 15 -~citeşrin ta· 
rihlerinden berhangı bırmde Ankara· 
dan kalkan 11-208-2 numaraL trenlerle 
avdet edebilirler. 

9.10 

3.35 

8.40 
17.00 

Saatleri. 

Dönüt için : 6, 7, 8, 9, 10 Ucinciteşriıt 
1934 tarihlerinde Ankaradan kalkan 11 · 
208 trenler : 
Ankaradan 1 1 numaralı tren 
Eakitehirden 208 numaralı tr~ 

Konya ya 

12.00 
?1 ?A 

Eliziz - Ankara - E li ziz: 
Gidiş için : 7 lkinciteşrin 1934 tarihinde 
Eli.zizden kalkan 1007 - 507-409-609-
705 No. trm: 
Elizizden 7 il.Teşrinde 1007 No.tren 
F evzipaşadan 8 ,, 507 ,, ,, 
Adanadan 8 " 409 ,, o 
Ulukışladan 8 ,, 609 ,, ,, 
Kayseriden 9 ,, 705 ,, ,, 
Ankara ya 9 ,, 
Dönüş için: 10,11, 12, 13, 1~ lkinciteı
rin tarihlerinde Ankaradan kıt ikan 706 
610-410-508-1008 numaralı trenler • 
Ankaradan 706 numaralı tren 
Kayseri den 610 ,, ,, 
Ulukışladan 41 O " ,, 
Adanadan 508 ,, ,, 
Fevzipaşadan 1Q08 ., u 

Elizize 

8.10 
o.ıs 

16.07 
22.02 

5.40 

10.45 
22.40 

6.15 
22.00 

5.00 

Samsun - AnkaJra _ Samıun: 
Gidi,~çin : 8 lkinciteşrin 1931 tarihinde 
Samsundan kalkan 905-705 numaralı · 
tren: 
Samsundan 8 il. Teşrinde 905 No. tren 
Sivastan 8 ,, 705 ,, ,, 
Ankaraya 9 u . 

Dönüş için : 10, 11, 12, 13, 14 lkinciteş
rin 1934 tarihlerinde Anka.T ... lraU... 
706-906 numaralı trenler : 
Ankaradan 706 numaralı fren 
Sivutan 906 numaralı tren 
Samsuna 

~/ .4:> 
22.20 

10.45 
6.50 

9.17 

17.30 

20.20 

17.30 

20.00 

Bu kısımlar dahilinde herh 2 ngi bir istasiyondan Ankara 
için, yukarda tarih .v~ n~~~ra sı ~es~it e'!i!en trenlerde mute-
ber olmak üzere gıdış-donuş bıletı verıhr. · 

Gidiş-Dönüş biletleri, foto ğraflı ve nama muharrer olacak 
ve üzerinde (Ankara sergisi için) meşruhatı bulunacaktır. 

Tahsis ve tayin edilen tren lcre mahsus olan bu biletler, 
hiçbir sebeple başka trenlerde mer'i tutulmaz. 

Adi gidiş-dönüş bileti ala; ak Ankaraya gelmiş olan sana
yi erbabının, e.llerinde~ dönüş b~letlerinin ~er'i~et müddet~, 
20 Birinciteşrın 1934 ıle 20 il. teşrın 1934 tarıhlerı arasındaki 
zaman zarfında bittiği takdirde bu dönüş biletleri, Sergi komi
serliğinin vesikasına istinaden, lkinciteşrin 1934 sonuna kadar 
temdit edilecektir. 7155 

Deniz Levazım Sahnalma 
Komisyonundanı 

25000 Kilo Pirinç: açık ekailtmelİ 3 ikinci tepin 1934 CU• 

marteai aaat 14 te. 
20000 Kilo Kuru fuulye: Açık ekailtmeai 3 lkinciteşrin 1934 

cumartesi aat 15 de 
8000 Kilo Şeker : Açık ekailtmelİ 3 İkinci tetrin 1934 cu· 

marteai aat 16 ela. 
15000 Kilo Nohut: Açık eksilt meıi 4 ikinci letrin 1934 Pa

zar saat 14 de. 
Deniz Levazım Deposu i çiıı lüzumu olan yukarıda cina 

ve mıktan yazılı dört kalem enak hizalarmda yazılı gün 
ve saatlerde açık eksiltme ile aatm alınacaktır. isteklilerin 
ıartnamelerini görmek ve almak için her gün ve eksiltmeye 
giereceklerin de o gün ve saatlerde Kaannpaıada Deniz Mat-• 
baası karıısmdaki komisyona gelmeleri. (6566) • 

• 1 7106 

hpartakule 19.28 
K. Çekmece 19,54 
Y eıtilkö,. 20,03 
Bakwköy 20,13 
Y edikule 20.,23 
Samatya 20,27 
K.umkapr 20,32 
lıtanbul vart! 20,40 

Bu trende her ıındtan araba ile 
Beynelmilel Yataklı Vagonlar 1 da..i 
tarafından tahsis edilen tenzı1atlı bir bü· 
fe - vaıronu bwunacaktır. 

