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Makedonya ihtil3lcisi olduğu anlaşıldı 
ikastlarla dünqal}l birbirine dü
tmeğe ve harbi temine uğraşanlar 
__ikastçıların başları, para kazan• 

Zagrepte Bulgaristan 
aleyhine nümayiş 

la doymıyan silih f abrikatörleridir 
Suikastı en ince tef errüatına kadar 
gösteren film, Fransız zabıtasının 

ihmalini tesbit ediyor I 
t serisi bitmedi, diyorlar ve ilave ediyorlar: Avrupanın 
sullıü için çalışan bir iki baş daha devrilecek! 

Belgrat, 15 (A.A.) - Katil 
Kalemen, diğer ismiyle Suk'un, 
admın hakikatte Vlada Gergief, 
lakabının ise Çernozenski olduğu, 
kendisinin Bulgar tabiiyetinde bu
lunduğu, Bulgar Makedonyaaın· 
da, Kameniça "Kü.mençe,, de doğ· 
duğu ve Makedonya dahili ihtilal 
komitesi azasından olduğu tahak· 
kuk etmit gibidir. 

llsi si/alı f ab
rikaları 

..... 
llesseseler ile Mar-

• 
Cinayeti arasında 

>'ebet görenler var 
. . çıkan "Eko dö Pari,, 
llıııı •• .. h .. p 

ıyaaı mu arrırı er-
!'ıd Pttarıilya faciası hakkın'L bir makalede auikaı

~I llleıuliyetini, ailih f ab
. eten büyük Avrupa kapi- 1 

Yüldetiyor. Para ka -
· , cloynuyan silah fabrika

: ftıilletler arasında harp 
iü ettikleri kimsenin Avrupa sulbü i~in çalıpn Kral Alekundr'm ve M. Bartu'nun öldürüldükleri 

1 otomobilin kan lı koltuklan ... 
O lllıyan bir hakikattir. 

için bu fabrikatörler, .8el•rıat, 15 (Huıuıi) - Paris· lerüıi ıkatiyeiı kendi kendine yap• 
hianet eden adam· ten bildiriliyor: Pariste çıkan maz. Dünyanın her t.aTa.fınaa ca.· 

nma-zlar, suikast eı· Eko dö Pari gazetesinde tanınmış susları vardır. Bunlar.ı oralarda· 
12e gizli surelfe münaae. x•2~d~İ111ılb, Manttya ~ ki ıayrt mtinun, ihtDtlci anar
'clerJ ... - Bu teıkilitları ıesi üzerine fevkalade dikkate de· tist, komiteci zümreleriyl: daimi 

•tterek :rnvvetlendirirler. ğer bir makale Y4'ZDlJ'ftır. Bu ma· ihtilitta bulunur1-. · ideal ~irun• 
~ttasi~e devlet reisleri, kalesinde diyor ki: da suikast yapmak iatiyel\Jere yar• 

~le dıplomatlar aleyhine "Avrupada ıulh dütmanı mem· dım ve ie.§vik ederler. 1ıtedikleri 
)'aptırırlar. Bu yoldan leketler, hayır memleketler de. kadar parayı emirlerine amade 

'l'•ıına nifak ve itimat- ğil, cemiyetler ve ıahsiyetler var· bulundunirlar. 
p ta.k silahlanma hareket- dır. Bunların hiç bir kati 'Züm • Bu ~damlarm en korktuklan 
. ~ll'lrlar. reye kartı düımanlıkları yoktur. ıey, ıili1'11zlanma ve silahları bı

'lt l•zetecinin makalesine Bunların dütmanları aulhu seven· rakma konferanslarıdJT. Bundan 
.,n eıaı fikir budur. Bu lerden ve ıulh meselesinde it ya· dolayı, bu ve emsali konferanıla· 
S nden yürüyerek, Marsil· pabilmek iktidannda olanlardan rın tamamiyle akamete uğramaıı 

~ni de büyük silah fab- ibarettir. Gayelerine en kısa ve İç.İn ellerinden her ıeleni yapar· 
~ 1'lİn bir eıeri olarak lcati yol olan ıuikaıt yolundan gi- lar. 
~· Şayet devletler kendi derler. Bunlar Musoliniye ıuikaıt yap• 

,, ' bir tedbir almazlarsa Bu adamların ilk mümeyyiz tılar. Fransa ile arada bir harp 
,:uerin bundan sonra .da vaıf ı, zengin olmaları ve dünyada çıkarmak için. 

tceğini iddia ediyor. kopacak her hangi bir harpten a- Romen batvekilini öldürdüler. 
Me'hemt ASIM zami surette paraca istifade ede- Anlaftnaya batlayan Balkanlarda 

• ~ cekleridir. Fevkalade kurnaz ve 
~ 81ltunuııda) deaiıekir olan bu zümre; suikast- (Dev&mJ ı unc"I ayıtau 1 inci eötuaaada) 

boğulma f a_ciası 
1-f Gaıaii kapta d" ... · d.. b. • • . nın ver ıgı rapor un ırıncı 

\ıcaret mahkemesinde okundu 

"'hru oıru._lcaptanı Hüsnü Beyin verdiği rapor dün birinci Ticaret mah-
İçirı 

1 
Ut ve Hüsnü kaptan kazayı an1attıktan sonra "Meni müsadc

~ ~ ~•nınaır lazım gelen tcd birlerin hiç birisi ahnmamıştı" demiştir. 
Ylfamızda bulacabrnız. Yukarrki resim Hiısnil kaptanı kazayı 

Kazım Paşa Hz. bu 
sabah Ankarada 
Şehrimizde buluııan Büyük 

Millet Mecliıi Reiıi Kazım Pata 
Hazretleri dün aktam ekıpreıle 
Ankaraya hareket etmiılerdir. 

Kazım Pata Hazretlerini iıtaı· 
yonda. vali Muhittin ve poliı mü· 
dürü Fehmi Beyler, tehrimizde 
bulunan mebu•lar ve diğer zevat 
tetyİ etmitlerdir. 

Ankara konferansı 
Bu ayın yirmi altıncı günü An· 

karada Balkan ant~nh meclisinin 
toplanacağı malumdur. Marsilya 
faciaıı üzerine içtimaın b!r müd
det için gecikeceği hakkında bir 
rivayet ortaya çıkmıttı. Ankara• 
dan gelen son haberler bu rivayeti 
tekzip etmektedir. Binaenaleyh 
Ankna konferan11 muayyen ıün· 
de toplanacaktır, 

Merkum, Mihailofun Petriçte· 
ki karargahı ile Uıtaıi tethit ko · 
mitesinin hariçteki faaliyet mer • 
kezi arasında kuryelik vazifesini 
ifa etmiıtir. 

KATIL BİR ŞOFÖRDÜR 
Sofya, IS (A.A.) - Poli8 mü

diriyetin:n tebliğine göre, Bel -
&T•ttan verilen malumata nazaran 
Kral Alekıandrın katili olduğu 

fark edilen Georaief, VJodo iımi 
ile maruf bir tofördü ve Bulgar 
memurlan kendisini aramakta idi. 
Arandığı da, Makedonya tedhİJ• 
çilerine karJı ittihaz edilmiş olan 
teclİlirlerle alika ar olmak üzere 
ve emniyeti umumiyenin müdaf a· 

Katil Kalemen ve su~ ortaktan •. 

a11 kanunu mucibince, resmi ceri
de ve sair gazetelerle ilin edil • 
mişti. Kendisinin fotografiıi, di· 
ğer bir takım Makedonyalı tedhit-

(Deftnu ı uncu .,....ıanm 1 l'Dd .Otmnmd&' 

Şehir Meclisine seçilen 
adları • 

yenı azanın 
EmlnönU kazaaında: HUseyln, Feridun, Yusuf Zlya,Hasan 
Fehmi, Rafit, Ea3t, Refik Ahmet, Ali Rıza, Selamı izzet 
Beylerle Refika HulOsl Beh~et H. asit azahlı kazandllar 

İstanbul umumi meclisi için ya· ı ittirak etmiıtir. Tasnif neticeain
pılan intihap neticeıinde reyleri· de eıki latanbul mebusu Kavalalı 
nin tasnifi biten Adalar, Beykoz, Hüıeyin B. 31076, mütekait erki· 
Beıiktaf, Sarıyer, Kadıköy kaza- m harp Feridun B. 31058, avukat 
larında kazanan zatların isimleri· Yusuf Ziya B. 31012, avukat Hü· 
ni yazmıttık. Eminönü kazasın· ıeyin Fehmi B. 30976, Emniyet 
da reylerin tasnifi de dün akıam ıandığı bat mürakıbı Ratit B. 
bitirilmittir. Bu kazada rey ver- 30717, eski Jstanbul müddeiu • 
me hakkını haiz kırk bin yurtdq 
vardı, bunlardan 31410 kiti reye (Devamı 7 lrd •ayıfanın S inci aümnunda) 

Baıvekil lsmet Paşa Hazretleri evvelki gün Ankarada Yu"n"ı k r b ı . . . ş umaş a rı · ını 
ıczmıtlerdır. Ba§vekil Hazretleri fahri kada muamelatı tetkik etmişler ve ~ok 

beğen mitlerdir .. 



uankare dün sabah öldü 
Esbak Fransız Cümlıurı 
reisi Cumartesi 1fÜnü 
merasimle gömülecek 

. Paris, 15 ,(A.~.) - Eıbak rei· ı Zannedildiğine göre hükumet, 
sıcumhur M. Puankare, Bu a • M. Puankareye milli cenaze me • 
bah saat 3,30 da ölmüıtür. rasimi yapacaktır. Fakat henüz 

Paris, 15 (A.A.) - M. Dumerg M. Puankarenin vasiyetnamesi a· 
bu sabah, diğer hükiimet erkanı çılmamıştır. 

ile birlikte Puankarenin cenazesi· Paris, 15 (A.A.) - M. Punaka· 
ni selamlamış, dul ikalan zevcesi· renin cenazesi, cumartesi günü 
ne, kendi namın ve hükumet na· milli meraıim yapılana kadar 
mına taziyetlerini bildirmiştir. Panteona konacaktır. 

ört Balkan haric ·ye 
nazırının görüşmeleri 
Pariı, 15 (A.A.) - Havaı a· 

"janıının İstanbul muhabir bildi· 
rıyor: 

iyi malumat lan m hafilde 
Kral Aleksandrın cenaze mer si· 
minden sonra. dört Balkan h rici· 
ye nazırı Belgratta yapılacak gö· 
rüşmelerin bilhassa Marailya cina· 
yeti ile hadis olan vaziyete taalluk 
edeceği ve bu görütmelerin esa· 

sen tehir edilmit olan Ankara mü· 
lakatım lüzumıuz bırakacağını 
bildirmektedir. 

AJANSIN NOTU: 
İstihbaratımıza nazaran hari

ciye nazırlarının içtimaım tehir e· 
den bir karar ittihaz edilmemi§· 
tir. Bu içtima 27 T eşrinievvelde 
Ankarada yapılacaktır. 

Fransız kabinesinde lsveç Veliahtı Hz. 
Adliye nazırlığı İzmir, 15 (A.A.) - Şehrimiz· 

Po.ris, 15 (A.A.) -M. Dumerg de bulunmakta olan laveç Veliah

C:lünkü gününü, kabinesinin ta • tı Güstav Adolf Hazretleri, dün, 
mamlanmasına ve adliyeye yeni Bergama harabelerine yapacakla
bir nazır seçmeğe haarebniştir. rı seyahatten vazgeçmiıler ve bu 

Baıvekilin, bu makamı, ayan seyahati refikaları Prenıeı Luiz 
meclisi bütçe encümeni raportörü ve kerimeleri Prenses lngrit Haz· 
M. Renye'ye teklif etmek taıavvu· retleri yapmışlardır. Müşarüni
runda bulunduğu teeyyüt ediyor. leyhime hazeratına Vali Kazım 

Ancak, M. Renye henüz istim· 'Ve mihmandar Hüsnü Rıza Paşa· 
zaç edilemediğinden, yeni adliye larla, hariciye vekaleti 9eflerin
nazırınm tayini bugün tahakkuk den Şefkati ve Fuat Hulusi Bey
edecektir. !erle, İstanbul müzeleri umum mü· 

M. Lebrun bugün vazifesine dürü Aziz Bey refakat etmittir. 
nihayet verilen M. Bertuen'in ye- Seyahat otomobillerle yapılmıt ve 
rine, milli emniyet müdürlüğüne geç vakit lzmire avdet olunmuş· 
münasip birinin intihabı için, ka· tur. 
binenin içtima edeceğini bildir· Kral Karol Fransayı 
mittir. ı resmen ziyaret ed.ecek 

Paris, 15 (A.A.) - M. Marael P . 
Renye adliye nazırlığını kabul et· arıı, 15 (A.A.) - Londra • 

· 't. dan Jurnal gazetesine bildirili • 
uıemıı ır. 

"Maten,, gazetesinin haber al· 
aığına göre, M. Leon Berard ile 
M. Rua da ayni teklifi red ile kar· 
şılamıtlardır. 

'.Ayan azalarının bu iıtinkafları 
üzerine, baıvekilin, adliye nazır• 
lığına temyiz bat müddeiumumi· 
ıi M. Ü\tteri eçmek ihtimali ol· 
auğunu gazeteler yazıyor. 

Taziyelere teşekkür 
/ '.Ankara, 15 '(A.A.) - Kr l A· 
l~ndr Hazretlerinin ve Fran· 
sa hariciye nazırı M. Bartunun ve· 
fatları 'dolayıaiyle Baıvekil 1 met 
Paıa Hazretleriyle Hariciye Ve· 
kili Tevfik Rü tü Beyefendi tara· 
fından Yugoslavya ve Fransa ri· 
caline çekilen t ziyet telgr fları· 
na te§ekkürü mütezammın cevap 
telgrafları gelmittir. 

Dahlllyede tayinler 
:Ankara, 15 (tHusuıi) - Birin· 

ci umumi müf ettiılik a yit mü • 
'dürlüğüne birinci sınıf mülkiye 
müfettiı1erinden Niyazi, iıtihba· 

rat mt1dürlüğüne Dahiliye Veka -
Jeti hukuk müşavirliği mu vini 

yor: 
"Bükreıten gelen bir habere 

göre, M. Titülesko ile goruşen 

Kral Karol, üç aylık matem dev· 
resi geçtikten sonra, Franaaya 
mutasavver olan resmi ziyaretini 
if y karar vemıittir. 

Von Papen 
Viyana, 1 S(A.A.) - M. Yon 

Papen tayyare ile Berline gitmit· 
tir. 

' Yeniden işletilme· 
si lazım bir fabrika 

Artvinde bet, altı sene ev• 
velin.e gelinciye kadar Kuvara
han bakır fabril<aıı i§liyordu. 

, B tum yolundan iranıit zorlu· 
' ğu bu fabrikanın !kapanmasına 
sebep olmuştu. Vaktiyle iki 

milyon altın lira sarfiyle vücu· 
de getirilmiı olan hu fabrikayı 
bugün itletmek için her türlü 

ıartlar mevcuttur. Hükumetin 
bu fabrika vaziyeti ile alakadar 
olmn111 lazımdır. 

Burhan Beyler tayin edilmiılerdir. ~------------~ 

KISA 
=:::TELGRAF 
=====Haberleri 

Devlet memurları 
kanunu projesi 

ANKARA - Devlet memurlan ka
nunu projesinin esaslan hazırlanmıt· 

tır. Devlet memurlarının vazifeleri ve 
alacaklan maaılar araıında bir vahdet, 
bir henk temin edilecektir. 

Proje yalnız aradaki mıaaı ve üc • 
ret farklannı kaldamaktan ibaret de • 
fildir. 

Mütekait memurlann, devletin di· 
ğer müeaseselerinde çalıımaaındaki 

mahzurlar da göz önünde tutulmak • 
tadır, 

Projedeki ana prensibe göre, umum 
devlet memurlannın ayni ıartlar dai • 
resinde çalı maaı, ücretli, m tb gibi 
büyük farklara meydan vermeden bir 
ahenk temini ileriye sürülmektedir. 

Bu prensibe göre, devlet memur-: 
Juğundan her hangi bir suretle müte • 
kait olan bir memurun tekrer devlet 
hizmetinde ücr tli olarak çalıımaaı, 
devlet memurlan kanununu çıkarmak· 
taki gayeye muhalif görülmektedir. 

