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Cumhuriyetin on birinci yıl 
dönümünde açılacak Ankara 
ilk sergi evine bütün sana
yiciler iştirak etmelidirler. 

FIATJ 5 KURUŞTUR. 

Sanayi_ programı 
. ve 
Gümrüklerimiz 

Sahip ve Bqmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT ' 

9 wıcu sene No. ~')60 CUMA 17 ACUSTOS 1934 

Von Papen Viyanada çok 
soğuk bir şekilde karşılanmış 
ve polisin tahtı muhafazasın 
da sefarete gidebilmiştir. 

Tel: { Müdür : 24318, Y au: itleri müdürü : 24311. 
Jdare Ye td.tbaa : 24310. 

1.fuhtelif mem!eketlerde, zaman za• 
~ ortaya fu fikir aüriilüyor: "Dün· f:

1 
•tl~rin~ dü2eltmek için, bütün mil

i erın bır arcrJI" gelmesinden ve crra
k"'da uyufUp anl<Jf"'alarmdan baf· 
li a r~k'?" bir yol yoktur.,, Tatbik kabi
ı/j! bır tarafa bırakıhraa, bu fikirde
'8e vve!e, isabete inanmamak olmaz. 
da Yııelmılel teıriki mesai )'Olunda her 
ı. Yete, her teıeb büse canla, bqla 
ıe°t~amı~ın se_bebi budur. Fak11;t ~Y· 
~~ vazıyette Gazi Türkiyesinin açık, 
IQ •.ve k_ati bir prenaibi vardır: "U
...:b;'1 Vazıyetin ıaı..ıu için, cihanda alı
ref.J.<><;e~ bü)'Ü]ı: tedbirler, her milletin 
e • •çınde yqaması hakkını tealiın 
~· daY&Dmalıdırl,. Geçen sene, 
ı.; a ~ktiııat konf'ı"anaında böyle 
lr 11tcriibe geçirdik. Maatteeaaüf, bu 
.;::•ranaın tutumunda, müzakerele
lı • Pek tabii olan böyle bir adalet 
~••mı sezemedik. lktisaden esir ve 
IQ ~emleke vaziyetinden kurtulmak 
rı:c .. uriyeti, bizi her ıeyden evvel a&• 

veiı~"b!-zi kurma yolunda yeni ve kuv
ı.-.,: 1~ hamleye sevketti. Bugün o 
ğ• lenın bu mecburiyetin icabettirdi· 
ıı:.. &anayi proğramının tahakkuku yo
fe,- d:'Ylz, Türk mileti, bunca faaliyet 
tııu agat ve fedakirlıklarınm meyvala
lek toplıyor. Sanayi proğrammm, mem 
e.l'kt ~afmdan bu kadar candan bir 
.ı:.,~ fle benimaemneıinin sebebini bu 

Zongufdaklaki Sömikok fabrikasının temel atma merasimi hakkrnJahi talsüatı dün vermiştik. Merasimde bulunan humsi lotogralçımızın rerimterini de bugün Jercediyoruz. 
Solda 8Gf1JekH lnnet Paşa Haz.retleri nutuklarını söyf-erken, ortada lab rikadan çıkarken, sağda Başvekil gazetecilere beyanatta bulunurken .. 

e aıılabnıı oluyoruz. 

~-~•ekil Hazretlerile iktisat vekili; 
~~daktc yeııi bir fabrikanın, auni 
lar ~ fabrikasının temel tqmı attı· 
~~d aba geçen sene Zonguldak dönÜ· 

e B"fVekil P&f& diyordu ki: .. 
la . ... _Kömür madeninden ıxui mikyaa-
011 ,.tifade için kömür •anayü l~mdır, 
ı.,,"'j, ""•.aiti l.Uandır ... ,, Milli banka
becİ u dırektif üzerinde durdular, İca· 
tilıteıı hazırlıkları yaptılar. itte o ta
-..ı, erı Yalruz bir aene aonra bugün, 
lr-. teren, Batvekil, auni antrasit fahri. 
Ilı·· lllın temelini atmakla, hakiki kö
v.:ı.;:ııayiine girdiğimizi söyJiyor ve 
tıi 1 leri sözü tutan, hazırlıklarını 
S .. "' 2&nıaııında bitiren it Bankasına, 
~er Banka ve lktiaat Vekiline tak-

J.,riııi ifade ediyor. 

b' Gerçek: Tiirk inkılabı dinlenmiyen 
il' irade, zaptedilemiyen bir heyecan 

:tetifilemiyen bir •.. • .. , T.. k ink ' Ilı. ur....,r, ur ı· 

lı 1
• aaırlan, yıllara aığdıran bir hare· 

..:ı. 0~d.u. Bu yolda çalıf&Jllar, dütme
) . 11Çın bir düziye kopnak meeburi· 
Jıretiııd...ı;,.ıer. Sanayi iılerimizi, sanayi 
zilogr~r da elbette inlnlabm bu hı
ı.-: ~t·~-~~· .Bu yiiriiyüıte belki de 
J:' ka ondurucu bır sürat bulanlar olur. 
Ilı~ t hiç kimse, bu aüratin seyrinde 

