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turk çocukları Paris'te 
l'ARİS (Başmuharririnıizden ) 

~ l"ürk çocukları ve Türk hocaları 
ı 'riıte ..• Galatasaray lisesinin bir 
11ıııı hocaları, izcileri ve daha ha
~ l~ıelerin hocaları ~e talebe~i, bir 
t fıle halinde Par•ae gelmı~ler. 
1~sanın ilim, terakki ve medeni

::ı: sahasındaki eserlerini tetkik e
~orlar, Bunların içinde yirmi be' 
~dar da muallim hanım var. Böy-

Alinanya matem ici e 1 Yeni la 
T emelatma ve küşat mera 
simleri haftaya yapılıyor 

bir karar ve teşebbüsün faydası 
:!tarafında mütalea yürütmek faz
~ bir şey olur : Sevipnek için ta
~~llıak lazımdır, öğrenmek için de 
r 0tınek ... 
Fransızlar, Türk dostluğunu "ana 

~\>İ dostluk,, diye anarlar. Bu dost
~ ğa çok kıymet verirler. Umumi 
lltpte, biribirine düpnan karar
t~lılarda bulunmamız, bu ananevi 
d?stluğun kuvvetini azaltmış değil
d~r. İnsanın hayatında olduğu gi
hı, ırıilletlerin hayatında da kazalar 
0111r. İki milletin biribirine silah 

Büyük kahraman 
Hindenburg ün vef 

r 
e • 

1 

Hususi bir kanunla Başvekalet vazifesi 
Reisicumhurluk vazifesiyle birleştirildi 
Reisicumhurluk 
Mösyö Bitlere 
I ntikal etti 

Munesini tarihi bir kaza diye al- r l 
llıll!ıdır. ,,.,~::::;;;~~~ ..... ~~ı.J~~~ 

Türkiyenin beynelmilel münase- -
httterde takip ettiği samimi politi- \,, _______________________ ../ 
karı yakından bilenler, Türk -f r11.nsız dostluğunu pek tabii bulur-
1~· Hemen tunu da ilave edelim 
~ı Türkiyenin Fransa ile samimi 
~ir dostluk politikası yapması, Al
llıanyaya ka..r•ı aleyhtar bir politika 
tiitınesini icao ettirmez. Ankara· 
lıııı Berlin ile. olan münasebetleri 
de çok iyidir. 

Fransa hükilmeti, Türk talebe ve 
lıocaıarınrn Paris ziyeretile pek 
tandan alakadar oluyor. Maddi ve 
llıanevi her türlü kolaylıklar gös
~riyor. Misafirlerine .ayılı günler 
1Çİnde birçok faydalı ,eyler gös
terınek için her imkandan istifade 
ediyor. Hazırlanan program, genit 
'le zengin olduğu kadar terbiyevi 
<lir. Dileğimiz tudur ki; hocaları-
1!\ız ve çocuklarımız; bu tetkik se
l"ll!ıatindeki görgülereinden iyi ne
ticeler, doğru hükümler çıkarsın-

bl~r, kendi hayat ve vazifelerine tat 
, ık ederken iyi ile fenayı, mi.i6het 
ıle ınenfiyi biribirinden iyi ayırt 
'hinler .. 

Türk gençleri Parise geldikleri 
tkün; sefarethanemizde bir resmi 

abu! vardı. Büyük Elçimiz Suat 
liey, bize Pariste güzel bir Türk 
tünü yaşattı. Ciddiyet ve vekar i
fade eden nutkunda iki cumhuri
l"etçi menrlekettin münaaebetlerin
~en, bu münasebetlerin çok aağ
i\tn esaslara istinat ettiğinden, 
~ıunlıuriyet hükumetimizin gençli· 
l:e verdiği ehemmiyetten, gençliği 
r:•ittirmek için göze aldığı feda-

llrlrklardan bahsetti. Gençlerimi
Ze değerli, baba nasihatleri verdi. 
. Buna benzer tetkik aeyahatleri

~ın ne gibi faydesı var? hayatın, 
~illin türlü türlü safhaları var. Bun-

rı nazari olarak öğrenmek ve öğ
~etınek müınkündür. Fakat bilmek 
b~ öğrenmek ile yapmak ve yapa
l ılınek kabiliyeti arasında uçurum
llr var. Tecrübe ve görgü; imanın 

ta.l>rna ve anlama kabiliyetini bir-
llç misli arttırır. Avrupada tetkilı: 
~Yahatlerinin Tüıiı: gençleri için 
~r faydası daha vardır: Mustafa 
I• eınal Türkiyesi, büyük bir inkı· 

