
Yeni Umumi meclis bugün ilk 
defa toplanacak, Valinjn açılış 
nutkundan sonra riyaset diva
nı ve encümenler seçilecek. 

Sahip Ye Baımuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

FlATl 5 KURUŞTUR. 

Ankara nutukları 
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Gazi Hz. dün Balkan hariciye nazır
ları şerefine bir çay ziyafeti verdiler 
M. Titülesku, muhabirimize, muhim kararlara varıla
cağını söyledi. Kabul resminde müzik çalmamışbr 
ANKARA. 31 (A.A.) - R.eiaicımohur Hasret- unda irat edilea natuldan .... ,_ - il9 aJik·dsr 

teri busün Çankaya kötkiind• Balkan itilin hülı.ıi- derietlerin milli -.fan 99fm•fbr. 
metleri hariciye nazırlan terefine bir çay ziyafeti ,,.... Gazi Hazretlerinin ziyafetin ~ ukwwww 
nıiflerdir. Bu ziyafette heyeti ~ - hihholeri IÜl'ekli allutl...ı. alkıtlamn•t - bütm e-
da tehrimizde bulwuıa ec:nııbi matfMı.t mümeuilı..i takdirle üzerinde ciunaJaa hir k • - -··- ol-
de bulunmutlan:lır. muıbır. 

ANKARA. 31 (A.A..) - Reiaicumhur Gazi Mm- Sababm iiçiine kadar devam eden kahul .,._ 
tafa K-1 Hazretleri bugün aaat 14,30 da Yugoalav- minele Balkan nazırlarile Yekill«İmiz Te ecnebi -

fdacaristan Başve ·ili M. Göm 
böş yakında A vusturyaya ve 
Romaya giderek siyasi temas
larda bulunacaktır. 

Tel: { Miicliar: 24318. Yaar itlMi •id.irii ı 24311. 
idare •• ı.la~baa: Z4310. 

Balkan itilafının kuvveti 

Eğer bir gün sulh bozulur
sa bu bizlerin civarında 
olmıyacaktır 

Sa/lıgolunda yap
tığımız lıamleler 

çok büyüktür 
ya Hariciye nazır vekili M. Puriç'i huzurlarına kabul firler araaında ıöriişmeler röse çarpmakta idi. Bilbu-

- buyurmutlardır. • M. Titiileako otelin ReUic:umlıur Hazretlerine mah- = · a Si,....; laali,,.ı aıa aal-uada lngiiiz .e S-yet aefirlerile ayn ayrı §İ 
il. Titulesko•nun ve 

M.Pariçin 
•ayledlği nutuklar 

ümetŞUKRU 

=: ANKARA. 31 (Telef-la) - Hariciye vekili - bU- aaata yak.uı de- eci- mülikatlarda bul.- a 
§ Tevfik Riittü Beyin misafir NLZırlar .-fine diin re- muttur. ıı= 
::: ce Ankarapalaata verdiği ziyafeti takip eden kabul Bir aralık Romanyıınm muht- H.na,.e - e 
E reami o.iyaai büyük bir faaliyete aabne olmuttur. K.a- rile röriitmek flhAlau buldum. Beynelmilel fÖhrel ı.- E = bul ..-ninde müzik çalmaını,tft'. Ancak ziyafet -- . co-amı 2 inci aahif9Diade) __ !i 
iılııııını1D1m1ıııunnnmnuwnuuınuuıamnııınıınnnımıınnıınıııııuınnmı IDllii 

Deniz müzakereleri fle Japonya 1 Gazi Hz. nin 

Japonya harp filolarında 1 
Senelik nutku 

•• ) • • Meclis bugün ıaat 15 te 

musavat o masını ıslıyor ANK~:.P!,a~;:ı'....,..)-B. 
Vaılngton'dakl Japon 

sefirinin beyanab 
LONDRA: 31. A.A. - VaMt-. 

.... mdiftlcliğilw göre Japonya büyük 
elçisi M. Saito gazıetel.,..e nlr.i beyanat 
.......,., J-yanm mua:n- bir luıç 
W>e wfmcl.a ~ ile boıbri mü ... 
'l'llt teoiaine mvvaffwılıı: olduiu bıkdiıde 
...,...n1111 olacağl'RI ııöylemifl:ir. 
VIŞINGTON: 31, A. A. - Japon eefi.. 

.. M. Saito, Japonyarun laciltere, Ame.. 
lilııa ,,. J-a harp filol.n -ondalıııi. 
S • S • 3 uiabet.iui laıldemıılı: ve bu dev. 
Werle müaavi hacimde bir filo yap
mak .ı.u.u.1 .. nclaki kati ir--1..mi teyit et 
mİştİır • 

Sefir Japonyantl\ bu miiaımrtı yapmak 
için fuwn vesait " zammı husuımdıa 
.... türlü imtiyaalar ··-iw .._. ..ı.. 
cluiunu ela ilhe M "tliı. M. Soito '-' 
günkü s - s - 3 niabetindmı Japonya-

- bio- dü.- llf&&ı ........... Japon ' ,...« ,,. -~ y....ı.dığmı lıilclir
.m.ıW. 

Mullhecle ympddığı -. Biııleıik 
"'"-*" s.hıaauhit adalannclan lıazı

ı....ıa iatihk" .... --- ,....,.. 
-.i.,ti. fabt ta:ryoırel<r yÜzİİndea lıu 
f..,....atin bogün ab niyeti L 1 ...... 
br. 

Sefir, Japonymım ...... ,den --ı 
deniz kuvvetlerinin hatta büyük mir)u
C., ualt...__, ialıemelrtedir. F..._ o 

Jop Q& -'iri._ ır... 
-- F-. ltalp, ffolında, Al-
amaya "" Ar;-in dm rlwmın na• 
W'I ililare e1 • .,.,..,"N Mtemeldf'dir. 

Diğer ta-aftan ııefir, bu clevletleria 
Jap.ywn ııiabeti derec '"· ıe t.aclar do
._,ıennı artmnııık için talepl<rcle bu
lumıbilecelol ıWi, bunun o clevlelıler için 
lıir milli ba,.iyet menı...i. olıduC- ila· 
Ye etmit ve cleoıU.,tiıı iri: 

".ı.ı-ı lııaıllu büküa,,,ef ±1 bir talepte 
balunduiu lnNu•-da mütı.Hııtir Soa 
aWıferia dahili kan.,lrbiı ve Nibatl« 

(Devamı 2 inci aahüede) 

• 
lzmirde bir suiistimal 

İskandan 35 bin liralık bono çalmış 
IZMIR, 31 (Milliyet) - ülı6ndo

lıi k......Ian 35 itin liralık miiı-lil 
6on01Unıaı Oftnldığı 11örülmiif ,,. dar
ltal taltlriltata batlannuftır. E•ln mii • 
ae katibi nuoret altına aluınuftır. l lıi 
.,,.luzdQfUWI da l.tanbulıl11 IHıltınılıdı

ları anlcıtıl-ftır. 

llti •n• ..,,,.1 ilen• böyle dört bin 
liralık bono rcduıftllftı. Bu İfte de kim 
lerin alalı.... olup olmıulıiı .,,.Gftırı • 
lı70r • Satılan bonolardan bir kısmı 
burada, bir lıumı Trab:ıum Ziraat ban 
ltaanJa bıılunmı., ,,. lıaraJlll la'6ra/ • 

"' mııiamat .-ilmi,tir. 

Eooellri P,, Ankaraıla açılan 1934 sanayi..,.~ ait intibalar: 
Yalıarula BQf11e/ril Tür/riye 1, Ban/um pavyonunu ge~bıı, 'lf'Jiula 
BQfll•lril -tlnma .;jylüyor ile NrgÜ/e oerilen Ualıtm dinliyor. 

il. Meclisi ,........ -ot on befte tlör
diincü iftİmalna batbyacalct1T. 

Reiakrmı/aur Hazretlerinin .öyle • 
Jtetelden -elile nutuk dinlenJilııten 
eonra cli_,ı rİ)'aHt intihaplan J"G • 
pJacalıtr. Encü....,. intiltc.batı camCIJ'
tJıın .,.,,. pcu<rrlui toplantuuula .t. 
calttır • 

Mösyö Gömböı 

Yakında Viyana ve 
Romaya gidecek 
BUDAPEŞTE, 31 (A.A.) - Gaze-

e.ler, -ral Gömbötfuı yak•" 
Viyana Ye Romayı 
siyaret ...ı..c..;in 

7ezmekt~~ .. ,... ....... ,. 
._,ideViy...,.ag 
der..ı. A.YIUlbarya b . 
.-;li M. Schu.och 
nigi ~ edece' 
.., ~ gÜnÜ Re 
-ya ~ede 
.... iki _,... Ü 
ırün •ada kelecwk 
br. 

Mumaileyh, aey 
yoıbatinden avdetin-
de m•van mıec:- il. Gömböf 
IYi hariciye -.CÜ-
~ MacarİIWun harici ~eti 
hakkında bir r- Yel ı ceL:tir . 

Lelt - Yagoala11 do«luiu 
BELGRAT, 31 (A..A.) - Leh. Yu

..,.ı- birliii, ld. GömbötOin V..,....a. 
11 ziyaretinin Leh - Yuc.,.lav da.tlu
i- indirilmif metwn bir darbe ına
Jııi,..tinde Qfduiunu ili.n etme.ktodir. 

Birlik. azmı bir karar euret.i ka
bul etmit Ye bunda Macar b .. vekili· 
nin l .ehiatam ziyaretini "ekbib eyie
miftir. 

Fırkagrupu 
Dün toplandı 
Kazım Pı. H:ı:. nin Meclis 

reisliğine ııamzetliği 
ittifakla kabul edildi 
ANKARA, 31 (Tel~f-la) - Frr-

lra grupu bo.gün aaa.t - ı.e.te llmet 
P........, riyuet>nde toplanm-ttır. U
mumi riya.&et divanı tarafmdan Büyiik 
Millet Mecliai rei.ailiğ>- namzet rö. • 
teri1- Balık .. ir mebllMI Kis- Pqa
Dll' namzetliği ve umumi riyuet cliva 
Dl tarafmdan Cumhuriyet Halk fırka
• grupu reia vekillerine nunzet rö .. 
terilen Tekirdap ınebuau Cem.il ,,.. 
Çankırı mebuau Abdülhalik Beylerin 
iatihaplaru müttef"akaa kabul eclilmit
tİr· 

c-il Beyin nıOaliğinde miizaı.
"8 cin..., cıılunanık M<llet Meclisi re
ia .eL:illikJerine id&J'e amir ve katiplik 
!.erine DAınzet röoterilec:ek zevat ile 
l"'P idare loeyeti azası MÇilmiflir. 
Reia yekillerile İd&J'e İımirlerine eo.ki 
reia Yek.İlleri ile idare ünirlerinin tek 
_. namzet gi;;ota ilaıeleri kanrl"fb· 
nlm•ttır. Katipliklere gelince; fırka -
da vazih. alan Ziya G ..... ber Ye Avru 
Beylerin yerine Menin mebuııu F e • 
ril Celal ve Konya mebuau Nanli za
de MW<affer Beylerle diier katiplerin 
telaar namzet gö.ıerilıneleri kararlq 
mıttır. Seçilen grup idaN heyeti aza -
., fWllardır: 

Dakar (Adana), Ruih (Antalya) 
Aziz (Erzurum), Abdülhak (Erzin • 
can), Kılıç Ali (Gaziantep) Ihsan Pa 
p (GiNoon), Fuat Bey (Kırlıı:lareli) 
Hamdi (Ordu) Raainı (Sin.a) Beyler
dir. 

M. Puriç .. •· Titiiıla•lıo 
Eooellri -...,, Anleara Pala.ta Balkan lıorueyi ar.alan fe

re/ine Hariciye V elrili T evlik Rüffii Bey tarafından bir ziya/et 
wriltlifini ile ba ziya/ette Teolik RÜflÜ Beyin, M. Maluimosun 
M. Titııluconun oe M. Pari~'in birer nutalı -'iylediğini yaun.;. 
tık. 

Hanay. V elrilimizin ve Jf. Malr.imoaım nutuklarını Jün 
fteftetlilı. Bugün de M. Titulaconun ile M. Puriçin nutalı.\ınnı 
dercetliyonız. M. Titalaco Jetli ki : "Cumhariyet bayramında 
gördüğümiU manzara bizi müteheyyiç etti. Ve utikbalin ne /ıa. 
dar asil Türk milletine 11e ona ~fl Nmmi bir dodluk baliye
rek makatlderatlarını onun malıaJderatırıa bağlayanlara ait ol
dııiuna bize öğretti ..• Balkan itiltilımn kıymet oe mGnaaını laiç 

, 1 bir zaman dün Anadolu yaylasında ~an olduğu kadar ruh. 
1 lan da ayni derecede aydınlatan bir p,,_,m po'lan alhntla an

laılığun katlar anlamam.,hm . ., ,;. 

Nutukların metinleri 
M. litalercu eneli dcvt Ya

pav doMeti reiainin feci aurette kat 
lindaa duyduğu el-a'-i eö,i d'trt
_,. dwnittir ki: 

- Bir fikir yolunda ölenler bhra
a.ndırlar. Ve onların v ... iyeti fU tek 
kelimeden ibarettir: Devam ediniz. 
Bunu bayatta bulunduiwnuz müddet 
çe hiç dunna.dan yapacağız. 

M. Titulflco bili.hara Cumhuriyet 
ba::rr- müna.ebetile yapılan mera • 
fh:d- heh.....,iı 11ııe panlan aöyL.sıit... 

1 

Görcliifümiiz manzara bizi müte
heyyiç etti. Ve istikbalin ft<' kadar ,.. 
eil Türk milletine Ye ona kartı ....U.. 
mi da.tluk bealıyerek mu&add-atla • 
nnı oaun mukadderatına bağlıyanla • 
ra ait olduğunu bize öğretti. 

Dün bize, topraklannızı ona do • 
lı:unmak ciiretini röeterecek herhangi 
bir kimaeye kU"Jı miida f aa edecek olı; 
parlak ordunuzu ıröetermekle kalma -
dmız, ayni zamanda ...U. hidim kıl
clıiuuz bataiz kuvvetlen tedarik ey • 

(Dı 2 inci eahifede) 

Yumurtala.rın kontrolu 
da bir mesele oldu 

Yumurtacılar kendi namlarına heyette 
bulunacak mümessil için ne istiyorlar? 

Odada gürültülü bir toplanh 
Yumurta ihraç nDaınnameM 1 et -

riniaaninin 24 ünden Wb...- tathilt 
aahuma ırirecektir. btanbul ljmanm
dan ihraç olunacak yumurtaların kon 
holünü yapıınM üzere tetlı.ili icap e
den heyete, yumurtacılar ıuınuna it· 
tirak eedc.ek murahhaam ıoeçitme.i için 
T~ od&unda bir toplantı yapılmıt 
br. Fe.kat riirüJtillü ve miina.lı:ıqalı 
reçea bu toplantıda bir anlatma te -
min edilan-niıtir. 

Yumurta tacir - ilıracatÇ>lan ken 
eli namlarına ittirak edecek murahha.
- miina.Yebe ile oeçitme.ini imtemek
tedirler~ Niz-=-eme mucibinoe yum.ur 
ta ihracatçılanndan lbralMm Bey in -

1 
tibap eclilmiı&W. 

Y-..rt.a k-...1 lao) ··- Taca• 
ret odaendan bir~ ek pmia de 
tayini icap .unekteclir. Oda, bu eka
peri 1-ıiiz tayin etııa&nittir. Yunuır • 
tacılar, elr.aperin tayininde kendi mü
talealannın da almmaamı i.temekte • 
clirier. Bu iotelderi kabul eclilmecliii için 
Türkofia merkezine müraca&l etmek: 
üzere bir rapor bazmamaia baılamlf 
lardır. 

Diier taraftan lnmtrol heyeti ....... 
lii;_, Türkofia ı.tanbul f'llı uw..!
Şefik Safi Bey intihap edilıınifl.ir. Bu 
ihtilaflı -relerin Türkofioçe halle • 
dileceii umulmaktadır. 

,IUlllWIHllUllUUllllHlllUlllllllDllWMIUH•aaıını11111111111111n" 

~ KATRAN KAZANI ---------------= -= -------------
1 ----= -= = 

1 -= -----::::ıı: 
§ 

Yüzde yüz telif bir romandır 

Bütün duyguları 
Bütün görüşleri Yerli' dir. 

~<s~ j ~ 
~ -~ Hepimizin 

Romanıdır = -:.. = --Çünkü Katran Kazanı ~ 
yaşanılan •• yaşan1lmıı a 
olan ı:ı:brap, sevgi ve E 

aergüzeştlerin § 
romanıdır. E -Hiç tereddüt etmeden deyebiliriz iri, Katran ~azam y~ n~~ § 

)lal meu.iminin en büyük, en muuallalı, yer/ı ile edebı • ...ntlır. 5 
Bu aer bundan ev11el hiç aöylemnemİf duygu, HZlf :; 

11e ııörü,lerle doludur. =: 

' ıını1111111111111111111# 

• 



2 MiLLiYET PERŞEMBE 1 TEŞRiNiSANi 1934 

T ı R IHf TEFRiKA: 176 HARİCİ HABERLER 
ve Terakki! Alançuko hududunda 

(BAHAEDDiN ŞAKlll BE.Ylll B~T!CI VUIKALARA CiOUJ 

A 
Herluıkla~uzddıu. b .. 

1
.. d dJ.- Y-b: A. c.t Ufacık bir kibrit vahim bir 

ltı ay ıçın e u una a a on eş en .., •• 
fazla müslüman öldürüldü keşmekeş dogurabılır 

Meğerse sabahleyin vaka mahal· 
!inin etrafında.ki evlerin birinde o
turan iffet ve asalet sahibesi bir 
Türk kadınını şehit etmesi üzerine 
bir milis neferinin kendi kendini 
yaraladığı tahakkuk etti. işte bu· 

<.; nıınla kollarını büyük bir kıtal İ· 
çin s~amış, hazırlamıt olan alice
nap ( ! ) vatand~larımızın tehey
yüç ve galeyanı bir dereceye kadar 
sükunet buldu. Bununla beraber sa
bahlevin ortaya çıkan bu habere i
nanmak istemeyenler çok oldu. 
Hatta o gün umumi mecliste aza· 
dan M. M;ıı,.,r-.: ki~~ .. =~ .... ~ r•'-·-- 1 .. t ... 

lıtmlann irtikap ettikleri böyle bir 
cinayetle çanakları ıurınax ıster· 

lerse, sonwıda zararm ucu gene 
kendilerine c!.kunacağını müteaası
bane bir lisanla aöyledi. 

lslamlara isnat edilmek istenilen 
bu iftira günlerce ftftlhtelif renkler 
a1arak gazetelere sermaye oldu. 
Halbuki neferin kendisini cerhetti
ği bıçak vaka mahallinin yanı ba
şında bulunan Ağa camii makbere
si içinde bulundu ve muayenesi ne
tiC'e.inde o bıçağın milis mutpağm
da kullanılan bıçaklar.lan olduğu 

anla,ıldı. islim kadmmm da o bı
çakla şehit edildiği meydana çıktı. 

Meselenin bundan ibaret olduğu 
konsoloslara kadar aksedince istin
tak heyeti ifi artık gizlemeyip niha
yet memleketimizi kasden nte•lere 
vemıeğe cüret eden bu müfsit heri
fin kendi ikrar ve itirafile kendini 
yaraladığı hakikati meydana çıka
rıldı. Buna binaen dört bef gün ev
vel umumi meclis azasından Karni 
efendinin riyasetten keyfiyeti isti
Zllh etmesi üzerine hükiimet reisi 
Papa Masroroki milis neferinin ba
zı aile meselelerinden dolayı ken
d;ni yl'\raladığını resmen beyan ve 
vaka gece~i Hıristiyanlar tarafın
da~ yapılan hareketi takbih etti. 

Bunu müteakip muhaliflerin re
isi Venizelos ki vaka gecesinde en 
çoğu kendi fırkası mensuplarından 
bulunmu~ olan erbabı kıyama kar
tı "sabre~in, bir ..,y yapmayın, ls
lamlarm bu harekatı evvelden tas
mi.m olunmuf şeylerdir.,, gibi asıl
sız yalanları ortaya atmaktan geri 
kalmamıştı, hükfunet reisinin ifa. 
delerini teyit eder bir nutukla VU· 

kuu hali takbih ederek o da teessüf 
beyan eyledi. 

Halbuki hakikati hal büsbütün 
başkadır. Bu yadigar milis neferi 
sokağın bir köteıine çekilere!ı: ya
ro.larının ancak birisi bir parça ka
namak suretile ü2erini, daha doğ
rusu elbiselerini bet altı yerinden 
paraladık-tan sonra sokak ortasın
da bir ölü gibi yatar. Batına hıris
liyanlar toplanarak: "seni lslam
lar mı vurdular?., diye sormaları
na cevaben bir kaç dakika sonra 
can çeki~irmit gibi ağır bir sesle: 
,,evet, beni uzunca boylu esmer bir 
İslim yarladı ! ., der. Bu suretle ha
yatı umumiyeyi fesat ve fitneye dü
!Ürmek istemesi dikkatle dütünü
lürse o zaman ~ vazih bir surette 
1tnlqdır ki neferin bu hareketi aile 
meselelerinden değil, Sisam kıya
mı üzerine türlü türlü yalanlarla 
vaveylalarını göklere çıkaran Yu. 
17,an matbuatının husule getirdiği 
galeyan ile vatanımızı muhafaza 
edecek olan milislerimiz dahi öfke
lenni bizden almağa koyulMUf ol
malarından ileri gelmiftir. 

