
ir eroin kaçakçılığı mey
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Fransız a ınesın- ı 
de tidilit yapddı 

M. Laval Hariciyeye geldi 
İngiltere ve 
İskandinavya 

-o-

1 

lngiliz kabinesinin ikinci hariciye na
zın mevkiinde olan Mr. Eden, üç h· 
kandinavya memleketi tarafından ya':'ı
lan bir daveti kabul ederek, 11rasıle 
Danimarka, hveç ve Norveç'i ziyaret 
ediyor. 1864 senesinde Almanya ve ~
vuıturya tmafmdan Danimarka aleyhı
ne yapılan harp istisna edilecek ~lursa, 
bir aaırdan fazla bir :ııamandanben bey
nelmilel muvazenede hkıındi'?_llvya'n~n 
rolü bitariJ\ıktan ibaret olmuıtur. B'.1-
hassa Büyük harp ııibi bu hercüR!er~ın 
İmtihanını da muvaffakıyetle geçırdık
ten ıonra artık lıkandinavya'ya bitara! 
nazarile bakılabilir. Filhakika berhanııı 
bir kantıklıkta hkandinavya memleket
leri için bitaraflıkl-ı muhafaza et
mek düne nazaran lııalün claba kolay· 
dır B ·· ·· k b zanumıncla hveç Çar-- uyu arp .. _t 

Kabine Reisicumhur 
Mösyö Löbrun'un Bel
grat merasimine itti-

rakine karar verdi 

M. l.öhrün 

lık Rusya11 ile koaıfU idi. B_ugun ma e
caviz bir Çarlık Rusyası yenne . luımıu
larile en iyi münasebetler te11s eden 
Sovyet Rusya kaim olaıuıtur. Bundan 
maada hveç'i bu ıulbperver meaılelıe~
ten diğer bir JsbndinavJll ~eti, 
F enliuıdiy., aygmütachr. Bmaenaleyh 
hkandinavya aıenıleketleri arasuıda h
•eç'in vazi,,elİ l&u..vetlepniftir •• Bir t~· 
raf.- hveç'e, _..,tan da _D..ünarU ~ 
ya koaııu olan Ncıı oeç daima k~VYetlı 
bir .. ziyette idi. ff'!J't~n "'!ellıi -
na nazaran, daha mupul •ıu;IY~ bu
lunan lskandinavya memleketı bellıi Da· 
8~ ..... Bu meaılelıe~ Veraailleı 
ıulb muahedesile 1864 senesinde Alman· 
,..,..~llPI . =k ... 
ri ıılnup. D 'z:y ....... ..._ 

APRIS, 14 (H-i m • ' • i:ıııııüı • 
cı-) - Franaıs kabineainde )'apıla • 
eak tadilit dün akfam taayyün et • 
mittir. Kabine ... t 16 da tcıplanarak 

(1>ennu 5 inci ııahlfede) Marsllya faciası esnasında alınan tayanı dikkat bir resim 

narak, yalııız büyük elıaeriyeti Danimar
ka'lılarla meakiin olaıt topraklm alıntı• 
lar ve Almanlann hak iddia edebilecek· 
!eri araziyi ilhak etmemitlerse de her
halde harp neticesinde arazi kazanmış 
devlet vaziyetinde olmaları Danimarka
lıların, herhanı:i bir badirede bitaraf ka• 
labilmelerini azacık mütkülleıtiren bir 
amildir. Geçen sene Alman hududuna 
yakın bazı yerlerde Alman milli aosya• 
listleri tarafından yapılan tahrikat teh
likeli bir ıckil almağa baılamııtı. Maa
mafih bugün Hitler Almanyası daha 
baıka sahalarda meıgul olduğundan Da· 
nimarka §İmdilik rahattır. 

lskandinavya memleketlerinin bey• 
nelmilel muvazenedeki bu bitaraflık rol• 
!eri karşısındadır ki Mr. Edcn'in ziyare
tinde siyasi olmaktan ziyade iktisadi he
defler aranacaktır. Filhakika son sene· 
ler içinde lngiltere ile lskandinavya 
memleketleri arasında iktiıadi aahada 
ııkı bir teıriki mesai teminine çahJıl· 
maktadır. Her üç memleket te dünya 
buhranından büyük mikyaata miiteeıir 
olmuılardır. Harpten ıonra sanayi ba
yatı büyük bir inkitaf devresine giren 
ve ticareti de ayni nisbette geniıleyen 
laveç, muhtelif devletler tarafından ti
caret Üzerine konulan tahdidat dolayıai· 
le, bayii mutazarnr olmuıtur. Duıimar
lua'nın ziraat mabıulleri için p.İyaaalar 
darlaıtı. Norveç'in en büyük aanayü olan 
lıalıkçılık büyük bir buhran geçiriyor. 
Her üç meınlekette de iııizlerin miktarı 
artmaktadır .. hveç'in altı ını1yon nifu. 
ıu ara11nda bir çeynlı milyon kadar iı
siz vardır. Norveç'teki iısizlerin milıt1arı 
elli bini bulmayorsa ela umumi nüfuıa 
göre bu da mühim bir yekundur. Duıi
marlıa ise, iııizlik balımıından bu ilıi 
memleketten de daha fena vaziyettedir. 

1931 senesinde lngiltere altın milıya
aını terkettiği zaman bu memleketler 
müıkiil bir vaziyette kalaııtlarcb. Bun 
lar altın esaaından aynlmak istemiyor• 
lardı. Fakat ticaretlerinin büyük bir kıa
Dll da lngillere ile yapılıyordu. Binaena
leyb eğer kendileri altın eaasıt.a ~plı 
laalorlaraa, lngiltere, kıyn.etten duşen 
İlterling ıle kendilerinden eıya satın 
ahnayacağından, ticaretleri hayli saraı
laealrtr. lskandinavya memleketlerinin 
en çok münasebette bulunduklan iki 
memleket, tahmin edileceği ııibi, lngilte
re ile Almanyadır. lngiltere Iskandinav• 
Ya memleketlerinin en büyük müşterisi, 
~"!ıanya ue, Iakandınavya memleketle
rnun en buyiik satıcısıdır. Misal olarak 
Lv.ç'i ala) : lıveç ihracatının yüzde 
otıızuna yakın bir miktarını lngiltereye 
:r-.ınıaktadır. Almanyaya yaptıgı ihra
cat Yekunu ancak yüzde ondur. Diğer 
taraftan hveç'in Almanayadan idhalatı 
~~de otuzu geçiyor. Halbuki lngiltere
y n .idbalatı ancak yuzde onu buluyor. 
~hı _Iaveç'in Almanya ile ticareti, hveç 
:e/~•ne bir muvazene ıı;österiyor lngil

e ıle ticareti ise lehine büyük bir mu• 
azene ı 1e kapanıyor. Diger taraftan Al· 

:;:Ya tatııf nd3n alınmakta olan tah· 
!er· ~ tedbirleri hkandinavya aıemleket

lllin Almanyaya olan ibracatlarım •· 

Adll tahklkit 

-~~ıt+ıuıir- Fr1U1sız gflze

Kral Alexandre Hz. ile M. Barthou hadiseden bir kaç da
kika evvel otomobilde ••• 

Kral Aleksandrın cenaze
si Yugoslavya toprağında 
Split'te muazzam merasim yapıldı 

halk teessür fle matem içindedir 
BELGRAT, (Huıusi mubabirim!z: la dolmuıtu. Herkesin yüzünden teea 

den) _ Kral Alekıandr'ın ce•~.ı~ IÜr vardı. Birçok kimseler bu hazin 
ııetimıekte olan Yuıı;oslav lıruvazoru levha kart111nda gözyaılannı zapte • 
Dubrovnik bu aabah saat altı radde- demiyorlar ve ağlıyorlardı. 
)erinde Split'e ııelmittir. Mütev~f~a Dubrovn.ik'e bir Franaız filoau re • 
kralının cenazeaini selimlaaıak ıçın fakat ediyordu, gemi sabile yanaıır-

tesi flalctile yapı-
lan telıditleri 
haber vermiş 

Sabık bir Hıırvat nazı
rının evin-

de taharri yat yapıldı 
MARSILYA, 13 (Hususi muhabiri 

mizden) - Zabıta feci cinayetin tah 
kikatile esaslı bir ıurette metııul ol • 
maktadır. Kelemenin Marsilyada ba· 
zı ıerikleri bulunup bulunmadığı tel· 
kik edilmektedir. Bu maksatla, Mu • 
ailyada bulunan birçok Yuııoslavlar 

Tlıonon'da Kelemen'in ıeril.i cürmü 
olaral. tevl.il edilen Nalia Styl.omun 

ve Hırvatlar iıticvap edilmiı , bunla. 
rm bulundukları yerlerde taharriyat 
yapılmııtır. Celbedilen kimselerden 
lıepsi katili tanıınadıklannı aöylemiı· 

(Devamı 5 inci sahifede) sokaklar ve aahil sabah erkenden halk (De\·ı.mı 2 inci sahifede) .......................................... ,. ,,,,,, .......... ,,,,,,,,,,, ................... ....... 
7ı or vaziyette hlıandinavya memleketlerinin 1 padaki vaziyeti lngiltereye çok benzi-
:u Bıy .;.iyetle lnıı;iltere altın eaasmdan paralannı isterlinıı;e bağlamalan, lngil- Y~· Yanlbu memleketlerde lnıı;iltere gi-

~ v yrılmaz hkandinavya meaıle- tere için büyük bir kuvvet teıkil ediyor. lıi, hem Avrupıının bir parçaudırlar; 
~Y') 1 ı~ d altmı İ.erkederek aıulıadılerat• Bunu anladıktan ıonradır ki lnıı;iltere ~de Avrupadan ayrı ıı;ibidirler. laveç 

1 
et erı. le l'nııe bag"lamışlardır. BugÜn bu memleketlerle tlcaret münasebetleri- ve Norveç Avrupa kıtasından ayn bir 
arını ıs er ı d "il . h . t • ba 1 1 da . 

1 k d" avya paraları altına eg , uter• ne e emmıye vermege f aınıftır. ı· a vazıyetindedirler. Danimarka da 
1 an ın k kt d te M Eden'i ziyaret" 1 ·ıt ·ı 1 AYrupa kıtaaına dar bir toprak parçası linge tabi olarak inip ~ıl ma ak ır. .. k di~· ınemln k lı, . nııı erclalıe ı ~iks-. 
hkandinavyanı? Ingı tereye artı ır.o~- an. n~vya ': et en. ara~? ı . ti- ile lıağlanmııMır. Tayyarenin müstakbel 

d 
... b mile keneli menfaatlerın• aadı munasebetlerın takvıyesını temıne laarpte oynayacağı rol kartmnda lngil-

ter ıgı u ce ' d • tıl b" d d ~' A 
k • · de olsa bu mem'eketlere ogru a mıı ır a ım ır. "'R"Un, vrupa kıta11nda lıkandinavya-

koruma ıçın ' · · B · t "k•" d" " ---L-•] • ... _ dah ·---'- b d dd" d" 
1 T efkirı umumiye11nın mu- u zıyare ı .ısa ı mun-. enn _.. a -ta ulunma ığı i ıa e 1-

bkabrtbı, 1. n~ıkıazzandırmıftı. Fakat 0 zaman yakın! ğından doğmuş olmakla beraber, lebilir. Bu itibarladır ki ııerek hkandi-
a e ını d b .. "k M Ed •· lı h · ti" lan h -'- 1 'I kbel h T 1 Ottawa konferansın an uyu r. en •n ço e emmıye ı o ta 11 navya ıenca ngı tere müıta arp-

! ng_ı 
1
•z erbe I d'klerinden hkandinavya'- itibarile yalnız ticaret aaburna inhisar te müdafaa bakıınından aıaiı yukan 

umıl er s e 1 
• J ·ı '] 1 k d' · · bul k d 1 Ilı 

k dd l• 1 
istcrlinge bağlama- elmeyıp ngı tere ı e s an ıoevya mem- aynı vazıyette unına ta ır ar. ti .. -

nın mu 8 era .n ) k ] · d k" · • " ebe 1 di k nl 
d 1 "it "çin hasıl olacak fayda- e el erı arasın a ı. sıyası munas t e- Yıt ı ığa müdafaa ve sevkulceY§ bakı-

sın an ngı ere 
1 

• • • · t" d b' t h ·· mından olan bu yakınlık ta ilave edile-ları anlayamamışlardı. Ottawa aran.ı- rınh~amı.mdıye ı ı· nkak~ıınad''~bilı_r F~lzhaa kıı_r 
1 1 dan geçen iki ıenelık ma ıyetın e te a ı e ın: ır. ı ı- cek olursa, Mr. Eden'in lskandiııavya 

manı yapı a ı ara · • k b d • d bu ·· "iti" d" seyahati. aleliıde bir komıu ziyaretin-
zaman zarfında anlatılmıştır ki ımpa- ~. er zbeaml an "]~il .zıy~ e .. ıı_~_ıtl ısaleı 

b kkı- ~- be naıe l eı:> ı e 11ya11 munaaevc er e den daha ıumuUü bir mahiyet kesbeder. 
ratorluk arasındaki ticaret a ~ s- mi u "-"-·kted" J-L-- ~· A • 
!enen ümitler, çok aıübaliıiab imlfo Bu e y_..... ır. -ın&"J'UUn vru- Ahmet ŞUKRU 

Belırraıla cenaze meraiimine iıtiral. et mel. Ü.zere giden Muhafız alayı bölıiğü 
iataıyona giriyor ... 

Tevfik Rüştü B. in reisliği 
altındaki ~eyet gitti 

Heyet Türkiyeyi ve Reisicumhur Hz. n i 
cenaze alayında temsil edecektir 

Muhahz alayından ayrılan bölük te heyetle gitti 
Belgratta 18 Birinci· 

tetrinde yapılacak ce • 
naze meraaiminde Tür • 
kiye ve Reiıicumhur Hz 
namına bulunmak ÜH· 

re Huiciye Vekili Tev· 
fik Rüıtü Beyin reisliği 
altında bir heyet ve bir 
kıt'ai askeriyemiz dün 
alıtam hususi trenle Bel 
ırada gidecek olan he
yet reiıi Tevfik Riiftü 
Bey, ordu müfettiti iz • 
zettin Paıa, Riyaseticum 
hur baıyaveri Celil, mu 
hafız kıtaatı kumanda· 
nı hmail Halı:lıı Beyler 
dün aabah Anlıaradan 

tehrimize gelmiıler ve 
Haydarpaaf iıtaıyonun
da vali ve belediye reiıi 

Teulil. Rüıtü Bey, IU<1ttin l'Qfll, SerJGffr Ce • 
lal Bey iataı)'Onda •• 

Muhittin Bey ile ordu erkanı ve diğer ı !ardır. 
b . •- (Devamı 2 inci aahifede) 
ırc;oa zevat tarafında:11kİİaİİrtmılİİaİlnİlmİlıİİİ'•" ••••••••••••••• 

Belediye seçimi neticelendi: Reylerin 
tasnifi bitiyor. Kazananların isimleri 

ikinci sabifemizdedir. 
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Belediye seçimi - !HARİCİ HABERLER 
Dün de bazı kazalarda ı~~~--.,,.~~~~~~~~~~~~~~ -i ,.~ f,.L •, • ;~: • "'J: , ,t• D 
kati neticeler belli oldu 

Üsküdardan eczac1 Celal, avukat Muharrem 
Naili, Faruki B. lerle Makbule Esat H. seçildiler 

Kazalarda, kaymakamların riya • 
&elindeki intihap encümenleri beledi • 
ye intihabatında, vatanda§larm attık
ları reyleri ta.anif ile metgul olmakta
dırlar. Şehir dahilindeki on kazanın 
da kat'i neticeai bu akşam geç vakit 
anlaşılacaktır. Çatalca.dan maada, di 
ğer bütün mülhak kazalarda beledi • 
ye intihabatı bitmittir. Şimdi bu ka • 
zalarda, İstanbul umumi meclisine iş
tirak edecek aazlar aeçilecektir, bu ay 
sonuna kadar mülbakatm 7 azası da 
belli olacaktır. Dün Adalar, Bakırköy, 
Beykoz, Sanyer kazalarının kat'i ne • 
ticelerini yazmııtık. Bugün de, dün 
gece geç vakit aldığnnız, diğer kaza • 
!arın neticelerini yazıyo)'Uz: 

Oaküdarda 
Oaküdarda reylerin tasnifi netice

ainde eczacı Celi.! Bey 16190, avu • 
kat Muharrem Naili 15585, Makbule 
Esat Hanım 12487, avukat Faruki B. 
de 11706 reyle aali aza olmutlardır. 
6407 reyle Hazan Pata, 4701 reyle 
avukat Celal, 4635 reyle Servet Ye
aari Bey, 2190 reyle Safiye Hüaeyin 
Hanım yedek aza olmuşlardır. Osk\i• 
darda, Cumhuriyet Halk fırkası nam
zedi oknayan üç zat ta birer rey al • 
mıtlardır. Birer rey alanlar sabık Da· 
rülfümın müderrislerinden terbiyeci 
İsmail Hakkı Bey, Türk dili tetkik ce
miyeti azaaından izzet Bey, Çengel • 
köylü Faik Beylerdir. 

O ııküdann yeni tehir medilİ azala. 
nndan yalnız eczacı Celil Bey me.tri> 
ni muhafaza etmeldedir. Diğ ... üç u
li aza yenidir. 

Kadıköyiinde ı 
Kadıköy kazasında da reyi.erin tu • 

nifi bitmİt lırKa Kadıköy kazası reisi 

1 

Meclü ıualıiını kaumanlardan: Ao
ni, Galip Bahtiyar, Amca Tevfik, ec• 

zacı Celal Beyler 

Yusuf Ziya, Naci Beylerle Rasime ha· 
mm, Retat ve Haydar Berler asli aza 
olmuflardır. 

Es.ki meclis azasından Yusuf Ziya, 
Şevki, Cemal, avukat Hüsamettin Bey
lerle Şefik paşa yedek aza olmutlar • 
dır. 

Kadı.köyünün yeni adi ualann • 
dan yalnız Rept Bey yerini muhafaza 
etınittir. Diğer dm aza yenidir. 

J 

. Tevfik Rüştü B. in reisliği 
altındaki heyet gitti 
(Başı 1 inci sahifede) 

Heyet ile birlikte IWııı'ada gide
cek olan Muhafız alayından aynlmıt 
bir bölük ulı:er do gehrimize gelmit
tir. Heyet, azası huausi motörlo lotan 
bula geçmişler ve bir müddet huaıui 
itleri ile mefgul olmuşlardır. Tevfik 
Rüttü Bey de Tokatliyanda öğleden 
evvel biraz istirahat etmif vo öğle yo 
meğinden sonra hıuuıi itleri ile meı • 
gul olmu~. Heyeti Belııraıla götür • 
mek üzere huausi bir tren hazırlan • 
mııtı. Oğleden sonra; Belgrada gide
cek Muhafız kıtaatı Sirkeci İata.syo • 
nunda mevki alnuı ve kolordu muzika 
oıile bir müfreze askeri lota da Muha
fız kıtası yanında. yer almııtır. 

Aynca bir müfreze polis kıtaaı da. 
Sirkeci istaayonunda heyetiıni:oi se • 
10.:nlamak için hazır bulunuyordu. 

Saat dörtte Hariciye Vekilim.iz 
Tevfik Rüştü Bey ile onlu müfettip 
lzzetıteıı paşa ve diğer zevat Sirkeci ia
tas)'onuna geldiler. Bu esnada heye • 
timizi uğurlamağa gelmif olan Yugos
lavya sefiri ile Yugoslavya sefaret 
erkiını ve fatanbul kumandanı Halis 
Paıa, Muzaffer Paşa, Merkez ku • 
marıdanı Fehmi Paşa, latanbul vali ve 
bele\tiye reis.i Muhittin, Halk fırkaaı 
lstanbul Vilayet idare heyeti reisi Dr. 
Cemal, fırka merkez idare heyeti aza 
sından Malatya mebusu Muttalip, Si
va• mebusu Necmettin Sadık, Sofya 
aefiri Şevki Beylerle diğer zevat ve or 
du erkaru hazır bulunuyorlardı. 

Tevfik Rüıtii Bey ve heyet azası is
tasyonda kendilerini uğurlamağa ge • 
len zevatla konuımuıtur. Ve bu esna• 
da Yugoslavya sefiri ile de uzun mi;,:I 
det görüımüşlerdir. Bundan sonra Ha 
riciye vekilimiz ve ordu kumandanı 
izzetten Pı. istaayonda mevki almıt 
bulunan muhafız &.ı...tını teftit etmiı 
bu esnada muzika •elam marıını çal
mıştır. 

Tevfik Rüıtü Bey askerleri tefti~ 
ettikten sonra uiurlamağa gelen ze· 
vatın ellerini sıkarak bepaine vedll et 
miş ve hazırlaıımıf olan huau•i \"ago• 
na binmittir. 

Heyet llZ&ll onlu müfettip izzettin, 
Riyaaeticumhur aeryaveri Celal, Bah· 
riye kaymakamI Talat, Muhafız kıta
atı kumandanı Is.mail Hakkı, hava bin 
basıaı Naim Beyler de vagona bindik· 
te~ sonra Muhafız kıta.sı da v .. ı:c.nia
ra birunişlerdir. 

ruhani yapdacaktır. 

Tevfik Rüştu Beyin beyanatı 
Tevfik Rüttü Bey hareketinden 

ene! bir mühanirimi:ze ıu beyanatta 
bubmmuştur: 

"Büyük doıtumuz müteveffa Kral 
Aleksandr Hazretlerinin cenaze mera 
ıi.m.inde Reisicumhur Hazretlerini. 
Türkiye Cumhuriyeti hükiimetini, 
Tiidı: kara, deniz, hava kuvvetlerini 
tem&il için ordu müfettiti izzettin Pa 
fa, Reisicumhur Hazretlerinin Baş • 
yaveri Celal Bey, malıimunuz olan he 
yetle muhafız alayı kumandanı fsma 
il Hakkı Bey ve alayından bir bölük 
askerle Belgrada gidiyorum. Doatu • 
muz Yunaniatanın Hariciye Nazırı kıy 
metli arkad:>.fnn M. Ma1uimos Cenap 
lan ile Seliı • ikte bulutarak Belgrada 
birlikte gitıne'.ri kararlattırdık.,. 