1 'ı> Yaptı. Bu inkılabın temeli ilim 
~~~~ •. m~d~niyet, teknik, vicdan' 
ltı llrnyetı gıbı e~la_rdır. ~ürk in= 

1)apçıları; kendılerıne gore yem 
~r teknik,, yeni bir medeniyet or
dtfa ko~~ davasında buhınma
ıı ·ar. Turkiyede, garp medeniyeti
)\~ esas olarak aldılar. Grap mede-
111Yetini ve onun bütün tekimülatı
leı Iııemlekette tatbika karar verdi
~· Bu karar, n~iyat .~asında 
d lınadı. On aenelık cümhuriyet 

1 
'Vr-inde ilim ve medeniyet aaha

'ltıllıda tahakkuk ettirdiğimiz eserler 
t 'Ydandadır. Mekteplerimiz 
11. 'llçlerimiz garp medeniyetini~ 
tJl'>ttğı_yol üzerinde yürüyor ve ye
de ~ge çahtıyor. Onun için bu me
l ?1Yeti bütün harikalarile tarih-
'tıle onu ta .. .' d )~ • yara n ve uzenn e ça-

'daı, arnelesile yereinde gönnekten 
., a faydalı, hayırlı bir hareket c: tetebbüs olur mu? Kanaatimiz -
~~ ~etkik seyahatlerini en ziyade 
lid· llkmıdan tertip ve tetvik ebne-

ır. 

ta Gönül İster ki, Avrupanın her 
lı ra1 fı?a buna benzer tetkik seya
at erı t t" • • h 

tifade ede.rl ~P 'zçı.n be~ v~~ileden is
()ku ı sın. _ıra ır gormek, bin 

ınak kuvvetındedir. 
S:irt Meb'usa 
MAHMUT 

Mareşalin imzası 

NEUDECK, 2.A.A. - Dün saat 
onsekizi yirmi geçe, Marepl Hin· 
denburg'un zafiyeti fazlalllfmıttır. 
Ağırlık ba1lamıt ve kalbin kuvve
ti azalmıfbr· 

Hali ihtizarda 
BERLIN, 2.A.A.- Havas f>iJ. 

di:ryor : 
Reisic\lmhur bali ihtizardadır. 

Norveç sahillerinde bir gezinti yap 

~-------------------------
Gazi Hz. nin 
Taziyet/eri 

AN KARA, 2. '.A.A.- '.Alman 
Reisicizmhuru Mare,al Fon Hin
denburg'un vefatı dolayisiyle 
Reisiciimhur Gazi Mıutala Ke
mal Hazretleri ve Hariciye Ve
kili Doktor T evlik Rüştü Bey 
taziye telğralltlTf çekmiflerdir. 

Bugün Hariciye vekıileti pro
tokol dairesi fef vekili Mii,vik 
Seliimi Bey '.Alman sefaretine 
giderek hükı'.imet namına tazi
yede bulıtnımuştur. 

makta olan harbiye nazırı Jeneral 
Von Blomberg, dün aktam tayya
re ile Berlin'e dörımü~r. 

Bazıları, mümaileyhin, gündüz, 
Reisicümhur Hindenburg'un yanı
na gittiğin iddia ebnektedirler, 
fakat bunu teyit ebnek ka.bil ola
mamıttrr. 

Batvekil Hitler de yakında Ber
Jin' e dönecektir. Zannedildiğine 
göre, vaziyetin icap ettirdiği ted
birleri almak üzere mühim bir ka
bine içtimaı yapılacaktır. 

Sabah Mıat be,te 
BERLIN, 2.A.A. - Reisicumfıur 

Hindenburg'un ,.ilesi efradı, bu 
sabah saat S te yatağının bat ucu
na çağrılmıştır. Fakat Reiaicimdıur 
kendilerini tanrmamıttır. 

Saat S,45 te lleJredilen bir teb
liğde, Reisicumhurun tamamen ken 
dini kaybettiği bildiriliyor. 

M. Bitlerin temenniyati 
BERLIN, 2.A.A.- M. Hitler 

dün öğle üstü Marepl Hinden
burg'u ziyaret etmiş ve kendisine, 
Alman devletinin muhterem Rei
sinin tifayap olması için bütün mil
letin temenniyahnı arzeylemiftir. 
BERLİN, 2.A.A. - Saat 11,10.
M~I Hindenburg, vefat etti. 
BERLİN, 2.A.A.- Reiaicümhur 

Hindenburg, kendine gelmeden 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

l 

Maretal Von Hindenburg 

Hindenburg'un hayatı 
Bütün hayatı zaferlerle dolu olan 
·bu ihtiyar, gün görmüş mareşalin 
ölümü Almanya için bügük ziyadır 

MarefQl Von Hindenburıtun oefatile Almanya en büyük, en kahra _ 
man evlatlarından birini kaybetmiıtir. Bu ihtiyar Mareıal Almcmyaya en 
büyük iyilikleri ve en büyük hizmetleri yapan bir adamdrr. Ve 11ene Al
manyaya en mua:ı:%am hi%metleri ifa edeceği bir aırada llÖzlerini hayata 
