
--- -- ------- ----- -- ---------------

Maarif Müdürü Haydar Bey 
tedrisat programları mesele
sini görüşmek üzere dün An
karaya gitmiştir. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'uııu MAHMUT 

FIA Ti 5 KURUŞTUR. 

Hava politikası, 
lngiltere filosu, 
1' aggare cemigetij 

Siirt Mebusu: MAHMUT 
P ARiS (Ba,muharririmizden) 

lfavacılık, belli batlı büyük bir 
Politika mevzuu oldu. Milletler a
r111ında bir tayyare yarıııdır, gidi
l'or. Ne sulh edebiyatı, ne de ikti
lat edebiyatı ıbu cereyanı durdura
ıııryor. Elbette, silahlanmaya ay
rılan paraları her memleket iktisa
dıyatına ve umranına sarfederse 
~aha güzel bir. şey olurdu. Hele bü 
tıın dünyanın iktısadi zorluklar ...-e 
ııhranlar içinde bulunduğu tu sı

l'lı.larda memleketin gelir menb.ıla. 
rını, verimsiz silahlanma mascafla 
l'ının dolmak bilmiyen kuyusuna. a
kıtınak çok acıklı bir teydir. Ne ça
~ki hiçbir millet, abi yoldan gi
.ecek b '. r cesaret ve emniyete ma-
:~k değildir. "ilk önce kuvvetlene
trı, ondan sonra sulhten, silahsız
h~~ırıadan serbest serbest bahseı.le-
~lıriz ! ,, Şimdi her memlek'!tin sö

ıi\ ve tezi budu •. 
•. Zamanımızda en ileri medenili
~? ölçüsü nedir, bilir misiniz? 
I •lletlerin alın terile kurulmuf o
an ınilyarlatta. kıymetindeki ma -
llıııreleri birkaç dakika içinde ha
l'aheye çevirecek vasıtalara malik 
0lıııaktır. Türk milletinin ve Bü
r~ Şeflerinin sulh ülküsüne olan 
.d agJılığıru, aklı selimini, şefkatle 
1_ 01u yüreğini hepimiz biliriz: Ba~
""alarının yurdunu yıkmak, aklı
lllızdan geçmez; ancak özyurdu
llıu:ı:u da her türlü sarkıntılıklar
dan korumak vazifesi de ıula aklı
~~?aıı çıkmamalıdır. Havasına 
akıın olmak, her milletin medeni 

'a.zifesidir. Türk milleti, hiç bir 
llledeni telakkinin haricinde kala
llıaz. Mustafa Kemal inkılabının 
llıanasında bu zaruret vardır. 
• Yeni zaruretler, yeni ihtiyaçlar; 
lideta fikir cereyanı süratile her
~iin yeni mesafe alıyor: Muhak-
1tak ki, on sene evvel bizim Türk 
i~Yyare Cemiyeti kurulduğu gün . 
lı il havacılık telakkisile bugünkü 
davacılık telakki ve ülküsü arasın
't a a•ıLnaz mesafeler hasıl oldu. 
İl ayYare cemiyetinin bugüne ka
~ olan verimli çalıtmalarından 
da İıniz memnun olmalı ve batın· 
J:' bulunanları takdir etmeliyiz. 

11 
~t lnmaan böylesi ıçın 

1~ı çalıtma ölçüsünü ve me
;:"lllnu ki.fi göııünıek; hali
"~ırın icaplarını iyi anla • 
~?1If sayılırız. Tetkil&tile memle
't etın her tarafına kök salmı' olan 
ıı:YYaTe Cemiyeti, memlekette da
i faal bir rol oynayabilir. Öyle 
~ve güçlükler var ki, devletin 
\.; et ve müdahalesinden ziyad~ 
~ lltın özünden çıkan hususı 
11.~kilatla daha kolay yenilir. Gü
·~11 ınedeni ihtiyaçlarım, milli mü 

11..faa icaplarını biran için gözö
~ne alırsak, yarm için Tayyare 
f llıiyetine çizilecek hareket VP. 

~li~et pro!ıramrnın ana hatları 
lldıliğinden meydana çıkar. 

* * • 
~Son zamanlarda lngilterenin 
~ VvetJj bir hava filosu yapmak 
lı~l'arı, havacılık cereyaruna yeni 
~hız verdi. Bütün dünya; Bü
~ . Britanyanm yeni hava politi
)' ~ıle ıneşguldür. Acaba lngiltere
~ •ıangi tehlikeli ihtimaller bu ka
lt; •a

1 
sevketti? Büyük Britanya, 

d Ilı erin taarruzundan korkuyor 
hi (İındiden bu kadar kuvvetli ted 
ter .er alıyor? Fransızlar, lngilte
le ~ın hu hareket ve kararını, üst-
11-(~ne hiç almıyorlar: Fransız. in
..::~ dütınanlığı mevzuu bahsola
lı ~ ki: bu tedbirin F rans_aya kar
in ° .dugu da düfiinülaün dıyorlar ve 
..\.l !l'lltereye, en büyük tehlikenin 
lı llıanya tarafından gelebileceğini 
arıJ h 1. 1 G Sek a~ı ıs bata çalıfıyor ar. er-

tik' lngılizlerin endi~lerini tah· 
ke ktınekte, Almanyayı bir tehli
P ran. RYnağı olarak göstermekte 
lerin. ı:ı: diplomatlarının ve gazete 

1 1~ çok tesiri oldu. 
lıavn~ılter~e. Büyük Britanyanın 
&i 0~ an mudafaası, günün mesele
'de"ı u. Yalnız havada harp ebnek 

ı:ı g . b' h lıa.va.' .enıt ır av!l politikası, 
lol ınısakı yapmak mevzuu bah
'dii:Yor. Yeni kararlarının, bütün 
tıa YaYı Ümitsizliğe, harp korkusu-

•evkedeceğini lngilizler hiç dü-
(Devamı 7 inci sahifede) 
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Hindenburg fena halde hasla! 
1 1 

•• •• • syo 
m 

Kanunen Vekalet edeceği mevzuubahis 
ihtiyar mareşalın 
Hayatından 
Ümit kalmamıştır 

NEUDECK, 1.A.A. - Neşredi
len 11hhi tebliğ, Reisicümhur Hin
denburg'un gitt:kçe kuvvetten düt· 
tiiğünü bildirmektedir. Batvekil 
M. Hitler, tayyare ile buraya gel
mi,tir. 

BERLIN, 1. A.A. - Havasa
jansı muhabirinden : 

M. Hindenburg, Neudeck ?to
sunda sakin bir uyku ile uyumak
tadır. 

Bu 87 y&tındaki ihtiyarın haya
tını daha ziyade uzatmak için &r• 

bk ümit •beslenmemektedir. 
Kim vekiilet edecek? 

BERLIN, 1.A.A. - Resmi men
balardan alınan haberlere göre, 
Reisicümhur Hindenburg'un sih
hati, dün aktam daha ağırla,mıt 
değildi. l 

Reisicümhurun halefi seçilene 
kadar vekilet meselesini, feshe
dilmemit olan kanunu esasinin 51 
in<"İ maddesi "1 suretle tesbit et
mektedir : 

" lmperatorluk Reisi yerine, bir 
mani zuhurunda lmperatorluk 
Başvekili geçer. Bu mani, oldukça 
uzun bir zaman devam edecek o
lursa, bir imperatorluk kanunu ile 
vekalet meselesi halledilir. 

Riyaset makamı inhilil ettiği 
zaman da, yeniden intihap yapılın
cıya kadar bu suretle hareket e
dilir." 
Şu hale nazaran, kanunu esasi 

mucibince, Reiaicümhur Hinden-

Marqal Hinclenburg 
burg, ıihhi sebeplerden dolayı va
zifesinden ayrılacak olursa, M. 
Hitler, otomatik bir tekilde ve 35 
yatından yukarı kadın, erkek bü
tün Alınanlar tarafından yeni Rei
sicümhur intihap edilinciye kadar 
riyasetiriimlıur vekaletini deruhte 
edecektir. 

PARIS, 1.A.A.- Gazetelerin, 
yine nazan dikkati Almanyaya mü
teveccihtir. Mareşal Hindenburg
un sihhati hakındaki endişeli ha
berler Alman Reisicümhurluğu 
makamında mütarünileyhe kimin 
halef olacağı meselesini yeniden 
ortaya atmaktadır· Fakat şurasını 

M. Hitler 
kaydetmek icap eder ki gazeteler, 
bu hususta biraz ihtiyatlı lisan kul
lanmaktadırlar. 

Bunun da sebebi, her ne de olsa 
bugün makamında bulunan ihtiyar 
Mareşala kartı beslenilen hürmet 
hissidir. ! 

Petit Joumal diyor ki : ' ~·· 
Bu müşkül mesele bilhassa feci 

olan <Lbval ve şerait içinde mev
zuub~lıis olmaktadır. Her yerde 
fU sual irat ediliyor : 

" ihtiyar Hindenburgun halefi 
kim olacak?" Her şeye rağmen 
şimdiye kadar Hitlerin fevkinde 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Avusturya meselesi 
Son ihtilal hareketi Alman 
topraklarında hazırlanmış 

1 Rusyaya giden 
Sporcularımız 

Moskova spor enstitüsün
de çok 

samimi tezahürat yapıldı 
Bu teıebbüs etrafında Avusturya memurla

rının eline mühim bir vesika geçmiştir 

Madam Dollluu cenaze merasimde 
ViYANA', 1 .A.A.- Havas a

j~.n~_ı ~ildiriyor: 25 Temmuz iefeb· 
bU$unun Alman toprağında hazır
lanını' olduğunu gösteren bir vesi
ka Avusturya memurlarının eline 
geçmiştir. 

Bu vesika üzerinde bulunmut 
olan gizli kurye bir Alman pasa
portunu hamil bulunuyordu. Hal
buki Almanya, Almanların Avus
turyaya gitmelerini menetmit ve 
hatta bu memnuiyeti teyit için 
bin mark nakli ceza koymuştur. 
Kur· yE>nin ayakkaplarında bir ni
zamname müsveddesi bulunmuş
tur. Bu nizamname Avusturya na-

zilerinin hülrurn.etin devrilmesi tak
dirinde takip edecekleri hattı ha
reketi göstermekte idi. 

Munich'Jeki neşriyat servisi 
lôğvediIJi . 

BERLIN, 1. A. A. - Muuicht'e 
Avusturya nazi fırkası tarafından 
tesis edilmit olan neşriyat servisi 
ilga edilecektir. 

Almanya ve Avusturya meııelesi 
BERLIN, 1.A.A.- Havas ajan

sı bild'riyor : 
Alman mehafili, Avusturya hü

l<ilmetinin, M. Yon Papen'in Viya
naya tayinini kabul edeceğini zan

(Devamı 5 inci sahifede) 

MOSKOV A, 1 (A..A.) - Bedeni ter 
biye yüluekmeclisi ftİıi M. Anlipov, 
Cevdet Kerim Bey ve Fev-
zi Beyie sefaret ..,.....,..m ..., 
ed<3nmı ı.aı;..ı etmiştir. Bu ziyaet 
anasında Hariciye komiıoerliği ..., be
deni terbiye yiiluel< mecliP ed<im da 
hazır bulunmakta icli. Bunu müteakip 
bedeni terl:>iye l"leri<ez enstiliisü tale
besi ziyaret edilmittir. Cevdet Kerim 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Yeni kadro 
Yapılmıyor 

50 muallimin başka vila
yetlere 

tayin edileceği aıılsızdır 
ANKARA, 1 (Telefonla) - M,..... 

1 rii vekaleti ,...u den ..,._; ha:ı:ırlılda
l'Jlla batfıımJfbr. l•anlıul mualJimie. 
rinden ellisinin başka vilayetlere nıok· 
!edilecekleri haldanda '-1 gazeteleftn 

' Defl"İyab ....Uızdır. 
Esuen vekalet yeniden kadro yap· 

mamakta ve yalım sıhhi bir :zanm>t 
veya l•oırusyon lmranan icabı olanık 
muallimler arasında ciiz'i denecek dere
cede nakille.- yapmağı dqrpiş atmek
te<lir • 

ikmal mektepleri halinde ldare edi
>eceık mektepler muailimlilderine illı: 

(Devarru 7 inci sahifede) 

Yeni şimendiferler 
Erzurum - Sıvaı hattının 
güzergahı tesbit ediliyor 

ERZURUM, 1. A.A.- Yeni in
~ edilmekte olan Sıvas - Erzurum 
'imendifer hathmn Erzurum gü
zergahını ve istasyon mahallini 
tespit etmek üzere ,irketler kont
rol müdürü ve nafıya vekaleti bat 
müfettiti gelmişler ve tetk'kata 
batlamı~lardır. 

• 

Yunanh l üçük i\1. Çaldaris, 
esnafa Türkiyede kalmaları 
için hizmetlerini değiştirme
lerini tavsiye ediyor. 

Tel: { Müdür: 24318, 'l.~azı itleri müdürU ı Zt319. 
idare •• Pdatbaa t 24310. 

Vergi tahsilatı artıyor 

Yeni teşkilatın tatbiki 
çok f aide temin etti 

Maliye Vekili son tetkikatını yaptı 
ve dün Ankaraya hareket etti 

Fransadan gelen Ma
liye mütehassısı da 
tetkiklerine başladı 

Bid:a.ç ıründenberi şehrimizde ye
ni mali kanunlarmm ta.thiJratmı ve ma· 
li tetkiliıtın çalışma neticelerini tetk: k 
ede01 Maliye vekili Fu:ııt Bey dün ak
şamki trenfe Ankara ya gitmİ§tir. 

Vekil Bey, i~tasyonda şehrimiz ma
liye ..t<anı tarafından teıyi edilmiş • 
tir. 

Aldığmnz mali'ima.ta göre, yeni ma
li tqkilat.n lsta.n!ı.ırlda tMibiki bilhi\S• 
sa tahsilat neticeler üzerinıde faydalı 
o.6.nuşıtur. 

Yeni ~aıt 932 senesi eylülünde 
ifC baflamııtı. 933 senesinde lostan
bul nuntakasmda tabsilôt 6.562.220 li
radn-. Ve bu -""""üç ayı eski t.,_ 
ıaıa aittir . 

932 aeneıı:indeki ta:lısila.t ise 5.664.409 
liradır. Aradaki fııri< yani 933 ..,_ • 
sindeki tahsijat fazlası 997.811 liradır. 

ıHalbulU 932 .-esindeki 5.664.409 
lira eski t~ zamanr.ıa. &itıtir. Bu 
mukay""e tahakkuk ve taJısilit ii.....me 
ınUl>ederle ve ıreomen ıöyle yapılmak
tadır: 

934 -inde tahsilat nisbeti, ta· 
haldrukata naz&l"Ml yüzde 79 dur. 21 
bakaya kahıuttu. 933 te yani yeni tef· 
kili.ttaki niohet tahsilat yüzde 87 dir. 
13 bakayadrr. 

Bu 9ellenİn {mali .... a) iki aıyl.dı: 
ıbıl.siliıtı iR, yalnız l.tanbul mmtaka
.mııa, geçen senerıİıı1 o aylan ı..hailiıtı
na :niıobede yandan fazJa Eutdıchr. 

Bu neticeler yeni t"§kilatm gerek 
tabakkı.ıbt - ~ tahsilat ...ı.tmuı
dan eok:i teıfDliwta falı.: oJ.dağunu gös
t~r. 

Yeni t.,.ıwaı, eskiden blan l>ü-

Maliye Vekili Fuat B. 

tün pürittlen de diizekmeğe çalışmak• 
ta ..., bakaya -'1erin tahsili.tını ela 
,.apmaldadır. 

M. Alphananın tetkikatı 
Diğer taraftan Fnmsrz maliye mü

tebll!IWSı diinden iti>aren ıen~de
tetklkat yapmağa başlarmJbr. 

Mütebasns clün Beyoğlu tabsil miİ· 
düdüğünde uzun miiddet meşgul ol
muı. tabAI müdürü Hüıaii Beyden, • 
muhtelif iıler heklnnda izahat aimq-
tır. 

Mösyö Aihpmıa'wı §W.iınizddô tet· 
kikatı uzun -.ürecektir. 

Saat yediJen sonra fehir ao kahtan '5u manzarayı ar.t.edece~ 

Şehir sükuna kavuşuyor 

Dükkanların kapanma 
saatleri tahdit edildi 

Havayici zaruriye satanlar saat 8 de 
diğerleiİ saat 7 de kapanacak 

Gürültü ile de mücadele baılıyor 
Manifaturacı, tuhafiyeci, ayakka

bıcı gibi eanaf, keneli cemiyetleri vaaı 
ta.ile vilıiyete ve belediyeye müraca
atla dükkanlannm umumiyetle ka -
pamna saatelrinin tahdidini İ&tem:f • 

lerdi. Belediye kanununun verdiği aa .. 
li.biyetlere istinaden belediye encü • 
meni bu hususta tetlcikatta bulun -
mut. diğer esnafı da nazan itibara a-

(Devamı 5 inci sahifede) 

-
ikinci at yarışları 

Yarın yapı acak yarış ara 
32 at iştirak edecek 

Vilayet bırytar müdüriyc61ce ter
tip edilımdote olan yırzılıı!< ..ı: y...q!al'J• 
mn ikincisi yarın yaptlacaıkt:Ir. 

P. JJc~nc: ~ ~2alô. yarı .r!iU'a 32 nt 
1 ..... eccJ..:.ti ı-:.GŞJ programı ıu-

.ı ü ır.cı sahifed-" 
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TARiHi TEFRiKA: 102 

ittihat ve 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 

Her hakkı mahfuzdur. 

Terakki! 
BIRAKTICI VESiKALARA CORE} 

Yazan: A. C. 

Dr. Nazım Beyin Selanikteki 
gizli faaliyeti neydi? 

Valileııden, kumandanlardan, l aan yıldızın ne olduğunu bilme • 
velhasıl ,üpheli olmayan tüccarlar mek lazım! 
dan b~ka her kime Avrupadan. Burada, işittiklerine nazaran 
bilhassa Paristen mektup gelirıc, müfettif Hilri Paşa tab'an zeki, 
po•la müdürü o mekh;plan açma· fakat politik;:. ve hukuk iflerinde 
ğa ve muzır evrak çıkarsa yak.na pek biçare imi,. Hele hamiyete 
ğa salahiyettardır. Bu noktayı der pek li.übali. Sultanhamidin küçük 
hatır ederek beyhude posta maı • bir nümunesi. Kendisini yakından 
ralı yapmayınız. Fakat her ne 14- tanıyanlar veçhen de Sultan Ha-
beJerseniz behema.hal bir taneai - mide müşabebetioi iddia ediyor • 
ni biıtün vilayetlere göndermeyi Iar .•• 
ihmal etmeyiniz. Çünkü posta mü· Po•tahanelerde hafiyelik eden 
dtiı terini ve memurlarını bu neş - !erin isimleri bizce meçhuldür. 
ri}altan haberdar etmekte de men Ancak hafiyeliğin yapıldığına 
faat vardır. Bunların içinde bazı - lıat'i kanaatimiz vardır. 
ları hamiyetli, bazıları da botbo • y nyad ··ı· · Yakup Ef _ .,._ __ . a a mu azı.nı. en 
ı;al.d~ ı:.ıuerıya postaha~de a;ı· Ji bak.kında bir şey yazmayınız. 
lan hır mektup yahut bar gazete Y akup Efendi bir sirkat mesel · 
seksen ki.inin _g_özünden geçtikten deıı dolayı tevkif edildiği için ~':ı~ 
sonra mahvedılır. tulmak ümidile Yıldıza o telgrafı 

Vilayat salnamesini elde etme çekraeğe mecbur olmlll. Bu gibi hi 
ğe çıı.lıfınız. Mühim tüccar ve ban lelere müracaat edenler nadir de-
kerlere kapalı mektup suretinde ğrl<lır. 
gôndereceğiniz bütün evrak hizam .:Jc.liı.nikte cebinde striknin ta • 
potta memurlarının eline geçme- fıyau.iar tanıdan. Mü'1-cül mevki • 
den sahiplerine varıyor. Fakat bu de kalacak olurlarsa bununla int:-
;..ıide lzmir, Selinilc, Be:ut gil.i h'lı· etmek niyetinde imifler. Strık 
ecı.ebi postalan olan yerlere ait • nin gibı eziyet vermeden öldüre • 
tir. Bu suretle yüzlerce, belkı bin-
lerce Türke evrakları okutıurahı- c~k i:.iı zehir tanryıp tanımadığı • 

mı benden soruyorlar. Heroin ağız lirsiniz. Bu hususta aynca nazın 
di <katinizi celbederim. Hele gon
dercedeceğiniz zarfların üzerinde 
bir ticaret evinin adresi bulunur -
sa istenilen kimseye vusul daha ko 
!ay olur . ., 

Dr. Nazım Bey 1907 senesi tem 
muzunda Selıiniğe gelmitti. Fakat 
aradan aylar geçtiği halde '"Os • 
manlı Hüviyet cemiyeti,, hakkın
daki raporunu Parise gönderme -
mi~ti. Paris sabırsızlanıyor ve Dr. 
Nazım Beyden raporun bir an ev
vel gönderilmesini itıtiyordu. Ba -
şında sarık, arkasında cübbe ve e· 
tinde kocaman bir ~ınsiye oldu -
ğu hakle uzun sakalıle Hoca Meh
met Efendi namı müslearJnı U,ı -
yarak Selinikte dolatan Dr. N4 · 
zım Bey bu rapor meselesine dair 
Parise Dr. Bahaettin Beye yazdığı 
dördüncü mektubunda diyordu 
ki: 

dan alınınca intihan zahmetsizce 
husule getirir sananın. Bu bapta 
senin aaba ziyade mali'ımatın var 
dır. Sualimi cevapsız bırakma.., 

HARİCİ HABERLER 
Yunanlı ki!çük esnaf 

ATINA, 1 (Milliyet) - Ba.tve
kil M. Çaldaris hareketinden ev -

vel gazetecilere beyanatta bulun -
mllllur. Makedonyalı gazeteciler 
kendisine, küçük sanatlar kanunu 
dolayısile Mısırdan Yunanislal'a 
gelmekte olan Y unanlr sanatkar
laıı için ne düııündüğünü somıuıı -
!ardır. M. Çaldaris buna kar,ı, bun 
ların yerleştirilmesi için icap eden 
tedabirin alınmakta olduğunu, 

Türkiyede bütün itler hakkında 
tatbik edilen bu kanundan Yunan 

M. Baldvin'in nutku 

laların istisnası için teşebbüsler ya 
µd<lığıru fakat bir muvaffakıyet 
ha~ıl olmadığını söylemit ve demi9 
tir ki: 
- Mezkıir kanundan dolayı vazi 

yetleri sekteye uğrayan birçok Yu 
nanlı küçük esnafı Y unanistana yer 
leş~;rmek biraz müşkül olacaktır O 
nun için Yunanlı sanatkarların Yu 
nanistana iltica etmemelerini sa • 
nallarını deği,tirerek, kanunun me 
netmediği sanatlerden birini tercih 
etmelerini ve Türkiyede ka.lmala
rtını tavsiye ederim. 