""•ze · lik, lıı. ııesız mantıksızlık, hesapsız 

aıerolduiunu iddia edemez. Ortadaki 
llıll ~elerde bu hakikati teyit etmiyor 

~~~ me
0

aelesini, bütün memleket 
ı..., UyUk bır dava teli.kki etmekte 
,;t Pa!a hiikUnıetinin hakkı vardır. 
İize '."'>k•'. geni§ bir sanayi proğramı 
litliiı::de~ız. Bu aanayü yqatacak en 
•i il,. . bır unaur olan kömür meaeJe. 

erınde k" .. L.. • )eti .. , oaıur .uavzamızm vazı· 

~· llzerinde huawıi bir dikkat ve haa
ş11;~etle durmak mecburiyetindeyiz. 
ita.,..~ Yok ki, Clanlıuriyet idareainin 
ile b"" ~avzaaına el koyduğu ilk gün 
bir f llgiiııl.ü vaziyet arasında büyük 
ı. _ • arı. vard F k t ülküm" .. d ....._.., ır~ a a uz en 
b~ &.adar uzak bulunuyoruz ki, bu• 
l>.,.,

1 
fark, bizi tAtmin edemiyor. 

t.ı.cız etçe, nıilletçe yeni hamlelere müh. 
'· Devletçe, milletçe, kömür hav
dec., ~~·."_&al! bir inkitaf aeyri takip e
llıe.,211';'121n izahı, büsbütün ayn bir 
tıca " 

1
';U°: Baıka bir gün, buna da ay 

re ll"Jz 

IJ"' • .. 
lıe.ric llrnı konıür llM!aeleai mevzuunda 
et;~ &attığımız ve dahilde istihlak 
01tııaz z mikdar üzerinde durmamak 
llıiılj ~~lıracatımız, geçen senelerin iki 
lı;ij mil, "ttur. F ak&t gayemiz, hugün
llıİ&line t: bir kaç sene içinde bir kaç 
ı....,, 'biç &rınaktır. Bu gaye, yalnız 
lıe.vzad r arzu ile olmaz. Devletin ve 
tic,,Yi i a _salıtan mü.....,aelerin, bu ne• 

dır, l).;:~~·~ mühim Vazifeleri Y&r· 

lce11di Ilı 1 Utihli.k meselesi iae, yalnız 
l>erı..,. kie~~emizdir, halkın vazifesidir. 
llıe,ıeJli .' .•r IDeınleketin terakki ve 
'"dile,. ı.·~vıyeai, o memlekette istihlak 
"1 onı" · edeJli b ur mıktnrile ali.kadardır. 
11\ii,. &a.rf' &Yatta geri kalanların kö-
ıtı~ •Yatı da az olur C ek h"'- • . "''• g(._.ek .. • er V&U• 

~ ı.ola D>ueaaeseler, kömürlerimi-
v Y ve ucu . L!L_ e llCllz 2 ,.,...._, etmek, kolay 
'••e.ı. taıonaı., ve tabii bir netice o· 
1ı· llcuz ........ ._ .. 
ırterj in. .......,. ıçın düıünülen ted-

ı.-ı. ı.· a aktadırlar. Şurası muhak
lıkıe.11

1

' b".'.e~l~ketçe, el birliğile çalıı· 
'"L ' ulun ırade ve "I · · · -"'J'ltlelc. k enerJı enmızı 

hıklar Üz::arında bulunduğumuz ·zor
lıııda k rınde topladıktan sonra al
let•b~ .. alkanııyacağanız hiç bir iş ve 

ua tasavvur edilemez. 

Siirt meb'usu 
'HAH MUT 

• Dil savaşı . j 

ikinci kurultay yar~n Pol
mabahçede açılıyor 

Kurultaya giden mamurlar içtimalar 
devam ettikçe mezun addcdilecekler 

ikinci Dil Kurultayı 

yann Dohnabahçe &a• 

rayında açılacaktır. Ya• 
pılmakta olan hazD"lıklar 
bitirilmittir • 

Kurultay, Dolmabah • 
ı;e aarayının ön aofasında 
toplanacaktır. Burada 
hır riyaset küraüaü hazır· 
lamıuıtır. Bu kıamı an • 
cak azayı istiap edebile
cektir. Dinleyicilerin bu • 
rad& bulunma N kabil O

lamadığından, bunlar 
muayede aaJonuna kabul 
edilecek, oradan hopar • 
!ör ile müzakeratı dini°' 

yebileceklerdir. Kunıl • Birinci Dil Kanıl.tayından kıymetli bir intiba: 
tay müzakeratmı dinle. Reisicumhur Haz.retleri mü:r:akeratı ~ 
mek üzere geleceğini yaa D' l' I ın ıyor ar ... 
dığımız Alman profesör. 

!erinden Dr. Friedrich Ciese dün a&• 

bah tehrimize gelmif ve Kontinantal 
otelinde miaafir edilmitıir. 

katibi lbrahiın Necmi Bey dün otele 
giderek profesörü ziyaret etmitfir. 
Dr. Cieae'de dün ak§&lD Dolmalıahçe 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti Umumi (Devamı 6 mcı sahifede) 

Hinden burRun vasiyeti 

ihtiyar Mareşal Almanya
yı M. Hitlere emanet etmiş 

Hindenburg vasiyetnamesinde Almanya 
hakkında neler düıündüğünü anlatıyor 

BERLlN, 15 (A.A.) - Mareşal gelmeden evvel ym:ıılrmt olan ilk loa-
Von Hindenburgun siyaai vaaİyetna· mmılıa A._ ntileti ittihada ve ım'a-
.._; buhınmuftur, Söylendiğine göre, neye ...!ık blmağa davet olwmıakta-
bu vasiyetname biri<aç giiDC!enberi dr. 
M. Hitleri.n elinde bulunmaktadır. Bu kıun bu ._ bir ilave ile ta. 

Milli sosyalistlerin iktidar m...tciine (Devamı 6 mcr sahifede) 

Gizli nüfus için son ted
birler gözden geçirildi 
Dün Vilayette bir toplantı oldu 

Gizli nüfusun yazılması hakkında ta kaydedihnıiyenleri, ölenleri, öl • 
2576. n~:oral~ _kanunun tatbikatı do- mÜf veya kaybolup ta nüfustan ailin-
la~&ıle dun _vıl":yette. vali muavini memit olanlan köylerde muhtara, ih-
Alı Rıza Beyın nyasetınde kaza ~Y- tiyar heyetlerine, kaaaba ve tehirler• 
~akam~:'~ ~opl,ı;ın~ak bu husus uze- de belediyeye bildirmeğe mecburdur-
rınde gonışulmuttür. lar. 

1 Eylül 934 ten 15 Teşrinievvele Bunların aksine hareket edenlerden 
kadar tatbik edilecek olan bu kanuna 1 liradan 10 liraya kadar para cezası 
göre her aile reisi evindeki veya evi alınacaktır. Bu cezalar tahsili emval 
altındaki gizli nüfusu, her veli, veli.- kanununa göre alınacaktır. Viliyette 
yetindeki, her vasi vesayetindeki nü- bir çok memurlar bu İşe bakacaklar • 
fusa yazılmamı§ kimseleri, evli oluı>- dır. 

Bankanm Ankaradaki merkez bina•ı •• Türılı: 
banka.cılıirna ilk hızını veren lkti•at 

Vekili Celil Bey J 

iş Bankasının 
Onuncu yılı 

26 Ağustos için mükemmel 
bir de sergi hazırlanıyor 

Cumhuriyet Türkiyeainde ilk milli 
bankacılık ·ve iktiaatcılığm temeli o • 
lan Türkiye lı Bankası bu a.ym yirmi 
altıaında onuncu yıl dönümünü idrak 
etmiı olacaktır. Türkiye it Bankası 
bu on sene içinde ve bilhasaa aon dün
ya iktisadi buhranına r~~e.? bü~ 
bir intizam dahilinde yunmıut ve ın· 
kifaf etmiştir. Bankayı bü)'.iik dirayet• 
ile idare eden yüksek §ahsıyetler, bu 
inkitafı, Türk iktisadi h!'-yatı~n m~· 
telif aahalanna da t~mıl etıniılerdır, 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Maarif Vekili 
Üniversitede 

Dün profesörlerle tanıştı ve 
Üsaiversite işlerini görüştü 

Maarif Vekili Zeynelabidin Bey 
dün sabah Üniversiteye gelerek, profe· 

sörleri ve doçent· 
leri kabul etnWş
tir. Saat 11 de ü
niversite rektörü 
~emil Bey hoca
an V dıil Beye 
.akdim etmeğe bat· 
laıruı, t8'11Jftınna 
merasimi saat 12 
ye kadar aiinnüt· 
tiir. Vdril Bey, 
bu merasimden son· 
ra, hocalarla bir 
bubihal yapmJ§ ve 
hoealara bitai>eın: 

Zeynelabidin Bey - Türk irfan 
bayabrun meau-

liyetini aiz omuzlamuzda tafıY'Jl'sunuz. 
Tüne üniver•İteai yeni lwrulmuttur. 
Oniveraitenin tekamül ve ter8'dciai İ• 
?ıı çok ve feragatle ça1rpnak Ji.ztmdD". 
Hepinizin azami itina ve feragatle Çil• 

hştığrnızdan eminim,. demiJl.İı'. 
Vekil Bey, her fakülte dd<anmdarı. 

fakülte mesaileri haid<ında ayrı ayrı i
zahat almıştır. V dril Bey öğleden son• 
ra dil ceuıiyel:İne giderek mefgul ol· 
muttur. ., ______ _ 
Yeni kurulacak 
Fabrikalar 
Bir heyet Avrupa f abri
kalarında tetkikata çıktı 

Tramva.lJ ücretleri 

Birinci meYki arabaların 
da nisbeti fazla görüldü 

Halkın ikinci mevki arabaya binmek 
için beklemesine meydan verilmiyccek 

Tenzilatlı tramvay ve 
lektrik tarifesinin tatbi • 
kine evvelce de yazdığı • 

--------~--~~ 

mız veçhile 1 Eylülden 
itibaren ba§lanacaktır. 

Şirket hazırlıklarını bi
timıekle meıguldür. Ten
zilatlı tarifenin 1 Eylulde 
tatbikine batlanmaSJ hak 
kmdaki karar kat'idir, 
bu mühletin temdidi mev• 
zuubahla değildir. 

Tenzilatlı tarife tim· 
dilik muvakkat mahiyet• 
tedir. Bu tarifenin tatbi
ki, yani 1926 senesinde 
tirketle yapılan mukave • 
lenin fe.ıü ile 1923 mu-

kavele9İnin tatbikine ba1larıma11, ye
ni hatlar infaaı ve kıtaların yeniden 
teabitlle yeni tarife tanzimi için ıir
ketle Nafıa Yeki.Jeti aro.aında ba,Ja. 1 

yan müzakeratt• bir itilaf elde edile
memiı olmasından ileri gelmiştir. 
Şirket noktainazannda urar ettiğin • 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Önümüzdeki sene afyon 
piyasası elimizdedir 

Avrupadaki stok boşalınca afyon 
bürosu piyasaya hakim olacaktır 

Dünya piyasasına hakim olabilmek için 
lstanb..J afyon merkez biiroııwıda 

Yugoslav bükümeti mu....ı.hası Dr. 
Dragoalav P. Milıa:iloWtch f<ihrimizde
ki Türk. Yugoslav afyon hiin>au ve f4. 
yon 118trf vaziyetleri haklanda pyanr 

dikkat i.zabatta hulunmu1tur. Murahhas 
Bey diyor lıi: 

c - 14 nnan 1932 de YllB'oslav-
ya krallığı ile Türkiye cumhuriyeti 

(Devamı 6 mcr sahifede) 

mes.i laznndır. Ecnebi hakemlerden 
yalnız bic tanesi minder hakemliği ya
pacak, diğer hakemlikler Türklerde ka
lacaktır. 

Bugilnkü maçlann kur'alanm Ah· 
met Bey çekecektir. 

Müsabakalar iki kuıın olacaktır: 
Grekoromen ve serbest her iki kısmın 
§arnpİyonluk müsabakalarına ayni za
manda başlanacaktır. 

Bu maçlara bütün profesyonel 
Türk gW-eşçiler davet edilmiştir. 

Bu maçları görmek üzere me~hur 
Kurtdereli Mehmet pehlivan da Balı-

(Devamı 6 mcı sahifede) 
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TARiHi TEFRiKA: 116 

ittihat ve 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 
Her hakkı mahfuulur. 

Terakki! 
BIRAKTIGI VESiKALARA CORE) ... 

Yazan: A. C. 

Yegane yapılacak şey kendisiyle 
iyi geçinerek mahremane 

faaliyetle işi ileri götürmektir 
Diran kelekyan efendi kendisi· zaman Pata hemen telgrafla cevap 

nin Ahmet Rıza Bey ile Şehzade veriyor ve diyordu ki: "Mektubu
Yusuf izzettin efendi aleyhinde ve nuzu aldrm. Yr:zdığınızdan daha 
Prens Sabahattin beyle Şehzade mühim masrafları bile kabule ha. 
Abdülmecit efendi Aehindeki neşri- zırrm. Elverir ki, maksatlarımız i
yatını gizliyor ve bunları başkaları çin müfit olsun.,, Böyle her masra· 
tarafında nyapılıyormuş gibi göste- fı kabul eden bir adamı gücendir· 
rerek doktor Bahattin Şakir beye mek doğru olmıyacağından Diran 
yazdığı mektubunda diyordu ki: Kelekyan Efendi Doktor Bahattin 
"Osmanlı ahrarının dahilde ve Şakir Beye tekrar ve tekrar tunu 

hariçte takip edecekleri meslek tavsiye ediyordu: 
hakkında fikirlerimi mufasaalan "Ahmet Celalettin Pa~ tarafın· 
arzeylemit olduğumdan, bu bapta dan gönderilen mektubun münde
yeniden mütalea yürütmeği zait gö- racatı evvelce vuku bulan mülaha
rürüm. Yalnız bir taraftan tehzade zatmun kabulünden başka çare ol
Meeit efendile Prens Sabahattin madrğını size iııpat eylese gerektir: 
in matbuat ve siyasiyat aleminde Yani bu zatla hoş geçinmeli, onun 
na;\ oldukları teveccüb ve alkışları ufak tefk zaaflarını okşamalı, fa. 
diğer taraftan da Ahmet Rıza be- l<at siyasi işte beraber çalışmaktan 
yin ne~riyat ve teşebbüsabnın her· vaz geçerek işleri gizl:ce ileriye 
tarafta takbih edilmekte olmasını götürmeğe uğraşılmalıdır. Siz Avru 
nazarı dikkatinize arzederim. Son paya gelelidenberi bu fikri daima 
posta ile gelen Avrupa gazetelerin- ileri sürdüm, bundan batka bir yol 
de yeniden bu yolda takbihlere te- göremiyorum .. 
sadüf eyledim. Maamafih mutlaka bu suretle 

Avrupa efkarı umumiyesine e- hareket ediniz demem. Sizce ba,ka 
hemmiyet vermemek pek büyük bir çıkar yol varsa o yolu takip e
bir hatadır. Türkiyenin istikbal ve din'z. 
istiklali memleketin ahalisi kadar Siyasi i•lerde °'4kalarmm kana-
Avrupalılann da elindedir. Çünkü alile değil, bittecrübe vicdani ka
uhlıdu atikadan başka yeni ahitna- naat hasıl edilerek hareket olun
meler de, memleket umuru dahili- masına taraftarım. Onun şu son 
yesine müdahale için b'r çnk hak- maruzatımı da mahza bir fikrin be
lar vermiştir. Böyle filiyat nevin yanından ibaret addediniz. Eğer 
den olan ahval karfısında yalnız bir tecrübe yapmayı daha müna
nazariyelerle İf görmek büyük fe- sip görürseniz, ona da bat vuru
laketleri mucip olur.,, nuz. Her halde bu zatla müzakere 

Ahmet Celalettin pa'anın mali kapılarını açık bırakınız. Çünkü 
vaziyeti gittikçe fenalaşıyordu. O başka suretle hareket etmekte bir 
nisbette de cemiyetin riyasetine fayda yoktur.,, 
geçmek arzuları azalmağa başlı- Bu mektuptan da anl~ılacağı 
yordu· Bununla beraber gene Paris- veçbile Diran Kelekyan Efendi Ah-
teki ahrara yardım etmekten geri met Celalettin Pasadan azami su-
durmuyordu. Diran Kelekyan Ef. rette istifade edi~esini tavsiye e-

Ahmet Celrilettin Pata hakkında diyordu. Zaten Ahmet Celilettin 
verdiği izahatnda diyordu ki: Paşanın refikasmdan kalan büyük 

. '"Geçen gü? P.~~ya bi~ tekl.if va- bir miras e.rimek üzere bulunuyor-
k~ ?ldu. Den·l~ı kı: Panıte~. y~ d~. Pa~a hır takım i'!ere giripnif, 
nı ıdare heyetıne nakten muhım b.rçok paralar ı,arfetmis ve hesabı. 
bir fedakrirlıkta bulununuz, cemi- nr, kitabını bilmediği iç.in yakında 
yetin rebmen riyasetini talep etme- parasız kalmak tehlikesine maruz 
yiniz, yalnız ite gizli bir surette kalmıftı. Pa,anın bu vaziyeti Diran 
re.hberlik ediniz. ~u iflerde krde- Kelekyan Efendiyi çok endifeye dü 
mı olan Ahmet Rıza Bey ve emsali •ürüyordu. Çünkü zaten lstanbul-
zevatın gönlünü kırmayıp bilakis dan Yusuf izzettin Efendiden para 
onlarla hot geçininiz. gelmiyordu. Bir de Ahmet Celiilet• 

Bu sözlere Patanın Paristeki ar- tin Paşa membaı kuruyacak olursa, 
kadaflarının da işfrak ettikleri o zaman ne yapılacaktı. Diran Ke-
kendisine anlatılmıf. Fakat Ahmet lekyart Efendi bu vaziyeti vaktin-
Celalettin Pata bu fartları kendis;. den evvel görüyor ve Doktor Ba· 
ne kar'' münasebetsiz görerek size hattin Şakir Beyi 'u suretle ikaza 
bu bapta bir mütalaaname yazmak çahfryordu: 
emelindedir. Pafa itirazlarını gay. "Kardeşim! Size gayet mahre-
ri caiz görl<yor. Her ne kadar pek mane arzederim ki, Ahmet Celalet-
:'"?ıktan açığa ~yle~iyorsa da bu tin Paşanın umuru maliyesi gittik-
ıtıra.zlara çok gucenıyor. Evvelce çe fenalaşıyor. Daha bir buçuk ay 
de sızc yazdığım veçh ' le bu zatın evvel aktettiği binlerce liralık İs· 
emeli cemiyetin riyasetin~ .geç~re~ ti~r~zdan da b"r 'ey kalmadı. Şim-
gururlanmaktadrr. Kendısıle mkı- dı pıyasada o kadar borcu vardır 
lapçi :ı-e. ihtilalci usullerine tevfi. ki, bu borç mevcut emlakinin kry-
k'.'n b~r lf tutmak imkan haricinde- metinin nısfından fazladır. Zaten 
d r. Bınaenaleyh yegane yapılacak şimdi emlakinin bir krrnıını satma. 
~ey ke~di~il~ iyi geçinerek ve kat- ğa çalıfryor. Bu gidi,le yakında pa-
ıyt'n. gonlu~u kırmıyarak mahrema şa parasız kalacaktır. Bugün o ka
n_e hır faalıyetle iti ileri götürmek- dar ağır mali mesuliyetler altına 
tır •. I~i hüs~ü idare etmek en mü- girmiştir ve işler:ni öyle bir.hale 
n_asıp çaredır. itte onun yaptığı nak getirmittir ki, ben patanın alisini 
fı m~avenetle Şurayi Umınet ga- pek karanlık görüyorum. 

(Devamı var) 
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HARİCİ HABERLER 
Avustur.11an1n ordusu 

30.000 kişi. olarak muha
faza edilmek isteniyor 

• • •••• 
Almanyanın yeni Viyana sefiri Von Papen 

A vusturyada çok soğuk karşılandı 
LONDRA, 16.A.A. - lngiltere hü- 1 

kiımeti Avusturya hükiimetinden bir no
ta almıştır. Avusturya hükumeti, ge<;en 
sene 30.000 kişiye iblağ olunan ve Saint 
Germain muahedesinde tespit olunan 
mikdan geçmiyen Avusturya ordusunun 
bu sene de 30.000 kip olarak muhafazası 
için mezuniyet iıtemektedir. 

Ru nota hariciye nezaretince tetkik 
olunmakt~dır. Mamafih Ingiliz cevabı
run ge<;en sene olduğu gibi bu sen~ ~0 

müsait ohcağı daha fİmdiden beyan edil· 
mektedir. 

VIY ANA, 16.A.A. - Ha..,.. ajansın· 
dan : Matbuat, M. Von Papen'e çok ıouk 
bir kabul göstermekl"edir. Saat 13,30 
dan itibaren tayyare meydarunda l>ck· 
lenmekle olan Yon Papen, ancak •aat 
17,30 da mu\'asalat etmittir. 

Rcfolı.atinde 30 haziranda tevkif edil· 
miş ol..uı Von Tschirsky ile Yon Kettler 
bulunuyordu. Yon Papen, spor elbisesi 

Sovyet tayyareleri 

Italyadan Çekoslo_ 
vakyaya gittiler 

Tayyareciler Pragdan Viya 
naya hareket edecekler 

ROMA, 15 .A.A.- ltalyayi ziyaret e
den Sovyet hava filosu Viyanaya git
mek üzere Ciampino ta:.:_yare karargahın· 
dan hareket etmiıtir. 

ı>RAG,16 .A.A. - Sovyet tayyarecile
ri, muvasali.tlarından evvel lesbit ediJ .. 
miş olan program hilafına olarak, bugün 
Çekoslovakyadan hareket etmiyecelder· 
dir. 

Tayyareciler, bugÜn tayyare fabrika
larını ziyaret edecekler ve bir gezinti ya
pacaklardır. Filo , Pragdan Yann hare
ket edecektir. 

Gazeteler, misafirler hakkında pek 
muhabbetkô.rane yazılar yazmaktadır. 

Manevralar 
M. Mussolini bütün nazır
ları müsteşarları çağırdı 
ROMA, 16 A.A. - Ayni zamanda har 

biye nazın bulunan Ba~vekil M. Mous. 
solininin emri ile, bütün nazır ve müste
şarlar, 17 ağustostan 24 ağustosa kadar 
büyük aıkeri manevralara iıtirak etme
ğe davet olunmu!lardır. 

Bu zevat, haiz olduktan askeri rÜt· 
bclcı·le manevralara iştirak edecekler ve 
seferl,erlik vukuunda ayni sıfatla ordu
ya iltihak eyliyeceklerdir. 

Mısır tahvilleri 
KAHiRE, 16.A.A. - Yüzde 3 faizli 

ikramiyeli Mmr Kredi Fonsiye tahville
ri11in dünkü çekilinşide: 1.886 ıenesi 
tahvillerinden 1.237 numerolu ~0.000 fr. 
1.903 renesi tahvillerinden 717.461 nu
merolu 50.000 fr., 1.911 senesi tahville
rinden 191. 776 numerolu 50.00!) fr., ikra· 
miye kazanmıılardır. 

Alman harici ticareti 
BERLIN, 16.A.A. - Daily Telegraph 

muhabfrinden : Geçen temmuz ayı içe
nıinde alman harici ticaretinde yeniden 
bir inkişaf kaydedilmiıtir. lthalô.t yeku· 
nu, haziran ayına nisbetle 4 m;lyon, ih-

racat dahi 25 milyon mark fazlasiyle ka· 
panmışt1r. 

ile tayyareden inerek, orada bulunan se
faret erk.'mını, Hitler tarzı bir selamla 
ıeliunlamıt ve tayyareciye de ayni su· 
retle veda etmi,tir. Yon Papen, mütea• 
kiben otomobili~ •efarete gitmiştir. Yon 
Papen'in arabasmı, içinde 30 polis bu· 
lunan bir araba taki pediyordu. 

Alman dıplomabmn muvasalatında 
Avusturya resmi !ahsiyetlerinden hiçbir 
kimse hazır bulurunamı§tır. 

VENEDIK, 16. A.A.- Prens Star· 
remberg Romadan tayyare ile buraya gel 
mi;:tir. 

Von Papenin itimatnamesi 
BERi.iN, 16. (A.A.) - Viyana • 

dan bildirildiğine göre bugün öğle Ü· 
zeri Almanyanın Viyana sefiri M. 
Yon Papen, Reiscuınhur M. Miklas'a 
itimatnamesini takdim eylemiş ve bu 
esnada dostane nutuklar taati olun-
mu~tur. 

Raspotin filmi ---
Sinema şirketi 
Tazminat verdi 

Prenses Yusupof şirketten 
99 bin sterling aldı 

NEVYORK, 16. A.A. - Daily Teleg
t?.ph muhabirinin haber aldığına göre, 
metro Goldvin Meyer sinema ıirl<eti, 
Prenseı Yusupof'a 99,000 İngiliz lirası 

tazminat vermiştir. Hatırlardadır ki, 
Prenses Yuıupof, Raspotin filminde, ~ir· 
kin bir surette teıhir edildiğinden dola
yi mezkur şirket aleyhind.e dava açmı\ 
ve bu davay: .ı~ kazanmıştı. Bu defa 
almış olduğu 99.000 lira taznünat, in· 
giliz mahkemesinin hüküm altına aldı· 
ğı 25.000 İngiliz lirasından maada, diğer 
memleketler mahkemelerinin hükmeyle
clikleri tazm.İnab da cami. bulunmakta-
dır. 

Milletler 
Cemiyetinde 
Rusların cemiyete avdetleri 
için müzakereler yapılıyor 

CENf. VRE, 16.A.A. - Reuler ajan· 
sı muhabirinin haber aldığın.a göre, Sov
yetlerin akvam cemiyetine kabulü etra• 
fmda, halihazırda gizli müzakereler ce
reyan etmektedir. 

Akvam cemiym mehafilinden ihsas o
lunduğuna ı;öre, Alınanyanın mezkür ce-

miyete avdet etmek için vaki olahilecek 
tRlebi, bazı küçük devletlerin muhalefe
tine uğrıya.c3ktır. 

Sovyetler, böyle bir vaziyete düşme
mek ve cemiyete kahulünü önceden tc ... 
mtn e~ek emelindedirler. 

M. Göring iyileşiyor 
UERl.IN, 16.A.A. - Bir otomobil ka

zasında yaralanan M. Göring'in ıihha· 

tindeki •elah devam etmektedir. 
r 

Kanadanın keşfi 
PARIS, 16 (A.A.) - Kanadaıun 

Cartier tarafından keşfinin dört yÜ • 
züncü yrldönümü merasimine Fransız 
müesseseleftııin de qtirakini tem.in i . 
çin te~kil olunan Fransa . Amerika ko
mitesinin bir heyeti me:zıkur merasimde 
hazır •bulumnak üzen Kanadaya gide • 
cektir. 

---

Başvekil Hazretleri Sinopta 
'AYANCIK, 16 (Milliyet) - ismet Paşa Hz.relakatlerinde iktisat 

vekili Celal Beyefendi ile bu 11abah Ayancığı teşrii ettiler, kalaba:ık 
bir halk kütlesi tarafından büyük tezahüratla karşılandılar. 

Zingal kereste fabrikasında tetkikat yapıldıktan sonra saat J 5,5 
ta Sinoba hareket edilmiştir • 

SiNOP, 16 (Milliyet) - ismet Paşa Hz. saat 22 de Sinoba gel· 
mişlerdir. Vakt;n geç olmasına binaen geceyi vapurda geçirecekler ııe 
yann sabah şehre çıkacaklardır. 

Nafıa ve Maliye vekilleri Samsunda 
SAMSUN, 16 (Milliyet) - Nafia vekili Ali ve /ifa/iye vekili 

Fuat Beyler bugün saat on beşte Samsuna geldiler. lstC111yonda halk 
ve C111ker tarafından parlak bir ~ure tte karşılandılar. 

Muhterem vekillerimizi valimiz Mustafa Aril Bey Havzada iıtik· 
b~ etti. Bu akşam belediyede şereflerine bir ziyafet verildi. 

Muaİlimlerin terfi listesi ha zir 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Muallimlerin terli lUıteai tanzime

dilmiş ve tasdike arzedilmiştir. 

Mekteplerde ders saatleri 6 dan 5 e 
indirildi, her ders 60 dakika olacak 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Maaril vekaleti mekteplerde der• 
saatlerinin altıdan beşe indirilmesi ne karar vermif ve ba karar aliikcr 
darlara b:Nlirilmiştir. 

Ancak, her derı saati 50 dakikadan 60 dakikaya çıkarılmıştır. • 
Bu yeni karara göre, öğleden evvel üç saat, öğleden sonra da iJıi 