kapamıftır. ihtiyar Mareıalin ölümü herhangi bir ölümden fOk farkbdır. 

1 Çünkü üzerinden bu mühim kudretin kalkmasile Alman.yanın dahili 
manıaraaı, ve beynelmilel münasebetlerdeki manzara.tı muhakkak ki de
ğipnek iatidadını 11öaterecıektir. Bu hU8Usla loenü:z: bir mVtalea yürütme
den evvel bu ihtiyar Jeneralin daima ıerefle dolu olan mazisine bakalım: 

MarefQl Von Hinderburg 1841 aenesi 2 Teşrinievvelinde Posen'de 
doğrnuftu. lvni Paul Reneckendroff Von Hindenburg idi. Prvsycının en 
a8İl ve ıuker aileelrinden birine mensuptu. Minimini Pavl daha küçük _ 
iten a.okeri bir terbiye alnuffı. Asker olmak, vatancı hi:ı:met etmek onun 
da içini yakan bir ateıti. Bunun için ilk tahsilini yaphktcın aonrcı ıukeri 
bir mektebe girdi ve buradan muvaffakıyetle çıkarak orduda çalıpnağa 
bafladı. Von Hindaıburg bu mretle 1866 dan sonra yani 19 )'Q§U1da iken 
Alman)'<Jftm yaphğı bütün htırplere iştirak etmif, 24 yaşında iken binba§ı 
olnuıftu. O 311lnıwı 1811, Fransız.• Alman harbi b<Zflcımqh. Von Hinden -
bar11 bu harbe de iftircık etti. Ve memleketi İçin çok biiyjiJı yararlıklar 

(Devamı 6 ıncx ı;.-ıhüede) 

-,-Rus radyosu 

Bugün yapılacak maçın 
tafsilatını neşredecek 
MOSKOV A, 2 (A.A.) - Ağus 

tosun üçünde, Moskova saati ile 
21 i 30 dakika geçe komitern rad 
yo istasyonu, 1 724 metre uzunlu -
ğunda mevce ile, Türk sporcuları 
murahhularmm maç hakkında ve 
recekleri tafsilatı netredecektir. 

Büyük bir yanguı 

Bugün Reisiciunhurluğu uhtesine al an M.Hitler Marer.aJin elini •ıkarken 

1ZMİR, 2 (Milliyet) - . Bu
gün Başdurakta çrkau yangın ne· 
ticesinde 4 dükkan bir biiyük ev, 
biı- huami melııtep yanmıştır. Za
rar büyüktür. 

Bu merasimlerde Başvekil ismet Paşa Hz. ile 
lktısat Vekili Celal B. bizzat bulunacaklardır 

Memleketimiule kurulması 
mukarrer büyük sanayÜn ilk a
dnnları olan yeni bazı fabrikala
rın küşat ve temel atma merasi
mi bu hafta ~çinde yapılacaktır. 

Aldığımız malumata göre 9 
ağustos perşembe günü şehrimiz
de bulunan farhiikalann küşat re
simleri ve temel atma merasi
mi yapılacaktır. Küşat resminde 
Başvekil İsmet Paşa Hz. bizzat 
bulunacaklardır. İktrsaıt veıkili Ce
lal Bey Başvekil Paşa Hazretle
rine refakat edeceklerdir. 

Sümer Bank umumi müdürü 
Nurullah Esat ve Sanayi Umum 
Müdürii Recai Beyler şehrimiz -
de bu işle meşgul olmaiktadrrlar. 

O gün <ııabahleyin evvela Sü
mer Banka ait Bakırköy bez fab
rilcasına gidilecelrur. Çok eski bir 
.tarihe malik olan bu fabrikanın 
es.ki binası yanında yeni binalar 
yapılmış ve fabrika bu binada, ye
ni makinelerle de techiz edilerek 
~planmıştır. 

Başvekil Hz. tarafından bu ye
ni binanın küşat resmi yapıldı:lctan 
'SOnra ayni gün Paşabahçeye giı
dilecek ve burada kurulacak olan 
cam ve şişe fabrikasının temel at
ma merasinıi yapılacaktır. 

İzmit'l:e kurulacak olan ~ağıt 
fabrikasının temel atma merasİ· 
mi bu tarihten evvel veya bu ta
rihi müteakip yapılacaktır. 

Başvekil Paşa Hz. ve İkti.sat 
Vekili Bey bu küşat ve temel at-

ismet Paşa Hazretleri 

ma merasimlerinden birkaç gün 
.onra Sömikok ve Sömi antrasit 
ocaklarının küşat resminde bulun• 
mak üzere Zonguldağa gidecek
lerdir. 

Tramva.1/ ucuzluqor 

Mu aveleninfeshedi d.ğ. 
şirkete resmen bildirildi 
Yeni hatlar inşası için şirhetin halktan tah

sil ettiği 2 milyon lira da iade edilecek 

Tramvay şirketinin bulunduğu Metro hanı ve komiser Civanşir Bey 

Taahhütlerini ifa etmemesi Bu toplantıya, İstanbul nafıa 