Deniz kuvvetleri 

Belçikada memnu- Londrada yapılan 
niyetle karşılandı 1 Müzakerat bitti 
Çünkü Belçikanın hava mü Yalnız ltalyanın yeni yapa
dafaası da mevzuubahisti cağı gemiler görüşülmedi 

VAŞiNGTON, 1 (A.A.) - Reuter LONDRA, 1. A. A.- ltalyan 
ajansı bildiriyor: bahriye mutahassısı hariciye ve 

M. ilaldwin'in bava rnüdafaaıı hak- b tle 1 kında 30 temmuz&. avam kamarasrnd~ ahriye nezare ri mümessil eriy· 
yaptığı b~yanat, :.ngiltere hükUınetinin le yapD' akta ol~uğu konUf!llaları 
uzun müddettir düşündüklerinin açık . dün bitimıiflir. Bu mükalemeler 
ça ttadesi ola·ak tdaı.ki edilmckled:r. deniz kuvvetlerinin heyeti u -

Londra iktUat konfenmu ....,asm- 1 
d mmniye eri ve gemı ve şa-

da ~ika ve Hollim a ile lng;Jtere ire itibariyle tahdidi me • 
adalarma karşı hava hiicuınlanna mMıi 
olmak içi.n bitaraf nuntakalar tesisi selesin"n deniz konferansında or-
hal<kmda bir planm M. Hull'e izah e- taya çıkarabileceği teknik hususa-
dilmil olduğu if'3 edilrnektedia-. tın tetkikine inhisar eylemi~tir. i-

M. Baldwin'in beyııınoıtı, bu fikrin ~ 
inkişafı olarak tcLikki edilınel<tedir. talyan bahriye mutabasaıaının zi-

BROKSEL, 1 (AA.) - M. Bald- yareti bittabi istihbar mahiyefn-
winin "lngiltereuin müdafaasını dü - de ı"dı" ve •onbaharda yapılması 
fiindüğümüz zaman, artık Doıtvreo sa- • 
hillerini değil, fakat Rl_ıin'i düşünüro _ mukarrer kati müzakereleri hazır-
ruz.,, tarzındaki sözlen, Belçiıkada bü· lamağa matuftu. Binaenaleyh 
yük bir memnımi-yet uyandırmış, bil - 35.000 tonluk gemilerin in,ası 
:~ gazeteler tarafından kaydedilmiş • meselesi görü,ülmemi,tir. Esasen 

Matbuat, bu sözlerin Sir Jobn Si- bu gemilerin İn'ta&ma V ashington 
monun 15 ırün evvel, Belçika arazisi- mukavelesi müsait olduğundan bu 
nm .tamamiyetinin, 1 ngilteft>llin emni- bapta ileri sürülebilecek yegane 
yeti için esaslı bir umur otduğuım da- ,ey bu in,aatın ,imdi zamanı olup 
İr büyük bir metanetle yoıptığı beyana-
tı .kuvvetlendirdiğini yazmaktadrr. olmadığı keyfiyetidir ki bu cihet 

Gazeteler, Beliçkanrn hiç bir vakit, tamamıyle siyasi mahiyette oldu-
1...okanıonun kefili olan lngilterenin sö- ~undan b · r mutahassısın seli.hiyeti 
zünden fÜPhe etmediğini iılave ebm4'- haricinde kalmaktadır. 
tedirler. 

"Sabırsızlık etme! Burada bof 
durmadığımız<b.n elbelte emin -
sin ... itler yolunda gidiyon. Kuvvet 
günden güne artıyor. Eserlerini 
henüz eörmemekle ataletimize bük 
metme. Raporumu yazmağa artık 
çok kalmadı. On on bet gün wn
ra raporu alırsın. 

Dr. 'Nazım Beyin çok muktesit 
oldugu malumdu. Selanikten Pari 
ae dimmediği için ev kirasının i~ . 
!emesine çok canı sıkılıyordu. Oı 
manlı Hürriyet Cemiyeti namına 
Pariale ınubabe:le eden zat Sai B. 
idi. Sai, T ali.t Beyin kullandığı 
namı müiteardı. Sai imzasile Pa
rise yazılan bir mektupta, Meh -
met Efendinin (Dr. Ni.zım Beyin) 
bane kirası olarak teraküm eden 
borcuna verilmek üzere Fransız 
postahanesine teslimen iki yüz 
frank namınıza gönderilmittir. Ta 
bii iktizasını ifa buyurursunuz.,, 
deniliyo:du. Mehmet Efendi Se -
li.nikte çok gizli Ya.tadığr için pa
ra baf\cası tarafından yollanıyor
du. Dr. Nazımın yukarıda bahset-
tiğimiz mektubunun .onunda bu ev Meis adasında Elli milyon dolar 
rY.eselesi hakkında Dr. Bahaettin 

Şakir Beye diyordu ki: İtalyaya karşı Amerikada ölen bir Al-
"Evi bırakmayı münasip görür-

sen, mutvaktan itibaren yatak o. Tezahürat mı var? manın bıraktığı miras 
dasına geçerek salondaki hava ga BERLIN, 1 (A.A.) - Amerik.rya 
zı li.mbasma kadar uzanan kurtun ATINA 1 (Milliye) - Dün bicret etmq olan P- iominde bir 
boruların benim olduğunu ve bi • tayyare posta.sile gelen bir mek • Alman bun<ian on bir sene evvel ölımüı 

D 
Sılılıat müdürlükleri arasında 

nakiller 
'ANKARA, 1 (Milliyet) - Kırklareli Sıhhat müdürü Hamdi Be1 

Beyazıt sıhhat müdürlüğüne, Çoruh sıhhat müdürü Zühtü Bey Afyoıı 
sıhhat müdürlüğüne, Denizli sıhhat müdürü Cevdet Şakir Bey lzmir sıh 
hat müdürlüğüne naklen tayin edil mislerdir. 

Balıkesir hükiimet tabibi Osman İl. Edirne sıhhat müdürlüğüne, '.Aıı 
talya sıhhat müdürü Gaffur Nüzhet B. Kırklareli sıhhat müdürlüğüne 
nakledilmi,Lerdir. 

Fazla alınan resimlerin iadesi 
gümrüklere bildirildi 

'ANKARA, l (Telefonla) - Gümrük resminin yüzde onu nisbe • 
tinde tahsil edilip emanet hesabına irat kaydolunan belecliye hisselerİll 
den fazla alınıp eshabına iadesi lüzumu tebeyyün eden paralar için et· 
sulü dairesinde istizan puslası tanzimi ve tasdik muamelesi tekamül el 
'kten sonra paranın geri verilmesi gümrüklere tamim edilmiştir. 

M. Gücü bisikletçileri Giresonda 
GiRESUN, 1. A.A.- Muhalızgücü bisikletcileri dün saat 16 Ja 

Giresuna geldiler. Şehirden on kilometre uzakta, belediye, C. H. f. 
ve Halkevi reiSleri, jandarma kumandanı ve memleket sporcuları tara· 
landan karşılanmış, şehre girerken bir bölük asker ve halk tarafından 
selômlanmıftır. Burada şehir namına güçlüler re 'sine bir hanım ta· 
rafından güzel bfr büket verilmifti r. Bisiklet~lerimiz yarınki perşembe 
günü orduya hareket edeceklerdir. • 

Eregli ve Bartın tayyareleri 
ZONGULDAK, l .A.A.- Zonguldak, Ereyli ve Bartın tayyarelerinin 

30 Ağııstos Zafer bayramı günü ya pılacak olan "ad konma" merasimi 
müna:rebetile tayyare cemiyeti Zonguldak şubesi büyük bir tesit 
programı hazırlam,aktadır. 

Halkın sabırsızlıkla ve heyecanla beklediği 30 Ağustos günü tay· 
yarelerimiz "ad konma" merasiminden sonra büyük deniz eğlencele
ri ve tenezzühleri yapılacaktır. 

Ruşen Eşref B. Viyana elçisi 
ANKARA, l (Telefonla) - Atina elçiliğine henüz kimin tayifl 

edileceği malum değildir. Viyana elçiliğine nakli mı:karrer Ruşen Eşref 
Beyin yerine Tiran elçiliğine Hariciye umum müdürlerinden Hulıisi Fu· 
at Beyin tayini ihtimalinden bahsediliyor. 

Hariciye Vekili lstanbula geliyor 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Hariciye Vekili Tevfik Rü,tü Bey 

yann lstanbula gidecektir. 

Hariciye memurları arasında 
'ANKARA, l (Telefonla) - Hariciye tayinleri hakkındaki karar 

name iili tasdika arzolunmuştur. Listede otuza yakın tayin vardır. Bu 
meyanda Bern elçiliği başkiitibi Nurettin Beyin Moskovaya nakli ve 
yerine Fikret Şefik Beyin tayini ka rarlaşm11tır. 

Pqte elçiliği kiitibi Behçet Bey lstokholme nakledilmİf ve lstok • 
holm elçiliği kiitibi Rıfkı Bey merkeze alınmılfır. Bari kontolosu Atıl 
Bey merkde alınmlf ve yerine Nüzhet Hiişim Bey tayin edilmiftir. 

Tiran elçiliği müst"f'U'l Basri Bey ve Filibe konsolosu Kemal BeY 
Merkeze alınmış ve Filibe konsolosluğuna Sami zade Süııeyya Bey ra · 
yin edlmiftir. 

Kahire elçiliği katibi Cevdet Bey Bükref elçiliğine nakledilmİf ve 
yerine Cemal Bey tayin olunmuştur. 

Yunan tayyarecileri Sofgada 
SOFY A, l. A.A.- Yunan as heri tayyare filosu lstanbul, Bük

ru ve Belgradı ziyaret ettiklen sonra buraya gelmiftir. Filoda ondört 
tayyareci vardır. Merkez kumandanı Nazım Bey 

için tafsili.ta hacet kalmadı. Müt
tehizanı mülkiyeden bir zatın tifa 
hi tehdi<li üzerine lstanbula gön • 
derdiği nıporunu tu suretle yaz • 
dı: 

naenaleyb onlaııı: Ç1kartmayı unut tuptan öğrenildiğine göre Meis a- ve elü milyon dolarlık bir _,,et br· 
ma. Zira bunlar için ben yirmi, dasında ltalyaya kar" tezahürat rakmıttır. d J 
yırmi bet frank sarfettim. Borula- yapılmaktadır. Bu tezahürat ne - Müteveffanın arzusu veçhile vasi- 9 Eylül sergisin e sparta Kayseride şiddetli 

Yağmurlar 
Burada it'ar buyrulduğu veç

lıile komite filan mevcut değildir. 
Muzır evrak ta muntazam surette 
gelmiyor. Ara sıra Atinadan ge
len yolcularla bir iki memnu gaze 
te ithal ediliyor. Fakat bu da oka 
dar nadiren vuku buluyor ki naza 
ıp dikkate alınacak kadar ehem. 
miyeti haiz değildir. 

Mason cemyetine gelmce, bu 
cemiyetin, dünyanın her tarafın • 
da olduğu gibi memaliki omıaıniye 
nin büyük f('hirlerinde de fUbele
ri vardır. fakat Mason cemiyetle
ri içtimalarında politikadan ve 
dinden bahsetmemeyi en esaslı 
tartlarından addetmitlerdir. Bu ci 
betle Masonluk meselesinde de 
teli.f edilecek bir nokta yoktur ... ,, 

Rapo:ıun bu suretle tanzim edil 
mesi hamiyetten ziyade korkudan 
ileri gelmi9tir. Bir adam bu iklim 
de her suretle rahat ya.fayabilmek 
için hafiyeli:. etmemeğe kendisini 
mecbur görüyor. Nazım Bey de 
Jön Türklük meselesini tahkik için 
mabeyinden emir ve tahsisat al • 
mı~en ve burada muzrr bir it yap 
mağa mukted"r iken korıku saika,. 
.sile raporunu yukarıda bildirdiğim 
tarzda tertibe mecbur kalmıştır. 

Bu halde merkez kumandanı Na 
zım Bey hakkında kararımız de • 
ğifmİŞtir. Valiye gelince o da ls -
tanbuldan ~elen ihtara fU yolda 
cevap vermıt: 

"Bu.ada Jön Türklük ve Mason 
luk filan yoktur. Diğer vilayetler 
de ahalinin Jön Türklük itlerile 
meşgul olmaması isteniliyorsa, mu 
zır evrakın ithal edilmemea.i mat
lübu ali ise, o halde vilayetlere na 
mus!u valiler gönderilsin!.,, 

Vali vakıa hırsız değil, fakat 
.. küz gibi bir adam. Böyle nazik 

ir vilayete bu kadar iktidaıuız, 
zansız bir valinin nasp ve tayin 
dili~ine hayret etmemek için in • 

• · 1 ak ( 1 Yetnameıi an sene eonra açrlmıı ve 
n çıkarırken tekerlek tarzında bük lıce&ı o ar ta yan makamatı, et timdi Berlinde Y&f'Yan bir im: karele- hahları 
tür ki sen de kullanabilesin. Hava r,aftan Va!ilakiyi ihtilale letvik ,i ile biri Essen'de ~ diğeri Varıova- tSPARTA, ı (A.A.) _ Beynehni-
gazı saatinin üzerinde asılr gör • suçile itham ederek leVkif ve Ra- da oturan iki erk* kal'deti bu muaz. lel 9 eylül l:zmir pmıaymnda bu sene 
düğün zincir de benimdir. Onu da dosa göndermittir. Vasili.kinin zam mira•tıım haberdar olmuılardr. loparta halJan, m••nulatı ve mğer sa-
unutma ! Naci Beyi oraya yerle.- tevkifi Ada halkının infialini faz Bunlann her biıine 48 ırüyon marCt nayii için büyük bir pavyon tesisi ev-
tirseydin, daha ziyade memnun o- lalqtırnııflır. Ve bımdan dolayı isal>et etmektedir. Çünkü me.iclır meb- velce kararlaJtınlnup. 
1 d Z . ·ı b" .. d mütemadiyen hu"·ku"met konag"r o·· • !ağ on •ene U.önde mürek.kep faizle Dün halıcılar birüği idare heyetinin ur um. ıra aı em ır gun o a • ·~· Ticaret odasında yaptığı toplııınbda, 
rese bir mektup gönderebilir veya nünde nüınayitler yapılmaktadır. mütlıit ourette mbıafta. panayırda halılanmızm çak zengin çe· 
buna benzer bir hadise çıkabilir. Q ıitl-erle teşhiri hakkında konuşmalar 
Arkadatlardan biri orada oturun- mıştrk. Buırunla beraber Ni.zım B. rman yangınları yepılmrf ve e3.ulı tedbirler almmıttJr. 

b .b. h"-" 1 d ık b"I NELSO Paaayır iflerile nqguıl olmak üze. ca u gı ı auı&e er en ç a ı e- sokaklarda dolattıkça,· ne kadar N, 1.A.A.- (lngiliz Ko- re aynca ı,;.. de komiıoyon teıkiol edile-
cek mahzw !arı defetmek daha ko tebdili kryafet etmit olursa olsun, lombiyası) - Nelııon ile Birletik cdııtir. 
lay olurdu.,, gene görülüp tanıtmak tehlikesine Amerika hudutları arumda uza- Bir kazanın adı değiştirildi 

Dr. Nazım Beyin Selanikte bu- maruzdu. Netekim bir gün böyle nan eıazideki orman yangınlarını lund - b h ANKARA, 1 (Telelonla) - Kon-
ugunu irkaç arkadattan haf bir ad ise zuhur etmitti. söndürmek için yüzlen:e gönüllü ya vilayetinin Sukımiye kaz.Mınm adı 

ka hiç kimsenin bilmediğini yaz • (Bitmedi) çalıtmaktadır. Karap .... olmufbır. 

,------------------------------------------------------------------) l ECNEBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ 
Yugoslayada kadınme-1 
murlar devlet hizme

tinden çıkarılıyor 
Yugoslauyada ötedenberi kadın 

memurlan deulet hizmetinden çıkar• 
~ak cere~nı va!'dı. Devlet, mal.iyesi .. 
nı ulah 1~71 ahıren parlcı.mentocian 
aldığı aalahiyet 'erçeuesi dahilinde 
memurin kanununa b:r ze,.i.l ilGue et· 
miştir. Bıı zeyle göre, k<>e•,:,.rı ,j•ulet 
memuriyetinde bulunan euli kadın me 
murlar deulet hi:ı<metinden çıkarıla • 
bileceklerdir. Bu yeni karar malum 
olanca, Yugoslauya kadın tefkilatı 
Belgratta Serajewoda ue diğer büyük 
fehirlerde büyük mikyasta protesto 
tezahüratı tert'bini ue hükumete • bu 
tezahürat toplantılarına iftirak eden 
lerin cümlesi taraFınclan imz:alı. .. muh 
tıralar takdimini kararalştırmr§lardır. 
Fiıkat bu içtimalarda kadın memur • 
lann keneli aralannda anlaşamamaz .. 
/ık hasıl olmuş ııe bu yüzden ancalı 10 
bin imza toplanabilm 

0

fti. Çünkii eııli 
olmıyan kadın memurlar, hükıimetin 
kcrannın kendilerine taalluku olmadı 
ğı beyanile imzadan istinkaf etmşi
lerdi. Fakat bir müddet !SOnr amez • 
kür kararname neıredilip le yalnı% 
baıına olmıyan, ;yani ebeveyni nezdin 
de ikam~t eden, yahut ebeveyninden 
biri3i devlet hazinesinden tekaüdiye, 
eramil maafı ııe aaire ırihi herhangi 

bir nam ile para alan bekar kadın me 
murlara 1 Mayıs 1934 ten itibaren 
yüzde 25 pahalılık zammının artık ııe 
rilmiyeceği anl"§ı.lınca bu bekar ka -
dın memurlar dahi kadın tetkilatlan 
na müracaat ederek menfaatlerinin 
himayesi iı;'n müzaheret talrbinde bu 
lanmaılardır. Fakat hükümetin ted • 
birleri kat'i olup bundan kadın me -
murların mümkün olduğu kadar deıı
let hiz:met'nden uz:aklaştınnak isten
diği anlafılmıtşır. Esa.en Yugoslaıı • 
yada kadınlar siyasi hukuka malik ol 
madıklarından hükıimetin bu tetbirle 
rinin tatbikında hiç bir parlemanter 
môni ile müıkülıit çıkmıyacağı ue hü
lııimetin develt memurları cihazını 

uılah iç'n kat'i bir karar ııermif al -
duğu ııe bu kararından hiç bir tesir 
ile dönmiyeceği anlaşılmaktadır. ffü. 
kümet ittihaz; ettiği bu tedbirler ile 
deıılet hizmetinde açrlacak memuri • 
yetlere - ıayet bu memuriyetler tasar 
ruf sebeb~e ilga edilrnez.se - yüksek 
tahsil sahibi erkekleri yerleftirmeyi 
rJe bu auretle müneuuer .sınıfı develt 
lehine kaz;anmağı istihdaf etmittir. Di 
ğer taraftan bu kanuni tedbirlere kar 
f' koymak için bekar kadın nıemıır -
lar kendi akraba/an ile birlikte ika -
metten ıarlcna:z.arla kendilerini iktisa 
den müstakil yapmağa ııe eııli kadın 
memurların bir çoğu da kocalarından 
ayrılma davası acmağa tefel:!lii• etmif 
ferdir. (Völkilcher Beoba<:hter) 

İtalyan bakımından 
Dollfuss'un katli 

hadisesi 
Aııusturyanın Baıııekili öldürüldü. 

Epeyce z:amandanberi Auusturyada 
yapılan cinayetlerin en büyüğü ııe en 
fecü bu olsa g~ektir. Bütün cihan, bu 
hadiseden müteessir kalacaktır. Doll· 
lu&&, masa başında, if b<qında, Aııus
turyanın istiklalini müdafaa hizmetin 
de bulunurken öldürüldü. Ve Aııu.s • 
turya istiklaline kurban oldu. ltalyan 
milletinin Do/Uuss'un katlinden pek 
müteessir olacağına fÜphe yoktur. /. 
talyan milleti, M. Dallluss'a karıı da· 
ima samimi duygular beslemiıtir ve 
lıalyanın birkaç defa da kıymetli mi 
safiri olduğunu hatırlayacaktır. Ta -
rih, bu aaırda yeni leci bir sahile kay 
dediyor ki bu, yirminci aarın medeni 
yetin; fereflendirmiyen bir hadisedir. 
Künkü ba cinayet bir inkılôbın ndice 
•i değildir "" beklenilmiyen bir darbe 
olmuıtur. Fakat hedefine ııaramamıı· 
tır. Hükumetin otorite•i her yerde ha 
kimdir. B':z. bu harelıete cinayet si/ai
lesi feamiye ederi~. Bu g~bi cİ.na)et -
lerde en büyük me5UI müıeııııihlerdir. 
Dollfuss'un katli siyasi almaktan z:i • 
yade adi bir cürüm sayılır. Bu gibi 
mücrimlere inkılôpçı denilmez., cemi· 
yet icin en tehlikeli ııe ôdi canielr de 
nilir: Biz, son zamanlarda, ( Avuslur· 
yada irtikap edilen cinayetler hakkın 

da, uzun uzadıya ya.:ı:mq ue bu hadi· 
selere dair mufassal malümat ııermiı· 
tik. Aııuaturyalılar bıı cinayetleri nef 
retle anmaktadır ııe müsebbiplerin an 
cak nasyonal saayalist teıkilatına men 
wp oldukalrını ıröylemektedirler. M. 
Dollfuss ölmÜfse de A llusturyanın si· 
yasi ııaz:iyeti değişmemiştir. Hükumet 
uaz:iyete hakimdir. Bugün Aııusturya 
hükumetinin istiklaline daha bağlı o· 
lacağına fÜphe yoktur. Ve bu hedef· 
te yürüyeceği herkesçe malumdur. 
Aııuaturyanın yeni hükümeti müıkül 
uaıı(yetlere maruz: kalacaktır. Lakin 
millet hükümetine bağlıdır. Aııustur
ya hükümetini, i>tiklali için alacağı 
tedbirelrde haklı buluyoruz: ııe bütün 
cihanın sempatisini kaza.nacağını da 
temin ederiz. Asıl fayanı taaccüp o .. 
lan fey şudur: Asilerin tekliflerini 
müdalaada bulunan bir ecnebi deııle 
tin mümesaili görülmüş ııe bu hal her 
kesi hayrette bırakmrıtır. ita/yan mil 
leti, Avusturya htidiselerini, soğuk -
kanlılıkla karfılamaktadır. ltalyanın 
simdiye kadar takip ettiği siyasette 
hic bir tebeddül olmayaca{!ını sövliye 
biliriz. (il Corriere della Sera) 

fngiliz makine ihra
catının artması 

Büyiık Britanya makine ih rac'lt•'ll 
19.14 senesinin '1k nuıfında 157 429 
tona ç:!.arabilm•ştir ki kıymeti 15,34 
m iyon lnt;?iliz l'.rasıd·ı. r:"ren .1en~tti.n 
ayni devresinde nnkini i1iracat nıilıta 

Üç köyde evleri ve hay
vanları sel götürdü 

KA YSERf, 1 (A.A.) - Dün gece 
hava biNlenbire bozulDMlı, Pddedi v<I 
sürekli lıôr yağmur yağmağa baılam'f' 
br. -

Y ağmu.r ıeru..!e talın'bat yapmanut· 
tır. Fak at Tal as nlllıiyehnde , Retadi
ye ve Akç""3tya kÖyleıinde çok p.ldet• 
li Oolumın .tevlfı ettiği .el hız:la zarar 
husule geıtinniıtir. T mas nabiyeoıinde 
tespit edilen zararlar ıunlardır: 

N abiyenin Hannan mah.Jlesindc 
110 eve w girer* evıe..!eki qya vo 
ermkı tamamen mabvebniıtir. 

57 evde 250 nüfuı iaf")'e muhtaÇ 
vaziyettedir. Sekiz ""' ve üç ıran..iı sel 
yılamflır. 70 bağ ve bM>çe banıp oı
muttut-. 

Üç at, üç in* ~ döl'I koyun tefel 
olmuttur. Bet tarlada buğday ve _.,,. 
yığmları iıe yaramaz den>cede w içiıt" 
de kalımytır. iki ahıap köprii yıkJ
auş ve birkaç köprü kısmen harap ol· 
muftur. Sel Kayseri, Talaı ve Zincir• 
dere yollarım tahrip etmiştir. 

Reşadyei ve Akçakaya köyleıı-inde ' 
ki zarar tunlardır: 

4 evi su götürmüştür. 34 ""' ve il<İ 
değİrmen şu alımda kalmıt ve bütüıı 
erzak ve eşya mahvolmutlur. 4 dan• 
bir öküz , 13 lroyun , 2 merkep ve bir 
inek telef OOmuf ve 80 parça bağ ve 
bahçe harap olmu ştll'I". 21 evde 100 
nüfus iateye muhtaç bir vaziyette ıaıf· 
rnıtbr. Bütün köy yollan ve telefon 
hatları hasara uğramıflır. 

Hiç bir yerde insanca zayiat yoS'
tur. 

Tapu müdürlükler 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Ci...