11aat ders verilecektir. Musiki, jim nC111tik ve resim dersleri haftada bir 
11aate indirilmi'f, fizik : kimya dersleri İse laboratuvarla beraber haf• 
tada dört saatten 3 saate tenzil ol unmuştar. 

Bu suretle talebeler haftada 28 l'"aat ders göreceklerdir. 

lktısat Vekilinin lzmir seyahati 
IZMIR, 16 (M lliyet) - iktisat Vekili Celal Bey 26 ağasto11ta 

iş Bankasının onuncu yıldönümünde bu:unduktan sonra aiustos ıo
nuncla Ankaradan lzmire gelecektir. 

Milli Müdafaa Vekili ~eliyor 
IZMIR, 16 (Milliyet) - Mı:ii Müdafaa Vekili Zekai Bey bugiitı 

Ege vapurile lstanbula hareket etmiştir. Vekil Bey istQllyonda vali, 
kumandan Paşalar ve belediye reisi tarafından teşyi edilmiş, bir mül· 
reze tlllker ve polis tarafından selamlanmıştır. , 

Bir çete imha edildi 
SiiRT, 16 ( A.A.) - Şırnak havalismde Subutum kariye11i ciııa • 

rındaki sarp dai{larda ihtila p,(pr ek şekavet ve gC111ıpi°ık yapmakta o• 
lan Agay"ser oğlu Ahmet, vali Sak "p Beyin mahalline giderek biz:ıal 
yaptığı takibat neticea:nde derdest edilmiştir. Müsademede çete el• 
radından ikisi ölmüş , iküi yaralanmıştır. 

ltalgan askeri fırkaları Avusturya 
hududundan çekiliyorlar 

ROMA, 16 ( A.A.) - Stelani Ajamı tebliğ edQ>or: 
Avusturyada cereyan eılen 25 temmuz hiidiıesinden sonra ihtiya

ti bir tedbir olmak üzere şimal ve ;ıimali şarki hudutlarına tahşit edil· 
miş olan fırkalar, merkezlerine dönmek üzere emir almı;ılar ve bu hu
sus için harekete geçmişlerdir. 

Kayseride Gazi Hı. nin 
heykeli 

KA YSERI, 16. (A. A.) - Gazi 
Hazretlerinin yeni açılan Cumhıriyet 

meydanında Belediye tarafından dm • 
lecek olan heykelinin küşat resmi cum
huriyetin on birinı::i yol dönümünde ya· 
pılacaktır. 

Heykel Elizizdekinin tamamile ~y
ni olacak lJr. --Mesut bu niıanlanD" a 

ISTANBUL, 16. (A.A.) - B. M. 

Sporcularımız 

19 Ağustosta avde~ 
ediyor 

KIYEF, 16. A.A. -Anadolu ajansoıl1' 
Rus yadaki Türk sporcu kafilesine ref•· 
l:at eden hususi muh21:'3ıirinden : 

1 ki ıriin süren bir tren yolculuğu O" 
dan sonra d;i.n ak~ k.ıyet e mu._-aııt" 
lat ettik. Odesa'ya hareket eden tref1"t 
vakıt olduğ-u için kafile reisi, Okran)I'~ 
Curr.huriyeti icra heyeti umumi ntib• 
Vasakahki yoldaşı ziyaret •t:ti. 

Otelde şerefimize verilen ziyafet çol< 
samimi oldu. Yemekten sonra ıeb
a-i gezdr.k. Vapura yetipnck zaruretı ol· 
duğundan Kiyef ve Odesadaki maçlar· 
dan vazgeçildi. Çünkü ikinci vapur 30 
ağu.tostadrr. 

Kiye!'t~n, istikbalde olduğu kadar tef' 
yide de ayni parlak merasimle uğurlao• 
dLk. 19 ağustosta lstanbuldayiz. 

---o--zetesı ~ıyor. Diğer c'.hetlerle de 
bu faaliyeti takviye etmeli ve tev
~ie ':'.ğra,malı. Bqka bir fey yapma 
ga luzum yoktur, zannederim. Çün 
kü_talihi n'.'saz bizi ba~ka feyler ya· 
pbılecek hır hal ve mevkide bulun

Meclisi reisi Kazmn Pata hezretleri· 
nin biraderleri merhuın Asmı Beyin 
Kerimeleri saadet hanımla İzmir e§• 
rafından fabrikatör Mehmet Ruşen 
Beyin nişan merasimleri bugün Dol • 
r.uıbahçe sarayında Ki.znn Paşa Haz
retlerinin dairelerinde aile erki..nı a .. 
raunda hususi bir SUTette icra lalın
ını§tır. 

,----------------------------------....:...---------------------------------, l EC EBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ J 
Çankırı memleket 

hastanesi 

durmryor . ., 
Fi hakika, Ahmet Celalettin Pa

ta bir kaç defa D"ran Kelekyan E
fendile istişare ettikten sonra Avru 
padaki ahrann alacakları yeni va
ziyet ve mesai tarzı hakkında Dok
t~~ Baha~tin Şakir Beye bir layiha 
gondermı,ti. Bu layihanın kanunu 
e~asiye taalluk eden cihetleri ta
mamile Diran Kelekyan Efendi ta
raf md'.'~ söylenilmiş ve yazdırılmış 
o!an fıkırlerden ibaretti. Fakat 0 
l~yıh'.'da ayni zamanda Ahmet Ce
lalettın Paşa senelerdenberi Avru-
pa_da ?ulunan ahrara ,itilafa çalışıl 
dıgı hır sırada kabahatler ve me
sul°yetler isnat ederek bununla 0 
zamana kadar yapılmr, olan işlerin 
r.anlrt ve ~endisi tarafından göste
rılen usulun doğru ve muvafık ol
duğunu anlatmak istiyordu. Para
sı olduğu ve if ere naklen yardım 
e.d~bild_iği için layihasında yazdığı 
fıkırlerın de en doğru ve en muva
f rk fikirlerden madut olacağını ve 
onların behemhal kabul edilmesi 
lazım geleceğini zannediyordu. 
D~kto~ Bahattin Şakir B. yapıla

cak ışlerın çok paraya mütavakkuf 
olduğunu Celiilettin Pataya yazdığı 

Türkiye Irak hudut 
komisyonu 

B~datta münteşir Al Avkat al 
Arabıye .gazetesi Türkiye • Irak hu • 
dut komıayonu Türk murahhas/an hak 
kında ~fağ~daki yazıyı ne~retmiftir: 
E vvelkı gun aabahleyin T ürkiy" • 
Irak hudut komisyonunun Türk mu • 
ra!_ı/ıcı:sları Musu_la ~~·I olmuflardır. 
Turkıye Cumlıurıyetını temsil eden ze 
vat şunlard;r: Mardin Valisi Rifat B. 
Hariciye mümessili Fuat Bey, binbaf; · 
Ali Rıza Bey, yüzbaşı Nuri Bey ve 
katip Salahattin Bey. Misafirler, Mu. 
sullular tarafından samimiyetle istik • 
bal olunmuılardır. istikbal meraai • 
minde, Mwul mutasarrıfı, Emniyeli 
umumiye müdürü, kaymakam vekili 
ve belediye reisi ve saire hazır bulun 
muşlardır. Türkiye murahhasları Nin
va caddeftnde bir jandarma mülrez.e 
si tarafından ue diğer yollarda ela nô 
betçi jandarmalar tarafından selcim .. 
lanmışlardır. Musul mutasarrıfı kıy .. 
metli misafirlerin ıereline bir ;iycıfet 
vermiştir. Dün idare heyeti, belediye 
azalan ve resmi daireler erktinı, hu. 
Gut reisi hazretlerini ziyaret etmişlt!r 
dir. Reis cenapları, kendilerine Musu 
lu11 ticari, zirai ve iktısadi ahvaline 
d~~r u.zun uzadıya konu~muşlardır. 
Dun akfaın dahi belediyemiz tarafın· 
dan. h':JM'.tin şerefine bir çay ziyafeti 
verılmıflır. Bu z.iyafelte, memlekdin 
er_kônı ve ayanı haz.ır bulunmu1lardır. 
Zıyafette ha::ır bulunan Üf yüz; kifiyi 

ı tecavüz etmiştir. Çay ziyafeti parlak 
ve çok samimi olmuf ve burada iki 
memleket arasındaki kardeılik hisle

. ri tekrar edilmiştir. 
Heyeti muhteremeye hof geldiniz 

deriz. 

Von Papen 'in Viyana 
sefirliği 

Ar.ııtsturya HükUmet komiseri Mira .. 
lay Adam bugün Viyana radyownda 
siyasi vaziyet hakkında beyanatta ba
lunmuıtur. Bu meaeleler,son hadiseler
den mü!euellit olup yalnız Avuaturya 
efkôrt umumiyesini değil, ayni :aman
da Avrupa efkô.rıı umumiyesini de İf· 
gal eclen meıelelerdir. Komiser e;;r;cÜm· 
le şun lan aöylemiıtir:. 

''Alman Basvekil muavini Von Pa .. 
pen'in Vi,.·ana'ya sefir tayini ve Avus .. 
lurya hükıimetinin buna muvafakatini 
bild.'rrnesi, her tarafta evvel ve Qhir 
en buyiik alakalar uyandırarak muh
telif tarzlarda tefsir edilmektedir. 

.. Alman matbuatından gayri diğer bü 
Y<!k Avrupa matbuatı h"men hep bir 
agızdan: Von Papen'in bu sefer baıka 
metotlarla ve d-ıha ziyade dikkatli v" 
itinalı bir tarz ce fekilde Avusturya' da 
Nasyonal Sosyalizm siyasetini idatnJe 
e~!ireceği kanaatindedir. Yalnız esmer 
gomlek Y~rine fr'!kın kaim olacağını, 
~~k~.t ha~ıkatte bır f*'Yin l/eğifmiyece• 
gı soylenıyor. Ayni entli§eler, vatan· 
pe,rve~ane temayülatta olan Avu.tturya 
mılletı tarafından da izhar edilmekte-

1 
dit. 1 

Ben hakikati hali tenvir için, birkaç 
gün evv-el hükUmetin emrile yine rad-
yoda vaki beyanatıma işaret etmek is
terim. Geçen sene marttan beri vukua 
gelen fihôyeti mucip hôdise!erden son .. 
ra Viyana ile Berlin ara8ındaki zıddi
yetlerin kat'i bir tarzda hal vetesviye· 
si k.,:yfiyeti, devamlı bir kıym.,ti haiz. 
olama:&. A vusturyanın İ8tiklôt:nin ve 
kendine mahsua devlet fekil ve haya
t:ntn yalnız nazari olarak tanınması 
kilayet etmez:, ayni zamanda lıer şey· 
den evvel hükumete düşman olan halk 
tabakalarına her hangi bir suretle ya. 
pılan maddi ve manevi, bilvasıta veya 
bila vasıta yardımların kuilmeai de 
lôzımdır. Bu düstur ne esmer gömlek 
ve ne de frak giyinm4 olarak yapıla· 
cak bir politika ile ihlal edilemez. 

'Vaziyetteki gerginliği izale için sar
/edilen gayretlere karşı çalışıyormuf 
g:bi bir his uyandırmak için Avustu,.. 
ya M. Van Papen'in sefir/iğini reddet· 
miyerek kabul etmiftir. Von Papen Vi. 
yano.da Alman Başvekilinin murahhası 
olarak değil Almanya'nın •efiri olarak 
şclômlanacak ve ancak Avusturya'nın 
hukuku düvel ve siyaset bakımından 
tumamile ve istiklaline hürmet etmek· 
le ve dahili işlerine her hangi bir mÜ· 
dahaleden vazgeçmekle, kezalik içti
mai münasebetler dolay.ısil" dahi her• 
hangi müdahaleden çekinmekf., mu. 
vaffak olabilecektir. 

Bu münasebetle Avustur>a'da umu
mi giz.ti bir intihap yapılma8ı, yahut 

reyi cimma müracaat edilmeıi hakkrn
da Almanya'da il"ri sürül"n taleple· 
r" cevaben derim ki: Böyle bir talep, 
yalnız tavsiye mahiyetinde d" olsa 
caiz değildir. !fit.,kim Avusturya dahi 
30 haziran hadiseleri üzerine Alman
ya' da bir reyi. cimma müracaata dair 
bir talepte bulunmuı değildir.,, 

( Reichaport) 

Yirmi bin Japon göz
lerinin şe

killerini değiştiriyor 
Elmokattam gazetesinin Japonya 

muhabir"i gazetesine şu entereaan ha .. 
vadisi vermiştir: Sarılann gözleri lın 
d.ık şekline benzer ve Japonyada bu 
gibi gözl"r bir nevi güzellik acldolu 
nur. Buna rağmen, Japon kadınları göz 
ferini Holivut yıldızlarına benzetmek 
için gözlerinin şekillerini değiftiriyor 
lor ve ufacık bir ameliyat ile yassı 
gözl"r Avrupalı gözlerine benzetili • 
yor. Hozo Aklodo namında bir c"r • 
ralı bu tarzdaki göz; ameliyatlarında 
büyük bir §Öhret kazanmıştır. Bu zat 
pek kolay ve basit bir ameliyat ile Ja 
pon farın gözlerinde/ti tekli tamamen 
değiıtirm.,ğe muvaFFa olmaktadır. 

Şimdiye kad,,._,.....-...zu; erk"k ııe kız
lardan yirmi. bin kişi gözlerine ame .. 
liyat yaptırmışlardır. Çocukların e • 
beveyni gözlerin şeltlini cleğiıtirmek 
husuaundaki moa.\ya muanz; bulunu
yorlar ve bunu ahlak ve milliyetçilik 
prensiplerine mugayir görf;yorlar. 

ÇANKRI, 16. A.A. - Yeni yapılan .,e 
en yeni fenni tesisatı ihtiva eden nıeJ11" 
leket hastanesi merasimle açılmıştır• 
Belediye tarafından yaptırıbnakta olıiDf 
şehrin elektrik tesisatı ilerlemektedir. • 
tasyon caddesinin parke teirifab bi;;..,.ıı 
üzredir. 

İzmir incir piyasası . 
lZMIR, 16 (Milliyet) - incir P" 

yasası alıcı ve satıcılar arasında ~ 
yan eden uzun münakaşalardan şa~ 
bugün açılamadı. Piyasa cumarte>' 
günü açılacaktır . 

Almanya 

Fransa ile anlaş
maya çalışıyor . 

PARIS, 16. A.A. - Fransa ile Alf'.'"" 
y~ arasında bir yakınlık hu•ule gerır
mek için sarfedilen --~--_,,....-;:: 
ırayretler, bu defa, 
sabık Alman Veli
ahtinin Pelit Jour• 
nal'da çıkan bi~ m,.. 
kalesiyle takviye ~· 
dilmektedir, Veli
aht, . bu makalede~ 
Avrupa'nın müıaJc .. 
meti için elzem bu· 
lunan Franırz .. -"''"' 
man dostluffunu te• 
min hususunda ken
di ıahıi nufuzunu, 
azami derecede kul· KronpriııZ 
!anacağını bPyan etmek'-lediı:o 
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• [ F ELEk)j!J--
Hayat.. Tatlıdır EH 1 R • 

.H ABER LE R 1 
Günü 

1 
eJ>t fi 

Siyah elmas Elimcle gazete. Ne okuyorwn? 
. Tirede bir orman yangını. iki 

bın kaclar ağaç yanmış. Sağlık ol
IUn, 

. A~erikacla daha dehşetlisi var. 
)'!!""•.yerele birclen ateş çıkmış. 
Bır vıliiyet duman içincle imis ... 
•ağlık olsun. • 

. Viyanacla clivanı harp geçen • 
ki karışıklığın maznun1arını mu -
hakeme ecliyor. Asıyor, sürüyor 
Ve hapsediyor. Ne yapalım! icabı 
maalahat! Sağlık olsıın. 

iki kişi kalp para yapmakla 
~ al~ına alnımış. Sorguya çekil
'".'f· Bır kalp para şebekesi keffe
dılmek üzere imis. Her kıymetli 
f
5
eyin bir kalbı vdrclır. Ne çare! 
ağlık olswı. 

l Bir ıahte doktor mahalle ara
~~nda önüne gelene iliiç tavsiye 

e ıp para çekiyormuş.. Yakalan
'{!11/· Olur a. Su teati&i su yoluncla 
1<1rılır. Şehacletnamesi yokaa dok
torlıık eclemez. Sağlık olsun. 
. Zabita ve gümrük muhafazası 
1ki evcl e ar(Jftırma yapmış ve ka -
çcık içki bulmuşlar. Kaçak içki ile 
~~nuni içki arasında kimya terki-

.' noktasınclan fark yoktur. lki-
11 de zıkkımdır. Lakin birisi kanu
ni, diğeri gayri kanunidir. Daha 
açık tabirle birisi gayri meşru ço
cud k. gibidir. Şimcli kaçak içk iciler 

lelıkte .. Olur a. Dünya bu. Sağlık 
o sıın. 

Dün 38 derece sıcak olmus. Bir 
rok aclamlar bayılmış .. lşlerJ~ dur
tlıınluk olmuş .. Ne yapalım. Şubat
ta •ıfırdan (JfQğı iner, ağustosta 30 
dan yukarı çıkar. Bir zırzop hava -
~ız varclır pek clüşümiye gelmez .• 
"<lğlık olsun. 

l 
Cezayircle clehşetli bir kasırga 

0
• muş, adamlar ölmüş, sular evle-

lrı )'ıkmış •• Olagan şeylerclir. Sağ -
ık ol8Un. 

Gandi orucunu bozmuş. He -
"'s en aklını bozmaaın... Olur a .•• 
ağlık olsun. 

lrlandacla kanlı hiicliseler ol -
"!,uş. Vergi borcunu veremiyen beş 
bın çiftçi ile 300 polis arasında 
yarpı"11alaı· olmuş •• Olü ve yaralı. 
ar Var •• Ne yapalım?. Moclern ha
Yatın icapları!. Sağlık olsun. 
l Cinde komüniatlercle boğuşma
ar clevam ediyormuş. Binlerce a
da.. çarpışıyor •. Olur a. Dünya 
birteviye gitmez.. Sağlık olsıın. 

N • • el. ., e 'fi ıyorwn ••• 
Biıı şarkı: 

"Olüraem yazıktır sana doymadan,, 
Bir haber: 

- Yaşar Bey velat etmiş ..• 
Bir cliğeri: 

- Servet Bey illiis etmiş ... 
Başka bir haber: 

h - Bahriye hanım iamincle bir 
anım pliijcla boğulmuş .•• 

Daha var: 
- Maslak yoluncla arabalar 

!'a:tpışmlf. Yaralılar var ..• 
Sonra: -

k -._ Tayyar aclıncla bir çocuk bal-
0ndan clüşmüş, ağır yaralanmış. 

Daha ela var: 
. -._ Halim Eleneli isminde biri
~-~eş kuruş için kahveciyi döv-

llf ••• 

el·· Gözümü yumclum ve clüşün -
ıırıı. 

"Hayat ••• Ne tatlıclır! .• 
'-'Üzelleştirme Cemiyetleri ... 

l>İ Medeniyet ilerleclikçe her şe -

11 .
11 ~layı bulunuyor. işte size ye

t 1 bır usul. Neyi güzelleştirmek ia
kiJ•ek onun için bir cemiyet teş -
111

• ediyoruz. inanmalıyız ki; ce -

111 
'Yellerin -Bütün kusurlarına rağ 

İİ en-. güzelleştirme hassası olclu
d ıı Yeni keşleclilmiş olmalı. Eski-
11 et biz yalnız, sünnet cemiyeti, 
b ~1~me cemiyeti cliye iki cemiyet 
0 '//dik. Bunlarclan ikisi ele pek 
111 ;."ar güzelleştirme kuvvetine 
lt~İık görünmezlercli.. Sonraclan 
C .~ at ve Terakki cemiyeti çıktı. 
El ıızelleştircli mi, çirkinleştircli mi? 
k:n tayin etmiyeceğim. Görünür 
ce Y~ kılavuz i•temez.. Ve gitgicl e 
ik; "''Yetler arth, arttı, arttı ..• Ama 
lardene_~e gelinceye haclar bun -
İiıı a El~zelleştirme hassası olclu -
rı G~·Qlıım değildi. Derken Aclala-
8 ıızelleştirme cemiyeti kuruldu. 

ıı <:em· t el h ··k leci •Ye azasın an mes ur nu -
an H. Av. Beye sorm~ı;lan 

cek-;- .Adaları nasıl güzelleştire • 
•ınız? 

Şıı cevQbı vermiş: 
reı;-- Be,.im güzellqtirmeğe kucl
ıle~m ~lsa onu evvela kenclimcle 

erım ayol!. 
tir:;ıına rağmen Adaları Güzelleş
çt11 • e ce~!Yetinden sonra, Boğazi-
011~ Guzelleştirme cemiyeti, 
/p01 ?n sonra Suadiyeyi güzel-
, "me · · k ld llıı cemıyetı uru u ..• 

rij•·· ı:em'yetlerin faydaları gö· 
ı '"Yor h · d l · L '<İıı b .. .. • a et erı artıyor. ii-

ııtun b ·· il · · :ııCetlcri he u g~zc1 eştırm1 e ce'."ı-
ay •

1
. P :;uze yer ere aıt ..• 

!.;, 'st ı ~ehirliler acaba neden 
111 • ( .ıılukuleyi Güzelleftirme Ce

'Yetı) vir (S. k · ' G ·· ll · ır ccıyı uzc eştır-

EKONOMi 

Afyon karteli 
ile anlaşma 
Avrupa karteli ile tekrir 
müzakerelere başlanacak 

' 

Bundan bW müddet evvel, Aw-upa
daki afyon fabrikaları karteli ile T oiiık • 
Yugoclav ve mÜ!lerek afyon bürosu a
rasında tmnaslar yapıhmş, fakat fiat 
bahsinde uyutulamamıJb. 

Uyuıturucu maddeler inlıisan u
mum müdürü Ali Sami ve meclisi ida
re reisi Habip zade Ziya Beyler bu gö. 
rüşmeleri neticelendirmek i.çin dün ..... 
bah Parise hareket etıniılerdir. 

Yugo.slav bürosu mu.-abhaılan da 
cumartesi günü heyet.o iltihak etmek Ü· 
zere gidectkle-rdir. 

Verilen maliimata göre, bu aym 
28 inde Pariste Kartel mıırahhaslannın 
ipal<ile mühim bir toplaıı:b yapıla
cak, afyonlarunızm sabşı için bir an
lapna temin edilebilecektir. 

Avrupa panayırları 
Ağustosun 18 • 24 dünde Çeko.Jo

vakyada beynelmilel bir nümune pana
yırı açılacaktır. Göningsbergte hazırla

nan 22 inci Alman panayırı için de ba
=lıklar başlamış, ticaret odası Hri pa
nayrra da ;ştirake davet edilmiıtir. Fa
kat Yaktin darlığı ve mesafenin uzak
lığı y üziinden hunlara iftirak edemi
yeceğimfa bildirilmittir. 

iç fındık 
Son hafta içeri&inde !"lırİmİzdeki 

İç fmdık ıtok miktarı 12 bin kiloyu 
bulmuştu.r. 

Bulgaristanda yeni iplik 
fabrikaları 

Sofyadan bildirildiğine göre, Bulgar 
mali konsorsiyomu memleketteı.ıi pa· 
muldıı emtia istmsalatmı arttınnak i
çin üç büyiik ipl.iık fabrikası kurmağa 
karar vermiştir. 

Bir rnakina sergisi 
Marn;isterde teşrinievvel sonlarına 

doğnı bir mensucat makine ...,,.gisj a
çılacaktır. 

~~-~-o-~----

Halı kaçakçılığı 
Yapanlar kimler? 

Alakadar görülenlerin dün 
de soriularına devam edildi 

Gümrük muhafaza müdürlüğün.:e, 
tnııı&it halılar üzerinde cereyan eden 
bir kaçakçılık ha~ne vaziyet edil
diğini haber Vftmiştik. 

Bu mesele iizerinde yapıJmakta alan 
cahkikat henüz bit:irilmemiştıir. Öğ • 
.-endiğimize ıı:öre, meselede elb IriJinin 
alakaıı görülmüştür. 

Bunlardan üçü ta<:ir, diğerleri me
munlur. Bu İş.le, banka direktörlüğü 
etmiş ecnebi tebaalı bir tacir.in de ala
kaaı olduğu söylenmektedir. 

Maamafilı, hu hususta henü.z tah
lcikat <tamamlamnatnr§tm-. Bu mesele 
haldmıda alakadar bh-çok kimselerin i
fadelerine müracaat edilmektedir. 

-o-

Kırım harbinde ölen 
franıızlar için ayin 

Kının harbinde ölen F ranm: a:ııker
lerinin hatırasını aıwnak üzere bugün 
saat onda F .. ansız kolonisi, sefaret ve 
konsoloshane erkanının iştiırakile Feri
köy mezarlığında merasim yapılacaık
tır. 

1 HORSA 1 
ı----...;..;-

Ot Bankaaından alman cetveldir) 

16 Ağustos 934 
AKŞAM FiYATLAR! 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
istikrazı dabiJi 94,50 Rıhtını 17 75 
1933 Ergani 96,2.S M.. il ' 
Unitürk 28,50 um@sa 48,60 

n il 27,20 "' il 47,60 
• ili 27,20 •• ili 49 

l':SHAM 
it Bankaaı Nama 9,20 l Rejj kupanauz 
,, ., Hamiilne 9,20 Teleron 
,, " J\1üeıaia 98 T erkoa 
Türkiye CümbU.. Çimento 
riyet aBnkaıı 53 Jttiha.t dey. 
Tram••Y 35 Şark dey. 
Anadolu Hiııe 27,ıs: aBlya 
Şir.aHyriye 15.25 f aŞrlc uı.ecza 

2.so 
10,50 
18,SO 
12,10 
14.00 

1.-
1,55 
3,20 

ÇEK FiYATLAR! 
Londra 631 Prai 19,13,14 
Paria 12,06 Bel1rrat 34,77,80 
Nüyork 80.lS ~fndrit 5.81 
Milano 9,26,75 Berlin 2,03,40 
Cene-.re 2.43.55 aVrıova 4.20,!";;ıl 
Ati na 93,09,63 Budapetıe 3,D8.25 
Brüksel 3,38,50 Moıkova 10,91,25 
Amaterdam 1,17,27 Bükreı 79,33,50 
Sof ya 66,24.30 Viyana 4,26,50 

NUKUT (Satı1) 
Kuru,. Xuruı 

20 F. F ranaız 16{) 20 l.la•İçre 808 1 Dolar 111 1 Pezeta 21 Kur. CeL:. iM 
106 l Mark 1 Şile. Av. 49 
22 l Zeloti 20.50 1 laterlia 633 20 Ley 19 20 Liret 214 20 Dinar 53 20 Lna 23 l Cerno,,İç 

20 F. Belçika 115 - .-
A&lın ~.25 20 Drahmi 24 l Mecidiye J., 1 ·2 1 Florin 83 J:a.,lcn.,t ;.-... l~· 

me cemiyeti) bir ( Azapkapıyı 
Güzelleştirme cemiyeti) kurmu • 
yarlar?. Hattô. bir (Huylan Güzel
le1tirme cemiyeti) tesisini düşün
müyorlar?. Galiba o biraz yokuş 
geliyor. 

FELEK 

POLiSTE 

Tutuşan 
Süpürgeler 

• 

Zındankapısında bir 
süpürgeci yandı 

itfaiye ate§İ söndürüyor 
Dün aaat 13 te, Y eo:niıte Zindanka

pıda süpürgeci Mecit Efendinin dük
kanında ıüpürgeler kükürtlenirken 
ateı çıkmıştır. Mecit Efendi söndür
mek için uğraşmış, bu esnada muh
telif yerlerinden yaralanmıştır, 

Ateı hüyiimek istidadını göateı-di
ği &ırada itfaiyenin yetişmesi ile tehli
kenin önü alınmış, dükkan kısmen 
yandıktan oonra ateş söndürülmüıtür. 
Mecit Efendi, Cerrahpaşa hastahane
sine kaldmlmııtır. 

Kalp sektesinden 
Sütlücede Oturan sandalcı Oaman 

oğlu Reşit efendi evine giderken yol
da diiferek ölmüttür. Yapılan muaye
nesinde sektei kalpten öldüğü anla
tılıruştır. 

Otunun kıvılcımından 
Aynalıçeşmede Odalar aokağmda 

6 numaralı Papazyan apartmanında 
oturan Madam K.iroplinin pencere ke
narına bırakmıt olduğu ütüden kı
vılcım aıçramıı, aparbnarun dış kap
laması yanmağa b~lamıısa da görü
lerek söndürülmÜ§tür. 

Hiç yoktan bir adam öldUrUldU 
Dün gece aaat 21,30 da Vefada 

Kırkçepnede aarhoşluk yüzünden ve 
ortada ıehep yokken bir kavga çık • 
mış ve hu kavga cinayetle neticelen -
mi§tir. 

Vefada Kırkç"§mede Etem Efen -
dinin kahvesine saat 21 de iki otomo
bil içinde oılmak üzere Mahmut, Ka
mil, Ahmet, Musa, Küçükpazarh 
Mehmet, Kııragümrüklü Tatar Sabri 
iıimlerinde altı kişi gelmiş ve Etcmin 
kahvesi önünde otomobilden inmit
lerdir. Bu altı kiti Etem Efendiden 
kahve yapmasını istemitlerdir. 

Etem Efendi de vaktin geç ol -
duğunu, dükkinıru kapayacağını ve 
kapamadığı takdirde ceza vereceğini 

söyliyerek kahve yapmak iatememiş 

BELEDiYEDE 

Kapanma 
Vakti 

Son kararlar şubelere 
tamim edildi 

Dükkanların erken kapatılmaları 
hakkında belediye daimi encümeninHı 
verdiği kararlar bir tamim teklinde 
tubelere gönderilmiştir. Bu yeni ka
rar]...- üç madddiktir. 