dolayıaile tramvay şirketile 1926 tirket ve müesseseleri başmüfotti-
da akıtedilmiş olan ıon mukavele- şi İbrahim ve komiser Civanşir 
namenin feshi hakkındaki karar, Beylerle, şirketin umumi müdü-
dün tirl<ete resmen biliiirilmiştir. rü M. Hansens iştirak etmiıler-

Tebliğde neler var? 
Tebligat, Nafie vekaleti tarafın. dir. 

dan ve Noterlik va11tasile yapıl
Öğrendiğimize göre, Nafia ve

kaleti tarafından re.men bildiri
len bu tebliğ başlıca üç esası ih
tiva etmektedir: 

mıştır. 

Bunun üzerine, dün akşam sa
at 18 de fev'kalade bir içtima ak
tedilmiş, tebıiğ edilen fesih kara
n üzerinde görü,ülmüştür. (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dükkanların kapanma saatleri 
Belediyenin verdiği karar herkesi memnun 

. etti. Bu suretle dükkancılar 
istirahat için epi bir zaman bulabileceklerdir 

Beled.iyenıin mağazaların ak - Bey bir muharririmize bu kara -
pmları saat 19 da kapanmaları rın uyandı,;dığı wnumi memnuni-
bakkında manifatura ve tuhafiye yet hakkında demittir ki: 
mağazaları müı;tahdemleri cemi • - Manifatura, tuhafiye ve em -
yetin yaptığı müracaat üzerine aali ~ğazal~da çahtan i~ilerin 
veııdği karar, bütün Esnaf cemiye mesaa saatlen sabahın 7 veya se • 
ti mensuplarını fevkalade mem - kizinde batlamakta ve akşam 20 -
nun etmilfir. Denilebilir ki ha& 21, hatta 23 e kadar devam etmek 
ta dahil olduğu halde hemen her- te idi. Yani mağazalarda çalı'8n 
kes bu karardan memnundur. Dün ifçilerin meaa.i saati diğer .ahalar 
cemiyet umumi kitibi Agah izzet .(Devamı 6 ıncı sahifede) 



' (BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 
Her hakkı mahfuzdur. 

BIRAKTICI VESiKALARA GORE) 
Yazan: A. C. 

''Doktor tevkif edildiği anda 
siz de kendinizi yok biliniz., 

Dr. Nazım Beyin Paristenberi 
tanıdığı BuıJa Efendi isminde bir 
doktor vardı. N~m Beyle Burla 
Efendi Pariste beraber tıp tahsil 
etmişlerdi. Onun için Burla Efen
di Nazım Beyi çok iyi tanıyordu. 
Qurla Efendi tahsilini ikmal ettik 
ten sonra Selaniğe gelerek doktor 
luk yapmağa başlamıştı. O, Na -
zım Beyin hala Pariste olduğunu 
zannediyordu. 

Fakat bir gün Selanikte hoca 
kıyafetinde bir zatm önünden git
mekte olduğunu göıunce yürütün 
den onun Dr. Nazım Bey olduğunu 
d'erhal anlamış ve arkaundan: 

- Nazım Bey ... Nazım Bey ..• 
Doktor .. !., diye bağırmağa başla
mıştı. Doktor Nazım Bey ,birisi ta
rafından isminin bağrılarak söylen 
d ' ğini duyar duymaz fena halde -
ürkmüş ve ta.bana kuvvet kaçmış
tı. 

Doktor Burla kaçan zatın Dok
tor Nazmn Bey olduğuna o kadar 
emindi ki Bunu müşterek ·bir dosta 
de söylemişıti. Bu dosıt ta gelip me
seleyi tesadüfen cemiyet azasmdan 
birisine anlatmıştı. Tabii doktor 
Nazım Beyin Selaniıkte bulunduğu 
o zata karşı derhal inkar edilmi~ti· 

Bununla beraber Doktor Burla 
nun susturulması lazımgeliyordu. 
Y o~a o, bir fenalık yaptığının far
kına varmadan mesleyi herkese an
latacaktı. Bu vazifeyi Talat bey Ü· 

zerine almış ve doğru doktor Bur
lanm muayenehanesine gitmişti. 
Burla Talat beyi ıtamma'dığı içıin o
nu bir hll'sta zannile muayene oda
sından içeriye almıştı. Talat bey o
daya girdiıkten sonra kapıyı kapa
yıp doktor Burlaya sormuştu: 

- "Doktor Nazım Bey Selnikte 
imiş, siz onu göııınüşsünüz, öyle 

• '1 
mı.,, 

Doktor Burla hemen cevap ver
mişti.: 

- Ya, dün sokll'kta ra:stgeldim ! 
Hoca kıyafetine girmi'ti. Fakat 
hangi kıyafete girene girsin, ben es 