Kral Aleksandrın 
Cenazesi 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
ken, burada bulunan Yugoslavya do
nanması, ıahil bataryalan ve mütevef 
fa krala son ras.imej ihtiramı yapmak 
üzere Split' e gelen İngiliz gemileri 
Salo ateş açtılar ve cenazeyi selamla.
dılar. Bu esnada Dubrovnik yavaı ya 
vat rıhtıma yanaşıyordu. Rıhtımda bu 
lunan Prens Araen ile hükümet erka
nı ve bütün mebualar birer birer kru· 
vazöre çıktılar. Ve Kralın ölümünü reı 
men teabit ederek cenazenin önünde 
eğildiler. Bundan sonra Fransa Bah • 
rive nazın M. Pietri ve fngiliz amirali 
M. Ficher cenazeyi selamladılar. Ge
mideki merw:n bitmitti. Tabut ya. 
vaş yavaş rıhtıma indirildi. Ve bura· 
da hazırlanaıı büyijk bir katafalk Ü· 
zerine vazolundu. Bu katafalk'm et
rafında yüluek aütunlar ve bu sütun
ların üzerinde metaleler vardı. Saba
hın karanhk bir anında bu metalele
rin sönük ziyaaı kalplere büabütün hü 
zün veriyordu. ~uzika bir taraftan 
Yugoslavya martını çalıyor, tehir mü
temadiyen kliae çantan altında inli • 
yordu. Diğer taraftan birçok tayyare
ler tabutun Üzerinden uçuyor ve çiçek 
ler aerpiyordu. Bir anda bütün kata
falkın etrafı çiçeklerle .doldu. Ve ta
but 'çiçekler içinde adeta kayboldu. 
Cenazenin bqında askerler reaıni ıe· 
l&m. ifa ediyorlar ve bütün şehir aha-

ispanyada dahili harp 

Asturi'deasilerleaskerler Yunanistanda cuma gün 
arasında harp oluyor 1 reisicumhur seçilecek 

AT/NA, 14 (Milliyet) - Yunanistanda siyasi ihtilafın halli içİI' 
esnaf teşkilatlarına mensup 18 Ayan ıiza&ı tavassutta bulunmuşlar v• 
şimdilik intihabata ait ihtilaflı nıe seleleri halletmişlerdir. Yeniden 500 kişi tevkif edildi 

' ...... . 
Üniversite talebesinin oturdukları yerlerde de 

silahlar ve bazı evrak bulundu 
HEN DA YE, 14 (A.A.) - ispanya 

ile Fransa arasında telefon muhaveratı 
kesiktir. Ancak, vaziyette faz.la bir va• 
haıınet görülmüyor. lapanya hükümeü 
bu tedbiri, aırf sıkı bir sansür tatbik 
edebilmek jçin almııtır. 

Zannolunduğuna göre, Oviedo ve 
Mieres'teki ihtililcileri yola getirmekle 
mükellef askeri kuvvetlerin harekatı 
müsait eurette ilerlemektedir. 

lhtililcilerin cephaneliğine bir mer• 
mi düşmüıtür. Dün akıaın, Ma.ıritte 
bet divanı harp toplaruruftır. O. j voni· 
te talebeainin otul'dukları maJ-.allede 
arattırmalaı yapan zabı~ bir ınilı:tar 
oilah, cephane ve bazı evrak ele geçir
miılir • 

Diğer bir ara;tırma neticesinde, sos
yalist fırkasına mensup bazı ıahsiyet
lerin tevkifine Jüzum görülmüttiir. 

Halk, çiftçi fnbama menaup bazı 
gençlerin zabıta memurlarına yaıdmı 

Ocağın içinde 
Açhk grevi yapm1ya baş-

1 

lıyan amele 1 
PEŞTE, 14 (AA.) - Beçte 100 

kadar maden amele.O, ocağın 350 metre 
dibine sığınarak, açlık grevine baıla • 
IDl!lırdır. 

Bunlar, her türlü israra rağmen, 
yukarı çılanaktım imtina ediyorlar. 
Bu hm;e!<ete sebep, bir ıicret ihtilafı. 
dır. 

............................... 
Ecnebi ve 
Türk parası 

Vasati çek fiatları 
tespit edildi 

ANKARA, 14 (Milliyet) - Mua. 
mele vergisi kanununun onuncu m,ad. 
desi hükmüne tevfikan orijinal fatu • 
ra veya mente şahadetna.melerinde 
yazdı ecnebi paraların Türk parasına 
çevrilitinde teırinisani 1934 içinde iti 
bara alınacak borsamızdaki kote o • 
lan dövizlerin vasati çek fiatlan t..s -
bit edilmiş ve gümrükler umum mü • 
dürlüğü tarafından alakadarlara bil
dirilmittir. Buna göre Franaız frangı 
16,06, lngiliz lirası 620, 125, dolar 80, 
5267, liret 9, 2712, fsviçre frangı 2, 
4365, florin 191, 732, mark 2,0024, 
belga 3,3880, drahmi 83,8622, leva 
66,668 kuron Çekoslovakya 19,0975, 
kuron fıvı>ç 3,1241, tiling 4,2695 
pezete 5,8174, zloti 4,2063, pengo 
3,9468, ley 79,4326, dinar 34, 7559, 
yen 2,6957, cernaveç 1088, 75. 

Avusturya elçisi 
ANKARA, 14 (A.A.) - Avuıtur

yanm Ankara orta elçisi M. Kari Buh
bergeT (Bouhberger) bu aktaL'.I A°" • 
dolu ekspresi.le fstanbula gitmi~tİt'. 

Mumaileyh nezdinde orta elçi bulun
<luğu frak ve Iran hükümdarlo.nna iti
matnamesini TenDek için f <tanhuldan 
Toros yolile Bağdat ve oradan Tah. 
rana ı:>decel<tir. 

tisi aşağı yukarı 150 bin kiti cenaze. 
nin önünden bir ael gibi akıyordu. Her 
kesin gözü y&fiı idi. 

Nihayet Sibenilı: piskoposu kısa bir 
dini meraaim yaptı. Milli elbiselerini 
giymİf bütün köylüler yük.sek kralla
nnı selimlamak için bütün gece yol 
yürüyerek Spi}te gelmiıJer ve tabuta 
çelenkler koymuılaıdır. 

Bütün şehit- baıtan atağı •iyah 
tüllerle Örtülmütıür. Her pencereden 
siyah tüle bürünmüı bir Yugoslav bay 
rağı sarkmaktadır, 

SOFYA, 14 (A.A.) - Hariciye na 
zırı M. Batalof ile Harbiye nazın Ce
neral Zlatef Kral Alekaandnn cenaze 
merasiminde Bulgar bükümetini tem
sil etmek Üzere Belgrada gidecekler· 
dir. 

ettikleri söyleniyor , 
Oviedo ile Gihon araımda giılip 

gekne normaldir. 
(Palın.) ajansı , M. Largo Kaba • 

lieronun bu sabah tevkif edildiğini bil-
diriyor. ı 

MADRIT, 14 (A.ı\.) - Royter a
jansı bildhiyor: 

Kıtaat Asturideki Gijonda lq.rıı,fa 
çıkmıı ve mahalli asilerle muharebe bat
laınıft.ır. Asilerden 20 !<işi ölmüı yüz. 
!erce kişi yaralamnıtbr. 500 kip tev
kif edilmiıtir. 

ispanyaya silah 
BORDO, 14 (AA.) - ispanyaya 

silah götürme&te iken, İspanya hükü • 
metinin Webine mebni, lıimanda tevkif 
edilen (Tuoi<eza) vapurunım Bordodan 
hareketine izin verilmiştir. 

Mevkuf bulunan gemi mürettebatı 
hududa sevkedikceklerdir, 

Almanya ile 
lngiltere arasındaki ticari 

itilaf 
LONDRA, 14 (A.A.) - lngih..-e 

ile Almanya araamda ticari müzakere
lere, gelecelı: hafta, devam edilecektir. 

fngiliz murahhası, Sir Lcithross, 
metin davranmaık ÜZ'<l'e talimat alnuı • 
tır. 

Y apdacak itili.f, İRİ memleketin 
müstakbel ticari münuelıetlerini vuzuh· 
la tayin edecek ve lngiliz ihracat tacir· 
lorinin Almmıyadan alacaldarau tama· 
men tuiiye eyliyecelı:tir. • 

Almanya P"Pn, miilıimce bir para 
verecek oluraa, lngilt..-e borcun üst 
tarafını taksite bağlamaia belki razı o
lacal.tır 1 

Bir şebeke 
Lil'dc 300 kişilik bir harsız 

•şebekesi bulundu 
LIL, 14 (A.A.) - Zalııta, otomo

bil hıraı:darınılan miirelııkep bd- teıkilat 
yakalamıı ve toförler için "'hte ehliyet 
"Vesikaları basan bir matbaadn araıtır • 
nıalar yapmıfbr. Teıkilata iki, üç yüz 
lciıl dahildir. 

Fransanın her tarafında, adliye, 
meseleden hab.o-dar edilmi1tir. 

Altın gümüş fiatleri 
PEŞTE, 14 (A.A.) - Altın ve gü

müt fiyatlan epey yÜkselmiıtir. Gü • 
mÜf yüzde 5 ten 7 ye, altm da yÜzde 
10 dan, 12 ye fırlamııtır. Bu yÜkse • 
!işi, mali mahafil, beynelmilel son 
hadiselere atfediyorlar. 

Manevrada bir kaza 
TOKYO, 14 (A.A.) - Cuma ak

şamı yapılan deniz manevraları esna
aında Kikuzki Diatrovayeri Sendai 
kruvazörü ile ÇarpıfOUftır. Olen yok. 
tur. Yalnız Di.atrovayer, hafifçe zede 
lennittir. 

Küçük itilaf konseyi 
BOKRE.Ş, 14 (A.A.) - Küçük iti

Ji.f konseyi reİIİ M. Titüle1CO , konse
yin Belgratta toplanmasını ıtd<lif otmiı
tir. 

M. Benes, bu teklifi kabul etmiftir. 
M. Y evtiçi;o cevabı bekleniyor • 

BELGRAT, 14 (A..A.) - M. Be • 
nes i\e M. Titülesco kral Aleluandmı 
cenaze merasiminde lıazır bulunduktan 
sonra, M. Y evtiçle beo-aber, bir gün .;;. 
recek olan, küçük Otilil konseyinin fev
kalide içtimama i§t'irak edeceklerdir. 

Romanyan1n Ankara elçisi 
BOKREŞ, 14 (A.A.) - Resmi ga· 

zete Ankara orta elçiıi, M. Eılmon Ci
u!tt'un 1-10-934 tarihinden itibaren 
Moskova elçiliğine tayini hakkındaki 
kararı ne~retmektedir. 

Bunun üzerine gelecek cuma günü Reisicumhur intihabına karıtf 
verilmiştir. Meb'ucan Ayan Meclisleri müştereken toplanacaklar IJf 
milli birlik fırkaları, dün liderlerin in verdikleri karar mucibince, intİ• 
habata iştirak edecektir. 

Muhalefet reisi M. Venizelos intihabat yapılıncıya kadar Girit't• 
kalacaktır. Hükumet tekrar M. Zaimia'i namzet göstermiştir. 

Kraliçe Mari Hz. nin cevabı 
ANKARA, 14 (A.A.) - Müte:ıella Kral Aleksandr Hazretlerinifl 

zevceleri Kraliçe Man Hazretleri Reisicumhur Hazretlerinin taziye tel• 
grallarına cevaben şu telgrafı çekmişlerdir; 

Türkiye Reisicumhuru Hazretlerine. 
:ANKARA. 

Sevgili zevcimin elim bir surette ölümü münasebetile çektikleri çıJ 
müheyyiç sözlerden dolayı zatı devletlerine bütüm kalbimle teşek/ıÖf 
ederim. MARI 

• 
I sveç veliahtı Hz. nin seyahati 

IZMIR, 14 (Milliyet) - lsveç Veliahti Hazretleri midesinden ra· 
hatsız olduğundan konakta iatirahat etmiştir. Prensesler Bergama'ya 
gittiler. Öğleden evvel Ayvaz Ali mevkiindeki mabedi ve tiyatroları 
gördüler. Müzeler Müdürü Aziz Bey izahat verdi. Ôğle yemeğini fır• 
hada yediler. Öğleden son'"a harabeleri gezdiler. Asarıatikayı temiz ol 
şaya;'!ı istifade buldular. 

Veliaht Hazretleri bu akşam vapurda Vali Kiizım ve mihmandarl~ 
rı Hüsnü Rıza Paşalarla Belediye Reisi. şerefine bir ziyafet vermir 
tir. Yarın saat on yedide hususi trenle Afyon'a hareket edecekler ve 
oovzdan Suriyeye gideceklerdir. 
• 

ismet Pş.Hz. Yünişfabrikasınıgezd 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Başvekil ismet Paşa Hazretleri ya· 

nında Hereke Müdürü Reşat Bey olduğu halde Yün:ş fabrikasını zi • 
yaret etti. Başvekil muamelatı tetkik ve takdir etmiştir . 

2750787 Gizli doğum kaydedildi 
:ANKARA, 14 (Tel,,fonla) - Birinci teşrin ayının birinci haftası 

sonunda gizli doğum 2750787, gizli ölüm 1613694, gizli evlenml!I 
856949 u bulmuştur. 

Ankarada geni istasyon binası 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Hükiimet merkezinde yeni bir utar 

yon binası inşası kararlllfmlftır. Nafıa Vekaleti projeleri hazırı'atmak • 
tadır. Yeni istasyon yarım milyon liraya yapılabilecek ve 300 bin kifİ" 
lik bir şehir ihtiyacına uygun tertibatı ihtiva edecektir. 

Meclis gelecek çarşamba toplanıyor 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Büyük Millet Meclisi ayın 24 üncil 

çarşamba günü toplanacakhr. Meclis büroları hazırlıklara başlam1flar • 
dır. Meclis toplanır toplanmaz fırka grupunun ictimaa daveti mukarer· 
dir. 

Memur harcırahları ve tenzilatlı 
tarife 

ANKARA, 14 (Tdefonla) - Tenzilatlı tarilelerin tatbik edilme
si dolayısile Maliye Vekaleti valilere bir tamim göndewırek memuı 
harcırahlarının müddetlerine göre tenzilat üzerinden hesap edilmesi • 
ni bildirmiştir. 

Yeni limanlar kanun projesi 
ANKARA, 14 (Telefonla) - lktısat Vekiileti yeni bir limanlar 

kanunu projesi hazırlıyarak mütal ealarını almak üzere vekiiletlere 
göndermiştir. Yeni projeye göre !iman dahilinde bulunan kısmen ve 
tamamen batmış gemi, kayık Ve&ai re ile kısmen dolmuş limanlar tama 
men temizlenecek ve bu hususta Liman Reislerine geniş salahiyet veri· 
lecektir. 

Liman daihlinde bulunan enkazın kaldırılmasına ırahipleri mecbur 
tutulacak, kaldırdmıyan enkaz hükiimet tarafından satılacak veya yok 
edilecektir. 

Projede liman dahilinde seyrise ferin ne tarzda yapılacağı, liman da· 
hilinde veya sefere çıkan gemilerde ka;ı;afarı menetmek için alınması 
liizımgelen tedbirleri ihtiva eden maddeler de vardır. Proje kanuniye. 
kesbeyledikten sonra yeni bir nizamname yapılacaktır. 

Sovyet sefiri M. Karahan Keligor 
MOSKOVA, 14 (A. A.) - M. Karahan Türkiyeye hareket etmi~

tir. Sefir istasyonda V iisıf Beyle Ja11on Sefiri M. Ota, Elgani.stan Se
firi Abdülhüseyin Han, /tal.ya Oı-ta Elçi6i M. Balturşayops ve Türkiye, 
lran ve Efganutan sefaretleri erkanı ve sair zevat tarafından teşyi e
dilmiştir. 

Bir kamyon uçuruma yuvarlandı 
HOPA, 14 ( A. A.) - Dün Karstan gelen bir kamyon Çamdağmb 

150 metre derinlikteki uçurumdan yuvarlanmış, dört yolcu atlıyarak 
kurtulmu~, bir yüzbaşı kamyorı parçalandıktan Gonra meydanda kalmıt 
ve bir şey olmamı~tır. Şoför ve sahibi ağırca yaralanmı1tır. 

Yüzbaşı Sırrı, mii1.izim Emin, mü
lazim Cemal, mülazim Şefık Beylerin 
kumandaoındaki ımuhafız kıta51 sefe
ri teçhizatlan ve başlanndnki <;elik 
miğferlerile heybetli ve ıanlı bir va • 
ziyette bulunuyorlardı. 

,----------------------------------------) l EC EB. MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ 
Köylüden alınacak huğda) 

DENiZLi, 14 (A.A.) - Bu yıl zir• 
at bankaaının köylüden aldığı huğ • 
day bet milyon kiloyu ıreçmİtlir=-

Aakerler vagona bindikten •onra 
rnuzika tekrar selam havası ~a.lır.ıt ve 
tren hareket etmi,tir. 

Bu esnada istasyonda toplanıı!lş o
lan binlerce halk heyetimi.<i ve asker• 
lcri.-nizi alkışlarla uğurlamıtlardır. 

Heyeti Belgrada götürec'!k katar 
Pityondan Dedeağaca geçecek ve Se
liınikte Yunan Hariciye nnm M. Mak 
aimoa ve Yunan heyetini de atarak Bel 
grada gidecektir. 

Heyetimiz dönüş.te Bel;:rattan O • 
radyaya geçerek Romanya hudutlarına 
dahil olacakla rve dost Romen loµı ak 
!arından geçerek Köstence taril,'le f•· 
tanbula döneceklerdir. 

Ayini ruhani 
Yugoslavya. krah Alel,;sardr Haz

retlerinin ölümü dtllayııile l S Birind 
tetrin ç~aımba giioü saat 11 ae Tak 
Iİmde Aralir7ada ldisesinde bir iyini 

ftalya'da yeni matbuatı 
propaganda müsteşar

lığı ve salahiyeti 
"'fi Corriere della Sera,. dan: 

ltalyada teşkil edilen matbuat ve 
propaganda müsteıarlığının vazife ve 
aalcihiyetine dair kanun reami gau· 
tede neıredilmi§tir. Bu kanuna göre 
Başvekalete merbut olmak üzere bir 
matbuat ve propaganda müateşarlığı 
kurulmurfur. Bu müsteşarlık dört u
mumi müdürlükten mürekkep olacak-
trr : 

1 - ltalya dahili neıriyatı 
müdürlüğü, 

2 - Yabancı memleketler 
yah umum müdürlüğii, 

umum 

3 - Propag.anda umum müdürlü
ğü, 

4 - Sinema umum müdürlüğü. 
Bu ...-m müdürlükler, diier ne

zaretlerin umum miitlürliikleri deree<ı• 

:inde bulunacaklardır. 
Ayni kanun mucibince mukadde

ma korporasyon ve Dahiliye Neza .. 
retleri salalıiyetleri dahilinde olan 
filmlerin kontrolu vazife ve aalahiye
ti de matbuat müıtefQrlığuıa geçe· 
cektir. 

Kontrol vazifesi, matbuat mWıte
§arlığına merbut olmakla beraber, İ· 
ki komisyon tarafından ifa olunacak
tır. Bu iki komisyonun birincisi film .. 
leri kontrol, ikincisi de itiraz/an tet
kik edecektir. 

Birinci komuyon af'lğıdaki aza
lardan teşekkül edecektir: 

1 - Dahiliye ne:uıreti memurla
nndan, 

2 - Korporasyon nezareti memur .. 
lanndan, 

3 - Harbiye nezareti memurlann ... 
Jan, 

4 - Fa,Ut lırkaaı mümeasillerin
dcn, 

5 - Üniversite l/f"Upu miimeuille· 

rinden. 
I kinci komiayonu teşkil edecek a

:uılar da şunlardır: 
1 - Dahiliye nezareti memurların

dan (grup A, derece 6), 
2 - Korporcuyon ne.uıreti memur

lanndan (grup A, derece 6) , 
3 - Harbiye ne~eti memurlarua

dan, 
4 - Faşiat fırkG61 azasından, 
5 - Üniuer&İteler grupu müme•· 

sillerinden. 
Birinci komiayonun reİ•İ, matbuat 

müsteıarlıjı memurları araauıdan ta • 
yin edilecektir. /kUıci komuyonun 
reisliğini matbuat ve propaganda mÜ•· 
tcıan b~zat deruhte edecektir. 

Fransanın harici 
ticareti 

Malıim olduiu üure Fransanm ha 
rici ticareti lıontenjantman eMUlan ü
;ı;erine •uralmuıtıır. Bu siy<Uetten Jo-

layı Frama ithalatının heyeti umumi· 
yesi oldukça azahnııtır. Fransanın 
1934 senesinin ilk sekiz ayı zarfında
ki umum ithalcitı 3 milyon 460 lrank 
eksilmiftir. Geçen aenenin ilk sekiz a• 
yı zarfında umum ithalatı 19 milyar 
461 milyon frank idi. Bu sene ayni ay 
lar zarfında umum ithalcit 16 milyara 
düpnü1tür. Bu azalııın en mühim kıs 
mı iptidai ve gıdai maddelerden ileri 
gelmiıtir. iptidai maddeler l milyar 
333 milyon lrank, ve gula maddeleri 
dahi 1 milyar 622 milyon Frank azal • 
mı§tır. ihracata gelince; Fransa 1933 
senesinin ilk sekiz ayı zarlında 11 mil 
yar 882 milyonluk ihracatta bulun • 
muıtur. Bu senenin ilk sekiz ayı .zar .. 
fındaki umum ihracat 11 milyar 541 
milyon Franga düımüftÜr. Bu ihraca • 
tın ~n mühim kısmı İptidai maddeler
d•n ilıarettir. Franıanın son ıenenin 
ukiz ayı zarluul• harice gönderdiği 
İptidai maddelerin kıymeti, ır•ç.n M• 

Maarİf Vekili Denizlide 
DENiZLi, 14. (A.A.) - Maarif "' 

vekili Abidin bey bugün saat 12 ~ 
motokarla Nazilliden buraya gelmiJ ..,. 
hararetle karşdanmıftır. 

Balık ihracah 
ANKARA, 14 (Telefonla) - G"rl' 

sahillerimizde saydedilerek civar ad• 
!ara ihraç edilec.,k balıklann bundar 
böyle muayen i sıhhiyeye tabi tutu j 
maması alakadarlara tamimen ıebli 
edilmiştir. , 

M. Gömböşüo ıeyahatı 
VARŞOVA, 14 (A.A.) - Mac•' 

Başvekili M. Gömbö , ayın 19 unıl~ 
buraya gelecek, 21 ine kadar kalaca 
tır. --

neye 11aa:sran 341 mil)on lranlı11•:!:; J.,.. (il Popolo J' ta 



IFıcLE~~ 
Kelepçe! •• 

Biimem ne gibi bir idari ve ad
'tı lüzum üzerine yapmışlardır? .• 

ala keş/edememişimdir. Vaktile 
izim okuduğumuz idadi mektebi 

lıapishaneye bitişik idi. Mektebin 
"ki üç sınılrnıdan hapishanenin av· 

'lusu ve mahbusların oradaki hayat 
pekala görünürdü... Biz bu 

komşuluğun ister istemez tesiri al
tında kalıyorduk. Mektebin en us
lu çocukları bile o zaman mah -
pusların en gözde f"rkısı olan. 