Bu tarıDme göre, yalnrz kuru kalı· 
veciler ve yalnız müskirat ve tütün 
gibi jnJıisar maddeleri aırtanlar azami 
... ate tabidirler. 

Mevadch gıdaiye satanlar, mevaddı 
gııdaiye haricinde satı} yaptıkları tak
dirde biliıist:isna asgari ıaate tabidir
•er. 

Münlıası:ran tayyare piyango bileti 
satanla~, münhasıran çiçek satanlar ve 
bilUmum vapur, timendifer istasyonJa .. 
rmda tütün, yiyecek, kitap ve emsali 
maddeleri satanlar azami saate tabidir
ler. 

AlelUınum imalathaneler, satış yep· 
tıklan takctinl~ sabş yerleri ve emsali 
h..ı.kındaki ahkama tabi olmak şarti
le, tahditten hariç tutulmu§lardrr. 

Ucuz et 
Dünkü akşam gazetelerinden biri 

,.t fiatlaırmm yarı yarıya indirilebile
ceği hakkmda nlalradarların fikirlcrmi 
yazıyordu. Belediye iktıisat müdürü 
Asım Bey hu me•eleye dair diyor ki: 

- Hat meselesi bence tetkik ec!i·le
cek bir mevzu değildir. Maamafi.~ bu 
ıehirde semt halleri yapmak suretile 
fiatlar belki indiriiebili.-. Bu yolda bi
ze bir müracaat oluna tetkik ederiz.,, 

Macar gazetecileri 
Yalovada 
Dün şereflerine büyük 
otelde bir ziyafet verildi 

Evvelki gün tehrimize gelen misa
fir Macar gazetecileri dün Akay idare
sinin hiı- vapuru ile refakatlerinde mih
mandarları olduğu halde Y alovaya git
mi~er ve Yalova kaplıcalar müdürlüğü 
tarafından şereflerine büyük otelde bir 
ziyafct verilmitt:ir. 

Kaplıca doktoru Kizmı Bey, yeme
ğm c;onuna doğnı. bir nutuk "rat ede
ttk miıafirlere Jıoıamedi beyan ehnit· 
tir. 

Bu nutka , heyet reisi doktor Andor 
Kun, cevap vererek, Gazinin dahiyane 
idaresi albnda akılları durduran te
raokılciler elde eden Türk milletini teb • 
rik etmi§tir. 

Doktor, kadehini Gazinin ve Tü~k 
milletinin şerefine kald'"11ı§trr. Nutuk, 
a-lla§laırla karşılanmqbr. 

Misafirler, kaplıca idaresinin gÖs· 
!erdiği mihmanpe.-verlikten dolayı te
şelckür ederek, büyük bir menmuniyetle 
Yalovadan ayrılml}lardır. 

Matbuat cemiyeti de bugün Fiılorya 
plajlarında, misafirler §ereiine bir öğle 
yemeği verecektir. 

ve elektrikleri söndürerek kapıyı ka
pamııtır. Gelenlerden Musa ise behe
mehal kahvenin ya.pı'lma.smı iıtemit 
ve Etem ile kavgaya haşlaınıtbr. Kav
ga neticesinde Musa bıçakla Etemi 
kalbinin alımdan ve arkumdan ya-
ralamıştır. ı 

Gürültüyii duyan devriye memur
lan vakaya vaziyet etmişler ve hep
sini yakalamışlardır. Etem Ce1Tahpa
ta hutahanesinde ölmüştür. Musa da 
tedaviye ahnnuıtır. 

Bugünkü at yarışları 
Bugün Veli efendi de yapılacak dör

düncü koşuya 27 at iştirak edecek 
Vilayet baytar müdüriyetince ter• 

<tip edilen yazlık at yanşlannm dör
düncüsü de bugünkü cuma günü Ve
liefenclideki koıu mahallönde yapıla
caktır. Koşuya 27 at iştirak edecek
tir. Kop.ıl...- fU tekilde yapılacaktır: 

BiRiNCi KOŞU (5ırtıı koşusu) : 
- Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 
yarımkan ve haliskan arap ırt ve kıs
rakla.-a mahsustw-. Bu koıuya (bet) 
at iştiraH edecektir. 

lkramôyeıi: 190 fuadır. Birinciye: 
120 lira, ikinciye 50 lira, üçüncüye 20 
liradır. Dulwliyesi: 1,90 liradır. 

Siklet: Dört yaşındakiler 56 kilo, 
beş ve da.ha yukarı yaştakiler 58 kilo, 
taşıyacaklardıır. 1934 senesi zarfında 
bir koşu kazanımı olanlara ikişer kilo, 
iki ve daha fazla koıu kazannuş olan
lara dörder kilo ilave edilir. Dört yüz 
liraya "!ılığa çıkanlmış olanlardan dör
der kilo tenzil edilir. Mesafesi: 2000 
metredir. 

iKiNCi KOŞU Çamlıca koşusu: -
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli ya
rımkan lng1Jiz at ve kısraklara mah
sustur. Bu koıuya (7) at iıtirak ede
cektir. 

ikramiyesi: 510 liradn-. Birinciye: 
410 lira, ikinciye 75 lira, üçüncüye 25 
liradır. Dulrulôyes.i: 5,10 liradn-. Siklet 
dört yaıındakiler 56 kilo, bet ve daha 
yukan yaştakiler 58 kilo taşıyacaklar· 
dır. 

1934 ıeneri zarfındaki kazaınçları 
yd<fınu 250 lirayı dolduranlara ikiıer 
kiılo, 450 lirayı dolduranlara Üçer kilo 
750 lirayı dolduranlara beş...- IWo daha 

1 
fazlaoıru kazanını, olanl11r11 .,.,&§er ki
lo ila"" edilir. Meaafw: 2,400 metre
dir. 

OÇONCO KOŞU, (Birinci lnönü 
koıwu): - İki yaşındaki yerli ha • 
liıkan lngHiz erkek ve diti taylara 
mahsustur. Bu koıuya dört at iıtirak 
edecektir. lkramiy~i: 955 liradır. 
Birinciye: 785 IU-adan maada bu ko
§Uya gıiren hayvanlar için verilen du· 
huliye ücretleri:Un mecmuu. ikinciye: 
120 lira, üçüncüye 50 liradır. Duhu
liyesi: 9,55 liradır. Siklet: 56 kilo • 
dur. Meaafesi: 800 metredir. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: (Boğaziçi 
koıusu) - Uç ve daha yukarı yafta· 
ki haliskan lngiliz at ve kısraklara 
mah•u•tur. Bu koşuya 6 at iştirak ede· 
decektir. ikramiyesi: 850 liradır. Bi
rinciye: 730, liradan maada bu k<>Ju 
ya giren hayvanlar için verilen duhu 
!iye Ücretlerinin mecmuu. İkinciye' 
85 lira, üçüncüye 35 liradır. Siklet' 
Üç yaşındakiler 53 kilo, dört yaşında 
kiler 58 kilo, beı ve daha yukarı yaf 
takiler 60 kilo t~ıyacaklardır. Me•a 
fesi: 2,400 metredir. 

BEŞiNCi KOŞU: - Dört ve daha 
yukarı yaıtaki yerli, yanmkan Arap 
ve haliskan Arap yalnız kısraklara. 
mahsustur. Bu koşuya 2at iştirak edo 
cektir. ikramiyesi: 155 liradır. Birin
ciye 11 O lira, ikinciye 30 Iira, üçüncü 
ye 15 liradır. Dühuliyeai: 1,55 lira • 
dır. Siklet: Dört yaımdakiler 58 kilo, 
heı ve daha yukan yaştakiler 60 kilo 
taşıyacaklardır. Mesafesi: 1800 met
redir. 

MAHKEMELERDE 

Para kaçakçısı 
Matmazel 
3 ay hapse mahkum oldu 

fakat tecil edildi 
Pelia isminde bir küçük matmazel 

Pireye gideri<en para k~akçılığı yap
mak $Uçile yakalanmış, mahkuneye ve
rilmiş tir. 

Mabnazel Pelia vapurdaki memur· 
]ara üzerinde ancak 25 lira para bu
lunduğunu söylemi§, faluı.t memurlar 
matmazelin iizerinde 50 fira bulmuı
laırdır • 

Matmazel mahkemede bu paranın 
25 lirasım kendisine vapurda Mnca•mın 
hediye ettıiğini söylemittir• iddia. ~
kamı tarafından matmıuelin beratı ıste
nilmiı, fakat mahkeme 3 ay h~s. ka· 
ran vermiş, yaşı küçük olduğu IÇln bu 
cezanın yansı indirilmiı, gen kalmı 
bir buçuk ay da tecil olunmuttur. 

Cezası hıciı eilıı.ıı 
Karakol kun-.ndanlığı yaptıgı es

nada l:'innççikôyü halkından haksız pa· 
rn almaktan suçılu Mehmet oııb~.roo 
ınuhakemesine dün üçüncü ceza maJı .. 
keme•inde haıkılnnştır. 

Maılıkemede ifu<anna rağmen Meh
met: onbaşının suçu sabit olmuı ve 
hapsine hulcned>ıır.iştir. Ancak Meh
met onbaşmrn hal ve tavn hakimlere 1 
böyle b1r suçu tekrar etmiyeceği kana· 
aı.Wni vermiş olduğu için cezası tecil e
dilmiıtir • 

lUrkiUğa hakaret 
Ahmet isminde bir şoförle kavga 

ettiği esnada tüıidüğe hakaret eden 
De•pİna hamının muha3<emesine dün Ü· 
çüncü ceza mahkemesinde bakılmıştır. 

Despina hanım türklüğe haka.-et 
etmediğini iddia etmd<ted;r. Fakat za. 
bıt varakaları ve hazırlık tahlcikabnda 
dinlenilen §8.hitlerin sözleri Despİna 
hanllilHl aleyhindedir. Muhakeme §8· 

mtlerin getirilip di.nlenilmesi için baı· 
ka gÜne hıralalmı§tr. 

Tarı vapurunda bulunan içkiler 
Tan vapurunda bulunan kaçak iç

kiler dolayısile vapurculuk ıirl<eti mec
lisi i.da.Te reisi Ruıen, süvari Aziz Bey .. 
]erle acente lı:Mihi Bal»kçiyan, Hakkı ve 
Tahir efendiler hakkındaki mahkıimi -
yet kat-an temyiz mahkemesince nak
zedilıniş, dün yeniden muhakemeye baı· 
lımnnıtrr. 

Dünkü celsede, temyiz mahkemesi
ni.n nakız iliınu okumnuştur. Nakız se
bepleri arasında, Ruşen Beyin g<omi
nin salıibi ve mücehhizi bulunmadığı, 
hadisenin kaçakçrlık olduğuna dair de,. 
fillerin vazıh göoterilmemesi gibi bazı 
nok.ta]ar vardıa 

Müddeiumumilik makamı nakza U• 

yulmasmı istedi. Suçlu vekilleri de ay
ni istekte bulundular. Fakat, inhi_. 
idaresi avukatı, nalnz karan üzerinde 
kendi iddiaıını dermeyım etmek üzere 
duruşmanın talikini talep etti. 

MahKemıe bu talebi kabul ebniı, 
muhakeme cumartesi gÜrrüne talik olun· 
muştur. 

Bir kaçakçı rnahkOrn oldu 
Gemlikten kalaycı Galip efendi is

minde biı-jsi esrar 68.tmaktan, 9 uncıı 
ilı.tisas mahk~inde 1 eene hapse, 
1191 lira ağu- para cezaıma mahkilm 
olmuıtur. 

Cemal Bey Halkevinde 
Cumhuriyet Ha:llı: Fırkası vilayet i

deıre heyetö reisi Cemal Bey dün Hall<
evini ziyaret etmiş, muhtelif faaliyet 
§Ubeleri haldımda izahat almı§t.". 

MAARiFTE 

Üç Hı.ıkuk mezunu Av
rupaya iÖnderilecek 
Adliye vekaleti, Hukuk fakültesin

den bu sene mezun olan gençlenlen üç 
talebeyi ikmali tahs:il için A vrupaya 
gönderecektir. 

Bu husus için y.:.· •• 'tlda bir münba
ka imtihanı açılacaktır. Müsabaka im
tihanına girecek talebenin · stes&ni pro
fesörler meclisi hazırlıyacakbr. 

Avrupaya ıridecek talebe, geldikten 
sonra, adliye vekaletinin tayin edeceği 
yerlerde mecburi ılri:z:met görecektir. 

Orta tedrisat muallimliği 
Orta tedrisat muallimliği imtihanı, 

haziran devresinde muvaffak olamamıt, 
ancak biri<aç ki'Iİ muallimlik ehliyetna
mesi aJııbilmiFi, 

Kadroda yeni muallim iıbtiyacı na
zarı dikkate alınacak yeni bir imtihan 
daha ~ılması takarrür etmişti... Jmti
han eylül içinde yapılacakbr. 

Beşiktaşta lise açılmıyacak 
Diinkü akf3IIl gazetelerind_en biri 

Beıiktaşta, bir ilk mektep b.,Mında 
yeni bir lise açılacağını yazıyordu. Bu 
haber asıJımxlır. 

Rontgen mütehassısı geldi 
Unive ... ite Tıp fakültesi rontgen 

mütelıassnhğı için kendisile mukavele 
yapılan profesör Bossard dün §ehrirni
:ze gelmiıtir. 

Pr~ rektör Cemil Beyi ziyaret 
ederek bir müddet göTI;ımü§-tiir. 

Tal~be yurdundaki tamirat 
Kadirgadaki talebe yurdunun tamiri 

dolayısile 36 talebe açıkta ka - ;tı. 
Bu talebeye Kadirgada yeni bir 

paviyon bulunmuştcır. Talebeler bııra
ya yerleştirilmi§lerdir. T amiral bittik
ten sonra, maarif cemiyetinin yurduna 
nizamnameye uygun ıelcil.de talebe alı
nacaktır. 

Siyah elmas büyük sanayiin 
yüzgörümlüğüclür. Bir memleket 
te sanayi eğer bileğine bu siyah el 
mastan bileziği takmaua yüzünü 
gösteremez ..• 

Ne mutlu bize ki bu büyük ham
leye atıldığımız zaman bu kıymet
ti taş ta yanı b<Jfımızcla icli. Hüku
metimiz buna liizımgelen ehemmi
yeti vereli. Ve hele ısanayi progra
mının tcıtbikine karar verdiği 
günclen itibaren kömüıü el üııtün
cle tuttu. Gerk kenclisinden ve 
gerek müştaklarınclan en iyi şe
kilcle istifacle etmenin ÇQrelerini 
aradı. Geçen sene teşriınlercle Baş· 
vekilimizin Zonf!ıılclak ve Ereğli 
kömür havzasıncla yaptığı uzun 
ve esaalı tetkikat, bunun en göze 
çarpan bir clelili, ve evvelki gün te
meli. atılan Sömi - Antraait labrika
ııı bu alakanın kuvvetli bir nümu
nesidir. 

Memlekette kömür meselesi ne 
idi? Ne oldu ? 

Yirminci asnn biclayetinde Tür
kiyede istihsal olunan kömür an
cak 250 - 300 bin ton clerecesinde 
idi. Cumhuriyet hükumeti bu •İ· 
yah elması saltanattan yarım mıl
yon tonla tevarüs etti. Ve 1933 se
ne. incle bu miktarı bir mislinclen 
çok fazlasına çıkarclı Ve o sene 
1.200.699 ton kömür istihsal olun-

'lu sene ise kömür havzamız • 
,ki milyon ton kömür istihsal 

e • .ılebileceği ümit eclilmekteclir. 
V iikıa bir milyar tona baliğ o

lan dünya istihlakatı ka şısında 
bizim istihsalimiz fazla bir şey cle
ğildir. Fakat bizim kömürümü • 
zün : izim milli sanayileşme davası 
bakımınclan çok büyük bir ehem
miyeti vardır. Bu sanayi hareke • 
tincle ileri gittiğimiz mücldetçe 
kömürün ehemmiyeti ve istihsali 
mütenasiben artacak.ır. Zaten ev• 
velce lesi& eclilen seker fabrikala
rımız 60 - 70 bin ton kömür istih
lak etmektedirler. Yeni afdan ve
ya temeli atılan fab1ikaların ela bu 
istihsalin mühim bir kısmını bele
cleceğine şüphe eclilemez. 

Diğer taraltan memlekette halli 
nebati mahrukat yerine, bundan 
daha ucuz, claha temiz ve kalori 
itibarile claha kuıJvetli olan made
ni mahrukat kullanmağa alışmış
tır. Bunun ela kömür istihlakine 
büyük bir tesir yapacağı muhak -
kaktır. 

Nitekim evvelki gün Zongul • 
clakta temeli atdan Sömi - Antra
sit fabrikası kömürün ev hizmet
lerincle kullanılmasını tamim hu
suaunda esaslı yardımlar yapacak· 
tır. Bunun için bu yeni · fabrika 
ham bir halele bulanan siyah el • 
masa şekil, renk, parlaklık vere
cek hakiki bir elmastra1 müesse
sesidir. 

Sömi • Antrasit labrikaaının 
başka bir manası t!aha vardır. O 
mônô herhangi bir soba, Sala
mand.ra kömürü istihsalinclen çal& 

'farklıclır. Yeni labrika sade sar.a
yi ve kömür istihlaki hareketine 
bir hız vermekle kalmıyacak ayni 
zamanda memleketin müclafaası 
için ele çok kıtmetli yardımlarda 
bulunacaktır • 

Malumdur ki kömür yalnız kö
mürclen ibaret Jeğilclir. Bunun i -
çincle bir çok madcleler claha var
clır. Ve kömürclen istihsal olunan 
bu müstuklar (Soas Praduits) ek
seriya 'kömür haclar kıymetli ve 
kuvvetliclir. 

Sömi - Antrasit labrikasmcla 
teshinat için kullanılan Antraait
ler iatihsal olunurken ayrıca ben
zin çıkarılması da mümkünclür. 
Kömürclen istihsal olanan bu ben· 
z:in son zamanlarcla bilhaasa tay
yarelercle ve tahtelbahirlercle kul
lanılmakta ve çok iyi neticeler el
cl e eclilmekteclir. lngiltere bu usu
lü bilhassa kabul etmiştir. Ve tay
yarelerincle kömüıden istihsal o
lunan benzini kullanmağa bafla -
mıffır. Bunclan ü~. tlört ay evvel 
/ngiltere Hava musteşarının Lorc/. 
lar kamarasıncla bu hususta ir-ıt
ettiği çok mühim bir nutku hatır
lıyoruz. Müsteşar, lngiliz hava li
losunclan mühim bir kısmının kö
mürden çıkan benzinle işlediğini 
ve diğerlerinin ele yakıncla bunun· 
la tahrik olunacağını ve bu saye • 
ele memleket müdafaası masrafı 
noktainazarından mühim tasar -
raflar elde olunacağını söylemiş
ti. 

Zongulclakta açılan Sömi - An· 
trasit fabrikasının bizim için bu 
cihetten bilhassa büyük bir ehem· 
miyeti vardır. Bu noktay.::: bilhos:;a 
isaret etmek liizımdır. Memleket
i~ takip eclilen bütün kömür po!i
tikasını yapılması liizımgelen ış
leri bu;ada uzun boylu izah et • 
meie maallesel imkan yoktur. Fa. 
kat suraaını sarahatla ve imanla 
ııöyleyebiliriz ki, bu sahada gidi -
şimiz çok iyi b:r gid.ştir. 

Mümtaz FAiK 
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Türk dilidir Oımanlıca değil 

Öz dilimizle 
Bir yılda üç uçak 

almııız 

l latanbul kumandanlığı aa • 
tmalma komiayonu ilinları 

l~............_-ı 

1. F. Satına1ma Komiayo
nundan: 

Türk diline gönül vermit bir Ç~ 1 
gençler .oruyor: (Osmanlıcanın dı· 
limize ütürdüğü yabancı sözlerin 
karfılrklanru aramak, _öz dilimiz 
sava.tında ilk dizide ya.pılması ge· 
reken bir itmidir? 

Bu sorgu çok yerindedir. .Bunu 
kökünden kesmek için h~ın.d~n 
önce Osmanlıca denilen bir. dılm 
ne olduğunu bilmek gerektir; Y~· 
fıyan diller arasında bö1:~e b~~ ~ıl 
varmıdır? Yer yüzünün uç buyuk 
parçasında ~öz yürütm~~ ve ü_n şal. 
mıt bir impara.torluk, boyle dıl yap 
mak istemif, tarihe kantırken de 
0 dil gene bugün bütün ileri atılıt· 
ların ~~ne dikilerek geriyi )'afat· 
makta ayak diremekte bulunmut
tur- Türk yumruğu kafasına bastık· 
ça o hortlamak istiyor. Artık onun 
ölümü erişmittir. Şurasını söyliye. 
yim ki, yok olan Os'l'anlı impara
torluğu söz yürütmüt, ancak orada 
yalnız Türk wyu ün salmıttır. Bu
nunla beraber ün salanın P"yını da 
söz yürüten Osmanlı alarak Türke 
hiç bir sey vermemittir. 

itte O manlı yapmacık dili bu 
İmparatorluğun güttüğü yolda hep 
böyle çıkmazlara varmı,tır. Bu di
lin böyle karmakarı~ık bir kılıkta 
yüzde on kitinin anlayabileceği bir 
dil olmasındandır ki, TiiTk onu bir 
türlü anlamaU11', (sarayı ile, diva
nı ile, kapı kullan ile) yürüyen im
paratorluğun bu anlatılmamasını 
istediği dilin adına (Onnanlıca) 
denilmiftİr. Ve Türk kendi öz var
lığı içinde öz dili ile konu ... rak Os 
manlıcayı bir dilmacın okuyarak 
anlatması, öz Türkçeye çevirmesi 
ile anlayabilmiftir • 

Demek oluyor ki, yüzlerce yıldan 
beri Osmanlı ile Türk öteki itlerde 
olduğu g"bi bu dil işinde de böyle
ce çarpıfıp durmuftur. 

lbrahim Neaniye 

manlıca ile bir bağlantımız yoktur. 
Her iki bakandan buna baflanma
mız doğru değildir. Türkçe sea dü
zenine bağlı bir dildi. Bunun için 
söylenişte dilimize üten yaban söz
ler bizim sözlerimize ve söy)eyifi
mize uymaz. Onlar ııes düzenimize 
bağlı değildir. Binlerce yıldır dili
miz içine girmitler iken bizimle 
kayrıaşmamqlar, yabancılıklarıru , 
söylenit ve yazdıtta aynlıklarnıı 
korumtqlar<lrr. Y az,.ta da böyle
dir, onların yazılışı Türkçenin ya
ztlrtma bir yerde uymaz. Osmanlı
ca dü,ünüp Türkçe yazmak g"bi 
kötü bir alıfkanlıktan kurtulmak i
çin Osmanlıcalann kartılıklarım a
ramak değil yafıyan Türkçeyi, öz 
dilimizi Y&fAtmak ve sözlüğünü top 
lamak iseriz Dilimizin kurallarım 
sözlüğünü ortaya koymak üzere 
çalıfhğrmız fU günlerde bütün sa
Vafl1111Ztn verimli olabilmesi iç· n 
gövdeli, gövdesiz her feyin adını 
sözlüğe geçirirken bunun Omıan!ı
ca da ne olduğun:.ı düfiinüp araş· 
tırmak, bizi geriye bağlıyan en kö
tü ve üretıniyen bir it olur. 

Kafamızdan Osmanlıcanın bü
tün baskısını atarak Türkçe düşü
nüp Türkçe söylemek ve yazmayı 
kafaıruza yerleştirdiğimiz gün İf 
olmut bitmif sayılır. Türkün bü
yük kurtarıcısının bize çizdiği yol
da budur. 

G«Zinin önbaf old • biiyük kur 
tulıq savaşman o:::z"ığı ( 1) gün 
ya}rlaf1yoT. Brından on üç yıl önce
kiı 30 ağustosta yer yerinden oyna
mtfh. Unutmayalım ki, uçak(2) 
bayramını da o gün ya~ağız. 

Y esilköyde üç uçağımıza ad ko
nacak. lstanbullulann parasile sa
hn alınıp orduya armağan edilen 
bu açakl.ar, bütiin bir yıl içinde yap 
hğunız küçük yardınrların bir ara
ya toplanmtUından doğdu. Bence 
bu bile yetmez. lstanbul, bir yılda 
üç uçak alırsa fakir Kcutamonu ne 
O:sın? 

Bu en büyük kenı (3) imiz.de 
öyle :zenginler var ki, her biri tek 
başına en "f'lğı bir uçak satın ala
bilirler •.. 

Türk yurdunıla doğup büyüyen, 
burada para kazanıp zengin olan 
Rum, Ermeni ve Yahudi argışçı 
(4) ları bir olarak uçak derneğine 
yardım için kalkınır gibi olmuşlar
dır. Bir yandan bunlar, bir yandan 
bizim kendi zeng"nlerimiz, davran 
mak için neyi bekliyorlar? Uçak
ça, yer yüzünün sayılı orduların -
dan biri olmalıyız. 

ôy:e ki hiç bir yabancı, yurdu -
muza yan bile bakamasın· 

Pusat (5) yan,ımn görülüyor ki 
önüne geçilemiyecek öyle İse biz de 
başkalarından geri kalamayız. Bü
tün gücümüzle çalışmamız gerek! ... 

Varımızla öğürtecek, bu kadarı 
yeter diyecek günlerde değiliz.He
le uçak işinde hiç bOf bulunamayız. 

Beş uçağın bir koca ülkeyi düm
düz edebileceğim diifünerek, uçak
lanmızın sayısını durmadan artır
mağa bakmalıyız. Gelecek yılın 30 
ağustosunda lstanbu.'-dan üç değil 
en Gf4ğt 15 • 20 uçak bekleriz! 

M. SALAHATTIN 

latanbul Kumandanlığı 
kıt'aları ihtiyacı için dörtte 
biri küçük olmak üzere 350 İ· 
la 400 aoba ve teferruatı a
çık münakasaya konmuştur .. 
ihalesi 27 -8-934 pazartesi 
gÜnÜ saat 15 tedir. Talipler 
şartnamedeki evsafı haiz ol
mak üzere verecekleri küçük 
ve büyük tipte sobaların ev
vel emirde birer nümunesini 
bir h~fta evvel muayene edil
nıek üzere satın alma komiır.
yonuna tevdi edeceklerdir. Ta 
liplerin şartnameyi görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
is.tiı·ak için de o gün ve vaktin
de teminatlariyle birlikte Fın· 
dıklıda 1. F. Satmalma komis 
yonuna müracaatları. (32) 
(4492) t903 

* * * 
1. Fırka ~atınalma Komis

yonundan: 
Gümüşsuyu hastanesinin 

kalöriferde yakılmak üzere 
186 Ton Lavemarin kömürü 
açık münakasa ile satın alına
caktır. ihalesi 20-8-934 pazar 
tı>ııi günü saat 15 ila 15,30 da
dır. Taliplerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinde teminatlariy
Je Fındıklıda 1. Fırka Satm
aJma komisyonuna müracaat
ları. (56) (4692) 
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1 Askeri Tebliğler : 1 Sünnet düfüaü 
Hililiahmer Cemiyeti AJemcbr ,,.,.;. 

yeoi tarafından 23 ağurla. .,.,.., ........ 
günü saat 14 te fakir çocuklar için A• 

ı imbpıda deniz aabiliııdeki bllh~ 
bir sünnet düğünü tertip ~tır· 
Düğün sabaha bdar dev... ...ıec:d· 
tir. 

330 doğumlulara 
Beyoğlu Aolı:erlilı: Şubesinden : 
1 - Şubemizde kayıtlı yerli ve ya. 

batla 330 doğumlulann ilk ve son yok· 
lanmaıma 1 Eylül 934 tarihinde hafla· 
caktır. 2 - ltbu doii-urn'ularla muame-
leye tabi daha evvelki doğumlulann da 1 
gerek tahsil ve ıı-erelue 11hhi ahvali dola
yisile ertesi ıeneye terkedilen efradında 
mezkiır doğumlularla birlikte §Ubeye ge
leceklerdir. 3 - Yoklamaya gelecek o
lan mükellefin yanında dört adet fotoğ· 
raf ile yeni hüviyet cüzdanlannı tahsil 
dolayisile ertesi seneye teriı:edilenlsrin 
hangi .,nıfm talebe•i olduğu ev tet-fi e
dip ch·.lediğinin mektd>e duhul tarihi· 
nin gösterilmek suretile mektepten ala· 
<akları vesikafan hamilen §Ubede bulun
maları. 4 - Şube her gÜn cumadan ma. 
da yoklamaya devam edecektir. Beyoğlu 
kazasına merbut nabiye!erin hangi gün. 
!erde bulunacakları a§'lğıya yazılmıştır. 
Merkez nahiyesi 1 Eylülden 5 eylüle ka
dar. Taksim nahiyesi 6 eylülden 11 ey
lüle kadar. Hasköy nahiyesi 12 eylülden 
17 eylüle kadar. Kasımpaşa nahiyesi 18 