~ tapu müdürlüğüne Sivas tapu rnii• 
dürü Faik Bey, Sivasa Malatya taı>" 
müdiirii Celal Bey, Diyanbelôre ICaY 
tamonu tapu müdürü Celal Bey, Kaıt•• 
momıya Diyarıbckir tapu müdürü ~· 
mil Bey, Malatyaya Bursa tapu ıınO"" 
muru Ziya Bey, Burdura Afyon t~11 

başkatibi Ali Rıza Bey tayin edilınıt' 
ferdir. 

rı 128,278 ton ııe kıymeti 13,21 mi1Y0
' 

/ngiliz: liıası idi. Hin1i•tan ııe ce~ıı
bi Afrika en mühim sürüm yerler:dıf 

(Neue Freie Presseı) 
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l:LE 
itibarımız nedir? ı 
.,,,':ikalılar (orijinal) adamlar

llıpet çalışırlar. işlerini kai-
Ue 1AA 'f-~ l ' ' ' · 
1 

am ı aa e erıne ıstınat 
'er, Bunun bir misalini bana 

Q ka.·ilerimden bir zatıtn 
•rdiği bir Amer:ka istatisti-
'.ı:ördüm. Amerikanın meşhur 
fi~ Vniversitesi müderrislerin-
rofe ·· C ,. ~· •or onverse ın yaptı;.. 
ıatik muhtelif meslek erba 

(ndaki itibar kıymetini gös
i ~edi:r. Bir adama yapılacak 

ltiı~rı ?n_un mesleğine gör.e yüz 
etını göstermekted ır. Bu 

er muhtelif sahalarda 
tılil uzun tetkikat üzerine te
>o rııişt:r. Size bu istat[~tikleri 
,~·Bilmem bu n!sbetler 

e <ıyni fekilde midir? 
~Ve kalem memurları yüzde 92 
Qğ endeci bakkallar 90 
., Q:za sahipleri 89 
.z:ıende satıcılar 89 

1 
ep hocalan 86 

~ rııüatahdemini 86 
:!<ıza müstahdemini 85 
. ~ende memurlar 82 
:friler 82 
(~er 80 
~~Ya kadar iyi kredi sah;pJeri) 
İl ar 71 
tl k sahipleri 71 
r~ amelesi (erkek) 70 

et tellalları 69 
lı.ıne isçileri (erkek) 63 

Utı l'İ an{elesi (kadın) 61 
~~lar 61 
-.. obil işçileri 60 
ilJ~Ya kadar ivicc krediler) 
r,,~ tutanlar 
111 • amelesi 

,lli)e ve polis 
'4 "r madeni ame:e.i 

tep talebesi 
.. hizmetçileri 
(&ı!erler 
.ı aya kadar zayıf krediler) 
"'eiler 
't::obil tellalları 
,;:acılar 

İi4 ler 
... ~abcılrı 

(lı --mir 
Cna krediler) 

59 
59 
58 
57 
56 
55 
53 

48 
47 
45 
43 
43 
38 

!abloyu ben yapmadığım için 
· 

1>'etini üzerime almam· Fakat 
~r müessese profesörünün 

t ve marul bir İf mecmaası
~~t'ği için herha:de Amerika
IJ,ıada layık bir vesikadır. Bu 

a elbette nazarı dikkatinize 
feyler vardır. Meselii: en 

';<ıl, ti; kredi sahipleri yazıhane-
1fan memurlardır. Sonra bak-

• fieliyor. Acaba neden? Oran 
"ıl değil. Demek tecriibe ile 
).."':'-ların borcmaa sadık olduk
-.....,, bunlardan alınacak pa
·I .lroiay tahsil edildiği anlaplı 
)j kredilerin bapncla bulanan 

Ve bakkallara mukabil so
Q hekimler var. Difçiler he-

lk"en daha sağlam. 
'~ sınıf krecli sahipleri ara

- . ..,'.,:>_ıe çarpan feylerJen birisi, 
ti- -_ın dadılardan daha ÇÜ-

• ""IQlarıdır. 
~ zayrl kredilerde bulunu• /ffrip değil mi? Mektep tale-
0..~ Ql'ni sınıfta. 
~~erin, lokantacıların, ber
~ Yani hergiin temas ettiği-

• ""ılann fena kreclide bulu
~ acaip! Lakin (E';if Naci
"-

1 
an çınlasın!) reaamla

C~ kredi sahibi olrıpma 
~~? 
~ aJ.&! Ama biz yani gazete· 
ı.:~!ecle dahil değil. Mahak
·1' kredi yüzde 38 den de 
~ FELEK 

~ 
~~'-lal imtihanları 

f~iilteainde ikmal imli • 
l'i.,<ii ıs Eylulde .,_.laması 
:1lıı elnıittir. 
~.ııiveraitede yeni sene kad C. ıbiııce maat verilmiftir. 

il~ ıtıil Beyin tetkikatı 
~er.fte rektörü ProfMÖr Ce 

diio aabah Fen fakültesi 

l ~lıit ~l~~ aezmit. ibtiyaç
Çtj... etınittır. 

·••af ve iktısadf ilimler 
~~ ınstitDaUnde" 
~ ftılriiltesine bağlı bulu
:· d .. ve ikbtadi ilimler enı· 
lti~İİıniizdeki t"fllİnievvel 
~'-- - nıiiatakil ~~arak ~~ri 
~1-ıı.ııa.ı takarrür ebnıtbr. 
. ~ . ~azırlıklar yapılmak -

tituye hukuk ve yüksel.: 
~ lııektebi mezunlarile miida 
'liid kaydedilebileceklerdir. 

t'llııt: tahsil müddeti bir ıene 
~~-ta <lokto ıa yapılabHece

• • nız diploma da verilebı 

MiLLiYET PERŞEMBE 2 AGUSTOS ı934 3 

• 
EH 1 R HABERLERİ 1 

G ıı ··~ l&~U.-r~~J'ı 
Coty'nin ölümü 

' )• i, ' ...... ı •. ..v, 

EKONOMi 

Ticaret odası 
Meclisi toplandı 
Yumurta ihracatı projesi 
üzerinde tetkikat yapıldı 

Ticaret odası meclisi dün oda
da bir İçtima yaaprak muhtelif 
meseleleri görütmüttür. Dünkü ıç
timaın en mühim meselesini ruz -
na.meye dahil olnuyan yumurta ih 
raç nizamnamesi metelesi tetkil e
diyordu. ı ı Şubatta Samsunda top 
lanan yumurta kongresinin ittihaz 
edlen kararları esas tutularak Tiir 
kofis tarafından hazırlanan yumur 
ta ihraç nizamnamesi üzerinde o
dada yapılan müteaddit içtimalar 
da yumurtacıların, ihracatçıların 
ve komisyoncuların mütalealan a
lına!'ak proje üzerinde esaslı tadi 
lat yapılmıttır. Denilebilir ki he -
men her maddeye itiraz ediliyor -
du. Bu tekilde projenin hemen he 
men yeni bir '?'!kli de hazırlanmıt 
tı. Dünkü toplantıda proje üzerin 
de gene münakaşa olduktan 
sonra 5 Ağusto~.tan evvel yapıl • 
ması istenen tadilatın Türkofise 
bildirilmesine karar verildi. 

Ticaret borsasının dün yapılan 
yeni intihabı taıdik edildikten ve 
yeoi idare heyetine muvaffakıyet 
ler temenni edildikten sonra yeni 
kazanç kanununda isimleri zikre
dilmiyen san'atların kanunda is'm 
leri olan san'atlara kıyasen yapılan 
listesi okundu ve kabul edildi. 

::ıinan, Bürhanettin, Kader ve 
Kami matbaaları odaya müracaat 
la kendilerinin yeni kazanç kanu
nunda zikredilen matbaalardan o
lup olmadıklarını soruyorlardı. 
Bu husus kanunda tasrih edilen 
şe!..ılde halledildikten sonr:< iç.li
maa nihayet ve:~ldi. 

Mırsilyaya gönderilecek iki g nç 
Manilya Ticanıt Odası h.,,....IJına 

MJ.n;lyacla yüksek ticaret talııili yapa
cak olan iki genci ıeçmek iizere dun 
Ticaret odaomda imtihanlara ba.•lan· 
mqtıı. imtihan heyeti K.ııbataı tuea.in
den Niya'Zi, Hüınıii Hamit, müderris 
Halrt, Hakkı Nezi.'ıi, Ticaret mektebi 
muııilimlerinden Celal, miidenis Veh· 
bi, Galip Bahtiyar Beylc..den m,;,-cı.. 

&oe.>ti. 
Dün beş gen<:ıİn tahriri iıntihanlan 

yaprlıruştn·. Bugün de şifahi imt.ihan
lar 'YJIPılacalııtır. 

Cenubi Amerikada TUrk tutuna 
evsafında tutun yetiştiriliyor 

Cemıbi Amerikada sooı ıaeııelerde 
Jngiiizler T iİli< tütünü ev~ında tütün 
>eıiııbım<k için Ç>Clk gayret wietmek
teclirler. 

Son gden malıimata göre, bazı ba
valôcle T üıi< tütünü evsafında tütün 
yetiıtimı.ık için huwai laboratuvarlar 
tesiıo eclilmiftir . 

Yeti§en tütünlere Türk tütününün 
Maıetini vermek için kımyevi mesai 
Nrfedilmelrtedir. 

Tuz ihracatı 
•Bre-zilya, Japonya ve Suriye bu ıe

ne memld<eıtimizden külliyetli mikta,.. 
da tuz almak için t~ bulun
muılardır. 

AldığUDJz malum..ıa göre, bu ınem
ieket•ere alacakları tuza mukaiıil biT 
takas ~ tatbiki dütiinülmel<tedir. 

Bu ÜÇ ..-nleketin alacağı tuz mık
tanımı 40,000 tonu geçeceği tabmİııı e
dilmek teclir. 

Ali Rına Bey 
Şehrimizde buluoan 1 nbiaarlar veki

li Ali a- Bey dün inhiaarJ....ıa met
gul olmuşhlr. 

Çek r _is !!in aldığı tut nl 
Gelen malümıııta gÖre Çek .. cjNıi 

Pr.ııırda biT mlinkasa ile 547.000 kHo 
Yunan tfüiinii alımttır. Yunaıııiatan
dan Çdder daha 453.000 kilo tütün a
lacaktır. 

Çeklerin memWıetimizclen alacağı 
ı.s milyon kilo .tütün için ilwacatçdar 
en İyi cins tütünlerini ayınnıtlardır. 

Beynelmilel Ziyanı panıyiri 
T iiritofu, J st•ııh-.1 Ticaret Oclasm

d-, Viyana beynelmilel ı-myırma ls
t.anbulıdalö erbabı ticaret ve aanayiin 
kollebif bir f"kilde ipinılderbıı temin 
., lilııı. ·~ni tanenıa etmittir. Oda bu
- ııpn erbobı -yii tophyacalı.tır. 

Sanayi •Ufettişliği 
ı.ı..ıı.uı -yi ~iinin bir 

ay cWıa latanbulda kehıcaiı 11.t....ı 
...4ı;""mden lıildirilnıip. 

Seyyahlar gittiler 
Evvelki gün tehrimize gelen 

600 Amerikalı seyyah, dün Roma 
'llapurile haııeıket etmitlerdir. Sey
yahlar, buradan Pireye gidecek -
!erdir . 
Fırka idare heyetinde 
Cümhuriyet Halk fırkası umumi 

idare heyeti dün öğleden sonra, 
fırka vilayet merlc:ezinde umumi 
katip Recep Beyin riyasetinde top 
lanmıf, fırkaya ait bazı itleri gö -
rii'8)Üttür. 

J ,,r.. ' .. ' • , .- ~ 

-
.nt:11Tet borsası idare heyetinin müddeti geçen ay nihayetinde bıtmt~ 

ti_r. Bunun için dun Borsada yeni ~dan, heyeti intihabı yapılmıtşır. lıı -
tihap saat 12 de başlamış, 14 te bitmiftİr. 

intihaptan sonra intihap komisyonu hu7.urunda reyler tasnif edıl -
miş ve şu zevatın yeni idare heyetine seçildiği anlaplmışhr: Fortun za
de Murat, Balcı zade Mehmet, Bürhanettin Osman Nuri Kınacı azde 
Mehmet, Mehmet Eldalettin ve Fahri Beyl~r. ' 

MAHKEMELERDE 

iki küçük hırsızın 
Muhakemesi 

Ceza ehliyeti olmıyan bir 
çocuk vasisine teslim edildi 

Heybeliada.da Ali Beyin ve 
Mü~tec:ep onbaşı sokağında An • 
don Ef. nin dükkanlarından tütün 
ve rakı çalmaktan suçlu İsmail ile 
Salalıattinin muhakemeleri üçün -
cü ceza mahkemesinde yapılmıt -
tır. Bunlardan Salahattinin ceza 
tatbik edilemiyecek kadar küçük 
olduğu için vasilerine teslimine ve 
böyle bir curum daha yap
tığı takdirde vasilerden 200 
lira para cezası alınması
na karar verilmittir. lsmailin ise 
bir sene Say, ıs gün hapse konul 
maaına o kadar müddet Emniyeti 
umumiye nezareti altında bullll!du 
rulmasına ve 22 lira mahkeme mas 
rafı ödemesine karar verilmittir. 

Bir hırsız tevkif edildi 
Hırsızlık yapmaktan suçlu Meb 

met ile Mehmede yataklık yap -
maktan suçlu lcmaıil Te Zehra dün 
müddeiumumiliğe sevkedilmişler -
d1r. Bunlardan Mehmet tevkif e -
dilmit, İsmail ve Zebra serbest hı 
rakılmışlardrr. 

Yenileme büroları 

Maarif müdürü 
Haydar Bey Vekaletle te
mas için Ankaraya gitti 

Maarif Vekaletinden vuku bu
lan davet üzerine Maarif müdfüü 
Haydar Bey bugün Ankara.ya ha
reket edecektir. Haydar Bey An -
karada bir hafta kadar kalacak, 
bu müddet zarfında İstanbul ilk 
tedrisat kadrosu hakkında vekalet 
le temas edecektir. Haydar Bey 
Anka.radan döndükten sonradı. ki 
lstanhul ilk tedrisat kadro•u hazır 
lanmağa başlanacaktır. 

Şehrimizde komü
ninst tahrikatı 
Bazı kimseler nezaret 
altına alınmışlardır 
Şehrimizde• eoo günl,,..de bazı ko

münist tahı\katı yapıldığı ve bazı eş
has tarafından öteye beriye pos.ta ile 
beyannameler clağıtrldığı anlaı>lmrş
tr. 

Zabııta de.-hal h:r.ekere ~ ve 
tahrikat yapanlan teısbi t ederek baızı 
kim.deri nezaret altına llılvwıtır. 

.Su meyonda FeineNJe '8ulgar kilise
si civannda, Balatta ate!yel.,,-de, ve 
men&U<:ırt fabrikalannda bazı lrimse • 
ler de vardr. 

Henüz talılı:ikat intaç edilmemiştir. 
l' takibat ve redcikat '&afhasmdad .... 
Taıbkilı:ab.n bugün ional edilmesi ve 
~ulann biıkim h......,... çıkardmak 
üzere müddeiumunıiliie -ı.olmımala -
n rnulrtıemdclir. 

Kadıköy su 
Şirketinin tarifesi 

AdHye yangınında yanan, hu -
kuk ve ticaret mahkemelerine ait 
bulunan dosyaların yenilenmesi 
için konulan müddet bitmittiıı. Fa 
kat bu iş için tesis sedilen iki büro 
faaliyetlerine devam etmektedir. 
Bürolar tatilden istifade edileceği 
ihtimalini dütünerek tatil günleri
ne mürafaa koymamıtlardır. Fa -
kat bilalıara tatilden de istifade e- Evvela amele Ücretlerinin 
dilmiyeceği anlatıhnıflır. Şimdi teabiti lüzumlu görülüyor 
bu bürolar mevcut itlerin tetkiki 
ile mefgul olmaktadırlar. 5 Eylul Kadıköy Su tirketi tarifesini 
den itibarıen mürafaalara başlaya tetkik edecek komisyon dün, teh
caklardır. Büroların mesaisi daha rimiz Nafia şirl<et ve müesseseleri 
8 ay kadar devam edecektir. komiseri Civantir Beyin riya.setin-

h de toplanmıflır. 
Mı kOm buluııınıyor Dünkü toplantıda, belediye :na 

Yunan hükUıneti Yunan uliye 
mahkemesince mahkUın edilmit mma tetkikat tubesi müdürü Hü&-
Y orgi isminde bir suçlunwı iadesi nü Beyle firket muralıhaaı da ha· 
için hükUınetimize müracaat et • zrr bulunmuşlar, bugünkü tarife 
mit, hiikôanet te bu baptaki ev- üzerinde tetkikat yapınıtlardır. 
rakı l.tanhul adliyeeine göndermit Komisyon, tarifede tenzilat yapıl
tir. ' maaı hakkında karar ~rebilmek 

MabkUınun tabiiyetinin ve su
çunwı mahiyetinin ~iti üçüncü 
ceza mahkemesine tevdi edilmit -
tir. Y orgi mahkemeye gelmemek -
te, mahkemede 3 defadır Y orginin 
bulunup mahkemeye getirilmesi i
çin emniyet müdür3üğüne tezkere 
yazmaktadır. Dün bu ite yeniden 
bakılmıf, gene cevap gelmediği an 
latılmıt, mahkeme bu hususta müs 
bet veya menfi bir cevap evrilmek 
üzere emniyet müdürlüğüne yeni
den tezkere yazılmıuına karar 
\ermittir. 

Yerli mallar sergisinde 
Altıncı yerli mallar sergısı 

kapanma günleri yaklllfDlakta ol -
duğu için halkm alakası ve rağ -
beti artmaktadır. Sergiyi dün akta 
ma kadar ziyaret edenlerin mikda 
rı 343,000 kitiyi bulmuflur. Dün 
tehrimizde bulunan seyyahlar ge
ne grup, ıırup sergiyi ziyaret et -
mİf)enlir. Seyyahlar sergiden epey 
ce mübe.yaatta bulunmutlardır. 
Serginin yarın aon cumasıdır. Bu 
cuma günü ser.cinin çok kalabalık 
olacağı muhakkak bulunduğun -
dan sergi komiserliği halka müm
kün olduğu kadar rahatça sergiyi 
gezebilmeleri için tertibat almış -
tır 

;çin, berşeyden evvel amele ücret 
lerinin teabitine lüzum görülmüt
tür .. Bunun çin de tetkikat yapıla. 
caktrr. Tarife komisyonu bu haf 
ta içeri.inde tekrarı toplanarak me 
aaisini bitirecektir. 

Beykozlular da su istiyorlar 
Beykozcla otur.ılar belediyeye mü

nıcaaıt edenılı: Kacl&öy ... p!l<etinin 
bu civanı ıu vennediğiınclen dolayı 
fik8ydte buluıımutlanlır· 

Halbuki Beykoz, tirketin imtiy .. 
buılutlan clahlli°""' olduğu halde, faz,. 
la teösat ,_afı yapılmamak için, 
1ıa c:i.,.ra su ""' ilıı:coemMedior. Şirke
tin timdi 8 bin ..__i. vardR'. Şirket 
_, bir sene içinde abonelerine 544.329 
ton l&I vemıôttir. 

Rt!ADİ müesseaelere .,.,.;ı..., .., mik
tarı da 517.689 tondur. Şdıeı yeni 
INr Mıoaeye su •• ııoek için il lira al
=s11..ıw. Senede, her ..ı.o....ı..., 5 li
ra ücretl ınMrtua, 5 lira depozito, 360 
....... , ta - ı.w ... almaktaclD'. 

T urinı ve otomobil 
klübünde 

Turing ve otomobil klübii ida
re heyeti dün öğleden aonra top -
lanmı,tır. Dünkü toplantıda Av -
rupa seyahatinden evvelki gün av
det eden reis Refit Saffet Beyin 
son temasları hakkında.ki raporu 
okunmUflur 

POLiSTE 

Beşik taşta feci bir 
Tramvay kazası 
Bir askerimiz başından 
ağır surette yaralandı 

Dün Beşiktaşta Tramvay depo 
su önünde bir tramvay kaz.ası ol -
muf, bir aJcer ağır surette yaralan 
mışbr. Beb~kten Eminönüne giden 
tramvay depo önüne geldiği za -
rnan Bebek istikametinde ilerile -
yen diğer bir tramvayla karşılaş -
mı, ve bu esnada Bebek istikame
tinde ilerleyen tramvay arabasının 
arkasından mukabil tarafa koşa -
rak geçmek isteyen bir asker fır
lamıştır. O esnada da römork h;
zasına gelmit olan ve Eminönü isti 
kametinde ilerleyen tramvayın ö
DÜ!le düşmüttür. Bu vaziyette ne 
askedn bir adım geri gelmesine 
ve ileri gitmesine imkan kalmış, 
ne de tramvayın tevkifine. Şidrtct 
li bir eademe ile yere yuvarlanan 
asker başından ağır surette yara
lanmış ve kulağından kan gelme· 
ğe başlamıftır. Hua.n ismindeki 
bu asker Günıüf!Uyu hastahanesi
ne kaldırılıruftrr. T raınvayın vat
manı Ekrem Efendi mevcuden Be 
şikta~ sulh ha.kimliğine tevdi edil
mittir. Yakanın tahkikine nöbetçi 
müddeiumumisi Kamil Bey vaz'ı
yet etmiştir. 

Polisin vazife ve salahiyeti 
Polisin vazife ve aalalıiyeti bak 

kında.ki kanun Emniyet Müdü•Iİİ
ğüne tebliğ edilmiştir. Emniyet mu 
dürlüğü de kanunu bütün fubelere 
ve merkezlere tamim etmiştir. 

Otomo!ıil kazası 
Ferit isminde bir şoför otomo -

bil ile Şişhane yokutWKlan iner -
ken balıkçı Habibe çarpmıf, aya
ğından yaralamıflır. 

iki kunduracı arısında kavga 
Galatada Necatibey caadesin -

de oturan kunduracı Ali ile ayni 
yerdeotwan kunduracı Mahmut a 
rasında kavga çıkmış, neticede 
Mahmut deaıir parça.aile Aliyi ba
'ından yaralamıştır. Kunduracı 
Mahmut yakalanınıttır• 