ki mektep arkadaşımı hiç tanımaz 
mıyım? Yürüyüfiinden onun Na
zrm olduğunu derhal anladım. Ar
kasından bağırınca kaçıp gitti. Bu 
da iabat eder ki gördüğüm zat dok
tor Nazımdı.,, 

Bunun üzerine Talat bey gözleri·· 
ni açını,, tehdit maıkammda teha
det parmağını yukarıya doğru kal
dırmış ve doktor Burlaya demişti 
ki: 

, - '
1Evet, doktor Nzım bey Sela

niktedir. Fakat omm burada bu
lunduğunu birkaç arkadatından 
b~ka kimse bilmiyor. Şimdi bir de 
aiz biliyorsunuz. Şayet doktor Na
zım tevkif edilecek olursa, bu fela
kete sizin gevezdiğiniz sebep ver
mif olacaktır. Onun için doktor Na 
zım tevk'f edildiği anda siz de ken
dinizi yok biliniz. Ve doktor Na
zım tevkif.haneye nakledilirken si
zin de mezara götürüleceğinize 
kat'i surette emin olabilirsiniz!., 

Doktor Burla h'ç beklemediği 
böyle bir tehdit karşısında fena 
halde korkmuş ve: 

ti. 
Talat B. Selaniğe geri döndüğü 

zaman Maynasi zade Refik bey~ ta 
nıdığını ve kendisine Selanikte yer
leşmesini teki .' ettiğini bildirmişti. 
Refik Bey Selanikte de tanılmıo; bir 
zat olduğundan Selaniğin güzel bir 
yerinde "Osmanlı hürriyet cemiye
ti,,nin yardimile bir yazıhane açıl
mrş ve maroken koltuldarla falan 
döşenmitti. Ondan sonra Refik B. 

Kavaladan Selaniğe na'kletmit ve bu 
yazıhanede muvaffakıyetle avukat
lılc yapmağa batlaımıftı. Tabii ken
disi, Selaniğe geldikten sonra bir 
aktam merasimle tahlif edilerek Os 
manh Hürriyet cemiyettine alın
mıftı. 

O vakitt>en beri Talat, Nazım, 
Mithat Şü'krü, Ra1hmi ve 
İsmail Canlbulat beyler ve daha sa
ir cemiyet azası akşamları toplana
rak müdavelei efkar ediyorlardı. 
Bir a~am böyle iÇtimadan çılkıl
mıştı. fçtima mahalli olan dar so
kaikatan geniş bir caddeye doğnı 
gidiliyordu· Önde Mithat Şükrü 
bey yürüyor ve arkadan diğer arka.. 
daşlar takip ediyorlardı. Doktor 
Nanın bey en geride idi. 

Mitıhat Şükrü Bey tam köşeyi dö 
nerek caddeye çıktığı zaman Sela
nikli Sabri beyle karşılaşınışh. Sah 
ri bey doktor Nazım beyin Selanik
te ilk mekteptenberi çocukluk ar
kadaşı idi. Nazım beyi görecek o
lursa derhal tanıyacağına •üphe 
yoktu • Onun için Mithat Şükrü 
Bey aralarındaki parulayı kullana
rak öksürmek suret'.le tehlike oldu
ğunu arkadan gelen arkadaflara 
bildimıitti. Bunun üzerine Talat 
bey hemen ileriye atılmış ve Sab
ri beyi görünce sarhoş taklidi yap
ınağa başlamış: 

-"000, Sabriciğim, nasılsın, 
"iyi IIIİ$in !., d'ye <bağırarak onu 
kucaklamıt ve kafasınc kolhığu
nun altma srkı,tımuştı. 

Taliot bey, sözde Sabri beyle bu 
suretle ~alaşırken doktor Nazım 
beye elile i,aret ederek hemen ge
çip gitmesini anlatmıftı. Nazım 
Bey de, Sabri 'bey koltuk altında: 
"boğuluyorum, yapma birader!., 
diye bağırırken kota kota onların 
önünden geçip caddenin karşı sıra
sınıla bulunan Mithat Şükrü Beyin 
ev:ne ilticaya muvaffak olmuştu. 
Nazmı esasen Selanikte 'bulunduğu 
müddet zarfında Mithat Şükrü Be
yin evinde oturuyordu. 

Ertesi günü Sabri Bey, dost
lardan birisine rast geldiği zaman 
ona: 

- "Dün akşam Talat Bey 
amma sarho~tu 'ha! Beni koltuğu
nun akında az ıka15'1n bog" acaktı ! 
Di ··-· " ye §1'riyet etmişti. 

Doktor Nazım Beyin Terakki 
ve İttihat Cemiyeti evrak. ara. 
"'mdan çıkan ve meşrutiyetten ev
vel yazılmrş olan bir mektubu da
ha vardır. Naznn Bey bu mektu
bunda,lstanbulda devam eden bom 
ha davasına, Ma!kedonyadaki çete 
'hareka.tına ve za!bitlerimizin hami
yeıtlerine ve fed..karlıklarına dair 