eylülden 23 eylüle kadar. Galata nahi
yesi 24 eylülden 29 eylüle kadar. Şişli 
nahiyesi 30 eylülden 4 te§rini evvele ka
dar. 5 - Teşr.inievv~lin onuncu günü 
akşa ... ından sonra ırele;,ler mükellefiye
ti askeriye kanununun 85 ci maddos:ne 
tevfikan cezalandır 'ac.aktır. 

Tepehası Be1ediye bahçesinde 
Bu akşam 

saat 21 de 

OPERET 
KOKTEYL 

Büyük Operet 

Yazan Elaem Reşit 
Besteliyen Cemal 

Re§it 
lstanbul, Bebek 

ve Şişli ciheti tram. 
vay iarı )'·o,-.:war için temin edilmittir. 

ltıı"bul 8ıltdi~~ıi 
~~hirTiyatrosu 
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Göz Hekimi 
Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2-6ya kadar. Telefon 23212 -------•t63g 

lstanbul ikinci İcra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayi mahcuz olup para• 

ya çevrilmesi tekarrur eden ve t.amaı"'" 

na, Yeminli ehli vukuf tarafından 

( 1785) bin yediyüz seksen be§ lira kıy• 

met taktir edilen buğaz içi lstinyede 

Kürkçüha§ı mahallesinin atik ve cedit 

56-58 ve cedit 60-62 numaralarla murak· 

kam (50) dönüm bir evlek ve (240) mu· 

rabba artından ibaret ve içinde 12 met· 

ro derinliğinde kuyu ve harap ahın mub· 

tevi Bostanın (960) ıehim itibar.ile 

(192) sebimi açık artırmaya vazedilnıİJ" 

tir. 17 .9.934 tarihine müsadif pazartesi 

günü sata 14 ten 16 kadar dairemizde 

birinci açık arl1rma11 icra kılınacaktır• 

Artımıa bedeli kıymeti muhamıneneden 

mezkur hisseye isabet edecek, muhaın· 

men kıymeti yüzde yetmi§ beşini buldu· 

ğu taktirde mezkur gayri menkul, his· 

sesi muşterisi uhdesine ihale olunacak· 

tır. 

Şimdi dilini, tar'hini artık bulan 
ve Gaz; ülküsüne gönül vererek yü
rüyen Türk çocukları itte bu dütün
ce ile '" sorguyu öne sürüyorlar. 
Bunu k;;künden kesip atabilirsek 
dilimiz ;çin çok yararlı bir İl gör
mü, oluruz. 

Görmiyormıyız ki, ileri ve geri 
dütünceler bu dil itinde de çarpıfıp 
duruyor, Dil Türkün ta kendis;dir. 
Onda Osmanlıcanın iki yüzlülüğü 
yoktur. Dün Osmanlıca bugün Tür
çe değildir. Bunun içindir ki, tekli 
ve bükümlü dillerin üstünde olan 
dip diri eklentili dilim"zin sözleri 
yeter ve yeni yeni duygu, düşünce 
ve bugünün özlü Türküne anlamak 
ve anlatmak için de Türk dilinin 
söz yaratan kaynağı Türk soyu gi
bi derin, tükenmez, OOfkun ve ve
rimlidir. 

(1) Onarmak - Muvaffak olmak, 
basarmak, uhdesinden gelmek. (2) Uçak 
- · tayyare, (3) Kent - şehir, (4) Ar· 
gışçı - tüccar, ( 5) Pusat - silah. 

iV 
lstanbul Kumandanlığı 

ihtiyacı İçin 6 kalem evrakı 
matbua tab ve teclit ettirile
celctir. iştirak edeceklerin şart 
nameyi ve nümunelerini gör
mek Üzere her gün ve ihaleye 
İştirak edeceklerin 19-8-934 
pazar günü saat 15 te Fındık-

1 
lıda İstanbul Kumandanlığı
na müracaatları. ( 58) ( 4825) j 

CULu··. 

Aksi halde son artıranın taahüdü baki 
kalmak üzere 2-10-934 tarihine müsadif 

salı günü saat 14 ten 16 kadar keza dai· 
remizde yapılacak olan ikinci açık artır· 

masında, dahi artırma bedeli muhammen 
kıymet.in yüzde yetmiş befini bulmadığı 
surette, satış 2280 numaralı kanun ah• 
kamına tevfikan geri bırakılacaktır. Art· 

tırrnaya iıtimk ebnek isteyenlerin kıy· 
meti muhamenenin yüzde yedi buçuğu, 

nisbetinde pey akçesi veya milli bir banl<I 
nm teminat mektubunu Hamil, bulun• 

malan lazundır. Haklan tapu ıricillerlo
rile sabit olmıyan ipotekli aladddarla 
diğer alakadarların, ve irtifak halda sa• 
hiplerinin bu haklarını ve hususiyle f~ 
ve maaarifata dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün, zarfında 

evrakı müsbiteleri ile birlikt~ dairemize 
bildirilmeleri lazundır. Aksi taktirde 
haklan tapu ıicilleri ile sabit olmıyanlar 

sat!f bedelinin paylaşmasından hariç kıl" 
hrlar. Müterakim vergi, vakıf icaresi, ve 
tanzifiyeden mütevellit belediye auınu 

müşteriye aittir. Daha fazla malumat al· 
mak ;.ıeyenlerin 20-8-934 tarihinden iti• 
haren dairede açık bulundunılacak olaO 

arlınna prtııamesine ve 934-482 numa· 

ralı dosyasında, mevcut ve mahalli mez• 
kurun meaahası 9'Vaafı •e aa.iresini ha

vi vaziyeti taktiri kıymet raporunu gö
rup anlayabilecekleri ilin olunur. 

Tür1< dili. tar"hi kuran soyun di
lidir. Bunun için ardına takılan ya. 
ban soyların onun diline saldırışla
rı, Türkü boğmak için yapılmıt bir 
i,tir. 

inanda birle.en batka soy dili
nin dilimize doldurouğu sözler o 
kadar yer tutlD\lflur ki, Türk sözle
ri hemen hemen hirer eklenti gibi 
kalmı' ve iş o kadar ileri götüriil
mü~iı:- ki, bir çok öz Türkçe söz
ler bile yazıtta, söylenişte Arap ıöz 
!erine benzetilmek istenilmiftir. 
Yağ, ı tlıcan, ~ynir, pir'nç, may· 
danoz gibi seyleri bile Türkçe ya
zan1ar ne katlar kınanılmı,, ne ka
c!ar bilg:siz sayılmıftır. 

TürI. dili ip diri bir dildir. Ku
ralları çok düz-:ün, açık, kolaydır. 
Türe Jışr lıiç b"r sözü yoİctur. Ba,-, 
ka d"!lercle kafa yoran b'nlen:e ka
rışık ıra 1 ar, i~itmekle bellen ilen 
kökler T r!• dilinde yoktur. O Türk 
soyu gi!ıı <'iri, sağlam, pürüzsüz, a
çık ve o uğu gibi görünen bir dil
dir. 
Şimdi biz öz d'.limize kavuturken 

bu çcti rvatta önümüze dikilen 
en b1iyük engel, kafamızın iÇ-nde 
yer ebni' olan Osmanlıcaları söküp 
atarak ve:-ine Türkçe)..,ri koymak 
gibi b"r yanlr it olmamalıdır- l,i. 
miz ve gi..f"şimiz bu değildir. 

Bizim Osmanlıca, yok olan Os-

Bugünkü 
ISTANBUL: 

Edirne mebusu 
ŞEREF 

program 
12,...10 Pi.ile neıri7ab 18.JO: Plak neıriyab. 

19.20: Ajan• haberleri. 19,30: Türk m.uıiki neı 
riyatu (Ekrem, ft.uten, Cevdet beyler ve Ve
cilae, NocHm•, Na.zan Ferilhın hanımlar Ovrik 
efeDılli.) 21.20: Ajana Ye borı• haberleri. 21,-
30: RMiyo o~~•trası ~ hafif mwıilci. 

223 Khz. VARŞOVA 1345 m. 
20,ıS: Danı pllllan. - Muhtelif. 21,112: 

Senfonik stüdyo konseri. 2:1,50: Haheı"ler. 
22,12: Senfon:h J·.,nı,.rin devamı 23: Fö1ton 
23,15: Danı muaa.isi. 24: Musahabe. 

686 Kbz. BELGRA T, 437 m. 
21: Plik. 21,15: Zasrepkn nalı.:1en bir opera 

'\leya tiyatro t~mıili. 22,.45: PIAk. 23: Hal-er
ler. --.... Kalneh11ne konseri. Z4.10ı Dana p]" k
ları. 

ı75 Kh •. MOSKOVA, ı714: m. 
17,30: 1u..Jı..,l.e. 18,30: Galll lc:onaeri. 22: 

Ecn'"hi dilleri@ musahabe. 
832 Klız. MOSKOVA, (Stalin) ruı m. 
17; K11.rıtılc konser. 22,30: Dana muaikiai. 
823 Klız. Bü~reı 364 m. 
13 • 15 Gündüz ne4riyat.. 19: Hava r11.poru 

19,05: Radyo C'"~f"st,.aaı 20: IConf~r.1.nt 20,IS: 
Radyo orkeatraar. 21: Konferans. 21,lS: Ke-
man konııeri.. 21,45: Musaba.be. 22: ı·asanni 
(Mme Nina Avrclina.) 22,JOı Pl1k. 23: lla
berler. 23,~0: Kahv~hane konseri. 

545 Khz EUDAPEŞTE, 550 m. 
20.30: Mtt'lfıh .. he. 21: Budapefle Ju>nser or

l<eatraar. 22,50: Dans mwilı:iai, 23,35: keman 
konıeri, 24,15: Veres aiaan takımı. 

Mesut bir evleDme 
Ga-zetemiz muhan iı letiııden Faik 

Güneri Beyle Hurisec Harumm evlen
me merasimi dün Fatih belediye daırre
Mndc yapıhmttır. Meraftrıde matbuat 
mümessilleri ile ııicaret mabafi.line men
sup zevat ve Faik Güneri &yie Huri 
aer Hanımın aiieııi ve aıbrdqları bu
lwnm..,ı.-hr. Faik GGoeri Bey ab
doıı§nıula Huriser lıaıum ~ 
tebır* eıler, kendilerine $0RllllZ saadet 
ve elem.iz kıedeniz bir ha,at dileriz, 

EVLENME 
Tokati zade Emin Beyin kerimesi 

Mükerrem Hanımla Beyoğlu Maliye ta
hakkuk müfettişi mülkiye mezunların· 

dan Rahmi Beyin evlenme merasimi dün 
aktam Park Otel nlonlarmda icra edil
miş ve merasimde bir çok maliyeciler 
ve mü!kiyeliler hazır bıılunmuıtur. Ta
rafeyne saadetler temenni ederiz. 

Aınn umdeıi "MILLIYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERi: 
19,55: Ha herler. 20, Saat ayarı. 20: Mus Jaa. Türkiye için Hariç için 

be. 20,25: SaJzburl'tan nakiJ. 20.30: Straashurc L. K. L. K. 

5187 
• • • 

1. F. Satınalma Komisyo
nuııdan: 

İstanbul Kumandanlığı kı
taatı ile Gümüşsuyu Hasta
hanesinin ihtiyacı olan 16.360 
kilo Beyaz Peynir kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. halesi 29-8-934 çarşam
ba günü saat 15 ila 15,30 
dır. Taliplerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve münaka 
~aya iştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve te 
minat mektuplarile Fmdıl<lı
da Fırka Satmalma Komis
yonuna müracaatları. ( 46) 

(4658) 5065 

tan nakıller. R. Strausawı bir opereti 22: Mu- , 3 aylıiı • • • • • • • 4 - S -
aaba~. 22.15: Radyo piyeıi. 23,15: Pi&~. 23,45

1 

_ı~ :: • · • · • • · ı! 50 ~ = ı.-~~Dr. IHSAN SAMI 
1 Rusça haberler. ,__ . .;.· .;.·.;.·.;..·-·-·-------·· Tifo ve Para tifo Aşısı 

230 Knz. LOKSEMBURG, 1304 m. Gelen nrak seri •erilmez.- Müddeti 
Feleıru_ -k ak4amı. 21,40: Keman konıeri. seçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete •• Tifo. v_e Par~t.ifo hıstıhklarına tutulmı- ı 

22: Kan,ık musilc:i. 23: Kem.an lı.onseri . 23,25: matbaaya ait itler içia müdiriyete müra· mok JÇlD tesırı çok kıl•ı muafiyeci pek 
Dana pl~kla.rr. caat edilir. Gaxetemiz ili.nların m .. 'uJiye- emin bir aşıdır. her eczane ve Ecza de· 

Klu. ROMA 4Zı m.: tini kabul etmez. polarında bulunur. , 1 562> 
21,45 Santurellina isimli Üç perdelik He"•· _il ___________ .. 

nin opereti. 4794 

Wı illi)'et'in romanı: 54 - Düne kadar on param yok. 
Elmaslarımı satıp mahkemelere 
rÜfv.et verdim. Diyip duruyordu. 
Şimdi nerden çıkb bu altınlar? 

iftira ediyorlar. 
Tahkikati b._.ka yoldan tuttular 

ve iki gecelik bir hapislikten son· 
ra çocuğu bıraktılar. 

Hanım bu fırsatı kaçırmadı. San-ı 
saros ta oyunu~u oynamıftı.Haklıyı 
alınca çartıya doğru gitti. Ve ar
ka :ım. döne döne bağırıyordu: 

- Ben hükUmata gideyim de •• 
aize gösteririm! 

D'~kancının yanma gitti ve ağ
lıyarak herkesin önünde tik.ayet 
etti: 

- Hannn beni Ratit efendiye 
öldürünceye kadar dövdürdü. Ben 
artık orada durmam. Bütün kom
tular gördüler. 
Dükkancı Sansar<nu alınca Müd

deiumumiye götürdü. Şahitler din
lendi. Zabıtlar yapıldı, fakat evra
kı vilayete gönderildi. Bu i~ diva
nıharp karışırmı,. 

Sansaros ta Bezaz Nuri efendi
nin ma ~azasına kapılandı. Geceleri 
evde yatıyor, gündüzleri mağaza 
da çalısıyordu. Kendisini sevdirdi
ği için Haklıya da Nuri efendinin 
bo• ahırında bir yer bulmuttu. 

iki gün sonra Müdürün hanımı 
Avukat Ratit efendi ile sözlettik-

• 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
leri gibi vilayete gitmeğe hazırlan· 
~ı- Y ayl~ a~ba kapının önüne ge
Jmce evın 1çinde bir kızılca kıya· 
mettir koptu. 

- K~ular !. KOtnfU]ar ! ca,. 

buk yetitin, evimi wymu,lar ! Ne
yim var neyim yok hepgini almıt
lar ! 

KoDtfUlar sokağa Üfiiftiiler. 
- Ne var? Ne olmut? 
Müdürün hanımı entarinin etek

lerini söylememekle beraber hay
kırıyordu: 

- Elınaslarmu, takı altınlarımı, 
neyimi, hepsini çalmJflar ! 

- Hanını! Hannn ! Ortaya laf 
atına! Çalmıflar demekle koD1fU)a. 
ra mı taf atmak istiyorauıı? 

- Size demedim ayol! 
- Kimden fÜplıen varsa acık 

söyle, uluorta çirkef atma! • 
Sokağı dolduran konu komfll 

fnıltılara batlacb : 
- Ha.ydan gelen huya gider! 
- O kadar elmas, takıyı babası-

nın evinden mi getirdi eanki? 

- Kimbilir ne oyunu var. 
- Ebenin kızı &firllllf olmasın. 

Malfun a! Avukat Ratit efendi iti 
zabıtaya haber vennitti. Ortaya 
füpheli bir adam koymak gerekti. 
Müdürün hanımı ile Ratit efendi 
bunu buldular: Ali çocuk! 

Jandarmalar Sansarosu dükkan· 
dan yakalayınca Müddeiumumiliğe 
da.ya.ddar. Sansaros ımuum bir ta
vır takmmıfb. Bezaz Nuri efendi 
Smısarosu himaye için pefini bı
rakmıyordu. Samaros her ~yi in
kar etti. Ağle.dı. Sızladı. Bir aralık 
yalandan intihara kalkqtı. 

Zabıta, adliye ve herkes içten i
çe hükümlerini veıım.lerdi: 

Bu iti AH çocuk yapmadı. Da
yak meselesinden ötürü çocuk hem 
evden batkasına kaçtı, hem Ratit 
efendiyi dava etti ya.. Dütündüler 
t-..mdılar, zavallı çocuğa bu 
iftirayı ettiler. Bununla be
raber Sa.nsarosa da ihtiyat 
dayağı tamadılar değil, attı
lar, hem ötesini berisini çürütecek 
derecede döğdüler. Bir türlü söz a
lamayınca herkesin Sansaros lehin
deki kamı.ati ve hükmü katmerlen
di: Aali çocuk masumdur. Onlar 

Sansaros hükumet dairesinden 
çıkar çıkmaz doğru Nuri efendinin 
dükkaruna gitti. Komtu dükkancı
ların hepsi yüksek sesle çocuğa acı
yorlar ve haksız dayak yediği için 
tatlı sözlerle teselli ediyorlardı. 

Nuri efendi yumutak bir eesle: 
- Hadi, dedi. Eve git yat, biraz 

rahat et. Kemikleri ağrıyan Sansa
ros kö,eyi saparken vilayet yolun
dan gelen bir yaylı arabanın teker
lek seslerini ititti. Bakması ile ,buz 
gi·bi donması bir oldu. Arbanın i
çinde çarf'lflı kadın, kendi kadar 
bir çocuk ve bir adam vardı. San
saro• boğuluyorum sandı. B:rden
bire kendini topladı v-e bir açık ka
pının içine adım atarak sırtını dön
dü. 

Arabadkiler yakası kalkık palto
hı mubassırla kansı ve Sansarosun 
adını ilk hırsıza çıkaran çocuğu i
di! 

Bu hınzırların burada ne itleri 
vardı? Gerçi tatil mevsimi idi a
ma, ta hul'alara kadar niçin gel
bitlerdi? Bunlar neı>'İne gerek? O 
timdi arabadakilerin de kendisini 1 
görüp görmediklerini dü,ünüyor ve I 
asıl bundan korkuyordu 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
lST ANBUL ACENT ALICl 

Liman Han, Tele/on: 22925. 

Trabzon yolu 
D ı vapuru 19 

Um UplDBr Ağustos 
PAZAR eünü saat 20 de Galata 
nhtnnmdan kalkacak. Gidişte Zon· 
ıı;uldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Gireooıı, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönqte 
hanlara ilaveten Of, ve Sünneeeye 
u~ay,....ı..t,.. (1939) 

Hilaliahmer Hastabakıcı Hemşireler 
ektebi Müdürlüğünden: 

Genç kızlarımıza ıerefli, emniyetli bir istikbal hazırlıyan mektebünize talebe 
kayit ve kabul muamelesine ba§lamru§tır-

Kabul ıartları : 
1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 
2 - Yaşı (18) den aşağı (30) dan yukarı olmamak 
3 - Orta tahsili ikmal etmİf olmalı: 
4 - Evli olmamak (evvelce evlcnmiı ve aynlmı§ iae çocuğu bulunmamak). 
S - Mektebi terkettiği veyahut be§ senelik mecburi himıeti ikmal ebneden e'1 

ve! mesleği terkeltiği veya çıkarıldığı takdirde mektep masrafını ödeyeceğine dair 
noterden musaddak bir kefaletname vermek. 

6 - Sıhhati tam olmak ve boyu (1, 52) den "§ağı olmamak. (Tıbbi muayene 
mektepte yapılacaktır.) 

Mektep Hiliıliahmer cemiyetinin malı olup ı.hsil müddeti Hı:i sene altı aydır• 
Talebelerin iskiın iaşe, ilbas ve tedrisatı tamamen Hil.iliahmer cemiyeti tarafmdall 
temin edildiği gibi aylık cepbarçlığı da verilir. 

Mektebe girmek istiyenlerin 15 eylül 1934 tarihne kadar cumadan maada 
her gÜn lstanbulda Akıarayda Haseki caddesinde mektep idaresine müracaatları 
ilan olunur. (1548) 

Araba geldi geçti. Eğer gör~eler
di durup inerler ve kulağından ya
kalayınca hükfunete götürürlerdi. 
içine biraz ferah geldi.KC)fa kota 
eve gitti. Nuri Efendinin hanımı 
avluya kurumak için tarha.ne seri
yor ve bir koıntu ipliğe bamye di
ziyordu. Hanımına rahat edeceğini 
söyledi. Kadın Sanıarosun karnını 
doyurdu ve rahat etmesini ayrıca 
söyledi. 

Fakat Sanaaroa rahat edemedi. 
Uyuyamadı. Mubassırın hayali gö:ı: 
!erinin önünden gitmiyordu. Hay
di bugün görmedi. Bunun yarım, 
öbürgünü yolmmydu ! Mektepler a
çılmcıya kadar ne yapacaktı? Çar
•ının ortasındaki dükkanda durduk 
ça elbette birgün görülecekti. Nu
ri Efendinin davan ineği yoktu ki, 
çobanlık bahanesi ile erkenden 
dağlara çıksın ve geç gelsin. 

O gece sabaha kadar sağma so
luna döndü. Sabah olunca daha bü 
yük bir korkuya düftÜ. Dükkana 
erden gitmek lazımdı. 

Yalandan hastalandı. Hannnına 
dayaktan belinin çok sancıdığını 
söyledi. Hanımı biraz rakı kaynat
tı, koca bir bez sıcak rakıya batır
dı üıotüne bol 'karab"ıber serpti ve 
kuşak gibi çocuğun beline sardı. 

- Sen yat, bir yere gitme. Ben 
Efendi ağana söylerim • 

Nuri Efendi hastalığı haklı bul· 
du. Yarma kadar kalkmasın diye 
tenbih dti. 

Düklı andan öğle yemeğine ııeliıı 
ce sofada kurulan sofranın basırıs 
çöktü. Sanaaroaun yattığı k:riçiilı 
sandrk odaunın kapıaı aralıkb. pı· 
tanda konutulanlan ifidiyordu. 

Nuri Efendi bir aralık kansınıa: 
- Haberin var mı? dedi. Mubıa• 

sır Giller dün buraya gelıuİller• 
Mektepler azat olduğu için kız kıar· 
deşini görmeğe gelmit- Karısı~~ 
çocuğunu da getirmif. Akf&ID üstıl 
şunlara bir ~ geldine gidiver. 

Sanıarosun yüreği hop etti. 
- Kadını yine siakamı ? 
- Çarşaf altından belli olmıYo.f· 

Ama oğlu epi büyümüf. Kendi~~
nin aylığı da artınıf. Öğle yemegı
ne buraya çağıracaktım. Özür dile· 
di- 1 

S .. -· ._ _ - ge e ansarosun yuregı oogazına 
yazdı. 

ıı· Bu Sansarosun hayabnda en 
mulroaz en unutulmaz bir iztirıaP 
günü oldu. 

Artık bu kasabada b'r dakİ~~ 
barınmağa imkan yoktu. B!r ~ö~J. 
lüp belli olursa işinin bittiğı gurı e· 
Bu sefer bütün kasabalı hücull'I 

11 
derdi. Aldanr1ıklarından doil" 
katmerli bir hınç ile saldırırdı. 

- Bitmedi-



n 

SeYi..ıi bir artist 

Rosine 
Dere ani 

Lac Aux Dame filminde 
kendisine büyük bir ıöh-

ret temin eden 
bu kadının hayah nedir? 
. Roaine Derean ! Yeni ve sevim· 

lı. bir Fransız artiııtidir. Buna ye
:• dernek bilmem ne dereceye ka-

ar doğru? Çünkü R09ine timdi • 
)"e kadar bir çok filmler çeviıımit 
Fe hepainde muvaffak olmuftur. 
D akat en son çevirdiği Lac aux 
aıne filmi ciciden güzeldir. Bu • 

?ada Simone Simon ile beraber 
kaY'nanııt ve herkesin nazarı dik. 

tini üzerine toplamıftır. Bu iti· 
~rla Roaine yeni bir töhret haya.
ına gİrflnİf demektir. 

Roaine na.ad bir kızdır? 
Sinema yapmak ve methur ol • 

llıak için elbette güzel olmak la • 
211lı.dır. Rosine de bu'IUDl için bit • 
tabi Çok güzel ve enfes bir kızdır. 

Rosİ'llenin yüzünde ilk göze çar· 
ilan tey gözleri ile ağzıdır. 
. Evet bu sevimli artiatin gözle

tıt" harikuJade güzeldir. Ve büyük
~r. Dikkat ederseniz görürısünüz 

ki hu gözler her zaman sanki bir 
f~y~ fazla hayret edip h! açılmq 
ıııbı dururlar •• 
b Rohıine'in iri gözleri vardır. Ve 

d~ gözlcrile herkesi celbetmekte· 
il\ 

Y11. ağzı? 
I Ağzı bilb11.11a enfestir. Dudak· 
trı .ne kaim ne incedir. Fakat c;,.. 
e hır ağız ki tebessümü unutmuf
~· Dalgındır. Gülmesini bilmez, 

1 .. az.an gülecek olur. Fakat bu gü • 
_uş ıplerini çekerek ağzını açtırdı· 
~ınız bir kuklanın gülütüne çok 
.~n~er. içten gelen bir gülüt de-
ıııldır A "I L!- "l"d" F . · g ayan ....- gu u"'ur. e-
c~.hir gültiftür. Acaba bu kadın 
boyle gülm sini unutacak, her te
Ye hayret edccelı: kadar hayatında 
nelel' çekti bu kadın ? 

Bu sualin cevabı uzundur. Ve 
Çok bazı· -'-' Ç"nkü' R . ,. nU'lr. u osı.ne m 
haştlldan bir çok maceralar geç· 
llı.İ.~tir. 

Şairler derler ki her çocuk doğ
duğu zaman beıiğinin etrafına İ· 
Yİ perilerle fena periler toplanır ... 
lier biri b ir §eY temenni eder. 1-
Yiler güzel olacaksın, iyi olacak· 
f n , zengin olacaksın filin der· 
er .••• 

Fenalar rahat yüzü görmiye
~eksin, paranı yiyemiyecekıııin ! Has 
l alanacaksm gibi temenniılerde bu
Unurlar ... Ve çocuğun bütün ha
~at·. ın programı çizilir. Acaba 
il. 0sı e periler neler söylediler?. 

Undan yirmi sene evvel dünya. 
Ya geldi. Annesi Y ane Exiane 
t?k t'Üzel, çek genç, çok meşhur 
ır artisti. T iyatroda oynardı, film 

Çe\"İrirdi, şarkı söylerdi. 
~ 8'.ıhası hayatı çok severdi ... 

.. Vki.ne düşkündü, fakat en kü
t1:'k Vazifelerini bile ihmal eden 
kır adamdı. İtte daha Rosine bir 
d aç aylık i en annesi bu adam· 
d~n anılma davasraçtı. Rosine 

1.
0 rt Yaşına gelince annesi onu pan 

g
1
Y0 naya gönderdi "Dört yaşında 

ı; ~e Yatısı mektebine ... Ne kadar 
b a · k. ... , diyeceksiniz. Rosine'e 

11 Unun aebebini sorarsanız: "An. 
e~ı:rı çok fazla gençti. Fevkalade 
d Uıeldi, etrafında bi .. çok arka
f::ı'arı, tanıdıkları vardı. Benimle 
lı a ıne§gul olamazdı. 12 sene 
laep ııece yatısı mekteplerinde do
k §tıın ... Sabahleyin altıda kal
,1~~ııtı. Kiliseye giderdim, sonra 
l>İ'fı a gelirdim teneffüslerde hep 
dı "no çahrdım. Hiç oynamaz. 
.4.~' 1-Ie'.e bebek hiç oynamadım. 
kı ~~ınlan dokuzda yatardım, sı • 
kon ır disipline tabtdim... "Hızlı 

Z~ınak ayıptır.,, 
lerd' ıhniınize böyle yerleştirmi! • 
ğiın '· ilk defa sesli film çevirdi. 
ha. Zanıan hızlı konuşmam hatta 

gırnı . . k d !trd anı ıcap ettı, ne a ar şa-
ta. ıı:rı... Ne kadar güçlük çektim 

•avvu d . . . '> r e er nll'sınız . 
'( a Annem hayattan çdk çekmişti. 
oıu'anıanın hele genç ve güzel 

ilca kd .. ile ka Yaşamanın ne il: .ar .guç, 
ııu . ~ar zor olduğunu bılırdı. 0-
ıırt •çın beui de hayata karşı ha
kenanıak istedi. Daha çok küçük· 
biit" bayatın bütün çirkinliklerini, 

~~ tehlikelerini biliyordum. 
retle ır. gün bütün çocuklar hay· 
li" ı .şı~en. karnıma bakıyorlardı. 
liğj' ' 1 nı bır kenara çektim anne· 
tıro.~ eıe d;~ek olduğunu anlat
'iıld, u lı~d ıse bütün mektebe ya
'<ıllr~ BC.·1 .?~. kovdular. O günden 
olro. husLutun gülmez oynamaz 
dıın ll~luın. Ben hiç çocuk olma
ıe,,: J-:la;atı bilmemezlikten gelen 