''Demir de parmaklrktan bakar 
bakar ağlarım,, 

6 Eninini meN'mkolik makamile 
sağırmayı öğrenmi,Ierdi. Be~. o 
mektepte dört sene kaldım. Dort 
senede mektep talebeıimlen üç l.a 

•11 !il.çıktı ... Acaba bu bir ~e~d~.mü 
idı?.. Zannetmem. Bızım kütı'h! 

• ruhforımıza hapühanenin ve m.e;>-
lıulların adeta insanlık d111nd.,fo:i 
korkurıf varlıkları ister istemez U 
~rini yapıyordu. Böylece ahlan to 
lııun üç müsait ruhta büyüdü ve 
kan çiçekleri açıldı ... 

Hayatta birçok 'eye imrendiği -
miz vardır. Hele çocukken mefhur 
bir polis, daha ziyade delı
fetli bir haydut olmak han
gimizin yüreğini oynatmamıf
hr. Çok defa (Hır1ız - po
lis) oynadığımız zaman içimizde 
polis o:mak isteyen bir kişi ise hır
sız olmak ia:teyen on kişi olmaz mıy 
dı? .. Bu hırsız olmak arzusu bir 
fey çalmak için değil, bir takım 
kuvvetleri kendi peşine düşürecek 
kadar kendisinden korkulduğunu 
hissetmek zevki içindi. Ve bundan 
dolayıdır ki sinemalarda çocuklar, 
hatta büyükler polis filmlerini ter
cih ederler. insanların bu zaafı, 
son zamanlarda potu romanlarının 
çoğalmasının yegane sebebidir. 

Mücrime karp, cürme karfı bu 
ruhi zaafımızı uzun uzadı izaha 
hacet yok. Bütün kanunlar, malı • 
kemeler, polisler, hapishaneler, ah 
lak esaslan ve din hep bizi bu zaa
la kapılmaktan men içindir. Bu 
kayıtları kaldırdıkça insanın için -
de uyuyan yılan uyanır ve dünya
nın en dehıetli ve muzır hayvanı 
olur. 

Bunun içindir ki ben, imanlara 
mücrimlerin, mahkUmların, maz • 
nun~.ırın huauri merasim ve tetbir.
lere tabi olduklarını gönermeyi 
hiç laideli bulmam. Derhal alıflr -
lar benimıerler ve özlerler. 

I 

Bütün bu mukaddeme ile saldır 
mak istediğim mevzu bizde maz -
nunların olaun, mahkumların ol • 
sun ke:epçe ile sokağa çıkarılması 
ve halk içinden geçirilmesidir. 

Dünyadan (teşhir cezası) deni
len şey kalkalı asır oluyor, çünkü 
bunun mücrimi yiiuüz etmek ve 
lıalkı bu teshire alıştırmaktan baş 
ka laidesi ·olmuyor. Bir mücrim 
nizamını bozmak ııuretile cemiye
te karşı boynuna aldığı borcu ha -
piale, hatta hayatile öder. Ust ta
ralı yoktur. Bir adam mücrim d~ 
olsa mahkum da olsa mücrimlerı 
hatta hasta telakki etmeye kadar 
varan ceza telakkilerinin alıp yii -
rüdüğü bu devirde ellerine demir 
vurulup sokak sokak dolaştırmak 
doğru değildir ve buna vicdandan 
kanuna kadar bütün sesi çıkan ma 
nevi ve maddi kuvvetler razı değil 
dirler. Kaçmasından korkulan bı~ 
adam, kimse ile temas etmemeıı 
İstenen bir maznun hapiıhane ara 
basile nak:edilir. Arhk dünyaılan 
böyle eli kelepçeli adam gezdir • 
rnek usulü çoktan kalktı. Bizde 
hcJışı, hapishane demirba1lan ara 
•ında bulunan kelepçelerin halli 
!akimemİ.f olufundan mıdır?. 

Çok defa görüyorum: Bir haf· 
talık sakalının alhnda suratı pes
til renginde, yalın ayak~ ka -
bak cılız gözlerinin len kaçını, 
bir hırpa~i iki eli demirle bcığlı o~ 
dqğu halde ardında ~ tülenklı 
İandarma çekip götüru)'O'··· 

. Ben bu a:ıfllmlf adetin hakiki 
ılı:ııdesinı bir türlü anlıyamıyorum .. 
l/J eli bağlı bu bedbaht o halile 
bir deği: de çok defa iki jandarma 
J1ı kendiııile işgal edebilecek kud • 
rette dehsette midir?. Ve bu herif 
kaçarsa o jandarmalar ellerindeki 
mavzer, ve bellerindeki palaskalar 
la ne yapacaklardır? Eviriyorum, 
Çeviriyorum, bizdeki keleµ; eli a • 
Jı.m •evkiyatının bir türlü leL•il ı:e 
mazeret tarafını bu:amıyorıım 

!stibdat devrinden kalma bu le
"a •ekli daha insani hale ifrağ et -
"'~h pelı mi güçtür? V c sorarım: 
l?oyle hclepçc ile sokaklardurı ge
~·ııilcn adam beral't ederse onun 
~·el,ı;Kİ azabı kim tazmin eder? .. 

f f~Ll:.K 
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Ş EH i R HABERLERİ 
EKONOMi 

Mahkemeye 
Verilecek firmalar --Türk malını hariçte kıy

metten 
düşürenler takip ediliyor 

Ötedenbeft 11w:a.Jeke4iı1ıiıden Al-
many&ya mühim miktanla bağıruık ih
raç edildiği ma!Umdur. 

Alakaclarlerca yapılan ~. bu 
madduE ithal tekli iiz<rinde meYCUl 
iımkiınlardan liyilıile iııcifade edilınedi· 
iini göotenmıtir. 

Bu arada, bazı ihracat ev-l<rinin -· 
kettikleri emtianm kalitel.erine hiç ri
ıııiyet eıtmeclilderi ele .. _.. clilıtı:ati 

celbelmiflir. 
Türiı malmı kötü.leyec:dı: alım hu 

ıeJWdeki hareketlere mani olmak için 
derhal harelme ge?Jmes1 Ye bu fuma.. 
ı..m adliyeye ıı-di edilmeıloni tabr
riir elmİf1İr· 

Bulgaristan yani bir aılaşma 
yaptı 

Bulgar biikimıetife Çek.....,ftlkya 
sanayi grupu ..,. ... mc1a yerıİ bir takas 
-ıaıma11 yapılmııtır. 

Bu anlaımaya göre, Çek sanayi ıını· 
pu Bulgıuıisıtana ilö. aeoe zarfında 88 
biıı leva kıymetinde v.ıgon, silindir, 
traktör, tayyare, matör "" mai maki
ne verecek, mukabilinde tütün alacak
br. Bu suretle Bulgaristan tiitünleri
ne müıteri bırlmut oluyor • 

Bir Alman gurupu, pamuk sa· 
nayiinda çalışmak istıyor 
Almanyada pamuk unayii ftlma· 

,.ederlarmdan bir nıp Sümeriıaıılm mü· 
racaat eder'*, Tiiı1ı:iyede paınuk sana
yii aahasında çalıımaJ< İ•t.,diğiııi bil
dinnitrir. 

Alman sennayedarlan bu müracaat
lannda, Tüıtiyeni.n pamukçuluk sana· 
yiıine miisait yerlerinde, SiimerLenlda 
beraıber fabrikalar açın.ağı teklil etm'*
tedmer. 

Sümerbank, Alman RrtDayedarlan
mn bu tekJifini tetkik etmektedir. 

Bir mütehassıs ge tirilecak 
İktisat vekaleti ibnıcat mpM uıu

zm •tanclardize edile_; içjn A""-
clan bir mütehassıs getirtecektir. 

Ayazpaşada 
Bir hadise 
Bir mimarın ve refikasının 
başını demirle yaraladllar 

Dün aktam üstü saat 6,5 ta Ayu
~a Boofor apartımanında gar:İp 
bir hadiııe olmuttur. Dört numaralı 
dairede oturan mimar Seyfi Beyi gö • 
re.:eğini söyliyerek kapıdan giren bir 
adam çarçabuk merdivenleri tırmana 
rak Seyfi Beyin dair..-ine çıkıyor. Zi. 
li çalıyor, hizmetçi kendisine kapıyı 
a.çJYor, içeri girer gİnnez bir demirle 
kendisini karıılayan Seyfi Beyin ba • 
§ına vunıyor, kocaıınm yıırdmıma kot 
mak isteyen zevceıine de ayni ckmir • 
Je VlU'Uyor, bunun üzerine aparlmıan 
da kopac, çığlık üzerine kapıcı Ali 
Efendi imdada kO§uyor ve mütecavizi 
yakalJYor. Mütecaviz Ali Efendinin 
elini ""rara.k kaçmaya muvaffak oJu. 
yor. Dün akf&lll Seyfi Beyin yarası • 
nm ağ..- olduğu söyleniyordu. Müte
cavjz zabıtaca aranmaktadır. 

--«>---

Ticaret odası meclisinde 
yeni intihap 

Ticaret odası meclisi azalığı seçi
minin yenilenme•; hazırlıklanle meşgul 
olmak üzere ayrılacak heyet bugünler
de faaliyete ıreçecektir. 

Ancak, heyette iktisat vekaletinden 
bir murtJıhas aza bulunacaktır. Bu mu
rahbasm tayinmi müteakip toplanıla
rak seçim itleri görütülecektir. 

._I _s_o_R_s,_A __ , 
C1t Bankasından alman cetveldir? 

13 T. Evvel 934 
AKŞAM FIYATLARI 
iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 

l•tikran dahili 98 Rıh.hm 17,?S 
1933 Er.aai 97 A.... Miimeıail •9,75 
Uaitürk 29,40 A... Ta.h,,..i)j 11 11 "'5,75 

• il 28,20 • ili 48,50 
• ili 28,40 

~SHAlıl 
it Ba.ak.ıı N... 10 ı Reji lı.•po••u 2..30 
., ,, Hamilin• 10 T elefoıı. 10,50 
" '" Müeıai.s 105 T erkoı 18,60 
TUrkıy• Cumh•· Cimeno 13140 
ri1et Bankası 58 lttiba.t de)' • 13100 
Tram-...•J 31,75 Ş.rlr. de7. 0,85 
Anadohı H.iııe 27,50 f Balya t.,55 
Şir. Ha1riye 15,50 J Şark ra. eesa 6,50 

ÇEK FiYATLAR/ 
Londra 613,50 Praj 19,02,75 
Pariı 12,06 Belırat 35196 
Nüyork 80,15 Moakova 10,84.50 
Mili.no 9,27.ZS BerJin l,97,28 
Cenevre 2,43,63 Var, o•• 4ı2J 
Atina 83,38.25 Budapeıt• 3,98,7S 
Brükıe1 3,40,75 Madrit 5,81.25 
Amıterdarn 1,17.25 Bükreı 79.54 
Sof,.a 66,79 Viyana 4.,2 7,63 

20 F Fra~du ~·= iT 20 (IS:~:~:.. K:: 
1 Dolar 125 l Pe:r.eta 18 

21 Kur. Çek 98 1 Mark 43 
1 Şile. A• 23 l Zlotl 22 
1 Jılrorlin 6i 20 Ley 18 

20 J.iret 216 ı 20 DinAır 54 
20 Le•• 23 1 Cerno•İt --..-
20 F'. Bf':]ıı;:iU l 15 Altın 9.23 
20 Orahrni 24 Meeidi1• Je..SO 

1 Florıa 13 B•nk•ot 2.37 
• 

1 
1 

Galatasaraylılar sıfıra karşı 20 
golle Fransız takımını yendiler 

Dün aaal 3,5 ta T ak•İm stadyımıunıla fehrimizde mi.alir bıılıınan Ca. 
sarJ ııe Gqepard torpitlolan mürettebah ile Galatasaray takırilı -asm 

Ja bir maç ;yapılnııf 11e Galata.araylılar sılıra-karfı 20 ile 
Framızları yenmİflerdir. 

Ankara 
Sanayi sergisi 
Sergi yeni binasında mü
kemmel bir eser olacak 

Cumhur.iye! bayranundıt Ankara • 
da açılıfcak olan büyük oanayi ıergisi 
..., ait hazırlıklar bitir.ilınek Üzeredir. 
Sergiye i§tirak eden sanayicilerimiz, 
ayın 23 üne kadar AnkaraJa bulun _ 
mak Üzere peyderpey hareket etmek 
tedirler. Milli iktisat ve tasaJTUf ._ 
miyetinin yaptmlığı sergi evinde aı;1-
alcak olan bu aa-ginin her cihetten 
mükemmel olmuı için a.zar.ıi şekilde 
çalıtılmakta.hr. Milli lktısAt ve Tasar 
nıf Cemiyeti müdürü sanayi t.eı·tisi 
münaaebetile ıunlan söylemi~tir: 

"Ankara da tinıdiye i<adru- arılan 
M>rgilerin büyük rağbete mazba: ol • 
duldan inkir edilemez. Fakat, mak • 
.ada eM!ıriıpli bir binanın mevcut ol· 
m&Ylfl dolayısile istenilen mükemme
liyetin ve intizanun temin etlilemediği 
ni de kabul etmek lizmıd•r. Yeni ya
pılan bina ile artık bu mazeret orta
dan kallanııtır. Küçük fal.rika sana
yiin.in h&kim okluğu memleketl~rde 
olduğu gibi, oergilerin aatıılı ohnaaı 
lüzwnu bu defa da gözönünde tutul. 
muttur. Bununla beraber sergileri 
Mabmutpaf& çar§m ve bir çergiye ben 
zemekten kurtarmak zanıreti de ayni 
ehemmiyele nazan itibara ıılınnutbr.,. 

Diğer taraftan, sanay• sergisinde 
Loaandan evvelki ve aonraki Türki • 
:r-yi --- liri büy& -ıoıı da ha -
zırlaND•ia bql.,_,,ı:ır. 

Firdevsi için 
Merasim yapıldı 

Biiyük. lran §airi Firde....min binin 
cİ yrldöoümü münaselıetile dün ak· 
falD aaat 17 de Halkevinde bir mera• 
.mı yapı~tır. Merasimde Iran ce -
neral konsolosu, konsol°"luk erki.ru 
ve aair birçok zevat hazır bulunmuı • 
tur. Açma merasimi yapıldıktan ..,,,_ 
ra sabık Darülfünun müdemslerin • 
den Hüseyin Daniş Bey Firdevr.inin 
hayatı ve .._.teri hakkında kıymetli 
bir konferans venniştir. 

HiUeyin Daniş Bey F;rdevsinin bil 
tün hayatını dolduran hadiselerdaı 
bahııetmiş, eserini ne §ekilde, ne te -
rait altında vücude getirdiğini anlat
mıftır. Hüseyin Danit Beyin konfe -
ranu çok alkıtlamnııtır. Konferanetan 
aonra davetlilere çay ve pasta ikram 
edihn.iı, toplantıya aamimi'bir tekilde 
nihayet verilmiıtir . .,____ ___ _ 

Halka kolaylık göster
mek için 

Belediye on bet günde bir yaptı· 
ğı havayici 2anır.iye fiyatları liatui, 
bundan MJlnra bütün kaymakamlıkla
ra, Esnaf cemiyetlerine taminı ede.:ek 
tir. Bu liatelerde asgari ve azami fi • 
yatlar yazılıdu-. Bu, halkın ahı veriıı
ne bir rehber vazifesini ıröre.:ektir. 

Kayseri mensucat fabri
kası malzemesi 

Kayseri mensucat fabrikasın111 ilrinci 
parti tesisat ve malzemesi dün Ziryanin 
vapuru ile Odesa'dan limanınuza gelmif
tir. Vapurda 350 ton hamule bulunmak
tadıT. 

Te•isat malzemesinden bir kıa.nıı De -
rince'ye çıkanlacalı, diğer k11mı da Mer· 
ıin yolu ile Kayser.i'ye gönderilec:ektir. 

ADLiYEDE 

Heybeliada 
Faciası 

Bugün vapur kaptanının 
hazırladığı rapor okunacak 

Heybeli açılJannda vuku bulan ve 
33 kip;.;n ölümü ile neticelenen fe<:.i 
kazaya ai.t tahkikat diiıı l•tımbulda bır 
tevalı.lrof devresi ıre9nniş, buna muka
bil Yalovada istkva~ara devam olun
muftur. 

Cezai tahkikat cephesinin bugün 
i&tintak dainsine intikal etmesi muh· 
temelcliT. Kazarun bu-gün btıkuki tahlci· 
kat cephetİ de açılmaktadır. 

Ticaret kanununun bir macld .. i mu
cibince vapur kaptanları seyir esnaaın
cla vuku bulan kazalara ve hadiselere 

· t bir rapor tanzim ederek §"hitleri i
le biıılikte ilk vasrl olacakları limanda 
kanunun tayin ettiği mercie malômat 
venneğe ve bu merci.den verdikleri ,. ... 
porun kabulünü İ$lemeğe mecburdur • 
!ar • 

Bu bir nevi t>esbiti deliıildir ve 1.
tanbulda kanunun tayin ettiği men:i 
ticaret mahkemesidir. 

F eruzan vapuru kaptanı kanunun 
bu emrini yerine getinniştir. Tanzim 
etı:iği IR-oiriyj ve raporu birinci ticaret 
mahkemesine tevdi etmi-§, talırtlerinin 
imıini lrildinnitı raponm cılrunı:.unu, 
ıahitlerin dıinlenrnesiııi ve r~n ka. 
bu'IÜnÜ İ&temiıtir. 

Mt.hk...,e bunun ;p.. ...... ün -
16 yı tayön etmitfir. Bugün aaııt 16 da 
Feruzan vapuru lraptam ve tahitl«i 
maı.ı...meye gelecektir. Mahkeme key. 
liyeti ırazetelerle ilin ebniıtir. Bunun 
için rapora itiraz edecekler varsa bun
lar da mahkemede mukabil tarafı teı
lril edeceklerdir. 

Mahkeonede Hü&nü kaptan rapont

nu izah edecd< ve ıahitio:rini clinlete• 
~tir. 

. . Eğer iôraz edenlet- vana onı.. da 
atirazlar1nı terbii ettirecdderdir. Du. 
IVflD"Rln cereyanına göre bu fonnali. ) 
te ıı:a bugün bitecek "" yahut bitiril. 
~ı "" ınahkemeniıı r&f>Onln kabulüne 
daır karan bafka giine talik edilec:ek
tir • 

Karısını kızdı, kızını döğdU 
Dün adliyede bir hadiae olmu,, ka

rıs.ı 1arafmdan aleyhiııe bir dava açrl
mıf ol mı Mehmet Çavuş isminde bir •· 
dam kansına kızıp mahkemede bulu
nan ovey kızı Behice hannnı dövmü·
tiir. • 

Mahkeme koridoruııda vuku bulan 
bu dayak hadisesi lradınııı feryadı 
~eği~ kaçmaya başlaması üzer.ine ı,Ü. 
~ bır g':irültü tevlit etmiş, nihayet 
acllıye polısleri yeti•erek kadırun go··, 
IA!rdıİ.. L,, > -

8'I §8nnleri 1es.bit etıniJler ve Meh-
met Çavu§ aleylııine hık:ibata başlamı • 
!ardır. t 

Dün mahkOm olanlar 
T ali.t Rüştü .Bey isminde bir acla

nun "fYal~ını çalmaktan ıuçlu Meh. 
met. eleııdırUn dün birinci ceza malıke
~ınde 2 sene 10 ay hapse "" 0 kadar 
muddetle emniyeti umumiye nezareti 
~b?d~_,~lundurulmaya, Şükrü efendi 
ımun...,... arlı:ada.ı da 10 .. h 
10 ı;,.. - _,. gun apse ve 

. ~gır para -ıııa mahlrüm eclil 
mıtlerdir. • 

Matınaz.eı Leter.inaıuıı mücevlıera
tı;nı çalmaktan suçlu lsmail oğlu ibra-
~!' 2 ~ne 6 ay müddetle hapse "" 
0 r muddet emniyeti umumi 
zareti altında b lu ye ne
edilıni·ı di u ndurulmaya mahküm .,..er r. 

Cibalide kansı Zdciye lıaııımı yara
l~tan •uçlu lbrahtm elendi d -
gır ce2a mahkemesinde 6 e • 
mablcüm d . ._. . ._ hapse e ,..,..şiir. 

BüyUk harp zamanı na ait 
bir dava 

U?'uml harp esnıuında, yani 331 
:n:sınde tekalifi harbiye komisyonun 

a e
1
fterlerde tahrifat yaparak, sahte 

senet er. ve ilmühaberler tanzinı ede
rek ha2ıneyi zarara aoknıaktan suçlu 
olan Ahmet, Hamdi Faı·k AJ. N R . I , , ı, ev • 
2 .81• 8.§ıt, unail Hakkı, Onnik, Kad. 
n, A;rolan, Halim, Mehmet, Ihsan e· 
fen.dılerle arkad&.§larınm muhakeme
]enne dün ağır ceza rna.hk.emeainde 
devam edilmittir. 

iddia makamı tarafmdan bu suç
lulardan Ahmet, Hamdi Ali Faik, 
N R . • • 

evzat, &§ıt ve lamail Hakkı efen• 
dileria beraetini, Oıuıik, Kadri, Ara.lan 

ViLAYETTE 

Vergi tahsilah 
1 İyi gidiyor 

Bu seneki varidat geçen 
ıeneden fazladır, 

Kurslarda faydalı . oldu 
1-bul vilayeti içinde vergi alın-n işleri iyi bir ıekildedir. Bu ff'l\e• 

nin vergi yekunu geçen seneden iki 
milyon fazla olacağı tahmin edilınek 
tedir. Şimdiye kadar yapılan tahsilat 
bunu gö•termekteclir. Diğer taarftan 
aç<lan Maliye kursunun da memurla
rm ameli ve nazari bilgileri ü2erimle 
çok iyi tesirleri obnuıtur. Bu •uretle 
memurlar, tereddütlü gördiiıkleri itleri 
ekleriyetle çabuk halledebilmektedir 
ler. İkinci lrun ta açılacaktır. 

Gizli nüfusun yazılması bitiyor 
Gizli nüfusun cezaıın yazılma müd 

deli bu ak§'UD bitmektedir. Hafta i • 
çimle bütün manleket dahilinde bir 
sene içinde ne kadar kitinin nüfusa 
yazıldığı Dahiliye Vekil.Jetine bildiri
lecek •e netice anlaşdacakbr. 