d:kkate şayan olan aşağıdaki 
tafsilatı veriyonlu: (Devamı var) 

' ' •• -:- '• .:... J •! • .... : •. , ' ; 
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-- D~i Merkezi Avrupadaki volkan 

Avusturyadakimücadele Alman ordusn M. Hitlere 
artık temamiyle bitti sadakat yemini etti 

Avusturya hükumeti orduya bir emri yevmi neş· 
rederek hareketin akamete uğradığını bildirdi 

ViYANA, 2 (A.A.) - Orduya tekrar tevkif edildiği haberi, res-
hitaben neşrettiği bir eınriyevmi- men tekzip edilmektedir. 
de, Avusturya hükWrıeti, müsel - Askerleri geri çekecekler 
lah kuvvetle, Avusturyadaki mef· ROMA, 2 (A.A.) - Avustur -
ru nizami ihlale teşebbüs hareke - ya vaziyetinin iyileş.mesi dolayısi-
tinin akamete uğradığını ve miıca- le hudutta tahtit edilmit olan ita! 
delenin bitmiş olduğunu haber ver yan kıtalarmın geri alınacağı ih-
mektedir. Hüklimet, M. Dollfuss - sa.s oliınmaktadır. 
UD eserine devam edecektir. 

"Döktüğünüz kan, sadece A -
vustwıyanın sulhu için değil, bıi • 
tün dünya sulbü için feda edilmi~
tir. Asilerin galebesi, meşum bir 
karışıklığa ve çok ağır bir harp 
tehdidine müncer olacaktı. Huku
met, işsizliği ve sefaleti hafif~et -
meği en büyük vazifesi telakki et
mek\'.edir. 

Avusturyanm (Büyük Alman 
vazifesini tahakkuk ettinne~i de, 
Avusturya için (deutschtum) için 
ve bütün dünya için vazifemiz ola 
rak tanıyoruz. Herşeyden evvel 
dahili sulh .. 

Sulhü, silah ve bombalarla ka
rıstıkt-.ı.n heJkes, en fakir vatanda 
.~ menfaati ve Alman milletinin 
hakiki meufaatleri aleyhine müca 
dele etmis olur. Size vatamn selam 
larını ve teşekkürlerini bildirito -

rum.,, ,. . . 
Von Papen ın vazıyett 

VlY ANA, 2 (A.A.) - Harıci
ye neazretinin . sala.hiyettaı: . bir 
rücülü Reuter A,ansı muhabırıne, 
M. Vo~ Papenin Viyanaya ortael
çi, yahut M. Hitlerin h~~usi ı:nü : 
messili olaııak kabul edtlıp edılmı 
yeceğine dair biç ~ir. ka~ar. veril • 
memiş olduğunu bıldınnış.tır. 

Habsburglar meselesi 
PRAG 2 (A.A.) - Gazeteler, 

Viyanad~ yapılan bazı müazkere
ler esna."mda garp hükfunetleri -
nin, küçÜk itilafı, Habııburg'~arın 
tekrar: tahta çı:kmasmm Anscıılluss 
a miloi olacak yegane çare oldu -
ğuna ikna ettiklerine dair olan ha 
beri tekzip etmektedir. 

Yugoslavyaya iltiça edenler 
BELGRAT, 2 (A.A.) - Yeni· 

den 335 nazi, Y ugoslavyaya ilti
ca etmiş.tir. Bunlar, Varajdine gel 
mişler ve bapsedilıtlişlerdir. 

Heimatschutzbund'a karşı La -
vamandt' da üç buçuk gün boruba 
makinelerile muntazam ordumın 
gelmesi üz.• ,ine çek.ilmeğe mec -
bur olmuşlardır. 

Bunlar Yugoslavyaya 18 oto -
büs, 12 kamyon, 6 otomobil, 400 
tüfek, mitralyöz, 500 süngü ve 60 
bin kurtun ile gel mitlerdir. 

N84iler kollarmdaki gamalı 
haç i,aretlerinıi sökmek mecburi -
yetinde kalmışlanlr.~ 

Nazilere Almanyadaki dostla -
rı para göndermektedirler. Ve bu, 
küçük tehrin ticaret hayatı için fa 
ideli olmaktadır. 

Bugün Yugoslavyaya iltica e -
el.en nazilerin miktarı Varajdinde 
609, Belovarda 319, Cojega'da 
173 tür. 

A•dsız bir şayia 
ViYANA, 2 (A.A.) - Sosyal 

demokratlann uzun müddet rei!iİ 
olan sabık Başvekil M. Reııner'in 

Karenti'Je sükun var! 

VlY ANA, 2 (A.A.) - Avustur 
ya istihbarat bürosu, Belgratta çt 
kan V ıeme gazetesinin Carinthie.
de yeniden müsademeler vuku bul 
duğu hakkındaki haberler.ini tek • 
zip etmektedir. Me7lklır büro, bıi
tün Carinthie' de sükfuıet mevcut 
olduğunu ve son asilerin 31 tem -