•ncı n · h' 1-I eşeyı ıç tatmadım ... 
dit dr za?Jan karşıma'a beni teb- ı 

e en bır hayat ::~.lu~ı:nu bilir· 

·GÜZELLİK İf[J\S MI ETTi ? 

• 

.... 
... 

Sinemada 
Yeni moda! 

Sinema artistleri hıuuai hayatla· 
rında na81.l giyin · ·ler. Bunu bir çok 
kimseler çok meralr ederler. itte si· 
ze bu kJif"lerle sinana artistlerinin 
giydikleri .)'OJI elbiselerinden birkaç 
niimune göateriyorwı. 

d~.Her~~~~·~~,--~~~,~-~~~--a-r~Q-.-k-~S~l~n-e_m_a-~H;a~b~e~r~B~e~r~D~~==,~=~~~ 
ğini bilirdim. Bu üzerimde büyük ___ _;lr':ı._.:.,_,...:_ ______________________ -:-------:-
bir yüktü bunun altından hali ------ ,. 1 [ 
kendimi kurtaramadım. E k · · k k 1 •İr olmu• ve bütün artistlerin haf- ıMichy Mouse'i tanımıyor ar n şı gıyınen er e 1,.1 h h d M'-'-

Tiyatro hayatı banagöre ya. k ta '," .. arı. e:ınen emen yarı ya.r. 1Y. a Rusyda timdiye ka a~ """ey Hollywood'un en şı giyinen er- ı .+ B d al kü k ) Pılmış bir •ey de<nldi. Aklımdan inc.ırı mı ... ır. un an Y nız çu Mouse'in biç bir filmi gösterime-
• .,. lreği William Powell' dir. Şıklık · Sh' 1 T 1 · · t d 

bir bir zaman sa•hneye çrkacag" ımı ar: .• ısl ır ey emp e ıstısna et .. • mi•tir. Onun için ora a Mickey'i 
"T kıalı diye anılmaktadır. Bu taht • k ı d Be d J b b Y geçirmemi""im. Dikiş aikmeg" h 1 e er. f Yatın a 0 an u u- k' tanımaz Fakat Mi-'yı' her ... tan inmeınek için vaktir miı im ··k ld F F'l ·ı · b' ıınse · y-batlamıştık. Bir ak•am annem e- yu yı ız ox 1 m ı e yenı ır , M' d tıpk M' k 

• bir kısmım mağazalar.-!a ve terzi k t t · tm" b ft lıg" 1 ı<es tanır... ıta a ı • lC ey timden tuttu : on ura nnza e ış ve a a ld 
leıde geçirmektedir. Şrk gezmek 2,250 franktan lS,OOO franka çıkar gibi fe'Il., ~ üren kordelalar ,çe • 

- Bu akşam Comedie des i~in çok zaman sarfetı.ı;;ını svyli • tılmıttır. Bu bütün &!ıtİstler ara • vırmdctedır. Yalnız Mıckey den 
Champs · Elysees'ye beraber gi- Y<'D dostlarına: sında bir rekor teJkil etmektedir. biıaz farkı vardır. Çiınl..i.ı biraz si· 
delim. Harry Baur "Büyük Pat- - Ne yapayım, dem,ki . ..,dir, er- tle ·· ft--~L tad 
ron,, u oynuyacak... Eskiden o- kekler arasında şıklık kralı olmak Maurice Chevalier ::;aae ugr~d l f:~1· . 
nunla beraber oynamıştık. Senin ve tutunmak çok zor. Çôlnku bü - l • ? Şen U 1 mı 
küçüklüg"ünu" bilir. Şimdi seni gör- tu· n erkekler hep ayni •ekilde giyi ev enıyor mu , Şe d I" 

' Jeanette Mac Donald ' n u se ne şaşırır, dedi. nİJorlar, aralarında tenı<-\yüz et- Maurice Chevalier ile Kay . · t' (Şe 
isminde bir film çevınnıt ır. n 

Antrakt' da Harry Baur ya- ınek çok mütkül . Halbuki kadın· Francis'in yakında evlenecekleri dul) bir valsin ismidir. Jeanette bu 
ıd . b · .. .. "B lar öyle mi ya? Dünyada kaç ka • h b · · lmn~• f-'--t h" nımıza ge ı em gorunce: u- a erı tayı o ...,..ur. .....,.. sa ı • valsı· oynarken mavi bir elbiae giy 

nun gibi· bir kafası olur da İnsan d,ıı varsa 0 kadar çeşit t~ elbise var den evlenecekler mi? ... Yoksa iki 
sinema yapmazdı,, dedi. Annem demektir. Şu halde erke:Cler hem • l miştir. Çünkü daha üç Yatında 

· 1 · d ıklıkl 'l artist üzerine nazarı dikkati ce • h'J d ı h' 'd -- L_e 'lk ıkt de "Onda sinema için lazım olan cır,s erı aırasın a ş atı ı e na • p 1 a e p ıe e "'1llil ye ı · ç ı-
d 'kk · lb ek · · k d ebtmek için yapılan bir reklamı d ş Dul al hiç bir şey yok,, diye cevap ver· zarı ı atı ce etm ıçm -a ın· ğı zaman a en v sini oyııa 

di. Harry Baur da "Ben meşgul 1-.rdan daha çok kendil~ri ile uğ. mı? ... işin içyüzünü kimse bilmi. mıf imiş ve üzerinde o zaman mo. 
1 dedi. ı·a•mak meoburiyetindeo:rler. yo11. · b' lb" o urum,, · ' vı ır e ıse varmıt. 

Sekiz gün sonra beni Duvivier- Hollyvood ve buhran Yorgunluğa karşı K"t" h • · t 
nin karşısına götürdüler. Şöyle bir Bütün dünyayı kasıp kavuran Herkesin bir dinlenme tarzı U up anecı artıs 
baktı. Hiç beğenmedi. Amma o a- buhrandan Hollwood da mütees- var Gertrude Michael çok yoı1gua Viktor Y ory aktör olmazdan ev 
ralrk elinde hiç kimse yoktu. Is- ......................................................... - old~ğu azmanlar bir müzikin no • vel toförlük etmİf, boksör, güref· 
ter istemez angaje etti. "Üç mel'. de nazarı dikkati celbettim. talarmı okurmuş.. Nota okumak çi olmuş, timdi bot zamanlarında 
un ceırtilınen,, i çevirmek için Fa- "Kadınlar gülü,, nde meşhur kadar yorgunluğunu alan hiç bir tiir yazıyormUf, yahut ta Kalifor • 

·~ti· olclum diyebilirim. Şimdi "Metr 
sa gı. m. k B" . d "l niyada açtıg~ı kütüphaneye gidip Ondan ıon:n b~ on film da- Bal!>ek ile :kocası,, ve "Küçük ej- şey yo muş... ıraz garıp eı;ı 

ı d · f' h · · · · mı'? okuyormuf. ha çevirdim en çok " ki netice,, er mısa ır anesı,, n\ çevırıyorum. . • 

Hollgvood'da 
Güzellik 
T elekkisi ne dir? 

Hollyvood sar1'ıu, kumral, esmeıo 
her renkte her çefİtten güzel kız. 
larm toplandıkları yerdir. Fakat 
bunlam çoğu ismi hütün sinema a.. 
lemine yayılan kimseler değildir. 
En güzel kızlar ya figüran yahut
ta girls denilen dansözlerdir. Peki 
bunlar niçin bu kadar güzel olmala 
rma rağmen yıldız mertebesine yük 
aelemiyorlar? iyi oynamıyorlar da 
onun için mi? .. iyi oynaYJP oyna
madıkları bilinmez ki, bu husmta 
bir fikir yürütülebilsin... 1 Çünkü 
•imdiye kadar onlara kendi kabili. 
yetlerini ortaya koyacak ufacık ol· 
aun bir tecrübe filmi yaptırılmamrf 
tır .. Peki neden?. Çünkü timdi her
kes güzellikten ziyade Sex-apeal 
denilen teYİ arıyormu' ve ekseriya 
çok güzel olanlar da bu yokmuş ta 
ondan .. 

Bütün yıldızların arıumda kusur· 
suz, fevkalade güze.J ol~ hemen 
hemen yok gi.bidir. Miran Hopkina 
"güzel çirkin,, ismi le maruftur; ve 
hakikaten de Miriam ne güzel ne 
de çirkindir. Fakat onda öyle bir 
teY vardır ki, herkese kendini be
ğendirir. Amerikalıların en büyüli 
bir yıldız en yüksek bir artist t-e
lakki ettikleri Kleopatra filminin 
kahramanı Claudette Colbert gaze
tecilerle olan bir mülakabnda ken
disi bile: "Ben çirkinim,, dememi, 
miydi? .• 

Greta Garbo güzelden ziyadd 
çirkin Sylvia Sidney güzelden ziya
de ,irin değiller mi?. 
Amerikanın en güzel artisti ola. 

rak telakki edilen Carole Lombard 
çocukken filhakika çok güzelmit 
fakat bir otomobil kazası yüzünün 
sol tarafında öyle büyük bir iz bı
rakmqtır ki, bu onun sade güzelli
ğini bomıakla kalmıyor. Adeta çil'o 
kinle,tiriyor; Norma Schearer'e ge 
lince bu arti!>I: gençken çirkin de
ınecelı: çirkinlerdenmİf, d;tleri biri. 
biri üstüne çıkmıf gözleri f&fl ba· 
caklan biçimsiz bir kızmıf. Di~i 
aitlerini düzeltmİf, kendisi ayna. 
nm brpsmda doğru bakacağım di 
ye uğrafa uğr&fa gözlerini düzelt. 
mİf.. Yalııa ha.cakları düzeleme
nıif ama artık o kadar kusur Kadı 
lnzmda da bulwıur, şimdi Norma 
bir güzellik timsalidir . 

Doktor M4rlm dört kızı filmile 
parlıyan, Morning Glory ile i:;m"ni 
bütün dünyaya tanıtan günün yıldı. 
zı Katlıarin, Hepbum çirkini kle
rini tahfif etıneğe uğra,acağma bi
lakis onları büsbütün göze çarptır· 
mağa uğra,ır. Fazla genit burun 
delikleri ince dudaklı kocaman a· 
ğızı, garip gülütü onu diğer artist. 
lerden ayırır ayrı b ir fahsiyet verir, 
berkesin nazari dikkatini celp eder, 
bu hususiyeti "Doktor Marfın dört 
kızı,, filminde olduğu gibi Joan 
Bennett gibi esmer ve aarişın iki 
büyük artistin kusursuz güzellik!& 
r' n i gölgede bırakacak kadar k cn· 
disini görenler üzerinde tesir ya-
->ar .. 

Erkek artistler için de bu böyle 
dir. Şimdiki yıldrzlarm içinde bir 
Rudolf Valantino'ya rastlanamaz .. 

Gary Cooper, Clark Gable, Spen 
cer Tracy, George Raft, Cari Bris. 
son .. Hiz biri güzel değildir. Fakal 
herkesin sevdiği beğendiği artist
lerdir. 

Şu ba.klegüzellik iflas etti diyebi. 
liriz. 

Şimdi Hollywood' da güzel değil, 
belki cazibeli artist aranıyor. O • 
nun için kukla gibi güzel olan ar
tistlere figüııanlık yapmak düşü • 
yor. 

Güzellerin içinde kuzt•rsuz bir 
güzel Jeannette Mac Donald var. 
dır. O da nasıl olmUf ta sinema 
sahasında muvaffakıyet kazan • 
ıruştır. Filhakika Jannette tıpkı 
bir tat bebek gibidir. Gülüfiiııde, 
f&rlcılarında ufacık bir sev' ilik 
yoktur. Y almz sinema perdesi onu 
cazip yapmıftır. 

Geriye ne kalıyor. Şu artiat ve
ya bu artist .. 

Mesela Glark Gable ! .. 
Hollywood' da yüzlerce genç ve gil 

zel erkek iş bulamazken Gable'ı 
hu kadar! yükselten kuYVet nedir? 

Bu bir sır! .. Buna Sex-appeal 
diyorlar. Fakat •imdi Amerikada 
Sex-appeal de iflas etti. Kimse 
buna itibar etıth'fC•• 

Bu iflas şüphesiz yeni yeni ar
tistleri ön plana atacaktır. Bunla
rın bebek gibi, vücudu, çehr6.'1 ve 
azaları mütenasiptir. Bu sinema 
aleminde bir inkilaptır. Birinciler 
sabadan çekiliyor ve yerlerine i • 
kinciler geçiyor. Nereye gidiyo • 
ruz? Mamafih filmde çok güzel 
kızları ve erkekleri de görmek bi
zim için ayrıca bir zevk olacaktır. 
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Dil kurultayı 
Yarın toplanıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
oarayına giderek lbrahinı Necmi Bey. 
le gôrüşmü~tür. 

Kurultaya iftirak edecek 
memurlar 

Y ann açılacak olan İkinci Dil Ku
naltayma ittirak edecek resmi deva,. 
ir, huıusi ve reami mües.aeaeler ve Be
lediye memur1armm içtimalar de • 
vam ettiği müddetçe mezun addedil • 
me&i takarrür etmittir. 

Kurultaya nasıl girilecek 
T. D. T. C. Umumi Katipliğinden: 

ikinci Türk Dili KuTultayuıa gelecek 
olanlar Dolmabahçe sarayının -at 
kulesi önündeki kapumdan girecek
lerdir. Ellerinde beyaz, yefil ve pem
be renkte kart olanlar sarayın Ön •oı· 
fonunda kırmv<ı ve .an renkte kart 

' • al olanlar Ja büyük mu<Utm & onunda 
yer alacaklardır. On aalonun alabile
ecii kadar kart verilmİ§ olduğundan 
yeniden kart almak, yahut kartmm 
nevini değlftinnelı üzere müracaat ..
dilmeme&i rica olunUT. 

DUnkU toplantı 
T. D. T. C. Umumi Katipliğinden: 

Türk Dilı Tetkik Cemiyeti Umumi 
Merkez Heyeti ve Merkez bürosu bu
giin Umumi Ki.tip lbrahinı Necıni Be
yin rei&liği altında Çanakkale Meb": 
au Ahmet Cevat, Ordu Mebu.u Alı 
Canip, Allaar..y Mebusu Be~im .~ta • 
lay Mü:ri\eler müdürü Hamıt Zübeyr, 
or:a tedrisat umum müdürü Hasan 
Ali Konya mebusu Naim Hazım, pro
fesÖr Dr. Saim Ali beylerden mürek
kep olarak toplanmış, tezlerin tetki
ki ile geç vakte kadar meşgul olmut
tur. 

Toplantıda Buna Mebusu Fuat 
Beyefendi ile Breılav üniveTSitesi .Tür
kiyat Müdcrri•i Profesör Dr. Gıese, 
S vv,..t 1Jim akademisi azasından pro
f....,;)r M. Sam<>yloviç, PI'Of'e&Ör M . Me
ııaninof ve Al!~ Martayyan Bey hazır 
bulunm~lardır. 

l ı ı itaya iştirak edecekler 
T. D. T. C. Umumi Katipliğinden 
1 - 18 Ağuttos cumartesi günü .-

14 de Dolmabııhçe Sarayında toplana· 
.,..... ilÖncİ eni kuntltayma lua olarak iı
tmrk etmek üz...,, müracaat etmi§ olan
lann ıon liotesi §UM : 

Ahmet Cevat, Mudihittin Adil, Etem 
Akif Naim Hazım, Ferit, Ooman N..;, 

• F arzıİ Ahmet, Y unvs KAmn, Mustala, 
Hüanü, Ömer ASllJl, Sadıık ~n, 
Abdi Tayyip, Şetti, Sıtkı, Sım, Faik, 
Nahit, Muharrem, Bedri, Velıap, Şerer, 
Şerafelılin, Huiüğ, Kunn, Üınad Y e.v,.. 
Mitlıat, Ahmet Kutsi, Avni C-, Hiai. 
Hü""yin Avni, Ahmet, Necôp, Galıp 
Bahtiyar, Fan*i, Samih. Feridwı, A
•nn, Md<ki Hôl<met, Fikri, Tevfik, Mu
lıan<m Naili, Yusuf Ziya, Reşat Yılmaz 
Beyler, s..;...., Rahat H~ .. 

2 - Kurultaya dônleytca olarak ifö· 
ral< etmek üzere müracaat edenlerin ıon 
listesi yudur : 
Nevzat Müeyyet Hanım, Mahmure H., 
Tah~, Pemev, Halil, Hamdi, Bq<r, 

Fahr~yc lmı.ail H., Ali Galip, ühtü, Sabri, 
Fduni, Sıtla, Nigar h., Şeref Tevfik h., 
Süheyla H., Şadiye H., Saniye H., Sü· 
reyya H., Piraye H., Nazan H., Girizan 
H., Nermin H., Meliha H., Mualla H., 
Bedriye H., Nabahat H., Bedriye H., 
S.rn, Avni, Ihsan H., Lütfiye Saiitı 
H., Suat H., Avnô, O.man, Naifte H., 
}dal H., Bedriye H., Müze.'ıhcr H., 
Nafia H Tevhide H., Saide H., Nezilıe 
H., Men~ure H., Resmiye H., Saliha 
Tahı!n H., Vehbi, Feride H., Kutsiye 
H., Ali Rıza, Tuman, Rasim, Tevfik, 
MiikerTem Zeki H., Fevziye Kiımıil H., 
Radiye K8mi1 H., Ahmet Selami, Me
lek H., Kemal, Srdıka H., Harika H., 
Feri dun, Muzaffer H., Melek H., Le
man H., Mualla h., Süheyla hamın, 
MulcadcleT H., Ncsrm H., Sabahat H., 
Nevin H., Güzin H., Sabahat H., Seher 
H., Mdalıat H., Zehra H., Ahmet, Mus
tala, Cema.t, Adil Demir, Nuıi. Ad.il, 
Naci Alô Beyler Vedia H., Servet Bey, 
Leman Feridun Hamm. 

3 - Davetiye kartlan cuma günü öğ 
leden •onra ve kurultay günleri aabah 
ondan iıtiharen Dolınahehçede .mıli sa· 
raylar müdürlüğünde davetiye dağıtma 
meı kezinden alınahilir. 

4 - Halk evlerinin mümessilleri ile 
lıtanhul ve vilayetler matbuat mümes
siileri adlarına ya:zıılı kartlıan aene aynı 
merkezden alacaklardır. 

Halk dinleyecek 
lstanbul belediyeıinden: 
Dil Kurultayının müzakereelrini 

oulıterem halkımızın Taksim, Beya
ııt meydanlarile Fatih parkında ve 
r epehaşı Belediye bırlıçe.cıde vücuda 

getirilmq olan hoparlör tesisatından 
dinliy«ekleri ili.n olunur. 

Bugünkü spor 
hareketleri 

(Başı 1 inci sahifede) 
kesirden duet edilmittir. 

Heybelidada deniz ve yÜ:ııme 
yarr,ları 

Adalan Güzelle:rtinne cemiyeti ta
almdan bu;rün içftı Heybeliadada Sa
dık Bey plajrnda deniz ve yillnıe mÜ· 
ıa:ba!<alaı-ı tertip edilmiftir. 

Geçen cuma gene cemiyetin yaptı
ğı tenis müsabakaları büyük bir rağ
bet gônniiftü. Bugünkü demz müıa
bakalarmın da ayrÜ alaka ile takip e
dilecegine tüphe yoktur. 

Spor te§kilatınm da miiz.ahen.tile 
yaıpılan bu müsabakalar bütün ıwna
ti>rlere açıktır. 

Müsahdralar tonlardır: 
Saat 10 da yüzme, atlama ve ıu 

topu . Saat 10,30 da dôrtlül< ve birlik 
kilderle ve yalruz hannnlarla müptedi
lere mıııhsus küre!< yarrılan. Saat 11,30 
da Padel bot. Saat 15 te yelken yanş· 
lan. 

Hinden burgun 
Vasiyeti 

(Başı 1 inci sahifede) 
mamlanmrıtır. Maref!ll V on Hinclen
burg vasiyetnamesine yaptığı ilavede 
milli .uıyalistl:iğe ve Hitlcr hakkında 
teveccüh söstermektedir. 

BERLIN, 16 (A.A.) - Daily Te
legraph m~: 

Mareşal Hindeırbıqun, Almanya • 
yı M. Hitlere aıanet eden - arzu
sunu mıiibeyyiıı vasiyetname, dün •· 
ıam neırecHlmittir. 

Vaaiyetname , Alım.., milletine hi
tap etmektedir. S.- dikbıte f&YaD 
kısunl.., fWllarclor: 

"Almanyarun Sanbolü .,.e en kuv
vetli İrlinlıqri.lıı Reidısvehr olmalıdır. 
Devlet içerisinde gayri muntazam .öya. 
ıi idcişaftara karşr koyacak en büyük 
kuvvet ordudur. 

Etroılumzı oaran cofl<llD denizlerde, 
Alnımı imparatorluğu, gaırp kültüninün 
mesnedi olan ve Avrupayı kurtarmak 
için yafamaoı iktiza eden Almanya, 
bir kayadır.,, 

Vaoiyetı.menin M>DUDC!a da denili
yor ki: 

"Bayveki.lim, tarihi kıymeti haiz bir 
adım atmıı bulunlfY"'". Ve tarih, İrade· 
terimin ne lmclar yerinde olduğunu tak
dir edecd<ıtir .,, 

Daily T elegraplı mub..birinin zan
nettiğine göre, M. Hitler, nasyonal ...,.. 
yalist davaaında, iyi bir propaganda 
VMTlaa tqkıil eden bu vasiyetnamenin, 
iılaıunı reyiiım gününe kadar gecikt:ir
m& maksacfile, evvel emirde ııblıaıtini 
tesb;t ettİnnd< İstemiştir. 

OBERSALZBERG YUKARI 
BAVYERA, 16 (A.A.) - Baıvekil 
muavini Von Papeo, müteveffa reisi
cumhurun oğlu miralay Hindenburg 
namma Mareşııl H.indenburgwı V&iİyet· 
namesini ihtiva eden miilıürlü zarfı M. 
Hrtlere tevdi etmqıt:ir. 

Yon Papen, başvdıilin Alman ml
letine ,hitaben beyanoamesiaııi neşret
mektcdir. 

Beyannamenin lıirinci knrm Hin
denburgun 1919 da yazdığı vasiyetna
meyi ihtiva etmektedir. 

Hlndenburg, bu vasiyetnameeincle, 
harbi ve oon felaketi takip eden müf. 
rit nevmi.tlikten p!<ayet ed<rdı, 19 un
eu &6nn karanlık günlerinden aoııra 
dırvalanrun lrutsiliğine inanan kimsele
rin yeni v..tam, umumi menfaat çerçe
vesi içinde ferdin seri>est irrki13fı esa
nna müstenit olarak nasıl l<urııkddmmı 
hatırla1malrta ve: 

"Bugün ayni yolu t*ip etmeliyiz.,, 
demektedir. 

"Ha..s ..., İnsan medeniyetinin p~ 
9"i< e&erlerine mcdı:ez olan ~ 
tarihi vazifesine olan İmmılnl muha
faza ettiği müddetçe ölemez. lyi Al
manlar, yeni fikiırıleri eski zamanların 
hazineleri ile mezcdmeğe her halde 
muvaffak olacaklaır'Chr.,, 

Hind....ı,urg, siyasi ilıtirasmr dal
gasının bütün mukaddes an'aneleri 
mahvolmak teblil<eııine maruz bırakb • 
ğım görerek, bu dMgamıı geçeceğini 
kaydediyor ..., diyor ki: 

''B+aJ r • IDH21D iimiclini tı6tk.il etmiş 
olan ve vatanın ~ üzerine l<ur
muı olduğumuz oağJam kayanın tekrar 
zuhıırımu göreceğiz. Bu kaya , Alman 
.,.atamdır. 

Milli fikir ve milfi fUlJr .....ıet etıbği 
vakit yaptlan fedakarbldıır ve dökülen 
kan beyhude olmamış olacaktır • ., 

Hindeııburg, vasiyetnamesinin bu 
kmrunı Alman gençliğine itimat ve ü
mMlini beyan edereık bitirmektedir. 

Hindenburg, 1934 mayısmda yazıl. 
nıot olao ilııirıci lamncla, reü:icwnlıurlu
ğu ubtesine alnken yegiiıne endıiıesini.n 
miinkamim ve nevmit Alman milletini 
itimada değer bir hiriiğe götümıei< ol
duğunu ve rnll ti bu birliğin tahakku
kuna ve en iyi meziyetlerini tchar icl
r«k3 davet etmekten hali kalmadığını 
bildirmektedir. 

Hindenburg, zaaf anlarmda doğ-
muı olan teş:ki.latı eaasiye kanunu ile 
hı.,ı;c~· ~n(.> t §e4'.jınİn n:ıi.Hetin hakiki ihtj .. 
yaçLınna uymadığım görerek, bu fi:k. 
r •• u umumi bir hide geleceği vakti bek
liyor .ve milleti bu mım bulülüne ka
dar mevcudiyetini tehlikeye dü§Ünııe
den idare etmeği bir v=ife olarak te
lakki ediyordu. 

"Ordunun dahili siyaset mücadele
lerinden uzak ve vatanı müdafaaya a
made bir halde devletin bekçisi ve hü
kümd:i:n bir vautası olması icap ed.iyor
du ve böyle oldu.,, 

Hindc:nburg, yeni neııOlden ecdadma 
layik olduğunu isbaıt etmesini ve ıulh 
ve memleketin şerefi içıin her t")'i lru
daya amade bulımrrıasıru istiyor ve Al
man ordusunu teılmrr kurarlara tetei<
l<ür ettiılrt"" sonra diyor iri: 

"Alman milletinin harici siyasette 
zalian bir nbrap yolu takip etme&.i ;. 
cap <.diyordu. K<ll'kunç bir muahede 
Üzerine çölandcte Ml:i. Dünya, Ahnaın
yaıun yalnız kendisi için değil ayni 
2amanda bütün A,....,pa için garp har
ı~n. baYJ"Bl<çm olarak yaşamak ate -
digım •~amıyordu. Almanyayı tazyik e
d~ zencık;r ancak tedricen ablahilir
dı. Bu _ hecıinı ~etin bayatını mulıa
faza ugrunda ittihaz ettiğim mütead
dıt mu.karrentm ılÜzunıunu izah ed 
Almanya, dahilde •rhlratin tesôsi ':• 
kuvvetlerin iadesi ile müvazi bir hal~ 
de milli ~ e&a11 üzerine müstenit 
olarak bütün Avnspayı alakadar eden 
meselelerde daima daha müt~yit bir 
surette tefrikıi mesai ediyordu. 

Hllıdenbu.y, ~etnamesiııin ikin
ci kısmını, kendisıine Almanyanın tei<
rar kuvvetli bir hale geldiği zamanı 
göoteren Allaha t~ür ederei< bitir
mektedir. 

Hi-ıulc:nburg, menfaat endişesinden 
~ bir aşkla Almanyarun kalkınması 
ıçın çalı~an!ara tcıckkürlerini bildiri
yor ve dı yor ki: 

. ~~aşvekidim Hitler, ve onun idare 
etbg• hareket, Alman milletini büt"" 
!h.tilafl~~ iiat~~. dahili birliğe .~~ 
ıçuı tanhı bır §umul ve ehemmiyeti 
hv.ı: kat'i lıôr adım atmışlardır. 

BERLIN, 16 (A.A.) - Dolı:tor 
S~hacht, reyiiun haldanda neşrettiği 
bır ~yannarnede, yüksek salahiyetlerin 
~· Hıtlere verilmesi lii:wmunu ikti&adi 
bır ourGtt>e eôı ermektedir Dol<t 
Sdıacht, diyor lci: · or 

"E•l<i .. e;;m, Amerikanın tabii ıer-

MiLLiYET CUMA 17 <\GUSTOS 1934 

Tramvay ücretleri 
(Başı 1 inci sahifede) 

den Nafıa Vekılleti de, bugünkü mu
kavelenameyi feııhetmeğe nıechur ol
mu~. Bununla beraber ileride Nafi
a vekaleti ile .Uket araamda yeniden 
müzalureye haılanacaktır. Bu miiza. 
kerat e•naa.mda ücret tarifesi yeni • 
den gözden geçirileceği gibi, mmta• 
kalann teabiti, talebe "" amele için 
tenzili.tir bir tarife tatbiki meseleleri 
de göriişülecektir. 

T enzil&tlı tarifenin tatbikinde na
zan didı:ate aiımm.ı lazım &elen bir 
nokta da birinci ve ikinci nıevki ara.
ba1ar meaeleaidir. Beyoğlu cihetinde 
birinci mevki arabaların miktarı, 1 • 
kinci mevki arabalar miktanrun yüz
de elliaini geçmeD!Csİne dikkat edile
cektir. lstanbul cihetinde 2 inci mev
ki arabalar yüzde 80 niııbetindedir. 
Maçka gibi bazr aemtlerde birinci 
mevki ara.balar, son zamanlara kadar 
ekseriyette idi. Şirket bunun aebebi • 
ni o civarda oturan bazı zengin hal -
kın talebinden ileri geldiğini iddia et
mİ§ i.e de, bu iddia varit görülmemİ§· 
tir. Çünkü tramvay, halk tabakasına 
nıahıus bir nakil vastıasıdır. Ve tram
vay yolculannm mühim bir kısmı da 
hep bu aıruf halktır. 2 inci mevki ara• 
balarda izdiham olması, esasen birin
ci mevki arabaların fazla olmasından 
ve halkın hepsi ökinci mevki araba • 
lan tercih etnıesinden ileri gelmekte
dir 2 inci mevki arabalarda görülen 
kalabalığa rağnıen birinci mevki ara
balar hazan nazarıdikkati elbedecek 
derecede tenhadır. Asıl meae'le, bi • 
rinci ve ikinci mevki arabalar arasın
da bir tevazün te sia etme k ve her sı
nıf halkın kendi ihtiyacına göre birin
ci veya ikinci mevki arabalara bin • 