Beynelmilel 
Kaçakçılar 
Dün iki maruf eroin ka

çakçısı yakalandı 
Methur beynelmilel uyuşturucu 

madde kaçakçılarından Tuzcu Oaınan 
namile maruf kaçakçı 23 kilo eroin 
karı~ıık bir mahlutu kil05U 300 liradan 
... tarak YuruınUtana kaçmak Üzere i
·ken Eanniyet müdürlüğü ve Muhafaza 
müdürlüğü ve muhafaza kumandan
lığı memurlan tarafından yakalannuş 
tır. Uz O.man ile Vanik(;ylü Mehmet 
te tutulmuştur. Tahktkata devam edi
liY<*'· 

Diğer taraftan gene beynelmilel 
kaçakçllardan bir kaçakçıru.n esrar 
deposu Fenerde Abdi Subaşı mahalle 
sinde Uz Mehmedin evinin ittiaalin -
de toprakalb mah:ııen.i bulunmoı ve i· 
çincle 27 kilo esrar ile beraber Meh· 
met te yakalanmıp. Tahkikata g<>
ce Emniyet müdürlüğünde devam e • 
dilmiştir. 

Sümer Bankın 
Yeni bir şubesi 

Sümer ~ Beyoğfonda ltılildal 
caddeeinde açtığı yeni .abş mağazaanun 
kütat resmi dün saat 16 da yapılmış • 
br. 

AÇ>lma meraıııiminde birçok davet • 
liler hazır bulunmuilardır. 

Bakirltöy bez fabrikası müdürü Faz
lı Bey davetlilere te§ekkür ede.-ek, mü
euesenin açılmasm1 §ehir namına be
lediye reis muavini Hamn Beyden ri
ca etmi.ttir. Hiimit Bey: 

"- Sümer Bank; memlekete lazım 
ol~n fabrikaları her gün muhtelif yer· 
!erde açarak sanayi ihtiyac1tn1zı tatmine 
çalıııyor. Bu ,kıymetli müe&seseoi.n a
çdma ıerefi bana düştüğü için iftihar 
ederan. Gerek halkmıız, gerek memle
ket için hay wlı olmas1nı di:lerim . ., 

Diyerek dış lı:ap>da gerili duran 
kurdeliıyı kesmiştir. Bunu miiteekip 
yeni mağaza gezilmiı ve davetliler bü· 
fede İzaz erulmitJenlir. 

Sümer Bankın dün aÇllan t.u yerıi 
satış mağazası ber cihetten güzel ,.., 
mükemmeldir. Büyük bir ôtina "" gay
retlP hazırlanan mağaza salonunda ad· 
d.., değerli bir titizli.k göze çarpmak. 
tadır. Tenvirat balı:m11nclan olduğu lra
dar tenevvü "" vitrinlerin hazırimırtı 
bakunından da modern bir müessese sa
yabiliriz. 

Bu yeni setıı mağazasmda, Sümer 
Banlnn ve dıiğeo- miUI fabrikalann ma· 
mulatı t"§hir fllilmektedir • 

efendiler bulunaınadıklarmdan hak • 
larındaki tahkikatm muvakkaten ta -
til edihnesini, Halim, Mehmet lhaan 
efendiler de sahte kayıtlar lhduı ve 
sahte mazbata ve ilmühaber tanzi • 
minden suçlu olduklanndan bunlara 
ait vesaikin yeniden ehli vu·kufa tet -
kik ettirilmesini i&temittir. Suçlulann 
vekili bu işte müruru zaman oldu
ğunu, auç tarihinin Üzerinden 19 &ene 

geçtiğini, binaenaleyh takibat yapd • 
masına imkin olınadığmı &Öylemişler· 
dir. iddia makamı tahkikat mebdei o
larak münıru zaman mevzuu bahaola 
mıyacağmı iddia etımqir. Mahlı:
bu buauata bir karar vermek üz- mu 
ıum-yi bllfka gÜDe ................... 

1 !Unue;.,1 
Baba katili genç cadı 

Gene su meshur Violette Nazi. 
ere'den bahsedeceğiz. Vakıa tefri
Aıa gibi üstüste oluyor ama, mese
lenin ehemmiyeti büyük, ne yapa
lım? 

Tarih, hem ana ve hem baba k~ 
tillerini ~ok nadir kaydetmistir. 
Böyle cadılar ancak <Uırların birer 
yiizkarasıdır. Violette'in mirasa 
konmak, ve bu paraları muvakkat 
sevgilileri ile şurada burada ye • 
mek için yaptığı bu facia ise bu 
yüzkaralarının en beteridir. Tasav
uur edin ki bu on sekiz yafındaki 
ahu gözlü, kıztl dudaklı genç ca
dı, halasının mevzuubahis olacağı 
gün, yani mahkemeye çıkacağı gün 
bile giyeceği elbiseleri, •açının bük 
lümlerini düfiinmüı ve böylelikle 
•anki kalaaını kopanlmaktart kur
taracağını zannetmi1tir. Fakat 

·mah.keme iidil darJranmıf ve der. 
hal ıdam kararını vermiftir. 

Baba katili zaten daima fmi bir 
mahlük telakki edilmif ııe tarihin 
muhtelif devirlerinde en ağır ceza 
/ara çarptırılmıstır. 

Romalılar d~vrinde, babaaını öl
düren bir adamı, bir köpek, bir ho
roz, bir yılan ve bir maymunla be
raber deri bir çuvalın içine sokar
lar; üzerini sıkı sıkı bağlarlar ve 
Tibre nehrine atarlardı. 

Engizisyon devrinde böyle katil. 
le.Tİ:!_ kollarını keserler, kemikleri
nı R<rarlar; sonra diri diri yakar • 
lardı. Fransa'Ja bileğin kesilmeai 
1830 seneaine, yani lhtilôli Kebir
den Qfağı yukarı yarı yarım asır 
sonraya kadar bile devam etmistiF 

Ondan sonra bu şekil çok ~; 
görülmüş ve kanun şu suretle tadil 
olunmuştur: Bahaını öldüren katil 
yalınayak ve bafı siyah bir tülle 
örtülmüf olduğu halde giyatinin 
~ına getiriliyor ve OTada zabıt 
katibinin idam hükmünü okuması. 
na kadar bekletiliyor; sonra kala. 
.sı kopanlıyordu. 

Bizim yeni ceza kanunumuzd« 
J~ bu e~ vardır. Katile siyah bir 
gomlek gıydirilmekte ve bap "fil 
olduğu halde iılam ııehpanna çıka
rılmaktadır. 

Bundan hayli müddet evvel Be
yazıt meydanında böyle bir idam 
hükmü infaz edilmistir 

işte Violette te b~yl~ bir ölüm« 
müstahak bir. feniılir. 

Fakat .•• 
1,;n bir tle fakat tarıa/ı var• 
Bütün bu cinayetlerin miieebbib' 

kim? ı ı 

Şüphesiz ana ue babası 1~ 15 ··--1 • • • .... 
""l"anncla bir kızı keneli lıaline 

terkedip vaktile sokaklarda o.nan. 
la bununla ılüfiip kallmıasına rn;., 
""'"'~-~'!"emeli iıliler. "Ağaç~ 
ken ıgılır,, derler. Bugün kı%UICI 
harfı. htaım mevkiine geçen ve °" 
mm ıclama mahküm olma.mı i.te
Yen annesi, e&\?r bunılan be, on •e
ne evvel kızına mukayyet olsaycl 
onun tahsil ve terbiyeaile -· • !' kt • l ~ue gınp 
çı ıgı saatlerle adamakıllı meı rıl 
olaaY.~ı, bugün bu facia ba,ına :el. 
mezılı. Ve ne kocannclan ne ele /ı:t. 
zından olurdu. 

"Evladın; dövmeyen dizini dö • 
11er11 derler • •• 

Evet dayakİa adam, adam ol • 
maz. 

Belki Violette'in annesi de döo. 
meklc; istenilen neticeyi elde ede. 
mezdı. Fakat hiç olmazsa çocuğu. 
nun. kafasını aclamakıllı bir terbi. 
ye ile yoğurması, ona göz kolalı 
olması lazımdı ..• 

On sekiz yaşında bir çocuk, eo
clen çıkıyor, kayboluyor Ja anne•is 
babası, bir kere olsun: 
-. Ne yapıyorsun? Neredeain? 

demıyorlar. Ve sonra pek /azla me
rak ettikleri zaman, genç delikarı. 
lıların zengin hız avlamak için de
uam ettikleri kahvelerde, biraha
nele~de kızlarını arıyorlar ... 
• Bıze katıra~ Violette hakkında 
ıdam hükmünü vermeden evuel 
onun idamı için müddei mevk" ' • , d nne 
gf'çen anne.nnı e mahkemeye "-
mek ve dava ettiği koca kan 
hesabını evve(Q ondan somtakım1 !' zımdı. "" 

Mümtaz FAiK 

Otobüs f~förlerf bir 
elbise giyecek 

Otobil$ toför ve biletçiler.inin ııaı... 
ne':'~ luyah!t la!analan için belecliye 
kat ı karar vemni§ ve kaymakamlık • 
lara tebligat yapmıttır. Kaymakamlar 
bu huausta 90förlere muayy•n bir müh 
Jet vereceklerdir. 

Recep B. şerefine ziyafet 
, Cumburiye4 Halk fn-kası umumi 
>dare heyeti dün aktam &aat 20 30 d 
MaJuinıde umumi katip Recep 8., a 
refine bir z.i.Y";!et vennittir. Rece: r 
P""§embe gunu Ankaraya dönecektİI' 
Fırka umumi .idare heyeti bm-., ~ 
pel'J<llllbeye Anı.araya naklol111111Calı. 
br. 
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Sanayi ve paramızın 
kıymeti 

il 
Diğer taraftan kartılıklı döviz müva• 

zeneoini temin maluadile de uzlattığmu.z 
.. 1 • memleketlerle teıliyat c e_annıı -:s"''" 

dahilinde cereyan etmektedır. Bu sıstem 
iıe aynca, harici ticaretimizin mübadele 
esasına göre tanzim ediltinin n~ k~~ar 
yerinde olduğunu iopat etmektı;<J~r. ıra 
uzlaıtığımız memleketlerden hızı~--~ 
satın almak hususunda ııösterdıgımız 
ıürati, onlar b:ze göst ermiyor. Bize na .. 
zaran mal almakta ııeri kalıyor. lıte b~ 
yüzden aramınzdaki pa~a muvazeneıı 

geç kapanabiliyor. Tedıyat da onların 
aleyhine olarak 4 • ~ ay geç ~u~u~ulu· 
yor. Böyle bir vazıyet sanayımızın bu 
kadar istihsalatta bulunduğu ve ithalô.· 
tı önlediği bir 11rada ha11l olursa, acaba 
sanayimiz hiç terakki etınemit olsaydı, 

ne olacadotı? Tahmini güç değil~: l<'.~r 
lümüzün bin bir emekle yetıttirdiııı 
mallarımız depolarda harap olup gide· 
cekti. Ya ticaret ve döviz muvazenemiz? 
Bunların açığını misal olarak zikrelmdc. 
iotediğim buğday satışım~la mı ka: 
patacaktık? Sonra hangi fıate ve hangı 
memleketlere çok miktarda satıt yapa· 
caktık.? 1 tal ya, Almanya, lngiltere. Yu· 
nanistan vesair bir çok memleketler 
buğdayın en ucuz satıldığı bir zamanda 
bile büyük mikyasta ziraat yapmaya bat· 
lamıtlardı. Eskiden buğday ihtiyacının 

beşte üçünü hariçten tedarik eden ita!· 
ya, bugün bir çok bataklıklan? kur1;1· 
tulmasından ıonra, ithal etmıyor. Bır 

milyon yüz bin ton kadar istihlaki olan 
Y uııanistan da, daha bundan bir iki sene 
evvel senevi 300 bin ton buğday istih· 
sal ediyordu. Halbuki bu seneki istih· 
salatı bir milyon ton tahmin ediliyor. 
Ya Almanya ve diğer memleketler? On· 
lar da atağı yukan öyle. Sonra başka bir 
bakımdan, memleketimizden büyük mik· 
yasta bir buğday ihracatı farzel1sek dahi, 
bunu hangi fiatlerle temin edecektik. 
Dumpinglerin vukubulduğu ve beyne!· 
milel piyasada buğday 6atinin bir buçuk 
kuruşa kadar satıldığı bir devirde acaba 
ne İstifade görecektik? Bilakis çok za. 
rar doğacaktı. Zira maliyet fiati, satıı 
fiatinden ne kadar yüksek olursa, o ka· 
dar milli ıerbetimizin zararına aabf 
yapmıf olacaktık. 

Bu kere de gene Türk buğdaymm 
külliyetli ırikl•.ırda dumping fiatine ih
raç edildiğini tasavvur edelim. Bu yüz. 
den memleketimize ııirecek olan döviz 
miktarını da ayrıca düıünelim. Acaba 
bu miktar, sanayisiz bir vaziyette me
denileşmeye azmetıniı bizim ıı:ibi bir 
milletin; hariçten getirtmek mecburi· 
yetinde kalacağı ıınayi mahsullerin, te
diye muvazeneınizde bırakacağı açığı 
karıılayabilecek miydi? Yahut bunu ka· 
patabilmek ;çin ne miktarda buğday 
ihraç edilmeliydi? Söylendiğine ııöre, 
sanayimiz senede takriben 150 milyon 
liralık islihsalde bulunuyor. Buna kartı 
ecnebi memleketlerden 30 milyon lira· 
lık 'tDevaddı iptidaiye, ninı mahsul ve 
yardımcı maddeler celp eyliyor. Bundan 
başka 20 milyon liralık bir gümrük pa· 
yıda ayırırsak ~öriirüz ki, sanayimiz ıe-

•nede keenlemyekiln 5 "la 6 milyon ton 
buğdayın bedelidir. Bununla beraber U• 

nutmayalon ki, bundan daha 7 • 8 sene 
evveline kadar, zjraat memleketi olarak 
an lan Türkiye hariçten buğday ve un 
getirtiyordu. Fakat böyle muazzam bir 
miktarı, İstihoalatnruzı külliyen arttı· 
racak, ihracata ayımuı olsaydık bile, 
her memleketin kendi ihtiyacını kendi 
temin etmek istediği bir devirde bunlan 
satabilmek kolay kolay mümkün olabi· 
lecek bir if değildi. 

itte bütün bu mülahazalarım, devleti. 
tnizin takip etmekte olduğu sanayi siya
setinde tam bir isabet olduğunu bir kere 
daha ispat eUmektedir. Esasen timdi sa. 
nayiJeımemizin,. daha doğrusu ıınayİmi· 
:zin ziraatitimize müvazi olarak inkişaf 
etmesinin, memleketimiz hayatındaki e
hemmiyetini bilmeyen kaldı mı? Zira 
zengin, nüfuslu, kuvvetli ve medeni mi). 
!etler sanayileşmiı milletlerdir. Sırf zira
i memleketi olarak kalmış memleketler 
de ~iğerlerinin nüfuzu altında ezilmiş· 
lerdır. Onlann yarı müst'emlekesi olmuş· 
lar ve ticari, teydiye muvazenelerini de 
bir türlü kapayarnanuşlardır. 

Bugün devletimizin takip etmekte ol. 
duğu muıtakir para politikası en iyi bir 

Öz dille yazarken. ••• 
Geçen akşam, yazı yazarken bir 

arkadaş bana sordu: 
- "Hazırlanan yeni talimatna· 

me ahkamı, dünden itibaren tat· 
bik sahasına girdi,, fimdi, bunu, öz 
türkçe ile nasıl yazacağız? 

Dedim ki: 
- ı,te bir çoklanmızın yanddı. 

ğımız yer burası ..• Arapça düfünüp 
türkçe yazmak istiyoruz. "Tatbik 
salıasu,; gibi bof lafları silkip ataca· 
ğız ... Sözgelişi föyle diyebilirsin: 
"işler, dündenberi, ele alınan ye· 
ni yasaya göre yürütülmeğe başlan· 
dı,, Sen bunda bir eksiklik görü • 
yor mıuun? 

- Hayır .•. dedi. Ve dediklerimi 
yazdı. Ogündenberi bakıyorum, 
öz türkçe yazmağa özeniyor ve ilk 
günlerdeki kadar da sıkıntı çek· 
miyor. 

Yazı yazarken, osmanlıcanın 
benliği altından kendilerini kurta
ramayanlar, dillerine dolaşan arap· 
ça ve acemce söz yığınlarının kar. 
Jılığını tarama dergisinde arayıp 
bulmakla sözde türkçe yazmış olu· 
yor/ar. iyice göz atarlarsa, görür
ler ki yazdıkları türkçe değildir, 011. 

manlıca da değildir, buna osmanlı· 
cadan "aktarma,, (1) diyebiliriz. 

Öz dilimizi yayma işine bütün 
gücümüzle atılmak için en ba,ta 
osmanlıca düşünmekten kendimizi 
kurtarmasını bilelim. 
. Şimdilik elimizden geldiği hada· 
nnı yapmak yeter. 

Önüne gelen, tarama dergi.ini 
önüne açıp, yerli yersiz sözleri öz 
türkçe diye belletmeğe kalkışırsa, 
ifin içinden çıkmak güç olur. 

Dilimizi gelifi güzel söz kar,.lık· 
larile çorbaya çevirmiyelim.! 

M. SALAHADDiN 
Aktarma - tercüme. 

Ziraat Vekaleti yeni 
teşkilatı 

Ziraat Vekaleti tetkilah layiha· 
sı hazırlanıyor. Yeni te,Jr:ıa. .... ,. Zi
raat Umum Müdürlüğü tetkilatı ge 
nitletilecek, sınaiziraat, Arazı mu· 
dürlükleri ihtas olunacak, orman 
fİrketleri daha sıkı bir kontrol altı· 
na alınacaktır. 

Antalyada usulsüz kat'iyat ya • 
pan bir onnan fİrketinin mukave· 
lesi feshedilmiftir. 

1765 seyyah geliyor 
Vulkania ismindeki bir İtalyan va• 

puru tetrinisaniıain birinde limaıumıza 
ııelecdı: ve 1765 seyyah getirecektir. 

Gemi limanunızda bir gün kalacak 
ve buradan Triyesteye ıridecektir. 

1 Küçük haberler 1 
'" YENi BiR ŞiLEP ALDIK. - O... 

ni ticareti filomuza yeni bir ııemi daha 
iltihak etmektedir. Yerli bir vapur kum· 
panya11run ltalya'dan satıın aldığı Tello 
İsmindeki bu büyük tilep yakında (İJna. 
nımıza getirilecektir. 

* IKTISA T VEKALETI MUSTE • 
ŞARI. - lktısat Vekaleti Müsteıarı 
Hüsnü Bey Ankaradan tehrimize gelmif· 

. tir. Hüsnü Bey, hususi işlerile meıgul o
lacak ve bir kaç güne kadar Ankaraya 
dönecektir. 

. . -

istihsal va içtimai siyasettir. Binaena .. 
leyh muıtakir olmayanı da, iktisadi ya. 
fllyışımızı iktisadi anarıiye sürükleyebi. 
lecelc b:r haldir. itte bundan bizleri ko· 
ruyan ve çok sevdiğimiz yeni rejimde 1 

mütemadiyen büyürken muvaffakıyet 
dumanlannı yurfl semalarına savuran 
milli sanayimizdir. 

MAARiFTE 

Millet mektepleri 
Açılacak mı? 

Maarif müdürlüğünde bir 
toplantı yapılıyor 

l&tanbul ilk tedrisat müfettişleri 
yann maarif müdürü Haydar Beyin rİ· 
yasetiode bir toplantı yapacaklardır. 

Toplantı)la yeni müdür mua · nleri 
Nurullah, Şevket Süreyya, Adil Beyler 
de iştirak edeceklerdir. 

Bu toplantıda mekteplerin idari va· 
ziyeti, müfetti§lerin senelik mesai n.· 
porlan, cumhuriyet bayramı hazırlıkla· 
n ve millet mektepleri meselesi ııörüıü
lecelı:tir. 

Millet mektepleri için bütgede W... 
tisat y;,ktur. Maarif ~i bazı mwd· 
!imlerin cemiyete müracaat ed......ı., 
fehrin en fazla kalabalık ve ihtiyaç olan 
yerlerinde millet mektebi derolıaneleri 
açılacaktır. 

lstanbul mekteplerinin ikinci 
kadrosu 

I ıtanbul ilk mekteplerine ait ikin
ci kadronun bugünlerde vekaletten teb· 
!iği beklenınektedir. Bu ikinci kadro, 
maarif müdürlüğü emrim. verilen bir 
kısu:n muallimlerin tayinlerine dail'dir. 

Üniversiteye dinleyici talebe 
alınacak 

Bu seneden itibaren üniversite fa· 
kültelerine dinleyici talebe} ... de alına
caktır. Dinleyici talebelerde, üniverai. 
tenin asli talebesinde aranan §81"tlar a
ranmıyacaktır. 

Çünkü bu gibi talebe imtihana tabi 
olmıyacağmdan, kendilerine diploma ve
rilmek te mevzuu bahis değildir. Yalnız 
dinleyici talebeler de, asli talebe gibi 
kayıt harcı vereceklerdir. 

llkmektep muallimlerinin kıdem 
zamları 

lstanbul ilk mektep muallimlerin. 
den bu sene kıdem zammı alacak olan 
dört yiize yakın muallimin lmesi bu
ııünlerde maarif vekaletinden gelecek • 
tir. Muallimler yeni maaılanru zamla 
beraber alacaklardır. 

Kültür propaiandası 
Ankara radyosu tetrinisaniden İ· 

tibaroen zengin bir programla netri· 
yat yapacaktır. Program Matbuat 
Umum Müdürlüğü tarafından tan 
zim edilmektedir. Ankara radyo. 
su her §eyden evvel, kültür propa 
gandası yapan bir netriyat vasıta 
aı olacaktır. Programlarda halk f&r 
kıları, Tüıık edebiyatından parça 
lar, memleket itlerine dair hasbü 
haller yapılacağı gibi her akf&Dl 
muntazam bir surette konserler ve· 
rilecektir • 

Radyoda en manıf ediplerimiz e· 
aerlerini kendileri okuyacaklardır 

MECCANEN 

incili Şerif 
kitabını ııöodermek için adresimize 

yazmıı: : 
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ÖKSOROK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darLğı boğmaca ve 
kızamık öksürükleri için pek tesirli 
ilaçtır. Her «zanede ve ecza depo
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nın bütün derinliklerile aevınitti. 
Hala bu iki resim bot yatak oda· 

sının sessiz duvarlarında asılı du· 
ruyordu. Feriha; çocukluğunun en 
aziz hatırasını, kalbinin yegane 
sevgisini tafıyan büyük dedesini 
lsanın bile yükseğinde Allaha ya'. 
km gördüğü bu mukaddes ölüyü o. 
ve ona benzeyenleri vahşi diye tav
sif eden kadına ka111 duyduğu ani 
nefret birden genitleyerek bütün 
mektep binasına ve onun içindeki· 
lere kadar yayılmıştı. 