muzda ya silahlarından tecrit edıl 
miş olduklarını yahut ta hududun 
öte tarafına geçtiklerıini bildirme!. 
tedir. 

Münihteki Avudurya ~leri 
teşkilatı 

VlY ANA, 2 (A.A.) - Havas 
Ajansından: Munichten bildirildi 
ğine göre, Munich'te bulwıan A • 
vusturya işleri umumi müdiriyetı, 
faaliyetine devam etmektedir. 

Avusturyada Nazilerin uğra -
dığı fena vaziyetten şüphesiz .ha -
berdar olmıyan M. Frauenfeld, 
herkese ba·ıekatm devam ettigini 
söylemektedir. 

Bir tethişçi idam edildi 
ViYANA, 2 (A.A.) - Nazi tel , 

hi~ilerinden olup 25 temmuzda 
lnnsbruck emniyet müdürü Mira. 
!ay Hickl'ı srrtından üç kurşunla 
vurarak katleden Vurnig, idama 
ınahkfun edilmis ve büküm, dün 
akşam adliye sa"rayı avlusunda in 
faz olunmuştur. 

Kendini kaybebniş olan mah
kum taşuıarak getirilmiş~r. 

Vurnig'm suç ortağı olup 20 se 
ne hapse mahkfun edilen Meyer, 
hafi celsede sorguya çekilmittir. 
Meyer, Nazilerin AVU5turyadaki 
faaliyeti ve Viyana asilerinıin al -
mıt olduklauı emirler hakkında 
heyecanlı if,aa.tta bulunmuştur. 

Yeni lxuvekil Romaya gidiyor 
VIY ANA, 2 (A.A) - Havas 

muhabirinden: Başvekil Schu:b -
nİgg'in bir aıkfMll gazetesinin id
dia ettiği gibi, M. Mussolini ile 
müzakere etmek üzere yakında 
Romaya gitmek niyeti yoktur. 

Bir gazetecinin evinde 
BERLlN, 2 (A.A.) - Alınan is 

tihbarat bürosunun bildirdiğine 
göre, geçen gece bazı Heimvehren 
mensupları Alman ajansının Vi -
yanadaki husw;i muhabirinin evi -
ne gİrmi,ler ve M. Yon Hahn'i leh 
dit ederek faaliyeti hakkında iza
hat isteımişlerdir. Uzun bir mima
kllf'&dan eonra M. Yon Hahn, l le
imvehren mensuplaı;nu evini ter -
ketmeye ikna edebilmi,ı:ir. Alman 
sefareti derhal Avusturya hüku . 
meti nezdinde hadiseyi protesto et 
mi• ve Avusturya, hükumeti bu 
husuata tahkikat yapacağını Vil -

deylemiştir. 

BERLIN, 2. A.A. - A~man ordusu başkumandanı, 
Ordu ve donanmanın derhal M. Hitlere sadakat yemini 
etmelerini emreylemistir. Yemin su suretle edilecektir: 

" Allah huzur~nda, mukaddes bir yeminle, Alman
yanın ve Alman milletinin r. , isi Adoll Hitlere bila kay
ılüşart itaat edeceğime yemin ederim. Bu yeminimi yeri· 
ne getirmelı için her dakika kahraman bir asker gibi haya
tımı fedaya hazır bıdunacağım." 

Hariciye Vekili bugün geliyor 
'ANKARA, 2 (Telefonlaj - Hariciye Vekili Tevfik Rüştii Be! 

istirahat etmek üzere bu akşamki h<.'nle lstanbula hareket e~miftir. 

lzmir panayırı için 
IZMIR, 2 (Milliyet) - Şelıir M~cliri bugün fevkalade toplandı 

içtimada panayır için bütçeden 10 bin lira tahsisat kabul edildi. 

Vasıf Bey lzmirden geliyor 
IZMIR, 2 (Milliyet) - Moskov-;; sefiri Vasıl Bey bugün lstanbuld 

fıareket etmitfİr. Vasıl Beye hareke tmcf en evvel muallimler taralında11 

20 kişilik bir ziyafet verilmiştir. , 
Vasıl Bey lstanbuldan Moakovaya ha;•eket edecektir. 

Moskovada bugün maç var .. 
IST AN BUL, 2 ( A.A.) - 3 Ağustos cuma günü Moskova muhtelıtı 

ile Türk muhteliti arasında yapılacak futbol maçının taisilatı Aınadolıı 
Ajansı muhabiri taralındwı 1724 metre dalgalı 500 kilovatlık Mosko· 
va istasyonu ile saat 20,30 da ve:ıile cektir. 

Muhafızgücü bisikletcileri 
ORDU, 2.A.A. - Muhalızgiic Ü bisikletçileri bugün sa.at 9 da ~eh

rimize gelmişlerdir. iki kilometre mesafede Vali, Belediye ve Halk 
Fırkası, Ha."-:levi reisleri, memleket sporculan ve halk tarafından kar· 
şılandılar. Bu akşam Halkevi tarafından şerellemne bir ziyaleJt ve bir 
