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Tramvay şirketi tenzilatlı 
biletleri hazırlamıştır. Yeni 
biletler çarşam ha akşamı kon 
düktörlere tevzi edilecek. 

FIA Ti S KURUŞTUR. 

Sanayileşme 
Yolunda ..• 

Siirt mebusu: MAHMUT 
Hükumet, sanayi programının 

:~akkuku yolunda ıaşmaz bir .in
lıııın ile çalıııyor. Bu progra· 

llıın tahakkukunda devletin ve 
~İlli müesseselerin ayrı ayrı va· 
~eleri vardır. Her biri, elindeki 
b;1kan ve vasıtalara göre azami 

r hızla yürüyor. Hemen söyii
!:liın ki, bu İf, uzaktan göırüldü
~ gibi bınrt değildir. Yalnız hüs· 
lliiniyet, ha.tti. yalnız sermaye, 
0nu baıarmağa yetmez. 

l~in bir de teknik ve ihtisas 
teı>heleri vardır ki, ehemmiyet· 
~· o"bürlerinden geri kalınaz. Bü-
11lıı bunları bir araya toplamak 
~ÜVazeneli çalı~mnak li.zmı ge-

Yor, Memiekette bulduğumuz 
~eknik ve ihtisas unsurlarından 
ilk önce is.tifade ediyoruz. Bula· 
llı•dıklarunızı 'da hariçten arayıp 
l"ltriyoruz. Sermayeye gelince: 
ı..".11un, hemen hepsini dahilden 
"'Ulnağa mecburuz. Bu mecburi· 
t;t; dünyadaki uınumi şeraitten, 
~1:taıi ve iktisadi buhranın do
tlıtduğu muhtelif vaziyetlerden 
teliyor. Her ha'lde, umumi ola
~ §unu ifade edebiliriz ki, meın· 
"'lletin iktrsadi kalkınması, mem
~t aanayünin kurulması yolun· 
t' baılanan itler ve ~!er; 
ı:"aWruk ve iokitaf yoluııdadır· 

r. 
Ônümüzdeki lıaftanm, pazar· 

~i, ıalı ve çarııımba günleri İ· 
~e memleketin muhtelif yerle
~de yeni açılacak mühim birkaç 
~rikanın temeli atılıyor. Devle
:: bu itlere veraııği yüıbdc e-

l 
lluniyetin derecesini fQDdan an
~alı ki, bütün bu yeni müesae

'elerin açılma ve temel atıma me
~~.imi; bizzat Başvekil Hazret· 
"'l'İ tarafından yapılacaktır. 

Evvelce küçük ve ehemmiyet· tiz bir vaziyette bulunan Bekır-
öy bez fabrikasına, son ehıtem, 

tnodern tesisatile yeni bir pavİ· 
Yon ilave edilın.iftir. F abnkanın 
~eni tesisatile beraber değeri, 

r buçuk milyon lirayı bulmuş
~r. Bu suretle genişlettirilen ve 
"UVVetlendirilen fabrikanın açıl
ına merasimi, pazartesi günü ya
llılacaktır. 

Salı günü sabahleyin, lzmit
te kağıt fabrikasının temeii atıla
~. ayni gün a1ı:f8JD8 doğnı Pa
''babçesindeki !İte fahn1cuının 
teıneı taşı konacaktır. EJ'teli çal'

~a günü de Zonguldakta ku
~lacak Sömikok fabrika11mın te
lılel atına merasimi; Batveial Pa
hııın reisl>klerİ akında yaprla· 
~ır. 

Bütün bu müesseselerin ne 
~1?ek bir 11ermaye ve teknik İS· 
~iğini burada tahile lüzum gör
~ Uyoruz. Yalnız bir Türk olarak, 
,eı>İmiz milli bir gurur duyabili
~2 iti, bu fabrikalan kurmak için 
~ın olan milyonları, milli ban· 
, larımız temin etmİ§tir. Bu ye· 

Ilı IDüesseselerin; yalnız kurula· 
~ldarı muhitlerde değil, bütün 
~lllnleket içinde, memleketin ik
t ''~di hayatında yapacağı feywi 
~l'leri bel"kea hesap edebilir. 

Sahip ve Bqmulıarriri : Sürt Mcb'uıu MAHMUT ı 
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Pazartesi, Salı, Ç~rşamba!l Dil ~urultayıge-
T.. k. . S 1 1 d k lecek cumar-

ur ıyenın anayi eşme yo un a i t · t / j 
karar ve hızının beş mühim teza_ esı op anıyor 

hürünü bu üç günde kaydedeceg"' iz.. Kurultaya iştirak ede-
ceklerin isimleri 

iki müessesenin açılma, 3 fabrikanın 
da temel atma merasimi yapılıyor 

Başvekil Hz. yarın sabah Y alovadan geliyorlar 
Bu hafta, Türkiyenin sanayilet· 

me yolundaki karar ve hızının bet 
mühim tezahürünü kaydedecektir. 

Pazartesi günü Bakırköyünde 
bez fabrika.sının açılması; ııe.lı gü. 
nü lmıitte kağıt, Pata-bahçede tite 
çarşamba günü Zonguldakta sömi 
kok fabrikalarının temel atma re
sımleri yapılacak ve Kilimlide de 
lavuarın işletilmesine baflanacak • 
tııı. 

Türiı: sanayiletnıe hareketinin üç 
bütün günü dolduran bu ~ mü
him tezahüründe Bafvekil Hazret
leri bizzat hazır bulımecaklardır. 
Öğrendiğimize göre pazartesi gü· 
nü sabahı Ertuğrol yatı Y alovadan 
Bııtvekil Hazretlerini ve iktisat ve
kıili Celil Beyi alarak limanımıza Btlfllekil lnnet Ptqa Ha:ırretleri 

gelecektir. O gün saat yedide B~l kırköy be3 fahrikasma ili.ve edilen 
pavyonwı küf&l resmi lmıet Pllf& 
Hazretleri tarafmdan yapılacaktır. 

Bu paviyon en modem paviyoın.. 
lardan birisidir. 7 - 8 yüz bin li
r.a sarfile vücude ııetirilmİJtİr. F a,b.. 
rika bu yeni tesis ile bir buçuk 

1 milyon liıalık bir kıymet almıt o-
1 lacaktır. 

Pa.viyonwı açılmasından sonra 
B-.verul Hazretleri geceyi yatta 
~eçirecekler ve yat nlı günü saba. 
hı saat altıda lzmit limanına müte
veccihen hareket edecektir. Saat 
onda. burada da yine Başvekil Haz. 
retleri tarafından kağıt fabrikası
nm temel atma reami yapdecaktır. 
lzmitte kurulacak olan kağıt.. fahri 
kası Sümer: bank tarafından inta 
edilecek ve memleketin kağıt ihti
yacının mühim bir kısmını k&l'fıla.-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dün belediyede kaymakamlann yaptıkltvt umumi içtimada.. 

Erken kapanma kararına 
memnun olmayanlar çok! 

T. D. T. C. Umumi katipliğ'nden: 
ikinci T<irk dili Kurultayı Mericez Bü. 
roau bugün umumi katip İbrahim Nec· 
mi Beyin Rei•liği altmda Çanakkale 
mebusu Ahmet Cevat, Aksaray mebu· 
au Beaim Atalay, Orta tedrisat umum 
müdürü Haaan Ali, Ko,.ya mebuau 
Na ım Hazmı ve Profeoör Dr. Saim Ali 
Beylerden mün.kkep olarak toplaıı
mı~D". 

Merkez büroau 'Ve umumi merkez 
heyeti halindeki bu toplantı öğleden 
önce ve aon.ra iki celse olarak aürm.üş, 
birçok tezleo- hakkında kararlar veril· 
mittir. 

Meri<ez bürosu '"' ..,,....,; med.ez 
heyeti yaruı aa.at 9 buçukta yeniden 

(Devamı 5 inci sahifeue) 

Avusturya mes'elesi 

Başvekil tekrar 
Macarlarla anlaştı 

Prens StabrembergRomaya 
gitti, Prens açıkca kral 

taraftarı olduğunu söylüyor 

M. Schuachnigg M. Gömböı 

VİYANA, 11 (A.A.) - p.,.... Star
heıınberg, tayy8"' ile &ın.ya hareket 
etmiıriır. Zamıedildiğine güre preııs, 
Roma'da M. Mou11oolini ile Mm vakayi 
ve iatikbalin vaziyeti hakkında görü· 
tecektir. 
PEŞTE, 11 (A.A.) - Avusturya 

'Bqvekili M. Sclıuıochnig-g dün bura
ya gelmit ve Gömböt ile uzun bir mü
li.katta bulunmu§tur. Gazetecilere be· 
}'lln&tmda M. Schwıch:n.gg: 

'Hükilmetin arzuau müatakil Avua• 
turya ile müatakil Ma.cariatan araam
da bilhaaaa doatluk ve iktisat bağlan· 
Dl aıkıJaıtırmakhr.,, demqtir. 
N~ilen reanıi bir tebliğde de: 
" iki devlet adamı Avuaturya ile 

Macar Jat:anı alaka.dar eden bütün me· 
..,Jelerde tam bir mutabekatı efkar 
mii§a.hede etmiılerdir.,, denilnıektedir. 

M. Schuchniırg •kıeroleyin tayyare 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Talihliler kim? 
Tayyare piyanıosu dün 

çekildi 
On yedinci tertip tayyare piyanko

..,,..,n dördiiıu:ü kefidui dün matat 
11eçhil• Onioeraite konferans .alonun• 
da baılam'IW' • 

Dünkü kefİdede 25 bin liMlık bü
yük ikramiye 12021 numaralı bilete 
çarpmqtır. Bu biletin milyon kifemo· 
den aatılan onda bir parçaaı Eyüpta 
Camikebirde Kapıcı çepneırinde kalı
oeci garsonu Resneli Mehmet Elendi· 
de, Senıet lıişesinden «ıtılan onda bir 
parçaln da Sirkecide Onnaniye oteli 
aahfbi Omer Liıtli Beydedir. Ha iki 

Milli Sosyalist idaresi Al
manyada bulunan Avusturya 
Lejiyonları teşkilatının lağv 
edilmesini emretmiştir. 

• 

Tel: { 
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Müdür: 24318, Yası iı1eri mildürl ı 24319. 
ld .... •• Matb.• t 24310. 
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Demir yolu Ergani bakıı· hazinesine yaklQfıyor 

El aziz şimendiferi 
------------------------------Cumhuriyet nafıasının en 

büyük zaf erlerindendir 
Çünkü Türk parası ve Türk emeğiyle yapıl· 
mııtır ve Türkler tarafından iıletilecektir 

Nafıa ve Maliye Vekillerinin nutukları 
Elam tiımendifer h.ttıımn ~ıldığı. 

nı muhabirimiz bildirmişti. 
Bu haıusta Anadolu ai-ı, yapıta.. 

merasimi ..., Nafia vdDli Ali Beyle 
Maliye vdcift Fuat Bey taafmdan 
İrat edilen nutukıarı ancak dün vere
lıilmiftir. 

Cumhuriyet büKUmctinin ve cam· 
buriyet nafuıısırım demicyolu ıİyase
tinde takip ettiği gayeleri ıröstermek 

itibarile bu 11utufd..,. IOD derece cıbenı· 
aıiyetlictir. 

Bu tahilatı aynca ..-ğıda ...,. ......... 
yoruz: 

Küşat merasimi ve nutulJ.ar 
El.AZIZ, 10.A.A. - Yolçatr istıu· 

yonundan ıehrimize kadar oılan demir yo
lunan tamamlanması üzerine buırün saat 
16 n açdma resmi yapılmııtır. Bu me-

(Dcvamı 5 inci sahifede) 

Elektrik, su saatleri ve 
T ram vay·· cretleri indirildi 
Tramvay şirketi biletleri hazırladı 
Şimdiye kadar 15 sene saat kullananlar 

artık saat kirası vermiyecekler 
Elektrik, havagazı, su saatlerinden 

almmru.ta olan kiralardan dolayı bellun 
vaki olan müteaddit '11<4yetleri üzerine 
Nafia vd<aleti bu i}i çok esaslı auret.ı.o 
balle1nıiş ve Nafia vekaletinin çok y.,.. 
rinde ve tak.dire değer kararı dün vi
layete remıe:n tebliğ olurunuştur. 

Karar eylül 934 cereyan faturaların
dan itibaren taıtbik olunacaktır. Viia
~ l:ıu k11rım İcap eden bütün resmi ve 
bınuıi müeoseoelere tebliğ edecektir. 

Karann esaslarını Y&Zl)'"Ol'U2: 
Sut:lerin lcymcti halriİciyelerine gö

re buulann faiz ve ~ i . 
çin yfu;de 10, bakımları için )'ii:ı:de 3 
'"' IDM8rİfi ıunumİye olarak ta yüzde 
2 olarak bör mehliğm miie1181eye ve • 
rilmeoi kabul ediJmip. 

•Feiız ve amorbonıan olımııl< yüzde 10 
Lesabile hEr hangi bir Aatin bedeli 
15 sene nihayetinde tamamile ödtHWf 
olmaktadır. 

Şu bale göre kira ile - man her a· 
bone 15 sene nihayetin.de ııaaıt bedelini 
tamamile ödemiı olacak ve ..... tine bi
lahedel t....aıüp edecdrtir. 

Ancak 15 ıene ..,,... ~ bakım 
ücreti olarak yünle 3 ve masarifi u • 
mumiye olarak yüzde 2 iri, - kıy • 
metinin bu wretle yüzde 5 ni daimi o-

ır 
1 
il 

ı' 
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ı.n.k v...ecel'<ti!-. 
Yut.wıdalci faiz ve mooı ti.aman b.,.. 

_......... göre aaatlenn balam ve ..;. 
ft ücreti dat,ij olduğu halde ım-. ay. 
da 12,5 kunı§ olarak te.tıit eclilmiı • 
tir. 

Bir aaatin bayatı 20 cene iıil.r edil· 
diğinden ıs ıene nihayetinde - ı
clellerini ödemit olmasmdan naşi bu 
müddetten sonra yukanda bildirilen 
yiİ2ıcle 5 mitarından maa.cla aboneler hic 
bir para venni)ec~erdir. Ve buna ~ 
bu.- değildirler. 

Halbuki müe111eseler Jionc!iye kadar 
halktan saat kiraaı namile senede en az 
3 ılıira almıı buluıwnakta olduğundan 
yedi buçuk ~e nihayetinde waatlerin 

(Devamı 5 inci oahifede) 

l Türkiyenin, nasıl bir lüzum 
;., zaruret üzerine aanayiini yap· 
() le kararına vardığı malfim<lur. 
~le bir devirde yaııyoruz ki, 
k iıadi istiklalini elde etmeden, 
, 1'S bir millet, eiyasi istiklal icldia
~~:ı bulunamaz. Siyasi ntildi.-

Belediyede dünkü toplantıda tütüncü
lere 9 a kadar müsaade edildi 

Şehriıni:ııdeki kaza laıymakamlan 

talihlide ikişn bin befn yü:ıı lil'CI para 
alacaklardır. Diğer kazanan numara• ,ınnnmnnnnmmımıın uııııııııııııınunnımnmmmlUIHIUllUDllıwıuınaınumm ...... 
lar sıraya dWlmi§ olduğu halda 6 m· ' 

=cı=aayl"""'am=ızd=ad=ır.==== = Oör0f!!!9 1 lçin bugüne kadar hudut.uz 
~ll, kan ve mal fedakarlığı ya
r" Türk milleti bundan böyte de 
i.ı~~a türlü hareket edebilir mi .... ,? 
~ 'l'üriciye cumhuriyeti için, ken
t ~endine, kendi imki.n ve vası· 
~ rile ya§8Dlak, esaslı bir üJkü. 
ı..:t, Bütün çalı§illalarımız, bu ül
~ll}e canlı bir hakilı:ıtıt vermeğe 
~~tuftur. Sanayii olmıyan mem· 
~ı etler, - teki en iıtiktal sa.bibi 
ıe'tlar bile - bakılcatte "Müa· 
~llıleke memleket., 9azi:yetinden 
ı~ ~~lamaz. Gazi Türk.iyesi, böy
~ 1-' vaziyete diqmeık istemez. 
ı,1~· ~anayiimizi kurmakla; istik
.f~llnızi, mevcudiyetimizi müda-
1,~ •a etmiş oluyoruz. Biıze mut
i~' ,ınallannı satmak ve meın
teı etıınizi bir nevi iktisadi esa· 
'llii<ı•ltında tutmak istiyenler; bu 
ı, ıı.faa hakkımızı kullanmak
~-~ la~i memnun olmazlar. Fa
' IDılli hak ve menfaatlerimiz 

zuu bahsolduğu zaman baş· 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

dün sabah belediyede toplamrutl• ""' 
clüidWdann erken b.patdm.,, karan 
ebalmda ıım;~el'dir. 

T opianbya belediye reis nmaftni 
Himit Bey riyaset etmiş, daimi en
<:iimen azalan .da ittirak etmi,te?'dir. 

Evvelce verilen karara göre, dük. 
kanlar - 7 de, ha~çi zaruriye 
~ dükkanlar .. at 9 ela kapatıla· 
caktır. Yalnız benzin ve lıuz satan 
clüidıanlar bu karaıNlan m;;.ıt_ıır. 

Fakat tatbikatta bu karann her 
mmtııkacla ayn ayn tef.ir edildiği an
~. Bu ayn teioirler cliiakü 
tıoplanbda tfttıit edi~. 

Titün ve c:igara ·- cliild<inlarm 
alc§MD - 9 da irapahln.n t..ıcı..-ür 
etmi§'tir. 

Geç kapatmak İçin ~. .. 
L-L.1: •• --~- naf ...,..,.,.yeye muracaat ederek nıüaaade 
i-..qleıdir. Bu yolda miiracaıırt edca 
on muhtelif nevi .. nal vardır. Daimi encü 
men bug;in toplanarak bu mürac-da
n tetkıik edecektir. 

Müncaat eden esnaf anamda ımti
lmcılar da vanhr. Antikacılar ıayaru 
dild<ırt iddiada bulunmaktadrlar. Anti
kacılann iddiasına göre, aınti.ka alan 
mütteriler daima akşam saat 8 de alış 
veriş yapadar. Halbuki dülıkan!annm 
&aat 7 de kapatılması <Iolayıs;fe dük
kanlanmn uğru kaçmı~br. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

rts,ooo lirayı 
1 Düşürmüş imiş! 

Fatih Malmüdürlüğünde 
bir kişi daha tevkif edildi 

Fablı malmiicliinüğüne yapılan 
teftit neticesinde on bet bin liırabk bir 

nıii5tjmpliıı mey. 
elana çıbnldığı. 
ru ya:rmJfblı:. Al
Jığımız mütaıaniım 
:naliımaıta ıı<itt, İti· 
tilas farkına vard
Jığı zaman, ortada 
sekiz bin kadar ı; • 
ranm besabı -
nryordu. Mııte-
metle o lamun ta. 
baılıkuk memuru 
sorguya çd<ildik
leri zaman, mıııA§ 
tevzi memunJ Ah· 

Vezneuar Ahmet met efendi bu pa· 
Efendi ra miktarmm on 

Leı bin Aira oldu
ğunu, fakat l<anımuevvelde üç aylık 
tediyat zamanında parayi dÜfÜr'cfÜğü ;,. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Karikatürler 

Hesap ta bu da var 

S<uıt 19,15 te hanım: - Sen 
mUin eve erken dönen. 

~ ~ - Aka GONDOZ 
= BeleJ~ye •eçimi yak/<qtı. ayırplarlar. ii Tek ve yapıcı Fırkamıza bağ· - Oyfoey~ ne yapalı711? 1 
a lı olanlar seçim yoklaması top· - Şunları yapalım: 
a lantılaruıa lxqlıyacaklar. 1 - Namzef seçmek için )l'tl-
!!51~ Ba yoklam.alarda aza nam- pılacak yoklama toplantıların-

:ı:etlerini •erbnçe •erecekler. da tii::z davranalım ; 
=a Sö:zler kimlerde çoklaşır veya 2 - Gedikliliği kökünden i!! 
g birl~rse halka onlar bildiri- kaldıralım; 1 
jİ lecek, halk aydınlatılacak, ve 3 - Daimi Encümen midir 
E! kök serim ona söre olacak. Bu nedir, hani her beldenin her İfİ· _ 
a seçim en doğru ve en demok- ne kayıtsız ,artınz karıpnak hak-2 
§ ratça bir seçimdir. kını kendi.ide aanan bir kurul- §!i 
3 Ba teçime yüreklerin ve Fikir· tu vardır, İfte onu ba sefer ol- := 
=: lmn en sıcak çarpıntıları ile Jıa. sun baftan ayağa değİfirelim; ~ 
§il rqmalıyız. 4 - Son üç ve iki seçimde 1§ 
~ Ve ba seçime ehemmiyet ver· belediye azası olanlardan nam- 5 
3 meliyiz. Çünkü on biıçuk yıllık zet ayırmayalım; -
~ Cumhuriyetin üç denek geçir· · 5 - Adı, kalcuı, çağı yeni ve 
E::! mip seçimdir. Acemilik edersek taze olanları arayıp bulalım; = = bizi, bizden •onra gelecekler (Devamı 6 ıncı sahifede) = 
= = 
iiilllllllllUllllllllllllllllllllllUlllUlllllllllllHIUIBllllllllllllllllUUlllUIUtlllllUllllUllllUllUUJllllll~ 
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TARiHi TEFRiKA: 111 

ittihat ve 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 
Her hakkı mahfuzdur. 

Terakki! 
BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Yazan: A. C. 