Alelıcyip serpuş 
Küçükpazar<la Hal oteli salıi>i Sa

lih oğlu Halda efendi f8llka kanununa 
muhalif aleliıcayİp •"'1"'11 giydiğinden 
dolayı hakkında takibat yapıhnakta -
dır. 
~~~~~~---~~~~~ 

Kadınlar birliği kongresi 
Kadınlar Birliği senelik kon -

gresi pazar günü saat ıs te birlik 
binasıında toplana.calrtır. Kongre -
de bir senelik mesai görütülecek, 
yeni idare heyeti ıııeçilecektir. 

Eylulde Yıldız sarayında top -
lanacak olan beynelmilel parla -
mentolar kongresine iştirak ede -
cek ecnebi murahhasların refika -
larına, ,ehrimizıde kaldıkları müd 
dıctçe mihmandarlık etmek üzere 
Kadınlar Birliğinden bir heyet se
çiimi.nn. Bu heyete muhtelif ec -
nebi lisanı bilen ba.mmlanmız itti 
rak etmektedirler. 

1 BORSA 1 
(it Banka11ndan alınan cetveldir) 

1 Ağustos 934 
AKŞAJll FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
istikrası d•biH 94,50 ~tım 17,71 
1933 Erpai 95 Ma... .. u ._. 
Unitürk 28,15 poaam: 48.20 

" il %7,15 >t ll 47,40 
n 111 %7,11 • 111 10 

ESHAll 

it Ba•k••• Nema 9 Reji K•pe• 
,. n Haıniline 9 ·- Z,l!G 

,, ., Müu•İ• • Tel.fo• 10.50 

T ürki7e Cimlll-
Terlr.oa 19 
caa-ıo 11,40 

ri1et Bankası 53 lttiluot dey. 14,00 
Tram••7 35 Şark der. J, ·-
Anadolu HieM r1 ,05 Bolra ı.-
$ir. Ha7rİ7• 15,25 

,..... __ 
3,ao 

ÇEK FIYATLARI 

Londra 8.13,50 ı Prai 
18,13,14 

P1tri• tZ,06 Belsrat 34,77,80 

Milino 9,rtlR Madriı 5,81 

Nil7ork 79.-..SZ Berlia 205,21 

Cen ... re z,.43,80 Vartova 4,20,50 

Ati"• 83.361 a..ı.,...,. 3,98,25 
a..;;a.a.ı 3,39 Moako•a IG,91,25 
A•aterclam 1,11,56 Biik.,.. 79,33,50 
Sof7a M.24..30 Viyaaa 4,'1:7,82 

NUKUT (Satı,) 

K...,., s..,.., 

20. Fra•NS HO zo ........ -1 Dolar 117 ı r ... ea 11 
1 şa. A•. 22 1 Merk 49 

21 Kar. Çok. ıoe 1 Zeloli 20,90 
20 L••• 23 20 Le7 19 
1 laterli• 633 20 Diuar 13 

20 LiNt 214 ı c ..... ftç ~-

20 F.Bol<lk• 115 Ahın 9.211 
20 Drahmi 24 ı Mecidlra :ıa 1-2 

l Floria 13 .. ..._, U1 

Evet, Coty'nin ölümü mühim bir 
hadisedir. 

Biliyorum bu satırları okuyan 
kimseler arasında birçokları: 

- Bu Coty de kim oluyor da bit 
yazı mevzuu teşkil edebiliyor? di
ye dudak bükeceklerdir. 

Coty'yi tanıyan ve öldüğünü he 
nüz haber almıyan birçokları da 
dudaklarını açacaklar: 

- Aaa ..... Coty öldü mü? diye 
teessürle hayret edeceklerdir. 

Bu son zümreyi bilhassa dudak 
lan nar çiçeği, koyu kırmızı, açık 
pembe, yavruağzı bayalı kadınlar 
teşkil etmesi çok muhtemeldr. Çün 
kü Coty böyle kadınların, böyle 
hanımların Coty'sidir. Onların in
dinde Coty değme bir diplomat -
tan, bir iilimden bir fazıldan daha 
büyük bir IJÖhrete maliktir. Belki 
ömürlerinde Einstein'in ismini 
Dollfuss'un namını ve sair~ 
ve sairenin kudret ve kuv
vetini hiç işitmedikleri hal • 
de Coty'yi tanırlar. Sabahtan ak
şama kadar aradıklan, sordukları 
Coty'dir. Tapındıkları, perestif e.
tikleri Coty'dir. 

Çünkü Coty asrımı"?:ın bir Ra -
lael'i bir Leonard de Vinci'si, bir 
RembT'and'ıdır. Kadını kadın ya -
pan odur. Sokrat kadar çirkin su
ratlan bir sihirbaz değneği ile bir 
anda bir Venus yapan odur. Ka
dırra ka, yapan odur. Göz yapan o 
dur, renk veren odur. Dudaklar~n 
hararetini, ate, rengini yanaklann 
hamretini yaratan Coty'dir. 

Yalnız bu ressamlarla Coty ara
sında büyük bi~ fark vardrr. Onlar 
cansız "toile" ler üzerine boyalcrrı 
nı sürerler, Coty canlı çehreler Ü • 
zerine renklerini irtisam ettirir •• 

Birı loconcle'un tebessümü gü -
zeldir. Enfestir. Fakat yanına yak 
laştığınız zaman bir baya bile kok 
mai. 

Halbuki Coty'nin tabloları bay 
gın tatlı, ılık kokularla süslenmİf" 
tir ... 

Daha yazayım mı?.. Fakat ba 
lıadar bedava rekliim da kiili zan 
nederim ... 

Onun için uulede gelelim: j 
Coty kinulir? Mqhar pudrala• 

rın, liivantaların, kolonyaların, da 
dak boyalarının velhasıl asri bir 
hanımın tuvalet masasını süsleyen 
birçok kanpklıklann iimilidir. 

Senelerce pis kekremsi ter ko • 
kularını, kadın kokularını bir şi
şe tılsımla leyliik, menekfe, fulya 
kokusu haline kalbederek y~amılJ 
bir adamdır. Bir ııimyager bakırı 
nasıl altın yaparsa o da öyle yap • 
mıf ve genzi tıkayan kadın terleri 
ni istismar etmi,ıir. 

Fakat sonra bu kiili gelmemi,. 
bütün dünyanın terlerine musallat 
olmuş ve erkeklere kadar bile uza 
naralı onların da vücut usarelerini 
istismar etmi,tir. 

Ve ba terler tabii Coty'ye doğra 
akarken mecrada bir altın seli haH 
ne kulbolmUfhtr. 

Çünkü Coty ayni zamanJa müf
rit -yalist fikirleri nefir oe ta • 
mim eclen Ami da Peuple gazete
sinin sahibidir. Ve bu gazeteyi hef' 
gün sabahtan akşama kadar da 
binlerce amele ve ifçi olmmakta -
dır. 

Bir taraftan dünyanın en pk ve 
lüks giyinen enin kadınlan, di • 
fer taraftan elleri bilekleri maki· 
ne yağlan- balanmıf adaleli lrol 
lar, Cotyyi iki kolundan tutarak 
ona bııgiinkü mevkii vermi,Ierdir. 

Şimdi, ba yazımı neden Coty'ya 
hasrettiğime taaccüp eclenler va
ziyeti daha iyi anlamı.Jlanlır, zan• 
nederim. 

Mümtaz FAiK. 

lıviçre milli bayramı 
lsviçre milli bayramı müna.e -

betile dün laviçn konaoloehaneain 
'de merasim yapılmıflır. Sefir M. 
Henri Martin febrimizdeki lsviç
re tebaasının tebriklerini kabul et 
mittir. 

Hava raporu 
Sıfır <lereceö '-arete ve deniz se

yiyeüne indiriJm4 tau.....me ve l>a
rometre bu ...ı.ab: 

Saat 7 ele 758,5, 14 te 757,5. o
coıi hararet 7 ele 23, ı 4 te 28. Azami 
clerecei h- 30, asgM'İ ı9,5. 

Rüzgar poyr-ı.. eaniftir. Azami 
sür.ti oaniyecle ı3 -eye ç ........... 

Galatasaraylılar mehtap 
balosu 

Galataaarayılar cemiyetinden : 
Senelik ziyafetimizde izhar edi

len umumi arzu üzerine Cemiye
timiz 23 ağustos pe11embe akta
mı mehtapta bir deniz balosu ter
tip etm'ttir. Arkada,ların daveti
yelerini cemiyet merkezinden al
dırmaları tebliğ olunur. 
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Jıf " KU•• ... K 
CLondra mektuplan .. __ o_· _z_d_i_li_m_iz_l_e __ ı - ~i'8'.A.IP i •• 

k Horos minaf 
Ankarayı anar en .. Çok yerinde bir savaş!.. Boğaziçinin balık yatağı olan yer 

NDRA· 27. 7 - 934 - So- Hergün ıleğİfen lıctT!fık adlar lerinılen biri ıle bizim Vaniköyü .• 
ğut~anlı ve. vurdum duymaz in- altın~a gazete, Cönk (1) ve bitiğ Gelifi güzel, at denize bir olta. •• 

1 b. d nut oldukları ak- (2) ıer çıkarıp şunu bunu zorla Alı,ama lıaılm birkaç kilo balık 
san arın · ıraz a a ak • ıl ·il Dün Salahattin anlatb, aynen la gelir değil mi? Halbuki: Şu in- Böngü (3) yazarak, if güç adamla- tutm ,.,,ten eg • 

h h ıl (4) l l Geçen gün, evdekilerden biri, al- başından geçmiş: gilizler kadar doğru yanlış er an· rın an yayma top uyan ara Bı"r daı'rede ikı" tane Salahatti-
d k lak en lı lı · ıl b" dıl mıf oltayı, yan gelmiş nhtıma .• 

gi bir propagan aya u ver ' mşı, ÇO yenn e ır sava, af 1
• Canlı canlı tutup kovaya doldura- niz. Ekseriya isimlerimiz biribiri-

tesiri altında kalan millet az bulu- Gazeteleri, bitiğleri, Cönlı'leri yordu· ne karıfır. Ben arada bir ona çıkı-
nur.. kene/ilerine geçim tutamağı (5) ya- _Kolay gele! ıliyip yanına .so- tırım. Takılırım. 

Haydpark ve kötebatı hatipleri- panlar birer birer enselenecek. Na- kulJum. -Yahu tu ismini değittir. Borç-
nin nutukları, gazetelerin ba.tmaka nl enJ b nl ıl biri ka lulann hep beni buluyor, yakama 
ıelenn. den fazla dinleyici buluyor geç e u ar an ya yı - Mersi! .. Ama, ne balıklar, bir l 

• ele verdi. yapıfıyor ar. 
ve tesir ediyor dersem ınanmız.. gör•en.. Yalan da değil, bir defa bir iua-

1 ' h kk b bel" B" t_L___ -·-" l " · ·· Galiba Y"0~ı ıla. •• A '---- i•kcf.. Oh bu hatip erın o & az a- ıT QRUJI za.,...,ı ara, aenı f 0 Y· .... ><\"""" itinden yüreğim hoplamıtb· Bir de-
gati ! kerrat cetvelile veya vahide le yaparız, böyle ederiz,, ıliye göz. rasını yaparız!.. fa da bir müba.tir az kaldı bana 
irca usulile hesap meseleleri halle- dağı (6) vererek, para koparmalı- - Olur.. celp imzalatacakb. Benim mahke-
der gibi bir iki nüktecik, bir iki lıa sokakta birinin gırtlağına ya- Yalnız, bu arada bir feye dikkat me ile, icra ile ne münasebetim 
hikmetçik ile koca bir rejim, koca PlflP soymak araınıla ben hiç bir ettim. Tatutlan balıMarın rengi bir var? Mektuplarımız da hazan bi-
bir insaniyet meselesini halledip aynlık (7) gözetmiyonun. acaipti. Kalalal"tnın iki yanında ribirine karıtır. Bana pek mektup 
Çıkıverivonrlar. Böyle bir hatip ol- kocaman birer boynuz taşıyorlardı. yollıyan yoktur. Onun için gelen 

J- ı, çok uığlam tııtulıluğıma göre, K l ıl al •·· ·· · ·L· 
maya henii2 İngilizcem müait de- b ıl anat arın a ç ı aupurgesı gıuı: mektupları hep ona venririm. 
··1 k alet • h" ..ı.· yarılım herhangi bir acağın a, •eri sert kıllm vardı. Sudan ,..ktık-
gı ve ar · ermı ı.,.uır zaman b J b l h · b · ,.. Geçen gün gene "Salahattin · 1 cak B ) m un an öy e sorgusuz ıç ır ga- tan •onra; kolaylıkla ölmüyor, sa-miiısaıt o mıya ·· en on ar b" •• L_ l beye" kaydile bir mektup geldi.Ev-·.ı lf nl lanl fr zete, Cönk veya ıttğ çı .... rı • atlerce ılebeleniyorlmdı. 
uarü ünu u o arma., ansız- vefa onun sandım. Alakadar olmak 
cadan biraz anlayanlarına, Küçül<- mayacak, rı veya bu elendi; gözü- Yalıların önünden geçen bir ba- istemedim. Fakat bir defa da zar-
A hakk_.ı b" l b"lenleri ne lıeatirıl."g"ine, non ılolasu, rala- l ,_ 

sya uıua ırşey er ı • -o- ,. ı~ıya: fın mührüne bakayım, dedim. A-
ne Türkiyeyi vı; Ankarayı anlatıya- kalem •ovüp sayamıyacak. kenılin- - Kuzwn, bunlar ne balığı? ıli- caba nereden geliyor? Mektup Ya-
rum. ilk defa bir Piyer Loti tecea- ılen ılalaa. çelimsiz birmin bir yol- -ye sorduk, heril, uzaktan föykıbir lovadan postaya verilmit. Tamam. 
süsü ile gözleri parlayarak beni •uzluğunu parmağına ılolıyarak bakınca: Ben de dayımdan mektup bekli-
ôinliyenleri hemen önliyorum; "o- -yere varmalı ataklığ1nı gösteren- - Aman, diye bağırdı, sakın yoroum. Dayım yalovada oturur. 
rada sinemada gördüğünüz, kitap- ler, giılecekle1'i yerin tlam (7) ol- el süreyim demeyin •• Çarpar! Fe- Mektubu açtım. Felaket, aman. 
ta okuduğunuz Şarkı değil; kaybet- ıluğıma iyi bil•inler V<!t ona göre na balıktır o. Eti yenmez. Biz ho- "Karın basta, derhal gel., diyor. 
tiğiniz Garbı, arkaıımdan kottuğu- kendilerini kollmnnlar! ros mina deriz. 
nuz ve henüz ulaf&Dladığmız Gar• M. SALAHATI'IN - Eti neden yenmiyor? lyiki zarfa bakmağı akıl etmi-
bı bulacaksınız.,, diyorum. bal tim. Daireden fırladım. Doğru köp 

- Pis ılıtır. Lef gibi kokar. rüye geldim. Vapur Taktine daha 
Ankaranın, inan bağlan çözül- (1) Cönk - mecmua, (2) Bitiğ - Denizden çıktıktan sonra yirmi bir aaat bir çeyrek var- Galataya 

müt, karar temelleri sarsılmıt ve Kitap, (3) Böngü - Abone, (4) Yay- dört saat ~ar. Kalaıım ke•ersin geçtim canımın sıkıntısından bir-
ümit ufukları lCararmı' insanlar ma - tifo, (5) Tutaınalı: - Vasıta, ıle gene ölmez. kaç tane atmak için Karaköydeki 
için nasıl etıiz lbi tifa yeri olduğu- (6

) Gözdağı - Tdıdit, <7> Aynlık - O zaman bizim acemi balıkçı meyhanelerden birine oturdum. Ka 
ani ''N .. .. .. Fark, (8) Dam - Hapishane. ıl ı{" 

ğunu atıyonnn: e fU onunuz- ya ön um: nmın hastalığı fena halde asabımı 
deki albüme, ne fU franeızca Türk - Gördün mü? Zahmetin bo.,. sartn:ıışb. Osttüste içmitim. Hemen 

imi havayı koklaymız ve görmeye ça- r-
gazetelerindeki güzel res ere gitti. Tuttuğun balık horos minaı i- on dakika içinde sarho& oluvermi-

bir A balayım:ı . Ankara, insan İradesi- T 
bakınız; bunlar size ' vrupa mif! Ama, ben anladım: Balıg"ın &İm. Bir taraftan içiyorum bir taraf 

K k A nin Allablaştığı yerdir. Buradan T 

,ehri minyatürünün üçü sya d d •uratınıla meymenet yoktu. tan da vapur saatini iyi kollayabil-hotlanıyor musun iye 80r uğunuz 
ortasında kurulmakta olduğu hük- Güldü: mek için gözümü saatten ayırmıyo-

b b zaman hazan kemiklerimde ihtiyar l 
münü verdirecek; u ükümde ıs- - Suretinde ılegı .. l, adında ıla rum. htiyaten garsona tenbih et-

romatizması dolattıran sissiniz, ln-
rar ediniz veya yanıMığınızr ka- meymenet yoktu. Horostan kime tim. 
bul etmek insafında bulununuz; giliz nüfuzu gibi serin ve güzel der- ne hayır gelir ki •• Tavuk mina olsa- Ben dalgın dalgın düşünürken 
bence hepsi bir .. Resimde gösteri- ken amansız ve çetin, yavan ve yJi, ıla bak, ne tatlı tallı yenirdi! içeri irfan girdi. 
lecek · - _. t .ı. · d"I k b" ıinıi ta iliklere itliyen sogugunuz N b Bö" l al , sınem...,a e'i'"ır e ı ece ır ilave: bunu •öyliyen erkek ıle- - e o ya u. ye yapay nız 
Ankara yoktur; Ankaranm manen umurumda tleğii ve gene "o kadar ğil, hanımdı. böyle düşünceli, Karadenizde ge-
havası, Ankaramn ruhları doldu- çok değil!., cevabını veriyorum.. Kulak MiSAFiRi milerin mi battı? 
ran, yükselten, temizleyen havası Çünkü Ankara havasına hasretim - Bırak birader. Fena halde ca-

Karım 

vardır. Alplann eteğindeki lsviç- Çok defa deriyi yakan günefİ, bazı YENi NESRIYAT mm sıkılıyor. Demin Yalovadan 
re şehirlerile Orta Anadolu yayla- defa burnu dolduran tozu; cefa mektup aldım. Karım hasta imit, 
ımın fuıtündeki Ankara arasında keş akasyaların küçücük gölgeleri- Yeni Adam Beni çağırıyorlar. 
şu fark var: Biri vücut dertleri, ni değil; Ankaranın o nıhuma her- - Demek onlar orada öyle mi? 
b h h lıkl "Yeni Adam,, m 31 inci sayı11 çok E ir ru asta arı için sanatoryom sabah bir kahraman edasını, bir mükemmel ·~ lıapak i~Kıde zengin bir - vet. 
dur. Altın kasaları arasında ka • nebi olgunluğunu ve bir şair ilha- mündericoıt.Ia çıkh. Bu sayrda Dr. Sa- - ln,allab bir şey yoktur ca-
palı kalarak yiyecek bulamadığı İ· mını veren manevi havasını arryo- dettiın Vedat B in "Biz bir makinemi- mm, İzam etme. 
çin ölen zenginin hikayesini tabii rum.· Bırakınız siyah gömlekleri )'iz?,, haJhkh makalesini mutlaka oku- - NMıl olur azizim. Gerçek teh-
bilirsiniz: Servetiniz ve ilminiz ve kızıl bayrakları! 0 bozkıra ve 0 yumrz. likeli bir vaziyette olmasa beni 

• var; fakat ülkünüz, inanınız çok mavi gözlere bakınız .. ,,.. Hafta gazetesi böyle apar topar çağırırlar mı hiç? 
dağınık, çözük; adeta yok gibi.. Ne fransrzcam fransızcaya, ne irfan: 
itte; orada onu bulabilirsiniz. Ha- Türkiyenin bu en çok ,.._an mec:- - Canım her ~eyi fenaya yor-

İngilizcem İngilizceye benziyor; muuınm 17 inci sayısı sahifelerini 
yatından bıkmı,, yatamak hevesi- fakat bunların hepsini söyliyehili- çoğaltarak çııkb. ma :yi değildir. Belki görecekleri 
ni kaybetınİf, ne yapacağını s~ır- yorum; hepsini anlatabiliyorum; Haftanm bu sayrsmda birçok gii:ı:el gelmi,tir de böyle bir oyun yaprnıf-
mı' bir insanı Ankaraya gönderi- J yazı, E;Üzel resim ve p.yanı dikkat mün- !ardır diye beni teselliye kalkışı-

soğuk kanlı ngiliz gençlerinin An· d __ _. niz; oranın havası içine bir sinsin, erecat v..,,.rr. yordu. 
kara halkevinin ate&)i gençleri ka- s··ru·· b -' (80) · oradaki yaratıcılığa bir imrensin, T u n u=ara ve parça reaı- - Olacak 'ey mi hiç bu-
dar heyecanlandığını görüyorum; me rağmen sayısı (7,5) kuruştur. b 

onun irade ve iman bag"ıtlayan b - Ne zamandan eri gitmiyor-
e,ikten ellerini uzatarak konu- MUlk" gözlerini bir görsün; yemin ede- ıye mecmuası sun. 

. · d fan bizim Oğuzu ve bunların lsası- E 1 rım sıze: Önüfte memleketinizin Aylrk içtimai ve siyasi ilimler rnec. - rey o uyor. 
1. lk 1 nı efsane saysanız cla, i~te ben An· 1 f d" en atef ı, en Ü Ü ü, en yaratıcı in- T muası olan "Müllri;re,. nin 40 inci sa- r an ısrar e ıyor: 

sanı olur .. Şimdi birer tubede birer karadan ve ondan bahsederken ym zengin mündere<:atla çıkmıştır. Pro- _Bak göreceksin seni görecek-
cephede olgun me,hur ve çok defa birden dile geliyorum.. fesör Murlafa Şekip Beyin (Gaye ve leri gelmiştir. Bu kadar merak e-

T Hürriyet) insiyak.lan yum ile başla-

hasta 
kalmıf. Nasıl parayı verdim. Nasıl 
irfanın elini sıktım. Nasıl meyhane 
den fırladım. Nasıl vapura bindim. 
Allah ile ben bilirim. 

Vapur hareket etti· 
Hava güzel. Deniz çarpf gibi. 

Güverteye çıkayım dedim. Bir de 
ne göreyim. Köşede dayım oturmuş 
gazete okuyor. Telatla yanına git
tim. Beni görünce hayret etti. 

- Hayrola dedi. 
- Bizimkiler nasıl? dedim. 
- Elhamdülillah hepsi iyiler, 

dedi. 
- Karını? 
- Hangi karın. 
O zaman aklım ba,ıma geldi. 

Ben hakikaten evli değilim. 
• • • 

Salahattin devam etti: 
Dalgınlığa ait b14rmdan çok ma

ceralar geçmittir fakat böylesine 
hiç rastlamaını,tım. Dayım gülüyor 
du. 

- Ee bu güzel diyorou. Böyle 
olmasaydı senin de bize geleceğin 
yoktu. Dalgınlık hazan ite yarıyor
rnUf· 

Biz, - Peki! dedik. Mektup öte
ki Salahatfne aitmit, onun haberi 
olmadı. Onu beklemezler mi dedik. 

- Y alovaya çıktığımız zaman 
ilk İfİmiz onunla meşgul olmak ol
du. Dayım evlerini biliyor. Onla
ra uğradık. Hamdolsun kadınca
ğız iyice imif, benim yanlışlıkla 
mektubu açtığımı söyledi. Fena 
halde utandrm, 

Sonra da telgrafhaneye gitfk. 
Salahattine "karın biraz rahatsız
dı fakat hamdolsun timdi iyidir.,, 
diye müjdeli bir telgraf çektik. 

SEM 

Himaycietfal çocuk 
bakıcı mektebi 

Himayeietfal cemiyeti umumi 
merkezinin Ankaradaki çocuk 
bakıcı mektebi tetrinievvel ipti
da!arında derslere tekrar batlıya
caktır. Mektep leyli ve meccani
dir. Ameli ve nazari tedrisatı iki 
senedir. Mektebi muvaffakiyetle 
bitirerek şadetname alanlar Hima
vietfal müesseselerile, diğer mües
~eselere ve aileler yanına çocuk 
bakıcılık ve hasta bakıcılık itlerile 
yerlettirilir. 

Mektebe ilk mektepten 'adetna
me almıf veya orta mekteplerle li
selerde tahs;l görmÜf 18 yafından 
25 yaşına kadar evlenmemi' hanını 
kızlar kabul edilir. 

Pehlivanları davet 
Hi:mayeietfal cemiyetinin Erenköy 

ıubesince Ağustosun on yedinci cuma 
gÜnÜ Erenköyünde istasyon civarında 
fakir ve yetim çocuklar menfaatine 
büyük bir pehlivan güreşi yaptırıla· 

caktır. 
En büyÜk pehlivanlar davet edil

mekte ve laznngelen tertibat alınmak 
tadır 

4721 yaratıcr tahsiyet olmuş bir Ve size yemin ederim: Onlar, yan bu nüshada "fıülrumette, <levlet- deceğini de düşünememişlerdir. Şu 
çoklarımız var ki: Onu gör Ankaralı ohnaya, en büyüğün mil- te, cemiyette demod<rasi,, (Irk ve in- na bir emrivaki yapalım demitler- lstanbul beşinci icra memu:foğlın· 
meden, ona intisap el.neden, 1 · d 1 b ·· - d'l" · san) • "Devlet şılrası ya.saya uygun· dir mesele in&allah böyledir. ~an· etın en o maya, en üyugün 1 mı Juk ·· "H-·-'-·'- · L___ T "·tıln>Hına karar Yerilen ~nııç, 
Ankaraya gelmeden, Ankarıa • nıercu,, • ""'-0 esasıye ....,.,.. Ne cliyevim. Çocukca<;ız beni ""' ~ anlamaya mümkün olsa hayatları- ketleri,, , (Tevdiat •İgoriası) , "Hit- ., kunı fa.sulye ve sair !Wdı:aliye malı 
nın atefinde dağlanmadan bi- b" - h lerizm Abnany·-- "~--dı· vazry" etini teselli icin hüsnü niyetinden saçma 8-8-934 ça.-şaınba tıinü saat 14 ten i-

h . l , nın ırçogunu vermeye azır görü- ~- ..,..... T--L"f rer ıçti er. 'Makine insanı,, yapa- zayıflahyor mu?,, , (içtimai iktisat ha- lamai!a basladı. tibaren lştanbul, Sultanalımet, """'ı -
cak diye Amerika gazetelerinin nüyorlar... reketleri) , "Lausamıe .uJbu,. , (Sulh _ inşallah bir sey yoktur. hane ka.rşısmda 18 No. lu balı:kal dük· 
farlatan fen sütunlarını okumayı- insaflı emperyalist lngiliz, inan- •e Terhiye) , (Fqizmde demokrasi ve - lns,allab dedim. kanında birin,· açdc arttmna ile aatrla-

A k h lı istiklalci Türke imrenmektedir. fn.ka), (Aylık siyasi harekıetler) , yazı- <:ağından istiyenlerin gösterilen gün ve nız; n arada er kalıba yeni ruh lan vardır. Her münevver okumabdrr, 5,.ı.,;z duble j,....,;sim. Garson sa- a..tte mahallinde bulunmaları ilan oJu. 

ISugünkü progr~ 
. tı 1 

18.30 - Plak neşnya Türk 
Ajans haberleri, 19,30 - ~ 
ııc~riya1:ı: (Kemal Niyazi, h 
ler '"" Hayriye, MüzeyyeP 

1 
• 

21.00 - Selim Sım BeY h 
konferans. 21,30 - Nur.ılla 
Beyiın iştirakile orkeatranuz 1 

muılıtelif eserler. 
223, Khz. VARŞOVA 134~ ."'~ 'IJJfl' 

20,15: Hafif orkeatra musıkı~ tf•r.f..t 
haberleri. 21: Muhtelif. 21,12. .-fa"' 
21,50: Haherler. 22,30: Popüler • oı"ı~ 
ıiki. 23: Konferans. 23,15: D&.n• 

823 Kin:. Bükret 364 m. h*~ 
13 - 15 Gündüz konser ·~. pO_~ 

Rasathane haberleri. 19,05: M~h ef~ 
ıikili 20,15; Konferans. 20,30: ~o~1 
Pli.k. ile Puccininin üç perdehk 
peraaı. 

;ıo4 -· 230 Khz. LOKSEMBURG, 1 •••'" 
Alman aüvar"i. 20,40: Piyaop.ft ,;t'. 

Musahabe. 21,40: Pli.k. 22: , 1 ıiJI' 
ltalyan muıikiai. 22,35: Senfoaık P 
Plôlc. 

Kh.z. PRAG1 470 m. . tr· ..,...f 
18,55: Pli.k. 19: Amele netrıt• o· !Jri'; 

ca. 19.SS: Habel'ler yeıa.ire: ~,1 0~,ıt-.' 
35: Aktüalite. 20,50: Tasannıh kas: Si 
Brüno. 21,40: Kuartet konseri. Z21

1
5: 1 

Piyano konseri. 23: Haberler. Z3. 
il Dana muailciai, 

Ku. BRONO, 35 m. 19! 
ıs,ss, Plôlc. 19,20, Alman<•· .. p,.I 
20,10: Çocuk muaikiai. 20,J:;(G•o" > 

- ' ' .,. 1(): Praı 

Şanıhay.) 21,40 Praı. 

""'· llRATISLAVA, 298 m. tJI· 
IS,50: Plalc 18.SS: Musahabe. f.- · 

19,15: Macarca neıriyat. 19,55: ~--,; 
Brüno. 20..35: Musahabe. zo,SO: 21~ 
yolonael konseri. 21,20: Mis.alı 
musiki 22;05: Praı. ~ 

Ku. MORAVSKA. OTAAV°~•p,.ı 
19,20: Almanca neıriyat. 19~· t~ 

Brüno, 20,35: Pr•I'· 20,50: M~~·e:ı ıO:' 
rinden opera maaikiai. tasannıh· 1 

21,40: Praı. 
S4S Kh •. BUDAPEŞTE, 550 .,. 
20,35: Friedlia. idar"ind• o,e;, 

21,10: Laka.tos aiıan taknn•· 'Ji 
23.20: Odeon, Parlofon pJ&kl•rf• 
Trio takırum..ın konaeri. -

191 Kb.z. Deutıchlandıender ı:~ı 
21,15: Norveç. oda musikisi. 2 'il• 

un 75 inci doium 11lı münasebet o. 
den tiyalro aab.neleri. 23,30: ·~~; 
23,45: Haberler. 24: Da.na QIUl1 

904 Kbz Hamburı 332 m. a:t: ~ . 
20: l{..llı: faTloları, damlar. ·~ 

21,10: N•ıeli ..-e musikili ne_t"' t. (' 
Muhtelif. 22,20: Askeri neır•,.-o•-' 
23,20 Muhtolif proıram arası. 24 
si. 24.30: Dana Te hafif nıuaiki• .. ~ 

175 Ku MOSKOV A, 1714 "'f.ı•"Y. 
19,30: MuıikiH neıriyat .. 22: oS .. Jt 

m•nca.) 23,05: Fran•ızc.9. 24, ,(/J _. 
832 Khz. MOSKOV A Stalin b• 1~ 
17.30: Konferans, 18: Mpaa.,,_ ,_, 

yat. 20: K•nıık konser. 22: paıa• 
592 KJ.z. ViYANA 507 .,,., ,;;.I~ 

21 Piy~o konseri, 21,40 Ak -ılı ~ 1 

Kua.rtet ve radyo orlr:eatr..ı, 23'G,c:1 
23,50 Konferans, 24 Haberler, 1 
ri ( plôlc). ..,.ı .

4
. 

686 Khz. BELCRA T 431 hl'"; 
21 Kuartet kon•eri, 21,30 Md,o,';

lar, 22 Kem•n kon•eri, 22,30 R• .,1V' 
aı, 23 H•berler, 23,10 Popüler ıY'. 
keatraaı ref.katile, 23,45 Dan• P 

' 
T --~P.bası Belediye bahf 

ı,,J,bul Bılidi~nl 2-8-934 P ~ 
~ehirTiyatrosu günü ..ıı ı11 

111111111111111 L 0:: ~ 
111.J 1 Yazan3:~ 

BeateleY•~ 

111111111 . Jte~~ 
Hava yagınurlu oldugu ~ tit• 

siller kıtlık sahnede verile<:~ ' _, 

Jlilli1~f 
Aınn umdeıi "MILL~ 

ABONE OCRETL~~~ 
Tiirkiy• içİO i; I 

L K. :/ 
3 aylıiı •• •. ı ••• 4 - ~· 
6 ~········760 

12 " •.•••••• 14 - ,.ıl 
Gelen e•rak ıeri 'Yeril111~·- 0 

ıeçen niialu.IU' 10 kuruıtıır·;--:'1.ı• ı 
math.aya ait itler içiD müclır• t11-'' 
c...t edilir. Gazetemiz il9nlarJ11 
tini kabul etmem:. 

nefheden en büyüğü ve halkedici Behçet KEMAL bilhassa tavsiye ederiz. ati haber verdi. On dakikamız nu.r. (1611) 