Bu gibi hadiseler hiç eksilmiyor. 
Son altı ay zarfında bütün adada 
on be,ten ziyade masum islim kat
ledildikten bafka bu ay zarfında 
da bir iki ay içinde bir kaç kiti ya
ralanmıt, üç kifi de hançerle tehit 
edilmittir. Biçare lslimlar namus 
ve hayatlarını nasıl muhafaza ede
ceklerini bilmiyorlar. Herkes bü
tün emli.k ve a.karmı hıristiyan kom 
9ularının gii.sip ellerine bırakarak 
memlek,.tin içine çekilmeğe mec
bur olm~tur. Şimdi büyük bir fak. 
ru zaruret içinde Y~dalar . ., 

"Girit adanndaki Osmanlı hu
kuku hükümranisinin muhafazası 
maksadile Suda adasrnda müna11ip 
bir askeri müfreze kalması İngil
tere tarafından teklif edilmifse de 
Clemenceau'nun Fransa namına 
mezkur teklifi reddettiğini itittik. 
Eter bu doğru ise ve sizler de 
münasip görürseniz, hürriyet ve 
müsavat hamisi oldu&u iddiumda 

bulunan Fransanın Başvekili M. 
Clemenceau'ya hariçte hazırlanan 
ve bu cihetle bütün bütün mahvol
mak üzere bulunan kırk bin musi
betzede islim namına Oeuvre gaze
tesi marifetile namımıza arzı teşek-
kür d. . ( ') e mız •• 

Filvaki adada yirmi, otuz nefer· 
den ibaret ecnebi bir müfrezenin 
kalması kırk bin lslimın hayatı is
tikbalini temin edemez, fakat hı
ristiyanların cinayetler ika etmek
teki cesaretlerini oldukça kımıağa 
hizmet ederdi. Bir de İslamlar için 
bulundukları yeis karanlığı arasın
da küçük bir ümit nuru tetkil eder· 
di. Giridin Yunanistana ilhakı za
manı gelince mezkilr müfreze de 
kaldırılırdL Biz doğrudan doğruya 
kendi imzamızla M. Clemenceau'
ya yazacaktık. Fakat bununla hıris
tiyan vatandaşlarımızın adavetini 
celp ve davet edeceğimizi düşün
dük, bilmecburiye yazamadık.,, 

itte bu suretle Giridin Osman
lı devletinden ayrılması için icap 
eden hazırlıklar büyük devletler 
tarafından tamamlanmış oluyor • 
du. Osmanlı devletinin bu tehli
keli anlarında Selanik merkezi u
mumisi faaliyetini azami derece • 
de arttırmıf, "Şilrayi Ümmet., ga. 

zetesi de 15 haziran 1908 tari'!li 
nüshasında Selanik merkez l:u~an· 
danı Nazım Beyin vücudünün or
tadan kaldırılması lazım gelece
ğinden açıktan açığa babse.liyor· 
du. Halbuki Nazım Bey o tarihten 
evvel Selii.nikte vurulmuştu. Bu 
ha.liseye dair Parise yazılu bir 
mektupta deniliyordu ki: 

"Onun · • rulduğundan malu
matınız olmadığı anlaşılıyor. Fa
kat Nazım Beyin vurulduğunu 15 
hazirandan evvel haber 7mak İ· 
çin (en doğrusu haber vermek} 
için vakit dardı. Nazım Bey VU• 

ruJduktan sonra lstanbulda Hami
diye hastahanesine gönderildi. Şim 
di oradadır. Hem de maatteessüf 
yarası pek hafiftir. Fakat zararı 

yok. Biz vurur olduğumuzu g;')g.. 

terdik. Artık onun hayatile u,ema· 
b arasında fark yoktur. 

Nazım Beyin vurulduğu lst,uı
bulda o kadar ehemmiyetle telak
ki oluıunuf ki Siıamda bacağın
dan vurulup keza Hamidiye hasta
hanesine ya.tırılıuı lsmail Mahir, 
derhal Selii.nike azimet için emir 
almıttır. Maiyetinde hassa ordu
sundan yirmi beş kiti var. 

Manastırdan topçu kumanda· 
nı mirliva Mustafa Kerim Paşa 
ve Selii.nikten gene topçu kuman· 
danı Hasan Rı:;ı:a Bey kardetleri
mizi lstanbula gönderdi. Bunlar 
bizim için pek kıymetli birer VÜ· 

cut idi. Şimdi ikdam gazetesin • 
de okunduğuna göre Mustafa Ke. 
rim Pa"'· Hicaz hattının Medine
ye vüıulü resmi küp.dmı icra edc
t.e" neyete memur olmUf·-

Garip fCY, henüz hat bitınedigi 
halde fimdiden resmi küfAlÇı gön
deriliyor! Paşanın izalei vücudü 
ıçin bunun bir vesile olması çok 
memuldür. Hasan Rıza Beye dair 
iu: çıt yok. 

Nazım Beyi vuran bir zahittir. 
Manastırda polis müfettiti Hüse
yın Sami de tepelendi. Edime va
lisi ve müşiri Nasır Paf&Jlln da 
parça parça edildiği mesmu ise 
de henüz teeyyüt etmedi.,, 

-Bitmedi-

Deniz 
Müzakereleri 
Ve Japonya 

(Bqı 1 inci aalıifede)' ..,._ 

nmaheclenin İmzan neticesidir '"° Japon. 
yansı iracleoi timdi ••olmaz bir ıekil 
alınıthr.,, 

Sefir lncikere ile Amerikmmı, Japon
y-m mü .. -ı hııWanı tauıyacakiannı 

ümit ebnelı.te ve o zamMl Londra müza. 
loereleri, bir çek har. uzayabileceğini 

<lütiinmektedir. ZOra, müsav.t prensibi 
kabul edileceğ-İne göre, bunun bıh:ıkku
ku için li.zımgelen usuller mütelıaımslar 
..-asında uzun müzakerelere yol açacağı 
ve müza:lı:cnler --.mda Japonya toni
iato müıaV11tı tanımak şartihı. anlapna
bn kolaylafbrnıaya miiaait oltıcıaktır, 

Japon Hariciy~ nezaretinin selahiyettar 
bir memurunun mühim beyanatı 

LONDRA, 31 ,A.A. - Japonya Hari- ıattn hemen bitmiı olduiiunu teslim et: 
ciye nezaretinin si.laiıayettar memuTU md<le bcr.ıber, bu ahı verişin temın ede· 
M. Ahnau Nevı Cll!'O.ücle gazeteıinin ceği kiı.Tdan ziyade, Japonlann V<ladivoı· 
Tokyo muhabirine hül:..men demittir ki: tok mıntakasmdaki Ru1 askeri tahtidab· 
"SovyetMançuk.a hududu üzerinde vazİ· na ehemmiyet vermekte olduklarını giz. 
yet aalinı ve sakin olmaktan çok uzalrtıT.. !ememitti:-• 
Çok koııkarun iri, ufacık bir kibrit, va· Japonya payiathtı ile baılıca ıehirle
bim bir keşmekefİ mucip olabilecektir.,, rinin daimi surette Ru• tayyarelerinin 

Vakıa M. Amau, §arkı Çin demiryolu· tahdtdi altmda bulunduklarını hatırlat-
nım aatm ahnmaaana müteaHik müzake- mııbr. 

Pavliçin iadesi 
Fz lnsız maslahatgüzarı ltal 
yaya müracaatta bulundu 

ROl'vIA: 31. A.A. - Manilya istintak 
hakiminin talebi üzerine Hırvat teU.ı· 
çilerinderı Paveıliçin iadesi için Fransız 
ma.alahatgüzan hiikiıır.ete müracaatta 
bulunmu~tur. 

BELGRAT: 31, A.A. - Gazetelec 
Manilya cinayeti hakkında yapıılan tah. 
lı:i katamtiteallik F ransrz memhaındaıı 
gelen haberlere uzun sayfalar tahoia et. 
mclcte ve senelerdeıı4>eri Yugoslavya 
toı»·aklarır.da yapdmıı olan auıikastler. 
den haılıca meı.-ul olan Pertchevitchin 
cezalandırıltna$ıDJ istemektedir. 

Çingeneler 
Hindistanda bir krallık 

tesis etmek istiyorlar 
V ARŞOVA: 30, A.A. - Ldıistnn çin· 

gencleri ikinci Mi§eli i>.:ı sene müJdetle 
yeniden kral intihap etıniıJerdir. Gaze. 
tel...., nazaran, çingenelerin reisi Hindis
taııda bir •mgene krallıırı teıis niyetinde· 
di.T ve bu ~satla lngiıtere hariciyesile 
temas edecektir. Çingeneler Hindiıtana 
c?öncbilmek ba!drwıı satr.1 lllmaya bile ha
zıldırlar. 

1 Harici küçuk haberler 1 
~ ı ayyar<:ca Melroae'wı Londra • l'tıeı

burn müsabakası handikapını kazamna. 
ıı çok mubtan .. olduğu beyan edihnek· 
tedir. Zira mnn>aileyh, müsabakanın ga· 
lipleri olan Scott ile Campell Blackdan 

41 saat evvel hareket eımiıtir. 
• Ker tiden gclea · br telgrafta, Co

nea ile Vall<>••n bir bç """Uiıl< tevak.ku.f. 
tan a:mra aktam üzeri Bağdata hareket 
ettikleri bildiriliycır • 

* Bavy°"'a çiftçileri murahhas heyeti 
M.Hitlenn maiyet memurlar:mclaıı biri b 

rafından kabul edilerek metalibatm.ı diıı-
1eawı ve muiealcııben dalwiye tıeza&'etin· 
de aevkolunmuıtur. 

• Niyaui\latta Zaımhez üzerinde yapı· 
lan köprü bitmiıtir. Bıı köprü 2 1/4 mil 
uzımlu&undadır ve herhalde dWıyanın 
en uzun köprüsü~Ur. 

* lng-:.ıiz pa-lamento izasmdan mÜ· 
rekkep mohelit komisyon, yeni ıçtima 
devrer..nin açılmaımm ertesi günü yani 
22 teşrinisanide Hi.ndisian kaınwıun eaa· 
•isinin ıslahına mütealtk bir rapor neı· 
reılecekti:r. l\1aamafi.lı M. Çueç>ıjrı Oda· 
re etmekte olduğu sağ cenah müntehası 
muhaliflerinin pa-f"lllbe günündea iti· 
baren hük\ıınetin projesi hfakkmda A· 
vam kamarasında müzakerata yol aç.aca· 
ğı ve proj'>nin hatti komiayon tarafın· 
dan tadil cdihnit olsa bile alefhindo 
mücadele eclec.oii zamıoltam>aktadır. 

* Fransız Ticaret ve ......,yi nazırı 
M. 1...ar;ıoureux, Fransa ile Sovyet Rusya 
arasmdaki ticaret miibaıleleleri meaelel,.. 
ri:ııi mahallinde tedci:k etmek üzere yakın 
da Moıılı:o-ya ıitıııeK taoavvunmdad.T. 

• Amcrilı:acla İ! için ya:rclım clilemeie
l'elen "açlık yiirüyü~çüleri,. adeo bir 
gnıp, Hu-tson köprüsü üzerinde zabıta 
kuvvetılcı ıle çarpıpnıfbr. 

Y iirüyüşçülerden 20 kiti yaralanmıt 
ve buıılardan 12 ıiıııinin b..tahaneye kal.

. ıdınlmalarma medıuriyet hasal olmuttur· 
.,., ... ,, ,.,_ edüma§tir. 
Zabıta, mitralyözler ve pz bomba

larile bunlan ı.-ıı1amaia hazırlanmıt-
tır. 

Yeni bir prenses 
ISTOKHOLM: 31, A.A. - lıoveç ve

liahtinm büyük oğlunıın :ııevcesi Pren· 
ses Sibille. bir krz çocuğu dünyaya ıetirw 
mİftlr. . 

Avusturyanın Irak ve İran 
ıefiri 

ISTNBUL: 31 A.A. - AvuHuryamıı 
•)"nİ zananda Irak ve Iran a<iiıri bul.
Ankara aefn M. Kari Bubeııııer, Şalıin
tah hazretlerilo tnıık KnW bmretlerine 
itimatnamelerini takdim etmek üzere bir 
iki gün evvs .ı.taalnıldan Jı..eket etmit
ti. Se&r cenaplan Bağdata Vlll'DUf -
krala itimatn.netioi venniıtir. Biritaç 
güne kadar Irma azimet edec..ı< Te ge
lecek ld.nunu..,inin bapnda Anbraya 
avdet ebT;, buiunacaktw. 

M. Barthou'nun vasiyeti 
Paris, 30 A.A. - Miimoeffa bmiciye 

l1llZll'I M. Bartlıoo, vaaiyetnamea!e bazı 
hususi hibeleri icra eylemek §'lriile bü
tün malını F .ranaız akademisine vermİf
tir. Kendisi F~ız, al<aı!mıisi azasm
.ı.., idi. 

İngiltere de 
Orduda tahrikat yapan

lara karşı tedbir 
LONDRA: 31, A.A. - Avam kamara· 

aı, ordu ve donanmada tabMıkat yap<nağa 
cüret edecekleri cezalandJTacak ve bu 
tahrikata mani olacak tedbirleri tiddet
lendirmeğe matuf kanunların mfu:akere
..i!e m<:ş.guldür. Muhalifler, hükümeti, 
hürriyeti tahdit ile itham ederek bu ka· 
nunlarm iiddetle aleyhinde bulllltuyor-
lar. . 

Silô.hılan azaltma meselesinin müzıa· 
kereoi1 muvakkuten 8 tcırinisaniye tecil 
olunmuıtur. . 

Bavuldaki ceset 
Katil bulundu, fakat C( za
landırılması mümkün değil 

LONDRA: 31, A.A. - Maile Brig
hton cinayetinin faili kim olduğu mıla· 
şılamaıruştır. F..ı.at kaııdiıinin cezalandı· 
rılması katiyen miimkÜ!ı olaınıyacaktr •.• 
E .. nniıng New"e göre zabıta, maktulün 
naşi üzerınde bulunan bir kağıtta ismi 
yazıılı okın katili tanımaktadır. Fakat 
l.ngiliz kanunları mucibince kendisinin 
cezala.ndr.ıl.masma imkan yoldur. 

Çünkü maktuliiıı ceaeti kı I"""' yan. 
mıı olduğundan zabıta, ne parmak izleri
ni bulabilıniı ve ne de hiMyetinin tes· 
bitine yanıyacı.k alametleri ke!fe:lebil· 
mişiir. Şu halele maktulün hü•iyeti, fen. 
ni eurette teabit edilemediğinden katilin 
tecziyeti mümkün deği:dir. ....., _____ _ 

Berlinde idam 
kararları 

BERLIN: 31, (A.A.) - Halk mah
kemesi, eond>i bir devlet menfaatine 
casusluk ebnekle müMelıim müteaddit 
eşhası idama m:.ı.kiinı ebnİf ve bir çok· 
lan baklanda da muhtelif haıpia cezası 
•·enniJtir. Mahkfun olunanların inni 
mahrem tutulmaktadır. 

Ankarada mühim 
Kararlar verilecek 

(Başı l inci sahifede) 
~ey içtima.mm vardığı ve varaca;ı ka
rarlar etrafında henüz bir teY söyle
mek zamanının gelmediğini beyan et• 
t". Ve Ankara müzakerelerinin büyük 
ehemmiyetine i;.aret ederek mühim 
kararlara varılacağını ifade etti. 

ANKARA, 31 (A.A.) - Yugos
lavya Hariciye nazın M. Yevtiç, cuın· 
huriyetin on birinci yıldönüınü ve 
Balkan itilafı konseyinin içtimaı do
layısile Hariciye vekili T-fik Rii§tü 
Beyefendiye &§ağıdaki telgrafı gön • 
denni§tir: 

Hariciye vekili Tevfik Rütıü 
Beyefendiye 

ANKARA 
Tü.*iye cumhuriyetinin on birinci 

yıldöniimü miinaıd>etile, uil memle
ketiniz hakkında en pmjmj biuiya • 
tımm kabul buynılınumı rica ederim. 
Bu mü ne wöetle Balkan &tili.fı azuı 
devletlerinin aaliı.lıiyeltar müm""'I • 
!erinin hükfunet merkezinizde konsey 
haw.de toplanarak bu devletleri hlr • 
birlen- bağlayan derin ve aanılıınaz 
tesanüt lıialerini izhar eylediklerini 
söylemekle pek zi,..de bahtiyarım. 

Şahsen hu mühim içtimaa iJtirik 
etmek imkinmı buhuna.clıiımdan do
layı da aon derece müteeaairim. Kal • 
ben aizlerle beraber olarak bir t.,..... 
nüt ve aulh eseri ..ı- Balkan itilafı· 
nuzm mütezayit bir ...... tı.e inki1&fı 
ha.kkmcla ıamimi temennilerde bulu-
nurum. 

YEVTJÇ 
ANKARA, 31 (A.A.) - Hariciye 

vekili Tevfik Rüştü Beyefendiyle Bal· 
loan itilafı kanaeyinin hali hazırdalıi 
reisi M. Maksim09, M. Y evtiç'e aıait· 
daki telgraflarla cevap vermiflenlir: 

Yueoslavya krallığı hariciye nazırı 
M. Y evtiç Hazretlerine 

BELGRAT 
Türk milli bayraını münuebetile 

hi.aaiyatnnu:a İ§tir&kinizden derin -
rette mütebaaais olarak hu huauat& 
ifade h~lan doatane ve hararetli 
kelimelerden dolayı en umimi tetek· 
kürlerimi takdim eder ve il<i memı... 
ket eraamda mü...- do.tene .... aıkı 
teşriki meuinin istikbali hakkında 
aletli bir iman bealiyerek -b devlet· 
lerine aarsdmaz d0$l:luğumun temina
tını tecdit eylerim. 

Tevfik Rüştü 
Yu.go.ıavya krallığı hariciye nazın 

M. Y evtiç Hazretlerine 
BELGRAT 

Ballauı itilafı koon>eyi. Tü.-k milli 

• 
I smet Pş. Hz. nin teşekkürleri 

'ANKARA, 31 ( A.A.) - Cum huriyet yıldönümünü kutlulamak 
inceliğinde bu~unanlann hepsine ayrı ayrı cevap ve tebrikte bulun· 
mak imkanınzlığından ötürü Başvekil Paşa Hazretleri teşekkürlerinİll 
ibliiğına Anadolu ajansını tavsit etmiştir. 

Ordu kıya/ et nizamnamesinin bazı 
maddeleri değiştirildi 

'ANKARA, 31 (Telelon,!.ı) - icra vekilleri heyeti ordu kıyafet ka
rarnamesinin bazı maddelerini taJ il etmistir , 

yeni tadile g5re, ihtiyat ve mütekait 'zabitler bayramlarda, evlen
dikleri günlerde ve resmi surette vuku bulacak askeri ziyafet ve da,. 
vetlerde, resmi surette çağrılacakları diğer askeri merasimlerde askeri 
üniforma taşıyab,~·eceklerdir. 

Muhabere zabitlerinin yakalarında koyu mavi çuha üzerine sarı 
telsiz işareti, demiryolu zabitleri koyu mavi çuha üzerine san lokı> 
motif işareti bulunacaktır. 

Tayyare za~itleri resmi günlerde ve ziya/etlerde beyaz. gömlek Ü· 
zerine siyah boyunbağı takacaklardır. 

Bir kamyon devrildi, bir kadın öldü 
GiRESUN, 31 ( A.A.) - 21 yolcu ile Karalıuardan Girewna gel· 

mekte olan bir kamyon Asırlık köyünün bir kilometre ileri.inde yol
dan çıkarak dereye yuvarlanmı11 kamyon parçalanmıftır. 

Yolculardan bir kadın ölmüf, iki kadın, bir erkek te ağır nırette 
yaralanmıştır. Yaralılar hastaneye kaldınlmıf ve şoför nezaret altına 
alınmıştır. __ 

Bulgar kralı treni idare etti 
SOFYA, 31 ( A.A.) - Pazartui günü Varnaya gitmekte olan kral 

Boris ve prens Kiri•~ hamil bulunan yolcu treni Strajut iatasyonwui 
yirmi iki kilometre kala makine te kerleklerini.n yağ kutusu ateş aldı· 
ğından durmuştur. 

Bu hadise esnasında makini.tin de parmakları yandığından en ya 
kın istasyona kadar treni biz.zat kral götürmü1tür. 

Bulgar ajansı, bu hadise üzeri ne çıkanlan her türlü fQYÜılan tek· 
zip etmektedir • 

Nutukların Metinleri 
(Başı 1 inci sahifede) 

!etliğiniz muazzam ina&n kaynakıru da 
göıterdiniz. 

Ve hilhaasa, bize TW.kiye cumhu· 
riyetinin büyük tefinin idareıi altuı • 
da uıul, mesai ve kana.atkarlıkla na • 
aıl zamanın boyunduruğundan kurtu· 
lunabileceğini ve nasıl onun bir met
bu ikem bir müttefik lmJöne getiri· 
lehileceğini ı;österinliniz. 

Balkan itilafının kıymet ve miuıa. 
sını, hiç bir zaman dün Anadolu yay. 
!samda. eıyalan olduğu kadar nıhla.
rı da ayni derece aydınlatan bir gü • 
neıin ıualan altında anla.dığan b • 
dar anlamaırutlnn. 

Raınen Hariciye Nazırı bililhara 
aulh ha.kkm:daki çalıpnalara naldik ... 
liıım ederek demi,ıir ki: 

Sulha malik olmak için yalıuz onu 
söylemek kifayet etmez, onu t...ia et. 
mek te lazımdır. 

Sulhu tesis ebnek, öyle bir askeri 
kuvvete malik olmak demektir ki su! 
hu bozmak i.stiyenler bunu hatta dü • 
ıünnıeğe hile cesaret edemeainler. 

Eğer, bir devlet, coğrafi geniıliği 
ve nüfusu itibarile, tek b&§ına böyle 
bir askeri kuvveti teıkil edemezse, a • 
kıl ve sevki tabii ona kendiıiyle ayni 
vaziyette bulunan develtlerle tqri.ki 
mesaiyi emreder. 

ltilafun.ı.zı doğuran İ§te bu obnut
tur. 

Bi.'lacnaleyb Balkan itilafı, wlhü en 
dürüst ve en nazikane beynelmilel ta· 
amülıler hizmetinde muazzam bir 
kollektif kuvvet teıkili ile idame et • 
tirmeği kendi.sine gaye edinen genif 
bir devletler cımıiaardır, 

Harp imkansız olunca Mnletler 
anlatmağa mecbur kalırlar. 

Evvela mütefekkirler araamda. 
milli eınıUyte mevzuundan hariç ıme • 
aeleler üzerinde, itilaf edilir. 

Sonra müttelik olmayan kcmıul.-. 
lıı itilaf olunur. 

Ve nihayet lı.iç kam§U olmıyan deY 
Jetlerle itilafa varılır. 

M. Tituleşco bili.hara miaaılmıın e
heımniyetinden bahııedenık bunun 
aulh ydlundaki ehemmiyetini anlalmıf 
ve tunları ilave etmiıtir: 

Şayet aulh bir gÜn bozulacak olıır· 
aa hu herhalde bizim civarımızda ol • 
mıyaoakbr. Batka bir tarafta bozuldu 
ğu takdirde ise öyle zannediyorum ki 
gene ıunu kat'i ıurette beyan edebile
cek vaziyetteyiz: Balkan .itilafı icra • 
atmı diğer aulhperv...- ana.aırın icraa. 
atiyle o derece imtizaç ettirmiftir ki 

bayramı ve konseyin An:kar.da içti • 
maı münıuebetile Tevfik Riiftü Beye
fendiye gönclerdiğiniz telgrafa mut • 
tali. oH1um. Konseyin içrimemda b... 
)ıınmanıza mani olan sebepleri peki.· 
la anlıyoruz ve M. Puriç Hazretlerile 
tepiki mesai etmek fıraatını elde ede
rek mÜ§arÜnileyhin §8.lıamda miiın • 
taz bir mealektq bulduk. Ma.ıı.mafih 
müzakerelerimizde zab devletlerinin 
bulunamayıımcfan dolayı derin bir te
easür duyduk. Bu iç.timaımız eşna • 
amda. muhabbet ve d09lluğumuzun 
temina.tını za.tı devletinize takdim et. 
melde bahtiyarız. 

MAKSIMOS 
Müzakıerela 

ANKARA• 31, (A.A.) - Balkan iti
liifı konseyi hul'iin &aat il de hariciye 
vekaletinde ikinci içt.imıum yaparak mü
zakerelerine devam etmiştir. 

Ziyafet 
ANKARA: 31, (A.A.) - Balkan 

itilafı lıül<umetlerı hariciye nazırları ı..-e 
fine Hariciye V •kaleli. um<....U katibi l.l;u. 
nıaııı Rıfat bey tarafmclaıı Mıı.mıM'a kôt· 
künde bir öile ziyafoti verilmifl:İr. 

Ziyafaette Yunan Ha":'İciye nazırı M. 
Maksimoa, Y ugoııılavya ffııricİye nuırı 

kendi evinde vaziyete hakim kalacak 
tır. 