Feriha ömründe ilk defa bir 
mevzu etrafında münakafa ihtiya. 
cı duyuyor, Amerikalı k\.dınrn 
sözlerini dinlerken içinden durul. 
maz bir feyin kalkındığını hisse
diyor fakat söylemek istediklerini 
kelimelendiremiyordu. Amerika
lı hatibe söze ba,Iamadan evvel 
her süale cevap vereceğini ve or. 
taya koyduğu mesele hakkında ce. 
v~p beklediğini de söylemişti. Şim. 
deye kadar alakasız, bağsız yaşa. 
mıt olan Feriha bir kaç defalar söz 

l 
aöylemeğe davranmıttı ..• Buna bir 
türlü muvaffak olamayınca boğazı 
düğümleniyor, gözleri kızarıyordu. 
Yeni dünya Misyoneri sözü, gör
düğü itkencelere kartı İsa'nm Alla· 
hı tahammülüne getirınitti. Birden
bire dinleyiciler arasından bir ıeı 
çıktı. Bu genç talebe! 

- Fakat - dedi - Mesibin ea
bır ve tahammülü onu, zalimlerin 
itkencesinden kurtaramadı. Gene 
batına dikenden tacı giydirerek 
çarmiha mıhladılar. 

Bu sözler, Amerikalı hatibenin: 
- haksız zulüm ve darıbelere kar· 
şı ellerini kavufturup mukabele et• 
memesi nasihatine verilmit bir ce
vaptı .. 

Hatip kadın gülümseyerek bu 
sözleri kaydederken konferansın 
nihayetinde kendisine cevap vere· 
ceğini "adetti. Bu çevrede fahısla· 
rm kauaatine karşı sonsuz bir ta· 
hammül vardı. Herkes dütünÜfÜ· 
nü, görü.ünü açık ve serbest söy· 
!emekte genit bir hürriyet sahibi 
idi. Hatta bu fikir ve sözler türe 
ve törülerine aykırı bile olsa ... 

Konferans bitince münakata et· 
meğe vakit kalmadan Leyla hanrm 
söz istedi. 

Leyla hanım bütün talebelerin 
inan ve saygısını ka 

İhtikar var nıı, 
Yok mu? 

Yeni ölçülerin tatbiki dolayuile 
görülen ihtikar vaziyetini teıbit etmek 
Üzere t"fkili takarrür eden komisyon • 
yann ilk toplantı11nı yapacaktır. 

Komisyona ticaret odası namrna 

iştirak edecek murahhas ta &eçilmittir. 
Mannara mrntakaıı ölçüler ve ayar 
ba,müfettiı vekili Mehmet Beyin riya· 
setinde toplanacak olan bu komisyona, 
vilayet namnıa Eminönü kaymakamı 

Raif, belediye namına iktisat müdürü 
Aum Süreyya, ticaret oda11 namına 

Mustafa Rıfkı, esnaf cemiyetleri namına 
da, Napt, Ferhan, Rıfkı, Yusuf ve 
Haydıu- Beyler iftiri.lı: edeceklerdir. 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz ae

viyea.ine indirilımt barometre bu sabah 
saat 7 de 763, eaat 14 te 763, derecei 
hararet &aat 7 de 15,5 aaat 14 te 18 
Azami derecei hararet 21, asgari de. 
recei hararet 14. 

Rüzgar lodostan esmittir. Azami 
sürati saniyede 6,5 metreye çıkımııtır. 

Kaçak ipekli kumaı 
yakalandı 

Romanya bandıra.lı Romanya va • 
purile Selô.nikten gelen yolculardan 
Madam. Aktalya ve Madam Y olhalya 
ve kızı Üzerlerinde elbiH> haline ao • 

kulmut bir buçuk kilo İpekli kumat 
bulunmıq ve müsadere edilmittir. 

Ynuanistandan Edirneye gelen yol 
culardan Yugoslavya tebauından Za 
hit oğlu Zagarun e§yalan arasında 37 
kilo ipekli kaçak eıya bulunıınuıtur. 

Suçlu efyalarile birlikte ihtisas mah· 
kemea.ine verilecektir. 

Devredilecek ihtira beratı 
"Sigara makineleri veya bunlara. 

ait ıslahat hakkındaki ihtira için Ik. 
tısat Vekaleti sanayi umum müdürlü. 
ğünden istihsal edilmit olan ı Tetri. 
nisa.ni 1926 tarih ve 545 numaralı ih
tira beratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kere baıkasına devir veyalwt icara 
verilmesi teklif edilmekte olmakla bu 
hususta fazla malı'.imat edinınek iste· 
yen zevatın lstanbulda, Bahçekapıda 
Taıhanında 43. 48 numaralı idareha. 
neye müracaat eylemeleri ilan olu • 
nur. (3544) 

" Saray ., nnemasında 
(Eski Glorya) 

7161 

Raşit Rıza tiyatrosu 
Tetrinevvel 16 aalı 17 çarıamba 

&kf&DU 20,30 da 

Kendiainin Gölgeai 
3 Perde 

Nakleden Yusuf Süruri. 
ıs Teırinievel aktam 20,30 da 
Kadıköy Hale Sinema11nda 

Hedefaiz Buseler 
7241 

•illiy~t 
Asrm umdesi "MiLLiYET" tir. 

°"ABONE UCRETLERlı 
Türkir• için Harit; it;ia 

L K. L. K. 
3 arlıiı .• ı ı ı • • 4- a-
6 " ••••••• 750 14-

12 " ••••••• 14 - 28 -

Gelen ••rak •U'l yerilmez.- Müddeti 
reçen oüıha1ar 10 kuruıtur .- Gazete •• 
matbaa,.-a ait iıler için müdiriyete müra• 
caat edilir. Cazetemh: ili.n.ların. meı'uJiy• 
tini kabul etmez. 

türkçe muallimeaiydi. 1 
Genç Türk hatibesi önce Tür· 

kün seciye ve ayırtlarını övündü. 
Bu sözler bot bir övünme ve bö· 
börlenme değildiler. Kan kardefle· 
rinin ağırba.tlı yumUfaklığını an· 
lattı. Kendisine dokunmayana gül 
yaprağı bile atnuyacak kadar çe· 
lebi olduğunu bir çok görenek ve 
Örneklerle ortaya koydu. Fakat a· 
ziz bucağına, ulu bayrağına el ve 
göz atana karfı bir arslan kesilece
ğini, zaten istila ve cihangirlik id
dialarının bugünkü Türk medeniye· 
tinden uzaklatmıt olduğunu gittik· 
çe güzelleten berrak sesile söyledı. 

Genç ve bilgili Türk... sözeni 
sözlerine föyle devam ediyordu: 

Kadınlar arasında sulh propa. 
gandası beynelmilel kadın tefkila
tmın çok eski bir modasıdır. Ben 
bunları iki grupa ayırıyorwn ! Bir 
kısmı; hemen ekserisi topuna, tü
feğine, filosuna, tayyaresine, hat· 
ta zehirli gazına, askerine, hepsi· 
nin üstünde de milyonlarca paT'a· 
sına güvenerek rahat rahat pipo. 
sunu tüttüren Egoist milletlere 
mensup kadınlardır. Bu nevi oku· 
muf, güvenmit, zengin kadınların 
memleketlerine karşı enditeleri ar. 
tık o kadar büyük değildir. Gönül 

o 
POLIST~ 

•• 
Usküdar cinayeti 
Tahkikatı devanı 
Ediyor 
Cinayet yapıldığı yerde 

yeni bir keşif yapıldı 
Ü&küdarda Karacaahmette mezar· 

bkta parauna t.amaan öldürülen sıvacı 
Hasan efendinin katilleri hakkındaki 
tahkikata devam edilmektedir. 

Cinayet yerinde müddeiumumi mu· 
avini Nazif ve ikinci ıube cmayet kıs· 
mı merkez memuru Kadri Beyler tara• 
fmdan bir ketif ve tatbikat yapılmıı • 
tır. 

Suçlu sanılarak yakalanan Kara
baı Osman efendi cünnünü söyleıniıti. 
Diğerleri inkarda devam etmiılerdir. 

Y aralamıflar 
Sultanhamamrnda Ketencilerde o

turan demirci Ohanes ile Ziya ve h· 
mail efendiler arasında sarhoıluk yÜ· 
zünden kavga çıkımı, Rıza ile l srnail 
efendiler birleıerek Ohanesi yarala • 
mıılardır. 

Bir çocuk pencereden düftÜ 
Galatada oturan Madam Sarfiyanm 

bir buçuk yatındaki çocuğu pencere • 
den düterek başından yaralanmıştır. 

Parasını ve küpesini fralmıf 
Langada Taıçılar caddesinde otu· 

ran Cen>ile hannnın odasından t;Jeli 
apartnnanlannda ahçılık yapan Şefika 
hanım ismindeki komıusu on liralık bir 
bütün para ile bir altm küpesini çal • 
mıştır. Şefika hanım yakalanmııtır. 

Merdivenden düşmüı 
Beyoğlunda Kadriler yoku,unda o

turan F atına hanım ııece karanlıkta 
merdivenlerden inerken düıers Bey • 
oğlu haotanesine kaldınlmııtır. 

Boğulmaktan kurtarıldı 
llyas kaptarun kumandasındaki Hı· 

zırilyas motörüne kayıkçı llyas ismin· 
de biri İp atmak •uretile yanaşmak is

temi§ ve bu esnada kayık devrilmiı· 
tir. llyas denize düşmüı ise de derhal 
kurtarılınıttır • 

Alacak yüzünden kavga 
Meyvahoıta mavnacılık yapan Mus

tafa efendi, dün akfatt1 Kutucular için· 
de kahveci lsmail efendinin dükkaruna 
gelmit ve bir alacak mesele&inden kav· 
gaya başlamıtbr. 

Neticede Mustafa efendi İsmail e-
fendiyi sandalya ile batından ağı.-
yaralamıı, kendisi yakalanmıttD". 

Bir çarpıvmada baı yanldı 
Kumkapıda Tiyatro caddes;nden 

geçmekte olan ıoför Mehmet efendinin 
idaresindeki 1872 numaralı otomobile, 
lbrahim efendinin idaresindeki araba 
çarpmıı ve otomobil içinde bulunan 
müıteri Ahmet .Faik efendinin batı ya• 
nlmııtrr. 

Hıraız hammal 
Yefilbaltacı hanında oturan Omer 

efendinin odasından 50 lira ile bazı 
eıya çalan hammal Demir ef. · yaka· 
lanmııtır. 

Yangın baflangıcı 

Eminönünıle Retadiye caddesinde 
Habip efendinin dükkanından yangın 
çıkmıı tse de söndürülmüıtür • 

Bugünkü 
ISTANBUL' 
18,30: Fran•n:ca dera. 19: Konfer•°"' 

Türk musiki ne4riyab. (Ekrem, .Rute')
det, kemani Cevdet, Şeref, lbrahım be '1f' 
Vecihe ve Belma hanımlar.) 21,20: A 
boraa haberleri. 21,30: B edriye Raıİtn 
i t tirakile caz: ve tanro orkeıtrau. 

545 Khz. BUDAPEŞTE. 550 m. 
18: Poliı orke stra11. 19: Derı. 19,30'~ 

20: Mizahi netriyat. 20,40: Ernest ~ 
idare•inde filharmonik takım tarafın ~ 
er. 22,50: Haberler. 23,10: Sir11.n mufl 
15: Danı musikisi. 

823 Khz. BOKREŞ 364 m. 
11

_., 
13 • JS Pli.k , 18: Hafif mu.iki . -

19,15: Radyo orkeıtraır. 29: Yeni d~ffll' 
kisi. 20,15: Harpa l.:onseri. 20,45: Un~ 
21: Oda kuartet konıerj , 21,30: Konfe 
45: Romen romansları •ece l.:onseri. 

Khz. PRAG. 470 m. . -
18,35: Pi Ak. 18,45: Keman kon•er-. 

Ziraat. 19,20: Almanca musahabe. 19 dı 
berler. 20: Saat a,.-arı. 20,10: Pli.le. ZO~ 
ça ders. 20,55: Filharmonil.: musiki (8 
23,50: Pli.k. 23.SS: · Almanca ltaberler. 

686 Khz. BELGRAT 437 m. ~ 
20: Vi,.-ofonsel l.:onıeri. 20,40: R• ;J 

Plak. 21: Milli oeıriyat. 21 : Opera 

223 Khz. V ARŞOV A, 1345 m. . , 
18: Taıanni. 18,25: Mu .. habe. 18~:.ı, 

nik Rus muıikiıi (Pli.k). 18,50: Mut~ı 
Musahabe. 19,15: Piyano l.:on.ıeri. 19,~ 
sahabe. 20: Aıkeri netriyat. - Muı• ~ 
Popİ.iler. konser. 21,45: Haberler. 22: 'f~ 
lonya m111ikiıi. 22,45: Musahabe. 23: 1 
•• konıer. 23,15: Filmlerden pli.ki•'· 
Danı musikisi. 

841 Khz. BERLIN 357 m. -
19,05 : Çocuklan jimnaatiie tetvilc. -: s 

lif bahisler, 21: Haberler, 21,15: Mu~ 
netri,.-at , 21,45: Asker tarkıları , 23: ~ ' 
23,20 : Oda musikisi. 24,15: Nitzıchenı• 
doium •ünü münaıebetile neıriyat. 

Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. ıJiO 
ltal,.-an akıamı. 20,35: Piyano muıi 

Haberler. 21..Z(); Karıt ık ltalyıı.n mu~ 
35: Muıahabe. 21,40: Konserin deva111",. 

' Pl.i.k. 22,45: Keman. konseri , 23,25 : D• 
ıikiıi . 

592 Khz. ViYANA. 507 m. 
18,30 Taıanı:ai 0 19 R,.ıim ıerıiıiP• -

19,15 Muhtelif bahisler, 20 Haberler• 
Schrammel muıikiıi, 21 Söylenecektir, 
Alman romantik operaların.dan par~-!; 
Tamimler, 22,50 Konıeria de•amı, 23,.,... 
bt!rler, 23,SO Holzer rad,.-o orkeıtrattr 
Pli.k (yeni dan• parçaları) . 

950 Khz. BRESLAU 316 m. J 
17 Hafif muıi.ki, müıalıabe, 20 Net' 

ıer1 21 Haberler, 21,15 Millt neıriyat,-_ 
Beethoven'in pi,.-ano ıon..atları11.da11, ti 
Avcılrk ve aıker!ik neıri,.-atı0 23 H• 
23,25 Danı muıikiıi. 

Ayaspaşa halkının~ 
müracaati 

Ayaspaıada oturanlar tramvaf 
ketine bir müracaatta bulunınuı; 
drr. Taksim ile Sirkeci arasında. ,j 
yen tramvay arabalannın Tak-;ı 
değil, Ayaspa§Ada Giimüıwyu ~ 
hanesi önünden kavis yapmasını 

mektedirler. Tramvay tirketi v 
ti tetkik etmektedir. Y edikule, "f 
kapı halkı da bu civara seyrek 
itletildiğinden dolayı tikiyette 
mU§lardır. 

Şehrimizin bütün doktorlar' 
Bu Çarıamba akf&llU 

SUMER 
(Eski Artistik) ainemasmcla 

iraesine batlanacak olan 

AMOK 

Blltüa kadınların 
beğendiği GARY COOPER 

Bntııbay~rıti7:1eria JOAN CRA WFORD 
İlk defa olarak ayni filmde oyaıya• bu iki yıldııı 

seyir etmek nibayetaiı bir zevk tir• 

HAYAT BiZiMDiR 
Franıııca ıözll M. G. M. Filmi 

1 P E K sinemasının üçüncü muvaffakiyet hafta 

laşırken İnsaniyet dostluğu tasla
mak onlar için adeta h°"'a bir va. 
kit geçirme fırsatıdır. Ö~ yurdu· 
muz haksız dütman istilasına uğ. 
radığı bu zamanda bu insaniyet 
dostlarından ne vefa görüyoruz!? 
Bize Çanakkale zaferini çok gör
mekten gayri ... Bizi gene kendi öz 
imanımız kurtaracakbr ... 

Bu propagandacıların ikinci 
kısmı da; - bir yanağına tokat a
tana öbürünü de uzat - gibi Me· 
sih felsefesi yapan J!-, i sosyalist· 
!iğin din propagandacılandır. Bu 
sonuncuların da mukaddes mefku· 
resi dünyayı haçın uhrevi gölgesi 
altına toplamaktır. Yalnız benim 
değil, bütün yirminci asrın kanaati 
tudur: 

Sulh ancak kuvvete dayanır ... 
Dünya müvazenesi kuvvet koluna 
istinat edeı-... 

Biz de sulbü korumak için evve
la kuvvetli olmağa çalıfacağız .. . 
Askerlik itibarile kuvvetli ... ildi · 
saden kuvvetli ... llmen kuvvetli ... 
O zaman sulh kendiliğinden tees· 
süs edecektir. 

Uymayacağız, Çocuklarımıza 
uluorta betikten itibaren ıulh nİn· 
niıi söyliyerek uyuşturacağemıza 
onlarıa büyük kahramanlık menki-

açacağız. Şuurlu ve soylu bit 
ker terbiyeai bence terbi 
en güzeli en üstünüdür. Çü;Jıiı_M 
çok fazilet üıtünlü.klerin ~ i 
Memleketi müdafaa eden ıııeı'tf. 
sur, fedakar ölüme hakareti' 

1
r. 

kan, ve en kuvvetli bir dü~ 
le arkasmdan vurmaya te~ 
etmiyen yağız bir Türk kahr~ 
bence misilsiz bir fazilet abi~ 
dir ... Çevreli milli ülküler ıı 
da ölmeği bilenler yafamağı .j.,(ı! 
şatmağı da herkesten iyi bı 1 

Ey öz Türk kızları! Anad~ 
ba.tlayan büyük korunıııa 
tından büyük Tü batkanı d 
caktır. Ve bu kutlu bat kandllJI 
Türk tarihinin bitimi gelıne>'t1 yük bir inkılap dönümü bıı.f 
caktır... lı 

Biz Türk kadınlarının ıı.ıl 1 
·er yapacağnmz en arık ve del: 

!erin en hafı çocuklarınıı:ıı -~ 
kan, sanatkar, bilgili ve de~ 
yurt kile yetiftirmek ola f 
C nla ba,Ia beklediğimiz :ıa C$ 

ıonr ilim aav .. sna ba,ıar;jdl 
budunun aziz bı4ını garbın ° ıı 
yunduru~ından kurtardığınl il 
tam bi r ~enliğe iriteceğiz ... 61'. 
için hiç bir fedakarlıktan çe 1 

yeceğiz ... Bu ünün b ik ya 



ransız 

ahi nesinde 
., Tadilat yapıldı 

(Başı 1 inci ~iiede) . 
.. ar6İlya hadisesinden doğan vazıyelı 
,. lı surette gözden geçinnit ve bu· 
'~ nun beynelmilel siyaset Üzerinde ya .. 

pabileceği tesirleri görüpniqtür. 
Kabine toplanmadan evvel Batve; 

kil M. Doumergue muhtelif lcimselerı 
kabul etmittir. Bu meyanda M. Flan· 
din, M. Lava!, M. Man:handeau da 
vardır. Batvekil ayrıca aon z~lar 
da birçok gazetelerin hücumuna ugra 
Yan ve bilhassa M. Princ:e'in katli Sta· 
viski hadisesi tahkikatı dolayısile is • 
nı.i çok geçen Adliye nazın M. Cheron 
ile de uzun uzadıya göriiJmiqtür. 

Dünkü kabine içtirnaında, Reisi • 
cumhur M Lebrun da bulunmuttur· 
M. Lebrun° evvel&, M. Barthou'null 
feci ölümünü gayet müteeaair ~ir .ltd· 

le izah etm.iı ve onun ba,ardıırı ~ 
ri, sulh ve müsalemet yolunda yaptıgı 
hamleleri anlatmııtn" • . 

M. Downergue, hükümetin g~f 
olduğu itte yılmadan dev~ edece~· 
ne dair Reiaicumhura temına.t vermıt
tir. Bundan sonra kabine Kral Alek• 
&andrın cenaze meraıimine iftirak e • 
decek olan Fransız heyetinin baımd& 
M. Lebrun'un bizzat bulunı~..ııına ve 
Maretal Petain'in kendisine refakat 

· · F nsa bu etme&ine Karar vermııtır. ra 
merasime bir alayla ittira.k edecek ~e 
muhtelif tetekküller birer heyet- gdn 
derecektİT. Ezcümle cenaze alayın.'! 
Fransız mebuaan meclisini reiı vekili 
M. Monchelle'in riyasetinde bet ki§İ· 
lik bir heyet temsil edecek!i~. . 

Evvelce M. Lebrun dahılı vazıyet• 
ten dolayı Aleksandr'm cenaze meı:a· 
•İmine iştirak etmeyecekti. Fakat §lın 
diki halde mesele hallolunduğundan 
ve kabine buhranı nihayet bulduğun· 
dnn kabine Fransız Rei&icuınhunın~n 
rr. ~a•imde bulunmasına karar vermıı .. 
tir. Bu takdirde M. Lebrun hu,....i b.ir 
trenle Belgrada hareket edecektir. 
Diğer taraftan Hava nazırı Jenı:ra1 
Denain bir cenaze filosu ile rnera.&JıD· 
de bulunmak üzere Belgra.da gidece!' 
tir. Dünkü kabine içtimamda merası· 
nıe iştirak meaeleai mevzuu ~~sol • 
duktan sonra, istifa eden D&hilıye na· 

·· ff M zırr M. Sarraut'nun ve muteve. a. • 
Barthou'nun halefleri tayin edılmif • 
tir. Bu tadil&ta göre, Hariciye nezare· 
tine müst«mlekeler nazın M. L&val, 
Dahiliye nezaretine M. Marchandeau, 
nıii&temleke nezaretine M. Rolland 
tayin olunmuılardır. 

içtimadan sonra AJliye nazırı ~· 
Cheron da kabineye istifasını vermıf 
tir. M. Doumergue, M. Cheron'un ~a 
elfini seçmek meselesini yarın tetkik 
edecektir. li 

Şimdiye kadar vukubulan ~e~. 
yardımlarından dolayı,. Baıvekıl, mua 
tafi nazıra ıni.nnettarlıgını beyan et • 
mi•tir. içtima esnasında, Dahiliye DA• 

zı..; Marsilya faciasını anütealup, aJ. 
dığ; ceza kararlanna dair, arkadafla· 
rına izahat vennift.İr. Enıniyet m.üdürii 
M. Bertuen azlolunmuf, Butd~n, 
Marsilya valisi M. J~anno Yekal~t 
emrine alınmıştır. Emnıyet umum mu· 
fettiti ve resmi ıahsiyetlerin seyahat· 
!erinde tertibat almağa mmnır M. 
Susteron da, kezalik azledi~!ir· Bu 
iza.ha.tı mütea.kıp, M. San-o ıotıfana • 
nı.uini tevdi etmit ve M. Oumerg, ken 
dwnin bu yolda hareketine saik.~ 
duyguları takdir ettiğini söyleırut~r. 