Terakki ve ittihat cemiyeti Sel ti-
nikteki Osmanlı Hürriyet 

MiLLiYET PAZAR l"l AGU!iru:ı ııt.l'I 

HARİCİ HABERLER 
Almanyada Avusturya 

Almanyadaki Avusturya 
lejiyonları feshedildi 

:emigetile birleşmeğe kara_r _ver~işti Banun Almanya • A~;t·u~~a münasebah üze-
"Kardeşimiz Nacinin Iran inkı - nur. Faraza 5 ıncı ve 7 ncı mad- • d h- - t • ~ d•r 

!ahında husule getirdiği faaliyeti delerinde olduğu gibi.,, rın e usn'!ın1.esır aırapacagı '.l~nne ı dıyor • 
"htiJ"I" · b"I · •tt" · i"' Na Terakki ve Jıtihat Cemiyetinin BERLIN, 11.A.A. - ı sosy ••t ve mecmua ıntııarmı mene en 1933 ka-
l. a ı_yeyı 1 meın ıtı ınız .. nı de• f S 1• "k k" nl H·· . C fırkası riyaseti Almanyada bulunan A- nunusani kararı 31 Ma..t 1935 tarihine 
':'• zalım Şah. taraf.ınd.an .. uç a ~ an~ te . 'Osma. I umyet . ~ vuoturya lejyonlarını feshetmiştir Mü- kadar uzatılmııtır. 
ıdama mahkum edilmıf, uç ay hap- mıyetile bırletmesı hakkındakı ~ile- nilıten alman haberlere göre muhtelif yer Sarre murahhaslığı 
solmuş ve nihayet her üç hükümde riııi yukarıki tarzda Parise bildı - 1~ bulunan lejyoıı kampları dlıha fİm- BERLIN, ıı. A.A. - Ba,vekil Füh-
de firar etmiş. En nihayet, Iran in- ren zat "Ağabey., denilen zattı. Bu dıdcn kı~en ~§alım§~. Esasen~~ tem r.,,. M. Hitler milli $0Syal§t riiesas>1>· 
kılabı mes'udunu timdiki hali mu- zahn asıl ismi Hamdi Beydi ve Pa- muz hadiselennde? ben bunlar hucum dan Burkel'i M. Von Papenden inhilal 

. . . . . . 1 nb llul kıtalannın nazareti altında bıılunuyor- ede s Al hük • eti abba lı 
zafferıyetine getıN11rştır.,, rısle muhaıbere eden &ta · u a - du. Dig' er taraftan merkezi Münibte bu- • n ~ ma

1 
°. . um mur s • 

T - '-'-' it "h t C • • D ki • "d" H d" B .. gına tayın ey emıttır. erıtJUU ve tı a ll'lllıyetı r. rın en es sı ı ı. am ı ey O gun. lunan Avusturya milli sosyalist fırkası da R l b tt" 
Nazım Beyden aldığı raporlar üze- lerde Parise yazdığı diğer bir mek- fesholunacaktır, Havas Ajansının Berlin BERLIN efı e~ ~r _'.'.5D ı~.li 
rine Selanikteki Osmanlı Hürriyet tubunda diyordu ki• muhabirine göre AvuUıırya lejyonlanrun M F . k, 1•9 : ·t · .• a 1 Y~ naz.;:_ 
C . fl b" 1.... . k "Sul h tal : hakkı d l ilga11 meseleyi balletmiı olımyacaktır ve t.,· r_~c d d .. ":g~~ os re.yı~mı ~.una~ 

':mıti. yBe ı e .. ır ...,,mbetlıye Bararul ~er - ediltanmalın ~s ıı:ı .. Abnd~lhe - yeni sefir Von Papenin başlıca vazife- ı'-~ gon .er "hıgı ırahall~ '.' m~dted P-1 

mı' . u munaı:e e garıstan- de · en umata gore u a- !erinden b"ı · d · • m""ltecı"lerin A- erın ve ıntı ap m ennın şı ete 
• • ___ L n e sıyası u b" . . . ti B kil 

da, Gıntte, Krbrıata, fstanıbulda ve mit geçen Cum.'l günü arauasına vusturyaya dönmesini Avusturya hüku· F':"aye.~ını e~re~~- r.. ll!~e . 
A d 1 • 1 "ndek" • · · •f akta~ ~· il ·· k k la akt ührer ın katı emn uzenne muntehıple-na o unun saır yer erı ı fU - güç bindırilmı• za 1 artın <ıır. ·~·• e muza ere etme o c n-. . 1 •. hafi be 1 ak bel · b" . T• rın rey ennı ve ser st o ar ver-

.. e~ne . ıre~ tamim göndererek Hatta çehresinin tethis edilemİye- Taymi& ne diyor? melerine itina göstmlecek ve müntebip· 
Turkıyen·n bır noktasmda lefek - cek bir halde olduğu rivayet edili- LONDRA, 11.A.A. _ Alınanyadaki lerin intihı-..> mahallerinde fena muame-
kül eden ve bine yakın azası o!an yor. ı\vusturya lejiyonlanrun feshinden balı- leye maruz kabnalarına mani olunacak-
Omıanlı Hürriyet Cemiyetile bir - Jumallar ve evrakı saire Burha- seden Times gazetesi, bu tedbiri Al· lrr. • 
le,meğe karar verildiğini biidirmif nettin, Serasker, Batkat'.p ve Arap manyanın Avusturya ile Almanya ara· Reyiam başladı 
ve bu husustaki fikirlerini ıb;Idir . izzetten mürekkep bir komisyon- smdaki ihtilaf sebeplerini azaltınak ar- HAMBURC, 11.A.A. - Dün bura· 
melerini tubelerden rica ebni.+i. k l d zusuna bir delil addetmektedir. dan aynlan ve Almanyaya ancak 19 a-

T y• da tetkik ediliyor. Pek fev a a e Times diyor ki : ğustostan sonra avdet edecek olan ge-
Bu tamime gelen cevaplarda bir- aıhval kendisine arzolunuyor. Sözde kalnuyacak bir hareket olmak miciler reylerini ilk defa olarak bir ku-

le,me meselesi hararetle kaıbul olu- Bize vasıl olan gazeteler ve sair 1artiyle bu hal, memnuniyeti baistir ve tuya atmışlardır. 
nuyordu. lstanbuldaki fUbeden ge- evrak sokaklara ve sayfiyelerin da- bu yüzden M. Fon PP."Jen Viyanada ib- (Mein Fiihrer!) 
len bir mektupta deniliyordu ki: timal daha az baridane bir aurette kar· BERLIN, 11.A.A. - M!lli müdafaa biline dağıtıldı. Bu evrakın semere- 1 k 

"Elbette tehlike karAısında itti- 11 anaca tır. nazmıun emri yevmisile buntlan böyle 
hatsızlık affedilmez azim 'bir kaba,. leri görülüyor- Ehali arasında kü- Yeni gazete yok askerler M. Hitlere hitap ederken "Mein 
hattir. Biz ise artık bu tehlikenin çült cemiyetler teşekküle b&Jlaını•- BERLIN, 11.A.A. - yeniden gazete Fübrer ., deyeceklerdir. 

tır. Hiç b:r tubeye mensup olmı - ---------------------kar!fısında değil, içinde bulunuyo - yan bu ufak heyetlerin birer birer 
ruz ve gayet kıymettar günler zayi elde edi}mesi vakıa pek kolay ise 
ediyoruz. Şüphe yok ki ittifaka ih- de fstanbulda gayet mühim muha-
tiyacıımz bugün gayet teditt"r. Li- ud 
kin hala, bir kısım zavallı halkımı- liflere galip bir cemiyetin vüc u-
zın hem •imdiki idareden ,ikayet na kail olan bu adamların birden 
ettiklerini, heın de davet edilince: bire karşılarına çıkmak bizce tim
( benim nemelazım) dediklerini gÖ- d lik münasip görülmedi. Fener -
ri.ip dilhun olduğumuz için, eğer <bahçe mevkii civarında vukulan iç
şayam itimat ise ve ırönderdiğiniz timada bütün hamiyet erbabına hi
memuru mahsusun kaydı fahriimü- .taben bir intibah varakası neşri 
bahatından salim bulunuyorsa, ve- muvafık görülmü,se de matbaa ol
lev adedi az olsun, "Hürriyet., Ce- madığından bunu yapmak miim • 
miyetinin iltihakına memnun ol • kün olaınaıruttır. Siz de bunu mü-
duk. nasip görüyorsanız gayet muhtasar 

Ancak ıbu hususa ait efkartnuzr olmak şartile bu intihah varaka.la-
.da tahrire lüzum -gördük: Bizde rından tabettirip göndermeııi.zi ri-
gönlüne vatan a.ııkı varlığı gibi te- ca ederiz. 
sir edip ölümün bile kendisini bu Saıba:hattine yaz.lığınız cevaplar 
sevdadan ayıramıyacağmı hiHeden pek haklıdır. Şu mübarek, şu mu -
ve mevcudiyetini bu yolda feda e- kaddes vatanın zerre kadar huku
debilen hamiyetli inaanlar tarbedi- kunun, bir avuç toprağının zıyaına 
lirse, vatanımızda selametine ?lı- razı olacak bir Türk tasavvur edi
'ır gö,bi görünen ve e11babı hamiyeti lemezken hanedanlarının, bakayi 
arayan iki kısım halk vardır. Bun- saltanatlarının devamına hİ7ımet e. 
!arın birincisi fimdiki idareden İ• den bu biçare ümmetin kanlan pa
tifade edemediğine ·muğber olan _ hasına kazanılan yerlerden altı vi
lar ve ha.set sevkile hükUmeti ha- IE.yeti.n tefrilcine nza gö .. termek, an 
zıraya aleyhtarlık edenlerdir. ikin- cak fU müstebitlerin ahla.kına yakı
cisi ise bugün iktidar mevkiinde sacak ahvaldendir. Babası (Damat 
bulunanların bir kısmıdır ki yarın Mahmut Nedim P~) Bağdat de
Sultan Hamit öldükten sonra ken- miryolunun imtiyazına nail olama
di sukutlannı bildiklerinden, bu • dığından hamiyeti habasetine per
günkü ilııballerinin muhafazası için de edip lıişesini eyyadii muhibba
erbabı hamiyete iltihakı ar.zu etlen- nma terk ile mazhan ikabr uk.ba 
lerdir· Lakin fU iki fırkanın her i- olmu.ııtu. ilah. ilah. · • • ,, 
kisinin de gönüllerioi altın gülle f9lanbulda Paris ile temasta bu
rahnedar eder ve bugün sürurla lunan iki üç tube vardı. Bu ,ube -
kabul edilen bia ittihaıt yarın felıi- !erden birisi tarafından Dr. Bahat
keti bais olur. Neticede hamiyet er- tin Şakir Beye yazılan bir mektup-
babının ümit fulesi bütün bütün ta Paris ve Selanik Cemiyetlerinin 
söner. birletmeai ve lııtanbul ahvali bak-
Şunu itiraf etmek lzımdır ki b[. kında deniliyordu ki: 

Şarki Çinde Letonya başvekili --
Rus demiryollarına Baltık devletleri 

karşı muttasıl arasındaki teşriki 
tecavüzler oluyor 

1
mesaiyi methediyor 

MOSKOVA, 11.A.A. - Harbinden RiCA, 11.A.A. - Letonya baıvekili 
bildirildiğine göre ıarl<İ Çin demir yolla· ve hariciye nazın M. Ulmanis, söylemiı 
n müdürü M. Roudy gerek demir yolla- olduğu bir nutukla bilhassa ıöyle demit-
nna ve gerek bu yollar müs tabdiminine tir: 
ı.aı..ı ta.nim ve tasavvur eseri olarak 
yapılan caniyane tecavüzler hakkında 
idare meclisine bir rapor veıımiıtir. Bu 
tecvüzler, bu yollan muhafaza edecek 
lutaabn tamamen mefkut olmasından i· 
leri gelmekt-edir. Bu rapora göre 1 ağua
tos tarihinden 6 ağustos tarihine kadar 
'4hripki.rlıklar yüzünden 16 kaza ve 19 
müsellab tecavüz vulrua gebniftir. De
miryollan müstahdimininden 116 kişi ka. 
çırıh:ut, 46 kiıi öldürülmüı ve 102 kil'i 
yaral.anmııtır. Diğer taraftan bir çok bay 
dutluk vakalan görülmüı, yangınlar çı

karılnnıtır. 
Haydutluk vakafan, bilhassa 17 tem· 

muz ile 6 ağustostoı arasınd aarhnı§ ve 
bu vakalar, 21 lokomotifin v-e 207 vago
nun tahribini intaç etıni§tir. 

MOSKOV A, 11 .A.A.- Japon ve 
Mançuri memurlan tarafından ıarki Çin 
demiryı.Juna kup yapılan taarnızlara 

ve Sovyet Ruıyaya karşı yapılan tahri
kiita verilmiı olan vüsat ve ıumulden 
bahseden lzveıtia, bütiin bu taarnızlann 
gayesi, şark deıniryollannı ucuzca satın 
alabilmek için Sovyet Rusya üzerinde bir 
tazyik yapmak olduğunu yazmakta ve 
bütün bu manevralarm, bütün eski ma
nevralar gibi , taın bir akamete mahkum 
olduğunu ilave eylemektedir. 

Pravda gazetesi, Japonya 2lİmaıDdarbl
rı mahafilinin, bir takım şantajlarla Sov• 
yet Rusyadan hiçbir ıey lı:oparamıya
caklanru yazmaktadır. 

dan kaldırarak senelerdenberi Ha
midin mezalimi içinde inliyen bi
çare Türklere biraz genit nefes al
dınım. 

-BitmeJıi-

Memleketimizin Baltık memleketleri 
ile teşri:ki mesaisini lrovvetlendirm.aı. za
ruretindeyiz. Letonyanın vazifesi, her 
§eyden evvel tarihi, cognlfi , iktisadi ve 
siyasi ıartlann muvaffakiycti daha az 
güçlükle elde etmeğj mümkün lulmağa 
müsait olan komşuları ile kuvvetlerini 
tevhit etmekten ibaret.tir. 

Biz bu yolu, istW181jmjzjn ilk günün
denberi takip ediyonız. Letonya ile Eı
tonya arasındaki ittihat, her gün sıkı
laşmaktadır. 

Letonya , bu sene bu tqrilı:i mesaiyi 
daha ziyade sıkı bir hale getirmek için 
liızıım olan ve uZ'WI nıüddeııtenberi ı:.e.. 
lenilmekte bulunan hareketi yapmıftır. 
Binaenaleyh, nikbin olabiliriz. Let<onya
ıun kOlllfUhrı arasındaki vaziyeti, gün
den güne kuvvet bulmakta ve Baltık sa
hillerinde vaziyet biç bir endiıeyi mu
hik göıtermiyecek bir manzara arzet
mektedir. 

Baltık devletleri n'*:tai nazarından 
şarki AvrUPada vaziyet, öyle bir olgun 
mertebeye gelmiıtir ki bu vaziyet mev
cut münasebetleri tevsik edecek bir 
muahedename ile devamlı bir surette tak 
viyeyi derpiş etmek mümkündür. 

Avu~turya Başvekil mua
vini Romada 

VIY ANA, 11. A.A.- Havas ajan11n
dan : Baıvekil nıuavini M. Starbenberg, 
halihazırda Roma yakininde kamp kur
mut olan A vuaturya gençlerinin kamp
larını ziyaret etmelı: üzere nagibani su
rette Romaya müteveccihen hareket et
miıtir .Yalnız siyasi mahafil, mumailey
hin Başvekil M. Scbusching'in Rcımavi 
resmen ziyaretini ihzar etmek üzere M. 
Musıolini ile de görüfl'Ceğini temin et
mektedİ>" 

-
. ·, • .?. ..... tt• ', •. ? '• ; ı;., 

Rıhtım şirketile müzakereler 
'AN KARA, 11 (Telefonla) - Saraç oğlu Şükrü Bey lstanbulda kal• 

dığı müddet zarfında lstanbul Rıhtım şirketile devam etmekte • olan 
müzakere ile de alakaqar olacaktır. Bu şirketle yakında kat'i bır aıı· 
laşmaya varılması melhuzdur. 

l zmir körfez ve liman işleri 
IZMIR, 11 (Milliyet) - Liman körfez şirketi umwni heyeti fetJktt• 

iade olarak toplandı, şiı•ketin tasli ye edilmesine karar verdi. Limatı• 
körfez ifleri devlet miiesıreseııi ha /inde idare edüecektir. 

Şirket dokuz senelik faaliyeti sırasında 844797 lira temettü dağıtnllf• 
317818 lira da ihtiyat akçası ayırmıştır. Şirket bu sutetle hazi.nenın 
ük koyduğu sermayesine yiizde (7 7) buçuk kazanç temin etmiştir. 

T astiye muameiatma hemen baş !anacak ve teşrinevvelde yeni idare 
işe başlıyacaktır. 

I zmir şehitler abidesine çelenk 
IZMIR, 11 ( A.A.) - Milli Müda laa vekili Zekai Bey refakatindeki 

kumandan Paşalarla birlikte bugün şehitler abidesini ziyaret ederek çe
lenk koyma, ve bu vesile ile muhterem şehitlerimizin az.iz hatıraları 
tebcil olunmuftur. 

Lise ve Orta mektep muallimleri 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Maarif vekıileti liu ve orta mektep

lerin kadrolarını ikmal ettİ. Evvelce de büJirdiğim gibi yeni kadro
larda mühim bir tebeddül yoktur. Yalnız sıhhi sebeplerle bazı beca· 
yişler yaphılflır. 

lstanbul mektepleri muall&nle ri arasında da Haydarpa,a lisesinitı 
açılması münasebdile bazı tebedd iiller vardır. Kadrolar eylülde teb • 
liğ edilecektir , ' 

Sümer Bank müdürünün segahati 
ANKARA, il (Telefonla) - Sümer Bank umum müdürü Nurul • 

lah Esat Bey yanında bazı mühendisler olduğa halde yakında bir tel· 
kik seyahatine çıkacaktır. 

Heyet ııeyahati sırasında Ati na , Berlin ve Moskovaya da uğra• 
yacaktır. 

Trabzonda şiddetli fırtına 
TRABZON, 11 (Milliyet) - Günlerdenberi devam eden mütlıİI 

sıcakları dün gece siddetli rüzgarla yağmur takip elti. 
Sabah başlıya',. fırtına devam etmekted,ir. lstanbu:f!an gelen Va

tan vapuru fırtınadan demirliyem edi, geriye döndü- Polathaneye itti· 
ca mecburiyetinde kaldı. ) 

Güreşçilerimiz galip geldiler 
LENINGRAD, 11.A.A. - Güreşçrterimiz Sovyet güreşçilerine 

karşı altı sıfır kazanmı.ptır. . ~ 
Kenan, Çoban Tuşla, Abbas, Hüseyi.n, Saim, Ahmet sayı hesabile 

galip geldiler. ı 
Adnan, Mw:tala rahatsız oldu klanndan güre,f.ere iştirak etme

miflerdir. 

Çinde harp 
Hükumet kuvvetleri 

komünistleri 
bombardıman ediyor 

CHANGHAI, 11 (A.A.) Fukien vi-
1.&yetinde hükUınet kuvvetlerinin tay
yareleri ricat etmekte olan komünist 
kuvvetlerini bombardıman etmekte • 
d.r. 

TOKIO, 11 (A.A.) Japon konsoloau 
tanJmdaaı gönderilen bir telgrafa. gö
re, kcımüniat kuvvetlerinin dq maıbal
lelere doğru ilerleoııesi. yüzünden F o
osbow'da. akııam üzeri halkın evlerin
den çıkması yasak edihniştir. 

Hükiiımet kıtaatı, kaınüniatleri Fo
ochı>w'un dıt mahallelerinden biri o
lan Peiling'i tahliyeye mecbur etmiş· 
tir. 

Alman ırkına mensup 
Ruslara yardım 

BERN, 11 .A.A. - Alman istihbarat 
bürosunun bildirdiğine göre Sovyet bü
kümeti, Alman ırkına mensup Ruslara 
yardım için Almany:"~a topl~. iane
nin Ru•yaya ginnesıru menebnıttir. Al
man ııazeteleri bu memnuiyet kararını 
derin bir teenürle kartdanuıı)ardır. 

~ıcaktan sonra 
Amerikada müthiı yağmur
lar yağdı, feyzanlar oldu 

NEVYORK. 11. A.A.- Birçok y_.. 
lerde ııcak dalgan biikiiln ıürmel<I• 
beraber, Colorado, Nel.rub, lndiaaa 
ve Kentucky' de bard•ktan bopııırcaanıl 
yağmurlar yağmııtnr. 

Kentucky'de M~d'da yaifınııı:la
nn tesiriyle çamurlar yüzlerce kietıi 21* 

rara sokmuş, iki çocula bağukmıı.-w bii· 
tün erazi çamur altında blmqtır. Bir· 
çok nileler, tepelere kaçınqlanlır, Bir 
köprii yıkılmııtır. Birç'*: bayTanat öl
müı;tür. Münakalat bozulmuftur. 

Kurtlar sıcaktan köylere indilet 
- HANKOV.-11.A.A. - Kuraklık ,_ö
zünden Hupet vilayetinin dağlannda bd 
lıınan aç kurtlar aşağılara inmektedir· 
Her gece , birçok çifçiler, kurtların hil· 
cıımlarma maruz kalmakıtadır. Söylendi· 
ğine göre, !fİnıdiye kadar kurt1ar, 11 ki 
pyi yemqlerdir. 

zim hayli senelerdenberi devam e· "B"rletme meselesi de son derece 
den ikdanıahınız neticesinde hala memnuniyeti mucip oldu. Efkar ve 
dört buçuk kiti Defe iblağ etlileme- ef'alde ittihat olmadan bir fey ya
mif ve adetçe terakkimiz gayet ba- pılmasmın gayrikaıbil olduğunu İ· 
ti bir surette vücuda gelmittir. E. zaha hacet yoktur. Bu gidişle iıtik
ğer bugün esrarımızın hakikatine bal parlak olacaktır. Hemen cena
vakıf bön kiti varsa, bu gayet azinı br Hak mel'unun vücudunu orta -
bir nimettir ve fazla bir fey belde- -~=:.=,~----=:::..:.:,::__;, _____________________ -:---------------::-":'."::-"'.::':~=:"""-) 
mek İcap etmez. Her türlü icraat 1 E C NE B ı• ••AT BUAT J..,. DA Q I[ UDU K LA R J M J Z 
İçin bu adet kafi raddede demek • ~ .l.Y& ... ,. lir. Lakin bu bin kişi bütün nı.iina \.., __ .:.;.,_ ____________________________ ~-:"'."'-d~--:-

Almanya ile 
İniiltere arasında bir kaoı 

biyo anlaşması yapıldı 
LONDRA, 11.A.A. - Reuter ajansı, 

Almanya ile lııgiltere araımcla. kambi,.. 
hakkında bir aııla§manın dün, öğledell 
sonra Berlinde imz•landıiım haber af.o 
nuıtır. 

Bu anlapna, geçmiı ve gelecek -
melelere tatbik edilecek, halihazırda Ca' 
reyan etmekte olan muamelelere tatbilr 
edilmiyecektir. 