M. Puriç'in nutlıu 
Y ugoala vya na.zır vekili M. Puriç, 

bir nutuk irat eder-ek M. Y evtich'in 
bizzat konseye ittirak e<lemec!iiin • 
den duyduğu teesaürii Mllalnnl} ve bi
Wıara krilin iradi hadde.ine mtikal 
ederek tunları aöylemi4ir: 

Namdar, büyük tefi Gazi, vazife 
kurbanı kralmm ölümüyle fela.kete 
uğnyan Yugoalav milletinin hadaiz 
derin elemi karıamda l'......k kendisi· 
nin, gerek Türk milletinin asil duygu 
larmı en evvel izhar edenlerden biri 
olmuttur. Teselli ....nci .özleri bütün 
Yugo.Jay milletinin kaJhinde yer et• 
mittir. Saraılmaa d.Mtluiumuzun biz
ce en kıymeUi z-an• olan Gazi M.-

tafa Kemal Hazretim- k&J'lı bütün 
Yugoalav millet.inin ciılyduğu tükran 
ve muhabbete beD ancak tercüman ol 
maktaymı. 

Uç Hariciye nazırmm beliğ .özle • 
rine bir teY il&.., edecek değilsem 
de, Balkan itilümm ancak bir sulb 
ve terakki vuıtaaı olduğunu ben de 
ehemmiyetle bydetmek iaterim. Bal
kan .itilafı hilhuaa ve herıeyden üa • 
tün olu-ak Balkan istiklalinin en kuv
vetli ve en müeuir NJi.hıd.ır. voe bu i.
tikla! Y ug0>lavya krallığının bütün hı 
rici &İyaaetinin temeli ve bqlıca enW... 
~e&i obnuı ve daima da öyle olacaktır. 
Balkan istik! ali prensibi, Balkan iti • 
lafına mensup olan bütün bizler için, 
büyük kralm terlr.ettiği Iİyui bir aki
de olın~tur. Yugoe.l&vya milli tarihi 
ve coğrafi va.zifea.ini ayni .azim Ye ae-
baıtla yapacaktır. 

M. Malıaimosnn M. Ben~e bir telgrafı 

ANKARA, 30 (A.A.) - Bugiin 
toplanan itilafı daimi ı.:-yi namma 
halihazırda.ki ,,.,;. Y....,. Hariciye ua 
zın M. Makam.o. tarafından Çekod.,ı. 
vakya Hariciye nazm M. Beneoe &f&
fKla.ki telı:ram- çdrilmiıtirı 

M. Bene• H<UU'Jlltleri 4 ı 
PRAG 

Kiiçük itili.fm reiai M. Titüleoco 
meaaUnizin m..-ffakıyeti için Taki o
lan lutüfk&r temennilerinizi aelAmla • 
rmızla birlikte bizlere üıbliğ etli. 

Ankarada topl&nmlf olan Balkan 
d .... letleri mümeuilleri -mma en aa.
mimi tefel<kürlerim.izi aneder Ye oulb 
uğurunda.ki gayretlerimizin -1.İce&İ • 
ne tanı bir itimadımız o.lduğunu. temin 
ederiıı.. 

1 ' 
Malırima. 

Muammer Bey 
ANKARA, 31 (Telefonla) - it S.. 

kası Umum Müdür vekili Mu-
8ey tetkik ae:yahatinden dömnürtür. 

Matbuat müdürlüğünün 
ziyafeti 

ANKARA, 31 (Telefonla) - Matbu· 
at Umum Müdüriiiğü telırimizde bulu· 
nan ecnebi gazeteciler ,.....,tine bu akıan 
telıit- lokantasında bir ziyafet venniftis" 

Matbua: Umum Müdürü Vedat Ne
dim Bey t.afındım irat edilen nut.ka 
ecınebi m...ıe1ctı,ı.ı1an bazdan hararet· 
li mukabelede bulunmuılardır. 

muavini M. Puriç, Yunan lktioat nazırı 
M. Peama..,ğlu, iktisat V '*:ili Celil 
bey, Yunan ve Yugoslu orta elçileri ile 
heyetleri hazır bulumnuılardır. 

Sovyet selirinin ziyafeti 
ANKARA: 31, (A.A.) - Sovy t Ru• 

ya büyük elçisi Karahan bugÜn bir öi· 
le yemeği vermi~tir. Y eıoelrte Romanya 
Hariciye azın M. Tituie.cu ile Hariciye 
vekili Tevfik Rüflü bey ve Dahiliye ve
loili Şübü Kaye bey hazır bulumnur 
!ardır, 



Geçidi seyrederken 
Milli bayram günü rahat gezebil· 

f>ıek ifı,·in yalnız ışimizin bize müsaad~ 
•hrıif olma .. kafi değildi. Hava da 
l>ıiisaiı olmalıydı ki: güzel bir gün 
r•firelim. Hu iki ıart b" bayram bir· 

1°~1i ve ben öğleden evvel elimde fo. 

1•ı:rr;f makinem olduğu halde Beyoğ· 
d"1ıdaki evimden d~arı çıktını... On· 
arı •onrasını pek güç halırlıyorum. 

Medet Allah! Bir kalabalık, bir gidif 
reı;, ki kıyamet.' Çoluk çocuk, kan kı 
~' genç ihtiyar hep .sokaklara dö • 
•lm.üıtüler. Caddenin ortasından 

t•çrnek ycuak olduğu için bu büyük 
kolabalılı kütlesi iki yandaki piyade 
~ldırımınm üstüne sıkıştınlmış idi. 
abahın sekizindenberi alayı bekle • 

i:';k için caddenin iki yanına parmak
k Y<tpmıı olan bu halkın arkasında 
d Qlan ve gitgide daralan İnce bir yol-
"" da bütün Beyoğlunun gidi§ geliş 

~·'•Yanı sızmaya çalışıyordu ... Alela· 
/ ~manda hızlı yürümeksizin beş 

0 kikada alabileceğim bir '17 ·safeyi 
Y!'rni beş dakikada katederek Tak • 
""1 meydanına bakan mahut ı ıatlık 
~•"İnin önlerine gelebildim. C sı Js
llııbul belediyesine bağlı (Su/, • ida

'esi) nin Fıskiyeleri ve yapma çağlı· 
Ycı,./arının saçtığı sularla çamur ol
"'"ttu. Bu çamurun bana 11erdiii tat
!'."Z tesiri bu idarenin adındaki gayri
"'bi.ilik arltırıyordu ... 
. Ustanbul Belediyeı.ine bağlı Sular 
l<laresi) liifı daha geçenlerde (Milli
Yet) in ehemmiyetle kaydettiği os• 
:i'?""lıcadan tercüme edilmq bir söz-
"'· Bunun aslı (lstanbul belediyesi • 

;:• merbut Sular idaresi) dir. (Mer • 
d Ut) kelimesinin türkçesi (bağlı) ol • 
t.ığu için onun yerine bu konarak ba 

f0•·ıp manalı terkip yapılmııtır. Hal· 
~ki lstanbulda bulunan diğer bele • 

t•Ye müesseseleri için bu (bağlı) lafı 
•//anılmıyor. Çünkü lüzumu yok. 

Mesela (lstanbul belediyesi bahçeler 
"'•diirlüğü) gibi ya (l;stanbul beledi
~••i Sular idaresi) yahut (lstanbal 

4 
ular idaresi) denebilirdi Bunu bir 
cılenı geçtikten sonra devam ediyo • 

'""': 
4 

Olduğum yerden eğer ayaklarımı 
qfdırıp parmaklarımın ucunda da • 

l'llrsam biraz bir şey göreb "lecektim, t0 ksa önümdekilerin enselerinden 
~fka şayanı dikkat bir fey gözüme 

f?'iinmüyorda. Bu vaııiyette elimde· 
ı fotoğraf makinesi başıma bela ol

~"· Nihayet, arkamızdaki bir hareket 
"YYare cemiyetinin uçurduğu balo • 

~~"' yükselmekte olduğunu haber ııer
ı. Ancak onun resmini alabildim. Bu· 

bcıda bir ufacık istitrat yapmak mec
Uriyetindeyim: Bu balonu tayyare 

0•ıniyeti değil, alelusul Matbuat cemi 
)eti uçurmalı idi. 

Saatlerce süren bir geçidin bütün 
f<ıY«nı dikkat tafsilatını yazmak uzan 
•iirer. Yalnız aklanda kalan noktala• 
.,., Yazacağan. Her şeyden eııvel şunu 
1Öyliyeyİm ki; bizde halk sancak ge
Çorken selamlamak lôzım geldiğini 
~itmiyor ııe anlamıyor. Buna gazete • 
!~!"de yaşlılara, mekteplerde gençlere 
0~•~!ntek lôzandır, bu İf laübalilik 
ı:oturmez. Sonra geçen asker kdala • 
~· alkl§larnak isteyen halkta garip 
tr çekingenlik görünüyordu... Ade • 

1~ alkışlamak için müsaade bekler 
fi~~··· Bütün bunlar bizde böyle milli 
"'"4İselerde sevinç ııe sevgi hislerini i"" açığa 11uracağmı bilmememiz • 
,.;rı ileri geliyor. Arasıra görünen top 

1 
tezahürler bir tesadüften ziyade 

••irli bir hatırlatmanın neticesi 
0lduğundan alk[fta da belki böyle bir 
h<ltırlaıma beklenmektedir. Buna da 
oıç,ı, açık halka anlatmak, sevinç oe 
"'vgimiz.in nasıl izhar edileceğini Öğ.• 
••tınek zaruri oluyor. 

Geçit resmi iki kısımdı. •. Birisi as-
1'., kıtalan, izciler ve mekteplilerden 
~rekkep muntazam kütlelerin ge• 
S~i .... Bunlaruı giiz.el manzaraları i • 
Slııde Türk askerinin arzettiği itimat 
~,..İci ve sarsılmıa.z kavoet mcınzanısı 
t ~tün geçidin en mana_lı parçası idi. 
il qfebe arasında kızlann erkeklerden 
<ılıa muntazam olduğunu söyleme • 

~•I. hakıızlık olar. Bazı mekteplile • 
l'iıı Cumhuriyet marşını güçlükle çağı 
>tıbilmeleri ve beraberliği zor temin 
~melen de gözden kaçmıyordu. 

lıstanbal sporculuğu namına Ço • 
~ Mehmedin arkasından gelen genç 
~ <lrasında lstanbul Dağcılık kliibiin 
d!"t başka muntazam birıey gö~e • 
<1"'1. Böyle geçitlere ya tam ııe makem 
~l bir §ekilde iştirak etmeli ya}ıu_t 
~ç girmemeli ..• Gayri muntazam, bı
~6irine uymayan kılıkta, ve ciddi~
~ ••ğmayacak tavırlarla beı on kı~
:ın l.•tanb.ul sporculuğ.a nam?'a gefı· 
/ gırmeısı ben de dahıl oldas·um hal-

e herkese ıporcular hakkında 'iok 
rYrimüsait bir Fikir vermi§tir. Bana 

Q )'ct:ı:madan geçemedim. .• 

ı.....Bundan sonra Ev~ya Çelebi~~
":"<ııaınesinde okadugumuz ve butün 
~Yada yapılan bu çe,it geçitler~e 
f.:_ıiilen tarzda esnal al~ları gefti • , 
ı.· ··· Bir büyük kamyon ıçınde c~lı 
ı.'!' ineğin sağtldığını görmek saf. sute 
j~et çeken halkı ço§tardu ..• Ar~a. • 
""1 (Papucabüyük) Hazretlennın 
~buat balosunda giydiği lüstirin ~·
ı._ ~Pin teki içinde bir· hanım oldagu 
~d~ geçti. •• Bu hanımD. o k~dura te. 
. 'fınde bir ayak kokusun auıemernuı 

'li temenni ettim. 
Bb:im esnaf, yani mürettiplerin ha· 

~harıl yazı diz.ip baıarak halka da
i""l<ılarınr fU sırada kapanmtf gıue • 
•l.,. hesabına bir teselli ribi telakki 

"tti,,,_ Kamyon içinde koyunlar ve ka· 
J>ql Ç'2lan çobanlar bize ~ir. çif!lik ha· 
~· Çefniai verdi.- Oemırcılenn yol • 
,." 6!1~ körük çekip .. çekiç ·~!lama~arı 
~~'tın tav·nd.ı dnvuı~~~.,~u g'?s: 
'l''"'esi itibarile lnynvtli bır ders ıdı. 
0rwClllcı4lr morango.zlar, _,-..zevat • 
~· ve ba; fincanlardıın !çlerini çe· 
.,_ Çeke kahve içen kahııe"!l~r ~ras~· 
..., en ziyade mi1.nalı olanı ıhı çifte bı~ 
..... claluı Taksim ,,..ydanına gelmesı 

ŞEHİR 
.. 
1 HABERLF 

EKONOMi 

Üzüm satışı 
Düzeltilecek 

Büyük bir kooperatif 
teşkil ediliyor 

Aldığımız malfunata göre, lkbaat 
Vekaleti üzüm 'işini memlekette daha 
faydalı bir tekilde tanzim etmek mak 
sadile büyiik bir kooperatif teşkiline 
brar vermiştir. Bu kooperatif bütün 
müstahsilleri için<! .alacaktır. lzınir pi 
yasaaındaki son hacl'beJer dolayısile 
bu huausta hazırlanan prohonin sürat· 
le tatbik• takarrür etmiştir. Uz'5!ın ko
operatifine Ziraat Bankası da yardmı 
da bulunacaktır. 

Egede tutun piyasası açıldı 
Gelen telgraflara göre, Izmirde Sey• 

diköyünde, Karaburunda, Salihlide tü • 
tün piyasası yelmiı, seksen arasında • 
çılmıştır. 

inhisar Seydiköyünde, kumpanya
lar başka yerlerde piyasayı açmışlar
dır. 

Seytliköyünde inhisar idaresi el...- • 
hal yüz bin, Felemenk kumpanyası da 
elli bin kilo tütüırı mübayaa etmişler
dir • 

Odun, kömUr fıatları 
Havalar güzel gittiği için yakacak 

maddeleri henüz normal vaziyettedir. 
Yerli maden kömürleri 15 l:irada.n 

itiliaren 19 liraya kadardır. Havagazı 
kok iw 22 lirayadır. 

Ingiliz kömiırleri piyasada 
;yoktur. Anıras;t kC: · nin tonu 45 li · 
radır. Odun fiatı ise 280 kuruflan 320 
kuruşa kadardır • 

Bu fiatm daha çok düşeceği tahmin • 
edihnektedir. Söylendiğine göre Bul • 
gar kömür "" odunlMı için kontenjana 
mühim miktar komnuştur. Bu tahak • 
lmk ettiği takdirde fiatın yüzde 30 nia• 
betinde düşeceği muhakkak addedil.md<
tedir, 

POLiSTE 

Elektriğe 
Tutulanlar 

Bir kişi öldü, bir kişi 
ağır yaralandı 

Kaamıpaşa bahriye kışlası karpsm
da Mrgırdıça ait tuğla fabrikasında a
melelik yapan Mehmet elektrik cereya
nına tutularak ölmüştür. 

* Taksim durak mahallinde bozulan 
tramvay arabasını tamir etmekte olan 
Ihsan Bey eleklııik cereyanına tutul· 
muş, ve ağır surette yaralanmııtır. Ih .. 
san Bey Fnm11Z hast&hanesiıne bldı
nlmıştır. 

Hamamda hırsız 
Dün ııabah Huı-Pt ve arlradafı Raif 

Y enİ§ehir hamammda yıkandıktan son
.. hamam sahibi Hüseyin Efenılimn 
.ıtm yüzüğiinü çalmıtfardır. Bu iki ru..... 
&IZ yakalanmışlardu-. 

Kalp sektesinden 
Beşiktaşta Adnan Efendi kahvesin

de oturan Osın<aı efendi do'kton gitmdt· 
te iken y<>lda düşerek aektei kalpten öl
IDÜ§tiİr. 

1 BORSA 1 
(iş Bankasmdan alman cetveldir) 

31 T. Evvel 934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
l•tikran dahili 96,50 R•htım 17,75 
l~J3 t:.rgani ..,, An. Müm.~ıil 501 10 
Onitürk 29,75 An. Tah"Tili 11 il 45,85 

" il 28,40 • ili 48,50 
• ili 28,80 

ESHAM 
it Banbıı Nama 10 ı Reji kvpoaım 
,. n Hamiline 10 Telefon 
• "' Müeııiı 97 Terkoı 
Ttirkiye Cumha- Çimento 
ri7et Banlr.aıu 59 lttahat de7 .. 
Tramvay 31,7~ Şark dey. 
Anadolu Hiıı• 27,70 i Balya 
Şi.r. Hıt.yriye 15,50 Şaı·k m. ec.za 

ÇEK FiYATLAR/ 
Londra 625,75 Pr•i 
Pariı 12,06 Bel vat 

2.25 
ıo.so 
19,25 
13,75 

13 
0,85 
1,55 
4,75 

19,02 
34,SS 

Mili.na 9,28,24 Moıkova 10,,93,25 
Nüyork 79,48 Berlin 1,97,SS 
CeneTr• 2,44,18 Varıo•a 4,18,90 

Atina 83,30 Budapeıte 3,92,86 

Brükıel 3,40,87 Madrit 5,81,34 

Amıterdam 1,17.S4 Bükr•t 79,21 
Sof7a 66.06 Vj,.aaa 4,20,92 

NUKUT (Satıf) 

1 
1 

Kuruı Kuruı 

ffJ F. Franım 169 20 ı. ı .. ;ç.. 815 
1 Dolar 125 1 Pezeta 18 

11 Kur. (;ek 98 1 Mark 43 
1 Şilo A~. 23,SO 1 Zloti 22 
1 lıterlin 627 20 Ley 18 

20 Liret 216 20 Dinar 54 
ZO LeTa 23 1 Çerno....tc -~ 

20 F. Belçök& 115 Albn 9,23 
20 Dra.hmi 24 Mecidi;J9 36.SO 

1 Florin 83 Banbot 237 

idi .••• Fatih ordusunun tonmlan oldu
ğumuzu bundan daha açık ne göstere
bilirdi ••. 

Alay saat üçte henüz bitmif değil-
di. Bütün bu mahıerde en şayanı dik
kaı §Una gördüm ... 

Halkın çok kesil bir dıvar teıkil 
eıtii• bir yerin arkasında dwar dibi • 
ne çömelmiş üç kadın, üç bebeğe şa • 
hır şakır süt veriyorlardı, Geçitte gör~ 
düğüm kadınlığa ait en hakiki tablo 
bu oldu ..• Onlar süt meselesini kökün 
den lıalletmişlerdi •.• 

' FELEK 

__________________ ._... ... _._._aı.---...-=-111:s1--==----=~ 

1 6 aylık yoklama 
1 Başlıyor 

• 

Fındıklıda inşa•• biten yeni tip ilk mektep binasının yukarıya bir resmini 
basıyoruz. Bu mektep 2!":0 bin liraya mal olmuştur. Mektebin küşat resmi bir 
halta sonra )'apılacak, tedrisat başlıyacaktır. 

BELEDiYEDE 

Umumi mecliste 
İlk toplantı 
Bugün divanı riyaset ve 

encümenler seçilecek 
lstaobul umumi meclisi bugün sa

at 14 te toplanacaktIT. Belediye, mec
lis;n içtima &alonunu tamir ve tadil et
tirmiştir. Toıılantı için, her türlü hazır· 
!ıklar bitirilnnştir. Bugünkü meclisin 
ru:ıınamosi şudur: 

1 - Divam riyaset intihabatı, 
2 - Daimi enccimon intihabatı, 
3 - Jhtisas encü nenleri intihaha

b. 
Bugünkü meclis, kanuıı mucibince 

vali ve belediye rei•i Muhittin Bey aça
cak, kısa bir nutukla yeni azaya mu
vaffakıyetler teıneuııisinde bulunacak • 
tır. 

MecliSHl i.kinci toplantısını pazarte. 
si günü yapması çok muhtemeldir. Bu 
içtima devresi bir ay sürecektir. 

Bugün yapılacak d-..imi encti.ınen İn· 
tihabatma b>lhassa ehemmiyet veril • 
,mektedir. Daimi oncümene kiml"1'ln gi· 
receği merak ve alaka ile beklenmekte
dir. 

Şimdiki encümen azasmdan yarısın
dan fıuılasının yerlerini muhafaza ede
cekleri tahmin edilmektedir. Daimi en
cümeıne müJ,,,I; kazalardan girecek iki 
azadan birinin Şerafettin Bey olacağı 
.Öylemnektedir. Gene Nakiye hanarun 
Avni, Mehmet Ali (Beyoğlu), Mehmet 
Ali (Beykoz), Süleyman Namık (Çatal
ca) Beylerin encümende yerlerini mu • 
l:ı.afaza edecekleri ümit edilmektedir. 

Belçika Kralının tahta çı
kışını Gaziye bildirecek 

heyet yarın geliyor 
Yeni Belçika Krah Hazretlerinin 

tahta çıkm.aamı resmen Reisioum.hur 
Hazretlerine arzedecek olan Belçika 
heyeti yarın aabah tehrimize gelecek 
ve ak§'UD.1 Ankaraya hareket edecek
tir. 

Mahkemelerde 

MAARiFTE 

Devam 
Mecburiyeti 

Talebe talimatnamesinin 
buiün tatbikine başlanıyor 

Univeroite talebe talimatnamesi bu
günden itibaren tatbike haşlanaooktır. 
Bu sabah talebeye evvelce verilen de • 
\lam karneleri, doçentler tarafından kon
trol edilecektir. 

Kamelorde her giine ve her deTse 
ait zmıhalar vardır. Kantrolda bunlar 
esas olacaktır • 

U niveriste rektörlüğü, lllımaye edile
cek fakir talebenin vaziyeti hakkında 
tahkikata başbmıştır. Bu gibi talebe
nin çalıştıkları yerlere med<nrplar yazı. 
lacak, takbelerden pu hususta beyanna
meler alınacaktır. 

izciler dönd Ular 
Cumhuriyet baynımwda 

giden 800 kadar l•laı:thul 
şehrimize dönmüştür. 

Ankaraya 
izcisi dün 

1
1 

___ K_ü_ç_ü_k~h_a_h_er_ı_e_r ___ ı 
• 1'100 aeyyah geııyor - Hugun 

Vulcımia vapurile §<'hrimize 1700 ka -
dar 1 tal yan seyyahı gelecektir. Seyyah
lar içinde memur ve serhest meslek er

babından bir çok kimseler vaırdır. Sey
yahlar yarın akşam şehrimizden hare • 
!ret edecelderdir • 

* Yusuf Ziya Beyin ölümü - Bi
rinci ticar<!t mahkanesi azasından Y u • 
suf Ziya Bey dün OerrahP8§8. hastane
sinde vefat etmişti.-. B, .·,ber adliye 
mahafilinde büyük bir t<..,,..sür uyandlJ'o 
mı§ w: bütün adliye mensuplarmm, müd 

cleiwnumi ""' muavinlerinin, hlJciımle • 
rin öştirakile bir ceaaze merasimi tertip 
edilmi§tİr. Yusuf Ziya Bey ari<ada§l.a· 
rmm göz yaşlan ve rahmet tanennile
ri arasında T opkapı mez.arlıP. defne.. 
dilmiştir. 