§ANKARA - Ankarada yeni bir 
iatasyon biMıı için hazırlıklara bat • 
Janmııtır. Nafia Vekaleti bir proje ha
zırlamaktadır. 

§ ANKARA' - Maliye Vekileti 
valilere bir tamim göndenniı ve mc • 
mur harcirahlannın müddetlerine gö • 
re ten:ilit üzerinden hesap edilmesini 
bildirmiıtir. 

§ ANKARA - Birinci Teırin >9· 

nın birinci h ftası sonunda gizli do • 
ğurn 2750787, gb:li atürn 1613694, siz. 
Jj ev]enme 856949 u bulmuı tur. 

§ ANKARA - lktıaat Vekaleti 
yeni bir limanlar kanunu projesi ha • 
zırlıyarak mütalealannı almak üzere 
vekaletlere göndcınniıtir. 

Projede liman dahilinde ıeyrisefe
rin ne tarzda yapıl cağı, liman dahi • 
linde veya sefere çıkan gemilerde ka· 
zalan menetmek için alınmatı lazım 

gelen tedbirleri ihtiva eden maddeler 
de vardır. Proje kanuniyet keabeyle • 
dikten sonra yeni bir ni:uunnameye 
baılanacakbr, 

§ ANKARA - Türk ofis, yumur• 
ta ihracatı nizamnamesinin tatbik u • 
sulleri hakkında tetkikat yapmakta • 
dır. 

Nizamnameye göre, her ihraç iske· 
Jeainde bir komisyon tetkil edilecek • 
tir, Yumurta ihracatını kontrol komİs· 
yonları, nizamname mucibince yumur· 
talan mullycne deceklerdir. 

§ ANKARA - Muamele vergisi 
kanununun onuncu maddesi hükmü • 
ne tevfikan orijinal latura veya menıo 
ıahadetnamelerinde yazılı ecnebi para· 
Jann Türk parasına çevriliıinde 'fieı • 
rinisani 1934 içinde itibara alınacak 
boraamrzdaki kotc olan dövizlerin va· 
sati çek fiatleri teabit edilrnit ve 
gümriikler umum müdürlüğü taraEın· 
d n alakadarlara bildirilmiıtir. 

§ ANKARA - Yapılan tenzitath 
nakliye tarif el eri, kömürün toptan fi· 
atini ucuzl ttı. Bu tenzilat, peraken • 
de kömür fiatlerinin de inmesini temin 
edecektir. 

§ SURiYE - Filistin hükumeti 
muvakkat bir müddet için ecnebi 
memleketlerden Filistine buğday a1r· 
meaini yasak etmiıtir. 

Bu yasaktan haberi olmıyan bazı 

Suriye ve Lübnanlı tüccarlann sevket· 
tikleri buğdayl r huduttan geri çev -
rilmiıtir. 

§ SURiYE - Parlamentoda kabul 
edilen mecburi askerlik kanununun 
tatbikatma 935 sen.esi iç~dc yapıla • 
cak olan umumi nüfus tahririnden 
aonra baılanacaktrr. 

§ SURiYE - Suriyeyi lraka bağ • 
lıyacak olan demiryolunun inıaıı ıür
atle ilerlemektedir. Bu yol üzerindeki 
istasyonlann da inıasına batlanmıı • 
tır. 

. 

Beşinci -sınıf Vali 
likler kaldırılıyot 

Ankara, 15 (Huıusi) - Dahi
liye vekaletinin, vali ve kayma -
kamların maa1 ve dereceleriyle 
idare amirlerinin müfettiılerden 
ayrılmau hakkrnd~ Büyük Millet 
Meclisinin önümüzdeki toplantı • 
ıına arzedeceği cok mühim bir 
kanun li.yihasından bahsolunmak 
tadır. 

Henüz proje halinde bulunan 
esaılara göre kaymakamların ma· 
qlarıkll'k beıten başlıyarak elli 
beş ve yetmi§ liralıklara: ayrılacak 
merkezde otuz, otuz beş ve krr'k 
liralık şeflikler ihdaı edilecektir. 
Önümüzdeki Cumhuriyet bayra • 
mı müna..ebetiyle bet inci sınıf va· 
liler tamamen dördüncü sınıfa 
nakledilerek betinci sınıf valilik • 
ler lağvolunacak, idaresi ehem • 
miyeli be§ vilayette seksen lira 
maatlr vaH 'muavinlikleri ihdM 

edilecek, valilerin ıOO, 1-
150 liralık maaıları bul 
idareden veya doğrudan °? 
mülkiye müfettiıliğine iınt 
geçilebilecektir. Müfettitlet 
rar idare amirleri olaınıY• 
dır. Müfettişlere sekıen }it• 

dar manş verilecektir. 90, 
100 liralık bir teftit heyeti 
hulun cakhr. 

Umumi müdür olabilt11ek 
§İmdi mevcut olan "kaynı 
görmüş olmak,, şartı kaldffl 
merkez te,kilatma 25 lir• 
girerek muvaffak olan 
mektep mezunları umuıUJi 111 

lüğe kadar yükselebilecekl 
Yalnız, lise mezunu ol . 

hukuk tahadetnamesini h•il 
dah=liye hizmetinde müklcfe' 
kazanmıılarm terfilerinde 1 

kayitler bulunacaktır. 

Gizli nüfusun iki milyon 7 50 bin 
olduğu anlaşıldı 

Ankar , 15 (Hususi) - Gizli J tan hakkında ıorduğum ıu•1' 
nüfusların cezaıız ve pulıuz 'ilmü· fus müdürü Ali Galip Bey: 
haberlerle nüfus kütüklerine yaz· - Bu miktarın 2 miJyoıı 1 

·11 
dırdmaaı müsaadesi bugün bitti. elli bini bulduğu ve bunun '. 
Şimdiye kadar reımen tahakkuk netice olduğu cevabım verd•· 
eden gizli nüfus mevcudunun mik· 

Hakem heyeti Tibrizde ismet Pafa EnstıtU•~1 
Tibriz, 15 (Husuıi) - lranla yUk ek mualllm 1&9' 

Efsaniat n ar-.•ıncla hud"'t ildi - t~..___,_,Anl .. --, • • -{I , __ __.) 

fında h kemlik yap t olan Fah· Pq Kız En titüsünün 
rettin P fa reisliğindeki heyet bu· muallim kısmı bugün açıldı· 
gün buraya geldi. kısma sayısız müracaat y•P1

• 

TUrkiye - itatya arasında falfat kadronun darhğınd•" 
t icarı nota ler tamamiyle yerine ıetir~ 

Ankara, 15 (Hususi) - Türki· mittir. Ancak 30 leyli p~r J 
ye ile tı.lya rasmda ticari mahi· 15 kadar gündüz talebetı • 
yette olmak üzere yeni bir nota tır. . 
teati edilmiştir. Bu nota ile her Enstitünün orta kısmın• ;it 
iki memleket araaındaki ticari ye kadar iman 120 talebe f' 
münasebetler genitletilmektedir. ha 30 talebe alınacaktır· 

Nota gümrükler vekaletine teb· talebe, yapılein bir çok ılı 
\iğ edilmittir. arasından seçilecektir. . 

1 
~ 

Buna göre takas dahilinde ih· Yüksek kısmın denJerı" 
racat yapılabilecek eşya mey nı• rm, yahut çarıamba giirıU 
na kuru ıebzeler, tütün, pamuk, nacaktrr. ,. 
deriler, yulaf ithal edilmittir. Bir At;ıkta kalan i•IC' 
buçuk milyon İtalyan lireti mikta· m murları 
rma kadar afyon hu uıi takas Ankara, 15 (Hususi) ~-" • ·ııı y 
mevzuu olabilir. Bu notanın ım· te~kilat kadrosunun tatbı d•-
zası tarihinden evvel ltalyaya doğ nasebetiyle muhtelif yer~et ~ 
ru Türkiye limanlarından çıkarı· çıkta kalan 60 kadar iık•; İ._ 
lan ceviz kütüiü hususi takaı hü· ru, az bir zaman zarfın :ıe 
kümlerine tabi tutulacaktır. nasip yerlere tayin edileccı '' 

İmza tarihinden ıonra ihracat il""''" Devlet demlryo p 

bedeli, umumi klering hesapla • hu u ı tenzil•' ,_, 
,,ma kaydedilecektir. Ankara, 15 (Huıuıi) "',d' 

C elll Muhtar Beyin teberruu Vekaletince, tek batlı ı;,_ 
doAru de§ll mahsus biletlerde huıu•i111-~'I. Ankar , 15 (Hu usi) - Cet·ı h• ,..,. 

Muhtar Beyin Paıtör müeHeıeıi • y pılar k d ha ziyade · dil 
ne yarım milyon fr nk teberrü f desinin temin edihne•'ı,a11' 

mektedir. Alikadarl•r ·f 
ettiği Sıhhiye müıteıarı Hüsamet· tar' 

d 1 tenzilatın demiryolları 
tin Bey tarafından t kzip e i mit· 1' de mühim bir hareket 
tir. kana tindedirler. _j 

Eski Pire başkon olosu • 1111~~ 
Ankar , 15 (Huıu i) - Pire Ank ra Hukuk f• 

baş konıolosluğundan merkeze • Ankara, 15 (Huıuıl) ~ 
lınan Muhittin Ratit Bey, mükt~ latanbuld n hareket ~l 
ıep hakkına binaen beşinci dere· Üniv raite rektörü _.J 
ceye terfi ctmi•tir. kendi dertlerine ait Uı ,, :r .. ,,, 

Tapu mUdUrleri ra ınd hanlarnda bulunmak u ff• 
Ankara, 15 (Hususi) - Maraş karada be§ gün kalacalıl, 

tapu müdürlüğüne Bilecik müdü· Hukuk fakültesi ikn1•1.' 
rü Haydar, B!leciğe tapu kadas· ları, ayın on birindenberı b' 
tro mektebi mezunlarından Eski· etmektedir. Ay bat•?~' d' 
§ehir tapu başkatipi Has n Beyler tir. ikinci te:}rinin bırıı> 
tayin edildiler. lere başlanauktır. 



' .... il liarb· ı.n, 
1 

ıye Nazın Ceneral Ho-
"et -··d "tl't , &&•U afaa11" için bir bro-
~ lnııı, bu broıürde asker ba • 

~trt:evlet idaresine verilecek 
. . en hıllısediliyor. 

rt a1eyhinde bir hayli 1-zıer Dün okunan raporda Hüsnü 
~ot. kaptan, kazanın ne tekild~ vuku 
s~~n Çindeki vaziyeti, prk- bulduğunu, kazayı müteakip yaptı 

'tiil n hakimiyeti hakkında iı manevraları anlatıyordu. 
r' eri .- ··ı-uru uyor. Rapor mahkemede okunduk • 
~ tan sonra Hüsnii kaptan dinlenil • "l'' il kulaiı, Londramn gö • di. Şunları söyledi: 
"-e IÖ ~· Cenera.J Hayatinin bro-

l ~) ~ 1 e tahlil ediyor: - Saat ikide Betiktattan ha· 
~ili ~Potıya Sovyet Ruıyaya karıı reket ettik. Oç ibuçuktaı ada ön
.,,.~ için yeniden üç bhı lerine indik. Hava karanlıktı. 
&) ç.' lrıuhtaçtır. Reis sordu: 
~detq Amerika menfaatlerine 

~ ~·~~ i~ Japon7anm deniz • • - Vapurumuzun 
t, ""-tini artbnnayı iıtemek • varını idi, 
C) 

' .~'ticlye num Hirota eli lo. - Hayır, vapurumuz post.l 
~ h~tbetleri ile Japon da~ala- vapuru olduğu için projektör kul
d_, ~~~ek arzuıundadll'. Hirota • lanmıyorduk. Esasen posta v.a -
~ ~ ~.:::ri ha~ ~·~~· milli m~- ı pu11larında projektör bulunmaz. 
"'~ l'tnı çurutebılir, bunun ı- Hatta Seyrisefainin büyük vapur· 
'-. ~' deki bütçe müzakerelerin- lannda da projektör bulunmaz. 

,..._ rıezareti halla müdafaa Uzak seferlerde ıtıkla hareket e· 
'\." . •~lamak istemektedir. d·ı· p . kt.. l 1. d 

llıtı ~ ı ır. roıe or ya nız ıman a 

fÖtı. ~ ol • çıkan, SoTyet bebm- --------..---a..--------
~lll Pravda 'aTdf 1'0 uru halıerıerı : Limanımıza liir Ingiliz Maarifte: 

"c.. ~} ....._ ediyor: 

-~~Japonyada epeyi zaınandll' Ayırmak isteyen kruvazörü geliyor 
' ~,, a~ bi_r t~eldr~I n_rdır. I d Bu ayın yirmiıinde yani cu· 
~~ t ınurtecderı, faııatlen bir yara an ı martesi günü limanımıza bir lngi· 

Cümhuriyet bayramına 
hazuhk başladı Istanbul-İzmir telefonu 

ne vakıt işliyecek? ~ 1~ ~~aldadır. Cenera] Ha • Abanozda atçı dükkanında liz krüvazörü gelecektir. Kriıva· 
'-t '--ta!ll~ hu faıiıt teklin dev- mütterilerden Emin Veli ile kavga zörde yüze yakın İngiliz gönüllü 
8~te.ı~1 araıına kanıtıftm iı - ederken kendilerini ayırmak isti- zabitleri bulunmaktadır. 

~ ) ...... n-. 
~· ~~lt>onyada faıizme yol a • yen atçı Hakkıyı gözünden yara· Kruvazör bir talim gemisidir. 
\. ~ ıı.., .:.ıt; ticaret müvazene.inin Iamıt ve yakalanmıştır. Ayın on dokuzunda gelmesi ka· 
' ~ alınaaı, Japon damping • e· . rarJaımı§ken o gün cuma olması 
~ s lcaı>anmaaı, Japonyada JT eVJO çabSI yandı ye dükkanların kapalı bulunması 
S,"~1tti ~l fel~etle!', ~aponya. Dün sabah Çağaloğlunda dok- dolayııiyle, cumartesi günü gely 
\ ... ,,t ç eıtınnektedır. Köy- tor Orhan beyin 22 numaralı e· meg" e karar venni!lerdir. 

~dil' !•rtlan gittikçe f enalat • 
\ C) • Yinin bahçesindeki çamaırrhkta Zabitler, tehrimizin gezilecek 
\/t~J'~oft .••keri hrtraar bütün yanan ateıten ev tutuımuı ve çatı yerlerini göreceklerdir. Gemi iki 
~ı~ ~ıhı_ etind nıhayet •elip kendile • d h gün sonra gidecektir. .,.1 ""I( • 

0 yan ığı alde ate§, itfaiye tarafın· 
'~e had~iini hilruği için dik • fngiliz gediklileri burada bu • 

1). •ıeleı-e karıı koymak iı- dan ıöndürülmüttür. lunduğu müddetçe, knivazörün 
~ "') ....._ J futbol takımı da, Fener bahçe takı-"''.a... ~n eırıperyalizmi deniz ai- Ziya Gök Alpın ~ıumUnUn d d b' ..,Gto '"" ... u v mımızla ata yom a ır maç yapa· 
\ıı:' ~llllll ~Yat iatemeğe JıuırJa • yll dönUmU 
\~.?>çın ve kara kuvvetlerini caktır. 

~ h~ •ı1rıde fada tahıı'ıata h~'-~m Ziya Gök Alp Beyin ölümünün f V k"I" 
~ aıu n hisarlar e ı ı 

ı 11". onuncu yıldönümü münasebetiyle 
tt. Gümrükler ve inhisarlar vekili 

• l'oL ·~e ild zıt arn 24 tetrinievvel Ç&r.famba gunu Ali Rana bey dün öğleden sonra 
.,, ' '01'l g 1•• T 1 b B' l ~•ıl, P.f •Yni hidiıe önünde Lon- a e e ır iği tarafından mezarı gümrük bat müdürlüğüne gelmi§ 

Oako•a da naııl ıöriiyor7 batmda bir anıı meruimi yapıla· ve iki saat kadar gümrük işleriyle 
Sadri Etem caktır. meıgul olmuıtur. 

İlk tedrisat müfettiıleri bugün 
maarif müdürü Haydar beyin re
isJiği altında bir toplantı yapacak
lardır. 

lzmir - lstanbul telefonunun 
yılbaşından itibaren çalıımıya baı 
hyacağı haber verilmektedir. 
Şimdi Manisa - Balıkesir araaın· 
da direklerin yerine konmasına 

batlanmak üzeredir. Bu hatla iz
mir, f stanbul sanbralı vasıtasiyle 

Ankara ile de konutabilecektir. 