1 ") h · --L bi M• B ld • • • 1 letle mukabil taarruza 11efebilmek im· eylemekte evam ededunıun, mademki j 
ve sümu ü ı e amıyet ....,.i, • olma ıster a VIDID maDI• Tuna ve Vistül rmntakalaruıda husule 
1 h ld · ikbald kanlan ı.ıer "lmiı olur. ı ve ne a e, ne ıd e nefsi d b• b t Daha tayyarenin keılinJen evvel gelen ve gelecek olan hadiseler aküı-
için bir mükafata intizar etmeyip ar ır eyana I Felemenk araziainin /ngiltere için le· lerini Rhin üzerir.., y;.ğaca:klardır, ue 
<ıadece sevdayi vatanla hareket et- •Artılı bugün lngiltre'nin hududu da edilemiyecek bir •boulevard» olmuı mademki Fransız· Alman ve BelrJi.;;ı-

1.d" k" • . • • b" · h' (Rhin) nehridir; Douer kryılaruıın be-o oldug'unu Londra Nazırlarına hatırlat· Alman hudutkıruıın temin ve deı>amı 
me 1 ır 1 cemıyetımızın ınayı a- yaz kayalıkları deg'ilJir» meselesı" Feda edilemi~cek bır" ıu··-um-

hl"k d kal mak lazun mıdır? Onun içindir ki, Jn- J- -zırt te 1 e en masun sın. Vekaleten Ba•ı>ekı"l bulunan Mı"stet' ------' L- duı· bu lüzumun mes'uliyetlerinden • giltere'rt"n müdafaası bakunınaan, nu- , 
Şu halde gönderdiğ"niz memuru Stanley Baldw:n bugünlerde, Avam vacılık, lngilü müdafaa mecburiyet- Jngiltere kendisini her ne kadar kur -

mahsusun azasını bine iblağ ettiği Kamarasında •öylemİf olduğu pek ma- lerini pek te 0 kadar iddia olunduğu tarmak sevdasın.fa ise de, o kadar ko-
heyet ne fikir insanlardan mürek- nidar bir nutukta, artık bugün Jngil- gibi_ eski vaziyette devam edegelen !ayca kurtulamaz. Herhalde Pancer· 
k f ? B 1 d R tere'nin hududu •Rhin» nehridir; Do· hususiyeti-deği .. irm"ş değildir. Ha- maniz:min alabildiğ."ne ilerlemesinin 

ep ır. un ar meyanın ıı. üştü, ver kıyılarının beyaz ka-lıkları deg'il •• d •erbest bırakılması irin 9 ve 10 tem • 
Ah t M h C d Ahın Ş J- vacılık, vaziyetteki nazikliği biraz a- • ~· me u tar, ev et, et u- dı"r, -'-m:.•ıır· . . . . F k t J "lt m··~ Londra görü•melerin. de M. Bar • 

T ""' • ha tebarüz ettınnıştır. a a , ngı e- - • 
ayip, alat, Sadık Han (Iran teba- Buna benzer bir çok sözler mazide renin hududu Rhin'dir demekle, eski thou'ya Downing Street Nazırlan hiç 
asından), Nevruz (keza), Aram, söylenmem·, değildir. Bilhassa !.l~ te~- Jtiliilı Mü.senna Devletlerinin, müşte. bir ıeY ihsas etmİf değillerdir. Sir 
Mehmet Ali var mıdır? Ve Edebi- rin 1925 te: «Locarno» da mun akit rek mukadderata bailı kalmıı orJuk- John Simon tarafından ilan olunan in· 
yatı Cedideye mensup zevattan ba- mukauelat ile, giriftiği ue jir haylıca ları, bir defa daha ifade edilmİf olma· giliz hayırhah bitaraflık siyaseti, Jngi-

1• "k" lan __ L L ""d t ., ;rın" I d .. - "-len"n kıskanç dauranmalanna rn;;,. -zdarı dahil midir? Kimlerdir? it'· e iUti t o tuannu atını eyı ..,. yor mu? ngilterenin Ü§WIUf tarzını "" ~ 
· lngiltere'den ı>akit ı.ıakit ba kabil wz- kullanan Fransa dahi, /ngiltere gil>i, men bir !araziye kalmağa mahkum • 

arınıza ıntizar ederiz. Şüphe ve ih- leri d"nlemiffik. Fakat fQYani dikkat• hayatının emniyetini, hudutlarının ha- dar. (Echo de Paria) 
tiyatımız yanlıt telakki buyurulma- tir ki bu •özler bir kaç senedenberi ricinde arıyor; Frrvua, mütecavü dev- Yunanistanda Batak-
sm ! Pek güç mesai ile vücuda ge - söylenilmemkte idi. Bu kın>vetli .söz.le- lete karşı mukavemet dileği etraluıda 
len varlığımızın iftuı bize korku rin yeniden söylenmuini galeyana gel toplanan ve meı.ıcut muahede/erin kud- hklar kurutuluyor 
veriyor. Bunun için ihtiyat ve te- m";ı Hitler Alman.yasına, 30 haı:Uan ve siyetine inanan devletlerden bir cephe Viotik - Kilisu nehrinin bataklıkla· 
_,_1_ 1.. gö ·· 25 temmuz llUikastlarına medyunuz. vücuda getirmek auretile, milli emni - rı·ı- La..:•a OV<r$ındaki Korla gölünün 
J'.....,.ııza uzum ruyonız. . _. lngı"lterenin hududu neden Rhin · hud l ""dal ~ • ~ 

ı ih ·· d tına ı· yetini temın ve ut arını mu aa kurtarnuı ameliyatına dair Miinakala-
tt" abıaıne mun ereca g<? ın oluyor? Çünkü ancak bu hakikate k<y- etm-k ..,· tı"yor. M d ·· M S-L , • • d ~ tı umumiye Ü üru • cno nun ver· 

ce · vakıa biı::ce pek münasıp ıse e met verecektir ki, lngilterenin ha:yatc Bütün bundan anlaplıyor ki, lngilte- diği raporu BQ§vekil ile Münakalat 
yaİnız ikinci mad-Oenin (esası Mit- muhtemel olan bir hava taarnızuna re, iddia olunanların aksine olarak, Nazırı M. Rallia müzcıkere etmiılerdir. 
hat Pasa tarafından vazedilen ka- k<U"fl miidq/aa edilebilir ve icabı hale Merkui ve Şarki Avrupa i§lerine kar- M. Sehonun raporuna nazaran bu iki 

• "h . t göre, taarruza geçen yabancı hava fı aliikasu;lılıla, hatta hayırhah bita- kurutma ameliyesi için 110,000,000 
nunu esasinin zamanın 1 tıyaca ına kuvvetlerinin Ş"mal Denizi ,veya Man- raflık'-, mukabel--'· bulunması kafi 

b 1 ) t • uı ea~ drahmi .sarfolunacak ve · bunların 80 
tatbikan tebdilile ka u Ü sure ın- ehe yakmlarında hava u""•l•rinin tesis d • "/d" 

C .. • ~ eg. ır. milyonu Larisa ovasına ve 30 milyonu 
de ifadesi daha münasip olur._ un- olunmaftna mümaneat edilebilir. Bun• ingiltere isteıl"ği kadar Tuna ue dahi Kiiisu nehri için ııerilecektir. 
kü bu kanunu esasiye de sultanın dan baıka, lngiliz Erlıaniharbiyuine Viatül komisyonlanna girmemek üze- (Apoyeı.ımatini) 
bazı efkan kantmıttır, zanııolu - Avrupada doğrudan doğruya ve sühu· re her guna siyasi harekattan imtina 

Milletin sadık bir 

hizmetkarı 
Hindenburgun ismi Alman tarihin 

de yüksek bir meuki ifgal edecekti~. 
Bu ihtiyar Marqalin üm.i, tarihte, miJ 
!ete sadık kalan ııe hizmet eden bir 
sembol gibi kalacaktır. Hindenburg, 
gerek harp esnasuula ı>e gerek sulhte 
Almanyamn mukadderatını elinde tut 
muştur. Harpte yülnek bir BQflıuman 
dan ısulh esnC181nda mutedil, mukte • 
dir, 'vatanperver, büyük bir devlet a
damı addolunmuştur. Alman m:Ileti, 
fırka ihtiliilları yüzünden birçok leh
likelet'e maruz kaldı, fakat o tehli • 
keli fena günlerde Hindenburgu kar 
şısU:da buldu. Hindenburg Almanyayı 
birleştirdi ve vataıunı kurtardL Harp 
te yüksek bir şah.siyet orJuğana, t~ -
rih daima zi.ltredecek~er. Alman mıl • 
!etinin harpten sonra birinci deure • 
den ikinci deı.ıreye pçmui, ancak 
bu büyük admnuı ..,,,_ınde olabilmİf 
tir. Alman. m'lleti, MaN:şal Hinden -
burgun ululü ile dahili ve harici '!"' · 
seleler karpsında bulımacaktır. Şım • 
di bütün mesuliyet Hitlerin şahs~a 
geçmiştir. Naziler doğru yolla"' takıp 
etmiyorlar. 30 Hazi~n !"' 2~ ~ em~nıı;ı; 
hadiseleri, Alman hukumetını müş -
kül bir vaziyette buakmııtır. . Gene 
hükumet reisinin güç bir merJkıde bu
lunacağuuı fiiplıe yoktur. 

(Cariera deUa Sera) 

lngiltere bülnimeti, mevcut borçlaı" 
hakkında memnuniyet verici bir bal ÇS'" 
resi bulmak için israr etmek niyetindO
diı. 

Bir Rus tayyaresine 
ateş açtılar 

TALLIN, 11. A.A. - Kommarov~ 
mıntakasında bir Sovyet askeri tayare•• 
Estonya arazisi üstünde uçtuğundan ı;:; 
tonya hıı<lut muhafızları tayyareye ate 
açouşlardır. Tahkikat yapılıyOI'. 

Panamada zelzele 
PANAMA, 11.A.A. - Uç dakika do

vam eden bir zelzele duyulmuı;tur. ~ 
binaların divarları çaUanuştır. Zelz o
nin şiddeti, orta idi. 

Sarre madenlerine 
ait vesaik 

METZ, 11.A.A. - Bir müddet ~~ 
hususi polis Poecbling fabriı!"'laı:' ;. 
suıi polisine mensup iki kişi il~ bi~ 
ous tevkif ebınişti. Yine Poecbl~ .,..ııı• 
si polisine mensup bir dördüncu 3 .. 

tevkif olumnuıtur. Bu ad~ Sa'::',.;:::k 
denlerine ait mühim vesaı~ .. ~ •tiraf 
Poeclıling fahrikalarr-"" v~rdıgın:ı ;... .... 
etmiştir. Daha başka tevkif at yap 
na intizar olunuyor. 
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t Zavallı ÇamlıcaP EH 1 R HABERLERi 
~y' Çamlıca civannda olu· 
' llltığım odanın pencere- EKONOMi 

.•~'canlıca tepesine tınnanan 
k cılannı ve samimiyet/iği 

. ıdı t~ an~ıın çiftleri uzaktan 
f erun. lıtikin senede bir defa 
ff Pey~ çıkmak hatınma gel
"Ylı uzaktan seyircisi oldu-

Komisyon ne 
Karar verecek? 

MAARiFTE 

Orta mekteplerde 
Yeni ders senesi 

LiMANDA 

Üsküdar 
Y olculnğu ucuzladı 

ı_ fıkanlara da gıpta yerine L" f k D • "btiJ "f K k b 1 J • ~et hialerile bakarım. Bun· a•. 1 - erı 1 a ının. ae ayıt ve • u muame esı- Tarife komisyonu biletler-
;'('"daki acuna hislerimi, an- netıce vereceği beklenıyor ne 20ağustosta başlanacak .1 .. . ~ Q~ın belki aradıkları tenha· Ayakkabıcılar cemiyetinin de- Maarif vekaletıinıclen gelen temiın de tenzı at yaptı 

İııiiii ~ksek kıymetli tabiat zen- liletile bundan bir müd1det evvel üzerine lise ve ooıta mekteplere yeni Bir müddet evvel içtimalan ya-
·~ lll bulmuş olmaları tahmini harekete gelen ayakkabıcılar Cald>e kayıt ..., kabulüne 20 ağu&tos- rım kalan liman tarife komisyonu 
l!~clil eder, Ben kendimi bil· l k · ku l 1 ik ta baılanacaktrr. Tedrisata tqrinieY· tekrar ü-timalarına b""lıyaııak me· uıı meme ette yem ru an ast wı biN!e ba§I cakıtır -,. -. 

1 
eli ve Çamlıca tepesini bile fabrikalarının imal ettiği lutik Lise ve :::: mekt.;.,ı...-de giinlilk sa.isini bitinniftir. Liman tarife ko-

. b eYrettiğimdenberi tepedeki ayakkabılann ayakkabı sanayiine elen .-.!eri yeni bir tdciJde tanzim e- tnisyonu bu içtimaında bilhassa se-
fe q~k ağacın yaptığı perçim fena tesir yaptıgı" nı ve lastik fab. dilmiştir. Bir günde okutulan deft a- nelerdenberi Usküdarlıların en bü-
•• ı:e1ııın göğsüne sarılmıf tozla eledi 6 .ı.. bqe ~. Oç ""1-s yük derdi olan ve bir türlü deği~-

i,"~ı lı k,,,.; yolu hı",. degı" "şme~ rikalarımn imal ettiği yarım mii- ög"leden evw.I, iki ders öğJeden ........, • 1 . hail . . 
·1q ı -,.. ,. - yon çift ayaidcabmm Türk ayak- -•-· ul---'- F-'--· (SO) ,_,_,,__ 1 tırilemiyen mese eyı etmiJlır. 
'. oq tepe, her tabı'at .,;;.,,ellı'L ""'"t aoı:a&br. ..,..... ..,_,.... 0 aın Şır" ketı" Havc•:yenı"n 0-'~'dar hattı 

lı o- IR- kabıcıJıg"ını öldürmekte oldugu" • '--· de "dd ..! b" --~ rıkanlmı<• J'" M<U 
'••

1
·,11• er an deg" İ•en hercai me"- ""' ,.. mu e.. ır -e • • bilet ücretlerinde tenzilat yapmı"-• k -.- T nu yükaek makamlara bildirdi- tır 7 

llrıı Qr ır. Hala başında topuz; Bu müracaatlarla hükii.met cün kaybetmektedirler. Mual!Kmer haf· Evvelce 20 kuruf olan Osküdara 

h.ıllzlaı)ncfa iki örgü sa,. ta"'· k k l l kkab l tada azami 24 "'1llt ders okutabilecd<· S "' ,- auçu· a t ı aya ı arın mamu- ı--,. gidip ge'-e bilet ücretleri 17, ku-
ııım/ar gibi. enur. un 

POLiSTE 

Bir genç 
Kız boğuldu 

Zavallı kız bir hafta evvel 
nişanlanmıştı 

x 

~
~q~ke• md eydan okurcasına mu- !er. ·Bu yeni vaziyetten u-,9u;.,,ı.,.. bir br. 

'11 ki lüne kiloda 150 kuruş resim ko- Evvelce 24 saaıt dersi 4 giinde okut- ru,a, evvelce 25 kurut olan gidip 
er ·, Çamlıca dünyanın en yarken, ticaret odasında bir ko· mak mümkün olabiliyor, ve diğer ÜÇ 

J:i4;
11 
Yerlerinden biridir. Belki. miayon da bu işi memleket men- günde muallimler dmleniyonardı. şm,. gelme birinci mevki bilet ücretlerı · 

~ıı qııutmamalıyız ki, orası dün faatlerine uygun bir ~kilde halli- eli 24 ....ı: den haftaocla MIC8k 5 günde de 22 kuruşa indirilmittir. Buna 

Boğ;,lan solda Nimet H. ıuığda 
arkadap. Nazik H. 

t. Ç en talisiz yerlerinden biri- · kik okutulabilecektir. mukabil aylık memu: fo karneler.i-çm tet ı ata geçti. M alliml · -L- • • _L__ 
iM, Q)ıı/ıca gibi bütün --"L-ek ve u ere ıs ....... t ıçı:n Y""""' per- 1 '~Ilı ki el ,,d..,.. k al Bir müddettenberi faaliyette ""1ıbe ...., cuma günleri kalmalotadır. ne ufak bir zam yapı mışbr. 
~tıev "lerin ünya a i t i- olan bu komisyon her iki tarafı G" r b" kt Komisyon Akay ve Şirketi Hay-

'lerıı lltiin başkadır. Oralara en da dinlecıl. Ayakkabıcılar noktai iZ I tr me ep riye kadrolarını ayııen kabul et-
i~ lltel otellen yapılmcua bile nazarlarında ısrar ettiler. Lastikçi· Fenerde, bir Runı kadınınm idare miştir. 

t" el lokantalar gazı"nolar ve ettig"i bın.u$İ bir mckt~ k-·'-"1...:•tir. 
~er t / 0. d ? ler İse 18 milyon nüfusu olan Gözlüklü Marika ismi;je Fen"';;".;;~hi-
q/!f 0 urtu ur. ız e. •• Türkiyede yarım milyon aya!&a- tinde tanmmıt olan bu Rum kadını 

\,( ıle V eliahtin köşkiine cİ· bmın lafı bile olamıyacağını bütün evini huıuıi bir me&.rep lıaliııe gelir-
~Ye saray böcekleri korku· sahanın ayalcıkabıcılara açık oldu- mİf, 30 lııadar çocuğ.ı evine top!~ 

~cı! enin çıkamadığı bu tepe ğunu komisyona bildirdiler. tır. 
~"'~rı bir aralık bir rent meşrep Yapılan tabkikat nelıi.cesinode bu ço-
Ç~ dedesine konak olmuştu. Komisyon pazartesi günü tek· cuklar araamda heniiz i1k rahsil ça-

o ~anı bugünkü haline ter· rar toplanarak ~n bir tetkikten ğmcla bulurıan Türk taılel>eler de bu· 
7.. !ı/~tim. Çünkü bir Bektaşi ka- sonra mesaisini bitir~cektir. hmduğ.ı anla.ptm.§tır. 
1-~ - - Gözlüklü Marikanın evindeki ço~-
~ •gı, içinde tabiat bana daha Memleketin b;n· el sanayiine, '--~ 6 "- M---_,,,_ · 
~ .' fl'Örünüyor ve ondan bir ,.;y. ...- ne 12 Y8J arasmdadw. """' ı-

0 ı. ' d" • · • ku 1 ak' clareoi bu kaclm haldonda kanuni nıua-1._:e"'iyordum. Bu clede oracla ıgerd yem ru MUf, m me-
. 'q l mele ye tevessül elmÖilÜ-. 
~~ bilmem hangi azizin meza· eşmiş sanayie ait olan iki büyük A d ' d . b" k'k t . 

\"i qtbedarlık ettiğini iddia e· sanayı zumrestnı ali.kadar eden na O uya aır ır tel 1 BZI 

ı .. e göçtü .. Ve ümidini o meza· bu iş hakkında komisyonun vere· Londrada toplanan binnai beyne!-
\ •rııc1 d U L~'d l nıilel antrepoloji kongresi.ne memleke-i.ı ü i i. 8RÜ ar tramvay a· cegıı" • karar mera3c ve alaka ile b-'-. Fak"'l-~e "" timiz namına ittirak eden Fen u 
~"t llıeye başlayınca Çamlıcanın lenmektedir. te&i profesörlerinden doktor Şev&et 
'.'ıı !!ceğim umcluk. Umidimiz Ç k 1 k 1 ıAziz Bey §"lırimize dönmü§tür. "1 Q, değil ter.ine çıktı. Biçare 8 OS OVI ya tUIDn a ıyor Şevket Aıziz Bey Anadoluya dair 
~· 1CQ alçaldı. Gelen maliimata göre Çekos- lıir tetkik raporu ü:ıeriae k.ongrede i-
• ~.l>ir zaman değeri kadar tak· lovak rejiainin memleketimizden zaıhat vennişıt.ir. Tüıi< tezi Lomlracla İ· 
"'tlmemis olan bu tepe bir ök- alacağı iki milyon kiloluk Türk yi bir tesir bırakıınfbr. 
Cqrıbaz ç;rağı gibi kim bilir ki- tütününün münakasası 2 teşrini- Ecnebi mekteplerde tarih, 
elinde mezada çıkarıldı ve evvelde Pragda yapılacaktır. coğrafya 

~'.eııe artın:ının üzerinde kaldı. Nümunelerin eylül aonuna ka-
d •• d "l • ı· d Ecnebi mekteplerde Türl< tehaa'sı 

t"cılar Çamlıcayı saatle tutul- ar gon el'ı mesı azım ır. talebeden bıııt!<a, ecnebi tebaası çocuk· 
. :~rücü beygiri g. ib.i ku. llanıyo.r- Yumurta fiatlırı 1ar içUı de tarih, coğrafya te.ın.atnım 
"'"1.k ad k d k Türk muallimıleri tarafından ve "'-'-e ~ ı or an ti sın ınne ı- Yumıırta fiatlannm yüksel. ·~-~ 
!·er şey yapıyorlar. Şa günler- •~ ld • lı-'-''-- d d"" 
1' kcı" dostu götürmek irin çık· meıue 0 ugu aJ<'KJn a un ge-

,. ,. len bir haber piyas.ada memnu- Mahkemeler 

.• 
ViLAYETTE 

Un Vergisi 
Ekmek yapılmayan kepekli 
unlardan vergi ahnmıyacak 

Un komisyonu buğdayı koruma 
kanunu mucibince undan alınan 
vergiye ait fırıncı ve fabrikacıların 
şikayetlerini halleımi,tir. 

Kepekli olan ve ekmek yapıl
madığı söylenilen mardalardan 
vergi alınmıyaca.ktır. 

Birinci nevi unun çuvalından 150 
kuruş alınacaktır. Diğer unlar 10 
kaliteye ayrılmıştır. Bunların çu
valından 100 kurut alınacaktır . 

olarak okutulması hakkındaki kara.. 
tatbika ba~analı bir sene olduğu halde, 
tebrimizdeki ecnel>i mekteplerden ba:zı
iarmda "'1ıelJİ talebeye tarih cıoğrafya 
deninin 'kendi fuanlariıle okuıtulduğu 
~'-'-~: Maarif vekiııeti bu hu· 
...ta '~e banl<ete geçecektir. 

I • 

~nıan tepeyi alçala alçala niyet uyandırmıttır. 
~~r salaşlan aeviyesine inmiş Gelen malumaıta göre Kara
~llt, içim sıZladı. Bir eski ko- deniz yumul'ta ihraç ukelelerin
~ Pancurları oraya yangından de fiat'lar muntazam bir tekilde 
~.bir ailenin muııakkat izbe yükselmektedir. 

Odesadan kaçırılan eşya 
~1-ıııi vermişti. Çamlıca tepe-
'~zlugile yalnız halkı değil lzmir sergisi 
~11zliği ile zevki de kendine Gelen malumata nazaran lz. 
~ Yiikııelmekten alıkoyuyordu. mir beynelmilel panayınnda şim. 
) •eııe evvel Napolinin iki yük diye kadar kiralanmıyan pek az 

'l'ıl~rine çıktım: San Martino ve yer kalmı~trr. 
\

11'. Birinden Napoli körfezi, 
l~u Yanardağı ve sehir görünü
. 1ıi Diğerinden körfezin clışı 
[~.~"İn ardındaki kırlar •• 
\ ~ ikisine de otomobil'~ ·a· 
.q{/ktık. Her ikisincl c - ·l 
~ erile, kılıklı ve gL 

~larile itinalı ve kibc.. 
~ bulduk. T abiatin zengin 

t~~İHrıi bozacak hiç bir densiz 
i\0:ı:iimüze ilişmedi. Büfi oraya 
~ıt~ler, şehrin en güzel >'.eri di. 
l'ı['irdüler. Onların kendı mem-
~~rıde bana yaptıklannı, 

l'ı:._ lstanbulcla onlara yapmak 
lf"I Çamlıcaya nasıl çıkara· 
~· 
~ 'lliihacir treni gibi dolan 
~'lqYla Kısıklıya kadar ayakta 
\'il l>ile tepeye nasıl çıkalım? 
~ ı, tramvayın verdiği bir hız· 

\ 11~ bitli Kôhtaneye döndüğü 
.ı{"rıılur bir yer olmaktan çık
~~ başı denilen kapalı namaz 
ı ı,.q<ı_ sennestlere mümkün ol· 

Birinci ve ~kinci sınrf yerler 
tamamen tutulmuştur. İzmir bey
nelmilel panayırı şimdiye kadar 
sergilerin memleketimizde gör • 
medj.ği bir rağbet ve alakayı gör
müştür. 

Liman şirketinde tasfiye 
Liman şirketi heyeti umumi

yesi bugün saat 15 le fllketin 
Liman Hanındaki merkezinde 
yapılacaktır. 

Bugünkü fevkalade toplantıda 
§İmdiye kaıi'ar yüzde 96 hissesi 
hükumete ait olan şirketin tasfi
yesi kararı verilecektir. 