Bu tenezzüh treninin tahriki müna
sebetile apğıda bildirilen iıtaıyonlar • 
dan latanbul için gidit Ye Celİf olanıık 
FEVKALADE TENZIUTLI hiJetle
ri verilecektir. 

1. - Edinıeıehir ve Edime gardan 
Iatanbula Gidit • Celiı: 
1 nci me.tö 8,- T. Lira 
2 İnci ,. 6,- ,. 
3 ncü ,, 4,- " 

2. - U:unköprü, Pehlivanköy, Al • 
pullu, Kavaklı, Taşağd, Kırklareli, Ba • 
baeskiden, lstanbula Gidiı - Geliı: 
1 nci mevki 7,30 T. Lira 
2 nci " 5,40 ,. 
3 ncü ,, 3,50 ,, 

3. - Lüleburgaz, Seyitler~ Muratlı, 
Çorlu, Cerkeaköy ve Sinekliden lstan
bula Gidi§ - Geliı: 

1 nci meki 6,- T.Lira 
2 nci ,. 4,50 ,. 
3 ncü ,. 3,- ,. 

Y ukanda gösterilen işbu fiyatlar gt. 
diş • gelİJ ücretlerile bilumum vergileri 
ihtiva etmekte ol•p tam bilete tibi bü .. 
yük Yatta olanlara tatbik edilecektir. 

4 yaıından apğı çocuklar meccanen 
seyahat ederler. 4. yqmdan 10 yaıma 
kadar olan çoc*lara 10& - 197 Ye 3Z2 • 
323 katarlara satılan a1elide tenzilith 
çocuk hıiletllen v ırilecektir • 

ZAYi 

Bu biletler lrayde tabi bapjlann nak- .__!!1!!1"111 
liyatrna, hak l.a'"ı ·~ıeder. 

T enezzih Wlederi azimette, tarif esi 
yukanda yazılı lıusuai trende muteber. 
clir. Avdette İM 3 hriocitepia 1934 ca
-rteai (dllhil) .............. ,......_ 
106 • 322 trenlenfe mutelterdirler. · 

Tenezzüh biletleri, 25 Birinci teırin 
1934 llarihinden itibaren yukanda bil • 
dirilen İstasyonlann ritderinde -.tıJma. 

• 
lzmir Evkaf 

Müdürlü" 
1 - lzmirde mezarlık başı mevkin 

yaptırılacak hal binası kapalı zarf usuli 
mu§tur. 

2 -. ihalesi 25 T ~rinievv el 934 pe 
dörtte lzmri Hükômet konağında Vila 
salonda toplanacak olan evkaf ihale ~ 
nacaktır. 

3 - Bu işe ait projeler ile şartname 
nüıhalan lzmir, Ankara ve la tanbul 
den 20 lira mukabilinde alına bilir. 

4 - Münakasaya iştirak edecek t 
hendiı veya müteba•ıa mimar olma11 
lü ~'uliy~ti kanuniye, idariye ve f 
icruma kadar kabul ve ifa eyleyecek m 
ya mühendiai istihdam eylemesi Ye bu • 
haiz olmuı şartbr, müteahhitlerin, m~ 
iktidar ve ihtisaalarmı bildirm~k için ~ 
cluklanna dair resmi Hey' eti fenni yele 
tekliflerine lef eylemeleri Iazı mc:Lr. An 
müracaat eden talipler münakaıya itıı.! 

5 - Teldifnameler 661 numarall 
ve ihali.t kanununun onuncu maddeaiıı 
rak en geç münakasa aiinü saat 14 de 1( 
bilinde lzmir Evkaf Müdürlüğüne tevdi 

6 - Münakaaaya ittirak cdecekleı 
tm yüzde 7ecli buçuğu nisbetin de temin 
mektubunu, Ticaret Odasında kayıtlı • 

Nafıa Veki)etinden·. ~~:;:d.!~ebliyetveaikasmı teklifle 
12 00 7 - Verilen en az fiat um um Müdı 

Ankaradan 11 numaralı tren ı · 20 Vekalet binuırun 17 pençeresine muktazi muhammen be- mum Müdürlükçe haddi li.yik görüldü 

Kallat Vant 

Eıkişehir'den 208 numaralı tren 
2 

3.40-. deli (1800) lira bulunıuı perde, fül ve kornişler pazarlıkla mü ca sekiz gün içinde ihalesi yapılacak ve 
Afy n'dan 8 numaralı t~en · ·t!J 15 bayaa edilecektir. diği takdirde 661 numaralı münakasa v lzmır'e · 

Pazarlık 4 - 11 - 934 tarihine müaadif Pazar günü saat 15 hince muamele ifa olunacaktır. 