Bu toplantıda yirmi dokuz te§· 
rinievvel Cumhuriyet bayramının 
yakınhıtmasr dolayııiyle ilk mek· 
teplerde yapılacak dıerasim prog· 
ramı tespit edilecektir. Aini za· 
manda mekteplerin idari vaziyet· 
]eri, talebe mevcutları, millet mek • 
tepleri ve yeni tedrisatın daha ve· bulunan orta tedriıatu mum mil· 
rimli olabilmesi için alınması icap dürü Hasan Ali bey dün aktam 
eden tedbirler konu§ulacaktır. Ankaraya gitmiştir. Haaan Ali 

Önümüzdeki cumartesi günün· bey dün Galatasaray lisesine gi· 
den itibaren de bir hafta zarfında derek lise müdüriyle mektebin 
her müfettiş kendi mıntakasında muhtelif itleri hakkında görütmüı 
bulunan mekteplerin bat muallim· ve izahat almı§tır. 
lerini toplıyarak Cumhuriyet bay· Üniversitede 
ramında mekteplerde veril~ek 

dersler, konferanslar ve müsame
reler hakkında görüteceklerdir. 

" Hasan Ali Bey 
Bir haftatanberi tehrimizde 

Üniversitede yeni yıl talebe ya· 
zımı ve mezuniyet ikmal imtihan· 
]arı bitmiştir. Bugünden itibaren 
henüz açılmıyan fakültelerde de 
tedrisat batlıyacaktır. 

DEHRt Efendi Nas 11 Görüyor? 

Ankara rad7osu j ı 
• • • Gayet zengin bir proıramla 

neıriya~ haıbyaaıktır .. 

, 
r.J.I \ 

... Türk edebiyntını bizzat ediple-J 
lerimizden dinliyeccğiz .•• l Dehri Efendi - Bari Ankara iıtaı

: .. Halk şarkıları, kültür propagan- yonunu kuvvetlendiraeler de lstanbul-
dası yapacak... d k"" "k d 8 uçu ra yoıu olanlar da iıtifade 

• i!!lae}p_r_, 
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Hususi silah Günün 

fabrikaları 
Baş makalçdcn devam 

Fransız muharririnin bu auikaıt 
salgınına kar§ı bulduğu tedbire 
gelince, bu hususi silah fabrikala
rını kapatmaktan ve beynelmilel 
silah aatı§ım devletlerin müşterek 
kontrolü altına .:ılmaktan ibaret • 
tir. • 

Şüphesiz Yugoslavya Kralı A
lcksandr ile Fransız Hariciye na
zırı M. Bartu, Avrupada yeni bir 
harp vukuuna mani olmak için ça· 
hşıyorlardı. Bunların bu tarzda
ki faaliyeti tabii silah fabrikatör· 
)erinin işine gelmezdi. Bu itibar· 
Ja, bu fabrikatörlerin, beynel· 
milel bir tethit komitesini tahrik 
ederek Marsilya cinayetine sebep 
oldukları iddia olunabilir. 

Fakat Pertinakı'ın bu türlü ıui· 
kastlere mani olmak için hususi 
silah fabrikalarını ortadan kaldır· 
mak teklifini ileriye sürmesi ga • 
riptir. Çünkü tedbir olarak yapı· 
lan bu teklif, silih fabrikalarının 
işlemesinden daha büyük bir f e • 
nalığa gitmektir. Bir fenalığı da • 
ha büyük bir fenalıkla kaldırma • 
ğı düşünmekae akıl ve mantığın 
kabul edeceği bir şey değildir. 

Bir kere dütünelim: Müyük 
devletlerden her birinin kendi 
memleketlerinde. silah fabrikaları 
var. Bu devletler kendi ihtiyaç • 
ları için bu fabrikalarda istedik· 
leri silahları yapabilirler. Halbu
ki birçok küçük memleketler var
dır ki bunların ellerinde, kendi 
ihtiyaç?armı temin edecek silah 
fabrikaları yoktur. Bunlar milli 
mücıafaalarını ancak hariçten te· 
dari!< edecekleri vasıtalarla yapa· 
caklardır. 

Bu takdirde huıuai •ilah fabri
kalarının kaldırılmau, beynelmi· 
Jel silah ticaretinin 'kontrol altına 
alınması, kendi ellerinde silah 
fabrikası bulunmayan küçük mil
letleri, büyük devletlerin esareti • 
ne sevketmek değil midir? Husu
si silah fabrikaları kaldrrıldıktan 
. onra küçük milletlerin varlrkla .. 
rmı müdafaa için kendilerine na· 
sıl bir teminat verilecektir? 

Eğer MÜJet1er Cemiyeti haki • 
kalen beynelmilel sulhü muhafa • 
zaya ve bahusus haksız tecavüzle· 
ri men'e mukted!r olabilseydi, bu 
iktidarını fili eserleriyle isbat e • 
debiJseydi, silah derdine daha kı· 
sa yoldan çare bulunabilirdi. Fa• 
kat maalesef Cenevre sulh mües· 
scsesi henüz arzu edilen bu teka· 
mül derecesine gelmemiıtir. O· 
nun icin her memleket, kendi em· 
niyetini ancak kendi milli müda· 
f aa vasıtalarının arttırılmasında 

görmektedir. 
Demek istiyoruz ki, her hangi 

bir müessesenin iyiliğini, yahut 
f enalığmı tetkik için yalnız bir 
cepheli muhakeme kafi değildir. 
Her hangi bir müessesenin §U ve
ya bu cepheden fenalıkları olabi
lir. Fakat Bu fenalıklan kaldır· 
mak için başka tedbirler arayacak 
yerde, o müessesenin mevcudiye· 
tine nihayet verilmek :ıtenilirae 

belki aa.hn büyük fenalıklara se· 
bebiyet verilir. lşte hususi silah 
fabrika1aTinın bugünkü beynelmi· 
lel vnz"yetleri hu haldedir. 

Mehmet ASIM 

-,_ Cielenler, gidenler 1 
Hintli bir filozof şehrimizde 

Dün Müşerref Han isminde 
Hintli bir filozof karısiyle birlikte 
Pariıten ekispresle §ehrimize gel· 
miştir. Buradan memleketi olan 
Bombaya gidecektir,. 

Şehzade başındaki! 
kaza muhakemesi 

/(ısa J 

-um· Şehir Yeni Sovyet 
elçisi 

Bet ay kadar evvel Şehzade • 
batında Edirnekapı seferini ya • 

pan bir tramvayla bir olomibil 
çarpışmış, latanbulu gezmeğe ge· 
len İngiliz seyyahlarından Nelli 
isminde bir İngiliz kadını ölmüş, 
bir k:şi ağtt surette yaralanmıştı. 

Bu hadisenin muhakemesi dün 
ağır ceza mahkemesinde görül • 
müttür. 

Otomobil şoförü ile vatman 
Mehmet Efendi mevlruf bulun • 
makta idiler. Dünkü celsede, ka· 
za vukubulduğu esnada tramvayın 
İçinde bulunanlarla, kazanın vu • 

kubulduğu yer civarında dükkan· 
lnrı bulunanlar §ahit ııfatile din • 
lendiler. 

Şahitler kaza hakkında bildik· 
lerini söyledikten sonra, kaza y~· 
rinde yapılan keşif varakaları o· 
lrundu. 

Şoför Kegam Efendinin vekili, 
müekkilin :n mesul olmadığım, 

ket if raporunun bunu göstermek· 
te olduğunu ıöyliyerek kefaletle 
serbest brrakılmasını istedi. 

Vatman Mehmet efendinin ve· 
kili de müekkilinin aile sahibi bu· 
lunduğunu, kazada suçu olmadı
ğını söyliyerck serbest muhakeme 
edilmesini istedi. 

Mehmet Efendi; Kazada suçu 
olmadığını, Kegam Efendinin ö

nünde bulunan otomobilin, yolun 
bozukluğun.u görerek durup ken • 
diıine yol vermişken, Kegam E
fendinin, önünden geç i ... ini öy -

ledi. 

Müddeiumumi makamım işgal 
eden Kaşif Bey, maznunların 

serbest muhakeme isteğinin red 
edilmesini, diğer dinlenmiyen a
hitlerin d~nlenmesini istedi. Heye· 

ti hakime, bu İsteği, sözlerin birli
ğile kabul ederek muhakemeyi 
başka bir güne bıraktı. 

Eroin yapmak ve sat
maktan suçlu olanlar 
Eroin imal etmekten ve bunu 

satmaktan suçlu olan Madam Af· 
ro ile Asaf, Karlo, Y erasimo, Ha· 
ralambo ve Salamon Eskinazi e· 
fendilerin muhakemelerine dün 
dokuzuncu ihtisas mahkemesinde 
devam edilmitlir. 

Müddeiumumi evrakın yeniden 
tetkik edilmeıi için muhakemenin 
31 teşrinievve1e bırakılmasını İs· 

tediğinden suçluların duruşması 

·bu ayın son gününe bırakılmıştır. 

lta1yan seyyahları 
ikinci Teşrin ayının birinci gü· 

nü Volkanya isimli transatlantik 
vapuriyle tehrimize 1750 İtalyan 
seyyahı gelecektir. Bundan başka 
müteakip günlerde bir iki ltalyan 
vapuru daha geleceği" tahmin edi
liyor. 

Her sene bu aylarda aeyyah a· 
kını kesilmekte ve bu hal gelecek 
senenin tubat ortalarına kadar 
devam etmektedir. 

Maamafih, bu ıen.e, memleke • 
timize her senekinden fazla sey • 
yah gelmiş olduğu gibi, gelet:ek 
senenin de seyyahlar§ çok olacağı 
zannediliyor. 

Memleketimizdeki otellere da· 
ha §İmdiden seyyah telgrafları 

gelmektedir 

'f"' . ' " •• ,. .. . • 

.·. ~. ;. . . . .. - . Haberleri 
.ANKARA SERGiSi - Cum· 

huriyet bayramında Ankarada a· 
çılacak olan büyük sanayi sergiıi 
hazırlıkları bitmek üzeredir. 

iştirak edecek sanayiciler ayın 
yirmi üçüne kadar Ankaraya gİ· 
deceklerdir. Serginin çok mü
l<emmel olacağı anlaşılıyor. 

§ MOTORLER HAKKINDA 
T AKIBAT - Haybeli açıkların· 
daki faciadan sonra liman idaresi 
lcanuna uymıyan hareketlerde bu· 
lunan motör ve kayık sahiplerine 
kartı takibatı şiddetlendirmi4 ve 
kaçak yolcu nakliyatı yapan üç 
yük motöriyle bir kayık yakalan· 
mışhr. 

Bunlardan Zeki ismindeki fa• 
hıs ehliyetsiz olduğu, diğerleri 

de motöriyle yolcu taşıdıkları nok 
tasından suçludurlar. 

§ YENi MALiYE TEŞKILA TI
NIN FAYDALARI- Şehrimizde· 
iki yeni maliye te§kilatının geçen 
yıla nazaran fazla varidat tahsili· 
ne muvaffok olduğu anlatılmak· 
tadır. Söylendiğine göre bu fazla· 
lık iki m·iJyon liradır. Alakadar· 
lar bu fazlalığın yedi, sekiz mil· 
yon liraya çıkmasını beklemekte· 
dirler. 

§ BİR KATİL YAKALANDI
Bir müddet evvel Şehremininde 
karısı Ayşeyi öldürüp kaçan Os • 
man tedavi için yattığı hastahane· 
de yakalanmıştır. 

§ RECEP BEY' ŞEREFiNE -
'Cumhuriyet Halk Fırkası umumi 
idare heyeti fırka katibi umurniai 

Recep Bey §erefine aksım e bir 
ziyafet.vermiştir. Recep Bey per· 
şembe günü Ankaraya dönecek, u
mumi idare heyeti bürosu da An· 
karaya nakledilecektir. 

§ AVUSTURYA MALiYE 
MÜSTESARI - Avusturya rejisi 
namına iütün almak üzere Türki
yeye gelen ve lstanbula uğrıyan, 
Avusturya maliye müsteşarının 

reisliği altındaki heyet Yunanista
na gitmiştir. 

§ T AR!Hl KAPI ....- Belediye 
tarihi kıymeti olan bu kapıyı la· 
mire başlamıştır. 

§ 20 SENELiK TALEBE-Ya· 
pılan tetkiklere göre yirmi sene· 
dir üniversite fakültelerinde ka· 
yitli bulunan ve henüz mezun ol· 
mıyan talebeler vardır. Bu gibiler 
fakültelerden çıkarılmışlardır. 

§ RIHTIMA BiNDiREN VA· 
PUR _ Batumdan limanımıza 

gelen Norveç bandıralı Glitre va· 
puru, evvelki gece boğazdan ge• 
çerken Balta limanı önlerinde b~
hkçılık mektebi rıhtımına tehlı· 
keli surette bindirmiştir. 

§ 2 SENE 10 AY HAPlS -
Talat Rüştü bey isminde bir ada· 
mın eşyalarını çalmaktan suçlu 
Mehmet efendi dün birinci ceza 
mahkemesinde 2 sene 10 ay hapse 
ve 0 kadar müddetle emniyeti u· 
mumiye nezareti altında bulun· 
durulmaya, Şükrü efendi ismin
deki arkadaşı da 1 O gün hapse ve 
1 O lira ağır para cczaınna mah· 
kum edilmişlerdir. 

§ KÖMÜR ldAVZASINDA iS
TiHSAL - Kömürcülüğümüzde 
mühim bir inkişaf hareketi görül· 
mektedir. Zonguldak havzasında 
1930 senesinde haziran nihayetin· 
de 6 aylık istihsal3.t 776.000 ton 
iken 931 de 791.000 tona, 932 de 
732.000 tona, 933 te 857.000 tona 

Sovyet Rusyanın yeni Türkiye 
elçisi M. Karahan, ayın on doku· 
zuncu cuma günü şehrimizde bu
lunacaktır. Varşova ve Bükreş 
tarikiyle ekspresle şehrimize gel· 
mekted:r. 

M. Karahan buradan doğruca 
Ankaraya gidecektir. 

Sovyet Rusyanın yeni Türkiye 
elçisine, lstanbulu evvelce ziya· 
ret ebniş olan M. Polokof refakat 
etmektedir. 

Kaçak eşya 
Limana gelen Romanya bandı· 

~alı Prenı Marya vapuru ,kamarot· 
)arından Leonidanın harekatı mu· 
hafaza memurları tarafından §Üp· 
heli görülerek üzeri aranmıf ve 
yabancı içkiyle bir çakmak bulun· 
muştur. 

§ Ayni vapur yolcularından Mi· 
hal kızı Polharyanın üzerinde mu· 
hafaza memurları tarafından ya· 
pılan arattırma neticesinde bir 
kilo İpekli kumat bulunmu§tur. 

§ °[arabluı Şamdan gelen tlgar 
vapuru kamarotlarından Osman 
efendinin eşyası muhafaza me, 
murları tarafından aranmış ve İ· 

pekJi ıehpa örtüleri ve kadın ço
rapları bulunmu~tur. 

Modaya. tramvay 
Kadıköy tramv.aylarının Fener 

bahçe ve Modaya kadar uzatılma· 
işi bitmek üzeredir. Yeni hattın a· 
çılma merasimi 29 teırinievvel 
Cumhuriyet baınrann ,günü Kadı· 
Jiöyünae Altıyol ajzında yap Ut· 
caktır. 

Avusturya elçisi de§fşiyor 
Avusturyanın Türkiye elçisi M. 

Kari Buhberger, Avusturyanın 

Tahran elçiliğine tayin edilmiştir. 
M. Karl Buhberger dün Anl<a· 

radan lntanbula gelmiştir. Ya· 
kında yeni vazifesine gidecektir. 

•nıımnnımmnmııınmıımmıımııtıı••antn111ıllft111mınnnmmmıın1111111aamt11msın• 

ve 934 iptidasından haziran sonu· 
na kadar 1 milyon 55 bin tona 
yükselmiıtir. Geçen senenin 6 a· 
yına nazaran havzanın istihsalatı 
198.000 ton yani yüzde 23 ten faz. 
la çoğalmı§tır. 