"' Kongre - Turan oe§ri maarif ve 
;yardım cemiyetinin kongresi 2 teşrini 
aaııi cuma günü saat cmda Cağaloğlun
daki merke:zıinde aiotolımacalı•u .. 

Karısını öldürüp döşeme 
altına gömen ·adam 

Bu tüyler ürpertici cinayetin dava
sına dün başlandı 

Ağır ceza mahkemesi dün ınüthi§ 
bir cinayet failini muhakeme etmeye 
başlamıştır. Muhakeaı.e edilen adam 
KasmıpaJada metresi Nazmiye Ha -
nnnı öldürüp ceaedi odanın dö~esi 
altına gömen ve koku intİ§&I" etıınesin 
diye de odada on be, gün aarınısak 
döven Uz Oıımandu-. Bu muhakeme. 
da iddia makammı tabkiketi idare e
den Şefik Bey ifgal etmİ!tİr. 

Maznun muhakemeye iki jandar • 
ma muhafazaaı altında getirilmiştir. 
o~ çehresine itina eden 28 ;yq)a
nıida, zeki bakı'§lı bir delikanlıdır. 
E vveıli iııtintak kararnamesi okunmuı 
tur. Bu kararnamede o-um beN. • 
ber y&§&d.ığı Nazmiye Hanımı kafası· 
na çuval aararak kayışla boğduğu, 
memleket.ine kaçarken .lneboluda ve 
Cumhuriyet vapunı içi.nde yakalandı· 
ğı, Nazıniyenin Osmanm odasında bir 
b&§kaaı tarafından öldürülerek d<>§e • 
me altına gömülmesine imkan olma
dığı, diğer aafahat ile birlikte kayde
dilmekteydi. 

Iatintak kararnamesinden sonra ra 
porlar, okunmuf, bundan aonra da Os 
ınanm ilk alm;uı ifadesi dinlenilımiş • 
tir. 

Evrakın okunması bitince Oeman 
i"ticva.p edilmittir. Demiftir ki: 

- Ben bir şeyle alakadar değilim. 
Bu kadın kayboldu. Bu işte Markonun 
alal·ası vardır. Çünkü onlar Nazıniye
yi - ..nden ayırmaya c;ahşıyorlardı. 
Ben buradan memleketime kaçmıyor
duın. Nazmiyenin Vakfıkebire kaçtı· 
ğım tahmin etmiştim. Onu aramaya 
gidiyordum. Nazmiyenin kaybolduğu
nu polise haber vermeyişimin sebebi 
benim resmi ailem olmadığı için kork -

Maktul kadının mezarı olan dÖ§eme 
tahtalarının ilk açılıfı 

mu§ cılma:ındır. 
Reis A2iz B. burada maznuna: 

- Nazıniye kaybolduktan sonra o
dada 15 gün otunnUf'IUilUZ. Ağır bir 
koku intitar ediyonDU§. bu kokudan 
da ıüpheleıunediniz mi? Kokuya na -
aıl tahammül ettiniz diye sonnıq, O.. 
m.an bu suale: 

- Ben böyle bir koku b.iııaetme • 
cli:ın. diye cevap venniştir. 

Bunu müteakıp phitlerin dinlenil
D>e8ine b&§lamıştır. Şahit Nadide H"" 
omı: 

- Nazmiye ile beraber çalışıyor • 
duk. Bize h..- zaman kocasından F 
kiyet eder, (Osman beni yorgana sa
np dövüyor, bana bodrumda yer ha • 
zırladı, 

- Seni öldürüp oraya göımeceğim 
diyor. Kuzum karde,im eğer ortadan 
kaybolursam. beni arayın,, derdi. Naz 
miy<' işe gelmemeye baflayınca me • 
rak ettik. Birkaç arkadaş gidip evden 
aradık. Bizi Osman Efendi kar§ıla.clı. 

- Nazmiye heni yüzüstü bırakıp 
kaçtı, kocasınm yanma gitti ..• dedi. 
Bunlan söylerken ağlıyordu. demİ§tir. 

Kazalara ait yoklama gün
leri tespit edildi 

lstanbul Vilayeti muhasebeciliği 
zat maaşları sahiplerinin Te§rinisani 
934 ikinci altı aylık yoklamasına ait, 
c;etveli tanzim etmitşir. Yoklamalara 
6 Te§rinisani sah günü ıahahı başla • 
nacaktır. Y oklaınalar bazı kazalarda 
ayın 27 sine kadar sürecektir. 

EMINONV KAZASI: Burada as· 
keri yetimler yoklaması 1-350 numa
raya kadar salı günü, diğerleri de a -
yın 12 sinde yapılacaktır. Mülki ye • 
timler yoklaması 1-300 e kadar ayın 
12 sinde yapılacak ve 15 ine kadar sü 
recektir. Askeri tekaütler ayın 17 sin 
de başlayacak, 22 de bitecektir. Mül
ki tekaütlerin yoklaması 24 le batla
yıp, 26 sında bitecektir. Ayın 27 sinde 
ilmiye ve hidem.atı vataniye, avans, 
yoklamaları bitirilecektir. 

BEYOGLV KAZASI: Askeri ye
timler, 6 teşrinisani salı, mülkiye ye
tiınleri 11 Te§rinisani günü başlıya • 
caktır. Aokeri tekaütleri ayın 15 inde 
Mülkiye tekaütleri 19 unda başlaya -
caktır. 

VSKUDAR KAZASI: Askeri ye· 
timler 6 Teşrinisanide, Mülkiye 14 
Teşrinisanidc, askeri tekaütleri 1 7 Teş 
rinisanide, Mülkiye ve ilmiye tekaüt
leri 24 • 25 Teırinisanide baılayacak-
tır. • 

KADIKOY KAZASI : A.keri ve 
mülki yetiınler ayın 7 sinde ve askeri 
mülkiye tekaütleri ayın 14 ünde baş

. layacakhr. 
FATiH KAZASI : Muhtelif gi-

şelerde baş•a askeri yetimler olmak 
üzere ayın 6 amda başlayacaktır. Fa
tih kazasında askeri yetiınleri, Mül
kiye tekaütleri ayın 6 sında Mülkiye 
yetimleri aym 11 inde başlayacaktır. 
Yoklamalar, sabah saat 10 • 12 ye, 
ve 14 • 16 ya kadardır. Yoklamaya 
gelecekler bütün vesikalarını beraber 
getireceklerdir. 

Amerikalıların 
Zararları --Toptan para tesviyesl 

itilafnamesi imzalandı 
Umwni harp esnasında malları 

zapt ve müsadere edilen Amerika Bir
i~ hükfunetler tebaasının zarar ve 
ziyanlarını tazmin için tehrim.izde Sof 
ya sefirimiz Şevki Bey ile Amerika 
namına profesör Mr. Nielsen a:ra~m
da cereyan eden müzakerat bitmiş ve 
her ik.i tl\l"af alakadarların zarar ve 
ziyan taleplerini ayrı ayrı tetkik et -
mekten ise, bu zararların toptan tes
viye edilecek bir para ile tesviyesini 
Tüııkiye ve Amerika hiik\ımetlerine 
taniye etmişlerdi. Bu ta.vsiye hükUınet 
lerce kabul edildiğinden hazırlanan 
itilafnaıne Ankarada Hariciye Vekili 
Tevtik RÜ!'fÜ Beyle Mr. Nielsen 
araamda imza edilmiştir. Mr. Niel
aen birkaç gün evvel ıe)ırim.ize dö .... 
müş ve dün bize §U beyanatta bulun.
mU§tur: 

- Bu eoki ..., tarihi yerleri yeni ve 
asri ve müterakki Türkiyeyi görmek 
beni çok memnun etti. Aanerika ile 
Türkiye arasında kalmıt ;yegane ciddi 
meseleyi dootça ve açık bir münaka • 
p ile halletmek için güzide Türk ~ü
messillerile birlikte çalıpnak benim 
için bir zevk tefkil etti. En basit dip
lomasi anla.pnaları çok defa bazı ma
nialar dolaymle geri kalır. Fakat dost 
ça anla.pna zeka ve aararbna.z bir ira
de ile bu manialardan ıakmmanm yo 
!unu bildikçe, muvaffak olmamak 
pek nadirdir.,. 

Bir ayda beş ruamlı 
hayvan öldürüldü 

Vilayet ..., belediye baytar müdiir
lüğünce yapılmakta olan nıanı mü._ 
delesiııe devam edibnektedir. Mücade
le I..tanbul lı:ıt1111Dda bu akpm niıha· 
yet bulacaktır. . _ 

Heyet -miioa<leleye cumarten gu· 
nünden itlbaraı Usküdarda Selimiyede 
eski baytar mektebinde başlaya*tır· 

)stıanbul kısmmda vaktinde ha;yvan
larmı gethmemlt olanlar için gene Fa
tih hayvan ba9tanesinde heyetten bir 
kısmı bulunacak "" hayvanların muaye-
nesine devam edeceklir • 

Mücadele eamamcla bir ay mftmda 
(5300) ı... hayv<lllDl kanı almau§'br. 
ve (2100) baı merkep ve katır da iPii" 

ayene edihni§tir. 
Şimdiye kadar yapılan muayene ne

tice&inde aru:ak (5) bayvamn hastalık· 
h olduğu görülmüş ve bunlar oahipJe. 
rine bedelleri verilenk ölıdürülmü§tİİl'. 

Reia: 
- Kocası nerede imif diye eonnU§, 

Nadi.de Hamın da: 
- Kocası ölmÜ§tÜ. Kocaaınm ;yam· 

na gitti diyince, biz de kork~ cra• 
dan ayrıldık, cevabını vennı§br. 

Reis bu ıahidin ifadesi üzerine Os
mana: 

- Neye ağladın diye a<>nnlJ!. 
- lnsan dört buçuk llellelik ail....t-

ni kaybedene, hiç "ğlaıınaz mı beyôm 
cevabını almı!tbJ'. 

Nadide Hanmıdan sonra ura.sile 
Fatma, Ester, Sultana, Anika, Virjin 
hanımlarla Bobor, Ilyas, F ahrettin e
fendiler dinlenmiş, Nadide Hammm 
ifadelerini teyit etmitlerdir. 

Muha.!r.eme 0.manm vekil tutmaaı 
için baıka güne bırakılmı§'trr • 

G' 'nü. 
~ 

Sesimiz 
Radyo, her memleketin sesını ııe 

gayretini, çal'E{tnalarıro bütün dünya .. 
ya tanıtmak için en birinci, en güz.el 
bir vasıtadır. Bur.da hi1nsenin şiiphe el 
meğe hakkı yok. Fakat bu vasıta bi . 
zim radyo değildir. Çünkü sesi çok cı
lız, kuvveti çok az, hamlesi çok dar • 
dır. 

Evvelki akşam Hariciye Vekilimi. 
zin Balkan konseyi azası ~ereline ve,... 
diği ziyafette İrat ed;/ecek nutukları 
dinlemek Üzere makinenin başına ı:es: 
miştik. Radyodaki (spiker) bize bunu 
alenen itiraf etti ve aıağı yukarı dedi 
ki: 

- Bu nutaklann lstanbul ve Bük· 
reş radyolan tarafından alınarak neı• 
,.edilmesi mukarrerdir. lstanbul rad • 
yosile gündüz yapılan tecrübeler ma
valık neticeler vermiştir. Fakat n"§rİ· 
yatın, Bükreş radyosu tarafından mım 
tazaman alınıp alınmıyacağr hakkın • 
da henüz; bir şey söylemek mümiıür. 
değildir.,, 

Ne acı bir itiraf değil mi? 
Sesimiz.in meocut vesaitle Balkan • 

ları aıabileceğini bile kestiremiyoruz. 
Halbuki akşamlan radyonuzu bir 

karıştırın, Avrupada en uzak istas • 
ynolan hemen daima al<1bilirsiniz. 
Hiç olmazsa her memlekette böyle, 
kuıı11etli bir istasyon vardır. Ve bu· 
nanla muhtelif şekillerde daima hen • 
di milletlerinin sesini bütün dünyaya 
yaymaktadırlar. 

Acaba bizim radyo da ıslah edilip 
kuvvetli bir merkez haline getirile· 
me.z mi? 

Kanaatimizce bunun için fazla bir 
masraf yapılmasına da lüzum yoktur. 
Mesela abonelerden alınan para il• 
bu iş pekala. görülebilir. 

Tahkikatanıza nazaran lstanbul 
radyosunun aaşğı yukarı 6000 abone
ai vardır. Bunlardan senevi 10 ar lira 
alınmaktadır. Gıimrükte alınan resm. 
leri de ilaııe ederseniz bu mikdar 
100,000 e baliğ olar. Hadi diyelim ki 
bunun yüzde yirmisi kabili tahakka~ 
değildir. Demek radyo fİrketinin eli• 
ne 80 bin lira kadar bir para geçebi
liyor. Fakat bu para katiyen mükem -
mel bir istasyon için hali değildir. 
Çünkü radyo, fennin en son icatlanna 
uymak mecburiyetindedir. Banım içU. 
birçok masraflan vardır. 

Oy le ise ne yapmalı? 
Bir defa abonelerden alman ücret .. 

leri indirmeli, ııe bunu bir taksite bal. 
!amal<. Sonra abonelerin mikdarııu. 
fazlalaştırmalıl ' 

Evet, bütün Türkiye dahilinde rad-) 
yo makinesi olan ancak 6000 kişi mi f 
vardır? Hiç zannetmiyoruz. 

Şüphesiz. kanunun vereceği sala.ki .. 
yetler dahilinde sıkı bir kontrol ya ~ 
pılsa daha bir iki fan<! 6000 abone bu
lunabilir. 

Avrupada radyo ahize makineleriniı( 
yerini tesbit eden makineler kullanıl- 1 
maktadır. Banlar bir otomobille so 4 
kak sokak dolaştınlmakta ııe radyo ~ 
nun bulunduğu eoe polis refakatinde 
bir memur müracaat ederek abone p<& 

rasını isteznektedir. Fakat bunun içiıa/ 
kanuni bir müeyyede uardır. 

Biz.de böyle aletlerin nuıvcut ola,., 
olmadığım bilmiyoruz. Fakat kulağo- l 
mız, §İmdiye kadar hiç te gizli b~f 
ahize balımduğa haberi de gel.medic, 
ancak ahiz.esini radyo firketine habat 
verenler 11eyahut bariz bir §"kilde aı... 
ten kullananlardır ki bu ücreti ve:r 
meğe mecbur tutuluyorlar.-

Fikrimizce eğer bu İf ciddi ıekilh 
nazarı itibara alınırsa hem Tiirkiya 
iyi bir istasyona mıal:ik olabilir! he_nr. 
de bilvesile ıirkete ve deııle'be bır han 
lat temin edilmif olar. I 

Mümtaıı F AIK J 
Aylık bugün veriliyor 
Ikiııcltepin aylığı bugün verilecelC

tir. U <ftlli memurlarm biri:ncitqm illi 
lığı dün vepımi§tir • • 

Oda umumi katipliği 
Ticaret odası umumi katipliğinden i .. 

tifa eden müderris Vehbi Beyin yaine 
ofis müdürü Cemaıl Beyin tayini emri 
dün vilayete gelmiştir. 

Galatasaraylıların çayı 
Galatasaraylılar cemiyeti tarafmdaır 

bu cuma günü bir çay vcftlecektir. 
Şehrin güzide .m.alarmı bir araya 

toplayacak alan bu danslı çay için T o
katlıyan oalonlan tahsis edilmiştir. Ça) 
aaat 17 den 20 ye kadar devam edecek
tir. 

Dost "" kardq Iran tayyarec<leri An
karada çelenk hoJA11111 meroadnind~ 

' 
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Şeref turnuvasının 
İkinci maçı 
Yarın Beşiktaş - F enerbah 
çe takımları karşılaşıyor 

Şeref turnuva.smın ikinci maçı ya • 
rm Fenerbahçe ..tadında Beşiktaşla 
F<:ı erbahçe arasında oynanacaktır. 

Tam 15,30 da başlıya.cak olao ıı 
maçın büyük bir merak ve alaka ile 
beklendiği ıüphe•İzdir. Çünkü Be; k-
1'4 son gunlerde Türkiye birinciliğini 
de kazaruru~tır. 

F enerbahçe 1934 şilt ıamplydııu -
dur, ı:..eş 0.•'4 ;se 1934 lstanbul ve Tür 
kiye b"rinci.sidir. iki şampiyon ta.kı • 
mm hususi bir mahiyette karşılaşma
sı, içinde bulunduğumuz mevsimin lik 
maçlarında §&!Dpiyonluklarm hangisi
ne nasip olabileceğini de bir dereceye 
kadar göatenniı olacaktır. 

Be.,ikta§ takımı, son &ene içinde cid 
di bir terakki göstermiş ve Istanbulım 
birinci sınıf bir takımı olmll§tur. Doğ 
rusunu söylemek lizmıgelirse Betik • 
taş, birçok maçlarında, memnuniyete 
de<'er bir ber .. berlik ve kuvvet göster 
miştir. 

Fenerbahçeye gelince, bu takmı ge 
çen mevsim sonunda kıymetinden bir 
hayli kaybetmiş göriiniiyordu. Bu hal 
hiç şüphesiz mevsim sonu dolayısile 
birçok futbolcüleıin """'1disini isti
rahate çekerek ça.lıpnaına.smdan ileri 
geliyordu. Yeni mevsim başla;-mca F e 
ne.-lil.,.- yeniden çalrşınağa başladılar. 
Bu çalıpnanm aemeresini ilk lik maç
larındaki farklı muvaffakıyetlerile 
ve Galatasaraya son galibiyetlerile 
aldılar. 

Son Fenerbahçe - Galatasaray ma
çında Fener t&kmımın, me.M>li. bir ay 
evvelkine nazaran çolır. düzel.mit oldu
ğunu gördük. Vakıa noluan tarafı he 
nüz mevcuttur. Fa.kat gün geçtikçe 
bu .. lar da düzelecektir. 

Y armki maçta F enerbahçe takımı 
çok daha çalışmak ıınecbUriyetiacledir. 
Çünkü yarın hem Galata.saraydan da 
ha düzgün ve kuvvetli hir takımla 
karşılaaşcak, hem de yarınki maçın ne 
tice.si turnuva neticesi Ü2erine mües.s.ir 
olacaktır. Filhakika eğer yarm Fener 
bahçe Beşiktaşı da yenecek olursa, 
Şeref tumuvaamı kaza.llllll§ ve Beşik
taşla Galatasaray araamdaki maçın 
ehemmiyetini diişürmi.§ olacaktır. Ma 
çı Befiktaı kaz•nacak veya maç bir 
beraberlikle bitecek olursa tunı&lva • 
run galibi ancak B"fi,ktaş - Galatasa • 
ray maçı neticeainde taayyün ede<ıek· 
tir. Bunun için yarın ilci qmpiyon ta· 
kıın arasındaki maçm Fenerbabçe - Ga 
latasaray maçmdan daha büyük bir 
merakla aeyred.ileceğino §pülıe etmi • 
yoruz. 

EsaL Hınrulun 

Mi li talebe birliğinde 
".:llJJJhuriyetin yddönimaii günü, Tale

be Birliği tarafından geçK ~ itli
rak meselesi, bir hadiseye sebep o1mut
tu. Hadiae ve Birliğin dağılmaaı .baldan
da Milli T üı<k Talebe Birliği ikinci reisi 
Ekrem Celal bey J>i2e şu sözleri söyJıe. 
mİştİT. 

- «Milli Tüı·k TaleOe Bidiği iiaiver
site ve yuksek mektepler talebesinin İfti• 
rak"'c le§ckkül .mıi§ fe<lenuyon halin· 
de bir te§ekküldiir. Bıı te§ekkül, fakül. 
te ve yüksek mekteplerdeki talehe cemi
yetleıiıuden 1-:ıen aşndır. 

Dünloii Jıadise de §U §Ekitde cereyan 
Etmİ~tir: Milll Türiı: Talebe Bm:iği bay· 
nıma Uıw olan yüksek meıı.t.,., ve üni
versite tald>elerile ve 1000 i mütecaviz 
IUr kadıro ile iıtirak etm'1tir. 

Fillıaılcika bir ıuitefebhüm neticesi o
larak bayrağmuz almmııb, falrat aonra
dan geri vEril di ve resmi geçide ba_yrağı
mız, çelengimiz ve ~hı ittirak 
ettik. 

Birliğin dağılması meeelesi; reani ve 
kanuni bir hatadan tevellüt edebilir. 
ve resmi tebligat!& olablir. Bizıe böyle 
tebligat yapılmaınııbr. Birlik faaliyetine 
devam etmektedir. 

Öz Türkçe ile 
Bilmecemiz 

Bugün bilmecemi.:zin üçüncü günüdür. 
Hal pu&alları-a.ı nihayet bugün a.kıama kadar 
aönderebilirsiniz. Hal neticelerini yarınki nüa
ahmızda bilmecr.mi.zin halledilmiı ıeklile bir
likte ilin edeceğiz. 

Guetemia: salı ve c;.uma günleri olmak üze 
re abftada iki bilmece derceder ve doğru hal 
1 denler araıında çekilecek kurada kazanan 
lardan birinciye ve ikinci7e hediyeler verir. 

Osmanlıc;;ı karşılıkları yazılı olan kelim&
Jerin Öz. türkçe mukabillerini bularak 9ıtkli
mizin boş haneler.İne yerleştirerek ıekli.mızı 
keaip (Milliyet bilmece memurluğuna,, gOnde
riııll:. 
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Soldan sağa ve yukardan aşağı 
1 - Bir meyva (5). Ceret, till"&Ç (5). 
2 - Eş, tevem (4). Bir bayvan (4). 
3 - Sonana bir (F) koyarsanız 

«Fas»a gider (2). Sa.:la (3). Tok de
değil (2). 

4 - Çok değil (2). Kamle (3). Rabik 
edatı (2). 

5 - Şart edab (2). Derman, Ateş (2). 
6 - Teşvik etmek (9). 
7 - Şart edatı (2). Beyaz (2). 
8 - Beyaz (2). Akraba (3.) Nota (2). 
9 - Raı.i.k (2). Fert (3). Dahil (2). 

10 - Cüretkar (4.) Sinema teridi (4). 
11 - Neden (5). Abes (5). 

Bir talebenin izahı 
Iatanbul Hukuk fakültesi son amıf 

ıalebe&i.nden Zerrin Beyden aldığımız 
bir mektupta deniyor ki: 

cZamaıı gazeteainin 27 tetrini...- • 
vel 1934 tarihli sayısmm kari mek -
tupları &ütmıunda (Hukuk talebesinin 
bir dileği) başlığı altında, imtihan ta
limatnamesini tenkit yolunda, imzamı 
la§ıyan bir yazmm neşredilmİf oldu • 
ğunu gördüm. Ben fakülte imtihan 
talimatnamesini tenkit yolunda biç 
bir gazeteye bir yazı göndermediım. 
Ve hiç bir gazete muharririne de hu 
hıuuata bir feY söylemedim. Bu iti
barla p.haım.a im.at ile Zam.an gaze

tesine ııönderilen mektupla hiç bir a. 
!akam olmadığmı beya.n ederim.> 

Aleni Te,ekkür 
Refikamın e\,edi :zı7aiylo uiracbiunız elem 

•• mate.m iç.inde 811!ıreılıı: uzaktan lUtufkir mek 
tvp •• tel.,raftari,.le b.,-aaı taziyet •• teali· 

yet eclen ve ıerek merhumeyi b&.baib.ı ebe

dia.ine kadar teı:ri etmek miriiT-.etkirl.iında 
balana-. •atandaı ve ecnebi doadanmm bu 
dilnüvu zahmetlerine ayn a7n letekkü.re im .. 

kb bul...,,acbğmıda.n aflerini. diler ve bu ma• 
zeretin o aJieenap doadar nezdinde hüanüka· 
bul bu.yrulacağu:M:Lm. emin oıa.-ak m~temzede 
ailem •• çocuklan:mla birlikte kendilerine 
caucla.n teıekkürleriınin ihliliım kıymet:li aü • 
tunlarıruznl mihman.nüva.zlığınd.an rica ede • 

rim. Budapqte elçiai: BEHlÇ 

YENi NE$RIYAT 

Fotograf haberlari 
BugÜ1t birinci &aYJSı çıkıan ( F ot.og

nl haberleri) mecmuası yüze ya. 
km Türkiye va dünya havadislerine da
ir fotoğ.-aflar, sinema, tiyatro, spor ve 
modaya ..it dolgun bir miinderecat ile 
çı4mırştıır. 