Bir romen tayyaresi 
geldi, gitti 

Evvelsi akpm fehrimİLe bir Ro. 
men deniz tayyaresi gelnıİflir. Üç 
Romen ceneralini hamil bulunan 
bu tayyare dün sabah Bıngaziye 
hareket etmiştir. 

t ('?dar fazla ispirto içinnek 
~'Yen bir saz takımı bafınızı 
~, 'ie imkan brrlJkmaz, Her \ ""'"""'"""'"""'"""',... .... """'"""'....,....,....,....,._, 
~ Q.Yazılı levhalarda bir "a;ile tozlu yerde öteye beriye atılmış 
ı'-İ,, iddiası vardır da bir aıle· sa:Jalya kutulan ve tabiatini de
~~!lı luhur oturabileceği ve ğiştirdiği halde bir türlü sanatını 

\) Qr, aaygısız gözlerden ırak d·eğiştirememiş, kadidi çıkmıs ka· 
,,:~.Yoktur. Tepeye yaya çık· ra kuru masa ve iskemlelerde~ baş 
~.ıı de insanda biri hacı le· kabir şey bulamayınca insan 0 ka· 
f ~"·•onunda da bir haç sava- dar nevmit oluyor ki, kcırşısınclaki 
,~~···Tozlu, yumrulu ve çakıl- güzel manzarayı bile gözü görmi-
1ıı,.fr yokuşun ucunda e1ki ko
· ~ ;cızue bir kere ve aiper tel· 
\~ e bir ikinci defa çevrilmif 
''ı 'I{ Yerde btlfka bir feyler, me· 
~ qPolideki lokantalar gibi gü 

ı\ ' lltüessese olsa yorgunluğu 
.~~clırabili,•siniz. Lakin, bir şi-

lıca suyunu - kaynağın· 
"'ı>•i:ı:e on kuruşa satan ve ıs
~ ~Cağııı.ız şeyi - mahdut şe-

\ trca J~ünseniz aal:ır•ızlı. 
~ /)aşını fa"'! çev.irip si~e 
, ~ bile isı~ıyen bır mevnm 
\'.'ll" e~/;,i k~prü tahsildarları-

::1. ~ ' d 
• ... (1:-J r-·crt~u sura.ıırı an, 

yor. 
Ne olurdu? Usküdar tramvay 

şirketi, Kadıköyüne bir milyon li
ralık hat döşerken şu Çamlıca te
pesini alsa ve oraya bir füniküler 
yani dağa tırmanan şimendifer 
yapsa idi. Ziyan mı ecler?. Zan
netmem. Çünkü Kısıklıya kaclar 
gelen her müşteri bir kere tepeye 
çıkmadan dönmez. Lakin ben ne
ler sayıklıyorum? .. Zavallı Çamlı· 
ca! Cücelere tepesini göstermek 
İçin ne kadar eğilmiş! 

FELEK 

Müddeiumumi suçlunun tevkifini ve 
esba hı müşeddcde bulunduğunu söyledi 

Müddeiumumilikçe cezalandınl maları istenen Raul Hayri Bey ve 
diğer suçlular 

Bundıı.n bir müddet evvel limanı- ! leri anlatıldığından 13 ve 58 inci 
mıza gelen Sovyet bandıralı Çiçe- maddeler mucibince tayini cezaya 
rin vapurile getirdiği etyayı be- ve cümlesinin tevkıflerine karar 
yannamesin.i vermeden memlekete ;verihnesini talep etmiştir. 
Mkma'k istemekle suçlu Odesa b8' Kaçakçılık kanununun 25 inci 
konsolosu Rauf Hayri Bey ve mu. maddesi 6 aydan 3 seneye kadar 
maileyhe ait eşyaları memlekete hapis cezasını emreder. 
golm,ağa tavassut etmek suçile Makamı iddianın bu talebinden 
gümrük id.are.i ~afından ihti~ sonra gümrük avukatı hadiseye se· 
m'.':11ke~esıne venlen ka"'."a.s !evfik bep olan eşyanın müsaderesini iste 
mühacır ~elım~t ~fı:ndılerm mu- miştir. Maznun vekilleri de mese
hak~meleıııne dun ~nt~ mahke- lenin tetkiki için davanın tehirini 
mesmde devam edılmıttir istemişlerdir. 

Dünkü mahkemede müddeiuınu- Bunun üzerine mahkeme reisi 
mi iddianamesini serdederek Ra- ayrı ayrı ellerle memlekete gelen, 
uf Hayri beyin Rusyadan getirdi- fakat gümrük tarafından bir !iste
diği etYayı ~-mrüğe. !erdi.ği be· de toplanan eşyanın mahiyeti ayrı 
yanname hancı~da ~ı!~ resım Illftll ve b8'ka tahıslara taalliik ettiğin-
1~-:,t_e sokmak 1Stedıgı tahakkuk den günırüğe bir tezkere yazılarak 
ett1ı:ın.den kaç":kçıl~ . kanunun~~ efyan•n üç ayrı listesini.o istenm~ 
25 mcı maddesı mucıbince tayını sine ve mahkemenin çarşauıba gu· 
ceza olunmasına ve Rauf Hayri nü saat ona talikine karar vermi~-
Beyin Türk Cumhuriyet ve milleti· · 
ni hariçta temsil eden bir meınur 
bulUJMDasr ve bu memuriyeti de bu 
işe alet etmesinden dolayı bunun 
esbabı müteddededeıı addedilme
sini, kavas Tevfik ve mühacir Meh ' 
ınet Efendilerin ayni fiile ittirak- 1 

tir. 
Bir zimmet davası 

Afyon vilayeti maliye memurla
rından Vecdi ve Bahri Beyler bazı 
levazım mübayaaaı için lstanbula 
gelmitler, fakat teftit neticesinde 

Evvelki gün Filoryada yiizmdc için 
denize giren bir genç kız göz ıröre 
göre boğ.ılmuştur. 

Beyazıtta Çatalhanda aeyyar fo. 
tografçı Kôrlror Efencfuıin evinde <Jltu. 
ran ve Sirkecide Ka4kas lokantasında 
çalışan 18 y•,tlarmda Nimet Hanım, 
Kiriror Efendinin kansı Mannik ve 
luzı N azİ.!< hanımlarla birJikte oabah
leyin Filoryaya gitmitlerdir. Öğle ye
meğini yedil<llen «>nra Nazik Haı:ımda 
Nimet hanım, banyo harit:inddri yenlcn 
denize ginnitlenlir. Nazik bannn yüz. 
ınıek bilmediği için pek uzaklara git. 
memit, fakat Nimet hanım yüz meh'e
den fazla açılmıştır. 

Bu aralık kızm fe.-yadı duyuJ.nuf, 
sonradan da sesi kesiftni~tir. 

Kiricor efendinin kızı boğuha ha· 
'Clises.i haldnnda t<tnlan anlatıyor; 

- Beraber denİ2'C giNlik. Ben yüz. 
mek bilmediğim için kenarda lmlchm. 
Deniz dalga!ı idi. Biraz sonra ben çı· 
kacağımı sö}iedim. O: (Ben de geli
yorum) dedi. Fakat a<kama bak.tığım 
zaman açılmrf or.luğunu gönlüm. Ba
ğwryo1'C!u. Deniz Ü•tünde ellerim kal
dırarak ,:rpınryordu. Ben de sağa, 
sola koşarak imdat aradim: Civanla o 
kadar sandal ve ahal.i varken bepai 
siyU-ci vaziyette katclılar. Kimse im
d...ın. giıtmedi. Ağlıyarak anneme gel
dinı, vak'ayi anlattmı. Babam zabıta
ya malümat verdi. Motörle ce.edi ara
dık, bulamadık. Babam bugün de Fi· 
lo.>yaye gitti. ilalcalnn, cesedi butu
nacak mı? Zavallı kız bundan lir bal
ta evvel çorapçı N usrat iıamiode bir 
geJ>l9fe ni131'iandığım IÖylentÖftİ. Hat
ta bana yfüıüğünü de göst~. 

Poltis tahkil.ata devam etrndoteclir. 

Yankes·ci 
Şiıtı..neyolwtunda tramvayda J.. 

tanbul Ticaret odası aızaamdan Sabri 
Beyin ceplerini kanttınnakta o4an -. 
lııkaL Cafer mesnurlıır tarafrndan gÖ
riilmüt ve cıürmü ıneşhut halinde ,... .. 
lanınıfl:tr. 

Caıferin üs.tünde 9 lira e......ıa ..ı.. 
tiye ile 8 adet tayyare bileti bulunmu1· 
ıtur. 

Fransaya giden izciler 
Fransaya seyahate giden Gala

tasaray izcilerinden ve muallimle
rinden mürekkep 127 kitilik kafi
le ayın 18 inde tehrimize dönecek
tir. 

._r _· _ı:s_o_R_s, __ A __ ,I 
(it Banka11ndan alman cetveldir) 

11 Ağustos 934 
'AKŞAM FIY.ATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHVILı\T 
lıtikraza ct..bi.li 94,50 ltıhtrm 17,71 

1933 Ercani 96,25 Mümeaıil 48,20 
Unitürk 28~ ponıus 47ı20 

.. il 26,85 .. il 47,20 
• ili 26,85 " ili 49 

1 
ESHAM 

it Bank•n Nama 9.10 Reji ~11,poa-
! " ,, Ham.ilifte 9.10 aııu 

• " Müeııia 98 T elefoıı: 
Terkoı 

Tarın,.. Cilmha- Cimea.to 
rİT•t Ba111.k.aıı 53 ittihat de7. 
Tr .... 't'&J 3S Şark de,.. 
Anadolu Hi••• 27,10 a.lya 
Şir. HapİJ• 15,25 Şark m.ecaa 

z.so 
10.50 
lS.SO 
It.80 
14,00 
ı. -
1,111 
3,20 

ÇEK. FiYATLAR/ 
Londra 632.50 i Prai 19,IS,14 
Pn.riı 12,06 Bela:ı-at 34,77,80 
Milôno 9,2~ .ıs Modrit 5,81 
Nü1ork 80,,27 Berlin. 2,03,40 
Cennre 2,43,76 ı Var,oya 4,20,SO 
A.tina 83,36 Budap•ıt• 3,98.2$ 
Brükıel 3,38,57 Moelc.o•a 10191,25 
Amıterdam 1.17,50 Bükr.ı 79,33,50 
So f7a 66,24,30 Viy-.na 4,27 ,82 

NUKUT (Sallf) 
Kurut K:•rwı 

2('I • FrU1ns 160 20 ı. lo...lv• -l Dolar 117 l P«ıı:•t& ıs 

1 Şile A•. 2Z 1 Mark 49 
21 Ker. C.lı. 106 1 7Aıltfl.İ I0,50 

20 Le•• 23 20 Le1 19 
1 lıtulin 633 20 Din&r 13 

20 Lir•• 21' l Çerao.lf ~ 
zo F.Belı;ika 115 Altın 9.25 
:O Drahmi 24 1 ~cidİJ'• 36 1-2 
~ Florin 83 B•Qknot 237 

440 lira zimetlerinde çıkmıttır. Mü 
fettiş Liltfi ve Vehbi Beylerin ver
dikleri rapor üzerine her iki&i de 
üçüncü ceza mahkemesine veril
mİflerdir. Dün yapılan mahkeme
lerinde müfettişlerin ifadeleri a· 
lınmak üzere adreslerinin bulun
ma&1na karar verilmiş ve mahkeme 
ba,ka güne blJ'akılmıflır. 

Giinügız= ı 
, ~,. 

Bulga?"İstan ve biz 
Biz komp.ılcııımızla daima iyi mü 

nasebetler idame etmeğe çal'f'Jn 
bir milletiz. 

lstiklôl mücadele.i bittikten 
sonra bütün harici B'iyasetimiz· 
de takip ettiğimiz yol ve elde etti
ğimiz neticeler bumın en bariz bir 
delilidir. Muhtelif memleketlerle 
dostluk, bitaraflık, ademi tecavüz; 
muahedeleri aktettik. Birçok mem
leketlerin ricali devleti memleketi
mize geltl.ler. Bir çok ricali devleti 
miz diğer memleketleri ziyaret et
tiler. Bu mütekabil temaslar ve zi. 
Yaretler esnasında sulh ve müsale
met hisleri claha fazla tarsin edildi • 
Her tarafta dostluk havası yaratıl
dı. Kmoşularımızın ve diğer mem
leketlerin hukukuna her zaman 
riayet c;tti~. V ': ederiz de. Şu veya 
bu end11e ile haç bir kamp.ımuza 
müfkülat çıkarmak aklımıZdan bile 
geçmezı Ve hatta bu mii§külôtı b<ıf 
kalaıı ihdas ettiği zaman bile der
hal karşılarında daima sulhperver 
..-1r Türkiyeyi bulurlar. 

Komp.ımaz Bulgaristaınla da her 
vakit olduğu gibi son zamanlarda 
da iyi komşuluk münasebatı idame 
etmek iatecliğimizden hiç bir za. 
man şüphe edilemez. Fakat bunun
la beraber etrafımızda bize karfı 
alınan vaz;iyetlerede bigane kala
mayız. Ve komşular.mızın dahili 
politikamızda kabul ettiğimiz 
prensiplere kar:rı p.ı veya bu şekilde 
doğrudan doğruya veya bilvasıta 
tesir yapmak istemesine tahammül 
edemeyiz. 

Bir küçük hizmetler kanunu yap 
tık. Bu kanuna göre ecnebi olan 
kimseler, ister Bulgar, ister lngi
liz, ister Çinli olsun, Türkiyede kü 
çük hizmetleri yapamaz. Ve bu gi
bilerin sanatlarını terk edebilmele· 
ri içirı muayyen ve uzurı bir müh. 
let k?yduk. Bu elbette h<lkkımızclo. 
Türkiyecle herkesten evı•el. Türk 
vatandaşına ekmek vermek mecbu 
riyetincle iclik. Bu usul zaten fİm· 
diye kadar her yerde tatbik edili· 
yordu. Her memleketin kendi milli 
hudutları dahilinde yaşıyaıı va· 
tanclaşların boğazını düşünmesi 
bir: nevi siyasi ahlak kaidesi halini 
almıştı. 

Nihayet müddet geldi. Ecnebi· 
ler ııe bu meyanda Bulgarlar da 
hizmetlerini terke mecbur kaldı· 
lar. 

Bulgaristanda Türkleri tazyik 
etmek için bu bir fırsat itihaz edil
di. Silôh aramak bahanesile evle
re girerek on binlerce Türke taz.. 
yik yaprnağa başladılar. Buradaki 
Türkler üstelik te Bulgar tebaası. 
dırlar. Kuvvet karpsında hiç bir 
fey yapamıyacak mevkide olan za
vallı Türkler bu ııaZiyette hicrete 
mecbur kalcluarı. 

Biz açıkça, kanun dairesinde., 
her memleketin yaptığı gibi hare
ket ettik 

Onlar bize gizli teşkilat zihniye
tile mukabele ettiler. 

Bu hususta gazetelerde neşriyat 
yaptık nazarı dikkati celbettik . 
Bulgarlar hiç sn çıkannadılar. Bir 
tek kelime söylemediler. 

Fakat vaktaki gazetelerde Bul
gaıütanda cereyan eden ahvale 
dair bir haber nefrolunclu, Bulgar 
ıefareti derhal vaziyete müdahale 
etti. Ust üste gazetelere tamim gön 
dadi. Bu tamimlerde ne nazikane 
bir hitap, ve ne de usul dairesinde 
bir bitif vardır. 

La Turquie 71efikimizde bir ar
kadap.mız Bulgaristandaki dahili 
vukuata dair aldığı ıarih maliima· 
tcı istinat ederek bir yazı yazmış. 
Sefaret bunu derhal bizim gazete
nin de ismini kanJlırarak tekzip 
etti. Halbuki bu yazı bizde çıkma
mıştı. Bulgaristan kraliyeti aelare
ti, işleri o kadar ısalhi bir fekilde 
muhakeme ediyor ki, hayret! Tek
zip için "Milli yel'' gazetesini bir 
kere gözden geçirmeğe bile lüzum 
görmemiş .• 

Ertesi günü biz de Bulgaristan
da bir taklibi hükilmet teşebbüsü 
keşfedildiğine dair bir Sofya tel· 
gralı çıktı. Sefaretin tekzip işlerin
de yedi tiilô sahibi olan rüknü, 
derhal "bu da yalan!,, diye gaze
temize başsız ve sonsuz bir mek
tup gönderdi. Ve ne gariptir ki, bu 
mektupta hadiseyi tekzip ederken 
meselenin Filibede yapılmlf bir 
komünist tefkilatından ibaret ol
duğunu iliral etmekten çek:nı11e
di. 

Bulgaristan meselelerinde bu 
kadar hassas olan Bufoar ~elareti 
her Bulgaristandaki Türklerin zul
me maruz kaldıklarına dair yazdı
ğımız yazıları niçin clerhal tekzip 
etmiyor, Bunları görmiyor mu? 

Görüyor, lakat işine gelmiyor! 
Mümtaz F AIK 
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Elaziz şimendiferi 
ta • (Başı 1 inci sahifede) 1 
d •ıınde hazır bulunmak üzre Ankara
.~n Çilrş~ba günü hususi trenle hareket 

en Nafıa ve Maliye Vekilleri ve mai 
Y•tlcrinde bulunan zevab hamil tren 
:J"~ saatinde istasyonun iki tarafında 
1 •z_ılen onh:nlerce halkın ço,kun sevinç
trı atasında istasyona vardr. istasyon 
ıtıcthaJinde bir tak kurulmuş, iki sütün 
•r~s~na kınnızı ve beyaz kordela geril
!"1ttı. Mi•afirler trenden inıllkten sonra 
yıak'??n yanına kurulan küraüye Nafia 
• e ılı Ali Bey çıluırak aıağıya yazdı· 
gııııı~ nutku söylemiilİr : 

Ali Beyin nutku 
h Bü?'ük ismet Pll§a Hazretleri da-
a dun denecek kadar kııa bir 2'l· 

~n <vve) "yurdu demirle örmek azmi
:l'kdir" buyurdular bu arada Sivasa var
ı.~,." ~u_gün Eliziz'deyiz. Yann Diya~be
B : ?bur gün Erzurum, Ant.ıalyadayız. 

e.ki de çok yakında kardeş ellere kadar 
~>arımı~ obcağız. Asın el tutulacak ka· 
har hatiz olan bu hayırlı itaret ve veç· 
•). e tapan memleketin demiryol siya

~lı~de de aldığt hız ve hamleleri ve 
•lıği ile iı baıannayı anla.-nak için 

~"çınııe, geriye bakmak .lazımdır. Tür
.•ı·.•dc ilk demiryolu, Kmm muhaTebe

a"'n ferdasında görülmeye başlamışbr. 
tıı~nla"dan öz vatanda kalan Aydın de-

kıryolunun kurulu!u bu tarihe kadar 
ç ar. Rundan sonra Rumeli, lzmir - K.a
i;ha_ hatlar.', Burs~ - Mudanya, ls~bul-
. "'ır demıryolu ınşası te .. belen va 

ltıha_yet Anadolu ıebekesi gelir. Demir
t'l ın~a ve işlebnesine bu devirlerde hi
h nı olan sermaye ve bilgi kimilen ya
l •ncıya a:ttir. Memleket menabü ve nü
duı~ bu uğurda istismar ed'1miştir. Bu 
""•rler şu suretle safahat arzeder: 
l ~ - Yabancı sennaye ve yabancı 

' ılc demiryolu yapmak, iılebnelı:, 
. ~ - Yabancı sermaye ve yabancı bil

Cı ıle yapılan işlere karıımak, 
t .. llu iki usul imparatorluk devrinin bü
un demiryol siyasetini hul&sa eder. 

I ~ - Yabancı sermaye ve kredi esaa
d•rıle )'apılan iılere Türk ilim kolunun 
ah.a geniş iştirakile demiryol yapmak 

".• •ılotmek. Bu hal htiklil muharebelc· 
;: ı·~ müteakip senelere mahsus olup 
urun dahi son asari görülür. 

1.'.1- Nihayet Türk para, Türk el, 
u'k emeğilc hem yapmak, hem iılet

lrıtk. 

. Bu n<!tice ise ancak Cumhuriyetin ba
'1• feY7.idir ki : 
E 1 !ı~e, eser, işte z~fer. Bugün açbğımız 

• 0zız §Ubesi bu zaferin ilk müjdesi ol
~~k i "b ·riie N f.a aleminde pek kıyrnet
ardır. Sivas - Erzurum hattı ve Malat
r•~a iltisakile Diyanbekire varan bu 
~attın •on kısım1arı Filyoı- Ereğli bat
.~da da bu zaferin feyizli semeresi gÖ· 

:;ı;lmckte ve b:r kaç saate kad::r ihalesi 
k •heri,,; alacağımız Afyon - Antalya 
ısrnında da temamile hakim bulunma.k

ladır. 

E!cndrler, bu meşkiır neticeyi hasıl e
de11 kuvvet nedir? bunu teu.ik, tahlil e
der ek görülür ki, her işte olduğu gibi 
t~ işte de muvaffakıyetin sırrı, memle-

et: kuvvet ve kaynaklarını, yani fikir 
"• nıadde ve emek kudretlerini bir ara
~a t.oplRyıp rmıayyen hedefe tevcihtedir. 

u ış, pek muhterem Baıvekil Pata 
~"'"~ilerinin fatihai kelam addettiğimiz . 

u buvük veçhesi'1d~ mundemiçtir. Bu 
;Cçheden ana vazifesini alan hükUınet 
•;kiliıtı kuvvet menbalannı bu uğurda 

0 ',taya koymuşlardır. Her büyük, cihan
!Uınuı işin temeli olan para Türk ıem>a
l> • 
t .. , olarak ortaya konınuı ve konacak-
r":: Bu itlerin düzenini kuracak olan 
ti u k bilgisini meslek ten yet'.şmiş ve ye-
Jınekte olan Türk mühendisleri Een 
~.arnlan temin etti ve nihayet bu itleri 

Ur k müteahhitlerinin, iıçilerinin etnek ve kuvvetleri başarnuıbr. Şunu da !0 •den kaçırmamak lazım ki, bu kudret 
e t::u,•vet manzumesi ancak, Cumhuri· 

!jl devrinin son beş alb senesine ııkıtb
~ mıı mali ve çoıkun bir gayretin pek 
h'mereli, fenni bir mahsiilüdür. Bunu te
.:~~7 ettirmek için aşağıdaki bir kaç 

""'1ııt belğa!ine müracaat ediyorum: 
r ~uı:zınuriyet devrinde devl~e İn§B et
ııi1"'•ı ve edilmekte olan bugünkü de
n, 'Yollarının uzunluğtı 3195 kilometre, 
t Uharrik ve mütehanik edevat ile be
l~' sarfolunmuı ve <İ unacal<' olan meb 
~g 335 milyon lira, demiryoilar üze
~ k'e aktarılan toprağın hacmi 42 bu
~ milyon metre mikap, aarfedilen çi· 
--...ıto 5,5 milyon kilc><Nr. 
i ~emleketin asırlardanberi tabi oldu· 
d 11• ~dare şeKillerinin hiç birinde sarfı 
ı:;"R•!· düıüncesi bile geçm:yen bu ha
ğ·"'lı ve dolgun rckarnlarm delalet etti
&' mana yine o muhterem Başvekilin 
t~t l'.1: Meclisinin son tatili sırasında i
ın huyurduklan rnıtuklarında ıu çok 
ı;ı,-•raf ve sabır ;n;yen ıimendifer poli-
1 .. ••ı Büyük Millet Meclisinin, büyük 
d ~ vatanını temellendirmek için al-
·~: tedbirlerin batında bulunmaktadır. 

ı; !ürkiyenin demir ağla örülmesi, ik
te~~~ ıiyasi sahada bütün milletin bir 
ın,,k "."Y& parça11 gibi perçinlenmesi de
f' !_ir'' sözlerinden daha veciz daha 
ı::nullü olarak ifade edilebilir mi ? da
~l>ek yakın bir zamenda ve idari bir 
~l •:tıe olaun şali< vilayetleri deye u-
1-t ~il kabul edilen bu kıymetli toprak
diid~~er;ne atılan her ray, her ititilen 
ı,Ö)>~k leli bu farkı ortadan kaldınnıı, 
...,11 ece bu uzak yerler binlıiriıne 'ke
lle erıerek halkrmız için huzur ve refah 

111 Ya~eııacak mamur ve refah köşeleri 
oı:Y~aııa getirilmesine vesile olmuı ve 

ca .. t-.. 
dertlendiler, ıunu da ilave ederim ki, bn 

•ce ··k "ii yu sek mesai ve fedakarl.ldarla 
da~Uda getirilen eser, yabancı ellerde i
lı.ı " olundu. Paralan da peyderpey hü-
L met cmr· 1 k .. . bi utkc 

1 
. ıne o ara mutecams r fe-

~oll ıalıne konulmasına çalııılan demir 
ırıut•rntzın siyasi ve iktisadi sahada 
li'Ya~t 0 lmalanm idame edebihnek nak
le,; . artırıp halk•mızın ıeyııhat hevea
ın,~1 nrt~.rarak kaynaınıaanu temin et
l'oll • •numkündür. Bu maksatla demir 
• atırn·zın . k b"I" . . -'· •çi11 · venm a ı ıyet1nı artırın~ \ 
ltna son zamanlarda tarifeler üzerinde a· 
de ". ~edbir ve kararm daha ilk iinlcr-

rı ıtıbar t · · · · g nu .. t - en esırınnı v.östcrmeye başla-
.,;~' :ı · nu l'<:dbirler dah~ eenis bir zih
l ı.ı,. • e takviye ve tevsi edilerek yolcu-
1..,.d v~ caya nakliyatında bafka vasıta-

an müstağni olacnk rurctte ı.:.cuz, ça-

buk, rahat gidiı ve geliılerine imkan ve
. recektir. 