melerini mümkün olduğu k a dar, te • 
min etmektir. ikinci ımevkie binmek 
mecburiyetinde olan fakir halla, u • 
zun müddet istasyonlarda bekletmek 
ve bazan fena havalarda, nihayet bi • 
rinci mevkie binmeğe mecbur ebnek 
doğna bir hareket görülm~ftir. 

Bir nokta daha nazarıdıkkate alm
mıttır: Bir hatta birinci ve ikinci mev
ki arahalarru ni&beti müaavi olduğu 
halde bazan arka ark.aya ÜÇ birinci 
mevki arabanın geçtiği görülmekte • · 
dir Bunun matlup olan ihtiyacı te -
min edebilmesi için arabaların mun
tazam bir tertip ve aıra dahilinde ha
reket ettirilmesi icap etmektedir. 

Tramvay ve elektrik ücretlerinin 
indirilmesi üzerine tirketlerin amele 
ücretlerinden yüzde 10 niabetinde 
tenzilat yapacağı hakkmda bir haber 
pyi o1mut i&e de, bize ~erilen ~~J~ -
mata göre bu haber dogru degıldır. 
Önümüzdeki üç dört ay için böyle bir 
teY derpif edilmeınittir· A~cak 935 
..,nesi batında memur ve mu&talıde • 
min maq ve ücretlerinin indirilmesi 
ihtimali vardır. 

Saat kiraları 
Nafıa vekileti, elektrik, havagazr, 

terkos saatleri hakkında belediyeye 
mühim bir tezkere göndemıiıtir. Na
fıa V ek&leti, bu tezkeresinde alaka • 
dar tirketlerin a.aatler hakkında is.te
nilen malıimatı havi birer liste yapa
rak göndennelerin.i bildirmektedir. 
Belecl.;ye tirketler lromiaerliği Nafr • 
anm bu emrini ıirketlere bildirmif, 
ve bu huauıun hazırlanması için dün
den itibaren üç gÜn mühlet verilrnit
tir. firketler ellerindeki mevcut veya 
abonelerdeki bilıimum saatlerin ma • 
liyet fiyatlarını, amortiaman ve aatıı • 
bedellerini izahatlı bir tekilde yaza
rak ÜÇ gün içinde belediye komi&er
liğine verecelderdir. Bu listeler der· 
hal Nafıa Vekaletine gönderile<:ek • 
tir. Nafıa veki.leti bu malıimat üze • 
rinde tetkikat yapacaktır. Elektrik 
saat kiralannm 250 ku:nıştan 12,5 ku
nıfa indirihnes.i gibi, havagazı, ter ~ 
kos saaıt kiralan da ayni mumneleye 
tabi tutulacaktır. Vekalet terkos ve 
hava.gazı aaatlerinin de na&ıl satm a
lınabileceğini ayrıca teobit ederek 
tirkete bildirecektir. 

Terkos malıim olduğu üzere Bele
diyenin idare.indedir. Terko& kirala
n inince flelediye epeyce zarar ede • 
cektir. Terkos saat kiralan elektrik
ten daha fazla ve 30 kunattur. Ter -
kos aaat kiralarının da (15) kuruta 
indirileceği tahmin edi1mektedir. 

12,5 kunaşa evvelce ten:r.il edildi
ğini yazdığnnız elektrik saat kiraları 
ücreti Eylül birden itibaren tatbik e • 
dilmeğe başlanacaktır. 

vetlerıin.i inkişaf ettirmel< isin kırk &e• 
ne zarfında yaptığı harici borcu, 7 •e
nede yapmııtır. Hiç lıir biikfıımet Hit
Ieri.nki kadar ağw bir yükü üzerine al
mamııtır. • 

Eğer bu-gün •anayİİ.mi:ze lftzıın o
lan mevaıddr iptidaiye ..-elesi gele
cdc kıtm en müpruı meselelerinden bi
ri halini almqsa, bu ıııari<Ü&t rejim, 
hükUnıetlerinin hata.ıdır .,, 

Propaganda artıyor 
BERLIN, lö (A.A.) - Reyi.im gü

rıü yaklaştıkça sal:.tıiyettar ıaJısiyetle
rin yükselen se•leri de o nisbette çoğal
maktadır. 

Felci Mareşal V on Mackeıuen, ce· 
neral Yon Kluck, iktisat nezareti itle
rine ve4.aleten bakmakta olan Reichs
bank müdürü Sdıacht Alman sanayii 
korporasyonu rei&i Kn.ıpp, köylü reisi 
M .. Dan:e ve birçok tahsiyetle.-, muh
telıf şekillerde yaptıklan beyanatlarda, 
gelecek pazar ııünkü reyiirrun M. Hit-
1~ bugü.n ~ada ve hariçte hiç 
şuphe edılnuyen ek .... iyet.i temin et· 
melde kalmryarak bütün milletin M. 
Hitlerin kendisine kartı olan ima'nına 
müttehit bir minnettarlık mukabeleci 
tctkil etme&i lazım geleceğini kaydet
melrtedirler . 

Avusturyada heyecan 
VIY ANA, 16. (A.A.) - Hinden

hurg'un va&iyetnamesi Avusturya &i • 
yaıi mahafilinde heyecan uyandırmtş
t~. Çünkü .vasiyetname Avu&turyayr 
b~lva&ıt'.' alakadar etm~edir. Filha • 
lcika Hındenhu .. g'un d...-piş ettiği İm
paı-atorluğun .ihyası, Binnu-1< Alman. 
yanın tdcrar tesisini mi, yoksa Avustur
yayı da ihtiva eden hüyiik bi< Alman. 
yayı mı iıtZhdaf etti~ sorulmalct~Jır. 

Önümüzdeki sene 
Afyon piyasası 
Elimizde 

(Başı 1 inci s1'!lifede) 
lıam afyon sahtı ıiı;iıı Ankan.da bir iti
lamame imzaladılar. Her il<i hüküme
tin afyon ihracatım İ:nh;ıara afmelan 
ve rtili.fname tatbikatrrun mütekabij 
milli müesseselere tevdi edihnesi ayni 
itili.fname ahlcammdan id.i. Bu iki mil
li müe111e1e, merkezi latanbulda olmak 
üzet-e müfterek lıir •atış bürosu teşkil 
ettiier: (Ham afyon >lıracatı Tü.k • 
Yugoslav ınezkez:i biirosu) • Türlı ve 
Yugoslav afyonlarmı oiban piyasasında 
satmağa ancak bu büro osalamyettar
dır. 

Mü&acldak nüshalar 23 eylül 1933 
te lklgratıta teati edilmit ve itilamame 
23 teşrinievvel 1933 te mer'iyet meW<i
me ginnişti. Maamafih 1 haziran 1933 
le Anl<arada teati edilen notalarla iti
Wnamenin 1 teşrinievvel 1933 ten ib
baraı kıoımen mer'iyet mevl<iine girme
si ve merkez biiroscmun da 1 ka.nunu-
1ani 1934 taı itibaren hııaliyete geç
meoi karar&ir olmuıtıu. 

Bu itilafuame bir aene iç"1 alrtedil
mİfÜr. Ve 23 tctrinievvel 1934 ten 
tonra üç ay evvel haber vennek f'll"tİ
le fealıedilebilir. F ab;t meıirez büro
aunun murabılıaslan kendi lıükümetleri
ne itililnamenio:ı 31 kanunuevvel 1936 
ya kadar temdidini teklif etnüşlerdir. 
lülô.fnamaıirı temdidi hususunda bir 
karar Almaclan evvel, elde mevcut bü
tün unaurlan nazarı dikkate alarak, 
ll>eıri<ez bürosunun şimdiye kadar aar
fetıtiği faaıliyeti ve ileride yapılrna&ı 
muhtemel işleri göz öniinde bulundur
maık Iİlzrm gelir. 

Malümdur ki lstanbul meft<ez bü
rosu, Türi< afyonu ile bizim afyonu
muzun satış bürosudur. iki memleket
te inhisar altına .. lınan afyon ih~acatı, 
..,caı. Türlciye ve Yugoslavya nanıma 
muamele yapan bu büronun emirlerine 
göre yaprlaııo.tir. Afyon 1atıııında bu 
aendikalizasyon sisteminden maksat 
kendimize en yüksek fiMı temin etmek, 
yani ciılıan piyasamdaki ai;t<m fiadarı 
üzerinde tesiııi:ıuizi lwvvetfendirmei< • 
tir. 

M..C.ez bürosunım ibda&ından ev
vel, Türi< ve Yugoslav tüccarı arıum
da, binneıice afycın fiatlanru düşü..
rd<atıet yerine, t1mdıi fiatlarm yüksd
ti.lme.mi iomh-daf eden bir reıri.ki me
sai vardır. Afyon alıcıları birçok aene
lerdcnheri aralarında bir Kartel te§lcil 
etıtikleri için bu teşri.ki mesai bir zan.ı. 
ret haline girmişti. 

Meırirez bürosunun şimdiye kadar 
aarfettiği faaıliyet, kendisinden bel<le
nen limitleri tıalıaıl&W< ettirenıOOi. Ger· 
çi medıez bürosu, afyon fietlannı 76 
dan 148 Fransız &angına (bu fiat ge
çen &ene tqrinôevvel bidayetinde Av
rupada yüzde 12 mortinli afyona veri
len 6attır) , yÜ2ıde 14 morfuıü Blyo
nu da 98 den 188 Fnırısız frangına çı
kan'nrp. Meriı:ez bÜl'O&u bu eaaı fiat
lar&n "'fağy alyon -az, 

'Jı!r.iamafih bu fiatı... üzıerinden tim. 
clOye'ıaıclar binnisbe az afyon aatılnuı
tır. 120 kasa, yahut takTiben 9,600 
kilo afyon ki, kısmı azanu yüzde 14 
mor&nli afyondur, aılb aylık bir cle'Yre 
için Kafi bi.c sabt telakki edilemez. Fil
val.ıi miihim miktanla afyon ıimdiye 
kadar sablamamışıtır. Bunun da sebebi 
Avrupalı ve Amerikalı fabrikatörlerin, 
Tüıi<.iyede altı aylık ihracat sa-he.tisi 
bırakan kanundan istifade ederek, Av
rupaya yığdıkları azim stcldarı timdi ;. 
yi fiatlarla lJricle eden spekülatörler
den ilıtiya.tlannr tenJİın etmiı olmaiı
ndrr. Onun içindir ki itila/nameden ilk 
zanıan!arda Tür~ ve Yugoslav zürraı 
değil, biihassa spclriilatörıler istifade et
ınişlerdir. Eğer ôtilafuame daha evvel 
tatbik edilmit oloaydı, eğer ihracat bü
rosu mesaisini işkal edecek mahiyette
ki wacata müoaade etmeseydi, (iti
Jafname 14 nisan 1932 de imzalanmış 
ve ancak 23 eylül 1933 te tatbik edil
miştir.) Meriı:ez bürosunun vaziyeti bu
giin daha çok müsait olacalrtı. Buna 
mukabil büro Türlüye ve Yugoslavya 
haricindeki tal<riben 2500 kasa tutan bu 
.ihtiyat ~e >;toklann hali hazmda yarı 
yarıya ınmış olduğunu naz.arı itibm-a 
almaktadır. 

Tahminlere göre bu stoklar bu se. 
ne nihayetine kadar likide edıilıniı ola
caktır. Bu wretıle merkez bürosu an
cak. ö~üzdeıki sene batlangıcmda, 
yanı bir ıene sonra vaziyeti eJ.e almrı 
olacaktır. 

Bu f4'1"ait, mst.ez bürosunun gö
zettiği gayeye losa bir zamanda vara
mayışuırn sebeplerin; açrl<ça gÖ•terir. 
itilafımızın te&irleri ancak gelecek 
.ene kendisini gÖ&terecektir. Onun j. 
çıin merk~ bürosunun faaliyetini şimdi
den tenkit etmek, YB!ıut Tiiıiciye cum
huriyeti ile olan itilafın yakında feshe
-dileceğinİ tahmin etmelc hiç te yerinde 
bir ~y değildir. ltilaf.name her ne pa
haısına oluna olsun, batta daha U2lUD 

bir ıriÜ<ldet içUı temclit edilmelidir. .z;. 
ra ancak bu §erait altında büro l<endi
sinden beldenen ümitleri tahakkuk et
tird>;!ir. 

Gayri kabili İtirazdır ki itilafname 
memleketimizin ve Türkiye cumhuri
yetinin afyon riya.eti için hakiki bir 
zarurettir ve cihan afyon pi yasası ü .. 
zerinde pek mühim bir amil teşkil ede
cektir. 

Her şeyden evvel ıurasmı söylemeli
dir ki, merkez bürosunun teşekkülün .. 
den sonra, Avrupa afyon karteH uzun 
bir devre için afyon fiatlannda bir an
laşmağa vaımıek üzere müzııi<ereye 
girişilmesini teklif etti. Bu müzakere
lere geçen kar>unusanicle lstanbulda 
baılandı ve ağustos sonunda Pariste 
devam edilecdctir. Diğer taraftan Sov
yetler ittihadı, lran gibi ci.lıan a!"~oın 
piyasasmda bize rel<abet etmesi muh
temel müstahsil memleketler Türk • 
Yugoslav merke-z bii1'0su iç"'1 bu&Usİ 
bir al~ göoteriyorlar. Onlann da baş
lıca dunya afyon mustahsıll ·ri kart~ıı 
vücuda geti.-mel< için hu hii1'0ya gir
meık arzus11nu izhar etmeleri pek muh .. 
temeldir. 

Tü-:kiye ile Yugoslavya arasında 
bi~ itilafnarne yapmak şartlar;, objel<
tii bakılır&a, pek müsaittir. Daha Z"İya. 
de Uzak Şark pİya38Sına mütemayil 

(MÜTEFERRiK HABERLER) 
Ankara sergisi 

ilk sergi evine bütün sa
nayiciler davetlidirler 
Milli iktisat ve ta&aıTUf cemiyeti tara· 

fından Ankarada yaptmlmakta olan ser
Jri evinin intaab Aiustos nılıayelinde bi
tecektir. Bu bina Türkiyenin ilk &ergi e
vidir. 

Cmnlıuriyetin on birinci yıldönümü 
gününde bu bina bir milli sanayi sergi
si ile açılacaktır. 

Cumhuriyet devrinin Türk milletine 
temin ettiği mazhariyetleri şöyle göz· 
den geçirince insanın hayretlere dü§
memeıine iınki.n yoktur. Yükıeımt..k ı

çin duyulan her yeni ihtiyaç büyük ça
lıımalar, fedakarlıklar, azımlerle zail o
luyor. Yeni bir ihtiyacı karşılayan bir 
fabrikanın küşat resmini bugün yapaı-
ken diğer günde yalcın bir atide diğer 
bir ilıtiyaCD111ZJ karıılayacak bir fabrika
nın esas reımini yapıyoruz. Günlerimizi 
hep böyle milli sanayı."nızı yükselten 
mea'uU hadiselerle kaydediyoruz. Iıte 
milli iktisat ve tasanuf cemiyetinin Cum. 
huriyet bayramının on birinci yıldönÜ· 

mü günü açacağı sergi evide bu varlık
lar ara.ında sevinçle kayıt edilecek bir 
eserdir. 

Milli ikti&at ve tasarruf cemiyetinin 
bn e'erini yerli mallanmız zinetliyecek
tir. Büyük ve küçük erbabı sanayimi· 
z;n büyük Devlet merkezimizdeki bu ilk 
sergi evinde kendi mallarını daha doğ
rusu Türkün sinai azmini, kabiliyetini, 
kudretini göstermeleri laznndır. Erbabı 
sanayiimiz sağlam, temiz, güzel ma11arile 
bu sergide kendilerini göstermelidirler. 

Cumhuriyetin feyizli ve kudretli ve hi
mayeli idaresine karşı sanayicileıiıniz i
çin bu en Jayınetli vazifedir. 

Harbiyenin 
Yüzüncü yılı 

Bu ağustosun 30 uncu perşembe 
günü, Harbiye mektebimiz yüzüncü yıl. 
dönümünü idrak etmektedir. Muvaza
zai , mütd<ait ve malül bütün harbiye 
mektebi mezunlarının bueünü kutlu
lamak için ae.at 15,5 ta büyük üniforma 
ve yahut koyu renkli sivil elbise ile 
bari>iye mektebiııi teırifleri, m~ 
kumandanlığından rica edilmektedir. 

iş Bankasının 
Onuncu yılı 

(Başı 1 inci sahifede) 
lt Bankau onuncu yıl dönümünü 

idrak ederken bu inkişafı aynca ve 
daha canlı bir tekilcle halkımıza göa
ternıek için Galataaaray 1iHıi alt k.a
tmda 90k mükemmel bir ..,rgi hazır
lamaktadır. Bu ser.gi, it Bankasının 
alakadar bulunduğu müeueaeleri de 
ihtiva edecektir. 

Dün bir muharririmiz yapılmakta 
olan paviyonu gezmiştir. 

Sergiye girilince ımethalde (Gazi 
köıeai) batta gelmektedir. Burada 
levha üzerine iş Banka.&ıru kuran ve 
yaratan Büyük Gaziye, it Bankaaı • 
run tükranlan ve tazimleri yazılacak· 
tır. Bu kôte bilhassa çok güzel ola
caktır. 

Paviyon1an da yazalım. Antrede 
aağ ve &alda iki paviyon İt Bankaaı • 
na aittir. Sa.ğdaki pavİyon it Banka • 
amm tarihçesini ve umumi faaliyetini 
gÖ&terecektir. Köşede bankanın An· 
karadaki merkez binasmm kontrplak 
üzerine resmi yapılacaktır. Bunun üs
tünde Türkiye Cumhuriyeti haritası 
vardır. Haritada lt Bankasının tube
leııinin mevcut olduğu vilayetler, ka
zalar göaterilecektir. Soldaki pavi
yonda lı Bankasının milli tıuarnaf ha
yat=da yarattığı inki?afın ~h~ 
•i, grafiklerle ve canlı bır tekılde sos
terilecektir. 

Kömür paviyonunda bankanın a • 
taka.dar olduğu Maden Kömürü itleri 
Anonim Şirketi, Kilimli Kômür Ma
denleri Türk Anonim Şirketi i&tilı&a
lit ve inkiı;zafları t;Österilecrk, nÜ· 
muııeler, grafikler bulundurulacaktır. 
Şeker payjyonuııda Alpullu ve Eaki
şelıir fabrikaları teker istihsalatı gös
terilecektir. 

Yüniı ve lpekit paviyonlarında bu 
ince men&ucat sa.nayiinin nümunele
ııi gösterilecektir. Bir paviyon da Mil
li Reuüran& ve Anadolu Sigoırta Şir
ketine tahsis edilmiıtir. Kereste, çivi 
ve Ergani bakın için de ayrı bir pa• 
yjyon tah•İs edilmiştir. Bu &uretle pa
viyonlann a.ayı&ı aeki:r.i bulmaktadır. 

26 Ağustos Bankanın onu~u yıl 
dönümünde sergi büyük merasımle a
çılacak, büKômet erkanı. bankalar 
müdürleri ve bir çok yiikaek zevat 
bulunacaktır. Serginin ikmali için ge
celi gündüzlü çalışılmaktadır. 

bulunan çubuk afyonu müstahsili mem
leketler isti&na ediline, Tüıiciye ile 
Yugosılavya ~ağı yukan yegane ecza 
afyonu müstahsili manleketler<liır. Tür
kıiye ile memleketınci:r.in afyon istihsa
latı tabii §elcıiılde cihan afyon mürekke
batı imalr.trmn yüzde sebenini tetkil 
eder. Bu da gösterir lci bu nevi ima
lahn lurnu azamı Türk ve Yugoslav 
maddei iptidaiyesine bağlıd.r. 

Milletler Cemiyeti i&tatistiklerine 
nazaran, dünya afyon mürekkebatı i
malatmdaki ham afyon ihtiyacının yüz
de 62 sini Türkiye, yüzde 18 ni Yu
goslavya temin etmektedir. Binaena· 
leyh l•tanbuldaki merkez bürosu dün
ya afyon mü~ebatı mamulatın& ve
nlecek iptidai maddderin yüzde ael<ae
nini kontrol edecek, §U halde dünya 
afyon fiatlannr da kontrol edebil~ 
elemektir. Merkez bürosu A vrupadaki 
stoklar likide edüclil<ten sonra vaziyeti 
ele alacak, bu da ancak &elecei< sene 
batın ela olabilecektir.• 

1 Tenezzüh trenleri 
Balıkesirliler ucuzca Ban· 

d1rmaya gelecekler 
BANDIRMA, (Milliyet) -

Devlet Demiryolları idaresi bu 
haftadan itibaren cunm günleri 
Balrkesirden Bandırmaya fevka · 
la.de ucuz tenezzüh trenleri tertip 
etmiştir. 

Gidiş geliş hiııinci mevki 150, 
ikinci mevki 130, üçüncü mevki 
80 kuruştur. Tren Balıkesirden cu· 
ma sabahları 6.30 da hareket ede· 
celc, Bandırmadan akşam 19,30 
da dönecektir. Yolcular tehriıniz· 
de on saat gibi uzun bir müddet 
kalacaklardır. 

Bandırmanın şirin manzarasın· 
dan temiz havuından ve deniz 
banyolarından halkın istifade et· 
mesi için yapılan bu tenezzühler 
Balıkesirden gelen haberlere göre 
büyük bir rağbet görecektir. 

T enezüh trenile tefırimize ge· 
lecek olan halkın bir knmı Erde • 
ğe, Kapıdağına, Aydım.cık ve Ma· 
monaltı plaj ve bahçelerine gide• 
cekled. nazan itibara alınmıştır. 
Bunun için Belediyemiz tarafın • 
dan otomobil otobüs ve kayıklara 
cuma günlerine mahsus ucuz tari· 
feler yapılmıştır. 

Üç orman yangını 
Son yirmi dör<t ...at ~ vilayeti

miz mülıakatında üç orman ya.ngıru ol• 
muştur: 

1 - Sanyerde araba torluklan mev· 
lriindeki Baltalık onnanmdan yangTn 
çılanı§, beş Hat yandıktan sonra sön
düriilmiiJtür. 

2 - Küçükköyde Balıl<lı havuz Nn
dalıklannda Yllll&'ın çıkmıt, takriben 
(9000) hel<tar fundalık yaıımsıtır. 

3 - BeyKozcla Poleneız köyü yolun
daki ormanlıkta. kömürcülerin ateş 
yakmasından dolayı yangın çıkmııtır. 

4 - Saman derede Sefer oğlu çiftli• 
ğinde onnanda yangın çıkımı iaede kısa 
bir zamanda söndüriilmüttür. 

Hava raporu 
Sıfır d&"eeei bararete ve deniz se

viyesine indıirilmiı ban>metre bu aa• 
baılı: 

Saat 7 de 754, 14 te 752,5. DErecei 
"-et 7 de 20,5, 14 te 33,5. Azaıni 
derecıei hararet 34,5, uııari 22,5 • 

Riizgar u.at 14 te kadar lodostan ye 
bililııııre babdan eı.miıtir. Azami süra • 
ti sanİyede 10 metreye çılmıııtır, 

Fransız ma,,onlar1 geliyor 
F .. _ız mebuslarile mosanlarmdan 

mürdıkep bir gnıp 30 ağusto.ta Jgtan• 
bula gelecekler ve T ürl<iye meıriHi 
azamnıa misafir olaçaidardır. 

1 Küçük haberler 1 
ı.____,; __ 

* Ebeler birliği bazı mes.leki işler 
halim.da söriipnek üzere 22 ağustos 
çarıamba günü aaat 14 te .Div..,yoluıı
da ıılıhi müze ı.ar.11....ım oaıklaır 
merkezi ı.ma..ındaılıi merkezinde fev• 
kala-de bir toplantı yapa.....,tır. 

* Şeıhrirnİ2xle bulunan Sılı.lıiye Ve
kaleti mü'steşan Hüsamettin Bey dün 
•abalı auwye müdüriyetine giderek 
•ıılılıİye müdürü Ali Rıza Beyle görüş• 
müı ve bir müddet lnefgul olmuttur• 
v hu da bir kere bize yani.mı etmek İ• 

Mcccanilik imtihanları 
evrakı 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Maa
rif vekaleti, meccanilik imt:ihanları i· 
çin bir talimatname projesi bazırlanuı• 
tır. 

Talimatname yakında katiyet kesbe
derelı: alô.kadarlara tebliğ edilecektir· 
Bu talıiınatname esaslarına göre, mec· 
canilik wlilıanlan evrakı vmcaıette tet• 
kik olunacak ve imtihan l<ağıtlarmJD 
köşeleri kapalı olacaktır. 

Bu ouretle kağ.dm kime aiıt olduğu 
anılaıılrmyacaktır. Bu sene bu imtilı....
lar 31 eyiülde yapılacaktır. 

Mudanyada elektrik 
Mudanyada YAP>lan eld.t.ri.i< tesi~a

tı ikmal edHm~t:ir. Tesisatın l<abudü 
muvakkat muamelesinin ifasına Naha 
komi.eri Civanfir Bey memur eclflmör 
tir. 

Civanşir Bey geçen hafta Mudao
yaya gitmiş ve tesisatı tetkiı: etmiıtir• 
Tesisatın, buırünJerde kabul muamele
si yapıfarııi< i~emeğe baılıyacalror. 

Yakalanan kaçakçılar 
ANKARA, 16. (A.A.) Ağuıı:osuıı 

üçüncü haftasında dönlü müaademelİ 
olmak Üzere 14 kaçak vaıkasr olmufl'l'"· 

Bu vakalanla biri ölü, 13 ~akçı, 
21 kaçakçı hayvanı, bir kayık, üç çak• 
mak, 1869 defter •igara kiığıdı, 155 ıi· 
şe muhtelif içki, bir tabanca, 7 fişek. 
904 lcilo gümrük ve 501 kilo ınbisar 
kaçağı yakalanmıştır. ·-------
Satılık kağıtlar 

70xl00 ebadında kaplık tevyot 
70xl00 ebadında maruken tak· 

!idi kahverengi mücellit kağıdı. 
50x65 ebadında maruken tak· 

lidi pembe ve krem ve yeşil renkte 
mücellit kS.ğıdı. 

Yukarıda ciı>S ve boyları göste 
rilen kağıtlar toptan ve perakende 
satılıktır. Arzu edenlerin nümune
lerini görmek ve fiatlarını öğreıı • 
mek üzere matbaamıza müracaat• 
!arı. 



Ankaraı Müstakil Jandara 
Taburu Kumandanlığındanı 

Taburun bir senelik erzak ihtiyacı için aşağıda cins 
'Ye 'k hn 1111 tarı yazılı 23 kalem erzak kapalı zarf usuliyle satın a· 

acak ve kapalı zarf münakasası 27 -8-934 pazartesi günü 
s~~t 15 le yapılacaktır. Talipler şeraiti anlamak üzere her 
rn münakasaya iştirak için mezkUr günün muayyen saatin 
e Ankarada müstakil Tabur kumandanlık karargahına mq-

racaatları. (4487) 
Erzakın mıktarı Cinsi 
Kilo Kilo 

Azami Asgari 
110,000 100,000 

1,000 700 
1 1 ,000 10,000 
6,000 4,500 
4,000 3,600 
2,700 2,500 
2,500 2,300 
3,200 3,000 
1,700 1,500 

135,000 125,000 
2,300 2,000 

\0,000 8,000 
8,000 6,500 

600 400 
2,500 2,400 

Elan ek 
Zeytin yaj 
Sığır Eti 
Bulgur 
Pirinç 
Sadeyağı 
Tuz 
Soğan 
Sabun 
Odun 
Nohut 
Kuru F asulya 
Patates 
Mercimek 
Toz Şeker 

1,700 1,500 
..:00 150 

Syah Kuru Uzüm 
Tarhana 

13,000 12,000 
9,000 7,000 
9,000 7,000 

150 100 
28 25 

1,100 1,000 

Arpa 
Kuru Ot' 

Saman 
Hayvan Tuzu 
Cay 
Gaz 

Güzel San' atlar Akademisi 

4902 

Müdürlüğünden: 
gj .Akademimizin muhtelif Şubel~rinden mezun olupta 
d~diye kadar diplomalarını almamış olanların 350 kuruş ve 
akrt adet vesika fotoğraflariyle birlikte bizzat veya tahriren 

ademiye müracaat etmeleri ilan olunur. (4759) 
5154 

Gümüşhane Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

k . lkisu: Şir~ rotunun m~ıhtelif mevkilerin~e 12. parça 
.~şıf?~esı mucıbınce 8383 lıra 55 kuruş bedelı keşıfli köp

liilerın ınşaat ve tamiri 5-8-934 tarihinden itibaren 20 gün 
~üdd~tle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 
k alesı 26-8-934 pazar günü saat ] 6 da icra kılınacağından 
'kununun tarifi veçhile ehliyeti fenniye, teminat ve sair ve 

Sk:larm bir zarfa ve yüzde itiharile yapılacak teklifi açık ve h' naldı adres ve imzasile bir zarfa koyarak her ikisini da
c{ .. aYrıca bir zarfa koyup üzerini mühürliyerek saat 15 de 
l' Udüşhane Daimi Encümeni Riyasetine makbuz mukabi
iı~ e vermiş bulunacağından ve daha fazla malfunat almak 