Bıilhasoa Hikmet Feridun Beyin•• 
natkar Hazmı ile Vasfi Rızaya dair çok 
!"Y&JU dikkat reoiml.i bir yazısı vardır. 

Birinci sayı~mdıa cidden muvaffak 
olan (Fotoğraf lıabeıılerini) okuyucula. 
rrmıza tavsiye ederiz ~ 

l'f1illiyet'in Edebi Romanı:21 -
İZMİR çocuGu 

Yazan: Nezihe MUHİDDiN 
lzmir vapuru Galata n:lıtmuna 1 

ağır ağır yaklatırken Yener acele
sinden duramıyordu. Ona doktor
lar tam bir hafta görünme demi.
lerdi. Genç ad.n maddeten çok 
güç bir vaziyete gimı~ İtinden 
istifa etmİf cebinde ancak bet on 
parası kalJD!fb. F eriha.nm uğradığı 
facia yüreğini ezdiği kadar para 
cihetile de dar bir cendereye sok
muftUr. Hastayı tedavi ettirmek i
çin mühimce bir ıborca girmişti. Bu
nu ödemek ve bir müddet daha ge
çinebilmek lazımdı. 

Doktorlar hastanın kurtulması i
çin bir hafta görünmemesini söy
ledikleri zaman içi kan ağlıyarak 
İstanbuldan ayrılmış ve lzmire pa
ra tedarikine gitmi'- lzmirde kal
dığı bir hafta içinde hergün telgraf 
çekerek !ıastanm iyile.en sıhhatini 
öğrenmi~ti. Bu telgraflar ona nisbi 
bir teselli veriyorlardı. Ferihayı 
görmeden tam bir sükun bulması
na ihtimal yoktu. İşlerinde muvaf
fak olmustu. Simdi bir saniye evvel 
Ferihayı göre~ek hem onu hemken
dini mesut etmek istiyordu. 

Vapurun ağır ağır yol alışı içini 
içine sığdırmryordu. Merdivenlere 

saldırarak aşğı indi ve rrlıtmıa ilk 
ayağım atan yolcu Yener oldu. 

Rdıtımdan atladığı bir otomo
bil yıldırım gibi Boğazkesen yoku
tuna aalclırınıştı. 

Beş <ladı::ilı:a sonra Yener buta
?ıt:ııenin tef d_?ktorile kllJlı kartıya 
iclı. Doktor agır ve mahcup bir sa.
da ile: 

-Ha.ita burada değil! - de
di-

Y ener yere bir kütük gibi düs
memek için arkasını duvara verdi. 
Bunu üstü kapalı bir ölüm haberi 
&anmıştı • Y almz: 

- Doktor .•• cloktor - diye inle
di-

Doktor anlamıfb: 
- Merak etmeyiniz - dedi -

Feriha hanını bizden daha sağlam 
ve sıhhatli olarak buradan çıktL 

- Nereye gitti? 
- Yalnız size bunun için doğru 

bir şey söylemiyeceğim. 
- Niçin doktor? 
- Çijnkü nereye gittiğini bilmi-

yorum! .. 
- Nasıl olur bu? 
- Ben de bövle olduğuna çok 

müteessirim ... F eriba hanım hiç 

, 
ZİYAFET 

JOHN BARYMOllE 

LIO:\'EL BARYMORE 

JEANNE HARLOV 

WALACE BERRY 

F!LIP HOLMES 

• 
• 
de 

KAREN M( R'.,EY 

M.\DGE EVAr\S 

ED\101\'D LOVE 

PI:. y l aa 

ve 

ALTIN SESLİ 
ALTI, SAÇLI e ne 

Harbi Umumiye ait 

~ 

_ö
~uakşam 

yapılan filimlerin 

DÜŞMAN 

~inemasında 
en muazzam ve en mükemmeli 

ELiNDE ESİR 
...:.'-....,,.,.... F 1 ransızca söz Ü 

~~~....-.et; ı DOUGLAS F AIRBANKS (oğlu) 

::- !J\U : : 

on ld 

MARGARET LINDSA Y -LESLI HOWARD 
Emsalsiz bir mevzu - Müthiş sahneler. Baştanbaşa 

heyecanla dolu bir eser· 

------------------------------------------------llaveten : 1 - BEN BiR PRANGA ASIGIY iM, Ben bir 
praga kaçagıyım, filmine nazire ola;ak yapılan fevka· 
iade 2 kısımlık komik. 2 - Ekler Jurnal Dünya Hava· 

l 
disleri (Fransızca sözlü). 

Bu akşam : S A R A Y sin~masmda 
Dehakar artist 

CHARLES LAUGHTON ' un 
büyük temsili ve ça'.>kınlık 

sahnelerile dolu 

RAMON 
VE 
NOVARRO 

6 Karılı Kral 
(UN/TED ARTiST) ın Fransızca sözlü 

su ER 
(Eski Artistik) sineması 
Dün ak~m : i k gösterdiği 

MARTHA EGGERTH'in 
Temsili muhte,emi 

BİTMEMİŞ 
SENFONİ 

Şaheserini görüp dinlemeğe ko
şan halk kütleleri yer bulama
yip avdet mecburiyetinde kal
mı,Iardır. 

Türkçe izahatlı FOX JURNAL' 
de: Marsilya suikastı - Kralın 

Marsilya'ya çıkışı - Katil sah
nesi, katilin öldürülmesi vesai
re, vesaire .•. 
DiKKAT ! Bugünden itibaren 

fiyatlarda hiçbir zamnıiyat 
vo'<tur. 

Bugünkü program 
823 Klu. ıi0KREŞ. 364 m. 
13 • 15 ıündiiz (plak) neıri7ab. 18: Radyo 

aalon orkeatraA.. 19; Haberler. 19,lS: Konae• 
rin devamı. 20: Onivenite. 20.20: Konferaııa. 
20.JS: R.ome.n opHuından aakil. Müteakiben 
Son halterler. 

223 Klu. VARŞOVA, 1345 m. 
17,20-: Taganni. - Mu...Labe.. 20: Senfonik 

konMır. 21: Musahabe. 21,40; Torinodan na• [ 
kil. Verdinirı e:ııerlerinden (FALSTAFF) ope
rası. 24,05: Mu1oahal.e. 24,3&!0 Koaı.er ve rek-
liınlar. l 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 1 
18: Konferan•. 19: Mu•ab.abe. 19,30: Har

pa aolo. 19,50: Konferana. 20,30: Budapeıte 
opera•ınıılaa naklen. Verdi.ilin (REOUlEM) 
opera.ar. 

LÜKSEMBURG. 1304 m. 
21,35: Mu•a.habe. 21,45: Dans mua.ıc.iaj. 22: 

Dünpa haberleri. 22,ZO: Radyo orkeıtraıı. 22, 
35: Muıoh.be. 22,40: Rad70 ork-traıı. 23,20: 
Taganni. 23,45: Kan11k. kooaer. 24,30: Dana 
Plak.ları. 

713 Klu. ROMA 421 m.: 

18 Hafif mnıiki, müsahahe .... plik neı· 
riyab, 21,45 Lombardo Ranzatonun eserle
rinden il paaw dei uınpa.nelli i.aimli opera 
temsili, 24 Haberler. 

MILANO-TORINO-FLORANSA TRIYESTE 
18,10 Oda muıikir.i, 18,55 Müıahahe, 20 

Konferanı, plak, 21,45 Romadan nakil. 

Pral' 470 m.: 
18,50 Plik 18,55 Alma~ neıriyat, 19,55 

Almanca ıon haberler, 26 Saat ayarı. 1iirler, / 
20.20 Radyo orke•trau, 21,20 Müısahahe ,21~5 ı 
Taganni Opera parçaları, 22 Haberler, 23,15 
Plak 23 Almanca baberler, 23,25 Herma.nn 
Scbra.mmel takımı. 

kimseye haber vermeclen hastaha- 1 
neden çıkıp gitmiş ••• daha doğrusu 
kaçmıt! .. 

- Kaçımış mı? sebep? 
- Hiç bir şeye hükmedemem ki. 
- Haklısınız •.• Fakat çok garip! 
Doıktor bllflllı sallıyarak tasdik 

etti: 
- Evet cidden garip 1 •• 
Aradan tam bir buçuk sene geç· 

mitti .•. lzmirin şirin rıhtım boyu 
uçufan şen ve muzaffer kırmızı 
Türk bayraklarile donammfb. Ak· 
denizin bu kıymetli incisi gasip düt 
man elinden kurtulalı dört sene ol
muttu. lzmirin çalışkan ve sevimli 
halkı dördüncü kurtuluş bayramla
rını kutlulayorlardı. Mektep ço
cuklan en güzel ve yeni elbiseleri
ni giymişlerdi. lhtiyarlarm fersiz 
gözlerinde nurlar ıtrklanryordu. De
likanllikanlılar tehrin meydanla
rında Türkün pek hey.betli kryafeti 
olan efe rubaları giyinmitler milli 
oyunlarm en canlısı ve heyecanlısı 
olan zeybek oyunları oynıyorlardı. 
Mektep! er, cumhuriyet martını söy
lerken akın yapan küçükler, kü -
çük adımlarile sağlam ve büyük bir 
ülkü yolunun geri dönmez yolcula
rı olduklarını alınlarında parlayan 
azim ve şuur ışıklarile istikbale me
tale yakıyorlardı. 

:Yetimler yurdunun tehit yavru
ları genit meydanda ortaya alın
mıştı. Bütün mektepli arkadatlar 
onlara 2üzel cicekler. kutu lcutn ü. 

• 
isimli eserile sizleri kahkahadan 

boğacaktır. 

---- Şeıızade baıı 
t-lilaJ sinemasında 
Bugünden itibaren mevsimin iki 

müstesna filimleri birden: 
Cihan artisti ED1KANTO tara

fından temsil edilen 

ROMA 
ÇILGINL~KLAR 

fransızca sözlü ve tarkılı 
muazzam komeciı 

llaveten : 

VOLGA VOLGA 
Büyük Rus filmi 

Ayrıca Munir N rettin Bey ta· 
-

0 f, .. q., koaser (Ayrılılc t .. ~..-n•n 111 

• İpek film "'ı: 

7 ikinci Tetrin saat 21 de 

filminin ilk iraesi 
FOX JURNAL'de: ika edildiği daki
kada bütün teferruatile alnmıış ve (si
nema tarihinde yegane vesika kalacak 
olan) Yuğoslavya Kralına Marsilya'da 
yapılan suikast - Katil nasıl öldürüldü 
- Yaralı Kralın belediye dairesine 
nakli - 22 Memleket mürahhaslanmn 
iştirakile Belgratta yapılan cenaze me
rasimi -Tedhişçi Malny'nin Frama'da 
tevkifi ve lngiltere - Avusturya tayya· 
re yarışı. 

Lüks çamaşırlar ve dahili elbisıileı-

Bugün matinelerden itibaren iPEK 11inemasında 1 iki muazzam film birden gösterilecektir. 

1. SIBERY A MAHKUMLARI 
Muazzam ve muhte~m sahneleri muhtevi, Rus hayatından 

a!mmış nefis bir faheser, oymyanlar : 

LUPE IVELEZ JOHN BOLES 
(Fransızca sözlüdür) 

2.CANLI GETiR 
Vah§i ormanlar ve hakiki vahşi hayvanlar arasında almmq deh~ bir film. 

Aynca: FOX JURNALDE : Marsilya'd"a Yug<Klav Kralı 
. Hazretlerinin uğradığı 

SUİKAST HADiSESi: 
Kral Hz. Marsilya'ya gelişi - M. Bartou'nun istikbali,Suilcast t.disesi -

Katilin öldürülmesi - Kral Hazretlerinin vefatı vesaire biilMıt 
tefeınıatı ile gösterilecektir. 

SARAY (Eski Glorya) 1 . .:· ıii'E~!!Ei!ii!!iiiiiiiii!iiiH!~~~~~~~~&iiiE!i!!!iiiii!!!iiiiiHİi 
sinemasında llJ!I 

MÜNİR NURETTlN 
KONSERİ 

Programda: Gazi Hazretlerine ithalen 
bestelenen Milli ün, ve halk Tüt4cü
leri diğer güzel yeni eserle.-le armoni
ze edilmiş nefU Türk mll5ilcisıİ nü· 

muneleri mevcuttur. 
Fiatlar : 75-100.125-150 kuru§ 

Biletner şimdiden satılmaktadır. 

Bir Sovyet prodük-
• 
sıyonu: 

BOR.A: 
Venedikteki film sergisinde 
birinciliği kazanan muazzam 

taheser ! ... 

zümler hediye ettiler, yetimler yur· 
dunun narin yapılı, solgun çehreli 
muallimesi candan kopan bir nu
tuk söyledi. Toplanan binlerce halk 
en çok bunu al.kıtladL 

Yetimler yurclu bu güzel, içli 
sözlerden sonra yol alclı. Ve mual
limlerile beraber albayrağa doğru 
ilerledi. Şehrin biraz kıyısında, zey 
tin ağaçlannm soluk gümötü gölge
si altında uzun ve derin rüyasına 
dalan tehitler kabristanı bugün ye
tim yavnılarm getirclilı:leri çiçek de
metlerile bir bahçeye dönmüştü. 
Memleket kahramanlarmm son ve 
ank durağında, büyük mefklireli 
Yeni Tü!'k hayatına yol alan küçük 
şehit yetimlerinin ayak izleri var-
dı ... 

Küçük ziyaretçiler dağılmıtlal'
dı .•. Mezarlıkta yalnız genç bir ka
dın kalmıştı. Bu biraz evvel içli ve 
temiz sözleri alkışlanan yetim yur
dunun narin muallimesidi. O her bir 
kabrin batında ayrı ayn duruyor 
ve dudakları huşu ile kıpırdanaralı: 
uyuyanlarla konuşuyordu. Nihayet 
iri bir mezar lafının batında dur
du. Yüzünde masum temiz bir gü. 
lümseme vardı. Gene dudakları kı
mıldadı. Elindeki kırm!ZI beyaz 
gül elemeli mezarın ·batucuna koy
du. Ve iğilerek yabani bir iki otu 
ayıklamağa ba11laclı. O kaıdar dal
anıd.ld ar.la.undan valı:Lu.an a:ıra.IC 

Bugün matineler
den itibaren MEL E K •inemaııı; muhte

rem müdavimleriııııı 

2 büyük film birden görmek fırsatuu verecektir. 

G 1ZL1 
SEVDA oynıyan 

IRENE 
DUN NE 

Bütün kadınlık - Bütün bir aşk olan ilahi bir taheser 

ııer gün saat 4,30 seansında, geçen haftanın emsalsiz muvaf P.. 
kiyeti olup halkımızın umumi arzusu üzerine 

iLKBAHAR RESMiGEÇiDi: , 
Fransizka Gaal ' 

tAyrıca FOX JURNALDE: Marsilya'da Yuğoılavya 
Kralcı. Hazretlerinin uğradığı 

SUİKAST HADİSESİ 
Kral Hazretlerinin Marsilyaya gelişi - M. Bartou'nun istikba. 
li - Suikast hadisesi - Katilin öldürülmesi - Kral Hz. nin 

vefatı vesaire bütün teferruatile gösterilmektedir. 

seslerini duymadı. Mezarlann ara
smdan mahzun yüzlü bir genç be
lirdi. O da bu mezara yaklapyol'
clu. Tqm gölgesinde iğilmit bir 
kıwlm vücudu görünce şqalar gibi 
oldu. Adımlarım sıkla,brarak yak. 
lllfınca sapsarı kesildi: 

- Feriha! •• 
-Yener, 
Genç adam hatırasını ' biç unut

madığı babasının mukaclde.s dura
ğında ·hiç çekinmeden elini uzata
rak Ferihanm narin elini tuttu. 

- Feriha sen mi idin buraya her 
zaman çiçek getiren ••• Buracl.a her 
zaman taze bir çiçek demeti bulu
yordum. 

- Bendim Yener ••• Dünyada en 
çok sevdiğin l@hit babana koşarak 
dertlerimi avutuyordum. O benim 
de babam oldu artık. .• Ba~ o ka-
dar ona ul~bm ki sanki konutu
yorduk.-

Yener batım kaldırdı gözlerinde 
nem vardı: 

- Niçin benden kaçtın Feriha? .• 
Sana layık olmağa çalıtıyordum. 

Bu sefer Feriha genç aclama yak
laftI. Onun ellerini tutarak: 

- Ben de sana layık olabilece
ğimi ümit etmediğim için senden 
kaçtım Yener ... Artık sana bütün 
ıstıraplarımı söyleyebilirim 

ikisi birden tehit babanın mezarı 
batında.ki taze yeli.I cimenlere o- J 

turdular. Feriha genç adama geÇI 
mitteki bütün acılarım anlatb. sof 
lerini bitirdiği zaman korkak göt' 
!erini Y enerin yüzüne kakbrd~ 
Genç adamın gözlerinde bayatr1 

en _güzel ışıklan vardı. 
Aqam gölgelerinde bin"b~ 

daha çok yaklllf&J'ak fehitler dut'l t 
ğından çıktdar. 

İzmirin efeler ICöyün(lelıl zeyıbel 
zade çiftliğinin Ta.si -ve h~ a~ 
zisi ortasına yeni bembeyaz, kii9". 
bir fabrika kurulmuftu.- Bu küçii) 
beyaz fabrikanın etrafı körpe Y' 

1 

til bağlar ve yemiş fidanlarile gl 
_çenlerin yüzüne gülÜmsüyordu. s~ 
zamanlar düflJl8.Il elile yangın bf ı 
rabui olan metruk zeybekler çifl 
liği_ şimdi Yenerin büyük ve yıf 
maz azmi ve iradesile refah, lll's· 
det . ve sükUn cennetine dönmü~til 
Y enerle F eriba bir senedenberi ef 
li idiler. On aylık bir de yavnıJşl1 

vardı. İsmi "Nur,, olan bu gürbii1 

yavru zeybekler çiftliğinin lfığt ~ 
muştu. Çiftçiler bile bu parlak g~. 
lü yavruyu görmedikleri gün göıı~ 
!erinde bir eksiklik duyarlarclı. 

Her sabah lzimirin yetil bağlS' 
rmın üzerinde ağaran gün ya~ 
sile bera!ber uyanan genç ve rııe' 
sut anneyi ılık ve munis ıtıklaril 
selamlıyor. 

B I T T ! 
NH:.ı... uı r ı.ıtTTIJ'I 



iş ve işçi 
ilfil!ıyet ba aıitunıla iı .,. ifçi uti· 
rrı:ııere tauauut eıli;yor. ,, .,. ifçi 
ıotıyenler bir melotapla lı biiro • 
111~ müracaat etmelidirler, 

1 arayanlar 
~Gçiik sıhh memuruyınn. Mes-

dahilinde olmca bile her 
' bir iş anyonım. Gemlik demir· 

"lı mahallesi 1 No. 1ı caddede 1 No. 
.. de Hatice Etem. 

EP EBAŞI ŞEHiR 
T YAT OSUNDA 

Saat 20 de 
1\1 t'n~~uı !ı~ 

ADAM $eh irTü,ıııtrosu 

t~~!~:I' 1 ııııııııııııııı 
~~~en ~ ijl ~' il ve Emil Mora ı 
-.,İinıe eden Seniha ' " 1 l 

Bedri H. ij lll ll tlll 

latanbul kumandanlığı sa -
bııalma komisyonu İIP-ları 

latanbul Kumandanlığın-
.. · kıtaat ihtiyacı için iki 

ton un kapalı zarfla satın 
acaktır. ihalesi 11 İkinci
ıin 934 Pazar günü sa-
15,30 dadır. Taliplerin şart· 

ve nümunesini görmek 
re her gün ve teminat -mak
larile o gün vaktinden ev
F mdıklıdaki Komisyonda 
ır bulunmalan. 

11>t> (6818) 8079 
••• 

latanbul Kumandanlığı kı
tı için evvelce ilan edilen 

,()()Q kilo fasulye açık mü
["llt..,,,. ile alınacaktır. ihalesi 

Yeni çıkan kitaplar ~ 
Cumhuriyetimizin 11 inci 

yıldönümü terefine 
KANAAT KüTüPHANESl 

En son netriyatından 
okurlarını haberdar eder 

Ru'en Efrel Beyin : Beyaz ge
celer Rus edibi Doatoyevski'den 
tere;ume ( 75) kurut. 

Köprülü zade Fuat Beyin : Türk 
Dili ve edebiyatından arqtıtma· 
lar (100) kuruş • 

Halit Fahri Beyin : Graziella 
"Lamartine'nin taheseri ., (75) 
kurut. 

Viktor Hugo, hayatı ve es rleri 
(75) kuruş. · 

Sadri Ethem Beyin : Bir vagon 
penceresinden (50) kuruf. 1 upa
ratoriçe ve Saray (30) kuruf. 

Mahmut Ye ari Beyin : AJk ya
rıtı ( 50) kuruş. 

Burhan Cahit Beyin : Kır çiçe· 
ği (75) kuruş, Dünkülerin romanı 
(75) kurUf, Gurbet yolcusu (75) 
kuruş. 

Orhan Seyfi Beyin: Kerem ile 
, Aslı ( 50) kuruş. 

Va • Nu Beyin : öldüren kim 
(75) kuru~. 

Kemal Kaya Beyin : Yeni mek· 
tepte eşya , fen bilgisi, Atölye. 
Ragıp Rıfkı Beyin : Almanca -

Fransızca • Türkçe askeri tabir· 
ler lugatı . (1 50) kuruş. 

Şemsi Talip, Finazz.er ve T ubi
no B. : Türkçe ltalyanca ve İtal
yanca - T ürkçe lugat (250) kuruş. 

İhtira ilanı 
cA teşft eslilae ;çin en.W.t tes'tilt tı» 

baldanda İ»tihsal olunan 26 T. Ani 1925 
tarih ft 369 .,...._..w ihtira beratı ;.ı., 

(Sir'atle dönen toplu ot-tir: alet si
lahı) baklanda istihal 01- 26 T. -
ni 1925 tarih ft 372 numanıh ihtira 
beratı bu ıWa mevki; file konmak üzere 
ahere devrüf..q veya icar edileceğin • 
dsı talip olanlann Galatada çmili rıh· 
tmı ı-m.da Robert Fen-iye müracaaıt-
1.an ilan olımur. 