Bugün husul bulmak yolunu tutmu§ 
olan hu imkanı ise demir yolu inşasını 
dahili siyasetin en baıına koyan çok kıy 
metli Başvekfümiz ismet Paşa Hazret-
1erinin bu siyasetteki israrlanmn ne de. 
rece isabetli, demir yollarımn memleke· 
timizde yalnız vatan müdafaa.mı deyi) 
aynı zamanda iktisadi refah ve inkitafı 
dn temin edeceğ'~ni parlak bir suretle İS· 
bat etmiş olacakbr. l\'lilli menfaatleri gö
rüş ve sezişteki isabeti ve tatbikataki 
sarsılmaz azimle bir kaç sene evvel ha
yal olan hu ......ıeti bugün hakikat aalıa
ıma ula~tıran muhterem B.!Jvekil Pa
§8 Hazretlerine şu hayırlı açış remtl es
nasında her birinizin ayn ayrı münte,ih 
ve mütebessim görünen yÜz ve gözle· 
rimizden fııAuran seTmç, tiikran duygu
larını kendiminkilerle beraber izhar et
mekte mı kadar bir bahtiyarlık duyu
yorsam, siyasi iatilıli.tında olduğtı kadar. 
içtimai ve iktisadi her sahada da bir ke
lime ile miUetin olan her iıimizde yolu· 
muzu aydınlatan ve mutlaka en eyiyi en 
doi?ruyu bulup hed..Eimizi şaıırmadan 
bizi oraya, o necat ve refah nuru olan 
muasD'lı medeniyete, terk.kiye eriıtiren 
ulu rehberimiz ve hali.slliımız Reioi
cümhm· Gazi Hazretlerine n:illi devle
tin ve Cumhuriyetin tarihine mal elıl:ik
leri bu yeni ve feyizli eserden dolayı 
kalplerimizden t&!&D derin tazim ve ıük
ranlarmıızı sunar, ve sözü viliyehnizin 
muhterem melousu, ismet Paıa kabinesi
nin kıymetti bir rüknü olan arkadaıım 
Fuat Beyefendiye terkederken bu yeni 
eser ve muvaffakiyetten dolayi cümleni
,,; tebrik eder, sevgi ve saygılamnla se
lamlarnn, aziz vatandaılanm. 

Maliye elrilinin nulku 
Ali Beyin nutkundan sonra Maliye 

Vekili, mebusumuz Fuat Bey kürsiye ge
l<rek, §U nutku irat etnıiılerdir: 

Aziz yurttqlarım, 
Cumhuriyetin ve onun ban.isi olan 

Büyük Şeflerimizin aziz vatanımızın 
muhafaza ve imannı milletimizin birliği 
ve yükselmesi gibi yüksek gayelerine 
ulaııtJran bu büyük eserin bir kolu bu
gün Elazize uzannuı oluyor. Bunun için 
çok kıymetli habralan yaşatan güzel E-
13.zizin ve çalışkan Elazizlilerin bu bü
yük had:scden hissett.ikleri sevinç ve 
heyecanı en derin manasile yatadığım 
bu anda hepinizi ve bütün Türk vatan
daşlarını tebrik öçin buraya gclmİ! bulu
nuyorum.. 

Kardaşlarım, ıirnendiferlerin bir mem
leket için ıiyaıeten ne derece mühim, 
meml t ketin mü<lafasında ne kadar büyük 
ve hayati bir rolü mevcut ise bu vasıta
nın vatandaılar arasında tesis ettiği bir
im ve halkın hayat ve refahı üzerinde 
yaphğı salııhta o mertebe yücedir. Ta
rihte ıanlı ve parlak izler bırakan Tiirk 
milletinin bu mazhariyeti, Muiyab ve e· 
mell.,rindeki birlik sayesinde olmu~tu, 
ıimendifer işte bu birliğin kuvvetlenme· 
sinde en büyük bir yardımcıdır. 

Bu vasıta bütün vatandaılan biribiri
ne yak:l8§bracak irfan merkezlerinin top
lanmalannı, ko\aylaıtıraeak, hayat se
Tİyelerini daha ziya.le ~el«:ir. Va 
tarun bir mmtakaamdaki iht:raçlı mah
sullerden diğer ,ehirlerdeki vatandatlann 
istif,.desini tenıin mümkün olacaktır. 
Mübadele hareketleri en seri Te emia bir 
•urette ucuza mal edileceı.tir. Bunun 
ıpuhakkak bir neticesi de vatandaşların 
hayatında husule getireceği birlik ve ge
ni,liktir. Eli.ziz'liler bu aardığun nimet
leri getiren Tasrtayi kapılarında görmek
le ne kadar sevinse yeridir. 

Aziz kardeşlerim, benim sevincim ve 
benim heyecannn yalnız bu hadisenin va
tandRşlarımı bu nimetlere kavuşturaca
gından değil aynı zamanda karşmıızda 
canlanan bu büyük ve kıymetli vaaıta
nın Türk elile ve Türk hazinesi, parasi 
ile yapılması, Türd< çocuklannsn fen sa
hasındaki varlığını gÖ!tennesinden ve 
Türk milletinin malı bulunmasındandır. 
Minetimizin gösterdiği bu varlık her gün 
biraz daha hızını arbracağtna yakın bir 
i•tek buldu. Güzel vatanımızın her şeh
rinin bu büyük eserinin kollarına bağ
lanacağına kat'i imanım vardır. El aziz 
haytı için yeni bir inkilap baılangıcı, İn· 

kiıaf başlangıcı olan demiryolunun açıl
ma merasimini yap~rken Türk milletinin 
bütün varlığının ve bu meyanda bu bü
yük eserin mü bdii olan büıyiik rei.sic:.um
bururnuz Gazi Mustafa Kemal Hazret
lerinin yüksek namlannı minnet ve ta· 
zimle yadetmeyi ve memleketi demir ağ
larln örme!ı: azmini kuvvetlendiren bü
)'Ük Başvekil larnet Paşa ltazretlerine 
EIV.izliler namına minnet ve ıükranları
mı arzeylemeyi borç bilirim. 

Fazıl Ahmet Beyi,ı nutka 
Maliye Vekilinden sonra Elaziz mebu

su Fazıl Ahmet Bey kürsiye gelerek nut" 
kuna başlamıt ve : 

" Hayatımda heyecanlı ve ıerefli bir 
vazifeyi üzerime alarak buraya çlkmıt 
bulunuyorum. Bu teref demiryollannm 
çelik kollarmı buraya kadar uzatan cum 
huriyet idaresinin parlak zaferi kwıı
sında bulunmaktan ileri geliyor. Deıniı, 
bu milletin maddi manevi varhğımn 
baiında bulunan büyük adamın istiklal 
harbini zaferle ba§arclıktan ve ıonra ce
halet ve taassuba ve memleketin terak· 
kisine kartı çıkan bütün engellere karıı 
yeniden açılan harpleri de ne kadar mu
-..ffakiyetle yürüttüiünü ipret ve ltu
gün trenin Elizize vamuuı dolayiıille ka 
vuıtuğtı saadetin çoıkun duygulanla bu 
yol için çalışmıı olanlara l'etekkür et
mi• ve yine büyük bir heyecanla nutku
nu l>itirmittir. 

Müteakiben F. D. hatb inşaat başmü
dürü bu yolan tarihçesini yapmış, on· 
dan sonra Elaziz belediye reisi şehir na
mına büyüklerimize minnet ve şükraula
rını bildirir bir nutuk söylemiştir. 

Vekil Beyler tak üzerindeki korde
layı keserek battm resmi kÜ§adım yap
mı~lardır. 

Yeni Alman konsolosu 
BERLIN, 11.A.A. - Meme! Ceneral 

Konııolosu Doktoı- Top,.!ıe, latanbul kon-
10loa ~ına tayin edilmiştir. 

MiLLiYET PAZAR 12 AGVSTOS 1934 

Elektrik, su saatleri 
Tramvay Ücretleri 

(Ba~ı 1 incı sahifede)) 
bedeli amorti eclilmi§ olması 18.zım ge
lir. 

Binaenaleyh yedi buçuk •eneyi dol
duran aboneler paraaız saatlerine te
ısahüp edecekler, yani bunlar saatlerine 
tamamile sahip olacaklardır. 

Bu gibi aboneler yalnız bakım ve 
masarifi wnwniye olarak aaırtin kıy • 
meti lıakrkiyosimn yiizde betini vere
celd<lf'dir • 

Saatleri pefÜı olarak sa- almak is
tiyeıdere gelince, bunlar için de şu for· 
mül kabul CclilıniitiT. 

Saatin bedeli = K 15 - X 

15 
Bumda K şaatİn kıymeti haokikiye

ai, X miiıteriııin abone olduğtı -... a
dedini giiotermektedir. 

Bu formülde esas itibarile faiz ve 
amorti....anlım yVzde 15 olar.ık kabul 
edilmiş old,.Pndan teıhri 25 kunıt ki· 
ra v~ olan ııl>oneler fonniilün 
VCl'diği milotarm yfuıde 5 nİ 'Vennekle 
saate sahip olııl>ilecekbr. 

Bu suretle saıll:İne ...ı,;p ot.n 1-
abooe bakım ücreti ve nw.aarifi umu • 
miye hinm olmak üure mallk olduğtı 
saatin l<ıymeti bakiôyes1nin yü.le 5 
niıı 12 ye takaimi.ndern çıkacak m:kta
rı h..- ay müesseseye tediye edecek. 
tir. 

Müe.-eseler eyfül 934 cereyan fa • 
turalarım bu suretle tanııdm eclecekler
clir. 

Şehrimizde yalnız 90 bin elelctftt 
saati vardır. Bunlanlan 68 bin kadarı 
un.ık tipteki saatlerdir. Kira üoretleri
nin iadirilmesi karan, bilhMoa ekseri
yeti tetkil eden bu saatlaoe de tam>!· 
dir. 

Saatleri 15 sene müddetle kullanan· 
lamı tesbiti için yakında aılakadarlar
ca tetkiklere baJlanacak ve beled<ye • 
deki, efbas nezdindeki ve "2Vetteki 
kuyudat'tv.n istifade ediJecektft-. 

Tramvay şirketinin 
Müracaatı 

Tramvay §İTketİ, tramvay ücretle 
ri:nin 923 mukavelesine istinaden 16 
ağtıstostan itibaren tenzÔI edilmesi ka
rarı üzerine Nafia vekaletine müracaat 
etmiştir. 

Şirket, eski tarifeye avdettan mü
tevelli:t değjşiklikleri tamamlayabilmek 
için verilen müsaadenin U'Zatılmasmı is
temiştir. 

Bu arzuya henüz vekaletçe bi, ce
vap verilmenü,tiT. Alakadarlann .Öy· 
ledikleıine nazaran, tariıfenin ıtathiki j. 
çin verilen m i'hle tin eylül b>dayetine 
bdar uzablıması m:>htemelmr. 

Yeni tetkikat yapılıyor I 
Verilen mallnnata göre; tramvay 

h..tıarınm yeni bir fonniHe ııöre, de
ğiştirilmeoi için aliılkadarlarca t....ı.;ı.... 
yapıhnaktadır. 

Mevcut !d>eJ<enin üç es&llb kıııma 
tefriki ve ücrctleıin bu mmtaıkalara 
göre alınma.ı me'\'ZUU bahistir. 

Bu h......ta tıranrvay ımretile de 
görüımeleo· yap.ı.m.,a..tadrr. Bu üç mm
takanm lstınıb<d, Beyoğlu, ve Bebek 
hatları olarak t~•hiti muhtemeldir. Maa
mafih iı. henüz tetlcik ~mda
.ı.. 

Talebe ı.ıe atn.!le ücrdleri 
Tal ebe ve amele için trarrvay üc

retlerinin bazı ıartlar ve kayıtlar dahi
linde iııdirilrneoi teticik edilmekıteclir. 
Bu husu.ta yolunda bir karer veril
me5İ muhtemeldir. 

Yeni biletler hazır 
Maamafih Na.<ia vekaleti tramvay 

ii<:retlerinde yapılan ten:z:tiB.tı belediye
ye de td.liğ etmiştir. Belediye yeni 
'VaZİyeti kontrol edecektir. 

Tramvay şiTketi yeni temıili.tlı bi
letleri lıazırlamı şbr. Çar§3Mba aksa • 
au bl11lları lrondokt<ırlara tevzi ,;.ı.,.. 
cek, bugünkü eoki biletleri toplayacaJı:. 
br. 

Tramvay P,.k..ı:i, yapılan müracaat
la.- üzerine Çapa, E.dirnekapı ve Be
be!<te üstü kapalı bekleme y<rlcri yap
mağı kabul etmiftjr. 

Elektrik tarifesi tasdik edildi 
Elektrik tarife komisyonu , eldrtrik 

ücretlerinin 15,20 den 15 ~ ten
ziline eloeriyetle karar vennif ve ba 
karar Nafıa veki.leliııe ..., .. ,,_,.__, · v...u.nunıftir. 

V eıkfilet, bunu tasdik etmİof ve ıiı:-. 
lr.eıte tebliğ edilmİfl:İr. 

EleMrik üoretleri, tanmıuzdmı ilj.. 

baren bu taril-eye ııöre abaacaıktır. 
Maamalih , t.,nDlitm ağvsııo.tan bıq-

1-ı ve önümüzıdeıki üç ay için tat
ı,;ı. .abasına konmMt da rnulııtemeldir. 

Bu nolc:a, lNrbç güm. kadar mıla
placalııbr. 

Kadıköy 111 tarifesi .• 
Kadıköy SU !İrblıi tıırif-e lromisyo

mı, tesriyei türabiye ameleoine veril
mesi lllım gelen ....... ti ücret ~eai 
'?'~~ ~irbt di;drtörile çıkan bir ih-
tilif uzenne m........,. +..!,lil< tehir et-m>ttir· .~ 

Aidığmıız nwı!Umata göre, komis
yon, belediye ıular idare&i.ode Utit.dam 
olunan ame!C)'e verilen vasati yevmi
ye miktarını tegbit ederek ıiri<ete bu 
miktarın ...... olanık kabulünü teklif 
edecektir. 

• B:ı _şekil ü:v..ırinde bir anlaşma ta
mın edilemezr..,, rneaelenin vekalete biJ. 
cliıil.meei zaruri gö~. 

lzmirde 
IZMIR, 11 (Milliyet) - Eldrtt-ic 

§İrketİain uat JJralan Nafia wületi
nin emrile 12,5 Kun>Ja indirilmiştir. 

Aboneltt 15 acnede saaıtleriıı sahôloi 
olacaklardır. 

Efıran istiklalinin yıl 
dönümü 

20 ağustos pazartesi gÜnü Afgan istik
lalinin yıldönümüne tesadüf etı;~0 
akşam ıefare~ tarafından Tarabyada To
lı:atlıyan otelinde bir süvare verilecektir. 

Dil kurultayı 
(Başı 1 inci sahifede) ; 1 

toplanaoakbr. 
T. D. T. C. Umumi Katipliğinden: 

.1 - 18 Ağustos 1934 Cumartesi günü 
saat 14 le ik'ınci Türk Dili Kurultayı 
Dolmebahçe sarayında açılacaktır. 

2 - Kurultaya i.za olarak iıtira.k 
etmek üzere müracaat edenlerin birin
ci li.&te&i şudur: 

Ahidin Da.ver, Agah Sırrı, Agop 
Martayan, Alunet, Ahmet Ham.eli, 
Ahmet Refik, Akagündüz, Ali Canıp, 
Ali Fuat Paşa, AI; Kamil, Ali Nüzhet, 
Ali Riza, Ali Yar, Muallim Aliye Esat, 
A. Malik, Dr. Nevzat Dr. A. Süheyl, 
Adnan, Ahmet Miraç, Ahter NecmO, 
Ali Ulvi, Miral.ar Apturrahınan, Ap· 
tullah Battal, Aptülka.dir, (Hamdiza• 
de), Aptülkadir, Avni, Az":z, Muallim 
Baki, Dr. Bedii Şakir, Bekir Sıtkı, Be
aim Atalay, Bürhıuı Asaf, Caferoğlu 
Ahmet, Celil Nuri, Celi.! Sahir, Ce
malettin Celiıl, Profesör Canil, Cemil, 
Cemile, Cemil Sena, Cevat RiiJtü, Dr. 
Cevdet Nasuhi, D ~amandi Keçeoğlu, 
Edip Serdengeçti, Edip Servet, Mira
lay Eımn, Enver Behnan, Enver Ke-
mal, Esat, Eaat Mahınut, Dr. Esa.t Nu
rettin, Baytar Etrel, Feha.met, Dr. 
Fa.hrettin Kerim, Miralay Fahri, Faik, 
Faik Refit, Faruk, Fazıl Mahmut, Fe
rit Aseo, Ferit Zühtü, F etiıôye, Fibet 
Ha§met, Filorinalı Nazım, Fuat Ihaan, 
Fuat Naili, F ual: Ziya, GW:id.e .Hilanet, 
H. Avni H. Hümü, H. Nezihi, Hacı 
Adil, H.dcıa, Hak4o Süha, Halda Şina
si Paşa Hazretleri, Halda T-*, H,.,. 
1 ~ Nimetullah, Muallim Halit, Halis, 
Hmnit Zübeyr, Huan Ali, M-Wm 
H1l1Cne Hatemi Senih, Haydar, Hay
rettin İhsan Hıl:urrahman Refit, Hik
met Tarh..,: Hilmi, Hilmi, Hilmi Na
ili Hulusi Erdoğaı, Hüseyin Kôzım, 
HÜ.eyin Nanuk, Muallim.Hüseyin N_az 
mi, Hüsnü Hamit, lbrahım, lbrahım 
Necmi Ihsan Ihsan, /•hak Refet, l;s
mail Habip, I~~ Hakkı, lsmail Hik
met /zmir1i lsmail Hakkı, izzet Me
lih, 'lz.z.et Ulvi, Kadri /Nbrah~, K~arct 
Oğuz, Kôtime, Kii=n aını, Cl%U7l 

Sevinç, Dr. Kemal Cen..,, Kemal E
min Mühendis Kenvıl Lokman, Kema
kttfn Riuı, Dr. Kerim. Kerim Ihsan, 
Liıtfi Müfit, M. Behçd, M. ~aha Bey 
ve Beyefendiler ve Hanımefendiler. 

3 - Kurultaya daimi d~yici ola
rak ~tirak ebnek ~ muracaat e
denk.-in birinci li&tesi tudur: 

Adnan Cahit, Adnan Azmi. Ahmet 
Himit Ahmet Müfit, A. izzettin, Ali 
Kazım'. Ali Sırrı, A.li~ H., _(muall~) 
Aliye H., Ari, M. ~· Azı.ze . C_elal 
H., Bekir Naki., Belki• H.,. Silırrva_r 
Ba.tta.I, Cavit, Celil Aykıroglu, Cemı
le izzet H., Cevdet, Ed~p Doğan, . E
mel Necmi, Etem, Fahri~e H., Faıl= 
H Faika H Fakihe Edıp H., Feh
mi Etem, F.,;.'hat, Dr. Galip ~ta, Gaıı:, 
Ha.diye Nizamettin H., Hal":J< Şevki, 
Hamamizad'e Ihsan, Hamdı, H;ı.san 
Sadık, Hasan Tahaiıı. iHdAyet Naci, 
Hovnan KarakalYan. .Hüsniye F~ ~· 
Hüaeyin Nihat. HU.U.y~ Hf., Hua'."' 
Gültekin, HiiTiyet Belur H., ~rahim 
Hakkı, Ihsan, lunet, izzet Demır, Dr. 
yüzb~ı Kenan, Kevser H., Malınıut 
ee,.det, Mahmut lbra.bim, Manaur Te· 
kin, Mediha Şükrü H., Munioe H~ 
Muzaffer H., Münevırer H., Dr. Meh· 
met Ali Mu•tala Celi.lettm, Muatafa 
Şakul, Mübeccel H., Mötfika H., Na
ci Emin, Naci. Ka.mn, Naciye H., Na• 
dide H., Nazın', Neb~t Siie\yman H. 
Necati, yüzba.Jı Necip, Nedret H. Nev· 
ber Cebbar, Nevin H., Neyire Aılil H., 
1. Niyazi, Nudiye H., Nuri, o,.han H.ay 
dar ÔDKr Asmı, Pakize H., M. Ra.ıf, 
Rasim Sa.dretti.n, Ra.t"p, RemziY"" 1-L, 
Remzi~ H., Re§at, Sahaha.t Tevfik H., 
Sabri, Saibe N~ Hf., Salın, ~ 
H Sa.ime H., Saıt, Semahat H., Sami· 
h: Olkü H~ Seniha Avni H., Seyfe!>tin, 
Sezai Hüsnü, Suphi, Süreyya, Şaınha· 
loğlu Orhan, Muallim Şöhret H., Şük· 
riye H., Tahsin, Tarık Halit, Tayfur 
Necmi, Türki.ıı Şeref H., Vahit, Zahir 
Srtkı Zebercet H., Zeki ömer, Zekiye 
H Zerrin Necmi H., Ziya Bey ve Be-., 
yefendiler. 

4-- Bu iki lis.tede adları yazılı zat· 
lamı 12 Ağtutos 1934 Pazar ırünün
den itibaren her gÜn aaat 10 dan 12 ye 
ve 14 ten 1 7 ye kadar Dolmabalıçede 
Milli Saraylar müdürlüğü cla.iresiade 
açJl;an dantiye dağı- merkezinde 

111üracaatla. kartlarını aldumalan rica 
olunur· 

Aza ve dinleyic'Jerin adlan bundan 
ooN"& ela her gün liate halinde ne§l"C
dilecektir. Bu listelerde ad lan çıkan
lar da gene aDğıbna merkezinden 
kartl.aruU ala.bilecelda-dir. 

Kurultaya gelecek Leh 
profesörü 

Dil kurultayına ittirak için mü
racaatta bulunduğunu yazdığımız 
Zapaçakofaki ismindeki Lc~li pro
fesönin bugünlerde tehr\:ııize gel
ınesi beklenmektedir. 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz sevi· 

yeaine indirilmit barometre bu aabah: 
s .... t 7 de 761, 14 te 762, derecei ha

ra# saat 7 de 21, 14 te 25,5. Azami 
*"aret 26,S. asgari 19,5. Rüzgar yddız
dan eamiıtir. A7.1!1roÔ sürati saniyede 8 
metreye çılmııfbı'. 

·-O--

Sovyet Rusya ve Mil~ 
Jetler cemiyeti 

CENEVRE 11. A.A. - Sovyet Rus· ' . yanm milletler cemiyeti heyeti umuınıye-
sinin eyliil içtimaı için namzetliğini koy
duğu rivayetlerinin çıkması üzeri~ ~·· 
viçre telgraf ajansı, milletler cenu:reb u· 
mumi ki.tibliğinin Savyet Rusyad~n 

• · eli kadar bıç ne tesmi ne de hususı şım !e biild" 
biT namzetlik aJmamıt oldugunu ır-
mektedir. 