Reisicumhur, Baıvekilin ifadesıne 
iıtira.k etmiıtir. 

Gazetelerin mütaleMı 
PARIS 4 (A.A.) - Hav~ Ajı:.n • 

• ' ha..z.in cena • •nndan' M. Barthou nun 
ze merasimi taf&ili.tını. vennek!e be • 
raber, Paria gazete!erı, ~~umıyetle, 
auikastin aiyaıi netıcelenm mevz~u 
bahsetmektedirler. Bazı gazetelerı.n. 
bu münasebetle, kabinenin toptan ıs
. · d · tını.• oldukla· tıfaa.ını hır ara erpış e ~ . 

rı hatı;lardadır. U.kin, itlerin da~ 
tehlikesiz ve pürüzsüz suretle ha~lı • 
ne taraftar olan M. Dumerg, kabıne· 
de basit tadilat ile iktifa etmit ve ıınat 
buat kendisini tasvip eylemit~· 

M. L&valin Hariciye nezaretıne ta· 
yini M. Barthou'nun eserinin ~evam 
etti;ilme&ini temin itibarile bılhusa 
muvafık görülüyor. Kabinenin, fırka: 
lar noktai nazarından, ~üva~eneaı 
bir radikal - sosyalistin gınneaıle te· 

nıin edilmittir. . I 
· · · umıyet e Adliye nezaretı ıçın, um I 

ayan azasından birkaç kifinin isime • 
ri ileri sürülmektedir. Birçok gazete
lerin yazdıklarına bakılırsa, M. Şe • 
ron,un iıtifaıı meaeleıini kurcalayan
lar; Maretal Peten ile, M. Marke ol· 
muıtur. • . 

Diğer aıraftan, Maten gazete~ 
tavzih ettiğine göre, gerek Batveki! 
ve gerek M. HeTTiyo ve T~rdiy~, Ad· 
liye nazırını müdafaa etnuf~· 

Bunun üzerine M. Dumerg ile bq 
loe& arkadaılarının cesuranebertavırMl&c:.: 
-~ k t Jmakla bera • ~ •uuaan uvve a .. kül"tı art 
ron, esasen mevcut olan mUf . '! 
tınnamak için istifasın( \c~\ır. 

• B ekil tem· M. Şeronun Y';r!ne, qv . ' Ad· 
yiz müddeiumumısı M. ~~ıte~~n, d 
!iyeye g:rtirilmeıini duşunmutse e, 
L zaman kabin de ayandan yalnız 
bir tek kiti bulunacağı kendis.ine ih· 
tar edilmiştir. Onun içindir .ki! bu ma. 
karna v dan birisinin tayını beki.~ 
Yor. amz tleno içinde en kuvvetlı•ı, 
bütçe encumem rapotöru M. Marsel 
Reny veyahut ki M Leon Berard, 
Veya M. Hanrı Ruadır. . 

Maten gazetesinin bu tahminler•." 
ne, esasen butün bu sabahki Parı.1 
&ıueteleri 'iıtırak ediyorlar Leb 

Matbuatın büyük kısmı, M. • 
nın'iın Belgrada gitmek kararını mem 
ııuniyetlc karıılamaktad.'r. 

Eko do P ari, diyor kı: 
'·Fransız politikasının bocala~ıy~ .• 

cağından eminiz. Franıanın ılk ıfı. 
küçuk itilafı temin ve takviye e•ın,,,k 
olnta.hdır. Bu itıbarla, ReisicumhuT"u -
- · •· ·fe addet· -uLun Bclgrada gıbmegı vazı 
~t olduğunu memnuniyetle haber al· 
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Krat Aleksandr'ın cenazesi Dubrovnik'e nakledildikten sonra (X itaretll Kraliçe Marl'dir cenazenin tistünde atlıyor) 
chk. Kendilerine teıeldciir ederiz.,, 

M. Bartloou'nun cenausi 
PARIS, 14 (A.A.) - Dün, ınuhte 

;ıf payitahtlarda, M. Barthou için di
ni ayinler yapılmııtır. Müteveffanın 
cenazea.i, bizzat göatermit olduğu ar· 
zuya uygun olarak, hükiimet erkİlıun 
run huzurunda, fa.kat hiç bir mer&l.im 
yap.lmakaızın, Perlatez mezarhğına 
gömülmüıtür. Mezarlıkta büyük bir 
kalabalık vardı. 

Romen köylülerini tem.il eden he· 
yet, M. Barthou'nun ta1:>'1tu üzeo:"'':• 
Romanya toprağından bır parça ihtı· 
va eden bir çekmece koymuılardır. 

Adli tahkikat 
(Bagı 1 inci sahifede) 

lerdir. 
Diler taraftan po& lltir nokta hM 

kında mütereddittir: 

Acaba Kelemen Marai.lyaya tek ba. 
ırna ını ıeldi. Eğer cinayette muvaf • 
fak olamasaydı. Bir b&fka tabı• Ke • 
lemen'in cinayetini ikmal için hazır 
bulunuyor muydu? 

Bütün Fransız gazeteleri bilhasaa 
bu nokta üzerinde dunnaktadırlar. 
Filhaılöt.a Kelemin'in Annema11e' ela ya. 
ka.lanan ıuç ortakları eğer bu cinayet 
Marailyad& muvaffak olmamıı olsay• 
clı muhakkak bunu ikinci bir cinayet 
taİ..ip edecekti demişlerdir. Fakat a· 
caba Marsilyada Kelemen'e refakat 
eden baıka kimseler var mıydı? 

Marailyada Ke!emen'irı oturduğıı 
otelin sahibi bulunmuı ve iaticvap e
dilmittir• Otelci ezcümle ıunları SÖY• 

-~-. 

lenıiftir: 
- Dediğiniz adam, ilci aı-kadatı ile 

beraber bizim otelde bulunuyordu. 
Her ikisi mütemadiyen ecnebi lisa • 
nında bir ıeyler konuşuyorlardı. Yu • 
goslavy& Kralı Aleluandr Hazretleri
nin buraya geldiği günün sabahı Ke
lemen dediğini~ adam büyük hole çık 
b. Ve orada otele gel- birçok gaze. 
teleri ad&makıllı tetkik etti. Sonra 
hep beraber çıktılar. 

lıte polia bu "iki adamı aramakta
dır. 

Bunların Pariste bulunan iki adam 
olduju ve müstacelen Parise hareket 
ettikleri de tahımin edilmektedir. 

Diğer taraftan katilin üzerinde bu 
lunan bomba da nazarı dikkati celbet 
miıtir. Bu bombayı kim ve nasıl temin 
etti. 

Bu L ' • larm. bariçt-. ithaJ ediJ .. 
dip za.nneclibnektedir. Bu takdirde 
kim bu bombayı geılrdi ve Kelemen'e 
verdi? 

lıte zabıta bütün bu meselelerin 
tahkiki ile metıuJ olmaktadır. Bunun 
için Pa.riıten tahkikat& yardan etmek 
üzere en kuvvetli poliı hafiyelerinden 
ve polis müfettiflerinden mürekkep 
bir heyet relmiıtir. 

Diğer taraftan Aix • en • Provence 
den aldığım fU malUınatı da ilave et• 
mek mecburiyetindeyim: 

Geçen pazar günü, Egor Kramer 
isminde bir adam bu tehre İnmi§tir. 
Kr.amer ahiren zabıtanın yakaladığr 
adamdır. Bu adam Fiume'den geldiği 
ni ve Hırvat olduğunu söyleanit ve o
rada bir otelde iki oda kiralamıthr. 
Bili.hara Kramer tuttuğu odaları ar
kadaşlarına bırakarak Parise hareket 

M. Bartbou ölüm döteğinde 

1 ettnitfir. 1 
Otelde kalan iki kişiden yalnız biri 

fransızca konuşmaktadır. Bu adam 
Chalmy namına bir fit doldurmuştur. 
Diğeri ise fransızcayı. b.~ediğini .C:r· 
elmit. arkadaıı kendısırun Kra.mer ın 
kardeti olduğunu beyan etm.ittir. Chal 
ny ile arkadatı sabah kahvaltısını yap 
mıılar ve ayrdmqlardn-. Saat altı bu • 
çukta Chalny gelmif, ve hesabı tesvi
ye ederek ayrılmı~ır. Diğer taraftan 
Mırrsil"' poliı komiseri taYanı dik -
kat bir §&hadet dinlemiıtir. Şahadet 
eden bir mimardır. Ve isminini.- e • 
dilmemesini istemektedir. 

Bu adam ezcümle dernit§ir ki: 
- 29 EylUI günü Marailyada bulu· 

nuyordunı. Öğleyin Boeuf a la Mode 
lokant&11nda yemek yedim. Y anmıda 
ki masada iki erkek ve bir kadın olu· 
...,....ıu. Ve ecnebi bir dille yaYAf ya 
Y&f bir ıeyler konu9uyorlardı. Bunlar 
bir aralık garaonl& münaka,a ettiler, 
Garson kendilerine : 

•'Cava Jiaanıru anlamam,, dedi. 
Sonra.dan gazetelerde gördüm ki 

münaka,a edenlerden biri Kelernen • 
dir. Resimlerinden tanıdnn. 

Bu takdirde katiller 30 Eylulde Pa 
riıten Marailyaya gelmiıler ve 7 T "l· 
rinievvelde tekrar avdet etmiılerdir, 
Çünkü tahkikat bunu göstermekte • 
dir. 

Cinayet bir teıkilôtın ifidir 
PARIS, 12 (Hususi muhabirimiz· 

den) gecikmiıtir. - Pam müstantiği 
Mösyö Ducup de Saint Paul, Parise 
çektiği bir telgrafta, birçok kimsel.,.
nezdinde tetkikat ve taharriyat yapd • 
maıını bildirmittir. Bunun Ü<ır.:erine bir .. 
çok poliı müfettiıleri Parute tetkikat 
ve ·taharriyatta bulurunuJlardır. 

Seine mÜ•tantiki evvel&, ırk · tibarile 
Hırvat olan Zvetozar Pribiçviç jmrinde 
bir adamın evinde taharriy t yapmıt· 
tır. 

Bu zat, eski bir mebus sabık dahi
liye nazorıdır. Polis bu atta M. Pribi~
viçl aramıt fak t kendisini bulaınamıt· 
tır. Evde yalnız sabık nazınn bir .kaç 
misafiri bulunmaktadır. 

Bunlar kendiaini epice zamandan • 
beri gönncdiklerini söylemitlerdir. 

Diğer taraftan epice zamandanberi 
krala ıuiluıst hazrrlandığı tesbit edi.l • 
mittir. Bunu bir tetkilat idare etmek. 
tedir. Ve ismi O. R. 1. M. dir. Daha 
l 931 den ; ıibaren Bal km. ih tili.lcileri 
Yugoslavyaya ılıartı müıterek bir cep. 
he almıtlar ve ı... huıuota 3 mühim 
grup tetlril etmitlerdir. 

Ba mürterek cephe o tarihten İIİ· 
baren ıui.kaıtı dütünmüftiir. Ve bu cep
he ~ oeyy~ pvça) namile bir parça 
tetiıii etmit ve tır.ıı.ı öldüriilmeoini bu 

M. Barthou'nun cenazeai naklediliyor 
pm-çaya dahil olan lı:im161ere -.enn>tıJr. 

lıte bunlar ilk fırsatı gÖ7Jemekte ;,. 
diler. Hatti ipo pyanı dildcat olan ca. 
beti, Akbandr ""2retlerimn fr...,.._ 
yı ziyaretlerinden hir kaç hafta evvd 
bir P&n. gazeteıi bu meseleyi mevzuu 
bahsediyor ve Yugos.lavya .knılının teh· 
dit edildiğini bildiriyordu • 

Filmi alan operat~r öldü 
PARIS, 14 (A.A.) - Maten g..

tea.inin haber verdiğine göre, Mars.ilya 

suik ... tini filme çdmif '" atıln '-" 
tunlarcl.ı muun kalmıı olen ......_. 
Daskom (DAKA>me) dün nebi dim&p. 
.ı- ölmüttiir. 

Kral AlekMnılr için ôhiıle 
~SiL YA, 14 (A.A.) - Beledi• 

ye meclisi, diin Ee.t.alitde bir ~ 
aktetmit ve bı, eonada, belediye reioi, 
kral Aleksandnn hayabnı tasvir eyle • 
mittir. 

Kralı ._ eden na, Yıqroriavy• 

Kraliçe üç çocuğu ile beraber 
ı...edannını ........ ifıirik •,.rıtiiW 
söylemi9br. 

Belediye ınediıi, telı.rin bir meycloı. 
mna kral Alelı:ııandr, bir caddeoine de 
Boriunun Nimlerini vermeği, "' ayni 
zmnanda, her ilııiıinin resimlerini taıı· 
yan bir abide dikmekle beraber cİna· 
yet mahalline bir de levha aım~ğı ötti
fakla kabul etmiıti.r. 

Belç_diye azasmdan bir heyet, ayn• 
ca kralm cenazesinde hazır bulunacak· 
tır. 

Tevkil edilen adamlar 
ANNEMASSE, 14 (A.A.) - Poaıi· 

til ve Raytiç, dün akıam, Marsilya ad 
liyeainin celbi gelinceye kadar muha
faza altına alınmak üzere a.nne•İ vcrı 
Senjuliyen'de sevkolunmuıl&rdır. 

Bir tevkil daha 
PARIS, 14 (A.A.) - Pari ımidi ga

zetesinin A....,_ ( Annemaıse) tan öğ • 
rendiğine eöre, Şamoniks ( Chamo
nix) te yeni ve mühim bir levtoif ya. 
pılmııtır. 

Marsilyada hldi•e esnasında alınmıı umumi bir • 
re•ım 

Tevkif edilen kimse, Kudü.ıe doi • 
muı Alber Celdat İlminde bir Bulgar• 
dır. 



6 MiLLiYET PAZARTESi 15 TEŞRiNiEVVEL 1934 

İstanbul Ziraat Bankası satış komisyonundan: 
Sıra • Semti Maballeai Sokajı Claal Hl11eai Emllk HlHeye g&re mu-

No.11 
1501 

1502 
1503 
1504 
1505 
1506 

1533 

Bnynkdere 

Fener 
Kadık6y .. 
Erenkay 
Kadık6y 

lıtanbul 
Mahmatpaıa 

Blylkdare lakanavl E., Hacet Y. 

Tevkii Cafer Kiremit 
Tuilacıbqı Merdlveıık&y 

Oımanata Tepe 
Boıtancı Çatalçeıme 
Tuilacıbqı Fenaryolu 

Daya batua Yeni baa 

1536 Kınalıada Kınalıada Y· Livadya 
1539 Kadık&y Caferafa GDI 

No. ın bamme• kıymeti 
Ana metresi 465 Ta•amı Tapu 1-27 1860 T.L 

Kapı 19-21-23 
Ahıap hana 1/2 
Tarla m.treıi 958 Tamamı 
Kagir dükkla n.tn oda vauire 1/2 
Arsa metresi 112 Tamamı 
Alıoap iki ltarap hane 1/2 
ve bahçe 

112 

62 1200 " 
20 Mtı. 14 192 ., 

38 947 .. 
33 157 .. 

2-2-2 etki 4-4-6 1993 .. 
eıki 4-6-42 ye•i 

17 
• 

.. Klgir bill baya dllkkla 
Aru ••treai 1930 Tamamı 20-22 

600 
772 

1388 
.. 

Ana metraıl 514 9120 . 19 Mnkarrer .. 
eski 39/1 yeni 

1542 Kınalıada Kmalıada Karufil Ana ,, 483 Tamımı 58 386 
338 
167 

.. 
506 Bllyilkada Nizam Fabrika Ahşap hane 651192 12 " 1129 Ortak6y Ortak&y Zincirli kuyu Klgir dllkkin ve odalar 5/30 24 .. 

MeYkilerile eYıafı yukarda yazılı ıayrimaakulleria mlllkiyatleri Bankamızın kapıaına a11lı prtname 
arttırma ıuretile utqa ~ıkanlmıtbr. 

ıuretindeld ,artlar daireaiuile açık 

İhalalarl 25/10/934 Perıambe flnl uat on d6rtte• ltibare• Japılacakhr, Talipleri• Karakayda aıki KradJ Liyone Banka11ndakl 
nbf komisyoıauna mDracaatlan. (6454) 

Nafıa Vekaletinden: 
Haydarpaşa'da gümrüklenmiş olarak maktaı 25X2.5Xl 

m / m ve Tulu 2100 m/ m olmak üzere 50 ton lama demiri 
kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. Mezkiir lama 
demiri klaring yapılmış olan memleketlerden getirilecektir. 
Münakasa 15 • 11 • 934 tarihi ne müsadif Perşembe günü saat 
15 de Vekalet Müsteşarlık makamında yapılacaktır. Taliple· 
rin tekliflerini Ticaret Odası vesikası ve 212,5 liralık teminat· 
larmm Malsandığına yatırıldı ğma dair olan makbuz veya 
Banka kefalet mektubu ile biri ikte ayni gün ve saata kadar 
Komisyon Riyasetine vermeleri lazımdır. Bu husustaki şart· 
nameler parasız olarak Ankara'da Vekalet Malzeme Müdür
lüğünden alınabilir. (6670) 

Jandarma Umum Kumandanlığı An
kara Satınalma Komisyonundan: 

ilan edilen münakasıuına İstekli çıkmamasından (1250) 
adet altlı üstlü demir karyola şartnamesi değiştirilerek yeni • 
den kapalı zarf usulile satın alınacaktır, ve münakasası '!-11-
934 Pazar günü saat (15) de yapılacaktır. Nümune ve şart· 
namesi İstanbul Jandarma Muayene hey' etinde de vardır. Nü
mune ve şartnamesi Komisyonumuzda ve lstanbul'da her va· 
kit görülebilir. Alıcıların münakasa gününde ilk teminat mak
buz veya banka mektubu ile Komisyonumuza gelmeleri. 

(6664) 

Nafıa Vekaletinden: 
Vekilet binasırun 17 pençe resine muktazi muhammen be

deli (1800) lira bulunan perde, tül ve kornişler pazarlıkla mü 
bayaa edilecektir. 

Pazarlık 4. 11 • 934 tarihine müsadif Pazar gunü saat 15 
de Vekalet Malzeme Müdürlüğü Makamında yapılacaktır. 

Taliplerin Ticaret Odası vesikası ve 135 liralık muvak
kat teminatlarının Merkez Mu hasebeciliğine yatırıldığına da
ir olan makbuz veya nümunesine uygun Banka kefalet mek • 
rubu ile beraber aynı gün ve saatte Komisyonda bulunmaları 
lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Veka • 
let Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. (6667) 

Gedikdaıa lstanbul Jandarma 
Satınalma Komiayonundan: 

1 - 10 • 10 • 934 te kapalı zarf münakasası yapılıp talip 
11uhur etmeyen 11200 kilo zeytin danesi ve 10950 kı1o zeytin 
yağının !)aZa:rlığı 31 • 10 • 934 Çarşamba ~ünü saat ondan on
bire kadar yapılacak~ır. 

2 - 1 O • 1 O • 934 te açık münakasası yapılıp talip zuhur 
etmiyen 33550 kilo Nohudun münakasası 18. 10. 934 Per • 
ıembe günü saat on beşe talik olunmuştur. 

3 - 1 O • 1 O • 934 te açık münakasıuı yapılıp talip zuhur 
etmiyen 230800 kilo kuru otun münakasaıı.ı 18 • 1 O • 934 oer· 
ıembe günü saat on altıya talik olunmuştur. 

4 - 1 O • 1 O • 934 te kapalı zarf münakasası yapılıp talip 
zuhur etmeyen 23600 kilo Makama 11450 kilo Şehriye, 2830 
kilo irmiğin pazarlığı 31 • 10-934 Çarşamba rinü on altıdan 
on yediye kadar yapılacaktır. 

5 - 1 1 • 1 O • 934 te kapalı zarf münakasası yapılıp talip 
zuhur etmiyen 72800 kilo Fasulyenin pazarlığı 31 • 10 • 934 
Çarşamba günü saat on beşten on altıya kadar yapılacaktır. 

(6727) 

Mıntaka San'at Mektebi 
Müdürlüğünden: 

TesviyeciJik, Elektrikcilik, Marangozluk ve sıhhi tesİ· 
satcılık kursları bulunan Akşam mektebi için talebe kaydına 
devam edilmektedir. Cumartesi ve pazartesi günleri saat 18 
den 19 a kadar müracaat olunması. Kayıtlarım 15 güne ka
dar yenilemeyenler silinecektir. (6655) 7150 

Beyoğlu Kız San'at Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mekteb:."llİZ İçin lüzumu ol an (30) ton Kok Kömürü mü
nakasa ile alınacaktır. Talip ol anların 17 • 1 O • 934 Çarşamba 
günü saat (17) de Fındıklıdaki Yüksek Mektepler Muhasibi 
Mes'ullüğüne müracaatları (6732) 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

lstanbul Gümrükleri Başmüdüriyeti Dairesi tatbikat 
mektebinin bulunduğu salon dahilinde yapılacak olan 681 li
ra bedeli keşifli kişe İnşası münakasa ve ihalat kanununun 18 
inci maddesinin A fıkrasına müsteniden pazarlıkla münaka • 
saya konulduğundan talip olanların 4 Teşrinisani 934 Pazar 
günü saat 15 te lstanbul ithalat Gümrüğünde müteşekkil Ko
misyonu mahsusuna müracaatları ilan olunur. (6726) 

Jandarma Umum Kumandanlığı An
kara Satınalma Komisyonundan: 

Komple (600) Eğer takımı kapalı zarf usulile satın alına· 
cak ve kapalı zarf münakasa&! 3 • ikinci Teşrin • 934 Cumar
tesi saat on dörtte yapılacaktır. istekliler şeraiti anlamak ü • 
zere lstanbul'a Gedikpaşada Jandarma Muayene Heyetine, 
Ankara'da Komisyonumuza ve münakasaya iştirak için de 
Komisyonumuza müracaatları. ( 6666) 

1 EVKAF MUD1R1YET1 iLANLARI 1 
1 - Şişli, Meşrutiyet, Ebe kız S. 26. 28 No.lı Valde apart· 

manınm 4 No. lı Dairesi. 
2 - Galata, Şahkulu, Yüksek Kaldırım 458 No. lı Dükkan 
Yukarıda yazılı Emlak 935 senesi Mayıs nihayetine ka • 

dar kiraya verilmek üzere tem diden müzayedeye konmuştur. 
Talip olmak isteyenler 17 - 1 O • 934 Çarşamba aiinü saat on 
beşe kadar Evkaf Müdüriyetinde Vakıf Akarlar kalemine mü· 
racatları. (6733) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komiıyonu Reisliğindenı 

23040 kilo Odun : 11 Birinci T e-şrin 1934 Çarşamba günü 
saat 14 de pazarlıkla. 
Deniz Harp Akademisi ihtiyacı için yukarda mıktan ya

zılı Odun hizasında gösterilen gün ve saatte pazarlıkla alma
caktır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve pa· 
zarlığa gireceklerin de o gün ve saatte Kasımpaşada kain 
komisyona gelmeleri. ( 6611) 7182 

İstanbul Kumandanlığı satınalma komisyonu ilanları 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı kıt'atı ihtiyacı 
İçin aşağıda yazılı yaş sebze ve kuru üzüm açık münakasa ile 
alınacaktır. Taliplerin şartnamelerini görınek üzere her gÜn 
ve teminat makbuzlariyle O gün vaktinden evvel Fındıklıda-
ki satınalma komisyonunda hazır bulunmaları. (6730) 

Kilo ihale Tarihi Saat 
Kuru Üzüm 13000 Çarşşanba 7 ·ikinci 15,30 açık 

Ispanak 
Lahana 
Pırasa 

20800 
15600 
26000 

.. 
Teşrin 934 münakasa. 