8 ikinciteşrin 934 pazar günü 
t 15 tedir. Talipler şartna
Ve nümaneyi görmek üze-

. bergün ve t~atlar~e vak - Kirabk Mağaza -
Fmdıklıdaki Komısyon- "·dık" Sö· ···ıı·· p Ja ~ ,.. oy &'U u çqme azar yolu 

azır bulunmaları. (139) caddesinde 148 numerolu her teYe 
_________ __;(~7~099) elveriıli mağaza mostralarile ki· 

'y Rıh· 

• bm caddes.i Ege yağ mağazasına 

.\kd l-.lıjaa mÜptell , Cecli1opa. ve pazarlık için Haydar P&fl'Cla Aı.. y..,_ ,..... ~ 4 No. lu talya ambn memurlrmdan Haıim 

.,.._, wbeıw Bak:.ıiWy emrazı 

·-'- ..,. uelıiye lwıbuıeoıinde talıb t.&o 

\'ide buluaan Emetuı.ıah bamma, ls-
Biiyük Kmacıyan ban 38 No. da 

~- 13 •İcıil No.. nnc1a kayıtlı a· H...,... Kizım Beyin vlltÔ tayin 

, lmdaiu -- medeninin 371 in
ıııaddeoi mucilıince ilan olunur, 

(4229) 

IC.ıaial İcra memurluğundan: 
llir borçbm dolayı mahcuz olup pa. 

çen:ihı:ıı iae.......,. verilen Pencbk

. s~ aokaimda iiç oda bir hm 
lof& bir taş!• "" lıir tavan 8l'UI ve 

bir ._ cliilokanı havi lumenin 

il. i giiaü saat 14 te açık arita ma 

ti &abJacağmdan talip ofanlarm laymo. 
~si olan 1800 lir.mm yüz. 

~ Yedi buçuk nisbetinde pey akçesile 

"·~b . . =--'- . --• . f'CCIWitıeam gucınea. uteycwenn ta-

~ üandan itibaren Kartal icra mem,... 

""'- müracaatı-. ilan ohmur. 
.... (4252) 
..___-~~~~~~~~~~~ 

il, O. tapu idaresinden: 
lloğuöçinde Büyiikderede lapımya 
~ eski 40 yeni 60 No.. lu mahal 
i... ~ miidevverede Atiaa Binti Bo. 

.._.. mukayyet ioe de urf mülk 
~ lrasebile tapuda kayclı mevcut ol
Iİ ilnd"" senetsiz ta..-ruf muameıle
'- ~.ım..k üzere taaamıfvn tevMk ve 

1iııli için ....ı..ıı;.,.ıe tapu memunı ta-

~ ı.Mrikat yap.ı.c...tr. Bu &'&J'· 

..._ ~ &'erek eıbası lwıkiki ve ge
-. 9f:han biilımiye tmahndan bir 

~. taaarnıf .... müdahale ......... elle • 
. ~ v-ıü mutebere ile ya mahaJ. 

liıı,ı. lıul.ıaacak memunımuza gönderil· 
~ Ve )'Üut ilan tarihinden ita.
~ giin zarfında Beyoğlu tapu ida
~ 934 • 4855 No. ile müracaatları 
~......... (4233) 

i,,_ l~tanbu~ dOrdiin~ü İcra .~urlu
~: Bôr ~ ödenme• ıpn mab
d:ı 31 kalem kıravat toplusu tabir e
~ EJınas kıravat iğnesi, W..slı ı.;. 

1 -...., elmaslı kol düğmesi, brot yüzük 

':'i luynıetli mücevherat 5-11-934 ta. 

~ nıüaadif pazartesi gı..inü - 14 
16 ya lıadar Sandal bedeotaıunda 

llo;ılc aru...,,. ıuretile m ~ kıy
~---=- .. de ~' .._,_,_, bul d -....., yuz ycumf "'9""'"" • 

~ğ., takdirde pefİn para il ..ııJacak. 
ı.. ', I>..ha fazla mıılümat almak İsıteyen. 
-~ Yevmi mezkıirda maballinde hazır 

~ııı....,,cak manuruna 934 • 3444 dosya 
0

• IÖle m~ ilan olunur • 
(4242) 

Beye müraoaaL 

Müzayede .ile sabf 
1934 T qrinisaninin 2 inci Cunm gÜ· 

n ü saıbaıh saat 9,45 te Beyoğlunda Şif· 
fule tam Bomonti iıotaayonunda lig...-
lu Hanın 5 numaralı dairesmde mevcut 
ve Mordo Ta:rni Efendiye ait pak mÜ· 
zeyyen eşyalar m üzayede sureti.le a.
tılacaktır. 9 parçadcıın mürekkep gayet 
zarif asri yem..ı. oda takınıı; Lup onn 
kaplaınalı ve 3 kapılı dolaplı 5 parça· 
dan mürekkep pek miUeyyen yatak 
o da takımı ; ye§il kadife a;ı.~l ı ve k di 
perdeleri havi mükemmel kaııape ve 
koltuk takımı; 4 pan;adan m ürekkep 
kestane ga yet güzel yatak oda takımı ; 
çıi:t g •• ile o yet ~ =· ı, ı.::.: peı ... 
<leler; 62 parçalık hakiki kris tal Baka
ra su t:akıını; 128 parçalık emsalsiz 
tabak taknnı; daha ufak diğer tabak ve 
kadeh takımları ; lwonz "e kriatal elek
trik avize.eri, mor renk · lcrisı..ld ma
mul tu valet takımı, 2 çift gayet zarif ve 
halıiki lngiliz mamulab bronz kare kıar
yolaJar; 7 parçadan mürekkep maroken 
ufak oalon; V i.ona markalı gayet gu
za çay takımı; hayıli vazo ve biblolar; 
duvar saatlan; Sa.ıamandra ve çm.i so
balar, tuvalet yıı.stıklan; yep yeni hay
li muşamba; masa ve geridonlar; yağlı 
boya tablolar, oyu·n masası; mav; istor
lar, Singer makinas:ı, Thonet aandalya· 
lar ve paravan; aynalı ve aynasız do
laplar; ceviz yazııhane; gaz ooaklan; 
mutfak takımları; buz dolam; ve ıaıir 
ev eşyalan. Bord markalı gayet zarif 
lıir Fransız piyanosu, Anadol ve Acem 
halıları. Pey ıiirenlerden 100 de 25 te
minat oılınr. Sabt peşindir. 

Isı-bui dördüncü icra memurlu
ğundım: Bir alacağm temini iotıifası zım. 
nmda mıııhcuz olup paraya çevriloneıine 

........ verilen ikıi reı araloa hayvanı 7-11· 

934 ~ günü - onılmı - ar:;. 
ye kadar htmıbul Atpezannda aabb.ca· 
ğanda:n talip cdanlarm yevmi me:r.kUrclcr 
mahallinde hazır buluınmalan ve fazla 

nmliimat a1ı-ı. iıtıe~erin 934 • 3752 

numaralı dosya ile müracaat etmele<i. 
lüzıumı ilin olunur. ( 4232) 

lstanbul ikinci İcra memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmeoi mukar • 

rer kampana marka kösele 3-11·1934 

t...ihine m üsadif ~ günü -
16 .ı- itibaren lmıpalıçarııda P......ı.Jıç.. 

larda 19 numarada açık arttırma sureti.