~~~;;;;~~~~~~~~~~.;;;~.:.;;:;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
k~rına old~.- . - - mede verecekmit ha! Onları da yana... yupta hususi mektebe ~ö :ı~· M illiyet'in romanı: 39 

Çocuk neye uğradığını anlıyama 
dı. San, püskül bıyıklı müzakereci
yi görür görmez sıfırı tüketti. Mü
zakereci kalın, ita.ret parmağını ço· 
cuğun küçük ağzına bir soktu, ku
tudan merhem çıkarır gibi bir çe
virdi, çıkardı. Kitabın üstüne çiğ
nenm't elma posaları döküldü. 
Çocuğun avurtları, dit etleri de bi
berlenmit gibi yanclı. 

- Bunlar ne? 
- Elma! 
-Elmamı? 
Bu, elmamı sorgusu sanki (bom

ba mı?) gibi haykırılmıştı. 
- Elma ha! 
- ........ . 
- Hem dershanede, hem müza

kerede, hem yasak olan şey .. Kaç 
türlü suç biliyor musun? yezit yu
murcak! 

Yüzbaşı oğlu Cemal zangır zan
gır titriyordu. 

Cemal neysene, asıl sıfırı tüke
ten Sansarostu. Hem ağzı elma do
lıı idi. Hem avucunda son lokma-

Yazan: AKA GONDOZ 
sı duruyordu. Hem de cebinde he
nüz Yenmem.it bitevi bir elma var
dı.! 

Müzakereci gürledi: 
- Nerden buldun bunu? ! 
-! ! (Cevap yok) 
Çocuğun küçük kulaklannı iri 

avuçlarile avuçlıyarak t(>yle bir tar 
takladı: 

- Söyle! yoksa kafanı koparı
rım! 

Çocuk biran söylememek mertli
ğini aklına getirdi. Fakat kulakla
rı öyle acıyordu ki beyni uğuldama 
ğa, gözleri yataklarından fırlama
ğa ba~lamıı~tı. Her şeyi unutarak 
Sansarosu gösterdi. 

- Bu hırsız mı verdi? 
Çocuk başı ile evet itareti etti. 
- Nerden buldun elmayı efek 

oğlu etek!? 
Sansarornn ağzı elma dolu olma 

aaydı: 

- Sensin o! 
Diyecekti, Neylesin ki ağzmı aça

madı. Boyle olduğu da Sansarosun 

- Söyle diyorum! haram yemeğe, mali mesruku bile- Böyle bir terbiyesizce kartılrk alçakbr.) Kağıdı sokaga,oııf' 
Bütün sınıf korkudan buz kesil- rek ketmebneğe alıftıracak ha ! verdiği için deyneklerden önce Ertesi ?ünün. öğle_deıı Ja.t 

mİf. Kimse o tarafa bakmıyordu. Hele mektebin, öteki mekteplere birkaç tamar yedi. tepte haf1f tertıp ~ır teredi~, 
Bütün çocuklar burunlarının uda- kartı bozulan şerefi, namusu mese- Ha! Bir teY daha var: Tavan Gele gele orta boyu, ,, b~ 
rını kitaplarına dayaınıtlar, titri- lesi hepsinin üstünde idi! Hemen arasında kaç gün hapis yatarsa o- yaflıdan çok gence ya~~ii l'"ı;ı 
yorlardı. Sansaros ağzındaki posa- çocuklar tabur edildi. Kararlar o- günlerin derslerini bellemeğe mec le, hususi mektep mü~01.,,ıı'' r, yı avucuna doldurarak cevap ver- kundu: bur! Hiç bir teyden haben ° 0~v·. 
di: - Yüzbaşı oğlu Cemal e - Sansaros meydan dayağını yedi· dür bey bu geliti hal'.'"~ 1 ~ 

- Onu bana bafkası verdi. fendi de Sansarosla beraber hırsız- Ekmeksiz çorba.smı içti. Kalemini ram günkü intizam ıçııı Ç~ .· 
- Mektebin içinde böyle feyler lığa haflamıftır. Ba.tka mektebin ço kağıdını, kitabını falan koltukla- takdire geliyorlar ~ııd~iid~'~ 

var mı hınzır! cuklarından elma çalmışlardır. Ce- yıp tavan arasına çıktı. Ostüne ki- dingotlu bey Maanf .... ,, ıl~ 
- Mektebin içindekiler verme mal efendi on iki saat aç kalacak !idi basblar. Dünyada en çok sı- Gerçi Maarif müdüruıı~- il 

<liler. ve on deynek yiyecektir. Bütün ta- çandan - hernedense - korkan tamlar itine karıftllj~ ııotiJ 
-Ya! .. Demek dışardan çaldın? !ebe efendiler, Cemal efendi ile üç Sansaros ağladı, ağladı, ağladı. Sı hakkı yoksa da ne de 0 . ı'' 
- Çalmadım. Dünkü mektebin gün üç gece zinhar konuşmıyacak- çanlar dolafbkça, cik cik ettikçe yetin Maarif müdürü, id~iıj,f 

kırmızı yanaklı çocuğu verdi. Hem !ardır.! saçları dimdik. oluyordu. Maarif Nezaretindek1, d r 
iki tane -..erdi. Ali ve Ahmet efendilere gelin- ikinci gün öğle üzeri idi. Sansa· mevkii de pek sağlaın 1

' 1 ~ 
- Ya!.. Hem iki tane ha?! ce, onlar bu gibi ahlaksızlıklara a- ros kendini f(iyle bir topladı. Bü- - Burada bir Sansarc r, 
Müzakereci iki çocuğu aldı, mü- let olmadıklarından birer aleni tak- tün iradesini takındı. Düşünceye var mı. müdür bey? J-{ırsııl• 

dürlük divanının karşısına dikti. dir verilmittir. Hiçıbir şeyden ha- vardı. Derken acı acı ve halsiz hal- - Var efendim. 
O'anı biten; anlattı. Tahmin, muha- berleri olmıyan Mırmır ıA.li ile Vir- ıiz gülümsedi. Defterden bir kağıt tanınmıf bir çocuktu\: ~f'J 
keme., istidlal ve hüküm bir çırpıda gül Ahmet biri birine tatkın faşkın kopardı, kurtun kalemi ile \tı;tüne - Bu çocuk, geçen 1 l 
verildi: Sansaroı bu elmaları bat- baktılar. tunları yazdı: elMa çalmtf mı? ··rJIJiİ ~ 
ka mektebin çocuklarından çaldı. Hırsız Osmana gelince: Bir haf k _Evet efendim. Cu ,

1
1 

- (Bu kağıdı ovanın tavan ara-
Darüleytamın haysiyetini berbat et ta tavan arasına hapis! Yirmi dey- sından atıyorum· Elmaları ben çal- halinde yakalandı. . ıııifİ~1 

ti· Üstüne üstelik te başka çocuk- nek kıçına! Üç gün yalnız birer tas madım. Hususi mektepteki kırmızı - Hırsızlığına eının , 1 ~ 
ları hırsızlığa tesvik ediyor. Bu iki ekmeksiz çorba! Ondan sonra zin- yanaklı çocuk kend•liğinden verdi. _ Aman beyefendiınt;. f 
elmayı Cemalle beraber çaldılar. dana atıhnak üzere polise teslim! iyi bir çocuk o. Bu kağıdı bulan elmanın birisi ifte bura 

1 Yerlerken yakalandı. Bu i•ler oluncaya kadar da kimse . ·· •· d b" do•yası bı'le var. .. 
0 
e~~ 

T eğer ınsansa, yuregın e ıraz mer- o _ 

Bunlar tab;idir ki Sanıarostan Osmanla konuşmıyacak! hamet varsa hususi mektep müdü- _ Peki. Bu çocugun öıı( 
beklenen fey!er. Fakat daha., var. Sansaros mırıldanmak İstedi: M d" B · çalmadıg"ını •n""vlerseın, 5 ~· rüne götürsün. ü ür sorsun. em _ Ö~eki elmayı meldebin "" uslu, en - Çalmadık müdÜT bey! O mek- ? 

buradan kurtarsın. Bulupta, oku- nacak mısınız (8•' çalışkan çocukları olan Ali ile Ah- tebe sorunuz. Bize onu kırmızı • 



Amerikanın ve 
Dünyanın en 
Namdar atletleri 
Avrupada 
Anıerika Üniversite b[rin• 
ciliiderinden sonra Ame
rika şampiyonası yapıldı 

Çok yorulan tamPiyon ve dünya. 
rekortmenlerini mükafatlandırmak 
İçin Amerika Atletizm Federasyo
nu onların aylarca sürecek bir Av
rupa. turnesi yapmalarına müsaade 
etti. 

lik kafile Amerika atletizm 
•atrıpiyonasmda ikinci, üçüncü o
lan atletlerden mürekkepti. 

Bu atletler doğru Almanya.ya 
geldiler. Hamburgtan b~lıyarak 
Alınan tehirlerini dol~mağa batla 
dılar. 

Her ,ehirde girdikleri muhtelif 
ltıüaabakalardan çoğunu kazandı
lar. Bazan de mağ!Up oldular· 

Onlar yollarına devam ede dur
•ı:n. Ş • mdi asıl fampiyon ve re
kortmenlerin Avrupa.ya ayak bas
tığını duyduk. 

Bunlar da ite lsveçten batladı
lllr. 

Stokholmde üç gün arka arkaya 
müsabaka yaphlar. Girdikleri mü
•a.hakalarm hepsini kazandılar ve 
bu arada iki dünya rekoru da kır
dılar. 

. Hardin namındaki Amerika tam 
l>ıyonu 400 metre manialı k<>fUyu 
50 3/ 5 saniyede kof8J'ak kazandı. 

Bu derece bütün Avrupanm ve 
lltletizmi sevenlerin hayret ve tak
dirini kazandı. 

400 metre manialı kotuda bu 
dereceyi bulmak her babayiğitin 
karı olmıyan bir iflİr. 

400 metre mania.sız kotuda bile 
50 3 ı 5 saniyelik bir derece yapmak 
b'r muvaffakıyet sayılırken bu de
receyi manialı ko,uda elde etmek 
elbet çok büyük bir i•tir. 

lk'nci dünya rekoru gene bir 
nıanialı kotu da kırılmıştır. Gene 
Amerikalı atletlerden (Reard) 110 
ıınetre manialı koJUda bu mesafeyi 
14 3 'O saniyede ko~ra.k birinci 
olmu~tur. 

Bu rekor da (Hardin)in rekoru 
kadar kıymeti' dir. 

Bu rekorlardan maada Danimar· 

Hindenburg 
Fena halde hasta 
b. (Başı 1 inci sahifede)) 

1 
•r adam bulunuyordu. Eğer Hit

er, liindenburga halef olacak olur
sa Vaziyet ne olacak? Ba~vekalet 
J1akamında Hitle'"e kim halef o
acak? Bunlar vahim bir takım ha
diselerin teakup etmekte olduğu 
fUkamanlar<la b.-.hse mevzu edile
ce bir yığın meseledir. 

Le .lournale göre , üçüncü Reich 
eskj Almanya ile yeni Almanya a
tasında yapılan b'r uzl~madan 
doı:- .. O .. .. R . h k ..... uy.ur. çuncu eıc , mu • 

1 .~~des tef ile havarinin mesai birk!ll sayesinde vücuda gelmit, fa
b ~t hal ile mazi arasında çoktan 
ır aynlık vuku bulmuttur. 
T emamile karmakarıtık olan bu 

Vaziyet bize nasıl bir istikbal ha
zırlıyor? 

'd Almanya hercümerce, saltanatın 
1 aresine veya boltevizmin yerlet-
ın .. . 
esıne ısa! eden yollann telaki 

noktasına vasıl olmuftur. 
• BERLIN, 1 (A.A.) - Alman 
ıstihbar t b'' L'ld" . a urosu <>1 ınyor: 

h R~isicuınhur Marefa} Hinden • 
Urg la son defa görüşmek üze -

-e tayYare ile r-:cudeck'e giden Bat 
V~kil M. Hitler hastayı ziya.ret et
:•• ve gerek fa}ısı gerek bütün Al 

an milletinin ıamiıni sıhhat te -
lllennilerini arzehnittir. 

T" iRTiHAL 
nıa uccar müteahhit terziler ve lru -
l'iıı ~.:- ~ıniycti reiıi Halit Ali Be
liac~ Al~ ınüllciye mütekaitlerinden "'"'° 1 ıza Bey vefat etmiftir. Cena
kö:ntd•nki cuma günü 11 de Kadı
Bey :.,k !"fasanpaşa mahallesi Nazif 
larak agındak; hanelerinden kaldın
'»iind na~azı Kadıköy Osman Ağa ca
defn~tı:C ad~n sonra aile makberesine 
iyi kal r ektir. Mcrıhum ııon de,,.,.,.. 
tnisi ,P 1 hayn •<ven ve fakirleriu ha.. 
ke.:ı 0d'!'~ tamr-r.ış bir •ima icl.i. Aifei 
1 er ıd"'1ne b . ., _ --Lar dil . c. _, '"'ı tazıyet ı.,. ..,.... 
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lngilterede kalecilik 
Kaleciye yapılan şarjlar dolayısile 
Avrupadaki kadar kolay değildir 

\ ·~ .~u~~~~,~k=~ .. ~E 
güzel sanatlar et babına ve halta tarunmıt ı.iRtatlan · 
na en zengin ve cazip biıı mevzu oldu. 

lngilterenin Binningam kulübü ve İngiltere Milli takımının mef
hur kalecisi H.Hibs İngilizce bir mecmuaya bazı hatıralardan bahse
den bir yazı yazmıttır. 

Kaleciye yapılan prjlar dolayı sile lngilteredeki kaleciliğin ne de
mek olduğunu adeta mizahi bir tek ilde anlatan bu güzel yazının tercü

Mesela 1936 Berlin olimpiyadında söylcrıecelı 
beynelmilel sporcu marşını dünyaca me,hur !•este. 
kar Strauss besteleyecektir. 

Yukarıya resimlerini koyduğumuz "futbolcu" 
ltalyan heykeltra,Ianndan Mario Moschi'nin 
aiklist'te gene lt:alyan heykellraflarmdan Giovanni 
Rı• 11.'nın çok muvaffak oldukları ve çok beğenilmit 

meııini llf&ğıya dercediyoruz. 

Her,eyden evvel söylemeliyim ki ı 
maruz kalabileceğim aergüzeştle
rin en fena.sına hali. maruzum: 
Kaleciyim. 
Yürümeğe bllfladığım zaman

dan itibaren kaleci idim. Babam 
mahalli bir kulübün kalecisi idi. 
Amcam Hubert Pea.rson Vest Bram 
viç kulübünde ve İngiltere milli ta
kımında kaleci oynadı. Amcamın 
oğlu, Harold Pearson'da kaleci idi. 
Görüyorsunuz ki ailemin ananesi 
kaleci olmaklığımı icap ettiriyor
du. 

Sert darbeler 
Kalecilik hayatımda, kendi his

seme birçok çarpıtmalara uğra
dmı, Kaleci için çarpıf?Danm ne de
mek olduğunu bilirsiniz. insan 

kalı bir kotucu da 3000 metre dün
ya rekorunu 8.18 3 / 10 dakikaya in 
dirmiştir. 

Stokholmda cereyan eden ve üç 
gün devam eden müıabakalarm 
son günü elde edilen dereceler 
funlardır: 
100 metre: Peacoeck (Aemirka) ' 

10 7 / 10 saniye 
400 metre: Kane (Amerika) 

48 1/ 10 saniye 
600 metre: Eashnan (Amerika) 

1,18,2/ 5 dakika 
1500 metre: Bontharn (Amerika) 

3,55, 5/ 10 dakika 
110 metre manialı: Reard (Ameri
ka) (yeni dünya rekoru)14, 3 / 10 
400 metre manialı: Hardin (Ame
rika) yeni dünya rekoru 50 6 / 10 
Yüksek atlama: Johnson (Ameri
ka) 1,96 metre 
Oç adım atlama: Svensson (lisveç) 

14,96 metre 
Gülle atma: Torrance (Amerika) 

16,09 metre 
Amerika atletleri lsveçte bir iki 

müsaha daha yapacaklardır. Bi
lahare Fransa, Amlanya ve mer
kezi Avrupaya doi[ru turnelerine 
devam edeceklerdir. 

.böyle bir çarpıtmadan sonra yarı 
yarıya kendinden geçmif olarak ve 
çay zamanı mı geldi diye kendi 
kendine sorarak dolaşır durur. 

Akıl biraz başa gelince, her ha
reketinizde sizi sarsan mülhit bir 
baş ağrısı musallat olur. Sonra has 
taba.neden çıkarsınız ve ancak o
zaman iyi arkadaşlramız enditeye 
dü,erler: "Sana ne oldu, Harri ! ,, 

Y "b . - ava.tÇ&: eyın sarsıntısı,, ce-
vabını verirsiniz. - "ne? diye hay
kırırlar ... beyin mi?., 

itte gösterilen bütün alaka bun
dan ibarettir. 

Difierimi kaybettim 
Bir defa bir huim muhacimi.. 

nin ayaklarına kapanıyordum. Vur
du ... Fakat top yoktu .. Ben vardım. 

Bu muhacimin tütünden evvel, 
bir dit macununu ilan eden afi.te
ki kadar tatlı gülebileceğim ditle
r.im vardı. Şütüııden sonra, altısı 
boğazımda olmak prtile ağzım dit 
le doldu. 

Ditlerimi tükürdüğüm zaman du
dağımın mükemmel surette patla
mış olduğunu gördüm. Haftalarca 
yalnız ekmek ve sütle beslenmek 
mecburiyettinde kaldım. Netvüne
ma zamanındaki beıbekler için mü
kemmel bir rejim. Fakat hen bir 
bebek değilim artık. Herhalde, ol
madığımı zannediyorum. 

Vay sırtım 
Bir gün, Blakböm'de, arkada,la

rım doğduğum memlekette başu
cumda güzel bir mezar tatile iyi 
bir yerde yatacağımı zannetmi,ler
di. Kale önünde topa plonjon yap
mıflrm. Etrafımda biraz fazla hare
ket vardı. Topu yakalamıf ve kalk
mak üzere idim ki kat'i söyliye
mem ya bizden ya onlardan bir o
yuncu yarı kalkmıf vücudumün üs
tüne sıt'tüstü dültü, ve bütü'l sildeti 
le belimi toprağa yapıştırd .. Bir çı
tırdı oldu, yüzü koyun düşmüt ve 
orada kalmıftım. Kalkmak ve de
vam etmek istemiştim. Fakat be-

""erleriooendiı. 

lim beni tatımak istemedi. 
Beni sabadan dıf&rl götürdüler 

ve herkes bana çelenk göndermek 
için vereceği parayı dütünmeğe 
batladı, zira herkes amudu fikari
min kırıldığına kanaat getirmifti. 

Halbuki sırtımın adaleleri sade
ce zedelenmifti. 
Asabımın gemici düğümü gibi 

dertop olduğu hissine kapılmıttım. 
O zaman antrenörümüz olan Ar
chie Taylor sırtımın kazık gibi 
kalmasına mani oldu. 