§ MAARİF VEKALETiNiN 
MÜHiM T AM1Mt - Maarif Ve· 
kaleti, Maarif müdürlüklerine mü· 
him bir tamim yapmış, köy mek· 
teplerinde ve ekalliyet mekteple· 
rinde okuyan 1 O - 15 yaı arasın· 
daki talebenin boy ve ağırlıkları· 
nın ölçülerek bir statistik halinde 
gönderilmesini bildirmittir. 

Maarif Vekaleti bu statistik· 
leri fırka grup una. vereck, ve gru• 
pun f ev kala de bir toplantısında 
ilk tedrisat meselesi görüıülecek· 
tir. 

Gümrük hafl\illları - Bundan son
ra Gümrükler baımüdürlüğü tarafın • 
dan yaptrnlmıı olan bir biçimdeki el· 
biseleri gi:Ymeğ~ mecbur tutulmu§lar· 
dır. Bu elbiseler kahverengindedir ve 
yakalannda hamallann bağlı bulun • 
duğu gümrük idaresi ile numarasını 

havi marka va'l'dll'. 

Gümrükte imtihan - latanbul 
gümrüklerinde on iki lira mna§ln ça • 
lıımak üzere alınacak yedi memurlu· 
ğa elli dört talip çıkmış ve aralnnn • 
da bir müsabaka imtihanı yapmııh. 

Gümrük baımüdürü Seyfi ve gümrük 
tatbikat mektebi muallimi Methi Bey
lerden mürekkep bir ltomisyon tara • 
f1ndan imtihan evrakı tetkik edilmek
tedir. Neticenin Perşembe günü belli 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Kral Aleksnnar ile M· . 
katli üzerine Fransa hükurneb 
bir buhran geçirdi. Sebebi, ·~ 
kralın ziyareti esnasında zabi • ~ 

• ak 'd· .. t k _ı,:.ıerı 
zamı t ya ı gos crere aao.~ 
lcri çok derin olacak had• 
cinayetlere imkan bırakrn~ael ( 
geldiği halde, bu hususta biri' 
ıcldik göaterme~dir. Sil~ 
ıeklik olmasaydı, belki bu ~ 
nnyet vuku bulmaz ve A vru .f 
yaset cephesinde kapatılına•~, 
knsız bir yara açılmazdı. .. 

• • göl Fransa efkarı umumıyeıı, , 1' 

ge\•ıekliğe karıı galeyan et~ IJ' 
alini azami ıiddetle gös-terd•· ~ 
det ve infial kasırgası karflfııı 
lekette emniyet ve asayi§U:rl ~ 
olan Dahiliye Nazırı M. Saro S
inden çckilmeğe mecbur oJdll 
alakadar memurların hepsi d~ 
muameleye uğramıılar, hatt• 
Fran11z hükumeti ·mühim '°e 
bir &aruntıya uğramııtır. 

Hele Manilya haileıinin 
dan ve canilerin sahte pa,. 
Franıaya ginniı olduklan • 
tan sonra Fransa efkan 
büsbütün hiddetlendi. Çünkiİ tt' 
port dediğimiz vesika, kanii , 

ve masum İnsanlann hareket b 
tini tahdit için değil, her ,eyde' 
ve her şeyden fazla canilerİllf 
ve tehlikeli un•urlann kollarııt' 

• t 
ya sallaya dolaımalanna -ve 11 

yerde tasarladıklan cinayetle~ 
etmelerine mani olmak için h ~ 
mı§ bir ıistemdir. Bu ıiıtcın, 
ıeriyete, kalil bir akalJiyet 

zahmet veriyor, İnıanlnr, rnii 
taarruzdan masun kalmak ;;,/ 
pasaport taııyor, pasaport 111 

)erine tahammül ediyor. 

O halde Pasaport taınnaoJtlı 
port muameleleri yapmanııı 
her ıeyden evvel ıüphe!i ye~ 
eıhası takip etmek olduğun• ( 

aaportlnrı tetkik ile mükellef 01~ 
" bı.~au: ·ı.- L-........... _.:ı. 

1 
-·~ 

göstermeleri, bu müessescııJ" 
mak hikmetini kökünden 
bir mahiyet alır. 

Bu sebepten dolayı Fraatd, 
umumiyesi bir takım ,ınÜ • 

Fransaya sahte pasaportla . ~ 
ve tüyleri ürperten bir cirı1off!', 
kip etmeleri yüzünden azaıstl 
ve infinl duymuı ve bütün " 
mesullerin hesap vermeleri 
11rar etmiıtir. ~ 

Buna karıı Fransa hük ."';~ 
bir çok tedbirler almıt ve bu ,,... 
)una koymak istemiıtir. 

Onun için Fransa hükurnetİ 
bir buhranı kabinede tadiJit 'f' 
la atlntmrı bulunuyor. _,., 

öme7 

Sebze hali 
Kerestecilerde yapılıaıl ~ 

Cumhuriyet bayramında . 
resmi yapılacaktı. Fal<•t ~ 
bitmediğinden açılma re•°'f 
huriyel bayramından ıorı~, 1 

mıştır. lntaat sekiz ay d• 11-

cek, halin arka kııımlarJıt 
ardiyeler yapılacaktır. 

Yolculara kolaylı~ 
Türkiyeye gelen •• 1colll 

gümrük muamelelerinde ;il 
.. t k • • 1 · ve1' gos erme ıçın ma ıye 

h ••• rafından her seyya ın P •1ıe da yazılı olan para mik~11.r11~ 
rar. vapura binebileceiı •1,1,ıı 
yerlere hildirilmittir. ~ 

.. ·· v·· ,:ı k' . -eleJet gumrugunue ı mua ... 
sase göre yapılmaktadır• 

CiUmrUk memurları •t 
İstanbul gümrükleTİ ıtJ 

rı arasında yapılacak ~·;::, 
tirme ve yardım sandıgı. ıı' 
namesi gümrükler ve .'; 
vekaleti tarafından taıd• 
tir. Gümrük bat müdürÜ , 
dan busandığın talim~ 
zırlanmaktadır, 



~nnrs _ 

l'tFRIKA 

Sab~hİ~yin mabede ilk gir;;,ı;;ı;~ 
(Firikya)ya Kral intihap edilmişti 
~ ~~~~· ----------~~~~ 

rt t~kerlikli arabayı ilk önce Firikyalılar icat etmişlerdi. (Midas)ın babası, 
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VAK/1 zn 1efrikası: 79 ~~~~~~~~~ .. -
Olüme SusalJan Gönül 

- Ölmeden evel onu görmek 
iıtiyorum. 

- Gene mi ölüm? ... Yaramaz· 
lık, çocukluk ediyoraun Şahende. 

Yazan: Selami İzzet 
Biliyordu, Celili sevmemezlili 

edemiyecekti. Hayır, onu her feye 
ve herkeıe raimen sevecekti. Sni 
yordu da ..• 

Batı gene yastıklarına düttü ve 
için için inledi: 

"- Ne yapacaiım?. Ne yapma .. 
hyım! .. ,, 

l)i " kendi öküz arabasını ( Zevs ) mabedine getirmişti 
~>iik r~ Ermenistandaki valiye ıl- ....... :.-.: -Ci;. ! ":> .... r= f da (Gibel) id i. (Gibel) Ayaslağ 
'i bildi ır ~rdu göndererek haddi- , · · ~ (: · · - ' 1 mabudesi (Diyaııa) ya benzerdi. 

, Mnıye karar vermitti. ı Onun kadar rahim ve ıefik idi. 

- Peki canım, mademki da· 
rılıyorsun bir daha ıöylemem ... A
ma hastayım. Cavidi gorursem 
daha çabuk iyileıeceğim ıanıyo • 
rum.. Eakisi gibi, mesut olduğum 
zamanlar gibi, sizin aranızda o· 
lnyım istiyorum. 

Celil karısının bu ısrarı üzerine 
gene enditeye düttü: 

- Şimdi meıut değil misin? 

Bu hareket Celili uyandınp göz .. 
ferini açtı. Şahendenin açık gözle· 
riyle kartı karfıya geldi. 

Kalktı. Karısının derin ve aami
mi bir §efkatle gene boynuna sa· 
rıldı: ~ liele bir Babile döneyim.. 1 ı. Kullarım himaye ederdi. Kendi· 

l)·}''Pacağıını bilirim. 1 111 ne uzanan elleri diğer mabutlar • 
ırordu. 

" \ dan evel görürdü. \ 
Utr" 

tlrik ~ Ja.rki Ermenistan üzerine (Gibe]) in Diyonizos isminde bir 
>otd:' ıla.rı ıaldırmayı dütünü- oğlu vardı. Firikya rahipleri oğ· 
~lldek· Halbuki Suriye ve havali- )unun doğumu için ıenlikler, ölü· 
·~~: ... Ernıeniler de Frikyalıları mü için de matemler yaparlardı. 

tı· ga. çalıııyorlardı. jl Gök mabudu (Zevs) e Firikyalı • ı._ ıne t 1 
'4!1 <>ld ... ~aı eden her feyin al· ı' lar (Bagayus) derlerdi. Yağmuru 
loı-ıırıı uıu ıddia edilen Midas'm ' 0 yağdırır, fırtınaları, kasırga· 
·~iy lrı Diri ile boy ölç.ütecek J ları 0 koparırdı. Deniz yolculu· 
de ~~~e değillerdi. Fakat, hepsi ğuna çıkanlar evveli (Bagayus)a 
)l)111 

1 
'Ve ıiyaıetle uğraımıyan ibadet ederler, ondan himaye 

di, t l\'cı~ıkla geçinen kimseler· dilenirlerdi. 
'il :ıehrıılerin teıiri altında kal· Firikyalılar adaleti de çok se· 

il'- .'. kiimdular. k"' • "F verlerdi. Meseli bir ö uz veya zı· 
f ~Otd· ltıkya hükümdarı olan re.at aleti çalan hırsızı idama mah• 
~~1 ·~".) basit bir adamdı. · kum ederlerdi. 
litıd .. t etın battan bata cahiller Porsepolis sarayının muhteşem di_' h h " k ı Hırsızlık hem ayıp, em güna 
tl~~d a ınasmdan müteeısir ol.. rcklcrinden birinde (Dara) nın tah • 
d · 1• Z t k d" · d b" tında oturwıu b<>örülüyordu. sayılırdı. ilf k. • a en en ısı e ır teıa· :ı 
l1ı. ·..:rı olarak hükümdar olmut· yemin etmek en büyük taha .. 

l~~İYaı bir ıün tarla11nda 
tııtıa rken öküzlerin boyundu -
~O'~ri~ bir kartal kônmuştu. 
111t ~ "' -bunun her halde mühim 
~'ltt. ' alamet oldufunu anla .. 
''.lıte .~abetlere kotmak üzere 
dUf ttt.rrerken ıüzel bir kıza tesa-
0ltı-llct,, Garip bir tesadüf eseri 
de ı-u hu kız da hem büyücü, hem 

)' t ,_. • • 'd' " a.oırcısı ı 1. 

Midaı geçti. Midaa daha betikte detti. Bir insanın yeminle temin 
uyurken karıncaların aizına buğ· ettiği iti kanun temin edemezdi. 
da:v Ye kut1ann ıüt getirdikleri ri· Dört tekerlekli arabayı da ilk 
vayet edilirdi!. Kahinler bunu defa Firikyalılar icat etmişlerdi. 

(Midaı) ın büyüdüğü zaman çok Bundan eve\ bütün milletler iki te• 
zen•İn ve uğurlu bir adam olaca• kerlekfi araba ile nakliyat yapar • 
ğına hükmetmiılerdi. lardı. Bu suretle çok sıkıntı çeken 

t ~Otd" 
ı: 1Yas meseleyi kıza 

Bir müddet sonra Midas büyü· milletler, dört tekerlekli araba • 
düve mabut (Diyonizos) un lut .. · nın icadından sonra Firikyalılarr 
fona mazhar oldu. Mabut kendi· daima hayırla, takdirle anmağa 
sine öyle bir hassa vermiıti ki, Mi· baflamıtlardı. 

anlat • daı neye dokunursa altın olurdu! (Devamı var) 

l ....... 8' 11 .. .. d b' d f b"l "\l'tl) .. oınrum e ır e a 1 e 
deıı tle !0rınedim. Bu hayvan ben· 

)(1~: 11lİYor? dedi. 

Hatta (Sarahat) nehrinin kum
larının tamamiyle altın oluıunu 
da Midasın bu nehirde yıkanma· 
sından ileri geldiğine atfederlerdi. 

Midas Firikyalılarca pek me§ • 

Museviler cemiyetlerini 
birleştirecekler 

- Mesudum.. Ama öyle batı· 
ralar vardır, ki insanı teselli e .. 
der. 

- Peki, Cavide henem tel· 
graf çekerim ve ondan ıonra 

da bir daha onu yanımızdan ayır· 
mam. Memnun oldun mu? 

Çocukça bir sevinçle: 
- Çok memnun oldum, dedi. 
Celil onu sevip okıadı, sonra 

~ c.şmı yastığa koydu. Bir elini tut• 
hı: 

- - Haydi, artık uyu. 
Şehende minnettar gülümsedi, 

gözlerini yumdu ... 
Celil Şahendeyi öperken, onun 

kendisini öpmediğini, oktamadı .. 
ğını f arketmedi. Şahendenin için· 
den: 

"-Yalancı! Yalancı! .• Yalan 
ıöylüyorsun. Söylediklerinin hiç 
birine inanmıyorum,, dediğini sez• 
medi. 

Şahende artık her §eyi biliyor -
du. Her §eyi öğrenmi§ti. Celilin 
mazisine yabancı değildi artık. 

Kötkten çıkbktan ıonra, imza.· 
sız mektupta yazılanlarla hepıini 
yaptı. 

Yollarda adeta koftu. Sahile 
geldi. Kayalıklara indi. Dar pati • 
kadan tırmandı. Yüzü koyun yere 
yattı ve nefes almadan, Celil ile 
Nesrinin bütün konuftuklarım duy 
<lu. 

- Nasılsın canım? .. Daha iyi • 
sin ya? 

- iyiyim, çok daha iyiyim ... 
Sen ne mükemel bir doktorıun Ce
lil... Benim için en kuvvetli devayı 
buldun Celil: Aık, senin aıkm be
ni tedaviye kafidir. Baıka ilaç, 
baıka doktor istemem ... Atkın ki.· 
fi. Aşkın bana en büyük deva. 

Celil, gayri ihtiyari geriledi. ' 
Ah bu kelime!.... Bu kelime!. 

Bu kelime dudaklarını yakıyordu. 
Fakat bu kadını, bu biçare 

mahluku ömrü oldukça böyle al • 
datacak mıydı?. Bunu yapabile· 
cek miydi?. Canavar bir lıaydut 
bir cellat gibi, son nefesini ver • 
meğe uğra§an kadını boğazlıya• 

cak mıydı? 

Hayır bunu yşpamazdı. Böy· 
le davranamazdı. Susacaktı, at· 
kın yalanını söyliyecekti. En gÜ• 
nah11z yalanlar, bu yolda ıöyle· 
nen yalanlardır. 

Gülümıiyerek Şahendenin aaç· 
larını okıadı: 

- Mademki ıenin en büyük 
devan benim qkımchr, iyilefeCe" 
iine neden tüp he ettin? 

Şahende öyle bir heyecana ka• 
pıldı ki az kalsın aırrını ifta e• 
decekti: 

- Seni ıeviyorm Celil... Seni 
çok aeviyorum ... Bir ıevdifim aeo 
varsın ... 

- Ben de seni seviyorum Şa· 
hende... Seviyorum .. 

'S 
tıl'ctk el\ çok yakmda 

J)· ••n ! 
hükümdar burdu. 

Kendisinden sonra gelen hü .. 
kümdarlardan biri, Midasın namı· 
nı ihya için, Sakarya nehri civa· 
rında (Genltet) mevkiinde (Yazı· 
it kaya) namiyle büyük bir mezar 
yaptırmıftı. Bu mezarın cephesi 
halı taklidi iılenmitti. Mezarın ci· 
vannda birkaç kral mezarı daha 
vardı. 

lzmirde mevcut musevi cemi .. 
yelleri adetlerini azaltarak bir 
çoğunu tevhit etmeğe karar ver • 
mitlerdir. Bu maksatla vali mu· 
avinliii nezdinde muıe'ri cemi • 
yellerinin idare heyetleri kadınlı 
erkekli bir toplantı yaparak bu 
husus etrafında görü§meler yap • 
mıılardır. 