(~7 e6Yenlerin Encümen Kalemine müracaatları ilan olunur. 

5) 4157 . _,... 
Ecnebi memleketlere giden tüccar ve &eyyahlara 

Banka Komerçiyale İtalyana 
Serınayeıi: 700,000,000 (ihtiyat akçeıi : 580,000,000 Liret) 

. Travellers (Seyyahin çekleri) satar 
tıret, Frank, lngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 

U çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle taf 'r ve her zaman isterseniz: dünyanın her tarafında, şehirde otel. 
erde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
j~it makamında kolayılıkla istimal edebilirainiz. Travellers çek
erı hakiki sahibinden ba,ka kimsenin kullanamayacağı bir 

şekilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999) 41;45 

liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

934 ll3:Y?arp~.a L!sesinde yc-pıl~~~ Kalorifer ~adilatı 29-8-
~e tarihıne musadıf .Çarş3:~l a gunu saat 16 da ıhale e~ilm~k 
l>'la re kapalı zarf usulile munr) ·asaya konulmuştur. Taliplerın 
iç rı ~e şartnameyi görmek Ü < ·e İstanbul Erkek Lisesindeki 
ilı 0 }11SYon Kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de 'ti: e g\İnü teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte komisyo
~Uza mi.iracaatları. (4580) 4988 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

kil Ç3:_talca Müstahkem Mevki kıt' atı ihtiyacı için 50,000 
ı, 0 sıgır eti 20 Ağustos 934 Pazartesi günü saat 11,30 da 
~l>kh zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin teminat 
ti S tuplarile birlikte gÜn ve vaktinde Hadnnköyünde Aske 

--._ atınalma komisyonuna m ÜrRcaatları. ( 4177) 4707 

Erenköy Kız Lisesi Müdürlüğünden: 
l'lı l 1 -Ağustosun Yirminci Pazartesi gününden itibaren 
ı/'1~tebimiz ilk kısmı dördüncü ve Beşinci sınıflarına ücretli 

y 1 talebe kaydına başlanacaktır. 
der.. 2. - ilk kısım leyli ücreti 200 liradır. Baremin Yedinci 
ka~~esıne. ka.d~r ~~aş alan memur çoc~~arm~an yü~~e oı:ı, 
l'lıi t <'şl~r!n ıkıncısınden yüzde on beş dıgerlerınden yuzde yır 

enzılat yapılır. 

fal! 3 -- . ~a~ı~ için talebenin velileriyle birlikte gelmeleri, 
la

2 
a tafsılat ıçın mektep mü liirlüğüne müracaat edilmesi 
•rndır. (4762) · 5155 

MiLLiYET CUMA 17 AGUSTOS 1934 

MÜHiM BiR KARAR 
Ytızllnilzil arhk felılketten kurtarınız. 

Buhran dolayiıile hakiki bir fırsat 
va emsalsiz: bir rekııbet 

0 I 0 25 Tenzilat 
10 adetlik paketi 100 kuruştan 75 kurup ounıt• 

1 adedi 1 o 8 112 .. s rı.ı,ı: 
Bütün dünyada yegane olan ._ __ _ 

SOUPLEX.PLATINE 
~ahese r ve lük s tıra ş bıçağı bugünden itibaren pi yasamızda yukardaki fiyatlarla 
satılacaktır. ller yerde bulunur. Başlıc.ı fiahçck apısınJı ZAMAN ıtriyat ve ecza 
deposunda, Toptan satışı Ketencilerde 28 No. Ali Asgar ve Ni ssiın Niego 
tic ı rct han el eri 

_:4·~·· ı•-l.·_· _·· ,-

' DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI I 
Afyon • lzmir ve lzmir • Bandırma hatları üzerinde ve ye

di muhtelif mevkide kısmc .ı oı:aktan ihraç ve kısmen topla 
ma suretiyle teslim edilecek cem'an 10300 MJ balastm kapalı 
zarfl amünakasası 3 Eylul 934 Pazartesi günü saat 15 de An 
karada idare Merkezinde yapılacaktır. işbu 10300 metre mik' 
ahı balastın kamilen taahhüdü mecburi olmayıp kısmen tekli • 
fat ta kabul olunur. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa ve lzmir 
veznelerinde onar liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. 

(4627) 5094 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan Elektrik 
Hırdavat, Galvanize gaz boru su meşe ve çam azmanı gibi 
(120) kalem muhtelif eşyanın 22-8-934 çarşamba günü saat 
il de pazarlığı yapılacaktır. İsteyenlerin mezkUr 
saatte mağazaya mürac atla tahriren teklifte bu-
lunmaları ve mağaza dahilinde asılı listede (X) 
İşaretli malzeme için nümune getirilmesi ve nümunesiz tek
liflerin kabul edilmeyeceği ila n olunur. ( 4861) 

Teşhir edilmek Üzere lzm ir Panayırına gönderilecek eş
yadan satılnuyanlarmm mah reçlerine meccanen iade edil
meyüp avdette de aynı şartlar la yüzde 70 tenzilatla nakledi
leceği tashihen ilan olunur. , ( 4830) 

latan bul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Haştabipli·iinden: 

Haydarpaşa Emrazı Sari ye hastanesinin 143 kalem ec
zayı tıbbiyesi için yapılan m i.i nakasada teklif edilen fiat pa
halı görüldüğünq_en münakas a bir hafta müddetle 25 Ağus. 
tos 934 cumartesi günü saat 15 te yapılmak üzere tehir edil
miştir. isteyenlerin şartname ]erini görmek üzere merkezi· 
miz Levazım memurluğu ile hastane idare memurluğuna mü 
racaatları. ( 4856) 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 1 
Taksitle Sa.tılık Arsa 

Esas No. Mevkii 

500 Galata'da Kemankeş mahallesinde Kemer 
altı sokak ve Tramvay caddesinde eski 83 
yeni 4-6 No. lı 55,50 metre murabbaı es-
ki Voyvoda Karakol Arsası. 

Teminat 
Lira 

1110 

Yukarda yazılı arsa bed eli sekiz taksitte ödenmek şar· 
tile ve kaoalı zarfla satılacaktır. Taliplerin Şubemizden bir 
lira mukabilinde bir kıt'a şart "lame alarak teklif mektupları 
ile birlikte ihaleye müsadif 3 Eylül 1934 Dazartesi günü 
saat onda Bankamıza tevdi ey lemeleri. ( 4841) 

Topçu ve Nakliye Mektebi 
Kumandanlığından: 

Maçkada Topçu ve Nakli ye mektebinin münhal bulunan 
sivil memurluğuna orta mektep tahsili görmüş ve yazı makine 
si kullanmasını iyi öğrenmig bir memura ihtiyaç vardır. 
• Talip olanların mektebe müracaatları ilan olunur. 

(4836) 

Ankara Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Jandarma ihtiyacı için 43 630 çift kundura 6-9-934 per
~embe günü saat onda kapalı zıırf usulile satın alınacağından 
isteklilerin şerait ve evsafı öğ renmek Üzere her gün ve müna 
kasaya iştirak için de münaka sa gün ve saatinde bin yedi li
ralık muvakkat teminat makbuzu ile Jandarma Müstakil Ta 
bur karargahında müteşekkil Komisyona müracaatları. 

(4748) 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Kilo ' Marka No. Fıçı Cinsi • 
356 K 3 4 2 Olein Yağı. 

işbu iki fıçı Yağ 17 -8-93 4 tarihinden itibaren açık art· 
tırma suretile satılıktır. isteklilerin 19 ğustso 934 Pazar gü 
nü saat 17 ye kadar Satış Komjsyonuna müracaatları. ( 4833) 

Liseler Alım Satım 
komisyonundan: 

~ Galatasaray Lisesinin Ortaköy şubesinde yapıtırılacak ta
miratı 29-8-934 tarihine müsadif Çarşan~ba günü saat 16 da 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş 
tur. Taliplerin keşif ve projeleri görmek üzere İstanbul Erkek 
lisesindeki Komisyon kalemine ve münakasaya İştirak ede
ceklerin de ihale günü teminat. muvakkate makbuzlarile bir-
likte komisyonumuza müracaatları. "4581,, 

4989 

I 

Ankara Jandarma Satınalma 
Ko isyonundan: 

Mevcut evsafına uygun olmak şartile 1797 çift çizme 
kapalı zarf usulile satın alınacak ve pazarlığı 6-9-934 per· 
şembe günü saat on beşte yapılacaktır. isteklilerin şart ev· 
safını görmek üzere her gün ve pazarlığa karışmak için de 
pazarlık gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzile An
kara Müstakil Taburu karargahında müteşekkil Komisyonu· 
muza müracaatları. ( 4 7 46)) 

EVKAF MODIRlYETl iLANLARI 1 
Cinsi Kilo 

Pirinç 11000 
Gureba Hastahanesine 934 !l uei maliyesi zarfında lüzumu o. 

lan yukarda yazılı 11.000 kil o pirince verilen fiat haddi J;i. 
yık görülmediğinden münakasa Ağustosun 22 ci çarşamba 
gününe temdit edilmiştir. Talip olanların şeraiti anlamak üze
re her gün Levazım Idaresin eve ihale günü de saat 14 de 
idare Encümenine müracaat! arı. (4835) 

Gayrimübadiller Takdiri 
Kıymet Komisyonundan: 

18 Ağustos Cumartesi 322 No. dan 384 numaraya kadar 
19 ,, Pazar 385 ,, 465 ,, ,, 
20 ,, Pazartesi 466 ,, 537 ,, ,, 

Alacakları yekUnu 10.000 liraya kadar olan ve karar 
numaraları yukarda yazılı bulunan Gayrimübadillerin binde 
4, 3 nisbetinde nakit istihkak} arını almak üzere hizalannda 
gösterilen günlerde Komisyona müracaatları. ( 4866) 

Ankara Jandarma Satınalma 
K o ;nİsyonundan: 

Mevcut evsafına uygun olmak şartile bin kilo kundura 
yağı pazarlıkla satın alınacak ve nazarlığı 19-8-934 pazar 
günü saat 15 ten 16 ya kadar yapılacaktır. isteklilerin şart· 
namesini görmek üzere her g i.in ve pazarlığa karışmak için 
de pazarlık günü ve saatinde ilk teminat makbuzu ile bera· 
her Ankarada Müstakil Jandarma Taburu Karargahında 
rnüteşekkil Komisyonumuza müracaatları. (4747) 

Mühendis veya Fen memuru 
aranıyor 

Su ve elektrik tesisatında hizmet etmek yani gerek elektrik te•iıatını vücude 
getirmek ve iıletmek ve gerekıe teıiı edilen içme suyunun İ4-lebnesinc daimi neza .. 
ret etmek ve bu iki tesisata ait itlerin en küçüğüne kadar alikadar ola!'ak mes'u• 
liyeti fennİyeıini üzerine almak üzere bir elektrik mühendisine ve yahut bir elek 
trik mühendisi kadar anlar, bu itlere &fİ na, tecrübe görmüş bir fen memuruna ih .. 
tiyacımız vardır. Talip olanlar evrakı müıhiteleri ve nerelerde hizmet ettiklerini 
mübeyyin veıikalarile tekliflerini lstanb ulda Sirkecide Sanasaryan han karşmnda 
büyük hmail Paş::-. hanında (Akşehir komisyon evine) vermeleri ve yahut Akşe
birde Akşehir Bankası merkezine göndermeleri ilan olunur. (1932) 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları. 1 
-----~----------------Tefenni Süvari Alayının 1 

ihtiyacı olan 367 ,000 kilo ar-1 
pa 826 lira teminatı mu· 
vakkate ile 28-8-934 salı gü
nü saat 10 da Fırka Satmal
ma Komisyonunda ihale edi
lecektir. Talipler belli saatin
den evvel teklif mektuplarını 
mezkUr komisyona vermele· 
ri. (29) (4321) 

4740 
• * • 

Dörtyüz ton yerli kok kö· 
rnürü kapalı zarf usuliyle iha
lesi 22 Ağustos 934 çarşamba 
günü saat on dörttedir. Şart
name sureti musaddakasını 
.g-(irmek üzere lstanbul Leva
zım Amirliği Satmalma komis 
yonu Riyasetine vakti muay· 
yeninden evvel teminat ve tek 
lif mektuplarını makbuz mu· 
kabilinde Ankara Levazım A
mirliği Satınalma Komisyonu 
Riyasetine vermeleri. (4377) 

4807 
• • • 

Sivasta bulunan Asker ih
tiyacı için bir milyon yüzbin 
l<ilo odun 25-8-934 cumarte 
si günü saat 14,30 da kapalı 
zarfla satın alınacaktır. Ta
liplerin şartnamelerini görmek 
iı;in lstanbulda ve Ankarada 
Levazım Amitlikleri ve Tokat· 
ta Kolordu Satmalma komİs· 
yonlarında görebilirler. Müna 
kasasına iştirak edeceklerin 
belli saatten evvel teklif mek
tuplarını Sivasta Fırka Satm
alma komisyonuna vermeleri. 

(4381) 4809 
••• 

Çorlu kıt'atı için pazarlığa 
konulan 12,000 kilo patatese 
verilen fiat komisyonumuzca 
gali görüldüğünden tekrar 
pazarlığı 19-8-934 pazar gü
nü saat 16 da yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyen· 
lerin her gün ve pazarlığa İş· 
tirak edeceklerin teminatlariy
le birlikte belli gün ve saatte 

Çorluda satınalma komisyo
nuna müracaatları. (4783) 

5180 
• • • 

Çorlu kıt'atı için pazarlığa 
konulan 6000 kilo koyun etine 
istekli çıkmadığından tekrar 
pazarlığa konmuştur. Pazarlık 
günü 19 Ağustos 934 pazar 
günü saat 16 buçuktaclır. Şart 
namesini görmek isteyenlerin 
her gün ve pazarlığa iştirak e
deceklerin teminatlariyle bir
likte belli gün ve saatten ev· 
vel Çorluda komisyonumuza 
müracaatları. (4784) 

5181 
* • * 

Bir milyon seksen beş bin 
kilo arpa kapalı zarf usuliyle 
ihalesi 3 Eylül 934 pazartesi 
günü saat on dörtedir. Şart
name sureti müsaddakasmı 
görmek üzere Istanbul Leva· 
znn Amirliği satın alma ko
misyonuna müracatları ve iha 
le günü vakti muayyeninden 
evvel teminat ve teklif mektup
larını makbuz mukabilinde 
Ankara Levazım Amirliği Sa
tınalma komisyonu riyasetin& 
vermeleri. (4618) 

5019 
* • • 

Yozgat kıt'ası İçin 7,500 
kilo Sade Yağı 2 Eylül 934 
pazar günü saat 1 O da kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartnamesi· 
ni göreceklerin her gün Yoz· 
gat Askeri Satınalma Komis
yonuna ve münakasaya istirak 
edeceklerin belli saatten ~vvel 
teklif mektuplarını mezkiir Ko 
misyona vermeleri. (79) 
(4650) 
ZA YI - Beyoğlu Malmüdürliiğiinden 

408 numaralı cüzdanla askeri eytam ter
tibinden aldığnn maaşta kullandığım 

tatbik mühürüm kayboldu. Yeni.ini 
kazdırarak bundan böyle tatbik mühürü 
olarak kabulü hakkında resmi müra• 
caatta bulunacağımdan zuhuru halinde 
eskisinin hükmü kalmadığını ilan ede-
rim. Neş'et paşa kansı Behiye 



... •• 
UTUN SENE ZARFINDA 

• 
DERECEDEN ASAÖJ 

DERECEİ HARARE BiR 

Hatta gl'ılgede derecei hararel 35 derece dahi olsa 

"Frigidaire" deki derecei hararet dalma 10 derece· 

den aşağıdır. Bu derece! hararette bulunan mekOl6t 

dalma emniyet tahtındadır. Eğer size 6 veva ., 

dereceden aşağı bir derece! hararet lazımsa, 

"Frigldaire"' bunu da, nazaret edilmesine luzum 

bırakmadan, senenin iptidasından nihayetine kadar 

temin eder. Bu kuvvetli oto.malik soğutma tertibatı, 

fıem asgari bir elektrik lstihlaklle çalışır, hem de 

hiç zayiat vukuuna mahal bırakmaz. MekOlatınız, 

tamamile istihlak olununcaya kadar, kat'iyen bozul· 

mak tehlikesine maruz deaildir. 

Bazan, birinin bir •• Frlgldalre '' satın •ldıfını 
aannederken ona daha aşafı bir marka werlldlll 

fi g6rOlmektedlr, isimlerin mOşabehetlnden sakın. 

ınız. 'fek bir "Frlgldalre" vardır. Satın aldıtınık 

sofutma dolabının, hrrlcldalre" marxasını tasıcaı. 
iuu tesb:t ediniz. 
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IDAIR 

Benzinli çakmak 
Tanesi T. L. 2,75 
(Yassı ıekilde pirinçten, 
nikelden mamul deri ve 
saire kaplı.) 

it illi k ki Tanesi T. L. 1,50 
. a ffi a (Yassı şekilde nikelli) 

·Çakmak taşı Tanesi 10 kuruı 

1 _ Şirketimizin hükumet inhisarından devren 
aldığı ve şirketimiz inhisar damgasını taşıyan 
çakmakların perakende sabş fiyatları yukarıda I 
gösterilmiştir o 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı 

2 _Toptan alan esnafa bu fiyatlar üzerinden 
0 

/ 0 6 ( Yüzde altı ) iskonto terk olunur. 

Kartal Malmüdürlüğünd ~n: 
M !cmu kıymeti 

3 - Şirketimizin lngiltere'de '' DUNHILL " fab .. 
rikasına ısmarladığı hususi şekildeki çakmaklar 
Eylül &onlarına doğru gelerek satışa çıkarılacaktır 

Kari yeli Mevkii 

Bostancı Kllçllkyalı K.ııaiuz ç. 
,, .. .. " 
" .. .. .. .. .. 

Kartal Çarp Üıktldu G. 

Cinsi Harita No. Metre M. beher Metro 

Arsa 

" 
" 
" 
" 
" .. 

497 
497 
250 
433 
433 
433 

murabbaı 

L. K. 
00 12 
00 12 
OJ 12 
00 12 
00 12 
00 12 
1 50 

L. K. 
59 64 
59 64 
30 0) 
51 96 
51 96 
51 96 

112 50 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

5143 

Deniz yollar1 

.. Jl,eoell Ayaama Tarla 

32 
33 
34 
21 
22 
23 
00 
00 

ı 15 Hissesi 

75 
1897 Şaylan 

Tama1111 
100 00 Hi11eyo 

Muıip 

1 Satınalma Komisyonundanı 
1 - Resmi gibi iki Motör teknesi intası pazarlık sureti 

le eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Eksiltme 22-8-1934 çarşamba giinü saat 14 de latan 

bul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü binasındaki Komiı
yonda yapılacaktır. 

iŞLETMESi 
:A.-tıeleri • Karalırö,. Köprillıatı 

Tel. 42362 - Slrlr.ci Miilıürd.nade 
ı---H-. Tel 22740 41m-llf'I 

Mersin yolu 
Miktar 10 00 

Maltep• Rapas sokaiJ Arsa 00 23 00 40 9 20 
,, Çiliniir ,. ,, 00 50 00 50 25 00 

3- Tasdikli şartname ve projeleri Komisyondadır. 

MERSiN vapuru 19 Ağuato• 
PAZAR 10 da Sirkeci rıhtı· 
mından kalkacak Giditte Ça• 
nakkale, İzmir, Küllük, BodruJll• 
Rodos ,Marmaris, Dalyan, Fet
hiye, Kalkan, Kat, Finike, An· 
talya, Alanya, Anamur Mer· 
ain'e. Dönütte bunlara i.İaveteıı 
Tatucu, Kutadası, Gelibolu'ya 
uğrayacak yalnız Anamur'a uğ· 
ramıyacaktır. (4858) 

Yukarıda cinsi yazılı on kıt'a arsanın peşin para ile temlikJ 25/8/934 tarihinde mllsadif Cumartesi 
gllnü saat on dörtte ihalaai icra kılmacaj-ından taliplerin dlpozito makbuzluila Kartal Malmüdilrlüğün· 
de mliteşekkll Sabt Komiayonuna müraeaat eylemeleri. (4575) 4985 

4 - isteklilerin Mühendis olduklarına veya Mühendis 
kullanacaklarına dair vesika ile birlikte muvakkat teminat 
olan (1445) liralık vezne makbu:ıu veya Banka mektuplari-
k belli zamanda Komisyona gelmeleri. ( 4642) sıso 

k MOND E markaların fevkindedir. Her yerde 10 adedi 
anca XTRA tıraq hçPğı t•ınln O'dotr. H .. r yerde aatılır. RS kurusa saıılm•ktadır. 

Ayvalık sür'at 
................................................ a. .................................... iiiiiliiıııliiiiiiıiiiiıiliiıiiı ............................. 1- yolu 

Nafıa Vekaletinden: 
Afyon • Antalya hattının Afyondan itibaren 25 ila 40 

mcı kilometreleri arası ikinci kısım inşaatı kapalı zarf 
usulile münakasaya çıkarılını ştır. 

Münakasa 3 Eylül 934 tarihine müsadif pazartesi gÜ· 
nü saat 15 de Nafıa Vekaleti Müsteşarlık Makamında ya
pılacaktır. 

Taliplerin fenni ehliyet ve cari ııeneye mahsus Ticaret 
Odası ' vesikaları ve (28750) liralık muvakkat teminatla
rile aynı gün ve saatte Komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (50) lira mukabilin
de Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden te-
darik edebilirler. (4634) 5118 

Çatalca Müstahkem Mevki 
, Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Catalca Müstahkem Mevki kıt'atı ihtiyacı için 7 ,000 ki
ıo koyun eti 20 Ağustos 934 pazartesi gÜnÜ saat 13,30 da 
açık münakasa ile satın alınacaktır. Taliplerin muayyen gÜn 
ye saatinde Hadımköyünde Askeri Satmalma komisyonu
na müracaatlan. (4180) 4708 

Urfa Belediyesinden: 
Tutarı 19,866 lira 82 kuruştan ibaret olan Belediyemizin 

ıinema ve müştemilatının noksan kalan İnşaatı kapalı zarf 
uıulile 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Taliple
rin yiizde 7 ,5 muvakkat temi naHarile inşaatın mes'uliyetini 
der' uhde edecek bir Mühendis in teahhüt vesikasını hamilen 
ihale gÜnÜ olan 25-8-934 cumartesi günü saat 14 de Beledi
ye Encümenine göndermeleri ve daha fazla malfunat almak 
isteyenlerin Belediyeye müracaatları ilan olunur. (4666) 

5071 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevk lataatı ihtiyacı için mevkii mü
nakasaya konulan 900,000 ki'~ mutbak odununa verilen fiat 
pahalı görülmüştür. lhaleıi 2 Eylül 934 Pazar giinü saat 14 
de tehir edilmiştir. Taliplerin muayyen gÜn ve saatinde Ha
dımköyünde Askeri Satmalma Komisyonuna müracaatları. 

. "4573 
" 4984 

Gümüşhane Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Bayburt kazası merkezinde inşa edilmekte olan ilk mek· 
tep binasının 17892 lira 65 kuruş bedeli keşifli ikinci laıım 
inşaatı 5-8-934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve ka
palı zarf usuli'e münakasaya çıkarılmıştır. ihalesi 26-8-934 
pazar günü ıar- ~ 16 da icra lalı na.~ağından taliplerin kanunun 
tarifi veçhile e' .!iyeli fenniye, teminat veıair vesikalarını bir 
zarfa ve yiizd. itibarile yapıl acal> teklifi açık ve okunaklı im 
zasile bir zarfn koyarak her iki zarfı dahi ayrıca bir zarf içe
risine koyup üzerini mühürlemek suretile saat 15 de Gü
müşhane Daimi Encümen Riyasetine makbuz mukabilinde 
vermiş bulunacağının ve daha fazla malfunat almak iste
yenlerin muayyen giinden evvel Encümen kalemine müra· 
caatları ilan olunur. (4766 ) 5158 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğündt n: 

Dört kalem itlafıfar malzemesi şartnamesi mucibince a
çık münakasaya konulmuştur. Münakasa 25 Ağustos 1934 
tarihiııe müsadif cumartesi gÜnÜ saat on dörtte Galata' da 
Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhi
ye merkezinden müteşekkil komisyonda yapılacağından iste
yenlerin şartnamelerini görmek üzere Ankara' da Hudut ve 
Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat Muhasibi Mes'ul- ı 
lügüne veya mezkfır Merkez Baştababetine müracaatları. 

(4318) 4769 

.. -• Uroloır • Operatl>r --.. 

Dr. REŞiT SAMİ 
idrar yolları basıalıkları mi!ıehassısı 

Beyoğlu lsıiklll caddesi (Mulen Ruj 
• urşısı) Veh•p B. Ap. No. 61 

Kiralık hane 
Arnavutköyü Akıntrburnunda 

sahilde ve tramvay caddesi üzerin 
de fevkalade nezaretli elektrik, 
havagazı ve suyu havi üç odalı da 
ire kiralrktrr. Görmek için mez -
kur haneye pazarlık için idare mü 
dürümüze müracataları. 

5091 

ANTALYA vapuru ıs Ağur 
tos CUMARTESi 17 de Sir
keci rıhbınından ka!Jracak ve 
Ayvalık yolunun mutat iakele
rine uğrayarak lzmir'e gidip d& 
necektir. (4859) 

Dikkat 
Vapur baflannda İzdib&Dlıa 

mahal kalmamak üzere biletle • 
rin hareket günlerinden evvel 
Karaköy ve Sirkeci acentala· 
rımızdan tedarik edilmesi muh · 
terem yolcularm menfataleri ic:ll 
bındandır. (4688) 

• 5120, 

EMO"S 
-- FRUIT SALT 

.Sicaklarda. damar agrisin.; 
dan, bnlaDtıdan, yarim haf 
atrisindan ft 1nih3zjmdeD 

mdtenllit rahatsizliklardaıa r 
masun kalmak isterseniz i l -
tatli müleyyiıl. tabii tnzs~ , 
mOShil olan ,..tersiz Eno 's 
• Fruit Salt " gazOzld müs• 
tahzarindan sabah ve akşaııı 
bir bardak sn dermıunda 
bir lı:ahve kafigi miltdarinda 
aJiııiz, 

..... 
Umumi Nefriyah ve Yazıl~ leri Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Ş. 

• 