Fiatlar kontrol albnda 
BERLIN, 11.A.A. - Daily Telegraph 

muh,.biri bildiriycw : 
Almanyadaki bütün fiyatlar, iktisat 

nazın Doktor Schacht'm hir eınirna· 
mcsiylc hükilmetin kontrolu albna ko
nulmuştur 

MEMLEKET 
• 

Elô.zizde geni l stasigon binaları 

ELA.ZIZ, (Milliyet) - E:az:'zde yapılmakta olan iatasyon bina
sında faaliyet hummalı bir şekilde devam etmektedir. istasyon ile Şe
hir arasındaki caddenin düzeltilmesi iflerine de başlanılmış ve icap 
eden evler istimlak edilerek yılıtırılmaktaıdır. Yolçatıdan Eltizize ka~ 
dar yapılan 20 kilometrelik hattın da takviyesi İfİne devam olunmak
tadır. 

Bandırma senelik yüzme birincilikleri 

100 metre sürat yarışında 

BANDIRMA, (Miliyet) - Ban
dırma mmtakaaı senelik yüzme bi
rincilikleri bu cuma Enlek denizin 
de yapıldı· Şadiye kadar misli 
görülmiyen ve aJb bin kiti tahmin 
edilen meraklı bir kalabalık önün
de cereyan eden Yllrlflar çok gü
zel ve heyecanlı oldu ve fU tekilde 
neticelendi. 

100 metre sürat: On iki yüzücü 
i,tirak etti. Erdek idman ocağın
dan Şakir birinci, Ali ikinci, F eh
mi üçüncü. 

200 metre sel'best: On yü:zgeçten 
Erdeıkten Mehmet birinci, Hamdi 
ikinci, Bandıra idman yurdundan 
Emin üçüncü. 

200 metre ku...balama: Şakir bi
rinci, diğer yüzücülar faviıl yap
tığından diskalifiye edildi. 

100 metre sırtüstü: Bandırma 
ldman yurdundan Şıimil birinci. 
Mehmet ikinci, Hüseyin üçüncü. 

400 ınetre serbest: Eni.ekten Şa-

Mothi' dolu 
BALIKESiR, (Milliyet) - Per

tembe günü Balyaya ve köylerine 
müth.İf bir dolu düfIDÜftiir. Dolu
ların en ufağı ceviz ve en büyüğü 
yumurta kadar vardı· Bu dolularm 
en büyüMeri yü:ı gram kadar ağn'
~· Bu ifet yüzünden g~~.~ 
hada gerekse köylerde büyük bır 
yekun tutan cam :zayiatı vardır. 
lruanca bir zarar olmadığı anl&fd
maktadır. 

Aydın spor mıntıkasında 
yeni seçme 

AYDIN, (Milliyet) - E?Veke 
toplandığını bildirdiğ"m spor mm
taka merkez heyetine seçil,enler, he 
yetin daha kuvvetli elemanlarla tak 
viyesi için elhirliğile istifa etnıi'" 

. lerdir. Yeni heyeti seçroek üzere 
grup murahhaslan Halkevi salo • 
nunda Şükrü Beyin b-.lığı altında 
toplandılar. intihap neticesi •P 
daki zevatın kazandıkları anl&fıl • 
dı: 

Merkez Heyeti: Reis Defterdar 
Nafiz Bey, ikinci reis Hakim Cev
det Bey, muhasip muallim Hüsnü 
Behçet Bey, azalıklara da Dr. Şa
kir ve emniyet memuru Şükrü Bey
ler. 

Futbol Heyeti: Nihat B. Çine, 
Ekreın B. Çine, muallim Celil B. 
Mazhar B., Hasan Tahsin B., 

Atletizm heyeti: Halit Ziya, Nesi 
mi, Zeki (Koçarlı), Fikret, Kenan 
(Söke) Beyler. 

fadı:la Ban. 
Ali Osrııaq 

kir birinci bir aaniye 
dırma birlik spordan 
ikinci. 1 

880 metre: idman ocaimdaıı 
Mehmet birinci, gene idman oca
ğından Bekir ikinci, geldi. 

Yar11lar çok güzel bir liavada. I 
cereyan etti Doruınmanm da te
düfen Erdel«e bulunması müsah.
kalarm intizam ve mükemıueliy~ 
ni artırdL Erdeılı: idman gücünden 
Muammer bey ile donanma za.bi
tanmdan Cemal ve Arif beyler 
vazifelerini muyaffakıyetle idare et 
tiler. Erdek belediye reisi Salabü
tin bey ve arkad&flan yarIJlan 
gönnek üzere Bandırmadan ve E
dincikten gelen yüzlerce balkı: ne
zaketle karfJladılar Ye micalıatle
rini temin ettiler. Erdek denizi yü-.. 
me ve kayık yanflan için çok mü
saittir. Mıntaka denizcilik heyeti 
YarJllarm yapılmaamda. · l.et ~ 
mi pir. 

! Siirt halkavi spor komitesi 11in 
tenezzabu 

SllRT, (Milliyet) Geçen ~ 
günil halkevi spor komitesinin bü- , 
ti1n azalan dahil olmak üzere Reiıı
leri lbrahlm Bey idaresi altın .. 
da fehrin (15) kilometre cenubuDo 
da bulunan Bühtaıuuyu kenarmd. 
iri kaplıaı.ya bir tenezzüh ye.pllll't" 

tır. Kaplıcada a~a bdar bJ. 
mqlar ve birçok eğlenceJcr yap• 
rak o günü büyük nef8 İçinde g&o 
çirmitleııaı:r. Bu eğlencelerin içinde 
bilhusa kaplıcanm içinde oynam. 

lan su topu Ye nehirden balık tutu. 
mu pek netdi bir wrette geçmit
tir. Sporcu gençlerimizin birlik ra
btralarıru kuvvetlendirmek için bu 
gibi ge:zinıtilerin tekrar edilmesi • 
ni temenni eder ve bu itlerin ya
pılması için önayak olanlaıı da teb. 
rik etmeyi bir borç bilirim. 

Balıkesir halk bandosu 
BALIKESiR (Milliyet) - Gü

rültüsüzce vatani eavatrnda devam 
eden halkevimi:z yirmi be, parça· 
dan ibaret olan bando aletlerini 
tedarik etmittir. Şimdi eve mensup 
gençler faaliyetle çalıtıyorlar. Ya
kında kıymetli gençlerimizin kon
serler vereceği muhakkaktır. H!\lke 
vimi:zin ve gençlerimizin gayretini 
bütün tehir halkı sevinçle alkrşla
maktadır. 



25 bin lira kazanan 
12021 

4 bin lira kazanan 
13647 

3 bin lira kazanan 
9712 

2 bin lira lrazanan 
3350 

1000 lira kazananlar 
13913 14911 23383 

500 lira kazananlar 
283 1017 2032 7529 9937 

10445 12538 13622 14659 14955 
16071 16988 17297 23031 24278 

150 lira kazananlar 
415 

7335 
10111 
13470 
18397 
21851 

1819 2533 3695 4412 
7793 ~ 9614 9882 

11868 12561 12899 12965 
16903 17560 17868 17970 
18513 19003 20253 21154 
22688 22857 22910 23961 

100 lira kazananlar 
95 1537 1740 1957 2385 

2843 3208 4024 4283 4549 
5391 6791 7314 7403 8149 
8210 8788 8881 9125 10021 

10072 10389 11912 11998 12449 
13419 13481 13582 14063 14229 
148~ 15593 15953 16228 16367 
1641)3 16479 17569 19156 19345 
19373 19567 20091 20114 20348 
20516 20779 20950 21057 21441 
21627 21863 22047 22450 22598 
22637 22771 23651 23919 23923 
24062 24557 

263 
1669 
2724 
3368 
4116 
4502 
5160 
5809 

6269 
7268 
7731 
8537 
9482 

10278 

50 lira k=annnlar 
344 571 702 1076 

2428 2445 2558 2622 
2735 2737 2831 3307 
3750 3774 3825 4063 
4170 4225 4315 4466 
4584 4801 4879 5073 
5371 5451 5658 5720 
5863 5901 6080 6195 

6357 6546 6669 7266 
7327 7418 7484 7719 
7834 7924 8172 8245 
8782 9018 9078 9260 
9486 9786 9919 10265 

10434 10505 10525 10591 

-,------, Askeri tebliğler _ ... --------------------~~ 330 doğumlular 
Fatih atılı:erlik ,.men reisliğinden: 

1 - 330 doğumlu ve bu doğumlu
...... muameleye tabi efradın yoklama· 
lan 1 eylül 934 tarilıönde ı.a.1ıyaırıı1< 
17 tqrinieYvel 934 <taıibiode lııiıeı:"4<
tir. 

2 - Yerli ve yabancı efradın ilk ve 
- yoı.ıa.-lan (tek) tarihli pmler~ 
..... gÜn sabah saat 9 • 12 ve 13 • 16,30 
sa kadar devam ecleceiıtir. Miikellefler 
ikiıeo' adet fotoaraflarile Te yelli harf 
ı...te yazılımt nüfus cüzdanlarile tube-
79 ııdmelidirler. . • 

3 - Şubemizde kayrth ve tecile la• 
bi tald>elerin tecil mumneleleri 16-9-
834 tarihinden itibaren (çift) tarihli 
güalenle yapılacaktır. Talebelerin mek
teple>inden getirec:elderi vesikalarda: 
hangi aırufla olduktan, terfi umf edip 
ebnodiklen ve mezun olup olmadıkla
n ve yahut iki sene bir arnıfta kalıp 
kalmadıldarı sarih olarak yazılımt bu· 
lunacakhr. Aksi haıde bu vesikalar 
muteber olouyacalrur. 

4 - Hangi nahiye efradının hangi 
günlerde askeri meclioine gelecekleri 
aşağıda göateri1m4-tir. Bu tariılenle 
askeri mümessillerin de miikellellerile 
lıeraber tut.ede bulum.caldardır. 

Fatiı nahiyeo.i: Eylül 1, 3, S, Eyiip 
eamyeıi: Eylül 9, 11, 13, Karagiimrük 
nohiyeai: Eylül 15, 17, 19, Fener nahi
yeoi: Eyfül 23, 25, 27, 29, Şehremini 
nahiyesi: 1. T"§f'İn t, 3, 7, 9, Samatya 
Dlllhiyeei: 1. Tepin 11, 13, 15, 17. 

• • • 
Betiktat AS. Ş. eônden: 

-

kazananlar 
10764 10792 10793 10845 10932 11019 
11094 11195 11377 11443 11606 11620 

11631 11909 12399 12435 12519 
12702 12784 13245 13461 13804 
13855 13895 14097 14191 14230 
14260 14850 14901 14914 15124 

15599 15631 15763 15781 15927 15932 
16591 16636 17088 17140 17281 
17502 17577 17610 17737 17779 
17971 18161 18210 18362 18380 
18390 19175 19491 19934 20118 
20162 20741 21217 21424 21625 
21639 21683 21727 22160 
22377 22692 22938 23120 23140 
23439 23446 23672 23728 23741 
24069 24099 24201 24924 24977 

30 lira ka:uınanlar 
318 622 656 688 774 777 
871 953 967 1004 1023 1041 

1049 1498 1593 1725 1912 1945 
1973 2065 2174 2212 2275 2374 
2462 2516 2522 2588 2590 2812 
3234 3354 3419 3474 3536 3614 
3617 3713 3797 3929 3956 3961 
3972 4444 4445 4489 4515 4546 
4608 4659 4988 5040 5312 5222 
5443 5683 5771 5822 6004 6053 
6270 6418 6539 6671 6737 6766 
6941 7044 7045 7052 7077 7125 
7141 7166 7247 7369 7721 7821 
8002 8086 8146 8177 8234 8258 
8359 8408 8768 8806 8940 9012 
9226 9554 9606 9650 9856 9911 
9958 10025 10136 10336 10377 10827 

10928 10930 10990 11093 11113 11224 
11278 11369 11415 11482 11542 11956 
11989 11995 12218 12694 12719 12758 
13175 13206 13241 13319 13363 13391 
13572 13831 14159 14219 14307 14480 
14511 14768 14844 14944 15020 150t>"9 
15150 15183 15213 15303 15307 15339 
15419 15447 15501 15603 15717 15902 
16039 16209 16260 16469 16568 16597 
16606 16612 16737 16843 16849 16970 
17053 170S9 17166 17296 17349 17369 
17481 17791 17803 17840 17899 17916 
17932 17957 17980 17987 18029 18088 
18316 1M21 18576 18607 18755 18843 
18973 19171 19194 19251 19371 19598 
19674 19895 20037 20044 20120 20141 
20207 20557 20602 20684 20887 21064 
21189 21222 21275 21331 21401 21448 
21453 21456 21563 21736 22099 22302 
22338 22789 22826 22865 2288- "2959 
22977 23046 23077 23297 23382 '- M0 
23620 23707 23772 23803 23823 2.>i}14 
23973 24227 24286 24312 24507 24543 
24609 24642 24655 24812 24854 24875 
24930 24936 

BELEDiYEDE 

lhtikAr olmadığı bugan Vıklla
te bildirilecek 

Şehrimizde ihtikar olup olmMı
ğını tetkik için belediyede bir ko
misyon toplalDDJf ve komisyon fo. 
tanbulda ihtikar olmadığı neticesi
ne varmıfb. 

Bu hususta hazırlanan rapor, 
bugün dahiliye ve iktisat vekalet
lerine gönderilecektir. 

Kabzımal Ucreti 
Ticaret odası bun<lan bir müd

det evvel, lstanhul civarındaki ve 
lstanbula sebze yetiftiren vilayet
ler dahilindeki sebzecilerin müra
caatı üzerine, sebze ve meyva kab
zımallarının, kabzımal ücretini, 
kap başına değil, kilo b~ına alma
ları için çalıfmaktadırı. Çünkü kab
zımal ücretinin kap başına alınma
sı sebze ve meyva yetiştirenleri bir 
kabın içine çok mikdarda meyva 
veya sebze koymağa aevketmel..te 
bu da malın vakitsiz bozulması ve
ya çürümesi neticesini vermekte
dir. Oda bu mütaleaaını beled;}e
ye de yazmıttı. 

Belediye reisliği tarafından ciün 
odaya verilen bir cevabın yenı h'l!
de faaliyete geçilince bu tektin tat. 
bik edileceği ve hal talimatname
sine bu yolda bir madde de konul
duğu bildirilmektedir. 

1 - Bqilotat askerlik tubeoine men
sup yeni 330 doğumlu ve bunlarla 
-'eye tiıbi elrat ile ınınııUmı da
hilinde atımın ayni doğumlu yolNuıcı 
e1nıc1 .. '"" nnıayenelerine ı eyliit 934 Sofya sefirimiz geldi 
te lıoqlanac:ak ve 10 Teırini~ 934 
carilı.inde bitecektft-. Sofya sefiri Şevki Bey, iki ay 

2 _ Şulı, k aokerlik meclisi bu mezuniyetle tehrimiıle gelmi' ve 
miödcleıtin çilıt günlerinde içtima edece- Yalovaya gitmittir. 
iiaden miikeNeRerin de bu günlerde Şevki Bey burada kaldığı miıd-
öileden ene! - (9) dan (l2) ye detçe muhtelit mübadele komisyo-
kaclar öğleden '°""' saat ( 1 ) den ( 4) 
de kadar ,..t.ede at.ah \JÜcut ey1.....,ı.,. nunun tasfiyesi hazırlıklarile meş-
ri. gul olacaktır. Tasfiye içın !imdiye 

3 - Gelecek mükellell..U. elmde kadar devam eden mesai netice-
,.eni nüfuı hüviyeti eüzdıınile ~al.er sinde itlen bir hayli ilerlemittir. 
üç kıta fatcıcnıf bul.........ı.br. 1 kad 

4 - Yabancı efrırt fazıla olarak bde- Tıufiye 19 t~rinievve e ar ta-
diyeden alacaklan ilcamet ih iJmiilıa. mamen bitirilmit olacak ve komis-
herile müracaaı edeceld....l.. yon lağvedilecektir. 

5 - Tabsile müd.rim elendilerden Aldığımı zmalumata gôıe, muh-
ikmal imtihanı oı-ı....., imtihanı mü- telit mübadele komisyonu Türk 
teakip mektepten •ec•klan v...ika ile mura.lıhas heyeti bugünlerde S. ev ki 
bu müddet zaıfmcla miiracaatian . 

Beyin riyasetinde bir toplantı ya-

MiLLiYET PAZAR 12 .\CUSTOS 1934 
. 

----Hariciye komserliği mü
messili 

tarafından kabul edildiler 
LENlNGRAD, 11 (A.A) - Türk 
~ 9ehirdeki abide "f'C müesae
...ıeri ırezmiılerılir. Cevdet Kerim Bey 
Hariciye komiserlijinin miioneuili -
teh.rin Sovyet reisi tarafından kabul ~ 
hınım'fbır. 

Cevdet Kerim l8ey ckmi§tir ki: 