.. " 
• • 

48 Ton eşya Bostancıdan 1 lstanbul Kumandanlığı em· 
başı büyüğe nakil edilecektir. rindeki kıt'at ihtiyacı için 
ihalesi l 6 • Birinci Teşrin • 6638 kilo makarna müteahhit 
934 Salı günü saat 15,30 da namı hesabına açık münakasa 
dır. Taliplerin şartnamesini ile satın alınacaktır. ihalesi 7-
görmek üzere her gün ve temi· ikinci Teşrin· 934 Çarşamba 
nat makbuzlariyle O gÜn vak· günü saat 14 te dir. Taliplerin 
tinden evvel Fındıklıdaki ko. §&rtname ve nümunesini gör. 
misyonunda hazır bulunmala • mek üzere her gÜn ve teminat· 
n. (192) (6741) lariyle O gÜn vaktinden evvel 

Fındıklıdaki Komisyonda ha. 

Çatalca ~~s:ahkem Mevki zır bulunmal~ı~(~89) (6729) 

Kumandanlığı emrindeki kıta· Çatalca Mijstahkem Mevki 
at ihtiyacı için 5000 kilo Zeytin Kıt'atı ihtiyacı için "40,000,, 
danesi, 3000 kilo Patates, 80 kilo kuru Fasulye açık müna
ton gürgen odunu ayrı ayrı pa· kasa ile satın alınacaktır. lha
zarlıkla satın alınacaktır. Iha- lesi 18 Teşrinievvel 934 Per. 
lesi l 7 • Birinci Teşrin • 934 şenbe günü saat 15 de dir. Ta
Çarşamba günü saat 15 • 16,30 liplerin şartname ve nümunesi
dadır. Taliplerin şartnameleri- ni görmek üzere her gün ve İş· 
ni görmek üzere her gün ve te- tirak edeceklerin teminat mek
minat makbuzlarile 0 gün vak· tubu makbuzlariyle beraber 
tinden evvel Fındıklıdaki Sa- zamanından evvel Fınd~klıda 
tmalma Komisyonunda hazır komisyonda hazır bulunmala-
bulunmaları. (190) (6731) rı. (5988) 

6726 

11 lnbisarl"'" U. f\ üdürlüiünden 
Depolarımız için müfredat cetvelleri mucibince ve 

Kodeksine tevfikan muhtelif nev'i ve miktarda cczayi 
ye 24 - l O • 934 tarihine müsa dif Çarş'Ulba günü saat 1 
pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin izahat almak üze 
gÜn ve pazarlık için de tayin olunan günde Cibalide lev 
ve mübayaat Şubesine müracaatları. (6 

Taıflye haliade •• --: • f .. • ... ... ... - ' 

latanbul Liman işleri inhisar 
Türk Anonim Şirketi Tasfiye heyetinden: 

27 Eyini 934 tarihinde toplanan hiaaedarlar heyeti umull} 
ıince ittihaz oluaan karara tevfikan tirket heyeti umumiyell 
teırinlunl 934 tarihine mllsadif Panrteıi gllnl saat 15 de 
ketia 1stanbuı'da Sirkeci'de Liman hanındaki merkeıiade 1 
kalade içtima edeceği cihetle nlıamaamenia 24 llacO mıd 
mucibince laakıl 50 bi11eya uhip olan hissedarların içti 
takaddllm aden on i üa içinde taaflye beyetiae hisae aenıtl 
tevdi ederek dllhaliy.. varakası almaları ilan olunur • 

RUZNAME: 
1 - Heyeti umum iyee1 intllıap olunan hususi murakıp! 

raporlannın kıraat ve mllıaknasi. , 
2 - 1 KAnunuaani 934 tarihinden tirketln faabl ile ta 

ıina karar •erildiği 12 Aiustos 934 tarihine kadar ola• 
mana ait bilançonua Ya maTcudat defterinin tetkik ve ııı 
keraıiain devamı. (3620] 

Liseler Alım, Satım 
Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut Muallim Mektepleri Lise ve l 
tamekteplerle mülhak pansiyonların irmik, Şehriye, Nolıl 
Kura Fasulye, Mercimek, Bezelye, Yoğurt, Gravyer pefl" 
Şeker, Kuru Meyva, Hayvan yemleri, yemek ve ekmek ati! 
larile Çamlıca Kız Ortamekte binin Sebze ve Patatesi ve f 
renköy Kız Lisesinin Sebzesi ve Kandilli Kız Lisesinin ı::Jı 
mek ve Patatesi: 

Bunlardan Sebze, Patates, Ekmek, Şeker, Gravyer pef' 
ri, Nohut, Kuru fasulye, Mercimek, Bezelye 7. 11 • 934f 
irmik, Şehriye, Yoğurt, Kuru meyva, Hayvan Yemleri, ye 
mek ve Ekmek artıkları 14 • 1 1 • 934 tarihlerine müsacf 
Çartamba günleri saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı ,1 
usulile mevkii münakasaya ve müzayedeye konulmuştur. ~ 
namesini görmek isteyenlerin Istanbul Erkek Lisesindeki~ 
misyon .Kalemine ve münakasaya İştirak edeceklerin de tfi 
natı muvakkate makbuzlarile birlikte Komisyonumuza rııtJ 
caatları. (6735) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen 

HOCAPAŞA: Hocapaşa mahallesinin Mu· 
radiye sokağrnda 7 numa
ralı dükkanın 8/ 32 hisseis. 

Lira 
400pe§İnpİ 

HOCAPAŞA: Hocapaşa mahallesinin Mu
radiye sokağında 21 numa· 
ralı dükkanın 918960/ 3, 110, 

,, 

400 hissesi. 
HOCAPASA: Hocapaşa mahallesinin Ho

capaşa caddesinde 53 numa· 
ralı maa arsa dükkanın 

210 ti 

38760/ 110640 hissesi. 
HOCAPAŞA: Hocapaşa mahallesinin Mu- \I:>UUJ ,, ~ 

radiye sokağında 1 numa-
ralı dükkanın 8/ 32 hissesi. 

HOCAPAŞA: Hocapaşa mahallesinin Mu- (375) ,, 1 
radiye sokağında 5 numa-
ralı dükkanın 8 / 32 hissesi. 

HOCAPAŞA: Hocapaşa mahallesinin Mu- (550) " ıt 
radiye sokağında 9 numa-
ralı dükkanın 8 / 32 hissesi. • 

HOCAPAŞA: Hocapaşa mahııllesinin Or- (1189) ,, ıt 
haniye caddesinde 23 numa-
ralı dükkanın 52600/ 110640 
hissesi. 

Yukarıdaki mallar hizalartndaki kıymetler üzerinden 31' 
1 O • 934 tarihinde Çarşamba günü saat 14 de açık arttırfll' 
suretile satılacaktır. isteklilerin muhammen bedelin yüzde 1) 
di buçuk nisbetinde pey akçelerile müracaatları. (M) (~ 

~ 
Beyoğlunda Kurtulutla Ali ağa ıo

kağmda 16 No. lu hanede mulUm iken 
balen ikameta'ihı meçhul bulunan fu· 
111: Vdi Beye: 

1-b .. J ikinci icra memurluğundan: 
AllıİTyaclis Kaı;ikas efendinin 15 

Mart 932 tarihinde ve Beyoğlu betincı 
notainden müaaddak leMde m\atemt 
zimmetioizde alacağı olan 1500 linnm 
,_. faz ve -'fi icraiye 'ile ücreti 
vel<iletin haciz yolile ymptığı takipte 

alaaııldo mııınaileyhe izafeten d• · enıize 
mÜftcaat ed..ı vekili •vukat K. Laaka. 
ridis brahndım talep • edilm:it ve be.
veçhi talep olbaptaki maddei kanuni • 
yeye muvuw tanzim ve beni tebliğ ta
nıhmza göndemen ödeme emri ..ı.n . 
na miibaJi:r tarafından verilen meşru • 
bet &'erek zabıta ~ .. yapılan talı· 
kikata -an ikametgahı bazinmızm 
meçhuliyeti anla§ılmıı olmasına mebni 
tebliıgaıt muamelesini bir ay hakkı iti • 
raz teouibi -..tile ilanen tebliğine l<e
..... verilmİf olduğ.ından tarihi ilandan 
itibaren ve mitdcleti mezkiır zazhnda 
934 • 6756 doıya numara.ile İcranlft 

tehtrine da !İfahİ veya tahriri olarak 
bir itmız.ııtı lıımumye serdebnediğiniz 
veya müddcabih borcunuzu eda ettıği. 

mu ve yine bu müddet zarfında mal 

1 Askeri fab:rikalar ilinl:!i 
Merkez ve Kırıkkale ..4~: 

ri fabrikaları için T orıı'"" 
Tesviyeci, Tenekeci Kaz~ 
Modelci ve Çelik sucusu 011 
üzere muhtelif san'atI<ar:,-ı 
tiyaç vardır. Talip olanl ).1 

imtihan olmak üzere yetleJ~ 
de mevcut vesaikle pazarl~ 
ve perşembe günleri BaJ<ıf ~ 
Askeri Barut fabrikalarJJJ11 

racaatları. ( 6513) ?, 

---------------~ ZA Yl - 925 ~nde eeyl<°' ı~ 
r~leytam mektebinden aJd.ıiııoı il1' .,W 

ı>I şalıadetnamemi zayi ettim. "{~ •. 
çıkaracaP,,dan eakisinin hiııon'i .fl 
tur. Süleyman (36~ 
-----.._....;-....... .,......~,ti 
beyanında bulunmamğmız takdirde 
lı: iır müddetin hitamını miiteaklf' ıt 
ri ia-a ıuretile muamelei J.U;iıneY:r~ 
ve u ül olunacağı malümun~2 ~ 

Ye bu husustaki ödeme emri " fj1I' 
ıııza tebl iği maKamma kaim oln>.,ı. 
r keyfiyet ilİlnen teblii kıl";~ 
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• • •• Ankaraya 7 ,, 8.43 

Ankara SerglSJ munase- Dönüş için: 8, 9, 11, 12 lkinciteşrin 
1934 tarihlerinde Ankara'dan kalkan 5, 

betile fevkalade tenzilat 210'310A~a~ı::::1:/~::c:~ .. tren 
Eskişehir' den 21 O ,, ,, 

29 B. . 't · 1934 ten 15 lkinciteşrin 1934 tarihine Al 310 ırıncı eşrın . . . . ayunttan ,, ,, 
kadar devam etmek UZ .• re Ankarada açılacak sergıyı zıyaret_!· B hk . 'd 5 

20.10 
4.30 
7.10 

17.00 
b 'l . l k t " a esır en ,, ,, 

. h d k olculara gidiş-dönüş ı etı a ma şar ile nand•rmaya 
çın seya at e ece Y ' h' · · ki .., 21.05 
umumi tarife ücretleri üzerinden, yüzde 50 ve teş ır ıçın ~a e 
dilecek ve teşhirden sonra iade edilec~k eşyanı~ .250 klkil~su· 
na ve bu eşya yekpare ağır ec samdan ıse beherı~ın sı etı. ne 
olursa olsun yalnız iki adedine ve mo~~lya oldugu . Atakdırde 
de 1000 kilosuna umumi tarif eler<len yuzde 70 tenzılat yapı· 
lır 

Tenzilat müddeti 
Yolculara ı . · • • 9S4 
Sergiye gitmek için 19-20 Bırıncıteşrın gece yarıam· 

dan 10-11 lkinciteşrin 934 g ... ce y~sm:ı-
D .. ·· ah t' · · . 3-4 Ikincıteşrın 934 gece yarısından 
onuş sey a ı ıçın . dı 

20-21 lkinciteşrin 934 gece ya ~ı~ma kadar r. 
Sergiye gönderilecek eşya ıçın : • • 
1l-l 2 1 T e;:rin 934 gece yarısından 29-30 Birincıteşrın 

934 gece yarısuıa . . 
Sergiden iade edilecek eşy a ıçın : 1 . . . 934 
15-16 İkinci teşrin gece yar ısından 25-26 kincıteşrm 

gece yarııır?- radardır. 

Tenzilat şartları 
S . . . t . in seyah:ı t edecek yolculara, hareket ista· 

. ergıdyı zı~are ıçl cak gidiş-dönüş ücretleri mukabilinde 
sıyonun a peşınen a ma . . • · l l 
b . f ~ fi 'd' d"" .. bı'let i verılır. Bunun ıçın yo cu arın 
ır otogra ı gı ış- onuş . .. l · d" 
. l b' d t 'ka fotoğrafı ıle muracaat etme erı ve O• 

g~~e ere hır ~ e bve~ı madan ellerindeki dönüs biletlerini istasi· 
nuş seya atıne aş a . . • 1. • 
Yona gösterip vize ettırmelerı l~zımge ır. . . 

Teşhir edilmek üzre gönd0 rıl~cek. eşya ıçın : . 
Milli İktisat ve Tasarruf(" emıyetı ?1er~~z vey:" ş'!beler!n· 

d "d t h' dı'lmek üz·· e nakledılecegıne daır hır vesıka en, sergı e eş ır e . . · · h 
getirilmesi şarttır. Bu vesikan~ ıç.ınd~ ·ieşranm cıdsı .:ı~ı e~ 
cinsin siklet ve adedi ve sahibi nın ısını ı e ırması ere ı ece 

tir· Teşhir edildikten sonra mı. lıalline iade edilecek eşya için 

de : . k . d'lm" l h Bidayeten sergiye gönderil ır en tanzım .e ı ış o ~ . a-
mule senedinin Ankara istasiy on ambarına ıb~az ve tevdi edil· 
mesi icap eder. h 

Aşağıda tarih ve ~u~a~ala r~.y~zıh. tr«:nlerle seya at et· 
mek üzre Ankara içın gıdiş • donuş bıleti alan yolculara umu-
mi tarife üzerinden : 

% 60 
' tenzilat yapılacaktır 

Bu tenzilatın muteber oldu ğu trenler ; 
Haydarpaşa • Adapaza r - Ankara· Haydarpaıa . 

Gidif için : 1 ve 8 lkinciteJ! rin 1934 tarihlerinde ffaydar
paşadan aklkan 6 numaralı trenler : 

Haydarpaşadan 1 ve 8 İkinci teşrinde 
Ankaraya 2 ve 9 lkinciteşrin de 
Dönüş için: 2 lkinciteşrinde gele~le~ 
3, 4, 5, 6 ve 7 lkinciteşrinde, 9 İkincı· 
teşrinde gelenler de 10,11, 12, 13, 
14 İkinciteşrin tarihlerinden herhang 
birinde Ankaradan kalkan 5 numarah 
trenle avdet edebilirler. 

Ankaradan 
Havdaroasava 

Saatleri 
Kalkış Varış -
15.00 

8.43 

20.10 
12.36 

3aatler 
Kalkış Varış 

Konya - Anktıra - Konya: 
Gidiş için 4 lkinciteşrin 1934 tarihinde 
Konyadan kalkan 207-12 numaralı tren
ler : 
Konyadan 4 lkinciteşrinde 207 N. tren 
Eskişehirden 5 lkinciteşrinde 12 No.tren 
Ankaraya 5 lkinciteşrinJe 
Dönüş için : 6, 7, 8, 9, 1 J lkinciteşrin · 
1934 tarihlerinde Ankara dan kalkan 11-
208 trenler : 
Ankaradan 11 numarah tren 
Eskişehirden 208 numaralı trerı. 

Konyaya 

19.55 
8."40 

12.00 
21.20 

Eliziz - Ankaıra _ Eliziz: 
Gidiş için : 7 Ikinciteşrin 1934 tarihinde 
Elazizden kalkan 1007 - 507-409-609-
705 No. tre.n ı 
Elazizden 7 il.Teşrinde 1007 No.tren · 
F evzipaşadan 8 ,, 507 ,, ., 
Adanadan 8 ,, 409 ,, ,, 
Ulukışladan 8 ,, 609 ,, ,, 
Kayseriden 9 ,, 705 ,, ,, 
Ankaraya 9 ,, 
Dönüş için: 10,11, 12, 13, 14 lkinciteş· 
rin tarihlerinde Ankaradan kalkan 706-
610-410-508-1008 numaralı trenler : 
Ankaradan 706 num?.talı tren 
Kayseriden 610 ,, ,, 
Ulukışladan 410 ,, ,, 
Adanadan 50~ ,, 
F evzipaşadan 1008 " .. .. 
Elazize 

8.10 
0.15 

16.07 
22.02 
5.40 

10.45 
22.40 

6.15 
22.00 

5.00 

Samsun - Ankara _ Samıun: 
Gidiş için : 8 Ikinciteşrin 1934 tarihinde 
Samsundan kalkan 905-705 numaralı 
tren: 
Samsundan 8 11. Teşrinde 905 No. tren 
Sivastan 8 ,, 705 ,, ,, 
Ankaraya 9 ,, 
Dönüş için : 10, 1 l, 12, 13, 14 lkıncıtef
rin 1934 tarihlerinde Ankaradan kalkan 
706-906 numaralı trenler : 
Ankaradan 706 numaralı tren 
Sivastan 906 numaralı hen 
Samsuna 

7.45 
22.20 

10.45 
6.50 

17.00 

• 
9.17 

17.30 

zo.zo 

17.30 

20.00 

Bu kısımlar dahilinde hethangi bir istasiyondan Ankara 
için, yukarda tarih ve numarası tesbit edilen trenlerde mute
ber olmak üzere gidiş-dönüş bileti verilir. 

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

Tahsis ve tayin edilen trenlere mahsus olan bu biletler, 
hiçbir sebeple başka trenleı:-:le mer'i tutulmaz. 

Adi gidiş-dönüş bileti alarak An karaya gelmiş olan sana
yi erbabının, ellerindeki dönü~ biletlerinin mer'iyet müddeti, 
20 Birinci teşrin 1934 ile 20 11. te~rin 1934 tarihleri arasındaki 
zaman zarfında bittiği takdirde bu dönüş biletleri, Sergi komi
serliğinin vesikasına istinaden, lkinciteşrin 1934 sonuna kadar 
temdit edilecektir. 7155 

1 

Maliye üf ettiş 
Muavinliği imtihanı 

Maliye teftiş heyetinden: 
35 lira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 17 T eş

rinisani 1934 tarihinde imtihan yapılacaktır. 

Aranan şartlar şunlardır 
1 - Memurin kanununun dördüncü maddesinde 

yazılı evsafı haiz olmak, 2 - 1 Kanunusani 1934 tari
hinde 30 dan yukarı yaşta. bulunmamak, "asgari yaş 
kaydı yoktur,, 3-Mülklye mektebinden,Hukuk Fakül
tesinden, Yüksek Ticaret ve lktisat mektebinden veya 
bunlara mümasil aynı derecedeki bir ecnebi mektepten 
mezun olmak, 4 - Ahlak ve seciye itibarile şayanı 
itimat olduğu bittahkik anlaşılmak. 

imtihana talip olanlar 31 Teşrinievvel 1934 tari
hine kadar Ankarada Maliye Vekaleti Teftiş Heyeti 
Reisliğine arzuhalla müracaat edeceklerdir. Arzuhale 
şu vesikaların raptı lazımdır. 1 - Nufus cüzdanı ve 
adres, 2 - Kendi el yazılarile tercümeihal hülasası, 
" Memuriyette bulunanlar müddet ve sureti hizmetle
rine dair resmi vesika raptedeceklerdir. 3 - Askerlik
lerini yaptıklarına veya tecil edildiklerine dair vesika, 
4 - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi, 
5 - Sağlam ve yolculuğa mütehammil olduklarına dair 
hükumet tabibinin raporu. 