Çektiği iıkenceyi, duyduğu aza• 
bı ömrü oldukça unutmıyacaktı. 
Nasıl olmuştu da yüreğine inip öl· 

• • f 
memıftı .. 

Nesrin kötke ıiı·dikten sonra Şa 
hende deli gibi koımağa bqlamıt 
tı. Yağmur altında koımuıtu. Ko • 
casındaA evvel kötkte bulunmak 
istcmitti. 

Şahende gene boynunu büktü 
ve içinden inledi: 

L t •.terek k nd' . . l' ... 
"Qu} e ısını zevce ıge 
' . etıııeı· . . . G d. \iıı\ino ını rıca ettı. or ı· 

t~ bu h raoB11 .. eü ıhr shrrdıd 
~'tlı ~erden pek ziyade hoı • 

l', l · ekrar köyüne döndü. 
\. r "••ne. . . 
,y t i ·ı ııttı .. 

tı e nı.... ~ 1 ... • 
-siUı o maga geçmce 

~· ~r'dan ı,· 
'!ikl'lda . traz zaman geçince 

~itti. bır karı§ıkhk zuhur et· 

1'lhil\} 
. ' 1 .. er ahaliye: 
'ıltiıı_J>Sındı~~en birini kral olarak 

I)· e ınız ! 
lYorlard 

~ ~ .. lk &t ı. 
ı,}' ı,- . Alından kral seçmek 
""° ır ıı d "''ld' 

1. ~lh· l egı ı. 
ıft ın erd b' . ' huı en ırı halka ıu tek· Undu· 
(~' StthahI. · . 
, t"ı) eyın ılk defa kimin 
t, () L l'tla°bedine gitt" .... •• ··1·· 

IQ't) • , ıgı goru ur -
" Cotd' ıntıhap edilsin. 
"()kt 1 Yaıı b' \~ U. O n ır feyden haberi 
'\b'-ına. b~bah lıerkesten evel 
~ ~'l!biır ınerek (Zeva) mabedi-
1~1flı, 1

' Mabet lcapııı henüz 

d '"'bed ~ e 0 ıab h ~ t\'e} k' a Gordiyaıtan 
~~ di>'lı11t ıınse ıelınemitti. Halk 

, erken o•}d' i" . ,.._. od k •"" ı ım göre· 
~'ttı n end' · · · ıaını kral intihap 
~ .. di,._t 

•n IOnra Yerine oğlu 

Midaıın ölümünden evel söyle· 
diği: 

"Tali kuşu hahama nasıl kon
muşs:ı, bana da öyle kondu. Ya· 
nn size de konacaktır. Fakat bu 
kuş her zaman hiikümdarhk habe
ri getinncz ... Hazan da ölÜm ha
bercisidir.,, '( 1) 

Firikyalılar cehalet içinde ya· 
§arlardı. Dinl~ri gayet basit ve 
hissiyat üzerine müesaesti. Firik-

Mustafa Enver Beyin 
heykeli 

lzmirin yarım asırlık nıethur 
hekimi Dr. Mustafa Enver Bey 
öldükten ıonra lzmir belediyesi, 
caddelerden birine merhumun a • 
dını vermif, bu caddeye doktorun 
bir heykelinin de dikilmeıine ka • 
rar vermitti. Heykelin İstanbul • 
da heykeltraf Ekrem Hulusi Bey 
tarafından yapılmasına bati anıl • 
dığr lzmir belediye reisliğine bil • 
dirilmiştir. 

yalılar (Amaı) mabudeıine ta· • 
parlardı. Bu mabudenin diğer adı Türk Ginekoloji cemıye-

(1) Gordiyas hükümdar olduktan 
sonra, bu lütfün hatırası olmak üzere 
(Gordiyon) §ehrini tesis etmişti. Şeh
r in mabedine arabasını koymuş ve ta
lih kuşunun konduğu boyunduruğu o
kadar sıkı bir iple bağlamış ki. o de • 
virde hiç kimse bu ipi eliyle çözeme· 

miJti. 
Kahin : "Bilahara bu ipi kim çö -

zerse, Asya ya o h akim olacaktır 1" d
mişti. İşte biraz sonra (Büyük !sken
der) in kılıcı ile sözmck iatediii (Gor
diyon dilğüinü) budur. 

. tinde yeni idare heyeti 
Kadın hekimlerimiz tarafından ku· 

rulan Türk Ginekoloıi cemiyeti, yaz 
tatilinden sonra ilk toplantısını CağaJ. 
oğlunda Etibba oda11nda yapmı§ ve 
yeni idare heyetini seçmiıtir. 

Birinci reisliğe Kenan Tevfik Bey, 
ikinci reisliğe Refik Münir Pa§a, Ali 
Esat Bey, umumi katipliğe de Al.met 
Asım Bey intihap olunma§tur. Ce • 
miyet eskisi gibi her ay toplanhl:ırr • 
na muntazaman devam edecek ve ka· 
dın hekimliğini alikadar eden fenni 
meselelerle me§ğul olacaktır. 

Ayağının nasıl kaydığını, bü • 
yük bir hendeğe nasıl yuvarlandı· 
ğmı bilmiyordu. Yalnız bildiği bir 
şey vardr. Yağmurdan elbiesleri a• 
f.ırlaşmış, batı dönmüı, gözleri ka• 
ıarmıştı ... 

Şimdi, sahte hir uyku ile gözle• 
rini kapamıt yatarken zihninde 
tekrar ediyordu: 

"- Yalancı! Yalancı! .. ,, 
Şafak ıöktüğü zaman, Celil u • 

yuyakalmıftı. Batını yutıiın bir 
ucuna dayamıı, iki büklüm uyu .. 
mutlu. 

Şahende doğruldu, uzun müd .. 
det ona azap çektiren adamın yÜ• 
züne baktı. Ne iyi, ne munis, ne tat 
h bir yüzü vardı. Bu adamın fena· 
Irk elmeıi mümkün müydü? 

Celil, Boğazında düğümlenen 
hıçkırıkları güç zaptediyordu ... A· 
ma buna rağmen haykırmak, kal • 
bini kanatan de~leri bağırmak, o· 
na ruhunun azabını anlatmak arzu 
sile yanıyordu. 

Onu tehdit ebnek, ona yalvar· 
mak istiyordu. 

Ona linet etmek., onu affetmek 
istiyordu. 

"Yalancı!.. Yalan ıöy]üyor • 
sun!..,, 

Celil ili ve etti: 
- Bak yoruldun ... fazla lionu· 

§uyoruz... Doktorun tembihlerini 
unutuyoruz... Şimdi neredeyıe 

doktor gelir .. 
Biraz sonra ihtiyar doktor gel· 

di. 

Daha kapıdan girer &irmez haı· 
tasının yüzüne baktı: 

- Hınun! dedi ••• 
Celil yav&§Ça doktora •ordu: 
- Nasıl buldunuz? 
Doktor ba9ını aalladı: 

- Hanımefendi, lizım olduju 
kadar istirahat etmemiı. 

Şahende aüldü: -= 

- Hiç değil doktor, öyle çok 
uyudum ki ••• 

Doktor parmağını uzattı, ıe~ 
kadının alnına değdirdi: , 

- Öy1eyıe buraıı 11yumuyor. 
Celil dedi ki: 
- Ben ıeceyi onun bqucunda 

ıeçirdim doktor. ç.ok rahat uyu. 
du .. 

- Öyle olıun ... • l • 

- Şahendeyi soydu, aöiıünü 
dinledi. 

- Ökıürüyorıunuz? 
- Evet .... Ama çok deiil. 

'(Devamı nr): 





bir cinayetin sonu 

tansada anasını baba
sını zehirliyen kız 

JKTJBASLAR: __.......... . ···--
Teknik 
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Iran - Büyük Britanya 

:~k rnahkU.m olan kızın, şahit olarak 
enıeye gelen annesile karşılaş-

Cümhuriyet Bayramı içinTÜl".kİye• 
nin bir tarafmdan Ankaraya ıelecek 
olan ııençleri, hocalan ve miıafuleri 
Ziraat Enstitülerine ıötünnek İlter • 
dim. Enstitülerimiz, teknik asnnm 
Türkiyedeki sayılı eserlerinden biri • 
dir. 

Bu eıer, Cümhuriyetin vatan top • 

rağına kartı sarsılmaz göven ve sev • 
ııiıini temsil ettikten batka, ıarphlat· 

Basra körfezinde halli 
lizım meseleler varsa •• 
Bir lngiliz gazetesinin lngiltere -Iran 
münasebetleri Üzerinde düşünceleri 

Sıın nıası çok acıklı olmuştur 
dan on d"· e ~ ~b ortay evvel Fran· 

1\ asını ve a h' ı· "' b nasını ze ır ı -
·... u zeh· l d . '<l~ııe ır eıne e babasının 
'°lttte Nıe~ep olan katil kız 

oJd ... ozıere'in idama mah • 
, Ugu 
>1, tı • Yazılını~tı. idam ka- 1 etıceı d, 1c • enen ınuhakeme es· 
'ın atıl kızın, şahit olarak 

eye l 
ltıt.ı ge en annesiyle kar -

Fl°lıı 1 
S<>k acıklı olmu~tur. 

'
i" ıız oa.zet 1 . • d' .... 
o.ıtlt •• ~ e erının ver ıgı 

No ~ore, mahkeme reisi Ma-
ııere ın·· f'k b' ld bi ' Uf ı ır va e ve 

~bel>~ zevce olduğu halde ban· 
~, erden dolayı davacı ola

ıı htt ~ çıktığını ıorduğu za -
ttı tha.ht !kadm, evvela yü

trıa.t .. -ı liik ~1 ortusunu kaldır -
it tek •esle söz söylemek 
~e b k k1 d b ldama mahkum olan Violette Noziere tlffalc ıç m ar an una 

'Öyle 0!a.ınamıı ve sonra tun
' b llııttir: 
•öy~taya, kızınım aleyhinde 

th bir ~~ek için geldim. Ona 
; 0 ll 1n ve garaz beslemiyo· 

Un CÜrüm ortaklarını an -
l'e 

lttı tlt'· 2:a.vallr kocamın batı -
ttte,.lidaf a.a ediyorum. 

l ıt:: 
'~tt •"'IJ.Ü Neuvy - ıur - Loir' e 

lta~l' bedecekti-k. Viyolette de 
'\,' d'o~onun hemtireıile Sah· 

n
1 

W:,:"'1 da. ... e gidecekti. Kocam 
!~,~~ iJ?t'U. olup olmadığım an· 
~ ~ill tre l>olitora telefon et -
I~ 1111 ~a.ğıya indi. Para çan· 
O ~dl tıda unutmu§tu ... ,, 

tı~· tlt N . . ff .. • 
11ı11j •• ozıerın tere uata gı-

t • tor.. · · ·· ·· '- ı_ ( ısitı --n reııı, sozu ~ısa ges· 
' 1\ f\lnu sorınu,tur. 
lllt s .. ~truz o sabah sizden yüz 
lıt b~1fh. Kız, elbise dola· 

t 
1~ de bin franklık bir 

' li' dığını iddia ediyor.,, 
hitı fr'Yır, bunun aslı yoktur. 
d~ \t ltıgı ben kemerimde ta -

dlttı.~ an~k gece yatarken çı· 
\te f! Sız yüz frangı ararken 
~ld~rulll'd imzalı mektuplar 

t\ L • kızım eve döndüğü 
" ~endi . ....... v· sıne dedim ki: 
? 1Yol tt b · )r il e e u mektuplar ne· 
aa.. "turn k·· "k "'Qll h • uçu yavrum, 

- Madam, sizi yatağa uzan -
ınıf ve soyunmuı bir halde bul -
mutlar? 

- Ben yere düpnü§tüm. Ken· 
dimi kaybetmiıtim. Kendim ıo· 
yunmadım. 

- Siz zehiri içmek için tered
düt ettiğiniz zaman kızınızm: 
"İçseniz a, yoksa sizi zehirJiyece
ğimi mi zannediyorsunuz?,, diye 
aordğu doğru mu? 

- Maatteessüf doğrudur. Hat· 
ta babası ona cevap vermiş: "Ha· 
yrr zannetmiyoruz, küçük kızım, 
senin o kadar sukut edeceğini zan 
etmiyorum.,, demiıti. 

Madam Nozierin bu ifadesi 
mahkeme salonunda büyük bir 
heyecan uyandrrmıf. Bundan son· 
ra katil kız Violettein, ba
bası hakkında söylediği iftiralar 
tekrar mevzuu bahsedilmek isten· 
mittir. Violette, babasınm ken • 
.disine daima açık saçık resimler 
gösterdiğini ve fena yola sevk et· 
mek istediğini iddia ediyordu. Fa
kat mahkeme reisi, herkesçe ma
liim olan bu meselenin tekrar or· 
taya atılmasına lüzum olmadığmı 
söy lemittir . 

Bu aralık Violette, ayağa kal· 
karak: "Anne, anne!,, diye bağır· 
mıttrr. Madam Noziere kızına 

doğnı dönerek demittir ki: 

tırmakta olduğumuz müeueselerimiz 
için, her bakımdan, müstesna bir ör

nektir. Ne yaparsak yapalım, hepsini 
en ileri teknik ve tecrübelere ıöre 

ayar t"deceğiz. Müesseselerimiz ancak 

kendi ihtiyaçlanmıza yetecek kadar 

küçük olabilir: Fakat hiç birinde ıe· 

riliği kabul edemeyiz. 

Esvap ve teırifat deiiıtiren tanz.İ· 
mattan doksan sene sonra dahi, Ol • 

manlılar, muayyen bir :teknik seviyesi· 
ne vannadıkça, Türkiye için garp me
deniyetine uymak mümkün olamıya • 
cağını anlamadılar. BüyÜk tekniğin 
ancak frenklere vergi tıbsımlr bir ıey 
olduğunu zannettiler. Toprak ve köylü 
yüzüstü kaldı; bankalardan en basit 
köıe dükkinlanna kadar, bir mernle • 
keti ve halkı iıleten ne varsa, hepıi 
Türklerden gayrisinin ellerinde kaldı. 
Oımanlılar, yeniçeriJikten kurtulduk· 
tan sonra, vicdanlar ve kafalar üstün· 
de korkunç softa baskısı batladıit l'İ· 
bi, tam A vrupalılaıbldannı zannettik· 
ten sonradır ki, hakiki hakimiyet un· 
surlannın hemen hepsi Türk milleti • 
nin elinden çıktı. . 

Bu asırda hakimiyetler, ileri kül· 

tür ve ileri teknik hakimiyetleri de • 

mektir. Ordumuzun vasıfları nuıl 

bunlarsa, en uzak yerdeki Türk tar -
]asının vasıflan da bu olacaktır. Zira
at enstitülerinde kara toprağın mede· 
niyeti hazırlanmaktadır. 

"Near East,, yazıyor: 

Her ne kadar lran hariciye na· 
zırı Seyit Han Kazemi Cenevrede· 
ki itinin müıtaceliyeti dolayısiyle 
Londrada yalnız iki gün kalabil -
mit ise de Britanya hükumetiyle, 
beynelmilel münasebetlerin esa11 -
nr tetkil eden tahsi teması temine 
muvaffak olmuıtur. lran ile bü -
yük Britanya modern nakil vası • 
talarının terakki etmi, olmasına 
rağmen coirafi bakımından bir -
birinden oldukça uzaktır. Bu u • 
zaklık, bir memleketin diğeri için 
meçhul bir toprak olacak derece • 
de değilse de, iki memleket hal • 
kının tam bir !ekilde anlaşmasını 
tehir ediyor. İran ile İngiltere a
raaında en büyük ayrılık, mat
buat sistemindedir. Büyük Bri· 

tanyada matbuat, verdiği malu • 
matın meıuliyetini kabul eden es • 
ki bir müeaaeıedir. lranda mat -
buat yeni rejimle beraber yeni • 
den ite batladı. Iran sanayiinde 
ve ziraatinde olduğu gibi matbu· 
ctın da hükumetten yardım gör
mediği takdirde cihan standardı
na yetitmesine imkan yoktur. Bi
naenaleyh İngiliz matbuatının ne§ 
riyatrndan, lngiltere hükUmetini 
mesut tutmağa teıebbüs etmek l· 
ranlılar için ne kadar manasız ise, 
lran gazetelerinin hacmini ve sa· 
tışını nazarı itibara alarak lngil
terede bir gün bile yaııyamıya-

Büyük Türkiyeyi aönnek için köy

lere doğru bakınız. Türk köyiine, prp 

köyünün çahıma ve yaıayıı manzara• 

11 girinceye kadar, mücadeleınizin İs· 
mi, medeniyet mücadeleai kalmakta 

devam edecektir. Bugün hiç bir a&rp• 

1ıdan farkı otmıyan bir çok fikir ve hiz. Jtalya Kralı Somalı 
met adamlannın bir baba, veya iki •• t /ı k sini 
baba •tın kökleri köydedir. Geri kal- mus em e e k 
nuı olanlar, ilerlemit olanlann akra. ziyaret edece 
balandırlar. Zeka ve kabiliyetlerimi • 

caklan mülahazasiyle onları kıy • 
metsiz addetmek te lngilizler için 
saçma bir dütüncedir. 