- 5-yet doatluğuııun nuıl doğdu
ğunu her iki millet ara.amda da bilıni· 
ye. tek bir kimae yoktur. Binaena1eyh 
Türk epon:ularınm Sovyet Ruaya.da 
büyük b'., miaafirperverlikle kabul e
dilmelerin.in aebei>i pek çabuk aıılqı
hr. Doeılanmızm geçen seneye niabet· 
le her aahada büyük terakkiler elde 
ettiklerini gömıekl.e bahtiyarız. Jki 
memleket gençliğini karırlaıtrran mü
sabakalar mill'>tl...mıizi biribnine <hl· 
ha ziyade yakl,..tınnakta ve Türk -
5-ye.t doatluğunu l"!"ik ve tanin ey. 
1-ıektedir. 

~~~~--~~~~-

Tifo ----
Lagım sularda sulanan bos
tan mahsulü satılmıyacak 

Şifli ve Maçka taraflarında tek
rar tifo vakaları görüldüğü yazıl
mıftı. Bu mesele hakkında sıhhiye 
müdürü Ali Riza Bey diyor ki: 

- Hastalık normaldir. Vilayet 
ve belediye vasıtasile bütün ka.ıa 
kayınakamlrklarına birıer tamim 
gönderilerek lağam aularile sula. 
ıııan bo.tan mahsullerinin satışının 
men'ini istedik. 

Sivri sineklere gelince: Kadıkö
yünde bir sıtma mücadele riyaseti 
vardır. Ve bütün lstanhul ile ala
kadardır. Bu sene Y akacrkta Sivri
sinek mücadelesine ba,lanmışlır. 

1 Küçük haberler 1 .___.;.....__ ___ _ 
"' Ticaret ve ganayi odau umumi 

katibi V ebbi Bey bir ay mezuniyet 

Pazartesi, Salı, 
Çarşamba. 

(Başı 1 inci sahifede) J 

yacaktır. 

- -

Bu meaut hadiseden sonra ~
vekil Hazretleri, iktisat Vekili Ce
Ji.I Bey ve refakatlerindeki zevat 
yine yatla limanımıza avdet ede
cekler ve saat on bette Pafahahçe- J 

sine gidilecektir. \ 
Pataba.lıçesinde Türkiye it Ban-

1 
kumın kuracağı tite fabrikasının 
temel atma merasimi yapılacaktır. 
O gün merasimde bazııı bulunmak 
üzere davet edilmit bulunan mebus 
lar, banka müdürü umumileri, mec 
liei idareler reisleri, mensupları 
ve tehrimiz iktisat ve sanayi ale
mine mensup zevat ta köprüden 
kalkacak olan 74 numaralı tirket 
vapurile Pap.ba.lıçeye g.idecekler • /1 

diı~ 

P~ahahçede merasimin bitme
sinden sonra B&fVek·il Hazretleri 
dördüncü mesut sanayi hadisesinin 
bafında bulunmak üzere iktisat ve
kili beyefendi ve diğer alakadar 
zevat ile birlikte Beykoz önlerinde 
demirli bulunan Cümhuriyet vapu
runa geçecekler ve Cümhuı~yet 
Zonguldağa müteveccihen hareket 
edecektir. 

Çartamba günü sabahı Cümhu
riyet vapuru Zonguldak limanına 

varnııt olacak ve o gün öğle.den 
evvel z ,,nguldak sömi kok fabrıka
aının temel atma merasimi yapıla
caktır. Öğleden sonra Başvekil 
Hazretleri ı, Bankasına ait olan 
kömür havzasını tetkik buyuııacak
lar ve bankanın Kilimli ocağında 
kurulan lavuarın açılma resmini j. 
fa buyuracaklardır. 

Bavşekil Hazretleri ve iktisat Ve 
kili Beyefendi perşembe günü sa
bahı !starı.bula avdet edeceklerdir. 

Celal Bey Bez fabrikasında 
iktisat Vekili Celal Bey, dün re

fakatinde iş Bankası umumi mü
dür vekili Muammer Bey olduğu 
halde Bakırköyüne gitmitlerı, bez 
fabrikasında inşa eôılen yenİı pavi
yonu ve fabrikanın heyeti umumi
yeaini gezmişlerdir. 

almıftır. Vehbi Beye oda tetkikat Ş h . • 1 k Sovyet 
ve istihbarat ,ubesi müdürü.Hakkı e rımı:r.e ge ece 
Nezihi Bey •ekalet edecektır. tayyareleri 

• Kadınlar birliği aenelik kon- l r Gelen haberlere göre; felırimi
gresi bugün saat 14 te birUk biıııa..ı ze gelecekleri bildirilen Sovyet 
sırnla toplanacaktır: 1 !' tayyareGileui seyahatlerini tehir 

"'Sağır, dil.iz ve körler cemiyeti" etmitlerdir. Tayyarecilerin gele
pertembe günü. adalara bir tenez- c:ek ay içerisinde gebnelerı muh · 
züh tertip etmi,tir. Vapur saat ye- temeldir. 
dide köprüden hareket edecektir. 

"' Yeni Brezilya konsolosu Lopes 
Almeid.ı dün vali ve belediye reisi 
Muhittin, vali muavıni Ali Riza 
Beyle:ıi ziyaret etmiştir. 

"' Müddeiumumi Kenan Bey, Ad
liye vekili Saraç oğlu Şükrü Beyi 
dün Perapalaı otelinde ziyaret et
mitlir. 

Esnaf Bankası heye ti 

umumiye içtimaı 
latanbul Esnaf Bankası heyeti 

umımıiye içtimaı dün fevkalaade 
olarak yapılacaktı. Ekse~ıiyet ol
madığınd6D içtima eylule kalmış
tır. 

İstanbul Mıntaka San'at Mekte. 
bi Müdürlüğünden: 

Mektebimizde Eylül 934 mezuniyet ve ikmal imtihanla

rma tarihinde başlanacak ve 20-9-934 tarihinde bitecektir. 

ikmale kalmış talebenin 1-9-934 de Mektepte ha.zır 
bulunmaları laznndır. ikmal imtihanları esnasında hasta ol
duklarını Tabip raporile isbat edemiyenler; sınıfta ipka bı
rakılırlar. 

Derslere 1-10-934 tarihinde başlanacaktır. 
Sınıf geçmiş olanlar, 1-10-934 tarihinde mektepte hazır 

bulunacaldardır. ( 4645) 

f EVKAF MODIRlYETl iLANLARI ' 1 - Şeyh Mehmet Geyla ni, Sebzehane ,2-4-6-8 No. dük-
k&n. 

2 - Çarşıda Emir Şah sok ağında 11 No. lu dükkan. 
3 - Galata, Kemankeş, Helvacı, 4 No. lu dükkan 8-9 

hissesi. 

4 - Galata Mehmet Ali Paşa ham alt katta 44 No. lu 
oda. 

5 - Calanakcdar valide hanı Mescit altında 21 No. lu 
oda. 

6-
7-

,, 
,, 

,, 
,, 

,, alt katta 28 No. lu oda 
,, üst katta 38 ve 39 No. 

lu oda. 
8 - Feriköy, Rum kilisesi arka sokakta 106-1 No.Iu arsa 

Balada muharrer emlak 935 senesi Mayıs nihayetine 
kadar kiray averilmek üzere müzayedeye konmuştur. Talip 
olanlar 22-8-934 çarşamba günü saat on beşe kadar evkaf Mü 
düriyetinde vakıf akarlar kalem'.ne müracaatları. (4644) 

6 - Muayene günlerini gösterir calc: 
eetvel llf'lildaclrr. Mezkôr ııifnJoıde tu· pa tır. u fa B l•d. • d • 
bede i&bab vücut edilmesi ilin olu- ~- - r e "" ıyesın en. 

- -- -

-·--------·· .. 
Görüşler 

Seçici Halk ile 
Konuşuyorum. 

{Ba§ı 1 inci sahifede)) 

6 - Tek ve yaptcı Fırkamı
.zın bu iflerde çok temi.z ve bil
lıaua genİf düşündüğüne yü
rekten inanalım. 

Bunları gelecek yazımda an
latmağa çalıf(ICağım. Bunlan 
söylemekle ııanmayınu; ki ben 
belediye denen mefhuma inanı
yorum. Hayır, ben bütün dün
yadaki bütün belediyelerin a
leyh '.nd eyim. Bütün dünyadaki 
belediyeler halkların ifİni gör
miyen, fakat her İşe burun so
kup kanşhran müesseseler de
mektir. Nufu.z ve çene olempi
yatlarının genİf birer stadyo
mu ••• Halbuki bugünkü hayat, 
devlet, cemiyet ve içtimaiyat 
fQrtlan bambaşkalaşmıftır. Be· 
lediyeler ise çok arda kalmıf 
partal müe·seselerdir. Amma ni 
delim ki dünyanın her köfesİ.n
de bir takım belediye kanunlan, 
yıpramış demokrasi ananeleri 
henüz pala sallamaktadır. On
lar yok edilinciye kadar insan

- - -

Avusturya 
Meselesi 

-

(Ba•ı ı inci sahifede)} 1 ~ • "_ııa.a 
ile Viyana.ya dönmii§tür. iyi ııı<·j;,.;gg 
alan mahafile göre M. .. Scbu~e ga· 
ve Gömböı &ık sık gön>tmeY• ıUJ111l'· 
yet 1.amimi tetriki mesa.de bu 
ya karar vennitlerdri. 

B~vekilin beyanatı. ...,... 
ROMA, 11 (A.A.) - Stefaıı.ı ~gg 

Viyıana muhabirinin M. Sdıud,ıedir 
ile yaptığı bir mülakat netre'!:' •• vekili 
Bu milli.katta Avıuturya .,.... 
demittir ki: . • JıallııJI" 

Hükumetin istediği iktısadı h ·r sii· 
maya iınıktirı verecek oilan d'! 1 ~r•lı 
kiina erifmektir. Gerelı dah·lı lrelı· 
harici meselelerde Dolf~uu_un t:.U~ 
tifkrinden zerre kadar ınhıraf el lı İl 
ceğiz. Avusturyanın tam. Ve ~ut 'ci,,.> 
tik/alinin idamesini harıci .,>;J::· eJİ• 
z;in değipnez e•- olarak tel ~ ıo· 
yonı:s. istiklalimizin nazari oUır .

6 
,,., 

nmrna.sı ile iktifa edemeyhr;. Da~ı tarı· 
sekter üzerinde gayri mef"U bır lı t•· 
da ve hatta ıiddetu müeuir .obtfll, 1ıı1· 
§ebbü•lerine bir rnhayet verııme;:obol 
8Usunda iımır edeceğiz;. Şur'"! ;stilı• 
edibnelidir ki, m.,,,feketimi~ ,tvos
lali yalnıız merkezi Aınvpada tevtı· 

' · turyanın vazileııine ""' ananeye Jtı 
1 lak etmekle kalmayıp ayni ~...,,. 

1 

Alman ırkının da menfoati iktiP' 
dandır. "a#' 

I

J BERLIN, 11 (A.A.) - Hava•"' 
aı muhabiri .bildiriyor: . Sch.,.dı• 

Bazı Berlin gazelden, M. ı-J<i9 
ı nigg' .'ın, Pqte ziyaretini dikka.tle 

etmektedir. . ....,. 
•· t Je....,n Zeitung., gazele&J, ~' 

turya Bqvekilinin Avu.stury!' .M ıı• 
tan anlaşnaaı çerçeve&ı da.~ı~!nd.':iiJlii 
:mwni vaziyet hakkında gorutıug 

lar bu çek ~mez yükü sırtlayıp 
sürüyeceklercJ.ir. Bunu da gele- 1

' 

cek yazılanmda anlatmağa ça
lışacağım. Şimdi elimizde ma
demk; bir belediye ve belediye 
seçim yasası var, ona canla baş-

aöylemektedir. ti• 
Habmourg'ların tekrar taht• ,. _, 

rilmeleri hakkında, bu gazete, 'f:.,ti 
ve Avusturya Ba§vekJlerinin teh eİ.et• 

11 bir t'*"'büse girişi.lıneclen haı: 
la sayğı göstermeğe mecburuz. 
Ben bu ırörüs ve düşünü~lerimi 
Hakimiyeti Milliye'de de ya.z. 
mıstım. Her ınrruıı ıreldikçe tek
rarlamanın gerekliğ:ni anlıyo-
rum. 

Ak .... GONDOZ 

Sanayileşme 
Yolunda ... 

• 

(Başı 1 inci sahifede) 

kalarımn dilekleri, ikinci p')anda 

kalır. 
Siyasi politikamızda olduğu 

gibi, iktisadi politikamızda da 
ba~kalarına tecavüz, başkalarına 

zarar vermek gibi bir mana ve 
malksat aramamalıdır. Gayemiz, 
iktieaden kendi kendUnize yet
mektir. Milli paramızı sağlam 

tutmak kararındayız. Milli ikti
sadiyatımızı, müvazeneli bulun
durmak mecburiyetindeyiz. Her 
mülahaza ve zarureti bir tarafa 
bırakarak, devletin bütçegint a
çık bulundurmamak zaruretin. 
deyiz. Bütün zorlukları yenerek, 
milli müdafaa.mızı kuvvetlendir
meik ihtiyacındayız. işte memle
kette mutlaka sanayiimizi kur
mak kararını; bu gibi zaruret ve 
iJıtiyaçlar verdirmiştir. Bu büyük 
işi, bütçenin, zamanın, umumi 
iktisadi vaziyetin en dar ve zor 
bir devrinde tahak'ku'k ettirebil
diği için, hükumet bütün vatan
daşların samimi takdirine layık
tır. 

Siirt Mebusu 
MAHMUT 

Erken kapanma 
Kararı 

(Başı 1 inci sahifede)) 
Daimi encümen bu iddialan da tet

kik edecektir. 
· Meızeciler de dün Ticaret oc1as,_ 

geceleri saat 21 de kapanma karannm 
kendilerine tatbik edilmesimleın dolayı 
bir itirazname vemıişlerıdir. 

Mezeciler mii~terilerinin gece çalı
.anıar '" bariann, Unemııılann, tiyatro
,_.,., müflerİoİ bulunanlar olduiwıdan 
sabaha kadar açık kalmaiı istemektedir· 
ler. 

YENi NEŞRiYAT 

TUrk Hukuk mevuzıtı rehberi 
Büyük MiHet Mecliai hükiımetıin

den cıv...,I ve soma, telanil Tiiri< ı.-m. 
ı_,, toieirlerini, B. M. M. brarla
rmı , kararnamelerini, nizauw•• eleı j. 
ni, talimatnMnelerini, Şİinlyi Devlet ve 
temyiz karaıianm, tamimleri, ilıava • 
den bö~e bir es<r netredi~. 

1
' karar verdiklerini zanebnektedJI'· 

VIY ANA, 11 ( A.A.) - M. Sch.,.elr 
n.igg, Viyana'ya dönmÜ§lür. 

Starhemberg' diyor ki: .,ııil 
VIY ANA, 11 (A.A.) - Bat~.,ci· 

mua.vinıi Prens Starhemherg, gaz" 
!ere beyanabnda demqtir ki; • sulbıl" 

Hükilmel memleketin dAhilı ıtJI!': 
nu tehdit eden letbitçi çete!~ ·& 
b.amet•İzçe imha etmeye ve Hıtl~1, 
ii temizlemeye kaı:;yen azme~ r 
Feci AvlYturya hidiaelerini ter.f P ol· 
denlerin hudutlarımızın haricin e telr 
dukları ve gayet 1'.ari~ olan ~n ,,.ii· 
9"'Si konuf&ll Nazılenn Carmthıekl.rt 
aa.demeler)>e İ§tİra.lı: etnıit oldu 
taıhakkuk etnıektedir. •. _ -lel' 

Prens Starhemberg, son hi.cıi-- it' 
e&naaında ltalyarun yardınundan bs 
aederek demiştir ki : fi' 

Jtalyıuım dostane yardımını asla 
111111m&yacağız. 

Almanyadaki bir :Avustur)'d 
cenerali de - diyor 

ESSEN, 1 l(A.A.) - Na.tional_~ 
itung gazete.;, Avusturya ~ 
Hindenblll"g'un cenaze mel' höıt' 
temsil etmit olan ceneral p..-a Sc ,.et• 
burg ile yaptığı bir milli.katı ne! cfr 
mektedir. Prens bu mülakatında 

. tir ki· 
"":inıdi;e kadar bir çalı: bü.yiik iflel' 
yapnuf olan M. Hitlerin ;ki ~ 
millet araaııııdaki elinı ibtili.fı bitı~ 
ye de muvaffak ol.u:aima kan'.iJn. .,ı. 
vwıturya Ahnanlan her ne olursa
sun Almanlık vazifelerini asla ~ 
yacaklar V'e mukadderatlarmı ıu---rdİI' 
olımyan ellere tevdi etmiyecekle • 

Starhemberg K'l\al taraftarı 
ViYANA, 11 (A.A.) - New" a::: 

nicle muıhahiri ile yapmıf olduğu_ı..,d 
görüşme esna.amda pren6 Starh.,...... 
demitlir ki: : ıJ1I' 

" - Ben ıahsen kral taraftarıY t• 
Fakat Habsbourg'alnn tekrar ta~it 
geçmeleri kab ·1 değildir. Çünkü bu 
Avusturya meselesi değil, bir Avrtl.:. 
meııelesidir. Büyük devletler buııaıal1"'• 
aa.ade ebniyeceklerd.ir. Bu fikir ! Şjıll 
nm hiç te botuna gibnemektedir· . 
di b ·ır taknn maceralara gireOll~ 
Küçük itilafı danlbnak i•temiyof'I 
Bütün gayretlerimizin Avusturya ~~ 
!etinin yeniden kalkınmaıma sa 
meliyiz.,, d g6 

Prens, A~urya ~ın yüz "ct•• 
iı»ın, Soayaılst ve komuruatler d~ 
bil olduktan halde, eğer bir , 1ıit 
yapmak icap else, bir habahourır .u

1
.,,. 

Hitler'e tercih edeceklerini de ı "' 
etmitlir. 

Malıkiim edilen Naziler . 
VIY ANA, 11 (AA) - Gratıı :; 

vaniharbi, Atain2 jand!'rmal~'"?"' ı.ı' 
fi yapılan ia.yan harekatına ittir"1' ct' 
dolayı bir milli sosyalisti müe~ ı• 
hapse ve auç ortağını 10 ııene kiir"' 
mahkôm etmiıtir. 

15,000 lirayı 
Düşürmüş imiş! 

(Başı ı inci sahifede)) • 
çin, baher v~y....... yekiinları :;
bartmak ouretile bile yııphi.,. 
etmiftir. 

Bordroııun tanzim ve yd<~ 
mütab*atini ıem>nden mesul olaıt it• • 
baldnık memunı ımıhuehe katibi .,.. 

- Göz Hekimi '*Bey ı1e teWif edil.,..... ...Uiye>'"' 

D S Ş k 
1 ıilıu~~tta.etı yapan lotaınbul .,..Ji1• 

r. üleyman ü rü mürat.D aapı Beydir. __. 

,, ..... ,,...ba günü: Cihannüma: Atik Sinan Tutan 19,866 lira 82 kuru•tan ibaret olan Belediyemizin 2 • 9 • 934 Cumarteai günü: Türle PA'8; 24 • 9 • Pazar günü: Dikilitat: " 
<Babıali~~""!.~:~·;~s60 .... ,

1

1 Dr. Hafız Ceoı•1 _______ ... 4638 

• 

Ali MahaJle•i; 4 . 9 . Pazart..i günü: cedit Sinan Paşa; 26 . 9 . Salı günü: sinema ve müştemilatının noksan kalan İnşaatı kapalı zarf 
Türk Ali Kaptan İbrahim ağa; 6 · 9 • Ortaköy; 28 · 9 · Perşembe günü: usulile 20 gÜn müddetle münakasaya konulmuştur. Taliple-
ÇU111111ba ıünü: Şenlik dede; lO • 9 • Ortaköy; 30 · 9 ·Cumartesi günü: Ku- rin yüzde 7,5 muvakkat teminatlarile İn•aatm mes'uliyetini _.. günü: Ş...lik dede: Ekmekçiba- nı<;e,me; 2 · 10 • 934 P112arteoi günü: " 
"Ali aia; 12. 9. Salı ııünü: Vi.ş..., Anıavutköy; 4 • 10. ÇM-Jamba ırünti: der'uhde edecek bir Mühendisin teahhüt vesikasını hamilen 
zade; 14 · 9 · ~a a:ünü: Abbas A"'8vutköy; 8 • 10 · Pazar günii: ihale gÜnÜ olan 25-8-934 cu marteai gun·· Ü saat 14 de Beledi-
•ia· 16 9 C·-~.,.· " ·· T-vı· ıw.....·, 10 · 10 · Saıı günü: Ba!mu-

' • • ~·-· 
1 

gunu: -· • ye Encum·· enı·ne go··ndermelen' ve daha f--'a mal.:'~-t almak ~ iriye: Ab!>a,.ğ,. Be!Cyye.i; 18 . 9 • Pa- mu<:u Darülitami ve -.ıeltö ıünlere 111&1 -·-

l! _ _!izar~te~s:Li ,.&i! 11.İin!J:•"i'" •ühııı:.ırıı!i ''n;·;....1!20~·J9!......-M "-ıı::·:..l-~v..ı;!.lis~em!!!!liv~en~lei!:r·:....--------..!.-..1:•~·1t'elıı· 1ıı• -~·-:ı-0-nJRru!-.ıelı-dr,r-••- ıraat_ları jJMn nlıın 1r ( .s.Rf;I;\ __ , 

ZAYf: fstoıııbu4 ldıalit 

veznesine depozito ol.-ak t...lim etnftt 

olduğum 321 lira 53 ı......,.ı havi 23.l• 
934 tariali ve 119,234 aıııımırab mtk· 
puzu Dyİ elmİJ oWuğ1mlilap lliianii 

• •" ·... nl...-._ Abl 11829\ 

Dahiliye mütehassıs1 t 

Cumadan batka günlerde -::ı 
(2,30 dan 6 ya) kadar lstaJI 
Divanyolu No. 118. us 

Muayenehane ve ev tel~ot 
22398 yazlık ikametıib tel. '8 

Kandilli 38, Seyleıbefl....,.o 



Erenköy, Kandilli Kız Liıeleri 
Çamlıca Kız Orta Mektebi 

üdürlüklerinden: 
. 1 - Ağustosun yİl'minci Pazartesi gününden 
ıtibaren Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri do
kuzdan on yediye kadar talebe kaydolunacaktır. 

A - Kayıt için talebelerin velilerile birlikte gel
nteleri. 

B - Dört fotoğraf, şahadetname, tasdilmame, 
hüviyet cüzdanı ve sıhhat raporlarını beraberlerinde ge
tirmeleri lazımdır. 

C - Leyli ücreti 225 liradır. Baremin yedinci de
rece11ine kadar maaş alan memur çocuklarından yüzde 
~n kardeşlerin ikincisinden yüzde on beş üçüncü ve di
gerlerinden yüzde yirmi tenzilat yapılır. 

2 - Mezuniyet imtihanlarına Eylülün birinci 
cıunartesi günü 

3 - Sınıf ikmal imtihanlarına Eylülün yirmi ikin
ci cumartesi günü 

4 - Derslere Teşrinievvelin birinci pazartesi gü
nü başlanacaktır. 

5 - Fazla tafsilat almak İsteyenlerin Mektep ida
relerine müracaatları. (4647) 

İc~!ınoul Kumandanlığı satmalma komisyonu ilanları 

l. F. Satmalma Komisyo- 1 
1111rı.dan : 
b latanbul Kumandanlığına 
l ıı.ğtı kıtaatm mutbah ocak-
t il.rında yakılmak üzere 190 
0tı. Tüvenan kömürü açık 
r~akasaya konmuştur. lha
~ı 13-8-934 pazartesi gü-

1111 •aat 15 tedir. Taliplerin 
~tnameyi görmek üzere her 
~n ve münakasaya iştirak 
1Sİnde o gün ve vaktinde temi
Sil.tlarile birlikte Fındıklıda F. 
ı:· AL. KOM. na müracaat-

ı. (41) (4544) 4973 
• • • 

l. F. Satmalma Koınisyo
llt.ından : 

İstanbul Kumandanlığı 
~t'.alnrı ihtiyacı için dörtte 
ı.ırı küçük olmak üzere 350 i
~ 400 soba ve teferruatı a
Stk münakasaya konmuştur. 
İhalesi 27 -8-934 pazartesi 
ltiinü 11aat 15 tedir. Talipler 
!il.rtnamedeki evsafı haiz ol· 
lılak Üzere verecekleri küçük 
\'e hüyijk tipte sobaların ev
h~l eınirde birer nümunesini 
ır h1'fta evvel muayene edil

tı.ıek Üzere satın alma korni•
t0nuna tevdi edeceklerdir. Ta 
illerin şartnameyi görmek Ü· 

~ere h " "--'-- --i . er gun ve mu.oaJUUHlya 
Jtıı·&k için de o gÜn ve vaktin
ch~eıninatlariyle birlikte Fın
}> ıda 1. F. Satınalına komis 
(~ti.una müracaatları. (32) 
~) 4903 

• • • 
11 1. F. Satmalma Komisyo-
111ldan : 
~İstanbul Kumandanlığı kı
~ı ile Gümüşsuyu Hasta
ltiı esinin ihtiyacı olan 16.360 
~11 O Beyaz Peynir kapalı 
tıı t a münakasaya korunu§· 
b r. halesi 29-8-934 çarşam
~ günü saat 15 ila 15,30 
ltı. j_l' aliplerin şartnameyi gör 
, efl: Üzere her gün ve münaka \':ta iştirak için de o gün ve 
'!ıitıtinden evvel teklif ve le 
~ ~t mektuplarile F mdıklı
}> &. r ırka Satmalma Komis-
(~~~) müracaatları. (46) _ 

..... 
}> 1. F. Satmalma Komis-
0tl.\ltıdan: 

~O Fırka kıtaatı ihtiyacı ıçın 
il. ıOOo kilo Pilavlık Pirinç 
lç·~, münakasaya konmuştur. 
Qae· be .. 
tı." aı 16-8-934 perşem gu-
t1111~t 15 ila 15,30 dır. Ta- . 
~.eruı nümune ve şartnameyı 
~0l'llıek üzere her gün ve mü 
tlakaıaya iştirak için de o gün 

ve vaktinde terninatalrile bir
liltte 1. F. SA. AL. KM. na mü 
racaatları. (50) ( 4657) 

$ • 

1. F. Satınalma Komisyo
nundan: 

Fırka kıtaatı ihtiyacı için 
17 ,000 kilo Patates geçen iha
lede hiç bir talip çıkmadığın
dan tekrar pazarlığı 13-8-934 
pazartesi günü saat 15,30 ila 
16 dır. Taliplerin o gün ve vak 
tinde F.mdıklıda 1.F. SA. AL. 
KOM. na müracaatları. (42) 

(4660) 
• • • 

1. F. Satmalma Komisyo
nundan: 

Gümüşsuyu Hastanesinde 
bulunan 15 adet Mikroskopun 
tamirine geçen ihalede hiç bir 
talip çıkmadığından tekrar pa
zarlığı 13-8-934 pazartesi gÜ 
nü saat 15 ila 15,30 dır. Ta 
liplerin o gün ve vaktind6 F ın
dıklıda 1. F. SA. AL. KOM. 
na müracaatları. ( 43) ( 4661) 

• • • 
1. F, Satınalına Komisyo

nundan: 
Gümüşsuyu Hastanesi ih

tiyacı için 500 adet Piliç ve 
1,800 adet Tavuğa geçen ihale 
de hiç bir talip çıkmadığından 
tekrar pazarlığı 13-8-934 pa
zartesi günü saat 16 ila 16,30 
dır. Taliplerin o gün ve vaktin 
de Fındıklıda 1. F, SA. AL. 
KOM. na müracaatları. ( 44) 
(4662) 

* • • 
1. F. Satınalma Komisyo-

nundan: 
Zeytinburnunda Gedikli 

Küçük Zabit Hazırlama MP. 
Binalarının tamiri pazarlık 
la ihale edilecektir. ihalesi 
14-8-934 salı günü saat 15,30 
ila 16 dır. Taliplerin keşif 
ve şartnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak 
içinde o gün ve vaktinde temi