Bandırma _ Ankara. -. Bandırma: de Vekalet Malzeme Müdürlüğü Makamında yapılacaktır. 8 - Münakasaya girmek isteyenl 
d Taliplerin Ticaret Odası vesikası ve 135 Iiralık muvak· yukardaki tarif at dairesinde b azırlayac • · • J 934 tarihın e bec c·d · · · 6 Ikincıteşrın kat teminatlarının Merkez Muhase iligı"' "ne yabnl.1-~- da- fYeç ihale mwnü aaat on dörde kadar mı 1 lŞ 1ç m . 6 309 209-6 nU• UAglUA K - e--• 

Bandırmadan kalkan · • ir olan makbuz veya nümunesine uygun Banka kefi.let mek • mir Evkaf Müdürlüğüne tevdi etmelt 
~ trenler : . d 6 numaralı · 6.35 tubu ile beraber aynı gün ve saatte Komisyonda bulunmalan v!'1öt

1
ten eYYel yeti~ ıuretU!~öndlerıerı 

~dınna 6 Ikinciteşrın~e~::==--=--__i_ ____ _j_Ji"'Wınntm!Jdır!!:....· _..... _____ _:_ _ _:_ ________ ~u_~m~o~u~na~LD~lJA~aa~tt~..6Jmlllllımu~.,.!2!!!me!!H!:l 



• . 

Onu senelet"deıa beri tanır, aOrılarda ve so!)ulı 
algınlıOındakl f'lbuk tairlni ~llini niz: .• 
ffi markesının tekeffül ettt(ıı A~IRIN, sıı.ı buno 

dan sonra dahi memnun ed"eldır. 

lsrar1a 

' • 

BE ;.ı5 EŞRINIEWEL 1934 

Rothart Luxuosa 

Rotbart Luxuosa 
Dünyada meşhur olan ROTBART 

LUXUOSA nın fiati 1 O tanesi 200 
kuruştan 150 kuru~a indirilmiştir. 

Her yerde bulabilirsiniz. 
Toptan Satış : Galata Kürkçübatı 

Han No. 4 

Gebzeli 

ALİ RİZA 
Ticarethı:ne&inde zirdeki 

fiatlarla 
Lira 

4,50 x 21 15 
4,75 x 19 15 

500 x 19 16 
30 x 5 32 

Amerikadan getirdiği yeni oto
mobil lastiklerini diğer marka. 
lardan <;( 50 tenzilatla satmak· 
tadır. 

ADRES : Galtata, Karaköy, Ha
mam sokak No. 3 ve 12 

Şubesi: Buraa Yeni Yol No. 90 

(3734) 

4 Emrazı dahiliye ve hıfzı 11hhat müte • 
hassıaı Doktor Muallim 

ŞEKlP HABİP 
Avrupadan dönmüttür. Haıtalannı A 
p&0fya, Y erebatan eaddeıi N o. 43 
Hacı Süleyman ef. apartnnarunda ka· 
bul ediyor. Cumartesi, Pazartesi, Per 

,embe ııünleri oğleden ıonra 
1 

Telefon : 23035 •--i 
7227 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Ac.nteleri ı Kar..ı.ö1 KOprilbatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühiirdanacle 

ı•--•Han. Tel 22740 ---

KARADENiZ YOLU 
CUMHURiYET vapuru 18 Bi

rinci T e,rin PERŞEMBE günü 
aaat 20 de Hopa'ya kadar.(6805) 

7335 

ANADOLU 66Sl 

Türk 
BQ N Q .---• ,. Beyoğlu, İatilclil caddeı;inde 

Balıkpaıar Malcaudiye Han No LALE Eski MULENRU J (Kırmızı değirmen) 
Sigorta Şirketi 

( <lacil Vakıf Haıa fıtanb11l 

lbtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( •4 60) ı Türkler elindedir. 35 UQ'arlu z. Dervİ• T. 23397 Çiftlik parkt saz heyeti ve güzide muganniyelerin iıtirakile 

1 ürl iye fı Bankuı tarafından teıkil olunmuıtur, İdare meclbl ve mUdürl• 
l:e3 eti '\'e memurlan lı:imilen Türklerden mürekkep yegane Türk Slıorta Şirk .. 
tidir. Ttirkiyenin her tarahnda (200) il geçen acentalar1DJ11 bepal TürktUr. Tilr• 
klyenln en mühim mUeııeıelerinln vebankalannın ıigortalarını icra etmektedir. 