İran hükfunetinin .Londrada , 
.tngiltereyi iyi tanıyan bir ıefir bu
]undurmuı ve İngiltere hariciye 
nezaretiyle doğrudan doğruya te
masa geçmesi, İngiltere - Jran 
münasebatının istikbali için çoı< 
hayırlı bir hareket olur. 

İngilterenin lrana kartı güttü· 
iü siyaset pek sarihtir. Ve lran 
hükiimetinin bunu inceden inceye 
tetkik etmesi her zaman için ka ... 
bildir. Her iki memleketin arzu • 
su Iranın tamamiyetinin daimi bir 
esas üzerine kurulduğunu ve mem 
leketin kuvvet ve maddi refah ıa
halarınla devamlı bir surette iler
lediğini görmektir. Eğer Basra 
körfezinde halledilmesi lazım gC: 
len bazı meseleler varsa bunlar da 
müstakbel hüsnü niyetle tetkik e
dilebilir. Çünkü Hasra körfezin· 
de yüz seneden fazla bir zaman • 
danberi yapılan inzibat, tenvir ve 
liman işlerini bugün elinde bulu • 
nan bahriye kuvvetiyle ölçebile • 
cek olan İran hükumetinin !imdi -
ye kadar bu itleri yapan devleti o 
sularda meşru bir alaka göster -
mekten menedeceğini ümit etmi -
yoruz. Her iki taraf tan gösterile
cek iyi niyetlerin memnuniyeti 
mucip bir anlaşmıya götüreceğini 
umarız. 

Şehir meclisine 
seçilen yeni 
azanın adları 

zin ham maddesi, Sincanköyiin san 

kerpiç ve ak tezekleri içindedir. Tür
kiyenin asıl itlenecek madeni odur • 

"Il Giomale d'ltalia,, yazıyor: 
ltalya kralı bu ayın sonunda 

-- (Baş tarafı 1 °1c• sayı l cımı .. dadrr' 

l mimisi avukat Esat 8. 30675, Va-
H int denizinde bulunan Soma ı 

kıt ne§rİyat müdürü Refik Ahmet 
Ziraat Enstitülerinin bahçeli yol • 

larla çevrilmiı beton ve taılan kartı • 

sında, teknik ginniı olan Türk kôyÜ· 

nün tabii manı;ara11nı cörür sibi ol • 

dwn. Türk milletinin yeni talii, 10 mil· 
yon mua11r köyü demektir. 

- Hakimiyeti Milliye -

müstemlekesini ziyaret edecektir. 8. 30579, doktor Ali Rıza B. 
Kral bu ayın 21 inde Catania li • 29951, muharrir Selami İzzet B. 
manmdan hareket edecektir. Bu 29873, Refika Hulusi Behçet H. 
seyahat bir ay sürecektir. Müs - 29502 reyle asli azaJığı kazanmıt· 

temlekeler nazırı ceneral De Ro • ı lardır. 
no krala ıef akat ey1iyecektir. Doktor Refik Münir Pata 27925 

Veliaht ta bu ayın ortasında Orhan Tahsin 8. 26974, eski umu· 
Sardinya adasını ziyaret edecek • mi meclis azasından Kemal B. 

Falih Rıflu 

. 25371, muharrir Neıat Halil 8. 
tır .. 
wı= ·------' =• 24845, doktor Hakkr Cenap B. 

Amerika da 
teıa.~ .. 'Vakit ıayet genç bir 

ac.ıc uf edecek ve ondan 
ile +. h olurıan bunu derhal 
., il er 

~·,, Ver, demiyor mu -

ı.. '"allı ka 
~·"" -.1111 dı~ rikkatle dolu o· 
, il' ta,,ll'~a. :n.sıhatini gayet acık
. )-!la d 1 tekrar etmit ve göz· 
l:le <le\'a 

0 
u olduğu halde söz • 

- Violette ! :Violette ! Seni 
dünyaya getirdiğimi..... Ye çok 
sevdiğimi hiç unutamıyorum. Fa• 
kat zavallı baban hakkında söyle· 
diğin teY.ler o kadar iğrenç ki!.,, 

Bir milyone
rin karısı 

yeceğini ilan etmittir. 24149, avukat lbrahim Şükrü B. 
Zabıta, kadının kaçırılmasına 23599, Hüseyin Kazım B. 23553, 

yegane tahit olan hizmetçi kadı • tüccardan Nemlizade Cemal B. 
nın verdiği ifade üzerine, !akil er 23332, askeri mütekaitlerden Na
hakkında, ip ucu yakalamağa mu· fiz B. 23272, ecza taciri Rama· 
vaffak olmuıtur. zan zade Cemal B. 23096 reyle 

......_ )) ın eQxıi§tir: 
Bir şaki tarafından 

zorla kaçırıldı 
yedek aza olarak seçilmitlerdir. · 

O gün Madam Stallin evine te-
F atih ve Beyoğlu kazalarında 

~· ~h-· d 
•
1
: ''Şa." 1 

a ilave ederek de-
lae "'et o g d . 
ı 1 ona b' . enç a am nıtan-
'· ~' lZı gelı' .. . . . ,,lllıl P gormesını 
ı~İıı o Uslu bir adam oldu -

\ l adam . 

rvtadam Noziere, muhakemenin 
.diğer aafhalarmda haur bulunma· 
mak için mahkeme salonundan 
dııarıya çrkarken katil kız hapis· 
hane gardiyanlarının kolları ara· 
srnda, gittikçe hafifliyen bir ses· 
le: 

- Anne..... Anne.... Anneci • ı-.. 0 d..... a. senın frengiden 
·~lll "tunu iht ğim! .. ,, diye bağırıyordu. 
''~ .,, ar etmeğe mec-
~ e, 
~ tt~a. be D 

İtd· lrıekt b n oktor Derou'n 
a 

1ai v u u ile beraber 
. ıı b· e fre . h 

Kuduz mu idi ? 
Bartın - Bir kaç gün evvel, 

küçük bir ev köpeği, orta mektep 
talebelerinden bir efendiyi sokak· 1 ~,L. it il&,,. ld ngı astalığına 

qlt" k l" o u"' . . 
l'~l'd 1 endi . gunu ıddıa etti· ta bacağından hafifçe uırmı§, er· 
'''> ~ ehnıle bardagw "- t · ·· d ··ı ·· t•• K" ~ 'n 

Louizville, (Hususi) - Ame • 
rika milyonerlerinden Berry 
Stell'in karııı, teırinievvelin on 
ikinci günü efkiya tarafından kal
dırr~mııtır. Şakiler kadının ailesi· 
ne bıraktıkları bir mektupta ka • 
dın icin kurtulut paraaı olarak elli 
bin dolar istediklerini ve belli bir 
yere bırakılacak olan banknotla -
rın zerine itaret konulmaması bil· 
dirilmittir. 

lefon montörü olduğunu söyliyen reylerin tasnifine devam edilmek-
b·ır adam gelir. Evveli hakikaten t d" B k 1 d F h e ır. u aza ar an ati te ne· 
telefon telleriyle meıgul oluyor • ticenin bu akşam anla§ı]ması i~ 
mut gibi yapar. Ondan sonra Ma- timali vardır. 
dam Stalli çağırır. Kadın gelin • 
ce, hemen ıaki üzerine hücum e
derek yere yatırır. Ondan sonra 
revolverini çekerek hizmetçi kıza 
kadını gözelce bağlatır. 

Bu it bitince Madam Stell' e bir 

çek imzalatmak ister. Fakat ka· 
dın bunu yapmaz. Bunun üzeri -

ne !aki kadını kucaklar afağıya 

indirir ve bahsedilen mektubu ev

de bırakarak kadını, kapının ö
nünde duran oto~<?bile k~yup gö· 
türür, 

SATILIK EV 
Fatih tramvay durak yeri ile 

Fatih parkı arasında tramvay cad· 
desine nezareti, elektrik tertiba
tını havi, yeni yapılmıı kirgir 

hane satılıktır. Görmek istiyenler 

her gün öğleden sonra saat ikiden 

altıya kadar içindekilere müracaat 
edebilirler. 

~ • a -KO· esı gun e o mu§ ur. opegı 

l du~~.aıı. k0caın .... .. . kuduz olması ihti.malinde.n şü~.he 
~ı ... \i, l!a.!ho Yatagın uzerı· edildiği için talebe tedavıye gon· 

"" -rq, -. ··•ı eUe • • 
' 1?. oeıı l>a.. rının arasına derilecektir. 

l'tı~ ~·ı l\endi gırdı.n: "Ne ol· Belediye, bu şüpheli vakadan 
1 
elllil'o:'1 l'l~sıl düttüğümü ı sonra, ha§~ bot köpekleri öldür· 

uın .,, me itine şiddet vermi§tir. 

Bu hadise gene Amerikada bü
yük bir heyecan uyandırmıttır. 
Madam Stallin babası da Ameri· 
kada büyük servetiyle tanınmış 
olan sanayi erbabındandır. Bu 
zat kızınm şakilerden kurtanlma· 
11 için, hiç bir masraftan çekinmi-

Fatihte Dürgerzade mahallesin· 
de Küçük meydancık numarauz 
hane. 



ipekliler 
Hayat nasıl geçiyor ?

Meyveler-Yemek meselesi 
Bursa, (Husuıi) - Bunanın 

göz kamattırıcı varlıklarından bi .. 
riıi de ipek kumaılarıdır. Burada 
dokunan İpek kumatlarla hamam 
takımları ve diğer pamuklu men • 
ıucat ötedenberi Bunanın töhret 
almasına vesile olmuıtur. Bu yüz· 
den ıehre pek çok paralar gir· 
mekte ve nice fakir aileler geçin· 
mektedirler. Mevcut ipek fahri· 
kaları içinde it bankasına ait ipek 
1ı fabrikaıı mamulatı görülmiye 
layıktır. 

Bu fabrikanın temeli sekiz sene 
evel Büyük Gazinin uğurlu elleri· 
le atılmııtır. Fabrikanın makine• 
]eri ıon ıistemdir. Ve bir Türk 
anonim !İrketi tarafından idare o· 
lunmaktadır. Şirketin müdürü 
bankacılarımızdan Rü,tü Beydir. 
Fabrikanın müdürü Fehmi ve mü· 
hendsi Ihsan Beylerin dalaletiyle 
her tarafını gezdim ve mütehaaaıı· 
larıl'l birer Türk olduğunu gör· 
Clüm. Yalnız (Apre) daireıinin 
tefi bir Almandır. Türkiyedeki 
fabri)<.alar içinde en çok cinı ku • 
mq çıkaran bu fabrikadır. Ku .. 
maıların kalınlığı ve güzelliği Av· 
rupadakilerin ayarındadır. 

F abrikarun bir kapısından gir· 
'dim, diğer kapısından çıkıncıya 
Jiadar hare yapan, kuma§ yumu· 
ıatan, germe ve ütü, alev maki
nesi, boyahane, farp makinele
rini ve Şemsa Hanımın idareıin· 
deki kimyahaneyi, boya ustası 

Hakkı efendinin işlerini, ihzar da
ireıini, apre dairesini, permutit 
ıu taıfiye cihazını ancak bir saat· 
te tamamlıyabildim ve kanter 
içinde kaldım. Burada birçok er· 
kek ve kızlar etraflarına bakmak
sızın çalışıyorlar. Mühendis ve 
mütehassıslar aağa ıola kofuyor • 
lar. Öbür tarafta da toplarla ne· 
fis kumaılar ambalaj yapılarak Is 
tanbula sevkolunuyor. 

Bursada hayat 
Sabah erkenden herkes işinin 

baıma lçoıuyor. Öğle vakti orta .. 
lıkta bir tenhalık oluyor. ikindi .. 
ye doğru halkın bir kısmı Set ha -
tındaki Şaban bahçeıine, bir kıı· 
mı belediye bahçesindeki saza, bir 
kısmı da Tophane bahçesine, di -
ğer bir parti de Kaplıcalara gidi· 
yorlar. Belediye bahçesindeki ıaz 
pek rağbet görmektedir. Asude 
liayat geçirmek istiyenler de hü
Jrilmet kar§ısmdaki kahvehanele • 
re, Setbatındaki gazinolara, Türk 
ocağı gazinoıuna ve Yeşil cami 
~araflarındaki kır kahvelerine git
mektedirler. Cuma günleri iıe U· 
Juaağa ve Mudanyaya. gidenler 
pek çoktur. 

En nefis şeftalilar sabahları 

halde (10) kuruşa ıatıldığı halde 
yemitçi dükkanlarında (20-25) 
kuruta alınabilmektedir. Halde 
bet kuruta ıatılan armutlar sokak 
başlarında yedi buçuğa ve kilosu 
yirmi paraya olan karpuzlar so .. 
kakta iki kuruşa satılıyor. 

Yemek meseleai 
Burada birkaç lokanta açıl

mıştır. Yemekler nefis ve ucuz· 
dur. Bilhaasa belediye tarafın -
dan belediye bahçesinde açtırılan 
tabildot yemekler 35 kuruşadır. 
Bunanın kebapları çok methur • 
dur. lıkender uıtanın kebapları 
iıe herkesin ağzındadır. 

Ragıp Kemal 

Merzifon yolunda 
sessiz bir köy 
Çorum, (Husuıt) - Birinci 

T etrin güneıinin f eniz ışıkları, u· 
zak yamaçların bozlatmıt tepe
lerinde, damla damla erir, etrafı~ 
kızıllığı karanlıklara boyanırken, 

"Y akup,, köyü, derin ve hüzün 
dolu bir boşluk içerisinde bucalı· 
yor?. "Ne bir ıes ve ne de bir ne· 
feı,, var. 

insan, bu, se11izlik, hareketsiz· 
lik içinde, gayri ihtiyari, İstanbul· 
da, gütültüyle yapılan mücadele
leri hatırlatıyor. Yakıt vakıt, kai· 
nılar gıcrrdamaıa, kazlar, ördek
ler ciyak ciyak haykırmasa, Ya· 
kup köyü, muhakkak ki, seasizlik 
rekorunu kıracak bir halde ola· 
caktır. 

Harman sonu 
Harman sonu, Y akupluları, kat 

kat sevinç içinde bırakmıf. Bir ek· 
mi,ler, Allah vermit; on almıılar. 
Almıtlar ama, gel gör ki, dertleri 
de firaklı. Bazı açık gözler, köylü· 
leri aldatıyorlarmıf .. Bet para et· 
mez metaları ile, saf yaradılıtlı in· 
ıanları soyup, soğana çeviriyorlar· 
mıf. 

Balkanları karış karıt bilen, a• 

rap çöllerinde ömrü geçmit bir ih· 
tiyar: 

- Cer hocaları kalktı ama, de· 
di, yerlerini bof bıraktılar? Köy 
köy gezen, sözüm yabana, alıcılar, 
ölçek ölçek arpaları, buğdayları 
bir kilo gaza, Tuza alıyorlar.,, 

Yakup köyUnUn mektebi 
Köyün güzel bir mektebi de var. 

60 köy yavruıunun bilgili inıan o-

larak yetiştiren bu, Mektep köylü· 
lerin okumıya verdikleri istekle 
yapı1mıttır. Kimi toprağım tatı • 
mış, kimi tatını get~rmiş, kimi a • 
ğacını bulmuf, Y akupluların yüz· 
}erini ağartan bir Gazi Mektebi ve 
Gazi çocukları türemittir. 

Soku taşı ilimleri 
Yakuplular 1 an barlarına bol 

bol indirdikleri buğdayları değeri 
fiyatiyle satamayınca - sakla 
samanı, gelir zamanı kavlince -
şimdi bulgur kaynatmıya ve döv • 
miye batlamışlar. Kaynatılan bui· 
daya "Hedik,, diyorlar. Hedikler 
güneşte kurutulduktan sonra Soku 
Taşında döğülerek Bulgur oluyor. 