O gece otelde sırtıma bir lapa 
koydu. Ardıie hala söyler, lapa o 
kadar sıcakmıf, o kadar sıcakmıt 
ki sırtımda bir delik açmasından 
korkmuş. Herhalde lapa sıcak ol
malı ki fayda.ısı olsun. ister inanın 
ister inanmayın sırtrm öyle ağrı
yordu ki lapa vız geliyordu. 

Her ne iae, elmedim ya, asıl me
sele bu. 

Okuduğunuz satırlardan sonra, 
kaleci olmak için deli olmak li.zım
geld' ğine hükmedeceksiniz. Deli 
olmağa lüzum yok. Fakat delilik 
çok faydalıdır. 

Av sturya meselesi ni M. Bischoft'a temin etmiştir. 
Şehr:mezde Saint George klisesinde 

yapılan ayin 
(Başı 1 inci S'hı fede)) 

netmekte ve Avusturya sefirinin 
Berlin'e dönü,ünü, Viyana hüku
metin'n iki memleket arasında ta
bii münasebatın tekrar teessüsü
nü arzu ettiğine bir İfa.ret gibi te
lakki etmektedir. 

Bununla beraber, Avusturya hü
kumetinin M. Yon Papen'in kabu
lünü bazı tartlara talik etmek ih
timali olduğu da ihsas ed;lmekte
dir. M. Yon Pa.pen'in vazifesi sa
dtce, hiçbir tereddüt ve fÜpheye 
mahal bırakmıyacak şekilde fev
kalade murahhas ve orta.elçi vazi
fesi olabilecektir. 

Avusturya meselesinin kantık
lığını anhyan ve başkaca ıkarı,ık
lıklara sebebiyet vermek istemiyen 
Alman hükumeti, söylendiğine gö
re bir buçuk senedenberi A vustur
ya'ya karsı takip edilen siyaseti 
de doğru bulmamaktadır. 

Katiller asıllrken 
VIY ANA, 1.A.A.- Planetta ile 

Holzveber, son dakikalarında kuv
vetli b=r tesle, "Yaşa.sın Almanya, 
yl'şasın Hitler" diye bağırmıtlar
dır. 

Mahkumların zevceleriyle son 
defa görütmelerine müsaade edil
miştir. Biri katolik, biri protestan 
olan mahkumlara bu mezheplere 
mensup papazlar dini telkinlerde 
bulunınu,lardır. 

Madam Dollluss lta!yaya döndü 
ROMA, 1.A.A. - Madam Doll

fusa Viya.nadan Ricc;one'ye gel
miftir. Yanında Avusturva hüku
metinin bir memuru vardır. istas
yonda Madam Musrnlininin rı>fı\
kat ettiiH iki küçük çocuğu bekli
yordu. Madam Dollfuss a<ilıyarak 
cocuklarını ve sonra da Madam 
Mus•oliniy" km:akl"'lrlış ve otomo
bille Santangelo vilasına gitmiş
tir. 

M. Mussolini de ak•ıtm üzeri 
mezkUr vilaya ge'miştir. 

Yugoslavyaya iltica edenı<:r 
BELGRAD, 1. A.A. - Dün, 300 

nazi silahları, müh'mmatları, 7 
mitralyöz, 8 otobüs ve 9 otomobil 
ile Yugosla vyaya iltica etmişler
dir. 

53 nazi, Varadjin' e iltica etmit· 
tir. Zagrep Alman konsolosu para
sıı: olan bu nazilere yardım ile 
me,gul olmuştur. 

Bu işten ltalya mı mes'ul 
BELGRAD, 1.A.A.- Havas bil-

diriyor : 
Zagreb'de çıkan yarı resmi No

vosti gazetesi, ltalyanın Avustur
yadaki bugünkü karıtıkhklardan 
mes•ıl olduğunu iddia ederek di
yor ki : 

" Çünkü, M. Mussolini'nin poli
tikası, M. Dolfu1141'e büyük hatalar 
yaptırlmıf, onu sosyalistlerin mü
zaheref nden mahrum etmit ve M. 
Moussolini Avusturyayı, akibetini 
tabii müttefikleri olan küçükü iti
lafın akibetine batlamaktan mene 
derek seliiı:ınete ermesine mani ol
InUftur. 

ltalya, Avusturya meselesini in
hisarı altına almak ve huduttaki 
kuvvetlerinin kafi olduğunu söyli
yerek Berlin hükumeti nezdinde ya 
pılmasına hazırlanılan müdahale
ye i~tirak etmemekle ağır bir hata 
itlemektedir." 

M. Barthoılnun teminatl 
P ARiS, 1. A.A.- M. Barthou, 

Avusturya maslahatgazarını kabul 
etmitt:r. Maslahatgazar, dün M. 
Dollfuss, için yapılan dini merasi
me iştirakinden do!ayi Fransa bari 
ciye nazırına teşekkür etmittir. 

M. Barthou, Fransız hükumeti
nin, şubat 934 te yapılan beyanat
taki prensiplere sadrk kaldığını, bu 
beyanatı imzalıyan d · ğer devletler
le sıkı bir temas muhafaza ederek 
Avusturyanın istiklalini muhafaza 
için müzaheretin devam ettirdiği-

Avusturyanın Ankar0 sefiri M. 
Buchherger'in huzurlariyle ve bü
tün sefaret erkanının iftirakiyle 
dün şehrimizdeki Sen Jorj klisesİn· 
dı>, feci ve zalimane bir surette kat· 
ledilmi~ olan Avusturya B~vek;li 
miiteveffa M. Dollfuss'un istiraha
ti ruhu için dini bir ayin icra olun
mu~tur. 

Cumhuriyet hükumeti mümessil
lerinden maada, halen •ehrimizde 
bulunan beş büyük elçi, bilümum 
orta elçiler, maslahatgazarlar, a
taşemiliterler ve maiyetleriyle be
raber konsoloslar hazır bulunmuş
lardır. 

lstanbuldaki Avusturya tebaası 
da, kR.m;ten, merasime iştirak ey
lemi,Ierdir. 

Ayini müteakip, Sefir Hazretle
ri. Avusturya koneoloshaneıinde, 
tebaadan bir heyeti murahhasa ka
bul etmif ve bu heyet, kendisine 
beyanı taziyet eylemekle beraber, 
bu şeni cinayet ka.-.ısında Avustur
ya vatandaslarının duydukları de
rin nefreti ifade eylemi,tir. 

Bir tevkil 
PARIS, 1 (A.A.) - Alman me 

nabiinden bildirildiğine göre Al -
man istihbarat hür0$unun Viyana 
mümessili dün akşam Heimvehren 
ler tarafından tevkif edilmiş ve bir 
kaç saat ahkonulmuftW~ Bu esna 
da muhabirin evinde taharriyat ya 
pılmıttır. Bu tevkifin kanuni mi ol 
duğu yoksa Heimvehren'lerin ken 
diliklerinden mi yaptıkları henüz 
belli değildir. Alman hükumeti -
nin Viyana hükumeti nezdinde bu 
bapta te,ebbüsatta bulunması bek 
leniliyor. 

Emniyet Umum müdürü 
azledildi 

VlY ANA, 1.A.A.- Emniyeti u
mumiye müdürü M. Steinhaeusl ve 
polis müfettişi Gotzam vazifele
rinden azledilmişlerdir. Maatları 
da muvakkatan üçte iki nisbetinde 
azaltılmıştır. ' 

T uhal bir vaka 
Bu tuhaf vaka başmıa, Joe 

Bradford'la birlikte geldi. Yaka va
him değildir, fakat izzeti nefsimiz 
yaralandı. Hadise, birçok kimaele
rin İngilizce ile uzaktan münasibet
tar bir dille konuftuğu Almanya
da oldu. Joe ve ben Viya.ırada F.A 
mn "on biri,, ile oynamıştık ve ls
veç Norveçte turnede olan Birmin
gam takımına iltihak için Avrupa
dan geçecektik. Bunun için de Ber
line gihnek ve timal istikametini 
tutmak lazımdı. 

Berline geleceğimiz saati biliyor
duk. Öyleki muayyen bir seyahat
ten sonra, hedefimize geldiğimizi 
zannediyorduk, fakat Berlin orta
da yoktu. Nihayet derdimizi anla
tacak birisini bulduk. 

Enditemizi anlattık. Geçtiğimiz 
son istasyonun Berlin olduğunu 

söyledi· 

- Hayır, geçtiğimiz son istas
yon Friedrichstrasse idi, dedik. 

O zaman ecnebi gülmeğe başla-

Şehir sükuna 
Kavuşuyor 

(Başı 1 inci sahifede) 

larak onlan da dahil etmek suretile 
JU kararı vermiıtir: Şehir hndudu i
çindeki bilfunuı:n dükkan, mağaza, 
depo, yazıhane ve bunlara benzer a • 
hJ verit yerlerinde grda maddeleri 
satanlar, yani bakkallar, sebzeciler, 
meyveciler, kasaplar aaat 20 (yani ak 
tam saat 8) de dükkiı.nlanru kapata -
caklardır. Bunlardan maada ayakka· 
bıcı, fapkacı, elbiaeci gibi alış verif 
yapan dükkan ve mağazalarda saat 
19 (yani 7) de kapanacaklardır. 

Bu karar resmen ilan edildiği gün 
den itibaren tatbik olunacak, akıin • 
de hareket edenler hakkında beledi -
ye cezalan tatbik olunacaktır. 

Bar, ainema, birahaneler 

Lokanta. b'rabane, gazino, kahve
hane, kıraathane, meyhane, han, otel, 
hamam, beııber dükkinı, sinema, ti • 
yatro, bar, danai.g ve em.aali yerlerin 
kapanına saatleri hakkında şimdi tat 
bik olunan aaatler ipka olunmuıtur. 

Gürültü ile mücadele blJ!lıyor 

Dahiliye Vekaletinin gürültü ile 
mücadele edilmen haldmıdaki emri 
mucibince belediye daimi encümeni 
afağıdaki kararlan itt'.haz etmiştir. 
Ağustosun beşinci cuı:nartesi günün • 
den itibaren tatbik olunacak karar • 
lar şunlardır: 

Düdük fGlmak yasaktır 
1 - Vesaiti nakliyenin lüzum.auz 

düdük ve çan çalmut memnudur. 
2 _ Motörlü den:z vesaitinin müa 

kit cihazlarla teçhizi mecburidir. 
3 _ Ayak satıcrlanrun saat 20 (ya 

ni aktamlan gaat 8) ile sabahlan sa 
at 8 ar.asında sokaklanla bağırarak sahf 
yapınalan alelitlak memnudur. 

Arabalann tekerlekleri lıis
tikli olacak 

Yaylı, yaysız binek ve yük bütün 
arabaların bundan sonra tekerlekleri 
lastikli olacaktır. işe çıkacak yeni a
rabalar hakkında bu karar derhal 
tatbik olunacaktır. Ve işleyen mevcut 
arabalar hakkında bir sene zarfında 
tatbik edilecektir. Tamire giden bir 
arabanın dem'r tekerlekle işlemesine 
müsaade edilnıiyecektir. 

5 

dı: "Hah! hah! tamam itte o Her.. 
lincUr ! ( 
Meğer geçtiğimiz istasyon BerU. 

nin içinde bir iıtasyOllIDUf. 

Joe ve ben geri döndük. öteki 
oyunculara iltihak edinceye kadu 
çok zaman kaybettik. Arkad~la• 
rımıza dünyanın büyük bir tali eser 
ri (tabii onlar için) olarak kendi
lerine iltihak edebildiğimizi anlat.. . 
tık. 

Tercüme eden: E. El. 

Anadolu stadında 
3-a-43 cuma günü Anacloau .tadın

da bu haftanın - cüze! futbol mııçı ic
ra edaecdrtir. Fcrnerbah9e tabm &... 
yaya giden dört oyuncusundan malınHQ 
olarak Anadolu ı1e karııla:ıa A•• 

Bu oyundan evvel atene Fewww.,.. 
çe diinliinci talaım da Anadolu dö... 
düncü taklltll ile oynıyacııA<ıtır. Bu kit- 1 
çük!er de her halde ağaheyJıeri lıadu 

ırüzel o ni.bette ele ......kli bir Of'IU OJ" 
ruyacaklarmdan her halde bu hafta j.. 

yi bir futbol maçı seyredilecektir. Bi-
1-inci takımlar saat 17 de dördüncıii tao 
lmnlar saat 16 da oynıyacaldardır. 

Rusyaya giden 
Sporcularımız 

(Başı 1 inci sahifede) 
B. dW>. M. Krestinski ve M. Karahan'I 
ziyaret etmiş.tir. 

MOSKOVA, 1.A.A.- Hususi I 
muhaıbirimizden : 1 

Moskova spor enstitüsünün se
nei devriyesi ve Lenin nitam al· 
ması ferefine dün gece emtitüde 
verilen ziyarete Türk sefareti er• 
kiniyle Cevdet Kerim Bey de da• 
vet edilmiştir. ) 

Bu müesseseye Lenin nitanmın 
verilmesi, mesaisiyle bütün ittihat 
dahilinde spor seviyesinin teka
mülüne ve yükselmesine müessir 
olusundandır. 1 
HükWııet erkanının ve yüzlerce 

sporcunun ittirak ettiği bu ziyafet,, 
muhtelif eğlencelerle gece ikiye 
kadar devam ehnittir. Ziyafette 
$ÖZ söyliyen merkez icra komitesi 
katibi umumisi Y enukitze, ittihat 
spor tetkilatı reis lntipof, mesleki 
birlikler kati:bi umumisi Abolin, iti 
t:hat genç komünistler reisi. Kosa. 
ref ve diğer hatipler mıtukla.rmda 
Türkiye ve heyetimiz ve Cevdet 
Kerim Bey hakkında çok sitayit
kar sözler söylediler. 

Cevdet Kerim Bey, Türk-Sovyet 
dostluğundan bahsetti sonra heye. 
timize gösterilen yüksek ve sa.mi· 
mi alakaya tetekkür etti. 

Cevdet Kerim Beyin nutku, ve 
hatiplerin Türkiye hakkındaki söz,. 
!eri, içten gelen bir alaka ve mu• 
habbetle dakikalarca alkıtlandr. 
Her taraft~ büyük samimiyet ese
ri görmekteyiz. Sporcularımız, 
antrenmanlarla mefguldür. 

Eski Yunan harp gemileri 
ATINA, 1 (Milliye) - Bahri

ye nezaııetinin salahiyettar maka -
mrrun tebliğine göre (Pesara) 
{Paralos) ve (Tokan) namındaki 
eski Yunan harp gemileri Ağus • • 
tos ayc içinde müzaye.ifı ile satılı
ğa çıkarılacaktır. 



c 
BELEDiYEDE 

Çeşme sularının vaziyeti 
şüphelidir 

Evvelki günkü gaeztelerden bi 
risi ~birdeki bazı suların mikrop 
lu olduğundan abhsediyordu .. Bu 
hususta sıhhiye müdürü Ali Rıza 
Bey dün kendisile görüten bir mu 
ha:rririmize demitşir ki: 

(Demir borularla verilen sular 
ve memba suları temizdir. Diğer 
çefme sularının vaziyetleri şüphe
lidir. Maamafih belediye, temiz ol 
mıyan Çetmeleri esasen ilan etmiş 
ve tetbirler alınıttır.,, 

Belediye de maaş 
Belediyede henüz maa.t verile

memiştir. Bu ay da maaşın birkaç 
gün teahhürle verilebileceği tah
min edilmektedir. 

Belediye mimari şubesinde 
Belediye mimari şubesi müdü • 

rü Adil ve mimarlardan izzet B. 
i&tifa etmitlerdir. 6 kifilik mimari 
bürosu kadrosu bu suretle dörde 
inmittir. istifa eden mimarlar ha • 
riçte serbest olarak çalıtacaklar · 
dır. 

Ramiye otobDs 
Ramiye otobüs servisi ihdası i

çin belediyeye vukubulan müraca.. 
at kabul edilmiştir. Sirkeci ile Ra 
mi arasında birkaç güne kadan o
tobüs servisleri başlıyacaktır. 

YaRgına karşı tedbir 
Şehir tiyatrosu 15 eyltilde tem

sillerine ba.tlayacaktır. Yeni yapı
lan tiyatrolar talimat-mesi, sah
nenin önüne bir çelik peude yapıl 
masını mecburi hıtuyordu. Ahta!> 
olan tiyatro binaları için bu mec
buriyetin mevzuu bahrolamıyaca • 
ğı anlaşılmıfhr. Şehir tiyatrosu 
da ahşaptır. Sahnenin dört tarafı 
tahta iken, yalnız ön tarafa ibir çe 
lik perde yapılması yangına kaqı 
b;r tetbir olarak telakki edilmemek 
te, bilakNı bu tetbir manasız bulun
maktadır. Sahnenin önüne çelik 
perde konulması mecburiyeti bü • 
tün tiyatro binaları için Wbik edi
lecektir. 

Kurultay 
Hazırlıkları 

J ürk dili teıl<il< cemiyeti umumi l<i
tipli3iınden: 

ikinci dii kurultayı hazıThldarile ;ığ. 
raşnn meri<ez l>Urosu bugün de U• 

mumi k&tip lbrahöm Necmi Beyin reis
liği altında Çana.ki<~!' meb .. u Ahmet 
Cev:ııt , Ordu mebuıu Ali Canip ve 
doktor Saim Ali BeykNlen nrürdd<ep 
olwalı: toplanmı,, öğleden evvel ve öğ
leden sonra çalıfanık kunıltaya gönde
rilen tezlerin tetlmale tnefll'll obnuı 
ve bunlar haklımda karar vennİ§tir. 

Meri.ez bürosu pazar günü saat 10 
da t<har toplanacaktır. 

(A.A.) 

Kır balosu 
Bu aktam Bakırköy lstikla.J id 

man yurdu azası terefine Halk fır 
kası kaza ocağı himayesinde, yurt 
idare heyeti tarafından Sakızağa
cında Militadi gazinosunda bir kır 
balosu verilecektir. Bütün büro a
zaH baloya davet edilmişlerdir. 

Kürkçülerin şikayeti 
l.tanbul kürk ticarethaneleri 

Ticıa.ret odasına bir müracaat ya • 
parak gümrük resminin fazlalığın 
dan dolayı memlekete kürk ithal 
edilemediğini, fakat buna muka -
bil harice gidenlerin mütemadiyen 
kürk giyerek memlekete ithal et
tikle tini, bunun gümrük geliri nok 
tasından memlekete zararlı oldu
ğunu bilidrmitlerdir. Oda, kürlı:çü 
!erin bu müracaatını lktı.at V eka 
Jetine bildirmiftir. Kürkçüler dün 
tekrar odaya müracaatla bu hu • 
susta İcap ederse vesaik verabile • 
cdde: ini bildinnitlerdir. 

Kral Fuadın seyah~ti 
ATlNA, 1 (Milliyet) - Mınr 

.l:ıki Yunan gazetelerinden alınan 
malfunata göre Mısır Kralı Fuat 
Hazretlerinin yakında Y unanista 
na yapacağı seyahat esnasında ken 
di&ine Hariciye Nazm ve Başve • 
kil Abdülfettah, bat mabeyinci 
Sart Zülfikaıı Pal&. birinci tetri · 
fatçı Ahmet Bey Hasnet, ikinci 
letrifatçı Mehmet Bey Hasnet, hu 
~u.si doktoru olarak Sıhhiye neza 
reli müstefarı Dr. Mehmet Pa,a 
Şahen, birinci yaveri ve Saray ri-
< afüwJen bazı zevat daha refakat 
cdet.eklerdir. 
Şimdiden Atinada Mısır zabıta 

sının üç yüksek memuru, &İyasi 
kı>mından yüzb-.ı Ahmet Tahir, 
uyu.lu rJcu mevat kalemi memur • 
Jaıından binba,ı M. Marko ve ls · 
kenJerive zabıta memurlarından 
binba ı M. Cen bulunmaktadırlar. 
J<-ı tc;val Yunanlı refikleıi:e Kra· 
lın m\llıaf azası için ikt; •.a ed.,n 
tctln ;eri almaktadırlar. 
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Bizde halıkyağı sanayii 
Trabzonda balık yağı çıkaran bir mües

sese §İmdi de balık derilerini işleyor 

Trab:zonda balık yağı labrikası 

TRABZON (Milliyet) - Bu den fabrikanın l>ıl,lıca ihracat is
mektubumda Trabzon ve bilhassa keleleri Triyeste, Hamburk, Mar· 
Sürmene havalisinde bine yakına· silya limanlarile Yunanistan, Ro
ileyi geçindirdikten başka bütün manya, Fransa ve ispanya sahille
istihsalatmı Avrupaya ihraç etme- ridir. Yunus balığı avlama mevsi
si dolayıaile iktisadiyahmızda mü- mi olan Kanunuevvelden Haziran 
himce bir rol almıt bulunan sanayi ayma kadar faaliyette bulunan fab 
müesseselerimizden birinden bah- rikanın yalnız balık avlama İfle
sedeceğim. 931 senesinde Trabzo- rinde istihdam ettiği Türk itçisi a
nun Değirmendere sahilinde Trab dedi bin bet yüze baliğ olmakta
zon tüccarlarından Çakır zade Vey dır. Ağ, motör, kayık gibi bilcüm
ael Beyin tetebbüsü ile te.is edil- le alat ve edevat müessese tara. 
mit olan (Delfi limited :; ·. keti ba- fından uzun vadelerle •temin edil
lıkyağı fabrikası) Yunus t-'altkla- mİf olan bu itçiler kısım, kısım u
rmdan sanayide istimal edilen ba- fak tirketler halinde faaliyette 
)ık yağı istihsal etmektedir. Senevi bulunuyorlar. Bütün bu itçiler av 
(2500) ton balık yağı istihsal e- itlerile metgul olurken, aileleri ef

ikinci at yarışları 
(Başı ı inci sahifede) 

dur: 
Birinci koıu: (Satıı koıusu) 
Diirt ve daha yukarı yaştaki y~rli, 

yarmıkan arap ve baliskan arap at ve 
knraldara mahsu•tur. Bu yarışa (9) at 
iştirak edecektir. 

Bu kofQya giren hayvanlar ( 400), 
(600) , (800) lira olmak üzere sahlı· 
ia çıkarılabilir. llcramiyelli: 155, lira
dır. 

Birinciye ı 10 li.,., ikinciye 30 lira 
üciincüye on ~ liradır. 

rurinciye 110 lira, ikinciye 30 lira, 
üçıincüye on ""1 !iradı,·. 

IJuhu:liye 1,55 lirıııdır. Siklet: Dört 
yaşındakiler 5g kilo, bet ve daha yu. 
karı yaıtakiler 60 kilo ~ıyacaldar
dır. 

400 liraya satılığa çıkarılanlardan 
döNler kilo, 600 liraya catılığa çıkan· 
!anlardan il<iter l<ilo tenzil edilir. Me
safes.i: 2.000 met!'edir. 

ikinci kotu: O, yaıonclal.i yerli 
h·lickan lngili.ı erke!< ve eliti taylara 
mahsustur. Bu }'8n'8 da (5) .t ifti· 
...... edecd<tir. 

ikramiyesi: 255 liradır. BA-iııcıiye 
1851.ira, ikinciye 65 lira, üçüne~ 20 
lira verilecelııtW. 

DuhuliyeM: 2,55 lıirınlır. Siklet: 55 
kilodur. 

1934 senesi czaııfuıda l.arzandığı lk
rmniyel« yekÜ11\l 300 firayi dolduran· 
)ara üçer kilo 400 linyi dolduranlara 
dörder kilo , 500 lirayi doldurımlanl 
~ kilo, daha fazlasını kazanmıt o
lanlara altışar küo ölave edilir. 

Mesafesi: ı,800 metrodut', 
Oçünciı l<0şu: Dört Y>e <laha yukan 

yattaki yerli, yanmkan Arap ve ha:Jjs. 
kan Arap at ve losraldara mah&uıtut'. 
Bu koıuya (6) at iştirak edecektir. 

ikramiyesi: 190 li1'adrr. Birinciye 
ı20 lira, ilôociye 50, üqünc~ 20 fua.. 
verilecektir. 

Duiıu:liyes.i: ı.90 linKlır. Siklet: Dört 
Y"fındakiler 56 kilo, beş ve daıba yu
kaın yaştakiler 58 kilo tapya.caklardrr. 

1934 ı-.i zarfında kazandığı İk· 
rmnöyel .... yekünu 300 mayö clolcluren
lara üçer kilo, 500 lirayi dolıcluranlara 
dörder kilo, 700 lira ve daha faz.laamı 
luızanmıı olanlara altııar kilo ilirve 
edilir. 