natlarile Fındıklıda 1. F. SA. 
AL. KOM. na müracaatları. 
(48) (4663) .... 

1. F. Satınalma Komisyo
nundan: 

Fırka kıtaatı ihtiyacı için 
210 ton tutuşturma odunu pa
zarlıkla satın alınacaktır. lhale 
si 14-8-934 salı günü saat 15 
ila 15,30 dır. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak için de o 
gün ve vaktinde teminatlarile 
birlikte Fındıklıda 1. F. SA. 
AL. KOM. na müracatları. 
(49) (4664) 

Ank ra Jandarma Umum 
Kumandanlığından: 

. Y enişehirdeki Jandarma Umum Kumandanlık Dair.esi 
l\i.n tnefruşatı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Eksılt
tjeıi Eylülün birinci cumarte si günü saat o~ beş~e J8!1darma 

. ınuın Kumandanlığında ya pılacaktır. T aliplerın plan ve re 
~~le.ri almak üere Jandarma Um~ Kum:ındanlık Levazım 
Udurlüğüne müracaatları. ( 4632) 

MiLLiYET PAZAR 12 AGUSTOS 1934 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI f 

Devlet Demiryollarında 
yeni tenzilat 

Kuru Sebze Nakliyatı 
15 Ağustos 1934 tarihinden itibaren kuru sebze nakli

yat ücretlerinde, aşağıda yazılı tadilat yapılmıştır. 
1 - Kuru fasulye, kuru be:.!elye, kuru börülce, kuru bak 

la, kuru mercimek, kuru nohut, kuru soğan "arpacık hariç", 
kuru sarmısak, kuru bamya, patates nakliyatı, tam vagon ha
muleli olmak şartile, F bareınindeki ucuz ücretlere tabi tutu
lacakhr. 

2 - Bu maddelerin, perakende nakliyat ücretlri de umu 
mi seyr'.hafif 9 ncu tarifenin 1 nci sınıfından 3 üncü sınıfına 
nakil ve tenzil edilmiştir. 

Sebze ve Me~va Nakliyatı 
1 - Sebze ve meyva n:ıkliyatmı teshil için' 15 Ağustos 

tarihinden itibaren ıner'i olmak üzere tenzilatlı yeni bir sey
riseri tarife ihdas edilmiştir. 

2 - Bu tarifeye göre, bir ~ vagon hamulesi asa:gri beş 
ton olmak veya bu siklet üzerinden ücret verilmek şartile ton 
ve kilometre başına yalnız 2 kuruş ücret alınacaktır. 

3 - MuhteEf nevilerde yaş meyva ve sebzelerden 
bir vagon hamulesi kabul edilecektir .Hamulenin kismen 
ambalaJÜ ve kısmen dökme ol ması da caizdir. 

4 - Tam vagon sevkiya tı yapan mal sahipleri, vagon
larda III ncü mevki biletini hamil b'r muhafız bulundurmak 
hakkını haiz olacaktır. 

5 - Sebze ve meyvaları n perakende nakliyatından da 
ton başına 2,75 kuruş ücret alınacaktır. 

Taze balık ve deniz mahsulatı nakliyatı 

7 _ s 

Ankara& Müstakil Jandara 
Taburu Kumandanlığından: 

....,..--,- Taburun bir ııenelik erzak ihtiyacı için aşağıda cins 
ve miktarı yazılı 23 kalem erzak kapalı zarf usuliyle satın a
lınacak ve kapalı zarf münakasası 27-8-934 pazartesi gunu 
saat 15 te yapılacaktır. Talipler şeraiti anlamak üzere her 
gün münakasaya iştirak için mezkiir günün muayyen saatin 
de Ankarada müstakil Taburkumandanlık karargahına mü
racaatları. ( 4487) 

Erzakın mıktarı 
Kilo Kilo 

Azami 
110,000 

1,000 
11,000 

6,000 
4,000 
2,700 
2,500 
3,200 
1,700 

135,000 
2,300 

10,000 
8,000 

600 
2,500 
1,700 

300 
13,000 
9,000 
9,000 

150 

Asgari 
100,000 

700 
10,000 
4,500 
3,600 
2,500 
2,300 
3,000 
1,500 

125,000 
2,000 
8,000 
6,500 

400 
2,400 
1,500 

150 
12,000 

7,000 
7,000 

100 

Cinsi 

Ekmek 
Zeytin yağı 
Sığır Eti 
Bulgur 
Pirinç 
Sadeyağı 
Tu:r: 
Soğan 
Sabun 
Odun 
Nohut 
Kuru Fasulya 
Patates 
Mercimek 
Toz Şeker 
Syah Kuru Uzüm 
Tarhana 
Arpa 
Kuru Ot 

Saman 
Hayvan Tuzu 
Çay 
Gaz 

1 -Taze balık ve deniz mahsu'ah nakliyatında ton ve· ' 4902 
kilometro başına 1,80 kuruş ücret alınacaktır. -------------------------...;...-

28 
1,100 

25 
1,000 

iade ;di-'lec~~:..:kliyat:~İt boş kaplar mahreçler~ne parasız Ankara Belediyesinden: 
Kuru Uziim Nakliyatı Mezbahada yapılması tekarrür eden firigorifik ve tefer-

ruatı için icap eden proje ve şartname ve keşifnamenin ih-
15 Ağustos 1934 tarihin elen itibaren mer'i olmak uzere zarı iki ay müddetle münakasaya konulmuştur. Şartname~i 

bilumum Devlet Demiryolları şebekesi üzerinde icra edile- ni görmek ve tafsilat almak İsteyenlerin hergün Fen işleri Mü 
cek kuru üzüm nakliyatına, tam ;.aaon hamulesi kaydına tabi "" dürlüğüne müracaatları ve müsabakaya iştirak edeceklerin 
olmaksızın, aşağıda yazılı rrıu addel tenzili tarife tatbik edile- ihzar eyleyecekleri proje şari name ve keşifnameyi 11 Eylül 
cektir : 

h 934 salı günü saat on yediye kadar Belediye Reisliğine ver- ı 
1 - Sebekenin er hanui iki İstasyonu arasında ton ve meleri. (3895) 4665 \ 

kilometro başına 4 kuruş. 
2-Alaşehirden lzmir'e nakledilecek kuru üzümlerden fstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 

maktuan ton başına 500 kuruş. 
3 - Salihli'den lzrnir'e nakledilecek kuru üzümlerden Komisyonu Reisliğinden: 

maktuan ton başına 400 kuruş. Akliye ve asabiye hastan esi için lüzumu olan 226 kalem 
4 - Kasaba' dan lzrnir'e nak1edilecek kuru üzümlerden ilaç ve sıhhi malzeme olbaptaki şartnamesi veçhile ve 28 A-

maktuan tnn başına 200 kuruş. ğustos 934 S.ılı günü saat 14 te aleni münakasa suretiyle sa-
5 - Manisa'dan lzmir'e nakledilecek kuru üzümlerden tın alınacaktır. lsteklilerin müracaatları. (4522) 

maktuan ton başına 180 kuruş 
6 - Akhisar' dan Jzmir' e nakledilecek kuru üzümler

den maktuan ton ba~rr '\ 350 kuruş. 
7 - Kırkağac'tan lzmir'e rakledilecek kuru üzümler

den maktuan ton başına 425 kuruş. 
8 - Soma'dan lzmir'e nakledilecek kuru üzümlerden 

maktuan ton başına 450 kuıu §· _ 

ihtar: 

Bu istasyonlar arasında bulunan diğer istasyonlardan 
lzmir'e yapılacak nakliyattan, yukarda isimleri yazı!ı ilk u
zak istasyona ait ücretler alınacaktır. 

Kuru İncir Nakliyatı 
r 15 Ağustos 193 tarihinden itibaren mer'i olmak üzere 
umum Devlet Demiryolları ş ebeke5İ üzerinden Yapılacak ku 
ru incir nakEyatmdan : 

1-En az on tonluk tam hamu!e teşkil eden nakliyattan 
ton ve kilometro başına 2 ku;.o uş. 

il - Perakende nakliyrtt an 4 kuruş Ücret alınacaktır. 

Kum darı Nakliyatı 
fzmir • Kasaba ve temdidi hatlarında 

-.,.,,- 1 - Eylül 1934 tarihinden itibaren lzmir - Kasaba ve 
temdidi hattı üzerinde kumd rı nakliyat ücretleri ton ve kilo 
metro başına 3,1625 kuruşa tenzil edilmiştir. 

Palamut ve Çamkabuğu Nakliyatı 
lzmir, Bandırma, Haydarpaşa, Derince, Samsun ve 

Mersin limanlarına mürettep o!mak ve asgari 1 O ton vagon 
hamulesi teşkil etmek veya bu ücreti vermek şartile Pala
mut ve Camkabuğu için 15 A ğusto5 tarihinden itibaren mer'i 
olmak ~ere yeni bir tarife tanzim edilmiştir. Bu tarifeye 
göre ton ve kilometro başına: 

1 100 kilometroya kadar mesafeye 3,50 kurui 
101 - 150 ,, ,, 350 kuruşa ilaveten 2,00 ,, 
151 • 300 ,, ,, 450 kuruşa ilaveten 1,00 ,, 

< 301 lcilometrodan fazla bütün mesafe için 2,00 ,, 
alınacaktır. 

Halı, Zeytinyağı, Yumurta ve Susam nakliyatı 
lzmir - Kasaba ve temdidi hatlarında 

"" lzmir - Kasaba ve temdid İ hatlarında ton ve kilometro 
başına 10,637 kuruş ücrete tabi halı ve 7 ,906 kuruş ücrete 
tabi Zeytinyağı, Susam ve Yumurta nakliyatına 10 Ağustos 
1934 tarihinden itibaren Devlet Demiryollarında mer'i u· 
muıni tarifenin birinci sınıf ücreti olan 5,25 kuruş tatbik e
dilecektir. . . , 

Tatbikat şartları hakkmda malômat almak ıçın 10 A
ğustos 1934 tarihinden itibaren istasyonlara müracaat edil-
mesi rica olunur. (4517) 4939 

Tuğla, Kiremit ,toprak vesaire nakliyatına mahsus tarife 
ye Boya Toprağı ve F eldispot ·. " Terkibinde cüz'i miktarda 

Münakasa temdidi 
Ilgaz Belediyesinden: 

4943 

llgaz Kasabasının suyu için 6 Ağustos 934 pazar günü 
alınacağı ilan edilen font boru münakasası görülen lüzum 
üzerine 25 Ağustos 934 cumartesi gününe tehir edildiği ilan 
olunur. (4631) 

kıymetsiz maden bulunan kireç taşları" da ithal edilmiş ve ta
rifenin kısa mesafelere ait şar tları ile kiremit nakliyatına ait 
şartları değiştirilmiştir. 

Muaddel tarife 10-8-934 tarihinden itibaren tatbik edile 
cektir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
4940 (4518) 

Halk Ticaret Biletleri 
1-Milli istihsal milli ticaret ve milli sanayi münasebetleri· 

ni kolaylaştırmak ve çoğaltın Bk ve halkımıza memleketi ta• 
nrtmak gayelerini güden Devi et Demiryolları idaresi "Hallr 
ticaret biletleri" namı altında 20 Ağustos 934 tar:hinden i
tibaren maktu ücretli ve fevka iade tenzil8.th yeni bir tarife tat 
bile edecektir. 

2 - Hal kticaret biletleri on beş gilnlük, bir ay!ık ve 
iki aylık o?~k üzre Üç seri Üzerinden tertip edilmist"r. 

UCRETLER: 
Bir'.nci 
mevki 

ikinci 
mevki 

On beş günlük bi!etler 35 25 
Bir aylık biletler 60 40 
iki aylık biletler 70 50 

Uçüncü 
mevki 

17,5 lira 
30,- .. 
35,- " 

Bu ücretlere nakliye vergisi de dahildir. 
3 - Halk ticaret biletleri hamilleri biletin mer'i bulundu· 

ğu müddetçe Devlet Demiryo lları üzerinde biç bir munzam 
ücret vermeksizin diledikleri istikamette diledikleri ka
dar seyahat etmek diledikleri istasivonlarda inmek binmek Vl 

durmak hakkmı haizdir. 
4 - Halk ticaret biletleri hamilleri hareket ve yolculuk 

esnasında bil~lerini istasy;;;;-ı ara kayıt veya vize ettirmek 
mecburiyetine .tabi değildir. 

5 - Halk ticaret biletleri hamilleri yolcu ağırlıkları 

hakkmd~ki ahkam ve müsaadelerden istifade edeceklerdir. 
Buna ilaveten ayrıca ayru cins ten 25 kilo veya muhteilf cins
lerden elli kiloya kadar eşya nümunelerini veya nümune kol
leksiyonlarıru aynı trende parasız naklettirebileceklerdir. 

6 - Halk ticaret bilet hamilleri mafevk sınıfta seyahat 
etmek isteri~ ü-;;t" f;..kıru umumi tarifeye göre tesviye e-

. deceklerdir. (4519) 4941 



Benimsenen Söhret ., 

-Azizim, şöhretin benımsenmesıne aırnnız eriyof mu 1 
-Çok şaşılacak bir şey amma, bu hal Frigidaire'in başına 

geliyor, ve şöhretin benimsiyenlerden adeta mütezarrul 

oluyor. 

Prl1:ldalre o derece bir silhret kazand'ı kl, pek çok klmseler he~hanct 
bir •oluk hava dolabını Frl1:ldalre ırannedlyor. Halbukl hakikat 

bG•bGtlln batkadır. Frlcldalre General Motor• tarafından sureti 
mahsusada imal edllen 1:arantlll soi;uk hava dolabının ismidir. 

Bir FRIGIDAIRE soluk hava dolabı alıyorum, dire alellde bir alet 
alanlar eksik del;lldlr, isim lltlbasından, ve mlltabehetlnden 
aaknunıır. Bir tek FRIGIDAIRE vardır. Soluk hava dolabı satın 

•lırken FRIGIDAİRE markasını ta•ıdıl:ını te&blt ediniz. 

G 

BOURLA BIRAl;)ERLER ve Şsı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~} 

Suadiye plajında~ 
iktisadi buhran nazarı dikkate alınarak 

Pazar günleri 50 kuruıluk tarife adi gün
ler tarifesi olarak (25) kuruşa indirilmiştir. 

WDkemmel müzik, zengin varyeteler [1783] 5027 

Kırklareli Valiliğinden: 
1 - Keşif bedeli (6520) lira 23 kuruştan ibaret Kırk

lareli - Dereköy yolunun 8 + 834- 30 + 744 üncü kilomet
releri arasında dört parçada (1936) metre tulindeki §Ose 
taıı iri. 

2 - Keşif bedeli (5881) lira 93 kuruştan ibaret Baba
eıki - Burgaz yolunun 66+ 53 7 - -- 78 1 375 inci kilometrele
ri arasında (7) parçada (1560) metre tulindeki şose esas 
tamiri. 

3-Keşifbedeli (8163) lira 80 kuruştan ibaret Kırk
lareli - Vize yolunun 54 f 765 - 69 t 997 inci kilometreleri 
arasında (16) parçada (3133) metre tulindeki sose tamiri 
kapalı zarf usuliyle ayrı, ayrı münakasaya konm~ştur. 

4 - Münakasaya iştirak edeceklerin bu gibi inşaatta 
ehliyet ve liyakatları baş mühendislikçe kabul olunmuş ol
maları veyahut mukavelenin imzası tarihinden itibaren on 
beş gÜn zarfında bir fen memuriyle teşriki mesai edeceklerine 
dair noterden musaddak bir taahhütname vermeleri şarttır. 

5 - Zarflar münakasa ve müzayede kanununun onun 
cu maddesi mucibince ihzar edilecektir. 

6 - lşbu tamirata ait ihaleler 15 Ağustos 934 çarşam
ba günü saat on beş on altı ve on yedide yapılacaktır. 

7 - Bunlardan maada aynı tarihte saat on beş buçuk 
ve on altı buçukta ihale edilmek üzere (2455) lira 83 kuruş 
keşifli Kırklareli - Vize yolunda kiin Usküpdere köprüsünün 
.>rta ayaklarının beton olarak inşası işile (1968) lira 93 
kuruş keşifli Kırklareli - Hasköy yolunun 13+874-14+334 
üncü kilometreleri arasında (470) metre tulinde şose esas 
tamiri ayrı, ayrı açık münakasaya konmuştur . ihaleleri Kırk 
lareli Daimi ncümeninde yapılacaktır. 

8 - Şartname ve keşifnameleriyle taahhüt senedini gör
mek veya suretlerini almak isteyenlerin Kırklareli Baş Mü
hendisliğine veya Daimi Encümene müracaatları lizımdır." 

4685 

' lstanbul Mıntaka San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

934 - 935 Ders senesi iç İn mektebimize alınacak tale
benin kaydına başlanmıştır. Aşağıda yazılı vesaikle birlikte 
bir istida müracaat edilecektir. 

A - Nufus tezkeresi " Talebeni nyaşı on üçten küçük 
ve on yediden büyük olmayacaktır. " 

B - llk mekte şahadetn amesinin aslı. 
C - Aşı şahadetnamesi. 
D - Dört tane kartonsu z vesika fotoğrafı. 
E - Müracaat ve kayıt müddeti 18-8-934 gÜnÜ ak

şamına kadardır. Müsabaka 1 mtiharu 20-8-934 tarihine ya 
pılacaktır. (4525) 4945 

Umumi Ne,riyat ve Ya.zı lfleri Müdürü ETEM iZZET 

MiLLiYET PAZAR. t 2 ACUSTOS 1934 

Deniz yolları 1 
iŞLETMESi 

A-tderi : Karaköy Köprübaıı 
Tel, 42362 - Sirkeci Mühürdar.zade 

ı---· Han. Tel 22740 49--ı 
Bartın yolu 

BURSA vapuru 13 Ağustoa 
PAZARTESİ 19 da Sirkeci 
rdıbmından kalkacak mutad is
kelelere uğrayarak Cide'ye ka
dar gidip dönecektir. (4677) 

IRMİR SÜR'AT 
ISKENDERIYE YOLU 

Mafsal rumatizmas• 
(Goutte) 

AdaJAt rumaUzması 

Elemi asabl' 
(Nevralgles> 

Kum hastah~ı 
(Gravelle) 

Tesalüblşeravın 
(Arterıo-scıerosel 

, 

Hamızı bevill "} 
halleden vegane \ 
most:ahzaraır. 

~~--

hastalıklarile muztarip olanların 

emsalsiz devası URODONAL.dir. 
Etablissements cHATELAIN, 2 et 2 /J i\.. Rue de Valenc iennes, PARIS. 

• 

lMZlR vapuru 14 Ağustos 
SALI 11 de Galata rıhtımından 1 
kalkacak doğru İzmir, Pire, Is· 
kenderiye'ye gidecek ve döne- , 
cektir. ( 4678) ,a:::::z=;a;ıım:lll!lliJ:l:ill_IR:l_ı:::ı;:;ı::E-;g,;;ı:;::ı:ı;aııı:mımı:zı;:ı!IZZlmıı 

1 
Trabzon yolu 

ERZURUM vapuru 14 Ağus
tos SALI 20 de Galata rıhtı
mından kalkacak. Gidişte Zon
guldak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönü~te bım
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. (4679) 

İilll ..... ımıı ........ ıııaı......... 
iŞ TAKIBI 

Ankara ve lstanbul' da resmi ve hu
suai itlerini takip ettirebilmek için E· 
yüpte hiikUmet konağı ittisaHnde sabık 

Kaymakam vekili Hamdi Beyin 10 nu
men>lu yazı evine veyahut yine Eyüp 
Bahariye caddesi 12 No. lu hanesi ad

resine mektupla veyahut bizzat müra. 
caatları olan zevabn i'lleriııin mahiyeti. 

nİ muvazzab adreslerini verecekleri mu

nh4< ücretin mikdarmı bildinne'idirler. 

itleri ciddiyet ve sür'atle takip "" intaç 

olunur. Hamdi 

7 inci icra memurluğundan: 

•• 
\ 

' 

•• 

Yeni kumaşları ve 
Yeni fiatleri görmeden 
başka yere uğramayınız! 

Beyoğlunda Y azıa ıokağıncla Boton 
apartemanm 4 No. lu dairesinde mukim 

iken elyevbm ikametgahı meçhul Ben

yaunn Kohen efendiye. Madam Ester 

dö Boton tarafından BeyQğlu üçüncü 

Sulh H. mahkemesinden aleyhinize is

tihoa) olunan 30-6-934 tarih ve 934-172 

No. lu ilam mucibince maa ÜCt'elİ veka

let ve mesarifi muhakeme matlubu olan 

267 lira 35 kunı1un tahsili için mezkür 

(Toptan satı~larda azami teshilat gösterilir) 
MÜRACAAT MAHALLi: 

Sultanhamam l PEK l Ş mağazası - Birinci kab 
1 P E K f Ş merkez müdürlüğü 

il&m dairemize tevdi ec!i1miş ve tanziv.ı 

olunan 934-4946 dosya numerolu icra 

ri berai tebliğ ikametgiihmıza gönderil· .. 
mit ise de zahrine verilen m~nıhıttle 

fpekiş'in nefis 
. 

kumaşlarını büyük ticarethanelerde 
de bulabilirsiniz: 

mezkıir ikametgahı terle ettiğinôz ve ye· 

ni ikametgahınız meçhul olduğu anlqmıı A - ATA REFiK mUessesesi - Bıhçekapı 
olduğundan yukarda yazılı borcu işbu ilin 

tarihinden itibaren nihayet bir ay zarfında 

ödemeniz 18.zondır. Bu müddet içinde 

borcu ödemez veya tetlcik merciinden 

veya temyiz •eya iadei muhakeme yolu 

ile ait olduğu mahkemeden icranın ge

ri bıraktlmaıına dair bir karar getirme

dikçe cebri icra yapdacağı ve yine bu 

müdd~ içinde icra ve iflas kanununun 

74 üncü maddesi mucibince mal beyanın

da bulunmanız Te bulunmazsanız ha

pisle tazyik olunacağmız ve hakikate 

muhalif bey-tte bulunursanız hapis

le cezalandmlacaimız mezkUr icra emri
nin tdıiiği makamına kaim olmak ÜZre 

iJaıı olunur. (1828) 

B - ZAMAN mağazası - lbrahim Ahmet ve Ali Derviş - Sultanhamam 
C - ehmet Şefik mahdumu Veli Şefik ticaretha11esi - Celal Bey ban - Bahçekapı 

Kumaş kenarında sağlamlık ve güzelliğin ifadesi 
olan İPEKİS markasının üçüncü vasfıı 

Mühendis ver• Fen memuru aranıyor 
Sa ve elelr:trik tcoiaabnda hizmet etmek yani gerek elektrik tesiaatmı TÜ· 

cuda ıretimıdı: Ye i§letmek ve gerekse teı is edilen içme suyunun ifletmesine daimi 

nazaret etmek ve ba iki tesisata ait iıler in en küçiikğüne kadar alika<lar olarak 

meo'uliyeti fenniyesini üzerine almak üzere bir elektrik mühendisine veyahut bir 

elektrik mühendisi bdar anlar bu itlere apna tecrübe gönnüı bir fen memuruna 

ihtiyacımız Yard1r. Talip olanlar eYl'llla müabiteleri ve ,_..,ıerde hizmet ettiklerini 

miibeyyin veGkalarile tek1iBerini lstanbul'cla SirVeci'de Sana.aryan J.an karp

smcla büyük lmıeil Pqa hanında (Akıehir Kcımiıyon EYine) vermeleri 'ftJ'ahut 

Alqebirde Aktelıir Danluuı merkezine cöndenneleri ilan olun,... (1814) 

latanb1.1I Mıntaka San'at 
Mektebi Müdürliğündenı 

934 - 935 Ders senesi için Ankara İnşaat usta mektebine 
talebe alınacaktır. Aşağıda yazılı vesaikle birlikte ve bir isti
da ile müracaat edilecektir. 

A - Nufua tezkeresi "Talebenin yaşı on üçten küçük ve 
on yediden büyük olmayacaktır." 

B - llk Mektep şahadet namesinin ub. ' . 
C - Aşı şahadetnamesi. " 
D - Dört Tane kartonau z vesika fotoğrafı. 
E - Müracaat ve kayıt müddeti 18-8-934 gÜnÜ alqa• 

mına kadardır. Müsabaka imtihanı 20-8-934 tarihinde ya 
pılacaktır. (4524) ı....J .............. _, _,_.u_..,_ 4944 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Sabnalma Komisyonundan: . 
1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı İçin 1290 metre boz k8 • 

putluk kumaş açık eksiltmeye konulmU§tur. ı 
2- Eksiltme 18-8-1934 Cumartesi günü saat on dörtte' 

dir. . 
3-Tasdikli şartnamesi her gÜn komisyondan almabiJil 

1 

ve nümunesi de görülebilir. . · 
4- isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan (233) li• 

ralık vezne makbuzu veya banka mektubile belli zamanda 1'0" 
misyona gelmeleri. (4187) 4701 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğündrll: 

Dört kalem itlafıfir malzemesi şartnamesi mucibince ;4 
çık münakasaya konulmu§tur • Münakasa 25 Ağuıtoı 1 ~d 
tarihine müsadif cumartesi gÜnÜ saat on dörtte Gala~ .. :. 
Kara Mustafa Paşa sokağında lstanbul Limanı Sahil SJJJP" 
ye merkezinden müteşekkil kornisyonda yapılacağından iıte; 
yenlerin şartnamelerini görmek üzere Ankara' da Hudut,;. 
Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat Muhasibi Mes 
lügüne veya mezkUr Merkez Baştababetine müracaatları· 69 (4318) 47 

. __....,.., ' 

Kullanın•~· ı;a 
e111. Hereczall ~ 

de satıbt• 