Soku taşı görülmeğe değer ori· 
jinal bir man.zaradir. 

Bulgur döğülürken, genç kız ve 
delikanlılar. Soku taşının etraf mı 
çevreliyorlar. Bulgur dibekleri 

Pat küüüt inerken, bir birlerine 
1 • 

karıılıklı, cinaılı, sevdalı manıler 
söylüyorlar. Bu mıntakanın ıehir· 
li hanımları bucak bucak kaçar • 
ken, köylü kadınların, aıriliğine 
hayret etmemek mümkün olamı • 
yor. Bol bol don1u, renk renk yaz· 
malı, kara gözlü Y akup köyü ha .. 
tunlarınm hüriyetaizliğe isyan e .. 
den, ileri görüşlü bir halleri var. 

Şeker pancar1,günUn •?zU 
Merzifonun bütün köylerı !e .. 

ker pancarı ekmiş. Buna "Koca • 
bat,, diyorlar. Nazara uğramasın, 
herbireri 5, 8, 10 kilo geliyormu,. 

Günün sözü, işi, mevzuu ıeker 
pancarı .. Ahmet ağa iki dönüm 
tarraaından binlerce kilo pancar 
almış, memit dayı keşke, yirmi 
dönüm ekeydim diye ıızlanıyor. 
Ali onbaşı 5 er 5 er liraları keseye 
indirmİJ, keyifli keyifli çubuk tüt· 
türüyor. Döndü Hatunun sandı· 
ğında 175 kurut bile bulunmaz .. 
ken, 175 lirayı bir arada görünce 

izmirde 

Seyyahlar 
Memnu mıntakaya girdik

leri için yakalandılar 
Polonyalı iki ıeyyah, Y enifoça 

civarında memnu nuntakaya gir • 
dikleri için mahalli zabıtaca ya • 
kalanarak hmire getirilmi§ ve 
adliyeye verilmittir. 

Bu seyyahlardan biri doktor· 
dur ve iımi · Varıiloftur, diğeri 
Madamı Vanina lıtoviçti. 

Bunlar iki kitilik bir yatla Ho· 
ro nehrinden hareketle Tuna ya 
oradan uzun müddet geçtikleri 
yerlerde tevakkuf ederek latan • 
bula kadar gelmi,lerdir. 

Seyyahlar, lıtanbuldan Çanak· 
kaleyi takiben Dikiliye uğramıt • 
lar, Y enifoça civarında memnu 
mıntakaya girdikleri için yakalan 
mıtlardır. 

Seyyahların ellerindeki paıa • 
portları muntazamdrr. Kendileri 
memnu mınta'kaya girdiklerinden 
haberdar olmadıklarını söylemit· 
ler~ir. Gene seyyahların söyle • 
diklerine göre, bunların hedefi 
lzmir olma.yıp, Karaburun, Kup.• 
daıı, Antalya, · Suriye, laken • 
derun ve Hindiıtan imif. 

~----t YARIN 
Dlaya A.levlenlrı 
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Boğuk bir infilakı takip eden 
diğer infilakler zehirli ıaz mah· 
zenine kadar nufuzetmitti. içeride 
bulunanlar korkularından biribir· 
]erine sarılmıılardı. Sermühendis 
elinde tuttuğu periskop aletinin 
bir parçasını fırlatıp atmııtı. Şim· 
di bütün fabrikalar bir bomba 
bombardımanı altında kaldığına 

ıüphe yoktu. 
Mahzende bulunanlar fab • 

rikada henüz binlerce amele çalıt· 
tığını ve bunların o bombardıma· 
na kartı mahfuz olduklarını bili· 
yorlardı. Su mühendiıi üstlerin -
de patlıyan bombaları nefes al • 
madan dinliyordu. Diyordu ki: 

- "lıte bu bomba yazıhanele • 
rin bulunduğu dairede patladı. 

Şimdi avludaki vagon hangarı ya· 
ruyor, bu bomba da makine dai • 
resine iıabet etti. Aman yarabbi 
amele kolonları da kurtulamadı.,, 

kalmamıftı. Dütman ta , 
'kletl nin almakta devam ettı 

balar müthit gürültülerle 
düıerek patlamakta deYaJll 
yordu. 

Gönüllü amele eğilere~ 
ı ak ve kalkarak fabrika b 
bulunduğu yere doğru gidi 
dı. Arkadatlarını oralar~• 
yacaklardr. Hepıi birer bı I 
sif duman içine dalıp kaYb0 

tu. 
• • • 

Mrgadan bulunan 
re kumandanı kar fırt• 
bir dereceye kadar zail ol. 
görür görmez tayyarelerin' 

d. o 
havalandırmıftı. Şim ı ,ı 
ve filolar arkada olduğ\l hdı 
tün tayyareler ilerliyorl•r 
tayyareler bulut tabakaları 
tünde üç yüz tayyareden dl 
kep bir filo halinde bir ar• .. 
lanmıtlardı. Beıer kiıilik eri 
törlü tayyarelerden gayet 1 

küçük tayyarelere varıncı~• 
bütün Ruı tayyare tipler• 
;çinde mevcuttu. . ~ 

Kumandan Barı kendı• .. 

Bina yüksekliğinde bir alev 
yükıelmiıti. Kulak zarlarını pat· 
latan bir infilak ititilmitti. Hasıl 
olan hava tazyiki mahzende bu • 
lunan inıanları bile yere dütür • 
müttü. Demir parçaları, duvar 
kütleleri, bütün fabrika berhava 
olmuıtu. Her tarf ı devasa bir 
duman bulutu bürümüttü. Bu 
dumana toz ve buhar da karıımıt· 

Seyyahlar ıerbeat bırakıldıktan 
sonra bu yolu t&kip edecekler ve 
devrialem seyahatini iki senede tı. 

Mahzendeki elektrik li.mbaıı 

kip eden muntazam arı 
baktıkça iftihar ediyord~· d• 
sın kendi talimatı dairesil' 
ediJmit olan tayyareıi en ası 
lunduğu halde biitün RUJ ~ 
filosu timal - !İmali ,arld 
metinde dütmana doir" 
ilerliyordu. 

ikmal edeceklerdir. 

Alacaklılardan kurtul
mak için •• 

Bundan bir buçuk ay evvel Ur
lanın Gölcük köyü hatibi lltrahim 

efendi, bir takım müaellih kimıe· 
ler tarafında yolda ıoyulduğun· 
dan tikayet etmiıti. Jandarmanın 
yaptığı tahkikat neticesinde lb • 
rahim efendinin alacaklılarına 
kartı böyle bir vaka uydurduğu 
anla91lmı! ve kendiıi mahkemeye 
veril mittir. 

• Bu muhakeme Urlada netice· 
lenmiş, İbrahim efendinin bir 
hafta hepıine karar verilmittir. 

Bandırmada askeri 
mahf el açıldı 

Bandırmanın en iyi bir mevki· 
inde inıaıma çalıtılmakta olan 
askeri mabfel intaatı bitmi!, kü .. 
ıat resmi yaprlmıttır. 

Bina çok güzeldir, tiyatro ve 
sinema daireleri vardır. 

Çocuğunu boğan ana 
lzmirde Gayri metru olarak 

kazandığı çocuğunu boğarak yan· 
gın ıahasında terkeden Hayriye 
ve annesi Fatma hanımlar hak -
kmdaki tahkikat neticelenmittir. 
Karar hakimliği, çocuğunu yan • 
gın yerine .eli ile terkettiği anlatı • 
lan Hayriye hanımla, hadiseyi za
bıtaya haber vermiyen valdesi 
Fatma hanımın mevkufen ağır 
ceza mahkemesine ıevkini müna· 
sip görmüştür. 

Bu iki kadın tevkif edilmittir. 
Çocuğun kimden olduğu henüz 
meydana çıkmamıttır. 
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aklı, fikri bütün bütün dönmü9 .. 
Muhakkak olan bir §ey varsa, 

o da, Turhal §eker fabrika11, To· 
kat, Amasya, Çorum vilayeti ve 
havaliıi halkına genit ve engin bir 
yükseliş yolu açmt§hr. Bunun 
§Ükran dolu, Gaziye sevgi dolu iz· 
lerine raslamak, her lahza tekrar• 
!andığını görmek, insana büyük 
bir haz, gurur, öğünme veriyor. 

Cevdet Yakup 

ıönmüttü. Korku ve endişe için· 
de bekliyen insanlar derin bir ka· 
ranlık içinde kalmı§lardı. Mah • 
zendeki ölüm sükuneti ser mü .. 
hendisin boğuk bir sada ile çıkan 
emriyle ihlal eailmi,ti: 

- "İhtiyat lambalatını yakı • 
nız !,, 

Mahzendeki insanlar ara11nda 
bir ititme, bir kakııma hasıl olmu§ 
bağrışmalar, küfürler ititilmi§, bir 
iki masa devrilmiş, bir de cam • 
lar kırılmış, nihayet lambalar ya • 
kılmıftı. Şimdi donuk ziya içinde 
mahzendeki insanların korkunç 
simaları görülüyordu. 

Bu insanlar arasında duran ve 
yüzü taştan bir maske halini al -
mıt olan ser mühendis demitti ki: 

- "Gönüllü istiyorum. Ü ıtü .. 
müzde arkadaşlarımız bulunuyor. 
Belki onlara yardım edebiliriz.,, 

Derhal yedi kişi ortaya çıkmış· 
tı. Bunlar hiç ıeı çıkarmadan ze· 
birli gaz elbiselerini ve maskeleri· 
ni alıp giymiıler, tahlisiye alet· 
lerini, sedyeleri ve sargı sandık· 
larını kavramıtlardı. 

Bunlardan sonra beş gönüllü 
daha çıkmı,tı. Bunlar da balta • 
lar, kazmalar ve kürklerle teçhiz 
edilmiıti. Ser mühendis gönüllü 
tahlisiye bölüğünü gözden geçir -
dikten sonra: 

Barsın tayaresi diğer 
filo kumandanlarının taff' 
rinden l:Mia'l:,ütüa 1-,lcaJ',U., • 

kumandan t yyarelerincle 
bir pilot, bir telsiz meııııır;'d' 
mitralyözcü bulunduğu h~ 
ıın tayyareıi bir kiıilikt1• 
radyo teaiıatı, bir telsiz ııı 
na ihtiyaç göıtermiyece1' 
imal olunmuttu. 

Bars pek nadir olarak 
emirlerini yalnız filo ku~ ~ 
]arına gönderiyordu. S•~it 
salta kumandanlara taJll 
bestii hareket veriyordu· d 

Banın asıl kendi filo•""_, 
kil eden tayyareler de be>",_,· 
yanmııtı. Bu tayyarelere e 
mesine hiç hacet yoktu· •ıtİ 

Barsın hassa kuvevtletl d 
eden bu tayyareler kuırı•" Şıl 
riyle yekvücut gibiydiler· tfı' 
hakkında "on bir defa 8• 
nl?mesi pek Haklıydı. .-:;dl· 

Rus tayyarelerinin ı-
fükta keıfettikleri ilk ~1~1' 
bir sis tabakaıı üzerine ~İ· 
olan büyük bir kara lek~)ıteıt 
dan on beı dakika geçli 1 
ra bunun ne olduğu ani~ 
Naftadarın petrol kuyul 

- "Hazır mıyız?,, diye sormuf• d yor u. d ~ 
tu. Gönüllülerin hepıi hazırdı. 74 petrol kuyusun 1~1' Ser mühendis te gaz maskesi • muazzam ve kara duınaJl 
ni geçirmİf, merdivene giden ka· hat mefaleler, yanan ~ • ., 
pıyı açmış ve adamlarını gaz men· hemen bütün Sibiryay• 1 

f ez ine doğru yollamııtı. Oradaki yordu. Bara bu manzar•~: 
zehirli kapı açıldıktan sonra hep· ğu zaman, bir an titriYe\ 
si dışarı çıkmıt olacaktı. _ Falcı Mongolun f• 1• ~ 

Methal deki basamakların önü çıkıyor! Fakat falın ikİ~1~ 
enkaz ile dolmuıtu. Zehirli gaz nın da doğru çıkmanı•ııııı 
tabakaları ahtapotlar gibi gönül- min edeceğim.,, 
lü amelenin vücutlarını sarıyor • ll Demijti. 
du. Gönüllüler iıe o enkazı orta • 
dan kaldırarak kendilerine yol -------~--
açmağa çalıfıyorlardı. 1 Sarı kamışla ,,,., 

Şimdi önden gidenler fabrika Sarıkanuı, (Husus) " 
avluıuna kadar ilerlemitlerdi. O diye intihabı yükıek a1'1'" 
dumanlar, gazlar ve tozlar arasın• aasiyetle yapılmıf, C~ı:I 
da, alıttıkları fabrika etkilini a· Halk Fırkası: namzetlerı 
rıyorlardı. Fakat ortalıkta duman mıttır. 



Suikasttan sonra Borsa meydanındaki kargaşalık. •. 

,~agrepte 
taraıı ~ lncl uyxtada) 

Bulgaristan 
foto" 

· Rraflarile birlikte res · 
ede" . e e saır Bulgar gaze • 
o lleıroJunmuttu. 

t,ı,k Ceorgief, 1897 tari: 1 
•e 

0 
edonyada lıtipte doğ - , 

il d'• 
~ 0 rt Yatmda babası ile ı 
. nuhi Bulgaristanda ka· ' 
~~ kaaabaıında yerleş - 1 

o Georgiefin bundan 
e~el · ı\l • yanı 1932 senesi 

\l~~dt. Bulgaristanı terket · 
t.\l' 111 •nla~ılmıttır. 
~\ıit lltaıN ELE BAŞISI 

.ıs(" ""1" ~.A.) - Belgrattan 
~til~a~ üzerine, zabıta 
~~ erının ele batısı olması 

h··lllel bulunan betinci 
-.ı. .. ·\i~j ... t• • b. . . , ~ ,,e ını tes ıt etlnıftır. 