Meoaleoi: 2.400 metrodur. 
Dördüncü l<oıu: (H.....nıu..) 
Oç ve daha yukarı yattaki •haliokan 

lngiliz at ve laft'8klara mahsu~tUT. IBu 
kofU)'a (6) at i4t:irak eclecel.tir. 

lkraıni,_i: Birinciye 245 liradan 
maada bu iroı<ıya ııiren hayv...ıar için 
-.-ilen duhuliye ~ mecmuıa. 

ikinciye: 55 Hn, üçünc<iye 20 lira 
verileceldir. 

Duhuliyesi: 3.20 li.....!r. Mesai ... : 
2.000 metrodur. 

Beıinci l<Ofu: (Mahdut handikap) 
Bu kO§Uda azami .iklet 58 kilodan 

}'Ubn, aagari ıiklet 45 kilodan aJ&iı 
olamaz. 

Ü<; yaıındaki yeni, yarımkan lnııi
liz erkek ve dip taylara mab.umw. Bu 
koşuya da (6) at istirak edecekti-. 

ikramiyesi: 25S liraıdır. Birinciye 
180 liTa, ikinciye 55 füa, üçüncüye io 
lira Yerilecelctir. 

Duhuliyeoi: 2.55 liradır. Mesafe-
si: 1.200 metrecfjr. 

radı da iplik bükme, ağ örme itle
rile mefgul olduklarından itçi a· 
dedi hayli mühim bir yekiina yük
selmektedir· Son seneye kadar bü
tün istihsalahnı ihraç edebilen 
fabrika Japon fabrikalarının re
kabeti yüzünden bU sene istihaala
tmın kısmı küllisini satanıaımftır. 

Müessislerin anlattıklarına göre 
rakip fabrikalarla kartılaşamama
larının ba~lıca sebebi y1"zde on iki 
saydiye rüsumu te~kil etmektedir. 
Müesese vaziyetten iktisat vekale
tini haberdar ebnif ve bu müraca
atları ehemmiyetle nazari dikka· 
te alınmıştır. 

Dileklerinin iı'afına imkan gÖ· 
rüldüğü takdirde fabrika istihsal 
kabiliyet' ni bir kat daha arttırma 
çarelerine tevessül edecektir. 

Müessese timdi balık derileri
ni itlemek için yeni tesisat yaptır· 
mak üzeredir. Fantazi kadın çan· 
ta ve eldivenlerile lüks ayakkabı 
imali.tında istimal edilecek olan 
bu zarif balık dtırilerinin imali.ti
le de memleketimizde yeni bir sa· 
nat doğmuf olacağından bu teteb
büste ayrıca kayde değer bir var· 
lık olacaktır. 

Erzurum mezbahası 
ERZURUM, 1. A.A.- Mezba

hanın toptan ihalesine imkan bu
lun.amadığından perakende olarak 
yaptırılması kararlattırılmıttır. 
Yakında intaata batlanacaktır. 

Kurutulan bataklık 
KONYA, 1. A.A.- Konya mın

takası sıtma mücadele cemiyetince 
20 mayıs 934 tanhinde kurutulma
sına batlanılaıı J 500 hektar vüsa
tındaki Eflatun bataklığı açılan 7 
kilomehe tul ve 3-5 metre arzın
daki kanal ile kimilen kurutturul
muştur. 

Boğulan çocuk 
GEMLiK (Milliyet) - 12 ya

tında bir çocuk denizde boğulmut
tur. Çocuğun adı Bayramdır. Ba
bası kasap Ramazandır. Yavruca
ğız can çekipne halinde sudan çı
karıldığı için zavallıyı sun'i tenef
füsle ölümden kurtarmak imkanı 
bulunamamıtbr· 

( r 1n yangını 
AYDIN, (Milliyet) - Aydınla 

Karapınar ma·hiyesi arasındaki or
manlarda yangın çık.arak Kızılca 
köy ormanına da sirayet etmit
tir. 

Yangın saat 10,30 da ba.la
yaraık gece saat 10 da aöndürül
müttür. Yanan yerin sahası olduk
ça geniştir. Zabıta yangın sebep
lerini tahkik etmektedir. 

Trabzon 
Liman şirketi 
933 plançosunu 23 bin lira 

zararla kapadı 
TRABZON, (Milliyet) - Trab 

zon liman şirketi hissedarlann
dan bir kısmı 932 senesi nisanı.,. 
d·a yapılan umumi toplantıda in
tihabatın gayri kanuni olduğunu 
iddia etmişlerdi. • 

Bura mahkemesinde ikame e
dilen dava neticesinde mahkeme 
içtimadaki mukarreratın feshine 
yeniden ittihazına karar vermiş 
ve bu karar da temyiz mahke
mesince tasdik olunmuıtur. 

Mahkeme kararına itba edi,. 
)erek bu toplantı bugün ticaret o
dası salonlarında yeniden yapıl

' mıştır. 

İçtima samimi bir hava içinde 
devam etmiş, bilanço ve mürakip 
raporu okunup tasvip edilmiş ve 
müddetleri hitam bulan üç azanın 
yeri.ne yeni azalar seçilmiştir. 
Neticede azahklara ekseriyetle Ha
cı Kadirzade Mahmut Tahsin, 
Molla Mehmet zade Süleyman 
Sudi, Usta Omer zade Ali Pa~a 
Beyler intihap edilmişlerdir. 

932 senesi bilançosunu on al
tı bin lira karla bağlayan cemi
miyet 933 bilançosunu yinni üç 
bin lira zararla kapamıştır. 

Bu vaziyet karşısmcia cemiyet 
idare heyeti yeni senede (35.500) 
liralık bir tasarruf yapmağa mec
bur kalmıştır. 

Salahiyettar zevatın söylediık
lerine nazaran alman hu tasarruf 
tedbirleri sayesinde bu sene zarar
sız geçileceği gibi 933 senesi za
rarı da tamamile kapatılmış ola
caktır. 

iki soygunculuk vakası 
SöKE, (Milliyet) - Geçen 

hafta Sökecle iki soygunculuk va
kası oldu. Sökenin Argavlı köyü 
civarında Sökeden Aydına gitmek
te olan pazarcıların kartısına çı· 
kan meçhul ve silahlı dört şahıs 

pazarcıların Üzerlerini aramıtlar 
ve buldukları parayı almıtlardır. 

Jandarmam:zın vakayı haber alır 
almaz göatercliği gayret syesinde 
24 saat zarfında bu meçhul tabıslar 
meydana çıkarılmıt ve bunların 
Uluburlunun Havacık mahallesin
den Hacı Ali oğullarından Ali oğ
lu Saklı Mustafa çavuf, Eğ:rdirin 
Cebel nahiye.sinden kalaycı oğul
larından lsmail oğlu Süleyman, 
Bozkınıı Çat köyünden Mehmet 
oğullarından Kamil oğlu Hasan ve 
Yalvaç kazasının Kat Hacı Bey ma 
halleainden Gelikli oğullarından 
Ali oğlu Mustafa oldukları anlaşı
larak hepsi de yakalanmıtlardır. 

Keza Sökenin Bağarası nahiye
si Osmankuyu mevkiinde' ayni na
hiyenin Sofuları köyünden Gök 

Hüseyin oğlu Mehmet Al'nin Cafer, 
Abbas oğlu Mehmet, Halim oğlu 
Hüseyin ve hamza oğlu Sinan ge
celeyin köylülerin çadırlarını basa
rak (150) lira kıymetinde para ve 
mücevherat çalmıt!ardır. 

Her iki hadiseyi de çok az bir 
zaman içerisinde aydınlatan kıy
metli jandarmalarımızla jandarma 
kumandanımız yüzb91 Muammer 
Bey gösterd;kleri itbu ınuvaffaki
yetlerinden dolayı tebrik ve takdi
re '1\Yandırlar. Failler ciheti adli
yeye teslim edilmi,ler ve cürümle
rini itiraf ebrıitlerdir. Çaldrkları 
efya ve para tanıamen üzerlerin
de bu'unnıuftur. 

Ege mıntıkasında bisiklet 
turnesi 

AYDIN, (Milliyet) - Ege mın
takasmda birletik vilayetlerde •bir 
turneye çıkan Denizli Halkevi bi
sikletçilerinden 8 kitilik bir grup 
pazartesi ak~ı gece yarısından 
sonra saat bir de tehr:mize gelmiş
lerdir. 

Misafirleri kar,ılamak üzere 
Aydın Halkevi bisikletçilerinden 
7 genç Tire hududuna ve Halkevi 
spor fUbesile spor mıntaka hey'e
ti de Karapınara gitmitler, fakat 
saat ona kadar gelen olmadığın
dan dönmüşlerdir. 

Miaafrler Halkevimiz tarafın
dan misafir edilmi,ler ve terefleri
ne öyleyin fırka ve aktam Halke
vimiz tarafından Madran lokan
tasında yemek verilmi~tir. Misafir· 
ler Nazilliye hareket ettiler. 

-Çankırının yeşillikleri 
T enezziihe gidenlerin biraz daha bu ye
şilliklerde kalması mümkün değil mi? 

Çankırı 

ÇANKIRI, (Milliyet) - Hafta
lardanberi Ankara • Çankrrı arasın 
da ifleyen tenezzüh treni gün geç
tikçe rağbetini artırıyor. Haftalar 
var ki iki katarla gelen ve Çankırı
nın yeşilliklerinde altı saat vakit
lerini geçiren Ankaralılar, füphe • 
siz ki bu kısa zaman içinde eğlen
celerine odymadan trenin hareket 
işareti ile tehrimizden ayrılıyorlar. 
Trenin hareketi anında gidenler • 
den ef ve dostlanna kartı vaktin 
çok çabuk geçtiğinden, yefil bah
çelerin akşam gölgesi ve serinliği 
için iki saat daha kalamadıkların
dan müteessir görünüyorlar. 

Devlet Demiryollarının çok bü
yük himmetlerile Ankara • Çankırı 
arasında tertip edilen bu tenezzüh 
katarları bütün Ankaralılara Çan
kırıyı tanıtmak ve Çankırmın da 
bundan her cihetçe i11tifade ettiği 
açrkta olan bir hakikat olduğunu 
teslim ederken Devlet Dem;ryolla
rı Umum Müdürü Beyefendinin bu 
hususta rki noktaya nazarlarını çe
virmek arzularının tel'GÜmanlığını 
yapmak istiyorum: 

1 - Ankara' dan 7.30 da kalkan 
katarın 6.30 da kalkmasını temin-

Tekirdagda Bağcılık 
TEKIRDAC, (Mill;yet) - Bu 

sene havaların kurak gitmesinden 
bağlarımızda şimdiye kadar ehem
miyetli bir hastalığa tesadüf edil · 
memiftir. Esasen Tekirdağ bağcı
ları tedavi usullerini tU birkaç sene 
içinde tamamen öğrenmit olmala
rı itibarile bağcılıkta bir inkişaf gö
ze çarpmaktadır. Ziraat ve fidanlık. 
müdürlüklerile şarap fabrikasının 
bağcılarımıza zaman zaman tedavi 
telkinleri bağlarımızın ihya ve in
kişafını tem;n ebnittir. Tekirdağı 
bağcılarının birinci derecede h~~i- \ 
si olan fidanlık binasının resmını 
gönderiyorum. 

Ege gençleri çalışıyor 
AYDIN, (M.lliyet) - Vilaye

timizin her kaza ve nahiyesinde 
gençlik te~kkülleri kurulmakta 
ve eski teşekküller ihya olunmak· 
tadır. 

Sultanhisarı Sultanhisarı genç· 
!eri dün ak?JD fırka salonunda 
toplanarak spor ve temsil kolları· 
nın daha ço.k çalıtmaları için ted
bir ve kararlar almıtlar ve spor 
sahasının nok.anlarını tem•mlaya
rak çalıtmağa başlmıflroır. 

Be' köy bir mektep yaptıracak 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın ya

kınında Gereniz, Kalfa, Danıt· 
mant, Zeytun ve anbarcık köyle
ri bu bet köy arasındaki gencer ya
tağında nıütterek bir mektep yap
tıracaklardır. Bu köy ve fırka o
cak heyetleri cuma günü mektep 
yapılacak yerde toplanmıtlar, bu 
toplantıda ilk mektep müfettişi ve 
nafia fen memuru da bulunmuf
hır. 

Önümüzdeki cuma, Vali Beyin 
huzurile toplanılarak mektep ye
ri belli edilecek ve ite başlanılacak 
hr. 

Zehirli gazlar konferansı 
AYDIN, (Milliyet) - Halltevi-

mtt ...lonunda (C:..Z nedir, ~esi ve 
nasıl tanınır) mevzulu mülüm lıir kon
ferans verilmittir. 

l.tasyonu 

ı., Çankırıdan da 18,15 te dönüf ye 
rine 19,15 de dönülmekle iki saat 
daha gelenlerin Çankırıda ka)uıa· 
ama imkan vermek.. 

Halihazırda altı saat kalan yol· 
cular bunun iki •atini trene imnelc 
ve binmekle geçirmekte olduklarııı 
dan geri kalan dört saat içinde ge
çirdikleri Yetillikler altındaki eğ • 
lenceleri yarı karalark mütte~ira• 
ne dönmeğe mecbur oluşları kar~ı· 
sında hemen hepsi iki saat daha 
kalmak arzusunu ızhar ediyorlar• 
Gelit ve gidiş bu arzuya göre te • 
min edilirse gelenlerin sekiz saat 
kalmaları, tam bir tenezzüh yap • 
maları mümkün olacaktır. 

2 - Kırıkkaleliler de Ankara· 
lıların Çankırıya yaptıkları bu te
nezzühe iştirak etmek .istiyorlar. 

Fabrikalarda çalışan ıbine yakı~ 
amelenin isteği olan bu cihet bakı• 
katen demiryoluna menfaat temin 
ettiği g;bi Kınkıkalelire de Çankıtl 
mesireliklerinde bir cuma geçirme
leri fırsatını verecektir. 

Bunun için yalnız Kırıkkaledell 
Irmağa kadar bir katarın tahriki 
ile Ankaradan gelen katara aktar• 
ma yapılması da imkan içindedir. 

Bu seneki 
incir mahsulü 
Standardi:ıe olarak harice 

sevk edilecek 
AYDIN, (Milliyet) - C>wıklat• 

Gennencik, Erbeyli, ve Kara:pmar iıt• 
cir müstahsilleri evvelki gün vil~ 
makanunda toplanmr§lanlır. Bu topl..,.. 
bda incir mabsulüniın yetipue mev•i• 
mi yakl"§tıgından lzmire gönderil"'. 
cdı: maHarm iyi stanclardize edilnıesl 
...., cinslerin iyice aynlması komııuhıı<'r 
tur. 

Toplantıda bulunan müoıtah,,;Jlet' 
bu hu&US\ln bit-çok defalar tecrübe .,.. 
dildiğini esasen müstahsil 90D oene; 

-!erde ;,;;;ı1arm, iyice ayırt ettdd.,..;,,ı 
fa.kat l:unir -·nda · alıcıların gen• 
bildilderinden 'aşmadı.klarmı söyl~t· 
lerdir. 

Bundan sonra zirai kredi koop...-B'. 
tillerin mecburi satıı l<ooperat.i/l•t1 
lourmaları ve bunlann bir ünyon h•" 
linde bidqmeleri için hükiuJJe1>0 

alınan tedbir üzerinde konufUhnak •• 
müstahsilin ~~anchnlmalı: .,..eııi • 
le hu işin halli mümkün olacağını •• 
.atış birlilderinin bir .., eovvel faali)'"" 
te geçmeleri karaı'Jaşbrılrm§t1r. 

Bir çocuk bir çocuğu yaraladı 
A YOIN, (M;lliyet) - Buraya y~· 

rmı saat uzaklıkta Çeştepe köyünde I" 

ki çocuk mrmirini yaraladı. 
Hepgi de ı3 yaımda olan Kasrıı; 

Veli ve Eşref köy ketta.nnda _o~ 
la.dır. Etnıf bufııluğ,ı bir _.., 
arka.daflarına gÖlltermİf, Veli tabancıı• 
yı lrurarken ateı alrnı1 ve Kamm ...,. 
şmdan ağır MH'ettt yaralaıımıtır. LJ..i-

Küçük yarama:zl:ıır tutul ...... t......
kata batlanmıf!ır. Yaralı t.a.tab....,y• 
kaıdınlnııştır. 

Aydında bir cinayet 
A YOIN, (Milliyet) - Karapı~ 

Naruyeaine bağlı Ubeyli köyünde ~ 
""fıncla Ziya aclmda bir g~ 25 Y8 
tında Kizmıın bahçe dammcla otu,.,. 
yonnıq. Kahvede olhırurhukm ~~ 
Ziyaya damı ho§akmaımı ,öyl~,.;; 
Zt,.a da ilri gün .onra b<>§"ltacal 
ckmiı. 

Kavga çılonış, K.ftzım bıçağın.ı çt'ıt 
kerd. Ziyaya hücum etmiş, l<asığtncl• 
ve karnından ağır MH'ette yaralarnı,,:; 
tır. Kazım knçıru,, Ziya da biraz "' 
ölmüştür. 