Talipler tahriri ve şifahi olmak üzere iki imtihana 
tabi tutulacaklardır. Tahriri imtihan Ankara' da ve ls
tanbul'da ve muvaffak olanların şifahi İmtihanı da An
kara'da yapılacaktır. 

imtihan programı 
1-Maliye: 
A - Bütce "ihzarı, tatbikı, tasdiki ve kontrolu,, 

Muhasebei Umumiye kanunu ahkamı, 
B - Vergi nazariy~leri, teklif ueulleri vasıtalı ve 

vasıtasız vergiler " Sediı.Iü vergiler, veraset vergileri, 
istihlak üzerinden alınan vetgiler, giimrük, inhisarlar, 
harçlar ,, Türkiyedeki va11talı ve vasıtasız vergiler, 

C - Maliyemizin Varidat ve Muhasebe teşkilatı, 
D - istikraz nazariyeleri, tahvil amortisman, 

Türkiye düyunu umumiyesi, 
2 - iktisat : "istihsal, tedavül, inkısam ve istih

lak bahisleri ,, 3 - Mali ve ticari hesap, faizi basit, 
faizi mürekkep, iskonto faizli hesabı cariler. 4 - Hen
dese, satıh ve hacim mesahaları, 5- Ticaret usulu def
terisi " esaslı ve pratik nıalômat ,, 6 - Hukuku idare 
Memurin muhakematı kanunu, Ceza muhakemeleri 
usulü kanununun tahkikat usullerine müteallik hü
kümleri, ceza kanununun memur suçlarına it kısmı, 
kanunu medeni ve borçlar kanunile ticaret kanunların
dan maliyeyi alakadar eden ahkamı, 7 - Türkiyenin 
tabii, iktisadi, coğrafyası ve tarihi hakkında malumat, 
8 -·Fransızca "imla ve tercüme,, imtihan neticesin
de müfet!it m.uav:inliğine alınanlar üç sene sonra yapı
la~k c.hl~!~t ımtı?ann~da muvaf~ak olurlarsa Maliye 
mufettışhgıne tayın edılecek ve hır sene staj için Avru
paya gönderileceklerdir. (6315) 6915 

Ziraat Vekaleti Satınalma 
Komiıyonundan: 

lzmir . Ankara - lzmirı 
Gidiş için : 4 ve 9 ikinciteşrin 1934 ta
rihlerinde lzmir'den kalkan 1 • 207 • 12 
numarah trenler : 

Satın alınacak on ton arsenikiyeti rassas 150 adet taz
yikli pülverizatörle 400 a~et adi pülverizatÖr 2 ay müddetle 
ve kapalı z~rf u.suli ile m~na~asaya konulmuştur. Şartname-

1200 ton Katran yağının kapalı zarfla münakasası ler Ankara da Zıraat Vekaletı Satmalma Komisyonu ile Is-
20-11-934 sah günü saat 15 te Ankara' da idare binasında tanbul'da Ziraat Müdürlüğünden verilecektir. Arsenikiyeti 

lzmir'den 4 ve 9 lkinciteşrinde 1 nwna~ 
ralı tren 
Afyon' dan 5 ve 10 ikinciteşrinde 207 nu.· 
maralı tren 
°Eskişehir'den 5 ve 10 lkinciteşrinde 12 
numarah tren 

Ankara'ya S ve 10 ikinciteşrinde 
Dönüş için : 5 Ikinciteşrinde gelenler 
6, 7, 8, 9, 10 ve 10 ikinciteşrinde gelen· 
ler de 11, 12, 13, 14, 15 iki~citeşrin ta· 
rihlerinden herhangi birinde Ankara· 
dan kalkan 11-208-2 numaralı trenlerle 
avdet edebilirln 

Ankaradan 11 numaralı tren 
Eski ehir'den 208 numaralı tr .. n 
Afyon'dan 8 numaralı tren 

lzmir'e 

9.10 

3.35 

S.40 
17.00 

Saatleri 
Kalkış Varış 

12.00 
'Zl.20 
3.40 

19.15 

ırma . Ankara - Bandırma: 
Gidiş için: 6 Ikinciteşrin 1934 tarihinde 
Bandırmadan kalkan 6-309-209-6 nu· 
maralı trenler : 
Bandırma 6 Ikincitesrinde 6 numaralı 
tren: 
Balıkesir 
Alayunt 
Eskişe İr 

6 

" 7 

.. 
" 
" 

309 
209 

6 

" 
" 

6.35 

11.00 
21.48 

1.31 

yapılacaktır. Fazla tafsilat Haydarpaşa ve Ankara vezne- rassas 29 - 11 -934 ve pülveriz atörler de 1 • 12 • 934 de ihale 
lerinde on beşer liraya satılan şartnamelerde vardır. (6443) olunacaktır. isteklilerin teklif mektupları ile tahınin edilen 

6949 bedelin yüzde 7 ,5 u üzerinden teminat mektuplarını yukarı 
~ lda yazılı ihale günlerinde saat 15 e kadar adı geçen Komisyo 

na vermeleri ve kendilerinin de hazır bulunmaları ilin olunur. Edirne Jandarma Efrat 
Mektebi Kumandanlığındaıi: 

Edirne Jandarma Mekteh inin 9000 lira bedeli keşfi ile 
tamiratı yapılacağından 7-10-9~4 tarihinden itibaren (20) 
gün müddetle kapalı zarfla munakasaya konulmuştur. Mü 
nakasaya iştirak edeceklerin şeraiti anlamak üzere Nafıa Baş· 
mühendisliğine ve münakasaya İştirak için de 27-10-934 cu
martesi günü saat (10) da Edime Merkez Malmüdürlüğün
de toplanacak komisyona müracaatları ilan olunur. (6402) 

6920 

İstanbul Yeıilköy Tohum İslih 
istasyonu Müdürlüğünden: 

1 - Y eşilköyde Tohum Islah istasyonu için yaptınla • 
cak (6864) lfra (69) kuruş be~eli keşifli Ahır, samanlık ve 

müstahdimin odaları inşaatı k:ıpalı zarf usuliyle, 21 giin müd. 
detle eksiltmeye konulmuştur. 

2 -- Şeraiti anlamak ve ke ıifnamesini görmek İsteyenle • 
rin Istanbulda Vilayet Muhase'ı>eciliğine, Yeşilköyde Tohum 
islah istasyonu müdürlüğüne her gÜn müracaatları. 

3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin teklif mektuplan, 
<'~ 7 ,5 hesabile teı:ninat akçelel'i veya Banka mektubu kanuni 
vasıfları haiz olduklarına dair ehliyetnameleriyle birlikte ihale 
günü olan 21 teşrinievvel 934 tarihine tesadüf eden Pazar gü
nü saat On dörtte lstanbul Vilayet Muhasebeciliğinde müte -
şekki! komisyona müracaatları. ( 6241) 11762 

(6128) 6687 

Jandarma Umum Knmandanlığı 
Ankara Satınalma Komisyonundan~ 

Mevcut nümune ve evsafı na uygun olmak şartile 
(43630) çift sarı kundura kapalı zarf us:ılile 26-10-934 cu· 
ınartesi günü saat onda satın alınacaktır. Şerait ve nümune 
ve evsafını Komisyonumuza ve lstanbulda Jandrama mua 
yene Heyetine müracaatla l;'Ör meleri ve münakasaya iştirak 
için ilk teminatının malsandığ ına yatırdığını natık makbuz 
veya banka mektubu ile müna !<asa gÜn ve saatinde Komisyo 
numuza gelmeleri. (6307) 6914 

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

katran yağı kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. Mü 
nakasa 12 ikinci Teşrin 934 tarihine müsadif pazartesi gÜnÜ 
saat 15 te Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında yapılacak
tır. Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikaları ile 
( 4875) liralık muvakkat teminatlarının Merkez Muhasebeci
liğine yatırıldığına dair makbuz veya Banka mektubu ile aynı 
gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler bu 
husustaki şartnameleri (10) lira mukabilinde Ankarada Na 
fıa Vekaleti malzeme müdürlü~ünden alabilir!cr. (666R) 

7153 
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Nornçyaoın halis Moriaa balıjının 
ciğerlerinden baş mahıul olarak 

lıtihsal edile!) uf T• 
ıayet nefis 

• 
orı 

ECZA 
deposll 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-;--~~~~~~~~~~~_:_~~~~~~~~~~~~~---~~~_.,.; 

'' MOND ..: EKSTRA ,, 
11 MOND - EKSTRA ,, tıraı bıçağ'ıaın adı 

blltlln dllnyada taDIAmııtır. 

1 O adedi 7 5 kul'Uftan 50 kuruıa lndirilmiıtir. 

HER YERDE SATILIR 
Toptan aatıı: Galata, Knrkçlbaıı Haa No. 4 

Feyziati Liseleri Müdürlüğünden..-
ı - Kı% Te erkekler için ayrı teıki!Ata maliktir. Ana, ilk, Orta, Uaa ıınıflaı'ına leyli, 11ebarl 

talebe kaydına baılanmııtır. 
2 - Kayıt için hergl!n mektebe Teya yeaipostaae arkaaında Basiret hanında Ôııyol idarehanui-

11• mlracaat adllebilır. 
3 - l..teye11lere mektep tarifnameai gllnderilir. 

Arnırnıköründe tramny caddesinde - Çihesanylarda Mektebin telefona: 3e.2t0 - Özvolun telefonu: Hl 15 
6658 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( Oncll Vakıf Han fatanbul 

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

'l'Orklye lı Bank.. tarafmdan teıkil olanmuıtur. İdare mecllal ve müdürler 
heyeti ve memarlan kimilen Türklerden mürekkep yegane Ttlrk Sigorta Şirk ... 
tldlr. Tiirkiyenin her tarafmda (200) tl geçen ace.ntalannın hepsi Türktür. Tiir· 
ld7enha en mühim mOeaseselerinln vebankalanma al1rortalannı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
aiıortalarını ea lJi teraitle yapıı:r. Heur wkuunda zararları ıllr' at Ta kola71ılda 6der. 

Telgrafı IMTIY AZ • Telefon: fst. 20531 6650 

~oıarıtse_ 

eank-CnırN.v~· 
-· - ' - - ---· Gabrta Ba"rısetı• Feıernen• 

Dan kası 

'lstanhul euDesl .... ~ -
Galata KaraköY Pata, 
"MeydalaCık Ataıemcı Han 

/ -
Her türlO eanır.a muamelll( . ~ -
lerL_Kasaıar icar• 

UMUMl"MOOORLOJC.t AMSTERDAM 
'$.ubelerl , AftUlt•rı.Jan\, Buenos Aire91 
lata;;Duı. RIO de -'-elro, Santos, Sao Pauıo 

6fı57 

Darüşşafaka Müdüriyetinden: 
r Talebe için münakasa ile dahili ve harici elbise, ve pazar
bkla 350 adet kasket yaptırılacaktır. Elbiseye ait şartları 
öğrenm~k isteyenlerin her gün ve münakasaya İştirak et
mek üzere T eşrinievvelin 17 nci çarşamba günü saat 9 da. 

Kasket nümunelerini görmek isteyenler her gÜn ve 
. talip olanlar Teşrinievvelin 20 inci cumartesi sabahı saat 9 
da Nuruosmaniyedeki Cemiyeti T edrisiye Merkezine mu
racaatları. (6617) 7122 

HİLALİ AHMER 
Merkezi Umumisinden: 

Bakır lavha ve borular, çubuk, levha, ve kovan halinde pi· 
rinçler, muhtelif otomobil fenerleri ve lehim limbaları 16 Tetrini
evvelde. 

Halis ve ayarlı kalay, muhtelif fiber kağıdı, balatta tezgah 
kayıfı, tel halatlar vesaire 18 T ~r inievvel 934 tarihinde satılacağın-
dan taliplerin müracaatları. 7200 

111 
A Emrazı cWıiliye Ye hıfzı ııhlıat müte -

lııu1111 Dm.tor Mıaallim 

ŞEKIP HABiP 
Avrupııdan döımıüıtür. Hutalannı A 
yuofya, Y erebatan caddeıi No. 43 
Hacı Süleyman ef. apartımarunda ka
hul ediyor. Cumarteıi, Pazartesi, Per 

temhe gÜnlerİ öğleden ..,,,,.. 

-- Telelon ı 23035 --· 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Karaı.öy ICöpri'-fı 

Tel. 42362 - Slrbci Miihiirdanade 

liıı--•Haa. Tel 2274;\ 4m--
Rize - Portsait 

9 Blr~cl SALI ~~llnden 
Teırın ıtıbaren 

iıkenderiye Portsaı"de 
poıtalarımız 

d uğrayacaklar Te dönllıte e aynı Tapurlar Karadeniıe 
ıeç•- Rı·ze'ye lı:adar 1ı-
rek decekJer -

dir. Karadeniz lılı:eleleriaden 

İzmir, Pire, İs
kenderiye ,.. Port-

. İ içi• T• bu lakelelerden 
Sal Karadenb iıkelelerl için 

doğru konişmen
to ile aktarmasız 
yllk alınacaktır. (6474) 6975 

lskenderiye yolu 
EGE Vapuru 16 Birinci Tet

rin SALI günü saat 11 de Port-
aait'e kadar. ,(6720) 

- ~ 7225 

Karadeniz yolu 
KARADENİZ vapuru 16 Bi

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

Şark ile Macariıtan ara11nda munta
:uım Ye doğru bir poıta yapacak olan 

"BUDAPEŞTE., 
Yapunı 15 TetriııieTvelde limanmııza ıe
lecek ve 
BERUT, HAYFA, YAFA ve JSKEN
DERlYE limanları için eıyai ticari)'~ 
yükletecek ve avdetle KALAS, IBRAIL 
n BUDAPEŞTE'ye kad .. diğer Tuna 
limanları için qya kabul edecektir. Nak
liyat; aklanllllaız olarak doğru icra edi
lecektir. Tafailil için "INTRAK,. 
Beynelmilel Naldıyat hüroıu D. AXEL
RAD, müesaeıeaine müracaat. Galata, 
Kutu Han No. 5. Tel: 42173 (3361) 

6980 

Dr. A. KUTIEL 
Gördüğünüz ev piyanırodan kaz anıI..n para ile yapılmıfbt. Kadıkô · Karak6y Topcular caddesi No. 35 

:yi.ndedir. Ev sahibi olmak içir. ıiz de bir piyango bileti almı.ı 6659 

Istanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

, • • 

Eskişehir Garnizonlarının 
kalorifer tesisatı kapalı-zarfla 
yaptırılacaktır. Şartnamesini 
görmek isteyenlerin her gÜn 

münakasasına iştirak edecek
lerin 22-10-934 pazartesi gü
nü saat 10,5 de teklif ve te
minat mektuplarile Ankara M. 
M. Vekaleti Satınalma Komis 
yonuna müracaatları. (355) 
(6345) 6828 

• • • 
Tekirdağı kıt'atının ihtiya-

--UJJ IJj) 
Rek 1aygılı alıcılarına son model ve 6r rea~i kuı:ı:aşları:>.ı tak' 

dim eder. 

Yün· ipek'in yeni açtığı kur:h: daires\ de 
bir güzellik yuv&.ı5ıdır. 

üi@- E ır~~ 
Bahçekapı - Ye11ipoıtene caddeıl No. 53 Tel. 22506 

cı olan 50,000 kilo bulgur a
çık münakasaya konulmuştur. 
ihale günü 24-10-934 çar
şamba giinü saat on beştedir. 
Evsaf ve şeraiti öğrenmek ve 
nümunesini görmek isteyenle
rin her gÜn ve münakasaya 
İştirak edeceklerin de belli 
gÜn ve saatte T ekirdağmda 
Fırka satınalma komisyonuna 
müracaatları. (358) (6353) 

..------· 
RADYO·LİN 

6834 • • • 

En Buyuk sergilerde 18 diplo-. 
48 madalya kazanmıştır. 

Böyle guzel dişler yalnız 

RADYOLİ 
kullananların 

dişleridir. 

Diş tabipleri diyorki: 

" Ditlerin ve ağıun ııhhati 
ve akşam ırllnde 2 defa cliş'erl temizlemekle kabildir ... 

sabılı 
5854 

lzmir Müstahkem Mevki 
kıtaatınm 148500 kilo sığır e
ti ihtiyacı kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 30-10-934 salı giinü saat 
15 de yapılacaktır. Taliplerin 
§artnamesini görmek için bel
li gÜn ve saatten evvel teklif 
mektuplarını İzmirde Müstah- ------------------------" 
kem Mevki Satınalma Komis- , Hali tasfiyede bulunan ._. ___ _.. 

yonuna vermeleri. (391> Istanbul Liman Inhiıar Şirketi 
(6536) 7031 

• • • Muvakkat idare Heyetinden : 
11,000 kilo Şekere muayyen Liman Hanının 2 Te 3 ve uma katında tüccar ve komiıyoncula· 

pazarlık gününde tekrar pa- ra elTerifli mutedil fiyatta bof ııdalar bulunmaktadır. 7136 
zarlık gününde verilen fiat yi-
ne pahalı görüldüğünden tek- . Hali tasfiyede bulunan 
rar pazarlığa konmu§tur. Pa- r lst b ı L. 1 hl ş· k t' zarlık günü 17-10-934 çar- an U tman D IBr ır e 1 
şamba giinü saat 16,30 dır. Muvakkat idare Heyetinden: 
Evsaf ve §eraiti eskisi gibidir. 1 Eylül 934 tarihinden 934 Ağustos pyesine kadar muteber 
Pazarlığa ittirik edeceklerin olan müessesemiz tarifeıinin 11rtiat Vekaleti celileainin tasvibi ile 
belli gün ve saatte teminatlari 935 Şubat gayeaine kadar aynen temdit olunduğunu muhterem tüc-

car ft if sahiplerince malum olmak üzre ilin olunur. 7135 le birlikte Çorluda Komisyo- ll•ııııliii._lılıi .. mlilııim _____________ ..., 
r.. muza müracaatları, .(424) 

(6686) 7188 
••• 

8-10-934 tarihinde 5957 
kilo Yoğurt için talip çıkma
dığından tekrar pazarlığa ko· 
nulmu§tur. Pazarlık günü 
17-10-934 çar§amba gunu 
saat 17 dedir. Evsaf ve §eraiti 
eskisi gibidir. Pazarlığa işti
rak edeceklerin belli gÜn ve 
saatlerde Komisyonumuza te 
minatlarile birlikte müracaat
ları. (426) (6688) 7189 

• •• 
lzmit garnizon teslim (490) 

Darıca garnizon teslim (110) 
Tuzla garnizon teslim (60) ki 
ceman (660) ton Linyit ma • 
den kömürünün münakasaaı 6 
ikinci Teşrin 934 Salı günü sa 
at 14 de kapalı zarfla yapıla-
caktır. · · -

isteklilerin §artnameyi gör
mek ve taksitleri anlamak üze
re her gün Eskişehirde K. O. 
ve lzmitte F. Lv. Md. lerine 
ve ihale gününün muayyen sa
atmda lzmitte Fırka Satınal -
ma Ko. Rs, ne müracaatları. 

- ,(440) .(6753) 
* • * Çorludaki ve Muratlıdaki 

kıtaat ihtiyacı için 141,060 ki
lo Tüvenan Kömürü pazarlık
la satın alınacaktır. Pazarlık 
gÜnü 20 Birinci T etrin 934 
Cumartesi günü saat 17 dedir. 
Evsaf ve şeraitini göreceklerin 
her gün ve pazarlığa İ§tİrak e
deceklerin teminatlarile birlik
te belli gün ve saatte Çorluda
ki Komisyona müracaatları. 

,(443) (6750) .. -..,. ,..,. - . . . . , 

Çorlu Garnizonundaki kıt' at 
ihtiyacı için 4448 kilo Lahana. 
4448 kilo pırasa ve ayrıca Mu· 
ratlıdaki kıt'at ihtiyacı için 
536 kilo lahana ve 536 kilo pı
rasa açık münakasa ile satın a
lınacaktır. ihale günü 5 - ikin
ci Teşrin - 934 Pazartesi günü 
saat 15 te dir. Muratlı ve Çor-

----- CAGALoGLU: Telefon: 23630 _.-:ı __ __ 
Ku ,.. 
Erkek Ameli Hayat Ticaret 

Uaeei 

3 senelik orta n 3 ıenelik Ticaret IJıesi tmmlırı vardır. Orta kısma ilk mekt<P 
mezunları, Ticaret Lisesi kısmını orta mektep mezunları kabul edilir. 

Orta ,.. Lise kısımlanndı resmi müfredat proğrımlar'le birlikte mektebin ıesl 
gayeıine uygun aynca meslek n lisan dersleri kuTVetli bir tarzda okutularak 
mezunları Ticaret ,.e lkmaı obasında n fıbsi teşebbüslerde muvaffak olaca~ 
şekilde hazırlanır. 

U
•• ti Orta luıım d&rt talı:ıltte Hnede 30 lira •e l:sı ere er: kısmı d6rt takıltte senede 40 lira 

Kayıt ıllnleri: Cumartotsi, Paıartesi, Çarıaaba --~ 

luya ait sebzeler ayrı ayrı mü
teahhitlere veya her ikisi de 
bir müteahhide ihale edilebilir. 
Evsaf ve şeraitini görmek iste
yenlerin her gün ve münaka
saya iştirak edecekl~rin ~elli J 
gün ve saatte temınatlarıyle 
birlikte Çorludaki komisyona 
müracaatları. (441) (6748) 

*. * Bayramiçtaki Fırka ihtiyacı 
için 30,000 kilo Nohut, 29,000 
kilo fasulye, 12,000 kilo Pata
tes, 6000 kilo Pirinç 16 • 1 O • 
934 Salı günü saat 14 de pa -
zarlıkla satın alınacaktır. Ta -
}iplerin §artnamesini görmek 
için her gÜn ve pazarlığa giri
şeceklerin Bayramıçta Fırka 
satınalma komisyonuna müra-
caatları. (438) (6746) 

••• 
Çorlu Garnizonundaki kıta-

ların ihtiyacı için pazarlıkla 
alınacak 128,600 kilo Linyit 
Kömürüne muayyen pazarlık 
gününde talip çıkmadığından 
pazarlık 20 - 1 O - 934 Cumar
tesi günü saat 16,30 a bırakıl
mıştır. Evaaf ve ıerait eskisi 
gibidir. Pazarlığa i§tirak ede
ceklerin belli gün ve saatte te
minatlarile birlikte Çorludaki 
Komisyona müracaatları. 

(439) (6747) ,. 
• • •• 

Vize kıtaatının ihtiyacı olan 
584 kilo beyaz peynir pazarlı
ğı 4 - 11 - 934 pazar günü sa
at 15 dedir. Evsaf ve terait es-

6o5j, 
kisi gibidir. lsteklif erin - belli 
giin ve saatte teminatlarile ~ 
likte Komisyonumuza mürac:I' 
atları. (403) (6597) 

••• 
Fırka ihtiyacı için 9 kaleJll 

Kereste 24 • 10 - 934 çarşaJll' 
ba günü saat 14 te pazarhW' 
satın alınacağından talipleriıl 
evsaf ve miktarları öğrerune~ 
için lstanbul Levazım Amir~ 
ği Satmalma KomisyQnuna . 
pazarlığa gireceklerin teırı'' 
natlarile birlikte yevmi meı: • 
kUrda Bayramiçte Fırka Satı• 
nalma Komisyonuna müract

1
• 

atları. 0

(44) (6751 
• • . si 

Hava ihtiyacı için 73, 80, 
Oktanlık 850 ton Benzin pB • 
zarlıkla alınacaktır. Şartn~ 
sini görmek isteyenlerin ~et 
gün ve pazarlığa gİrecekler•"a 
27 - 1 O - 934 Cumartesi g~ 
saat 10,50 de teminatlarile ~;" 
likte M. M. Vekaleti SatıflZl"1 • ma Komisyonuna müracaat ' 
rı. (445) (6752) 

. * • • . et 
Garnızon krt'atının ihtı)'~,. 

İçin 450 ton linyit kömürÜ 
ni münakasaya konulmuştU'J 
ihalesi 1.l - 11 - 934 Pazart 
günü saat 11 de yapılacaktı~ 
Vermeğe istekli olanların l~id 
nameyi anlamak üure her s~ 
Bergamada komiqona ıniir•· 
caatları. ( 442) (6749) _..., ;.:;.;.;....;...;,....:..:;...;:.;;;.;;_...;...-:-:: . 

Umumi .. N.~f!·iyat ve Yazı iÇ-" 