~10 da Belgratta doğ· 
' \\"- den Evgen Kvaternik 
""- ~unda ise, gazeteci 
t ~,_ ' 1911 de Tnnıtvarda 
~~ıbchr. Kendisinin, 
~ti.i Laveliçin ba!bca 

fu zannediliyor. 
~b .... (A.A.) - PaTütRtl 

~:"ltaaiyle, Macar hükU • 
d,11 'enin ıuç ortakları ta
~~~tilip, gazetelerde netr 
~lerdeki ethasa Macar 
~~ te.rafından h:ç bir pa· 

~İ)'ot 1rrıemi, olduğunu teb • 

~.,is 
)'ı ı .. (A.A.) - Hırvat di· 

·~ı b itti t eyannameler baa· 
trı:en, A vuaturya tebaa· 

~~ett" Rum ismindeki kadm 
~~ d1tan atılmıftır. 
ı Şt E NOMA YIŞ TE-
,..,_"e 8BüSLER1 

1>, 13 (Husus) - Kral 
1'111 rıa · · · • tının buraya gel • 

,._.:ir kısım halk sokak· 
. \ley}ı. l'ak ltalya ve Bu~ıa
't i~ ~ne ııünıayi! yapmak 
1, ~· e zabrta derhal mü. 

' , 
1
' ~e buna meydan ver· 

~ 
, t'ttN; i(ARTINI GÖSTE-
~lt"-t, EVKtF EDiLECEK 
~ ~S (Hususi) - Yeni 

• ~l'al 'k' C)l~1 ' .• • ınci Petronun 
~°tr tnunaaebetile yapı· 
~ •ınıll b' ~~ ... · ır maddesine 

-·ınd h h'llı e azır bulunacak 
Uai bir .. d k it. I< ımuıaa e artı 

• -rtı '<>ruld "' ugu zaman 
"' en. te'Y'lc·f d'I . "it ISlJ t e ı ecektir. 

S ()~CAR KlLISESIN-
~f:t,, 

15 
c. A YlN 

• l't lt1·1· (liuıuai) - e·· "k 
'lı ııea. uyu 

· 'ti l"\rh 1
' kral Alekıandrın 

:t,b...... u İçin büyu"k b' d' • 'f """Qtu ır ını 
~ 'l"ır A . d 

'

eliler · . Yın e M. Geor· 
L 'bıl' rok "'h' I ""&) ~ mu ını ze· 

k a - ur11nuttur 
~l'I . 
. ,it lEsBtT EDEN FiL-

~. S~ ~4. BiNLERCE iN
' ( SEYRElil 

~i) - Suikaıt fil-

Kral Aleksandrın tabutu, Marailyada Dubrovnlk kruvazörU11e merasimle konurken 

mi alındığı bildirilmifti. Bu film yada halk arasında tanınmıf bey· / rayın. kapısında .nöbe~ . bekliye? 
bir meıele olmuttur. Fransız za- 1 nelmilel caniler bulunup bulunma• neferın nazarı dıkkatmı celbettı. 
bıta•ı, filmin Franaada gösteril· 1 dığmı tetkik ediyorlardı. Nefer; aşağıya doğru mü-thiş. bir 
metini menettiii halde Pariı sine- Film lngilterede göıterildiği süratle düşmekte olan çocuğu gör· 

malarmdan birisi bu emri dinle- halde Almanya propaganda neza· müştü. 
miy...k filnü.~naittir. Film- reti, beynelmilel adap ve muate- Nöbetçi askerinsilihmı yere at• 
de katilin ne kadar kolaylıkla rete riayet için ıuikast filminin masiyle çocuğu kavraması bir ol· 
halk arasından ııyrılarak Kralı AJmanyada gösterilmesini menet· du. Yugoılavya kralmm ve kra· 
tqıyan otomobilin basamağına mittir. liçeainin yegane yavruları yere 
sıçradığı pek belli bir surette ı? · 11 y AŞINDAKi KRALIN KUN- dütmemif, neferin kolları arasın· 
rülmektedir. DAKTAYKEN J\TLAITI(;I da ölümden kurtulmu,tu. 

Bilhassa alınan emniyet terti • MÜTHiŞ TEHLiKE Bu hadise; derhal bayılan kra· 
batının kifayetsizliğine filmi gö • K 1 lı'çeye ve tela,la ko•an kral Alek· Yeni Yugoslav ra ı 11 yatın· 3' 

renler derhal kanaat getirmekte • h ku sandr hazretlerine bildirildi. Sa· daki Piyer Hazretleri enüz • 
dirler. cakta"iken korkunç bir kaza ge· rayda biran için kopan telaş fırtı· 

Meseli zabıta halkın önünde H d h 1 · d 1 1 rın çirmiştir. Bir gün Kraliçe az· nası er a sevınç a ga a a 
arkı bir kordon halinde durma - retleri kendisini sarayın balko· döndü. 
maktadır. Her poliı memuru a • nunda hoplatarak okıuyordu. Ço- Neferi içeriye aldılar. Kaydi· 
rasmda epeyce açıklık vardır. . . . 1. d h ·ı b't' r cuk~ kraliçe hazret~ertjınw e ın en ayat şartı e saray za ı ı ve ve ı· 
Bundan batka otomobilin geçece· kurtuldu ve botluga "'aogru uçmı· aht Pelerin hususi yaveri tayin el· 
ği cadde üzerinde ayrılan sabanın ya başladı. tiler. Aileıine de büyük bir para 
pek dar olduğu görülmektedir. Ölüm muhakkaktı. Çünkü sa· mükafatı verdiler. Veliahtın hu· 
Seyirciler caddenin yarısını İfgal f 1 " ı·--· sa ay zabitli r~yın balkonu 10 metreden aza susı yaver ıgıne ve r • 
etmektedir. Bundan batka oto • yüksek bulunuyordu. .. . ğine tayin edilen sabık nefer; Pe· 
mobilin yakininde süvariler gö • Kraliçe valde 0 kadar muthıt ter hazretleriyle daim~ beraber 
·rülmiyor. Her ne kadar bir kaç d b 1 d bir çı<;.lık kopardı ki •!ağı a sa· u unuyor u .. 
ıüvari zabiti önden gidiyorsa da e 

bunların hiç biriıi otom'obilin ya
kinin~e değildir. 

Bu film Londrada binlerce ki· 
ti tarafından seyredilmiştir. Faci
anın tüyler ürpertici teferrüatı bu 
suretle herkes taraf ınd3n görül· 
müttür. 

Kral Alekaandr ile M. Bartu • 
nun son anları ve halkın katil üze
rine mecnunane hücumu Londra • 
blann gözleri önünde t~e11üın et· 

mittir. 
Fransız zabıtası da bu fihnin 

harice çıkmamasi için her türlü 
tedbire müracaat etmiştir. Son • 
ra Nevyork için hazırlanan film 
son dakikada Şerburg limanında 
müsadere olunabilmiıtir. Halbu· 
ki lngilterede hiç olmazsa 1500 
sinemada ıöıterilmiıtir · 

Filmi ıeyrec:lenler arasında in· 
gilterenin Scotland Y and zabıta 
hafiyelerinden de bir çok memur· 
lar bulunuyordu. Bunlar Manil· 

Hadiseden ~onra katil Kalemcnin götürüldüğü polis kulübesi ... 

• 

Harp isti yenler 
i 1:$8.§ taralı ı lncJ uyıtada) 

ı bu iti akamete uğratmak için. '. 
Dolfusu öldürdüler. Alman. 

Iarın Avusturyayı ilhak etmek is· 
temesi ve bu meseleden dolayı 1-
talya, Almanya ve Fransa ara. 
sında bir harp çıkarmak için. 

Kral Aleksandrı Franaada öl· 
dürdüler. ltalyiı , Macaristan ve 
Yugoslavya arasında bir harp Çl"' 

karmak ve Yugoslavya ile Fransa 
arasını aça.mak için . 

Bartuyu öldürdüler. Fransa· 
nın· Rusya ile anlaşmasına mani 
olmak ve çok güzel bir sulh siya· 
seti takip eden bu büyük adamm 
mesaisine mani olmak için. 

Bu cinayetlerini yapmak için 
bambaşka ve gayri meşru bir de
magoji kafası güden adamlar kul
landılar. Bunların ideallerini 
kendi menfaatleri uğrunda iatia • 
maT eder ler. 

Ben bunu müteaddit defalar 
İ§&l'et ettim. 

Romen baıvekili öldürülünce 
beynelmilel suikast cemiyeti diye· 
ceğim bu adamların 1934 - 35 
yılı mesaisine baıladıklamu ita • 
ret etmit ve müstakbel kurbanlar 
meyanında Dolfus ve Aleksandn 
saymıttım. 

Yazdıklarım çıktı. Kollekai
yonları kantlıran okuyucularım, 
bu yazımı şimdi de bulabilirler. 

Dolfus te öldürüldüğü zamaıı 
eski iddiamı tekit etmittiın ve da• 
ha devam edecektir, demi,tim. 
Nitekim söylediklerim büyük bir 
~sabetle çıktı. 

Şimdi de diyorum ki: Bu sui
kast serisi daha bitmemittir. Met· 
um program sene sonuna kadar 
daha bir iki 9eametli muvaff aki
yet kazanacaktır. Avrupanm ıul· 
hü ve ıitatukosu için çalışan bir 
iki bat daha devrilecektir. 

Bu adamlar, Hırvatları Yugos· 
lavya aleyhine, Yugoslavları 1-
talya aleyhine ne kadar kışkırlı • 
yorlarsa; İtalyan faş:atlerini de 
Yugoslavlar aleyhine o kadar kı1· 
kırtıyorlar. Yunanistan gençliği
ni ne kadar Bulg.ular aleyhine 
teşvik ediyorl.:ırsa, Makedonya 
komitecilerini de o kadar Yuna· 
nistan aleyhine teşvik ediyorlar. 
Sırf harp olsun ve silah, cephane 
satılsın diye. 

Bu feci hak=·katin önüne geçi
lebilmesi için yapılacak yegane iş 
bütün dünya devletlerinin el ele 
vererek vaziyeti b:r de bu cephe • 
den tetkik etmesi ve buna silah ve 
cephane imal ve satışının heynel· 
milel bir inhisar altına alınması 

g 'bi cezri bir çare bulması.d ır. 

Bilmem hunu Cemiyeti Akvam· 
dan bekliyebilir miyiz?,, 





Türkiye Cümhuriyet 
MERKEZ· BANKASI 

11110/ 1934 vaziyeti 

AKTiF PASfF 

: ltft k.ı 
oı logram 13.622 -295 l ... 19.160.888. 70 

~ k ~ ................ "······· .. ····•·•·• .. 12 297.363 -
• Q'h ~ ............. -.................... .. ei0.533. 66 32128785.36 Tedavüldeki Banknotlar: 

\t• '~~dl\ ki Muh birler: Deruhte edilen enakı naktiye L 158 748 563 -
.. b 1 ı:_ g. •··•······ I 788-024 L 2.515.004. - l\anun un 6 ve B incı madde· 
" ıırısı 
~ ··········· · .. .765.744. - 3 280.748. - tcrirre ıedikan ,·aki ıcıl fya ı 

lçt•kı 
Sıa k· Muh birler: 
%v·ı'.logram 3.807. Ol 7 r 5.354.88.5. 48 

Sermaye .............................. ······· ··············· 
l h ti vıt akçesi ·· ................................................... .. 

9 625 273. -

149.123 ~90-

Lira 

15.000000 -
663.91430 

ıı_~ 1 
11 

kabil Serbest dÖ\'17.lcı 3 980.259. 20 

~!c ::, Tahvlllerl: 

9~35.1 4468 

Deruhte edilen cnaı. ı nat. ı ın 

ha'uycsı ... . .. ·· · ······· · ···· 
Karşılı~ı tamamen altın olarak 
ıcdıınilt' vaT.eJilen · 1. 8.688.000. - 157.81 ı 290. -

----~-tı en C\'rt'-ı naktiye ~ 
n:ı 6 L. 158.748 563.-

TUrk Lirası Mevduatı : 
20 292 512.59 Vadesiı ···· ·· ···· ················· 

c tc\'f .ve 8 incı mad· 
•1kan vaki tcdiya ı 

' "~d 

20.292 512 59 
" 9.625.273.- 149 123290. - Vadeli . .......................... , _____ _ 

Döviz Mevduatı : ~ boat Cüzdanı ~ 
~ notan ... ········ . .. . L 3 705 "4-0 -

ıcnct1e . . ·v 

•tn r •••••· · ·· · •• 4.238.956.27 

:ıı "e Tahvil t Cüzdanı : 
e 1 Deruhte cdtlen evra· 
~t [kı . . n•ktiye kar~ıhğt .. 28.192.717 .62 

Vadecı1 

Vadclı 

i.944 49627 IAuhtellf 

............................ 

....... ······-·············· 
9.18S.S63 3!i 

10008863 87 .825.500 52 

-····························· ························· 47.284237.51 

'" 1Ubart kıymetle J 
~ t l'ahvilıt .... •. 4.474.643.82 J? 667.361 44 

\c do\iz .. . ~ 

• 

t:tt lı zcrıne av&ns 346.970.32 
~l'a 1.Jlcrinc avans . !Ui34 29 

~h~darıar ····· ·· ·· ··· · · · · .. ····················· ........... . 
tlif 

YekOn 

,!350 50461 

4500000-
ı l 730487 91 

251.060.818.27 YekOn 251.060.818<17 

2 mart 1933 tarihinden itibaren: 

"----------'•_k_o_n_t_o_haddi yUzde S 1·2 - Altın üzerine avan yii%de 4 1·2 

T~O.KiYE 
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ıı - VAKiT 16 TeırJnJevel 1934 

( Devlet Demir yollara ilanları 1 

Maden kömürü nakliya
tına f evkalide tenzilat 

5 Birinci Teırin 1934 tarihinden itibaren o,n,Jet DemiryoJ
larmda tam vagonla nakledilecek her nevi maden k6mürlerin· 
den ton ve lcilo:netre başına 1 kurut ücret ahnacakhr. Kok kCS
mürü için bir vagonun asgari hamulesi l O londur. Bu tarifeye 
göre muhtelif merkezler arasında bir lon kömürün nakil ücreti 
şudur : [6600] 

Hacıbay· Değirmi· Hayarpa· Mersin-
ramdan uzdan §adan den • 

Eskiıehir 1122 166 314 823 
Ankara 859 429 577 694 
Sıva& 305 1031 1179 564 
Adana 802 837 1117 

Kayseri 479 809 957 
Konya 899 467 748 

Malatya 1194 1229 1509 
Eliıziz 1313 1348 1628 

Fazla tafıHAt için iıtasyon!ara müracaat edilmelidir. 

Portakal, Limon ve 
emsaline tenzilat 

67 
343 
390 
459 
578. 

15 - 10 1934 tarihinden itibaren, en atağı bet ton olma~ 
veya beı ton ücreti verilmek §arlile, bir iıtaıyondan diğer her 
hangi bir iıtaayona yapılacak nakliyattan maktuan: 

Bet ton kadar olan ağırlık için ton batına. • . • . 20 
Beı tondan fazlası için be§ ton ücreti olan 100 lira· 

ya ilaveten beher fazla ton başına. . • • • . 7.5 lira 
ücreti alın caktır. 

Bu ücret, Payaı, Dörtyol ve Toprakkale kısmım da ihti· 
va etmektedir. Bu nakliyata, daha ucuz düştüğü münasebet· 
ferde, tartlariyle beraber, meyve ve sebze tarifesi tatbik 
edilir. 

10 ton veya daha fazla olan mersulelere ayrı vagon verilir. 
Ambalajlı olmıyan dökme maJlardan asgari 10 ton ücreti alı
nır. Bu nakliyatın ücretleri muvasalatta verilebilir. Bu tari· 
feye tabi maddelerden karı,ık olarak bir menule tertip edile
bilir. Tam hamuleli vagonlara, üçüncü mevki bileti olmak 
ıartile, bir muhafız konulabilir. (6552) 

Havaleli olmaları dolayııile seyriıcri ücrete t~bi olan ata· 
ğıdaki c~ya, seyribafifle nakledilmek şartilc, ,seyrihafif birinci sı
nıfa nakledilmittir. Bu suretle ücretlerde yapılan tenzilat niıbtti 
~i6S tir. 

Bu tenıillt ; mobilya nev'i ne dahil e§ya için 1 O Birinciteşrin 
ve dijer eıya için de 20 Birinciteırin 1934 tarihinden itibaren 
tatbik edilecektir. 

Aiaç (Zihayat. Küçük ve büyük) 
Araba (Çocuklara mahsus) 

raba (El arabası. Sökülmemİ§) 
Asma çubuğu ( Zihayat ) 
Ayna ( Çerçenlı ve mobilya halini iktisap etmiı} 
Banyo (Demir, çelik tahta ) 
Mobilya ( Kerevet minderler. Sökülmemiş) 
Dut yaprağı 
Eıyayı beytiye (dolap, konsol, döşem~, gardrop ve emsali 
hacimli eşya ) 
Fıçı ( bot ve cesim bombalar) 
Fidan ( garaedilecek zihayat fidanlar) 
Hasır mamulih (her nevi) 
Hububat apları (tazyik edilmemiş) 
ipek kozası 
lıkemle (Sökülmemiş) 
Kamıt ( boyah veya mamul) 
Karyola (Somy11h. Sökülmemit) 
Kızak (ağaç ve madeni. Hayvanla cerro1unur) 
Koza ( taze, kuru, delik, ipek kozaları ı 
Koza talaşı ( ipek böceği kozası artıkları) 
Lavabo ve emsali 
Mantar şişe hpaları 
Ot ( kuru ve tazyik edilmemiş) 
Pamu'< (taıyik edilmemiş) 

Peynir (taze, tuzsuz) 
Saman ttaıyik edilmemiş) 
Sandalye (sökülmemiş ve portafif olmıynn) 
Saz: ( boyah saz ve kamıolu. Demet oalinde) 
Sepet (müıeyven Jükı sepetler) 
Süt ve mamulita ( taıe) 
Süpürge ( her nevi ) 
Talaş ( tazyik edilmemiş) 
Tereyağı ( taze Ye tussuz) 
Yaprak ( zihayat. Dut yaprakları gibi) 
Yosun {tazyik edilmemiş J [6599] 

Devlet Demiryollara idaresi jçin 44 kalem mublclıf evrakı 

matbua hariç matbaalarda tabettirilccektir. Basıl cak matbua 
larm miktar, eb'at ve evsafı için her ıaman izahat •erilebilir. 
Paıarhk 20/10/934 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 10 da 
Haydarpa,a mağaıasmda icra edileceğinden taliplerin Of, 10 
teminatlarını hamilen müracaatları ilan olunur. (668~) 