le aatılacağtndan taliplerin ayrı& gÜn 

..,. saatüı mahallinde hazır bulunacıık 

memunma müracaatları iliıı ol ur. 
(4240) 

~~~~~~~~~~-

ZAYl - 1933 senesinde Fen fa. 
külteBoclen alclığım 230 llUIDIQalı P. 
C. N. hüviyet varakasını zayi ettim. y., 
nİsiııi alacağmıdan biilımü olmaclıfı ;,. 
1iın ol mu.... Necdet 

\ 1 1'tanbul Hadd A'k~~:aat ilanlan 

Metre M3 Eb'adı 

j / ______ sT_A __ N_s_u_L __ B_E_L_E_D_t_Y_E_s_ı __ 1L_A __ ı_.A,........~1 ___ I 
Vilayet dahilindeki kazal ar dispanserlerine liız mu o· an 

Ecza ve alat kapalı zarfla münakasaya konmuştur. TaI:p olan
lar rartname almak ve ecza liste., "'örmek içi~ Levazım Mü 
dürfüğüne müracaat etmeli, m ün • aya girmek için de 94 li
ralık teminat makbuz veya m k ıle 22-11-934 perşembe 
günü saat 15 e kadar Daimi E ncümenevermeleri. (7321) 

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

lzmitteki kıt'at için lüzumu olan yukarıda cins eb'atta 
metre mik'apları yazılı üç kalem kereste 10 - 11 - 934 cumar· 
tesi günü saat 14 te açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muvak
kat teminat on sekiz liradır. İsteklilerin eksiltme gününün sa· 
atinde F. Satmalma Komisyonuna müracaatları. 

(459) . " . 
(459) 

(6864) 
(6864) 

8080 

T ekirclağ ve Ma karadaki kıtaatm ihtiyacı olan şağrda cim 
ve miktarları yazılı iaşe madddeleri hizalarındaki tarihlerde 
mün kasaya konulmuştur. Münakasa Tekirdağmda Fırka Sa·· 
tmalma Komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şeraitini öğren
mek istiyenlerin her gün ve münakasaya girmek için belli gün 
ve saatlerde temin t ve teklif mektup1arile Tekirdağında Fır
ka Satmalınıı. Komisyonuna m .. racaatları. 

Cinci 

Kuru fasulye 
Kuru fasulye 
Nohut 
Nohut 

P. Pirinç 
P . Pirinç 
Ç. PiriDç 
Ç. P ir inç 
Çekirdeksiz 
K. Üzüm 

" " 
Mercimek 
Mercimek 
Bulııur 

(461) 
Miktarı Ait olduğu Münakasa nevi 

(6865) 
ihale tarihi 

yer 
60,000 Tekirdağ Kapalı zarf 12-11-934 Sa. 14 

35,000 Malkara 
" " " " " " 15 

25000 Tek 'rdağ Açık münakasa 12-11-934 
" 15,30 

14,000 Malkara 
" " " " " " 

16 
21,000 Tekirdağ Kapadı zarf 13-11-934 " 14 
11,000 MaEcara 

" " " " " " 
15 

21,000 Tekirdağ .. " .. " " " 
15,30 

11 ,000 Malkara 
" " .. " .. " 16 

21,000 Tekirdağ 
" " 14-11-934 " 14 

11.000 Malkara " " " " " " 14,30 
21,000 Tekirdağ Açık münakasa ,. 

" " " 15,30 
11,000 Malkara 

" " .. " " " 
16 

24,000 Malkara 
" N ,, 

" " " 
15 
8081 

* * • 
. kı , Bergama ve cıvar t atının 

ihtiyacı olan 383 ton kuru Ot 
430 ton saman 8-11-934 per
şembe günü kuru Ot saat 1 O 
da Saman 11 de olmak üzere 
kapalı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. Şartnamesiı:ı.i gör
mttk isteyenlerin her gün ko
mikyona müracaatları ve ver
meğe istekli olanların da ihale 
gÜn ve saatinden evvel Ber
gama Askeri Satmalma ko
misyonuna müracaatları. 
(409) (6584) 8070 

Karamanda bulunan kıt'a
tm ihtiyaçları olan 200,000 ki 
lo Unun 15 İkinci Te rin 934 
Perşembe gÜnÜ saat 11 de ka· 
pah zarf suretiyle münakasa
sı İcra edilece tir . Şartname· 
sini görmek için her gün ve 
münakasasına İştirak ede
ceklerin be1li gün ve saatten 
evvel teklif mektuplarını Kon
ynda Ko1ordu satmalma ko· 
m=~vonuna vermeleri. (527) 
(7150) 81 12 

• • • 
H arp Akademisi ihtiyacı i· 

çin 50 ton kok ve 40 ton la
vemarin kömürü 3-11-934 
cumartesi günü s<U't 15 te pa· 
zarhlda alınacaktır. İsteklile
rin Tophanede Satmalma Ko
misyonuna müracaatları. 

(503) (7244) 8137 

• • • 
Harp Akademisinin fu:şlık 

ihtiyacı için 300 çeki odun 
3-11-934 cumartesi günü saat 
14,JO da pazarlıkla alınacak
tır. isteklilerin Satmalma 
komisyonuna müracaatları. 

( 501) (7246) 8138 .. . . 
Tekirdağ kıt'atı altı aylık 

ihtiyacı olan 30 bin kilo kuru 
Soğana verilen fiat gali görül
müş ve Malkara kıt'atınm ih
tiyacı olan 18 bin kilo Soğa
na talip çıkmamış olduğun
dan bir ay müddetle pazarlı
ğa çıkarılmıştır. İhale gÜnÜ 
22-11-934 Perşembe günü 
saat 15 tedir. Evsaf ve şeraiti· 
ni öğrenmek İsteyenlerin her 
gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de belli gün ve 
saatte T ekirdağmda Fırka Sa
tmalma komisyonuna müra-
caatları. (537) (7250) 

8139 
• • • 

İzmit için (21400) Darıc~ 
için (13200) Tuzla için 
( 4400) ki cem'an (39000) 
kilo patatesin açık münakana
sı 26 ikinci Teşrin 934 pazar
tesi günü saat 1 O dadır. Mu
vakkat teminatı (280) lira-

28-10-934 pazar günü saat 
15 de kapalı zarfla ihaleleri 
yapılacağı ilan edilen 145200 
kilo ekmeğin ihalesi görü
len lüzum üZerine 8 İkinci teş
rin 934 perşembe günü saat 
15 de yapılacağı ilan olunur. 
(538) - (7273) 

••• 
dır. isteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün Eski
ş{.hirde Kolordu ve lzmitte F. 
LV. larma ve eksiltmeğe gele
cekler;n de~ tayin edilen gün 
ve saatte Fırka Satınalma Ko
misyonuna müracaatları. 
(543) (7313) 

~ * * * lzmit ıçui {10650) Darıca 
için (4950) Tuzla için (3850) 
ki cem'an (19450) kilo kuru 
sovanm açık münakasası 24 
1 ·inci Teşrin 934 cumartesi 
günü saat 10 dadır. Muvakkat 
teminatı 105 liradır. İstekli
lerin şar n amesini görmek gör 
mek üz re her gün Eskişehirde 
K. O. ve İzmitte F. LV. ları
na ve eks itm eye geleceklerin 
tayin edilen gün ve saatta İz· 
m'tte fırka .:-. "'°...:;. ~ l<...lllmi: 
yonuna müracaatıarı. (544) 
(7314) 

• • • 
Darıcadaki kitalar için 

(34) ton kuru fasulyarun a
çık münakasası 25 İkinci T eş
rin 934 pazar günü saat (10) 
dadır. Muvakkat teminat 
(350) liradır. İsteklilerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün Eskişehirde K. O. ve İz· 
mi'.;e F. LV. larına ve eksilt
meye geleceklerin de tayin e
di1.' n gün ve saatta muvak
kat teminatlarile Fırka Satm
alma i{omisyonuna müracaat 
!arı. (540) (7319) 

* • * 
Konya Merf.cez kıt'at ve 

miiessesat hayvanatı için ka
palı zarf usülfyle münakasa
ya konulan 400,000 kilo ar
panın münakasası 22 İkinci 
Teşrin 934 perşembe gunu 
saat 10 da yapılacaktır. istek
lilerin şartnamesini görmek 
için lier gün ve münakasası
na girişeceklerin belli saatten 
evvel teklif mektuplarını satın 
aln.;ıa komisyonuna vermeleri. 
(546) (7310) 

• • * • 
Jzmıt Askeri Hastahanesi-

nin Verem pavyonunda yap
tırıle_cak güneş banyosunun 
müstacelen pazarlığı 7 -11-934 
çarşamba günü saat 10 da
dır. lateklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gÜn latan-

San'atlar mektebi için ted arikine lüzum görülen 80 ton 
kriple ı. en kömürü kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Talip olanlar şartname almak üzere her gün Levazım Müdür
lüğüne müracaatları, münaka saya girmek için de 102 liralık 
teıninat makbuz veya mektub u ile teklif mektuplarını 
22-1 J-934 Perşembe günü sa at 15 kadar Daimi Encümene 
vermelidir. (7325) 

Keşif bedeli 5703 lira 79 kuruş olan Üsküdar Çocuk dis
panseri kalorifer tesisatı kapa h zarfla münakasaya konul· 
muııtur. "'talip olanlar keşif ev rakını görmek ve şartname al
mak üzere her gün Levazıın Müdürlüğüne müracaatları, 
mlinalcasa İç· n de 428 liralık t eminat makbuz veya mektubu 
ile tek 'f mektuplarını 22-11-9 34 Perşe!Dbe gün~ saat 15 e 
kadar Daimi E ncümene verme leri. (7326) 

-İstanbul Ziraat Bankasın dan maaş almakta bulunan ma-
halli idareler tekaüt, dul ve ye timlerin ikinci altı aylık yokla
ma ilmüha- erlerinin kabülüne başlanacağından 1 Teşrini· 
sar#l- 934 tarihinden itiba. en alakadarların r esmi senet, maaş 
cü:ı:daru, tatbik mühürü ve nü fus hüviyet cüzdanları ve dol· 
durutturacakiarı fotoğraflı il mühaber ile sicil, kalemine gele
rek yoklamalarını yaptırmala rı. (7330) 

bulda Levaznn Amirliği ve 1 

Eskişehirde K. O. ve lzniitte 1 

Fırka Satmalma komisyonla
rına ve eksiltmeye gelecekle· 
rin de tıu'in edilen gün ve saat
te Fırka satmalma kcmisyonu 
na müracaatları. (548) 
(7307) 

• * * 
İstanbul Levaznn Amirliği-

ne baglı kıt'at için üç şaifua. 
me ile ayrı ayrı yüzer tondan 
300 ton tutuşturma ve hamam 
odunu 5 Teşrinisani 934 pa
zarlesiŞnü S()at 14 de pazar· 
lıkla alınacaktır. Taliplerin 
Tophanede satmalma komis· 
yonuna gelmeleri. {512) 

(7316) 
• • • 

Muratlıdaki kitaya ait se
kiz bin kilo kuru ota yine ta
lip çıkınadığmdan pazarlık 
11-11-934 pazar günü saat on 
beşe bırakılmıştır. Evsaf ve 
şeraiti eııkisi gibidir. Eksilt· 
meye gireceklerin belli gün 
ve saatta teminatlarile bera
ber Çorludaki Komisyona 
müracaatları. (551) (7305) 

•• • 
Kapalı bürüm yolile eksilt

meye konan 500 ile 1500 a
det dağ top koşumu katırları
na verici çıkmadığından ke
si ,mesi 7-11-934 çarşamba 
günü saat 11 dedir. Isteklile· 
rin sartna~esini görmek için 
her gün ve kesiş~ne giri
secclderin belli saatte Ankara 
M. M. Vekaleti Satınalma Ko
misyonuna Baş Urmaları. 
(553) (7304) 

* * * Yapı : Selimiye kışlası de-
ğişikli onartmasmm kapalı 
bürümüne istekli çıkmadığın
dan kesişmeye dökülmüştür. 
Ü zerine bırakılması 8-11-934 
perşembe günü saat on birde
dir. isteklilerin şartnamesini 
görmek-için her gün ve -kesiş
meye gireceklern belli saatte 
Ankara' da M. M. Vekaleti Sa
tınalma Komisyonuna baş ur· 
malan. -(554) (7302) 

*. * Yapı : Haydarpaşa hasta-
nesi onarfılmasmm kapalı bü
riimüne İstekli çıkınadığmdan 
kesişmeye dökülınüşür. Üze
rine bırakılması 10-11-934 
cumartesi günü saat 11 dedir. 
(On bir). İsteklilerin bağlan
nı görmek için her gün ke
sişmesine gireceklerin belli 
saatinde Ankara M. M. Veka
leti Satınalma Komisyonuna 
baş urmaları. (552) (7303) 

• • • 
İzmit için (30) Danca için 

(20) Tuzla için (5) ki cem'an 
(55) toİı Linit maden kömü
rü müstacelen pazarlıkla alı
nacaldır. Pazarlık 8 2. Teş
rin 934 Perşembe günü saat 
(10) dadır. isteklilerin tart-

namesini görmek üzere her 
gün ve eksiltmesine gelecek· 
lerin kat'i teminat olan (130) 
lira ile muayyen gün ve saatte 
Fırka Satınalma Komisyonu• 
na müracaatları. (542) 
(7315) . ,,. . 
Antalya kıt'aları için 271,000 

kilo unun kapalı zarf a ihale· 
si 24-11-934 cumartesi günü 
saal on beşte İsparta satınal· 
ma komisyonunda yapılacak
tı. Muvakkat teminatı 1728 
liradır. Tastikli şartname su
retleri İspartada satınalma ko 
misyonunda ve Ankara, lstan 
bul Levazım Amirliklerile De· 
nizli, Antalya, Burdur satın 
alma komisyonlarından ve 
Mersin, Askerlik Şubelerin
den alınacaktır. İstirak et· 
mek İsteyenlerin şartnamede· 
ki nümunesine ve tarifatma 
göre yazılmış teklif mektupla· 
rının ihaleden bir saat evvel 
Isparta satmalma komisyonu 
na teslim etmeleri vey .. hut İa· 
deli teahhütlü ve mumla kapa~ 
tılmış olarak aynı gun ve saat· 
te lsparta komisyonunda bu
undurmaları:-( 549) (7308) 

Istanbul 4 ncü icra memurluğundan: 
Tamamına 4542 lira kıymet takdir 

edilen Burgaz edasında Rr. tnn cadc.e
•inde 12,12 m ükerrer numaralı n htnnda 
denize nezareti kamileli 993 metre mu
rabbaı tezyinatlı aarnıçlı kuyulu bahçe 
içerisinde ,bir çok od lan havi ahf8P ta
van ve kapıları yağlı boyalı pencerele
ri k .. men tahta ve kısmen pancorlu köş

kün nuıf hissesi açık arttınnaya konul
muı olup 15-11-934 tarihinde tarlname· 
si divanhaneye talik edıile<dı: 5-12-934 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 
ten 16 ya kadar Is tanbul 4 ncü icra dai· 
resinde sablaaıkbr. Aritınııaya i§ti • 
rid< için yüııde yedi buçuk teminat akçe
ai alınır. Müterakim vergi, belediye ve 
vakıf icarelİ müıteriye aittir. Artbrına 

bedeli nısıf hiaaeye isabet eden mu -
bammen kıymetin yüzde yetmiı betini 
bulduğu takdirde ihalesi yapılacakt.-. 
Aksi halde en çok artbranm taahhüdü 
tıaı.i kalmak üzere arttırma on beı gİİll 
daha tıomdit edil.....ı. 20-12·934 -- • 
ne mü-ıif perfSDbe giinü ayni saatte 
en çok lll'tb...,. ihalesi yaıpılııu:aktr. 

2004 No. lu icra kanununun 126 ncı 

maddesine tevfik.an ipotek oabibi alacaL 
lı:lar ile diğer alakadamnn ve irôfak 
bakla sahiplerinin dahi gayri menkul 

üzerindeki haldarBU ve hu uAle faiz ve 
masrafa dair olan i<ldialarmı evrakı müs
bitelarile yinni gün içinde icra dairesi· 

ne bildirmeleri lazundır. Aksi halde halll 
ları tapu ıicillerile sabit olmadıkça aa • 
tıı bedelinin paylaımasından hariç ka· 

l.ırlar. Iıbu maddei kanuniye ahkan
göre hareket etmeleri ve daha fazla ma· 

li'imat almak istiyenleri.n 934 • 2521 doa 
ya numarasile memuriyetimize müra • 
caatları ilan olunur. ( 4235) 

AA Yl - Akay idaresinden 160 No. 
cüzdanla almakta olduğum maaşunda 
kullandığım tatbik mühüriimü zayi et· 
tim yeni&ini çıkartacağımdan kaybola· 
nm' hükmü yoktur. b.l<av mütekaiı-
lennden lbralıim 

'. 
.. 



• .. 

J 

~ « l '« ıt 
Mevaddı iptidaiyede: Birincilik ve tazelik 
&ÜSTAHZARA TINDA: NEF A SET 

Fiyatta; Rekabetsiz 
.. .. .. 

yuruy~ş 
Ancak 19 H elik ayn ı s ha il.zerinde devamlı Ye mlltekimil bir çalııma sayesinde ( Çapa· 

Marka ) Pirinç uau fabrikHınıa elde ettiği muvaffakiyetia mahıullldür. 
Halkın sıhhat Ye menfaatini dtıoünerek, mü tahzaratının en fenni veaaltle imaline çal ıa• 

( Çapa Marka ) fabrika11 iştirak ettiği yerli ve beynelmilel Hrgilerde fevka'Ade altın madal. 
yeler'• takdir ,,. taltif e dilı..if ,,. daima sıhhatini koruyan, sevkini bilen muhterem halkın 

rağbetina mu: ar olmuştur. 

Tercih: Sizi aldatmıyacak en dogk"u hakikat işaretidir. 
Bu sahada ~·egane öz Türk san'at eseri 

Çapa arka üstahzaratı 
Kutu Ye torba Pirinç unlan 15 - 50 ıramlık paket ve kutu Karabiber 
P re ve corbalık Mercimek ,, ,, ,, ,, " ,. Kırmıııı biber 

" ,, Bezelye ., ,, 11 11 ,, ,, Tarçın 

" ,, Patates ,, • ,, ,. ,, ,, ,, Yeaibahar 
Yulaf Ki ,, ,, ,, , , ,, ,, ,, myon 

" Arpa " " " " " ,, Sahlep 
" .. 
" ,, Fasulye ,, " ,, ,: ,, " Zencefil 

" ,, Bakla ,, ,, " ,, " " Karaufll 
,. Nohut KapıftlO btyaır biber Şiıo 
,. Mısır " Tüzluklu ,, 

Ve en nefi ı nişasta son sistem vesaitle ihzar ve imal edilir. 
" 
" 

1 112 v l 111 kilo u tu sofra tuz arı. Adres Beşi ta -
~.......,..,..,........... ılı cali, Çapa Marka T e efon: 40337 ~~"'--"' 

zar Tür • 
ıca a 

Adapazarı Türk Ticaret b:mkasm • li i azasmd Mahm Nedim, I§ Baı.. kinci ve u,~ CÜ f 
kası umum muhasebe · Muvaf. 35, 36, 37, 47 · ddelenn t 

• • 

Adapazarı Turk Ticaret Bankaaı A· 
non ı"rketi hissedarlar umumi he)eti 
f cvkal:.de olarak 25 T efrinievveıl 1!134 
tarih" mıisadif perıeonbe günıi Aılapa. 

z a Ba:-.ka ~,,,.; • toplaruruf ve 
a ıdaki maddeler ittifakla karar b· 

fak, Ziraat Bankası müd el'İnd veçbile ve 5 inci ı=<ldemun teklif ve 

r.a al ftır: 

1 - Şirketin vaziyeti ve sennayesi· 
nin artbnlınıuı hakkında idare meclisi 
ve mürakahc heyeti ra.poriannm aynen 
kabulü, 

2 - idare Mecli&i azalıklanne yeni. 
den intihap olunan Müteahhit zade Ah· 
met Asım, Cumhuriy..t Men.ez Bankası 

ldme meclisi azasından Hakkı Saffet, 
Cwnhı.ıriyet Merkez Bankaaı idare mec-

Minnta% Bahri, Cumhuriyet Merkez 
Bankası idare Mecr · azasından N..ısret 
Namdı:, Siimer Bank lımwn mü ur mua.
V<ıni OllIUD Nu.-i Beyefendilerin memu
riyetlcrinlıı sdiki. 

3 - ş· ket ı.encayesinin L:..- milyon 
lira mttıınlarak, 2,200,000 liraya çıka· 
rılmas:ı ve yeni hisse ocnc. "nin işti • 
raamı taahhüt ve bedellerini tediye ede
cek lıanıillerine temin olunacak hak ve 
İmtiyaz)ann kabulü, 

4 - Sem-.yenin ı..zyic!i neticesin • 
de esas mukavelenamenin 3 üncü mad
desinin birinci fıknm, 6 11>C1 maddesi· 
nin üçüncü fıkrası, 7 inci maddesinin i · 

Seyhan Vilayeti Sıhhat 
Müdürlüğünden: 

Seyhan Vilayeti Adana Memleket hastanesi için 9439 
lira bedeli tahminle yeni bir Rontken Makinesi kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. lha le 934 Senesi Birinci Kanunun 
yirminci perşembe günü s:u• 16 da Seyhan vilayeti EncÜ· 
men dairesinde olacaktır. lhal ye ittirak ve şartnamesini gör· 
mek isteyenlerin lstanbul ve Seyhan Vilayetleri Sıhliat ve • 
içtimai Muavenet müdürlük! erine müracaat etmeleri. 

(7213) 

<rİr da-resinde tadı..ı, 
5 - 12 Mart 1931 ve 1 Mart 1934 

tarihlennde verilip tamamen tat "k o • 
funamayaa sermaye tezyidi kararlanrun 
iptali. 

Vaki teklif üzerİPn<ı bankaya lıirnaye 
've müzahe..etlerini ibzal buyuran Baş· 

vekil l et P~ Hazreti · ve ikti. 
oat vdcili Mahmut Celal Beyefe diye 
heyeti umumiyenin tükrıın ve taıha .. üa
lcrinin telgrafla arzı, evvelce gazete • 
lerle ilan edilen tadilat teklifleri ve 
takrirler dairesinde ittihaz edilen bu 
mukarrerat, tasdik muamelesi i4unol o
lunduğunda ayrıca ilim edilecektir. 

(4224 ) 

VA URCULU 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

ISTANBUL ACENTALICJ 
Limırm Han, Tele/on: 22925. 

Trabzon yolu 
TARI vıparu· 

4 Teırln iSID I 

r iC:i;~ı; 
10

bl;•m ı>i;;ı p;~~~~ü--, 
1 ve değirmen alib satılıktır. Galatada Pe ·ıembe paıı:arında 1 

Ticaret Hanı kapuıunda 

p AZAR günü oaat 20 de Galata 
nbtmımdan kalkacak. Giclitte Zon• 
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gire.on, Tirebolu, Gö
rde, Trabzon Ye Rizeye. Dönüıte 

bunlara il&- Of, ve Sürmeneye 
uit"ayacaktır. 

r 

Balıkesir Vili)-e :i Daimi 
Encümenindenı 

Balıkesir Memleket Haata nesi için mevkii münakasada bu 
lunıin Eczayı T7bbiye ve pansuman malzemesi için talipleri ta· ' 
rafından teklif edilen peyler bedeli muhammenine nazaran 
hıı.ddi layık görülmediğinden 15 Teşrinisani 934 tarihine 
müsadif perşembe günü saat on beşe kadar bir ay zarfında 
't)azarlıkla ihalesine karar verilmiştir. Talip olanların temina· 
tı muvakkateleri ile birlikte Encüın~ilayete liste ve şart 
nameyi görmek İsteyenlerin daha evvel taşrada lstanôuTSıh· 
biye Müdüriyetine ve Balıkesi rde Encifmeni Vilayet kalemine 
müra.:aatları ilin olunur. (692 9) 

inhisarlar lstanbul 
Başmüdürlüğündenı 

Mevcut Krokiye göre Y alo va İdarehanesinde yaptınlacak 
Vitrin ve Raflar açık eksiltme ile ihale olunacaktır. Keşif be
deli 176 liradır. 

Taliplerin 7 Teıriniııani 93 .ıç;,..taİnba günü saat 16 da te· 
minat akçelerile beraber Muha ııebe Şubemize müracaatlan. 

(6871) 

Balıkesir Necati Bey Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

~ 1 - Mayıs 935 gayesine kadar mekteliimizin ihtiyacı o
lan (2()0~ ton kok kömürü ka pah zarf usulile -ı;.11-934 sah 
gÜnÜ saat 14 de ihale edilmek Üzere 16-10-"934 tarihinden iti
baren yirmi gün müddetle mü nakasaya konulmuttur. 

2- Şartnamesi her zaman mektepten öğrenilir. İstekli· 
ler muayyen gÜn ve saatte tek lif mektuplarile mektepte müte 
ıek1cil mübayaa Komisyonuna müracaat eylemeleri. (6838) 

Mudanya yolu 
Bir ft!Jur CUMA, PAZAR, SALI 

günleri saat 9,30 da ve Perıeinbe gü. 
nü ... t 9 da Tophane nbtwnnı•lan 

kalkar. Perıembe ....-talan ayni gün
de Mudanyadaıı sat 14 de lstaubu· 
la döner. 

İmroz yolu 
Her PERŞEMBE günü Topba· 

ne nhtmımclan -t 18 de bir Ta· 

pur kalkar. Gidit Ye dcinü§te Gelibo
lu, Lapsdci, Çanakkale iskelelerine 
uğrar. .._ ................ .. 

Beyoifu dördüneü ...ııı hukuk -Z,. 

kıı . ıf.en: Beyoğılanda T epeıiıaımda 

• Meınrü7et cadc' . de Ameııika .-.. 

1 ıl+ıMsİ ............ (143) No, ı. ....... 
tnı (2) No. la 1 . winde .... i

- teclaYi için sitliii P.mte 7· lo.834 

...... fffat eden ı.t.ılıul ........ -

... nUi avubt LVtfi Fan B. in 'l'Uİyet.. 
_ .. _ ... .....,_ llÇlbmı ...... , .• 4 ...... 

l.ımıap. Me d ,.,;: 1ıaıwww- 638 iaci 

n-dıleoi muca.n.. ... INıpaı itirazı o • 

lıau1w aı ilin ı.. i!ıiaı k il'iil rn lıir ay 

içiııı.de Beyoğlu dönliincü ...ıh hukuk 

m.ehL L 
0

M miiwtllll'l iizımdır. Ge

ne mezklir kanumm 531 ve 558 iıııci 

maddeleri muciba.ce alacaklı -..e borç • 

lulann ve sair aliıkas. .>lımlarnı ilan ta· 

ribinden ib"baren bir ay ve mirasçıl.-ın 

üç ay içinde müracaatla alacaWmnıı 

...., talepleaiaıi kaydettirn...ıeri lüzumu i· 

................ (4238) 

--a r 
PİRİNÇ UNU F ABRİ ASININ 

Yeni bir muvaffa iye 1 
Burilne kadar İniiltero ve Amerikadan ithal euilen Kuvake· 
roçu • yani ezmı tanı yulafı - bu kere memlıketimiain 

olpn yulafından imala muvaffak olan 

ÇAPA MARKA 
Bu yeni hizmeti de şeref dayarak muhterem 

[ 4184] halka arııeder. 

---LALE eski MULENRUJ 
Memleketin •ı S S ve maruf 

tan nınıt 1 e Z ODU muganniyeler 

ı\vrupa ve Arabistan Feri de Canan Haoım tarafından Şar ı· 
da tohrct kaza'lmış Ye yılan'ar!a danslar 

Fiyatlar dıvendir. Localardan llcret alınmaz. (4179) 

Ankara Şehri lçm Suyu 
Komisyonundan: 

22· 10-934 tarihine müsa dif pazartesi günü ihalesi icra 
kılınacak su boru malzemesi tedariki ve ferşiyat ameliyatı 
münakasası 22· l 1 -934 tarihi ne müsadif perşembe gunune 
talik edilmiştir. 30 numaralı şartnamei fennide çelik borular 
mukavemeti milimetre murab b ı için 34-35 kilogram ve ge· 
rek 600 m, m ve gerekse 400 m m lik çeli kboru sihanları 8 
milimetre olarak nazarı dikka te lmacaktır. İhale 22· 11 -934 
tarihine m sadif perşembe günü saat 15 de Ankara'da İş 
Hanında Dördüncü katta Ko misyon dairei mahsusasmda 
icra kılınacaktır. Fazla mah1 mat almak ve şartname görmek 
isteyenlerin Komisyona müracaatları. (7187) 

A 

rı at n a am 
o • yonundanı 

Samsun garnizonunda b ulunan ve bulundurulacak olan 
kıtaat ve müesses t hayvanatı nrn bir senelik ihtiyaçları olan 
340,000 kilo Arpası kapalı olarak 20 gün müddetle müna· 
kasaya konulmuştur. ihalesi 17-11-934 cumartesi günü saat 
14 dedir. Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün ve m Ü· 
nakasaya iştirak edeceklerin de yevmi ifiale günü teminat 
mektuplarile Komisyona müracaatları ilan olunur. (7264) 

Tokat Vilayetinden: 
Niksar . Reşadiye yolunu n 14 + 000 inci kilometresinde 

yapılacak 15605 lira 75 kuruş keşif bedelli 36.00 metrelik 
Fadlı köprüsü inşaatı 20-10-9 34 tarihinden itibaren pazarlık 
suretile ihalesi icra edilmek üzere bir ay müddetle eksiltme· 
si uzatılmıştır. isteklilerin fenni ehliyet vesikalarile birlikte 
yazılan müddet zarfında Vilay et Daimi Encümenine müra
caatlan ilan olunur. (7287) 

Istanbul Deniz Ticaret 
Müdürlüğünden: 

Altıntaş motörünün tami riyle alınacak malzeme ve saİ· 
reye taİip zuh.ur etmediğinden tekrar pazarlığa konmuştur. 
Taliplerin 3-11-934 cumartesi günü saat 10 da Komisyona 
müracaatları ilan olunur. (72 97) 

Istanbul Nafıa Fen Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimizin 934 mali senesi ekmek ihtiyacı hakkında 
birinci teşrinin birinci günü yapılan münakasasma talip ZU· 

hur etmediğinden bu kerre te krar aleru ı:İÜİnakasa suretile 
münikasasmm İcrası tekarrür etmekle taliplerin yevmi ihale 
olan ikinci Teşrinin 24 üncü Cumartesi günü saat 14 de Gü· 
müısuyunda kiin Mektepte - münakit komisyona dipozito ak 
çelerile beraber müracaatları. (7294) -

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden 
Mektebimiz talebelerine mübayıi8si mukarrer elbise, ka