1 

ffava politikası, 
f ngiltere filosu, 
1' aggare cemiyeti 

.. (Başı 1 inci sahifede) 
tuıııniyorlar. Onlar için dava başı; 
atkalarının rahatı değil, Londra· 
~~~turan lngilizlerin emniyeti, ha-

• 1ınıyetidir ! 
Birkaç gün evvel havadan bir ta 

arruza kartı Londranın nasıl ve ne 1 
dereceye kadar müdafaa edilt:bile 
Ceğiııi gösteren bir tayyare manev
~~sı Yapıldı. Yalnız lngilizlerin de
gıl, bütün Avrupalıların gözü Lon
;raya d;kildi. Bu taarruz ve müda
aa manevrasının verdiği neticele

re göre, hariçten gelecek bir hava 
laarruzu karşısında Büyük Br:tan
Yaııın Londradaki bütün müdafaa 
;::·~~ezleri yarım saat içinde yakı
~-hılır ! Manevra nihayetitnde Lon
"'.a, nazari olarak taarruz kuvvetle 
~ı tarafından tahrip edilmit oldu:. 
20 taarnız tayyaresinden 36 ta

ll~ai, müdafaa ve ke~if tayyareleri-
llın d 'kk · · J h . t atli tarassut ve tesırın<.<en 
arıç kalarak Londranın en mühim le · , 
aıaatını yıkmağa muvaffak ol-

ıııu,tur. Bu farazi ve nazari ibti
llıal, İngilizlerin hava kuvvetle.rini 
telYit kararı!'" yeni bir hararet 
"erdi. 

lngilterenin hava kuvvetlerini 
~tttırması hakkındaki kanun pro
Jeıiııin; Avam Kamarasındaki mü
l~erelerini hep yakından takip 
•!tık. İngiliz Ba,vekilinin istinat 
ettiği esaslar dikkate değer: Silah
'1~laıınıa ko~feranımda azami hiis 
~u niyeti gösterdik. 926 senesin
i enberi, silahlarımızı azaltmak yo
b~llda her fedakarlığı yaptık. Hiç 
b ~r. netice alınmadıysa, kabahat 
ııım değildir. Biz, bu teklif ve ka

ka.rıııuzla hayalatı bir tarafa bıra
.1P ta realitelere g • tmek istiyenle· 
tın sonuncusu oluyoruz! 
k Ayni kanun projesinin Lortlar 
d a.ıııarasındaki müzakeresi, Lon-
~a havasında yapılan manevra 
&~nüne tesadüf etmitti. (Belki o
ıuııe tesadüf ettirilmitti.) Amele 

11rkasının reisi, kürsüde projenin 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

----Han. Tel 22740 ---ili! 
1~rabzon Sür' at 

yolu 
COMHURlYET vapuru 2 A 
ğustos PERŞEMBE 20 de 
Galata rıhbmından kalkacak. 
Giditte İnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa'· 
ya. Dönütte bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Polathaneye uğraya-
cakbr. ( 4327) 4742 

Mersin Sürat 
yolu 

ÇANAKKALE vapuru 3 A
ğostos CUMA 11 de Sirkeci 
rıhbınından kalkacak. Giditte 
İzmir, Antalya, Mersin'e Dö
nütte bunlara ilavet~n Alaı:ıya, 
Küllük, Çanakkaleye uğrayacak-
tır. (4328) 4743 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 2 Ağustos 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacakbr. (4329) 

4744 
........... ..-.. ıımı ...... -

iLAN 
1-8-934 tarihinden itibaren Cenup 

DemiryoUa,, hatlarmda Mardine ka-
dar yi.rımi beıer kilodan itibaren elli 
kiloya kad r me&a.jeri kabulüne baş· 
!andığını muhterem müıterilem.i:ze i-
lin ohı:rr..ır. 

D. D. Yollan Sirkeci Mesajeri a
cente.lığı 

ANTALYA 
NAKLIYATI UMUMiYE ŞiRKETi 

(1610) 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
.Galatasarayda Kanzl.k eczahaneıi 
kartısmda Sahne sokağında 3 nwna

ralı apartımanda 1 numara. 

--------4367 -
b eyhinde bulunuyor: Hükfunet'n 

.u
1 
kararı, 1914 tarihinden evvelki 

it 8.ht 
d anma yarıtına yol açacak. ı .. -- Urolog ·Operatör --111!! 
emek hükumet, beynelmilel mü- Or. REŞiT SAMI 

~a.ıehetleri tanzim için kuvvet ve 
~.ddet politikasından, daha tesirli idrar yolları hasıılıklan mütehassısı 
. ır Vasıta bulamıyor. yolunda pro- Beyoğlu istiklal caddesi (:Vlule11 Ruj 
~ettin aleyhinde nutkunu aöylerken, - kar~ısı) Vehap B. Ap. 61 
b~Vada tayyarelerin uğultusu, bati-
ın sesini kesiyor. Bütün lortlar, 

l:ı:ıiiıa.kere odıuıından çıkarak, göz
lerini havaya dikiyor ve harp tay
hrelerinin taarruz ve müdafaa ha
~ektlerini takip ediyorlar. Hatip, 
, lltkunu, bot sıralara W.ı söylt>me 
ile mecbur kalıyor. Lordlar, biraz 
~0nra yerlerine ohırdukları zaman; 
h ~~ ınua.hlif reye kartı 45 reyle 
ı: 1Utııetin teklifini kabul ediyor-r. 

at~uFatırları karaladığımız fU sa
rin~ ?ansız ordusu, Liyon üze
ha'V e 400 tayyarenin ittirakile bir 

1) il llla.nevrasi yapmaktadır. 
ler e~~: Bugünkü medeni teli.kki
lli h gore, bizim Tayyare Cemiyeti
hi t y,hangi bir hayır müeseıesi gi
Ve,ı: ilkki edemeyiz. Lazımdır ki, 
Calct nda,larm Lu cemiyete yapa
h arı en küçük bir yardım, an
lı ::.~ nevinden bir teY değil, mil
hir ~dafaa kabiliyetimize küçük 
dah Vevt daha katan ve onu biraz 
ta. j llllğlamla,bran yeni bir vası-

o acağını herkes iyi anlasın.. 
Siirt Meb'unı 

MAHMUT 

Yeni kadro 
Yapılmayor 
~ (Başı 1 inci sahifede)' 

~iı:: tnuaı İmlerinden liyabt>lileri 
ıı. k tay>n edilecektir. 

t.,,,.,, .. ~l>la•dan riyaziye maal!1nUeıri r .. 
~t açılınış olan tn.-: sa gônderil-

t . 
~ı.:ta..huı Maarif müdürü Haydar B. 
ı.,....,draYa davet edilmiştir. Cuma günü 
..;11~ bul"'1aca.k ve ecnebi mefr.tepl&-
1....: 1Duallimlerimi:r.ıi11 resmi vazif&-
~··t , "ll2. 

nıı.ı ıyctleri k"'"!tlaştın!arak kanu-
t.,,,. """""ttiği '17ami 24 eaatliık elen 

•atı tesbit edilecektir. 

fJ 

., Doktor • 

HORHORUNI 
Ilergün ak~ama kadar ha;ıalırını Emin 
ünıi Valide kıraathanesi yanındaki mu
a enehınesinde tedavi eder. 

- felefon: 24131 - ( 1579) 
4018 

Bozocaada •ullı hukuk mahkemesin· 
den: 

Akıl zaydlıği.Je malül Bozcaadansn 
Han mahallesi 9 No. lu hanede mukim 

Arif Reöo oğlu 77 )'&§mda Hüseyin kap· 

tana umur ve muamclihm teıviye ve 

tedvir etmek ÜzCTC ayni mahallede A· 

kin k;ıırdeşi oğlu Ahmet eEendinin vasi 

tayin edôlıınio! olduğu kanunu medeni· 
nin 371 nci maddelİ mucihince ilin olu
nur. ( 1608) 

lst.mıbul ilUnci ~ manurluğu.n· 

clmı: Mahcu:z ve paraya çevrilmesi,...... 

l<aıTer kalrvelıane qyuı 6-8-934 pa· 

z.ne.i günü saat döriıten itibaren K11· 

cbköy Yetdeğirmeni T- eo&aık No. 

49 kahvede b>rinci açık aırı1tınna sme

tile .atılacağmdmı taliplerin ayni gün 

Ye saatte mahallinde lralunacaık memu

runa müracaatları ilin olunur. ( 1609) 

ZA Yl - 3095 sicil numaralı ara· 
b"a ehliyel!namemi zayi ettim. Yeni
sini alacağandan hükmü yoktur. 

Malnnat (1598) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

··--·----~4638 ·-

• 
Bir Muhasip Aranıyor 

Hariçte bir fabrikanın muhasebe kalemi ,efliğini yapabi
lecek tecrübeli, yüksek tahsil görmüt bir m~hasibe ihtiya~ 
Vardır. 180 liraya kadar maaş veril~ektir. Talıp olanların ter· 
cürn . h il ·ı . d k" 'k ti . . e muvazzah ad-eı a erı e ellerın e ı vesaı sure erını v 
rl'si Ve fotoğrafını lstanbul 176 No. posta kutusuna (Fabrika 
llluh ibi) rumuzu altında göndermeleri. (1605) 

MiLLiYET PERŞEMBE 2 ACUSTOS 191', 

Şirketi Hayriyedenı 
Yukarı Boğazda 

Tenezzüh Seferleri 
Cumalan 

. ' , . ı·. b ' 
~. v·· ·- ' .. : ... ..... >_ •• .... 

. ' ; •, ' ~ )~., . ' ... ~ - -

Bir Müdür Aranıyor 
lstanbul'a yakın bir yerde lefekknl edea bir kooper:ıtifi ida· 

reye muktedir tahsil görmüş Eaaaa a7ina tecrnbelı ~ır mlld~r 
aranıyor. Bu evsafı haiz olupta talip olanlann tercümeı haller.le 
bulunduklan qlerden aldıkları vesaik ıuretl~rini v~ n~ gibi .ş~rait 
ve iicratle bu iti deruhte rd!bileceklerioı fotografile b:rlıkte 
lıtanbul 176 No. posta kuturuna (Koopefatif) rumuzile ıonder· 
dermele~i. Kabul şeraitini haiz olmıyanların gönderdikleri evrak 
adresleriae iade olunacaktır. (1606'. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

6507 adet kondenser borusu : Pazarlık münakasası : 6 A-
ğustos 934 9azartesi saat 14 de. .. 

24 Temmuz 934 tarihind c yapılan kapalı zarf munaka
sasmda teklif edilen fiatlarm gali görülmesiyle 9azarld<l~ a
lınmasına karar verilen 6507 adet kondenser borusu 6 Agus
tos 934 tarihine rastlayan Pazartesi gÜnÜ saat 14 de pazarlık 
la alınacaktır. Şartnamesini görmek İsteyenler h~r gün ve 
pazarlığa gireceklerin de temi natlariyle birlikte o gun ve saat 
te komisyona müracaatları. ( 4308) !( 

• 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Catalca Müstahkem Mt: '!ki ihtiyacı için mevkii münaka
saya konulan 120 ton L:ı-vem ~rin ve 40 ton ~-ri!.'le .. ~~mür
lerinin beher tonuna verılen fıat pahalı goruldugunden 
7 -8-934 tarihine müsadif Salı günü saat 15 de yeniden mü
nakasası icra edilecektir. Tali plerin yevmi mezkfü:da Komis 
yonumuza müracaatları. ( 4231) 4718 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Ecnebi müstahzarat ve tıbbi ecza kapalı zarfla müna

kasası 14-8-934 Salı günü saat 15 te idare binasında yapı· 
lacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
beşer liraya satılan şartnamelerde vardır. (4170) 4694 

934 senesi temmuzu hidayetinden eylül gayesine kadar 
mer'i tenzilli tarifeye tevfikan Devlet Demi.,yollarmda yüz 
kilometreden fazla mesafeye mahı<us asgari yüzde elli tenzi
latlı ve bir ay müddetle müte her gidiş dönüş bileti alan yol
culara yatak ücretlerinde de yu~de yirmi tenzilat yapılacak-

tır. . . . 
Bu bilet hamilleri seyahata bıleh satın aldıkları tarihten 

itibaren yirmi gün zarfında başlayabilirler. Ancak seyı\hat 
günü biletler gişelere vize ettirilmelidir. Bu vize biletin bir 
aylık avdet müddetini temdit etmez. 

Haydarpaşa ile bazı istasi yonlar arasında tenzilli bilet ve 
yatak ücretleri şunlardır. ...,, 

F evzipaşa Samsun \ Ankara 
Bilet Yatak Bilet Y11tak ' Bilet Yatak 

üci-etleri ücretleri ücretleri ücretleri ÜCfttleri ücretleri 
Kuruş Kurut Kurut Kurut Kuruş Kurut 

ı 4633 1544 5453 1680 2667 704 
il 3362 1284 3956 1400 1896 588 

III 2147 2524 1217 
Adana Eskişehir 

Bilet 
ücretleri 

Kurut 

1 4211 
il 3057 

111 1954 
(4289) 

Derince Limanı Tahmil 
la rnünakasası 22 Ağustos 
Ankarada idare Merkezinde 
ve Haydarpaşa veznelerinde 
lerde yazılıdır. (4332) 

ücretleri Üc:ftU.,ri ücretleri 
YatAk Bilet Yatak 
Kurut Kuru1 Kurut 
1368 1826 384 
1140 1331 320 

858 
r 

4719 

ve tahliyesi işlerinin kapalı zarf 
934 Çarşamba günü saat 15 de 
yapılacaktır. Tafsilat Ankara 
beşer liraya satılan şartname-

4747 

Yaz mevsimine mahsus olmak üzere Adapazardan Hay
darpa§aya ayda bir tenezzüh treni işletilecektir. 

Bu Trenler için hususi ve fevkalade tenzilatlı yolcu tari
fesi tatbik olunacaktır. 

llk tren 3 Ağustos 934 
saat 5,45 de hareket edecek 
de Adapazarma dönecektir. 

Cuma günü Adapazarmdan -
ve Haydarpaşadan saat 17 ,35 

Müteakip trenler her ayın ilk cuma günleri Adapazarın
dan hareket edecektir. 

Bu trenlere mahsus gidiş'-dönüş tenezzüh biletleri tre
nin durduğu istasyonlardan satılacaktır. , 

Bu tarife mucibince alınacak gidiş-dönüş ücretleri 
r I inci !linci III cü 
' Smrf Sınıf Sınıf 
Adapazar - Haydarpaşa 200 150 100 
İzmit - Haydarpaşa 120 90 60 
Hereke - Haydarpaşa 80 60 40 kuruştur. 

Ailelerile beraber seyyaha t etmek şartiyle, beş yaşına 
kadar olan çocuklardan "Beş yaş dahil" ücret alınmaz. Beş 
yaşından yukarı olanlar tam ücrete tabidirler. 

Daha fazla tafsilat için gişelerimize müracaat edilmeli
dir. (4360) 

7 

--~--~--~~~~----ı İstanbul Harici Askeri Kıtaat iianlan. 

Kilo 
70,000 

100,000 

140,000 

Kirazlrda bulu
nan kıt'at için 

Ezine ve Geylik
lide bulunan lo
t'at için 

Bayramıç ve Ay
vacıkta bulunan 
lat'at için 

3] 0,000 Y ekfuı. 
Fırka krt'atınm ihtiyacı o· 

lan yukarda miktarı ve teslim 
mevkileri yazılı 310,000 kilo 
Sığır Eti kapalı zarf usulile 
11-8-934 cumartesi günü saat 
] 6 da ayrı ayn ihale edilece
ğinden talip olanların.muay
ven vaktinde Bayramıçte hu 
İunan Fırka Satınalma Komis 
yonuna müracaat etmeleri. 

, (6) (4022) 4G77 
• * * 

Bursadaki kıt'at ihtiyacı 
için kapalı zarfla alınacak o· 
lan 375000 kilo kuru otun mü
nakasası 19-8-934 pazar gü
nü saat 15 de Fırka Satmal
ma Ko. da İcra kdmacakhr. 
Taliplerin şartnameyi okumak 
üzere her gün münakasaya iş
tirak içinde vaktından evvel 
teminat ve teklifnamelerile 
Ko. da bulunmaları. (7) 

( 4109) 468!) 

• • * 
Bergama garnizon kıt'a-

smm bir senelik ihtiyacı o1an 
5200 kilo toz şeker ve 345 ton 
saman 508 ton ot 18-8-934 
Cumartesi günü şeker saat 10 
da saman 11 de ot 16 da ka
palı zarfla alınacaktır. Şart
namesini göreceklerin her gün 
münakasaya iştirak edecekle
rin belli saatten evvel Berga
ma Askeri Satmalma Komis
yonuna teklif mektuplarını 
vermeleri. (8) (4110) 

4690 
••• 

23 üncü F ırkanm Merkez 
ve Tuzla' da bulunan !atat hay
vanatmm senelik ihtiyacı o
lan 322,400 k'. o arpanın kapa· 
lı zarf usulile münakasaya çı· 
karılmıştır. ihalesi 15 Ağus
tos 934 Çarşamba günü saat 
14 dedir. isteklilerin şartna· 
meyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin de tayin edilen vakitte iz
mit Fırka Satmalına Komis
yonuna müracaatları. (13) 

(4194) 4698 ..... 
Isparta lotatmın 934 sene

si Eylülünden 935 senesi A
ğustos gayesine kadar h~ se
nelik doksan bir hin ve Elmalı 
kıtaatı için 934 Eylülünden 
935 Ağustos gayesine kadar 
bir senelik elli alh bin kilo sı
ğır eti ihtiyaçları kapalı zarf 
usulile münal<asaya konulmu2 
tur. Isparta lota'atmm eti 26 
Ağustos 934 pazar günü saat 
10 da Elmalı latatmm ki aynı 
ıriinde saat 16 da Isparta Sa
tınalma Komisyonunda ihale 
edileceğinden taliplerinin Is
parta eti için Bin üç yüz alt
mış beş lira. Elmalı eti için se
kiz yüz lark lira teminatla
rile müracaat etmeleri. (14) 

(4195) 4699 
* • * 

Çorludaki kıt'a ve müessese 
lerin ihtiyacı olan 14,000 hin 
kilo taze fasulya - 17 ,000 ki
lo Patlıcan 6,000 kilo Bamya 
20,000 kilo Dolmalık ve yeşil 
biber ve 10,000 kilo domates 
pazarlıkla alınacaktır. ihale 
günü 5 Ağustos 934 pazar gÜ· 
nü saat 16 dadır. Taliplerin 
şartnamesini ~ör~e~ A üzere 
her gün pazarlıga ıştırak ede
ceklerin belli gün ve saatte Çor 
ludaki komisyona müracaat
ları. (23) ( 4273) 4717 

• • • 
Konyadaki lat'at ve mües

sesat için 24,000 kilo Sade ya· 
ğı 22-8-934 çarşamba günü 
saat 1 O da kapalı zarfla alına
caktır. Taliplerin şartnamesi· 
ni görmek için her giin Topha 
nede Levaznn Amirliği Satın
alına komisyonuna, münaka
sasına İştirak için de mezkur 

gün ve saatten evvel Konya
da Satmalma komisyonuna 
teklif mektuplarını vermeleri. 

(4344). 
• • • 

Tekirdağ lot'ah için 60,000 
kilo ve Malkaradaki lot'at i
çin 45,000 kilo bulgur 
21-8-934 salı günü saat 15 de 
kapalı zarfla alınacaktır. Şart
nar.ıesini ~örmek için her gün 
ve münakasasma gireceklerin 
T ekirdağmda Fırka Satmal
ma komisyonuna belli saatin
den evel teklif mektuplamu 
vermeleri. ( 4350) 

• • • 
Malkaradaki lotaat içir 

30,000 kilo kuru fasulye 4030 
kilo Mercimek, 3000 kilo Zey• 
tin Yağı, 5000 kilo Sabun 
18-8-934 cumartesi günü saat 
15 de pazarlrkla ı<atm alma· 
caktır. Taliplerin Tekirdağm
da. Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (33) (4347)' 

* * * 
Tekirdağ garnizonundaki 

kıtaat ve müessesat binalarına 
elektrik tesisatı yapılacağın
dan tesisat için 19 kalem elekt 
rik malzemesi 14-8-934 sah 
giinü saat 15 de Tekirdağında 
Fırka Satınalma Komisyonun 
ra nazarlıkla alınacaktır. E
lektrik malzemesinin cinsini 
ve miktarlarını öğrenmek üze
re Toohanede Levazun Amit 
liği Satmalına Komisyonuna, 
pazarlığa iştirak için de Fırka 
Satınalma Komisyonuna mü
racaatları. (31) (4351) 

* * • 
T ekirdağı kıtaatı hayvana

tı için 400 ton arpa veya yula
fa verilen fiat pahalı görüldü· 
ğünden 14-8-934 salı günü 
saat 15 de Tekirdağmda Fır
da Satmalma Komisyontmca 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör 
mek için her gün ve pazarlığa 
~ştirak edeceklerin belli saatte 
mezkur Komisvonda hazır 
bulunmaları. (30) (4345) 

* * • 
Kırıkkale Askeri San'at 

mektepleri için 5000 kilo Mır 
kama, 500 kilo Şehriye, 
11,000 kilo Pirine, 6000 kilo 
kuru fasulye, 1200 kilo No 
hut, 2500 kilo Sabun, 3600 
kilo Seker, 2000 kilo Zeytin, 
2400 -kilo Beyaz peynir, 400 
kilo Reçel, 500 kilo kuru E· 
rik, 500 kilo kuru Kayısı, 500 
kilo kuru üzüm, 60 kilo kır
mızı biber, 70 kilo çay on beş 
kalem bir şartnamede kapalr 
zarfla, 105 ton kok, 1600 ki· 
lo sade yağı ayrı ayrı şartna
melerle aleni münakasa ile sa• 
tın alınacaktır. Aleni müna 
kasalar 2 Eylül 934 pazar gü 
nü saat 14 den 17 ye kadar, 
kapalı zarf aynı günde saat 
tam on beştedir. Şartnamesi· 
ni fIÖrmek ve almak için Kırık 
kalede Askeri San'at Mekte
bindeki Satmalma Komisyo
iiuna müracaatları. (37) 
(4352) 

• • • 
Tekirdağ lot'atı için 300,000 

kilo Elaneklik Un 25-8-934 
cumartesi giinü saat 15 de ka
palı zarfla alınacaktır. Şartna
meyi görmek isteyenlerin her 
g-ün ve münakasaya iştirak e· 
deceklerin belli saatten evvel 
leklif mektuolarını T ekirda
ğmda Fırka Satmalma komi• 
Yon Riyasetine vermeleri. 

(4346) 
••• 

Konyadaki kıt'at ve mües· 
sesat İçin 990,000 kilo Arpa 
25-8-934 cumartesi günü saat 
1 O da kanalı zarfla alınacaktır. 
Taliplerin sartnamP.~ini gör 
mek için her gÜn Tophanede 
Levaznn Amirliği Satınalama 
komisyonuna, m;inakasasma 
iı:tirak icin de mezkur gÜn ve 
saatten evvel Konyac!a Satın 
alma komisyonuna teklif ır.ek 
tuplarmı _vermeleri. ( 4349) 

" , 

• 
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'-----------------------------~·-----------------1 Bir elektrik soğuk hava dolabı satın alma 
• kararını vermek en iyisini seçmek kadar 

kolay mıdır? 1 

EVET! ... 
EGER: • 

KELVINATOR'u 
iyice tetkik ederseniz : 

Bunun verdiği faydalar, faikiyetini ispat eder 

Sabf SAHiBiNİN SESi 
Mahalli : 210 İstiklil cad. Beyoğlu 

Nurettin ve ŞkL Ankara 
A. Vetter ve Şk. İzmir 

ANADOLU 
• 

Türk Sigorta Şirketi 
4 Oncll Vakıf Han fatanbul 

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

Türkiye it Eankaaı tarafmdan tetldl olunmuştur, ldara meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurhuı kimilen Türklerdea mürekkep yegane Türk Sisıorta Şirke· 
t\dir. Ttirkiyealn her tarafında (200) il geçen acentalannıa hepsi Tiirktilr. Tilr· 
kiyenin en miihim müeaaeaelerinin vebankalannın aigortalanaı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıi2ortalannı en iyi ıeraJtle yapar. Huar Tuknunda zararları sOr' at " kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 4643 

Unkapanıada Atlama Taşı caddHiade Yeai Hayat sokağının 
birleştiği köıede 20 Te 29 numaralı bir depo ile l\atlbıde bu· 
lunan llç odalı mahal kiraya Terilecektir. Talip olanların görmek 
üzera Uakapanı fabrikuıoda bekçi Abdullah Efendiye, kira-
lamak için ne şubemize mnracaat eylemeleri.(14821 4656 

Sen Jozef Lisesi: Kadıköy 
Tedrisabn b-.laması leyli talebe için 12 eylül ve nahari talebe i
çin 13 eylül olarak tespit edilmittir.llk mektep mezunları Türk 
talebeye mahsus olmak üzere ihzari smıfları mevcuttur. 

Telefon: 60.021. 
4653 ...................... , ..................... . 

Acele satılık bina enkazı 
Ebuısuut caddeıinde bir ahşap 

bina enkazı satılıktır. Almak is. 
t yenlerin idare Müdürümüze 
mür caatları. 4715 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

9630 adet kazan borusu : Kapalı zarfla münakasası : 4 A
ğustos 934 cumartesi günü saat 14 de. 

35 ton Benzin : Kapalı zarf la münakasası: 4 Ağustos 934 
cumartesi günü saat 15,30 da. 

17 kalem boya malzemesi : Kapalı zarfla münakasası : 5 
Ağustos 934 pazar giinü saat 14 de. 

104 kalem Eczayi Tıbbiye: Kapalı zarfla münakasası: 5 
Ağustos 934 pazar günü l!aat 15,30 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktar
ları yazılı malzeme hizalarında gösterilen gÜn ve saatlerde 
kapalı zarf usulile satın alınac 'lktır. Şartnamelerini görmek 
ve almak isteyenler her gün ve münakasaya İştirak etmek 
İsteyenlerin de usulü.ne tevfikan kapatılmış teklif mektupla
rile Kasımoaşada kain Komisyona müracaatları. (3756) 

- 4662 

Yankh GUiette tıraı 
b ı ç a k 1 a r ı he r yerde 
aranmaktadır. Ç ü a k ü, 
bu b ı ç a k 1 a r, bıçak 

imalabadaki 30 aene
lik büyük tarakkiyatın 
mabsulüdQr, 

lnhiaarlar U. üdürlüğiioden: 

Nümune ve şartnamesi mucibince satın alınacak 
(24000) adet (100) ve (250) ı~ramlık Barut vaz'ma mah
sus teneke kutu ve bu kutuların Üzerine yapıştırılacak ayni 
miktarda pulun pazarlığı 4-8-934 tarihine müsadif cumartesi 
gÜnÜ saat (16) da İcra kılınacaktır. Taliplerin izahat almak 
üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte 
Cibalideki Alım Satını Komisyonumuza müracaatları ilan o
lunur. (4119) 

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

Dört kalem itlafıfar malzemesi şartnamesi mucibince a
çık münakasaya konulmuştur . Münakasa 25 Ağustos 1934 
tarihine müsadif cumartesi giinü saat on dörtte Galata' da 
Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhi
ye merkezinden müteşekkil kornisyonda yapdacağından iste
yenlerin şartnamelerini görmek üzere Ankara' da Hudut ve 
Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat Muhasibi Mes'ul
lügüne veya mezkı1r Merkez Baştababetine müracaatları. 

(4318) 
. 

lstanbul Müftülüğünden: 
Kuranı Kerimin tercüme ve tefsgİrinin tab'ı kapalı zarf 

usulile münakaı:aya konulınuştur. Talip olanların şartname· 
sini almak üzere İstanbul Müftülüğüne müracaatları ve yev· 
mi ihale olan 8 -3-934 Çarşamba giinü saat 14 de Vilayet Mu 
hasebeciliğinde müteşekkil komisyonu mahsusa yüzde yedi 
buçuk teminat nıuvakkate makbuzlariyle birlikte müracaatla 
rı ilan olunur. (3927) 4672 

latanbul Sıhhi Müesseseler Sa. 
tınalma Komisyonu Reiıliğinden: 

Heybeliada Sanatoryom u ve Kuduz tedavi müessesele· 
rinin sebzeleri ve Akliye hastanesile Kuduz tedavi müesse
sesinin süt ve kase yoğurdu ve akliye hastanesinden maa
da müesseselerin makarnası ve T rp Talebe Yurdunun bir 
kısmı sebzesi ve umum müesseselerin Un, irmik, Kuskus, 
Şehriyesi ile Akliye hastanesinin Mercimeğine kapalı zarf u
sulile yapılan muamele neticesinde bir kısmına hiç teklif va· 
ki olmamış ve bir kısmına da teklif edilen fiatlar muvafık gö
rülmemiş olmasına binaen 7-8-934 Sair günü saat 14 de 
pazarlıkla muamele yapılacaktır. isteklilerin müracaatları. 

(4334) 

Sabah aylnıdaD uyaıııııca dillıı 

pa3l3nmış bulanması. midenin 

rahatsızlığına a!Amettir, TN>il 
lıamıi temin ft inkibavfan mllh."T 

Tellit ayarızdan ıizi vikaye 
edecek olan Eno's u Frait Salt"• 
mııstahzarını almak için mllhlit 
ha!Atııı hudusanu beklemeyiniz. 

Sabah ve akşam bir bardak su 
derununda bir kahve kaşıgı 

4644 
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Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

18,000 kilo Yaş Sebze : Pazar bk ıniinakasası : 6 Ağustos 
1934 pazartesi gÜnÜ saat 10,30 da. 

45,000 kilo Yaş Sebze : Pazar hk münakasası : 6 J\ğusto5 
1934 pazartesi gÜnÜ saat 15,30 da. 

15 temmuz 1934 tarihinde yapdan açık eksiltmesinde 
teklif edilen fiatların gali görülmesi reddine karar verilen yıl 
karda miktarı yazılı iki kalem sebze hizalarında gösterildi 
gün ve saatte pazarlıkla almac öktır. Şartnamesini görmek is• 
teyenler her gÜn pazarlığa gi:receklerin de o gÜn ve saatler• 
de Kasınıpaşada kain Komisyona müracaatları. (4313) 

Liseler Alım Satım Komisyonundan' 
Haydarpaşa Lisesi binasının çatı tamiratı 22 Ağusto• 

934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 16 da ihale edil• 
mek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. T3• 
liplerin plan ve şartnameyi görmek üzere İstanbul Erkel< 
Lisesindeki Komisyon kalemine ve münakasaya iştirak ede• 
ceklerin de ihale giinü temina tr muvakkate makbuzlarile bir• 
likte Komisyonumuza müracaatları. ( 4342) 

Ankara Zira t Müdüriyetinden: 
Kapalı zarfla münakasa va konulduğu evvelce ilan oltı• 

nııın 235 sap arabasına verilen fiatlar haddi layık görübne• 
diğinden tarihi ihaleden itibaren her pazartesi ve perteınbe 
günleri saat ( 15) on beşte arabalar, gelecek taliplerine 1'3 

zarlık suretile ihale edileceğin den teminat mektubu ve ınal<· 
buzlarile Encümeni Vilayete ve tafsilat almak için her giil' 
Ankara Ziraat Müdüriyetine müracaat etmeleri ilan olunur· 

(4314) 

Nafıa Vekaletinden ı 
11Ağustos934 cumartesi giinü münak'asası icra edil~; 

cek olan Afyon Antalya hattı birinci kısmı inşaatına 3
1 

mukavele projesinde yazılı geçit tarihi 30-6-935 ve ikmal tll" 
rihi 1-9-935 olarak tashih edildiği ilan olunur. ( 4333) 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET. 
Gazetecilik ve Matbaacılık T, A. S. 
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