l -•Yarın akşam açılıyor• 3129 
1 Askeri fabl"ikalar ilanlan 1 -------------------------
Bakırköy Barut fabrikaların- T Ü R K lokanta ve birahanesi 

da müterakim 378 adet köhne 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil bidon açık arttırma usulile sa- Eöki L ON D R A Telefon: 40227 
tılacaktır. Taliplerin 5 Teşri -
niaani 934 pazartesi giinü sa - Muganniyeler: Hamiyet · Melahat - Bereli kız• 
at 14 de fabrikada ıatınalma Dürdane • Belkis - Fatma Hmımlar, 6650 

ıifortalarıaı en iyi ıuaiUe )&par. HHar Yukuunda ıararları ıllr' al Ye kolayWda 6der. 

Telgrafı İMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

il komisyonuna müracaatları. Saz heyetiı Kemani Nubar - Kemençeci Soıirf, Piyanisı Anjel - Udi 
(634) (6699) 7210 Mımlı İbrahim - Klarnet Ramazan. 

İstanbul Ziraat Bankası satış komisyonundan: 
Sıra Semti Maba lesi Sokafı Claıl Hbı1eıl E•llk HiıHye g6re mu-

N o. 11 No. 11 bamme• kıymeti 
1S43 Beyoilu Bedrettin Yaımak' aıyıraa Aua metrui 42 Tamamı 19 1050 T. L. 
1544 Emin6nü Abıçelobi Çıkmaz tulumba Dllkkla ve ll•ta odı 60/180 1 1520 ,. 
1546 Büylikada Maden Acemköıka Bahçeli ab .. p hane 411 8 1008 ., 
1548 Balat Hacılsa Mabkmealtı Klglr dakkla aıtn oda 1/2 21 500 ,, 
1549 Samatya Saacaktarbayrettia Balıkçıkirkor Kiıir haae 1/2 2 2000 ,. 
1550 Beyoilu Kamerhatua Topçekealer Klğir hane ye dUkkln Tamamı 6 9636 ., 
1553 Heybeliada Heybeliada Karaahk Abıap harap baae ., 1 290 " 
1556 Kaçllkpazar Dımirtaı Kutucular ,. dükkia 1/2 61-63 1000 0 

Kantarcılar 

1557 İıtaabul Balık- Ahıçelebl Limoncular Klglr dllkkln OıtO iki kat 2004/4200 2960 ' " paıan odalar 
1558 İıtanbul Mercan Dayahata• İmameti hanın Oıt katında Klglr oda Tamamı 14 1200 

11 
1559 Heylreliada Heybeliada Eski Değirmen, yeni Çam Arsa metresi 142,50 ,. 9 284 ,. 

Mevkilerile evsafı 1ukarıda yazılı ·gayrimenkullerin mlllkiyetleri bankamız kapıııada a11lı ıartaımı ıuretindıkl ıartlar dılreılnde ve yalaı• 
1550 ııra nu•aralının kapalı ııarfla, digerleri açık arttırma ıuretile 1atııa çıkarılmıştır. 

1543 aıra aumarab11 nakden, diier leri nakden Yeya ıayrimllbadil bonoıiledlr • • 

İhaleleri 28/10/934 Pazar gllnO saat oa döttedir. Alıcıların Galıtada Gümrük ıokağında e1ki Kredi Liyone Baakıııadald Satıı komiıyo
ııuaa mllracaatlan. (6514) 

Okm·ııc ul ar: Ağyezar Ef., Hafız Yaşar Bey, Solis Mustafa F.f. 
Saz tam saat 18 de başlar, ~ 

Ankara Jandarma Umum 
Kumandanlığından: 

--- Y enişehirdeki Jandarma Umum Kumandanlığı Dairesi• 
nin mefruşatı yeniden tesbit edilen esaslarla tekrar münaka· 
saya konmuştur. Eksiltme işi birinci teşrinin otuzuncu Sah 
günü saat on beşte yapılacaktır. Değişiklikleri an· 
lamak ve muayyen günde münakasaya iştirak etmek üzere 
Jandarma Umum Kumandanlığı Levazım Müdürlüğüne mü· 
racaat edilmesi. (6521) 7083 

Eınaf ve Küçük Tacirlere ilin 
lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 

Küçük tacir ve esnafın Oda siciline kayıtları ve tecdidi ka· 
yıtları için tayin edilmiş olan müddet 934 senesi nihayetine 
kadar temdit edilmiştir. Bilahara cezaya m aruz kalmamak 
için alakadarların şimdiden nıenaup oldukları eınaf cemiyet· 
leri vasıtaıile kayıtlarını icra ettirmeleri ilan olunur •• ( 6820) 

Umumi Nefriyatı ve Yazı ı, im Müdürü ETEM iZZET 