put, Fotin, İç çamaşırları ve saire 10-1"1·934 cumartesi gü
nü saat on <ıörtte ihaleleri İcra edilmek üzere aleni münakasa· 
ya konulmuıtur. Taliplerin nü mune ve tarlnamelerini görmek 
üzere mektep müdürlüğüne ve münakasaya iştiri.k edecekle 
rin Fındıklıda yüksek mektep} er mubasebeciliğine tevdi ede· 
cekleri 215 Iiralık muvakkat makbuzunu veya B&nka mek
tubunu hamilen tayin olunan gÜ nve saatte mektepte müte
tekkil komisyonu malı.usuna müracaatlan. (6840) 

E· kişebir Liseıi Müdürlüğünden: 
Melttebımize alınacak 80 - 125 ton yerli kok kömürü 22 

Birinci Tgrin 934 tarihinden itibaren (20) gün müddetle a· 
çık müİlakasaya konulmuştur • lstey_enlerin Ş,artlan öğren· 
DJek üzere Mektebe ve münak asaya iştiri.k için de yüzde 7 ,5 
muvakkat teminat mektuplari yle 1 1 ikinci Teşrin 934 pazar 
günü saat (10) da Mektepte toplanacak Komisyona müra
caatları. (6919) 

Beıiktaı 

Dikiş Yurdu 
Tahsili yükaek Hanımlar Biç· 
iri ve san'at mektebidir. Ka
yıt devam ediyor. (4187) 

ZA YI - Galata ithalat gümrüğün. 
den .ı- 2939 numaralı 12-8-934 tarih 

1i ~ mii&ez Cll'dinosunu za. 
yi ettiğimden ..... ya>iUııi alıocaiımdmı 

eıılriıaiaiaıı hütımü yoktur. Marfro Polilkm-
( 4241) 

lüe ı .ı yol arı 
i Ş LE TM E S i 

A.ceııtelc:ri ı Kare.köy Köp ..... 
Tel. 42362 - Sirkffi Mühürdanad• 

nııı--,. tiaa. 1.ı 2Zl<k ~---. 
Karadeniz yolu 

CUMHURİYET vapuru t 
lkinci Te~rin PERŞEMBE 
saat 20 de Hopaya kadar. 

(7270) 8170 
1 

İstanbul Levaz:::m Amir· 
liği Satın Alma Komisyonu 

Hanları 

~tan bul Levazım Amir · · 
ne oagulat'at için 32,000 
lo Mercimek 15-11-934 p 
şembe günü saat 14 te al 
münakasa ile alınacaktır. Ş 
name-ve nümune gÖrecekl 
her gün ve münakasaya işti 
rak edeceklerin f,e;ı:f" iaatt 
Tophanede satınalma ko • 
yonuna gelmeleri. ( 485) 
(7110) 

~ . . 
lstanbulLevazım Amirli 

ğine bağlı kitaat için 35,000 
kilo nohut 15-11-934 perş 
be günü saat 14,30 da al 
münakasa ile alınacaktır. Af 
nakasaya İştirak edecekler' 
belli giın ve saatte T opaned 
Satınalma Komisyonuna g 
melcri. (487) (7106) .... 

İstanbul Levazım Amirli" 
ne bağlı kıt'at ihtiyacı için 3 
ton Zeytin yağı 24 T eşrinis 
934 Cumartesi günü saat 
14,30 da kapalı zarf ile alını! 
caktır. Şartnamesini görec 
lerin her gün ve münakasayl 
İştirak edeceklerin belli saat• 
ten evvel tekliflerini T ophan 
de satınalma komisyonuna 
tirmeleri. ( 497) (7237) 

* • • 
İstanbul Levazım Amirli•' 

ne bağlı kıt'at ihtiyacı için 
ton makarna ile 1 1 ton Şehri• 
ye 24-11-\134 cumartesi gün 
saat 14 de kapalı zarfla alma • 
caktır. Şartname ve nümune 
ni göreceklerin her gün ve m" 
nakasaya ittiri.k edeceklerin 
belli saatten evvelteklifleri 
Tophanede satıılafma komis• 
yonuna getirmele•' · (509) 

- . (7239) 

• • • 
Piyade ~e Atış mektebi içİJI 

Sinema, Toz Boya, Bezir, Ç~ 
viJVidah Çivi, Hedef eşkali 
ve saire pazarlığına talip çık• 
madığından tekrar pazarlığı 
1O·1 1 ·934 cumartesi günil 
saat 14 de yapılacaktır. Talil" 
lerin Tophanede komisyona 
gelmeleri. (516) (7312) 

• • • 
İstanbul Levazım Amirli~ 

ne bağlı kıt'at ihtiyacı için bil 
liralık Çorb~ ve Pi· 
lavlık pirinç . 3 Teş· 
rınısani 934 cumartesi giİ' 
nü saat 15,30 da pazarlıkl11 
alınacaktır. İsteklilerin Top
hanede satmalma komisyon\!* 
na gelıiieleri. (513) (7317) 

• • • 
İstanbul Levazım Amirli• 

ğine b&ğh kıt'at ihtiyacı için 
bin liralık kuru fasulye 4 T et• 
rinisani 934 pazar günü saııt 
15,30 da pazarlıkla alınacak• 
hr. fateklilerin Tophanede 9' 
tmalma kon;ıisyonuna gelınel• 
ri. (514) . (7318) 

• • • 
ihtiyat Zabit mektebi için 

1000 adet Bakır sahan 100 
Bakır"KepÇe, 30 nalına verileJI 
fiat pahalı görüldüğünden .,-· 
zarlığı 1 Tqrinisani 934 per• 
şernbn günü saat 15 de yapıla• 
caktır. Taliplerin Topha1.ede 
kQ""is~~ gelmeleri. (SlS) 
(73 1 -

MUAYENEHANE 
NAKLi 

E. APOSTOLIDI dit muayeneha· 
M9İ Cınnhuriyet (Eski Taluim) mey
danmda Türk sinenuuı (Eoki Majık) 

yamada Amaaia apartımaı>ına N o.42 
naldolunmuıtur. ( 4060) 8057 



' DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
İdaremize ait Samsun iskelesinden geçirilecek qya ve 

hayVanattan 1-11-934 den iti haren şu suretle ücret almacak-
br: ---

KUl'U§ ---Her nevi eşyanın beher y"üz kilo ve kQ. 

MtLLlYET PERŞEMBE 1 TEŞRiNiSANi 19~ 7 

SANİN 
Diş macunu' 
S-lnı Ditkrl bcyazlanr 
Senim Diş ctlerial besler 
San in: Ağza fcralıhk verir 

HASAN T rihofil Saç Suyu, Şampuanı 
ve SABUNU ile saçlarınızı kurtarınız 

surundan ' -2 
Büyük boy hayvanlardan, hayVan başına 1 O 

, Sanln: Ditlerl temizler. 'il' 
Hasan Trilıofil saç suyu saçlardaki mikropları öldürür. Haaıan Şampuanı 

saçların köklerini kuvvetlendirir. Haaıan saç sabunu kepekleri izale eder. 
Bu üç müstahzan kullananlar saçlarını yüzde yüx kat'iyetle kurtarırlar 
dökülen saçlarıa kökleri yeniden hayat bulur ve saçları uzar. 

Orta boy hayvanlardan, hayvan başına 5 
Koyun ve keçi gibi küçük boy hayvanlarla 
orta boy hayvanların yavrusundan 1 2 
Sökülmemiş yük ve binek arabalarmın her 

nev'inden "sökülmüş olanlan eşya gibi sık· 
let üzerinden ücrete tabidir,,. 20 
Her nevi otomobil, kamyon, tayyare, silin· ~ 
dir ve emsalinden 100 ....,_ 

iskeleden eşya geçirilmek için yapılacak her türlü ameli
ye mal sahiplerine aittir. Vinç çalıştırıldığı zaman ton başı· 
na 40 kuruş vinç ücreti alınır. Beher parçası 501 kilodan faz
la ağırlıkta olan eşyaların vinç ücreti, parçanın ağırlığına 

• göre değişir. 
İskele ile istasiyon arasın da, iskeleden geçirilmek üzre, 

Vagonla yapılacak nakliyatta vagon başına 300 kuruş alınır. 
iskeleden geçen eşya, De miryol ile nakledilmiş veya e-

dilecekse bu ücret alınmaz. Fazla tafsilat için iıtaııiyo 
nlara müracaat edilmelidir. (7290) • 

Maden kömürü yakacak 11 kara tertibabnı havi her nevi 
ve tipteki demir ve dökme aob alardan ton ve kilometre başı· 
na: 

Tam hamuleli vagonla nakliyatta 3 ve perakende nak
liyatta 3,50 kuruş ücret alınacaktır. 

Bu tenzilat; 1-11-193.4 tarihinden başlıyacaktır. (7291) 

9022 adet Meşe Traversin kapalı zarTia - münakaııası 
21-11~ çarşamba günü saat15teAnkara'daldare bina
sında yapılacakbr. 

Fazla tafsÜat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ikişer 
liraya satılan şartnamelerde vardır. (7299) · 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
- 1, Muhammen 

Fener: Hacı Isa Kürkçü çeşmesi veya dört 
yol ağzı dükkan ve üstünde odalarm 
rusrf bisseai eski 93 yeni 1-3 nu-

,,,, maralı · j 
Fener: Hacriaa Kürkçü çeşmesi aokağı ea

ki 1 yeni 5 numaralı diikkinm m-
ı..ı.-... rf bi • s saeaı. 

Kasımpaşa: Gazi Hasan paşa Gülhane so
kağı eski 5 ve yeni 7 -9 numaralı 
dükkan ve hanenin mıııf hissesi. 

Mercan : Dayehatun Kalcdar hanı alt kat 
' ( eski ve yeni 6 numaralı dükkanm . 

msıf biııııesi. 
Galata : Sultanbayazit Mumhane sokağın

da eski ve yeni 1 1·13 numaralı 
dükkan ve üstündeki odaların nı-
sıf hissesi. 1 

Hocapaşa : Dayehatun Hoca hanı alt kat · 
eski ve yeni 1 O numaralı mahzenin 
8 / 48 hissesi. 1 

Hocapaşa: Dayehatun Hoca hanı alt kat 
eski ve yeni 1 1 numaralı 

Fener : Seferikoz Fener caddesi eski 
158-162 yeni 128-132 numaralı 
dükkan ve hanenin 57-96 hissesi. 

~ophane: Molla Çelebi Dolmabahçe cad
desi eski 139 yeni 137-139 numa· 
ralı kablo fabrikasının msıf his· , . . 

Bedeli 
Lira 
432 

180 

200 

171 

2250 

12,5! 

1926 

4412 

/_ sesı. · 
Y ukanda yazılı emlakm 11-11-934 pazar günü aaat on 

dörtte açık arttırma ve peşin para ile mülkiyetleri satıla
caklarmdan taliplerin yevmi mezkUrda yüzde yedi buçuk pey 
akçeleriyle müracaatlan. (F) (6960) 

Gümrük Muhafaza Umum Kumandan
!ığı İstanbul Satınalma Komisyanundan 

1 - Muhafaza deniz teşki lalı için Yetmiş ton ikinci nev'i 
benzin kapalı zarfla 22-11-93 4 perşembe günü saat on dört
te eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tasdikli şartnamesi her gün İstanbul Gümrük Mu 
hafaza Baş Müdürlüğü binasındaki Komisyondan alınabilir. 

3 - isteklilerin hangi müessese sahibi veya vekili olduk
larına dair vesika ile muvakka t teminat olan bin yediyüz elli 
dokuz liralık vezne makbuzu veya banka kefaletnamelerile 
birlikte teklif mektuplarını belli saatten evvel Komisyona 
Ve!'meleri. (7162) 

Denizcilere ve Gemicilere ilanı 
Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 

Karad"eiiizde Kerempe feneri yanmda bir adet Tifon sis
teminde siı düdüğü teaia edilmiştir. Bu mevkiin coğrafi vazi
yeti: 

Arz 42 ,, 01 şimali 
Griniçtendir 

Tuli 33 ,, 17 şarki : 
Dü \!k sisli havalarda sekiz deniz milinden işidilmek üze

re dakikada sekiz saniye imtid at eden bir ses verece~!_e 52 sa· 
niye sükut halinde bulunacaktır. Tesisatın 29 Teşrinievvel 
934 tarihinden itibaren faaliy ete başladığı alakadaranm ma-
lumu olma küzere ilin olunur.!' · • ,:(7293) 

Senin: Fenni imal edilir. ~. 

SANIN~ 
Diş Macunu § Hasan Deposu: lstanbul ve Beyoğlu 

Müzayede il.. •bf 
1934 ikinci lefTİnİn 2 nci cuma gü

nü eabah saat ıo da Şiıli Bu!ır• çm-
şısmda Bornonti c:addeslnde 18 n...,.. -
ralı lwmede mevcut ve marul bir aileye 
ait qyalar ve biblolar müzayede ıUTe • 
tile aatrlacağı ilin oh111ur. Asi naaif 
DJe§e ağacından mamul ve 9 parçadan 
mürddı:ep lat.ii couıple yemek oda ta. 
kmu, .lngifu: mamulatı hakiki Maple 
fabıikuından Zlırif 5alon tclomı; ipek 
kaplı V~ena aaloıı takımı, mabon ve 
lake komple yatak oda talomLın, bronz 
ve lıııke karyoM.l.ar, tek aynalı ve ayna
sız dolaplar, A. E. G. ~. yeni bal
de Vampir, duvar -tı, ayaklı Singer 
dikit makinaa, salamandra ve çini ..,.,__ 
!ar, kristal kadeh talmnı, yemek tabak 
takımı, fd<erl:ilder, ,;..dinyer, Çin ve 
Japon vazoları, pğlı boya tabi..._., ,._ 
bajır ve av.iuıler, mut&ık bıılaml.an, tek
mil hwwıirı yeni halde muıambaılan, 1 
portmanto, plildarile portatif gı wuolon, 
biblolar, çay t ..... .lan ..., sair l:üzumlu 
eıyaI.r. Neıfiıa bir Alman pİyaı<>su sıap
rast telli Anadolu ve Acem seccadel...;. 
pey oürenılerden 100 do 25 teminat aJı. 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

f Oncll VakıP Haa lstanbııl 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (% 60) ı Türkler elindedir. 

'ltirklye J, Bankuı tarafından teıkil olunmuıtur, idare meclisi Ye mlidtirler 
heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şiriıl.., 
tidir. 'Iiirkiyenin her tarafında (200) il geçeıı acentalannı.11 hepsi Türktilr. Tiir• 
kiyenln en mlibim mGesııeselerinln vebankalaruun liigortalmektat"ııu icra etedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
liıı:ortalı..rım .. iyi ıuaitle yapar. Haaar 'f\lkuunda ıararlan altr' at •• kola71ıkla ödet. 

Telgrafı iMTiYAZ-Teiefon: fsi. 20531 8045 

mr. Soıtıt p ı 'mlir. ( 4262) ı ' 1 ' 1 ~ 1 • ' • . . ·' ' . . . . . . -• 
--~tanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 

Sıra Semti , Mahallesi Sokağı Cinsi Emlak Hissesi Hisseye göre mu-
No. su } - , No. su hammen kıymeti 
1390 Ortaköy Ortaköy Eski Müezzin yeni Ahşap Ev 9 1/3 357 T. L. 

~ Kumbaracılar 
1473 Aksaray / Tülbentci lSepetçi ... Kagir hane 60 1/10 240 

" Muhittin 
1571 Büyükada Karanfil j • 

Çınar lki parça arsa metresı 
171 ile harap iki kagir 
dükkan 

16-18-20 504/2880 409 .. 
3113 Usküdar, Yenimahalle • Fıçıcı l!. 

Fıstıklı " 
Y. Bayır 
Kışla 

Arsa metresi 85 ~ ı 50 eski .Tamamı 
6yeni 

50 .. 
Selimiye '1 
,Tarabva 

-· 2682 " 
1640 Boğaziçi E. Muradı 

Hamis 
Mecidiye 

.. .. .. .. 58,50 
189 

9 eski 15Y. 1/4 
67 Tamamı 

29 
20 " 

" 
A 1640/1 ,, ,. • ., Tarla ,, 516,75 67 1/2 26 ,, 

1640/2 ,, ,. ., ,. ,, 174,50 67 Tamamı 18 ,, 
1640/3 .. " .. " .. 185 67 " 18 .. 
1640/4 .. " " " .. 241 67 1/2 12 " 
1640/ 5 ,, _ , ,. ,, ,, ,, 456,50 67 Tamamı 46 ,. 
1581 Yeşilköy Köyiçi Rum kilisesi Ahşap hane ve aralık 4 75/720 67 ,, 

Yukarda mevki ve evsafı yazıh gayrimenkuller Bankamız kapısında asılı şartnamedeki şartlar dairesinde açık arttırma 
suretile satışa çıkanlmıştır. ihaleleri 20-11-934 Salı günü saat 14 tedir. Satışlar nakten veya gayrımubadil bonosiladır. Alı
cıların eski Kredi Liyone Ban kası binasındaki satış komisyonuna müracaatları. 

i EVKAF MODIRIYETI iLANLARI 1 
'-----..-..-.~-------~~-------Bahçekapıda Dördüncü Valof hanın oda ba~ılığı ile 

kahveciliği teslimi tarihlnden 936 senesi Mayıs rulıayetine 
kadar olmak üzere müzayedeye konmuştur. İhalesi T. saninin 
yedinci çarşamba' günü saat on beştedir. Şartnamesini gönnek 
ve müzayedeye İştirak etmek isteyenler Evkaf Müdüriyetin
de Varidat Müdürlüğü Müzayede Odasına müracaat. ·.n. 

(7179) 8160 

Tirilye nahiyesinde Evkafa ait 20 kıt'a Zeytinliğin mül
kiyetleri ayn, ayrı satışa çıkar ılıruştır. ihaleleri 12-1 1 -934 
Pazartesi günü saat on beşte Mudanya Evkaf idaresinde ya 
pılacaktır. İsteklilerin müracaatları. (7184) 

Ak11arayda Pertevniyal V alde Cami şerifinde Buharii 
şerif ciheti münhaldir. Nizamname ahkamına tevfikan 
20-11-934 salı günü saat birde müsabaka imtihanı yapılacak 
tır. Talip olanlarm vazife ve tevcih kalemine müracaatlan. 

(7217) 

inhisarlar lstanbul 
Başmüdürlüğünen: 

Birinci taksitleri alman mü~kirat bey'iye ruhsatiyeleri
nin ikinci taksit için tebdil muam(?lesine 15 Teşrinisani 934 
tarihinden itibaren başlanacağından müskirat bayilerimizin 
nüfus cüzdanları ve ikişer adet fotoğraflariyle birlikte eski 
tezkerelrini satış Şubemize getirmeleri lazımdır. Bu tebdil 
muamelesi 5-12-934 tarihine kadar devam edecektir. 
5-12-934 gününün 24 üncü saatinden sonra yapılacak yok
lamada tezkeresiz içki satanlar görülürse haklarında mua· 
melei kanuniye yapılacaktır. (7141) 

lzmir Evkaf Müdürlüğündenı 
lzmir'de Mezarlık başında inşa ettirilecek hal binası için 

25 Teşrinievvel 1934 taribind e yapılan kapalı zarf münaka
sasmda İstekli çılanadığmdan evvelki şartlar dairesinde 27 
Teşrinisani 1934 tarihine kadar bir ay zarfında pazarlıkla 
ihalesi kararlaştınlmıştır. istekli olanl.'\rın Salı ve perşembe 
günleri saat 15 de İzmir Evkaf Müdürlüğiinde toplanan iha
le komisyonuna müracaatları ilan olunur. (7300) 

Deniz Levazım Sahnalma 
Komisyonun danı 

25000 Kilo Pirinç : açık eksiltmesi 3 ikinci teşrin 1934 cu
martesi saat 14 te. 

20000 Kilo Kuru fasulye: Açık eksiİtmesi 3 İkinci teşrin 1934 
cumartesi saat 15 de 

8000 Kilo Şeker : Açık eksiltmesi 3 ikinci teşrin 1934 cu
martesi aaat 16 da. 

15000 Kilo Nohut: Açık eksiltmesi 4 ikinci teşrin 1934 Pa
zar saat 14 de. 

Deniz Levazım Deposu için lüzumu olan yukanda cina 
ve mıktan yazılı dört kalem erzak hizalannda yazılı giin 
ve saatlerde açık eksiltme ile satın alınacaktır. isteklilerin 
ıartnamelerini görmek ve almak için her gün ve eksiltmeye 
gİereceklerin de o gün ve saatlerde Kaııımpll!ada Deniz Mat
baası karşısındaki komisyona gehneleri. (6566) 

8069 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
Ankara Satınalma Itomisyonundan 

Aşağıda yazılı (3) kalem eşya hizasında yazdı giinlerde 
kapalı zarf usulile satın alınacaktır. istekliler şartname ve nü· 
munelerini her gün İstanbul J anc!arma Heyetile Komisyonu • 
muzda görebilirler. Eksiltme için gün ve saatinde ilk teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile komisyonumuza gelmeleri. 

1 - (2039) çift yemeni 5 - 11 • 934 pazartesi saat (11) 
2- (1797) çift çizme 3 • 11 934 cumartesi saat (11) 
3- (22345) metre yataklık bez 4·11 - 934 pazar saat (11) 

(6665) 8153 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğündenı 

120 lira 50 kuruş bedeli keşifli Sirkeci Rıhtımında kain 
Gümrük Kimyahanesinin Denize nazır pencerelerinin harici 
doğramalarmm yeniden imali olbaptaki keşfi mucibince mü· 

nakasa ve ithalat kanununun on - sekizinci maddesinin A fıkra
sına tevfikan pazarlıkla yapt mlacağmdan talip olanların 

T eşrinisaninin 20 inci Salı günü saat on dörtte lstanbul 
ithalat Gümrüğünde müteşekkil Satın Alına Komisyonuna 
müracaatlan. (729P" 



MiLLiYET PERŞEMBE 1 TEŞRiNiSANi 1934 

Az -
En Nefis V·e En Halis Kahveyi En Ucuz Sataıi Yalnız 

• Osman Ef. Oğlu 

Ticarethanesidir. 
Satış Yeri Yalnız: 

lstanbul, Tahmis sokak, sahibi olduğu kurukahvecl hanı altında 

Saf ve temiz olduğundan huzur ve 
emniyetle, içebilirsiniz. 

Kesilmesi bozulması olmadığından 
istediğiniz ve lazım olduğu zaman 
kullanırsınız. 

En nefis mahallebi, •ütlaç ve her 
türlü yemekler yapabilirsiniz. 

Kars sütü evinizde her zaman taze 
inek sütüdür. 

Mutbahınızda rahatlık, kolaylık ve 
temizliktir. 

Size hakiki inek sütünün lezzet ve 
nefasetini tattıracaktır. 

Bakkalınızdan isteyin:z. 

LAUPUNKT RADYO 
LÜKS • SÜPER 1935 
İmtiyazlı yeni bir sistemdir. 

Silindir levha, otomatik ve optik 
ayar. Kısa, orta, uzun dalgalar ile 
bütün dünyayı kuvvetli ve pürüz
süz alır. Bunu görmeden hatka bir 
ahize almamaları meraklılara tav
siye olunur. 

NiJAT ıe SILVA NiHAT 
GALATA: Karaköy Palas <_;.. __ -

Deniz Levazım Satınalma Ko. 
misyonu Reisliğinden: 

1800 Kilo Reçel : açık ekailtm esi : 17 lkinci Teşrin 934 cu
martesi günü 14 de. 

750 Kilo Şehriye: açık eksiltmesi: 17 !kinci Tetrin 934 cu
martesi günü 14 de. 

4500 kilo Makarna ı açık eksiltmesi : 17 İkinci T etrin 934 cu· 
martesi 15 de. 

1300 kilo Beyaz Peynir açık eksiltmesi: 17 İkinci Teşrin 934 
cumartesi günü 16 da. 

Deniz Levaznn Deposu ihtiyacı için yukarda cins ve mık
tarı yazılı yiyecek, bizalarınd a yazılı gün ve saatlerde açık 
eksiltmeye konmuttur. Şartnamelerini görmek ve almak is
teyenler her gün ve eksiltmeye gireceklerin o gün ve saatlerde 

Kasunpatadaki komisyona müracaatları. (702~ 
8110 

Ha ı Alacak mısınız? 

Diılerdeki 
Kir, pas ve 
Lekelerin 

en büyük, en bf. 
aman düşmanıdır 

• 

Hanımefendiler r 
GlBBS pudrasını bir 
kere tecrübe ediniz 
Batka hiçbir pudra 

kullanmazsınız. 

Bir gün ıu, bir gün ı.u dit macun\I'" 
au kullanarak diılerinizi tecrübe tahta11 

yapmayınız. Diıleıiıı tecrübeye tabam

aıülü yoktur. " RADYOLIN n in li· 
boratuvarlarda yapılan binlerce tetkik 

ve tecrübenin mahıulü olduğunu dü

ıünmeli ve daiaıa " RADYOLlN n kul· 
lanmalmnız. 

lstanb:ıl ikinci Ticaret v -

Mahkemesinden: 
.... 

YERLi •ALI 

ARSLAN 
~:·~ 

Marka lastiklerini. 
kullanınız. 

Ecnebi markalarından daha dayanıklı Ye daha 
güzel olan bu lastikleri tercih ediniz. 

Her yerde arayınız. "" 

Mihael Çıkvaıvili. İstanbul. Ayvansaray 
Satıt deposu: İstanbul. Barnataıı han. No. 5 

, . - . . '\ 
ISTANBUL KiBRiT, 

SATICILARINA ,. • 
- 1 T- ~ani 1934 tarihinden itibaren kibrit aatıfı Galatada 
Fermenecılerde 106 numaralı Kibrit ve Çakmak inhisarı lstanbul 
a&bf mağazasından yapılacaktır. 

Kibrit satıcılarına kolaylık olmak üzre muhtelif semtlerde 
toptan kibrit •B;tacak bayiler tayin edilmittir. Kibrit satmak is
teyenlerin gerek yukarda adresi yazılı &abf mağazamızdan ge
rek semtlerine yakın olan ve adrealeri qağıda :yazılı olaD. top
tancı bayilerden kibrit alabilecekleri ilan olunur. 

Türkiye Kibrit ve Çakmak inhisarı 
Toptan satan bayilerin semt ve adresleri: 

BALIKPAZARI ı Tahmiı sokağı 62 No. Tahir efendi 
BEY AZIT. J Cumhuriyet caddesi No. 2 Mehmet Hayrettin Ef. 
F ATJH \ a At pazarı Maniıalı Mehmet pqa caddesi No. 2 

} Bakkal Ali Methi Ef. 
AKSARA Yı' 1 Ordu caddesi No 202 Kahveci TUtüacil Mehmet 

Ali efendi 
KOCA M. PAŞA ı Bakkal lıbrahim efendi 
BEYOGLU .J lstiklal caddesi No 175 Murat efendi 
BALAT ı ı: Karabq caddeıi No 1 Tütünni Yusuf Builaf ef. 
EYUP \' a Pazar yeri No 65 Kanaat bakkalı Hacı Hasan ef. 
HASKÖY '11 Cadde üzerinde Tütüncü Yuda Kalevra efendi 
SAMA TY .N - il Balıkçılarda Rıza ve Abbas efendiler 
BAKIRKöYı 1 istasyon caddeıi Aynalı bakkal Etem efendi 
YEŞILKöY, 'J · 1 Yetilköy caddesi Bakkal Hristo efendi 
BEŞiKTAŞ il Tramvay caddesi No 75 Mehmet izzet efend; 
ORTAKÖY ı Tramvay Durak yeri lbrahim efendi ( 
ARNA VUTKöY ı Doğru yol No 94 Abraham efendi 
BUYUKDERE ı Büyükdere caddesi No 182 Nuri elendi 
SARIYER il Orta çetme caddesi No 19 Kamil efend{ 
USKUDAR ı lıkele caddesinde No 40 Tütüncü Hamza e#e::Ji 
KUZGUNCUK J lcadiye caddesi No 62 tütüncü Hamparsun efend 
BEYLERBEY ı Arah•cı sokağı No 22 bakkal Tevfik efendi 
ÇENGELKöY, :ı Cumhuriyet. meydanı bakkal Mehmet efendi 
KANDiLLi w iskele caddesi No 12 Bakkal Emin efendi 
BEYKOZ • iskele caddesi No 70 Tütüncü Nihat efendi 
KADIKÖY il iskele caddeıi No 38 tütüncü Haydar efendi 
KADIKÖY l Yasa caddeıi No 19 Kağıtçı Hristo efendi ~ 
KIZIL TOPRAK ı No 91 Bakkal Kemal efendi ı 
ERENKöY ı Eski istasyon caddeıi No 74 Hasan efendi 
BOSTANCI 11 Bakkal Katip zade Sitkı efendi ....., 
KART AI.: ı Çartı boyunda No 33 Bakkal Mehmet efendi 
PENDiK ı Refet Pa9a caddeıi No 63 Bakkal Sabri efendi 

Zevkinizi okşıyacak en iyi halıları ıncak 

ÇOLAK ZADE HALI LTD 

Maliye Vekaletinden: 

BUYUK ADK l Vapur iskelesi tütüncü Nikola Eıkida ef. 

-ı ~lacaklı inhisarlar İstanbul Bat Müdüriyetine izafeten l l..;.HmEl.YİİBİİİEİiiiLilliııi9A;İİDİİıAıİııııİ:••ls•k•el•e•ca-dd•e•s1i 1 •N•o•4•8•b•ıo•kk•a•l•A•l•i •ef•e•n•d•i ___ _. 
avukat Ahmet Refik Bey tarafından 1993 lira 50 kuruşun 
faiz masarifi muhakeme ve avukatlık ücretile birlikte Ali Ga
lip Bey ve kefilleri Suat ve Hüseyin Beylerden kefaleti mü
teselsile suretile tahsilinden ibaret olan davadan dolayı cere· 
yan eden tahkikat esnasında M. aleyhlerden Şehzadebaşm
da Kalenderhane - mahallesind e mektep sokak Ali Şefik Beyin 
1 O N o. lı evinde oturan Ali Ga lip Beyin ikametgahı adresine 
yapılan tebligatta mahalli mez kiirda bulunmadığı davetiyesi 

Şirketi ma"'u'lb 

HALILARINDA 
bulacaksınız. 

HER CİNS 
latediğiaix lllçüler, xarif renkler, mibtesna deaeııler 

S A G L A M ve U C U Z 
Satış yeri ve deposu: zahrına verilen terfıten anlaşıl makta 25 gün. müddetle ilanen 
Ma~rrıutpasa, Tııra~ç lar Pire.derler Hın. No 55 Tel. 24182 tebligat İcrasına karar verildiğinden itbu ilan tifahi tebligat 

.. ___ , ____ ,1,--m:ı-------m:ı-----.. 
1 
makamına kaim olmak ve mal umu bulunmak üzere ilan olu-

8060 nur. (7292) 

Ankara' da Y enişehirde yapılmakta olan Nafıa Vekaleti 
ile lktisat ve Ziraat V ekaletl eri binaları arasında 20532 met 
re mik'abı toprağın tartnames İne tevfikan kazılması ve o ta· 
raftaki çukur yerlere doldurul ması kapalı zarf usulile müna· 
kasaya konulmuttur. Talipler in munakasa günü olan 20 Teş· 
rinisani 934 salı gÜnÜ saat on bete kadar Maliye Vekalet~n· 
şaat Komisyonuna müracaat} arı. (7288) 

• 
Umumi Nefriyatı ve Yazı lf leri Müdürü ETEM iZZET -

SAÇLARI Kuvvetlendirmek 
uzatmak 
dökmemek 

PETROL NiZA.M.. 
la kabildir. Tecrübe e• 
dilmif en çok rağbet 
görmüt bir ilaçtır, 