eğ!ence tertip edilmiştir· 

Valiler arasında değişiklik, iki 
Vali Vekalet emrine alındı 

ANKARA, 2 (Telefonla) -- \!aliler arasında yapılacak tebed · 
düllere dcrir gazetelerde çıkan haberlerden maada iki valinin vekalet 
emrine alınacağı haber verilmekte tfir. Bu valilerin Bilecik ve Çankırı 
valile; ıi o/malan ihtimali vardır. 

Ordu valisi Adil Bey kendi tale bile tekaüde sevkeJilecektir. Sinop 
valisi Abdülhak Bey Çankırı ve Kırşehir valisi Niiz.ım Bey Sino • 
ba naklen tayin edileceklerdir. 

r· --~~~~~~--------------~~----~~ ..!:. 

Mısırlı seyyahlar 
1ZM1R, 2 (Mil\iyat) - Müslü

man gençleri cenayetme mensup 
22 Mısırlı bugün ıehrimizc geldi
ler ve Gazi heykeune çelenk koy
dular. 

Misafirler şehl'i gezdiler, mat
baaları ziy·aret eylemitlerdir. Ka
file arasında profesöı-lcr, doktorlar 
vardır. 

Seyyahlar ayni vapurla lstan
bula hareket etmişlerdır. 

İtalya ve Bulgaristan 
sefirleri 

ANKARA, 2 (Telefonla) 
İtalya ve Bulgar sefiı !eri bu ak
şamki trenle İs.tanhula gitmışler
dir. 

Mareşal Lyutey'in cenaze 
• • 

merasımı 

NANCY, 2. A.A.- Mareşal 
Lyautey'in cenaze merasimi bu
gün Re:sicümlıur M. Lebrun ve 
Haricye Nazırı M. Barthou ve se
firler heyeti hazrr olduğu halde 
parlak bir surette yapılmıttır. 

Mezuniyet bitti 

Nazi milisleri artık 
1 Uniformalarını 
Giyebilecekler 

BERLİN, 2 (A.A.) - Bu-
günden itibaren, Nazi miılisleri 
ünrformalarını tekrar giyebilirler. 

Bununla beraber, solkııklarda 
bu üniforma!lardan pek az göriil
mektedir. Görünüşe bakılırsa, bu 
müsaade hücum lutaları arasnıda 
tekrar bir şevk uyandırmışa ben
zemi<yor. 

Biır ağustosta başlama'Sı icap 
eden, milislerin tasfiyesine henüz 
yeni ba,lanmı§tır. 

Tasfiye, ortaya halli miifkül 
meseleler ç[karmıŞıtır. Filhakika, 
bunilan sonra mili<.lerin fll"ka aza· 
sı olmaları lazımdır. Binaenaleyh, 
bugün 3 milyon olan milis mevcu
dunu, 1933 teki mevcuduna i ' ~:a et 
mek lazrm gelecekıtir. Bu mevcut, 
o tarihte 1 milyon idi. 

- "Söylemem, söylemem! Ne
me lazım benuim. . .,, diye feryat 
etmeğe ba,lamıftı· Doktor Burla 
aradan seneler geçtikten sonra an
lattığma nazaran, Talat beyin goz
lerini açarak kendisini tehdit etme. 
sinden çok ürkmüt ve Talat bey 
muayehaneden çıkıp gittikten son
ra Nazım beyin görülerek tevkif 
edlimemesi için gece, gündüz dua 
etme•kten ha li kalmamıştı. 

( _________ ı_. __ M_A_..__T_B __ U_A __ T_l_N_D __ A ___ O_K __ U_D_U __ K __ L_A __ R __ M __ I_z_) 
Bu suretle, rejim, ·knaıdi ve 

içtimai müş.küllerin tehdit edici bi1 
şekil aldığı bir zamanda 2 milyon 
genç üzerindeki nüfuzunu ka')'bet 
miş olacaktır. 

Tasfiye, naziliğin hızını açık
ça kayheıttiğini ve iktidarı ele al
madan evvelki vaziyete d'üş.tüğü. 
nü göstermektedir. 

Doktor N 'i::un beyi ikinci bir 
görülme tehlikesinden kurtaran ge· 
ne Talat bey olmuştu. Osmanlı hür
riyet cemiyeti azası arasına o gün
lerde kıymetli bir arkadat daha gir
mişti. Bu zat avukat Maynasi zade 
Refik beydi. Refik bey Kavalada 
bulunuy~rdu. Bir gün Talat Bey 

rama cıvarına yaptığı bir seya-
atten avdet ederken trende Refik 
eyle ayni kompartimanda bulut
uşlardı. O güne kadar biribirle

ini tanımayan bu iki zat birkac sa
t devam eden sohbetleri eanıı~m
a gayet samimi iki dost olm~lar
ı. Talat B. Maynasi zade Refik 
eyin fikirlerini çok beğemnitti. 
endisine Kavala gibi dar bir mu-
İtte Yatayacağmdan Selaniğe gel
es'ni ve orada Avukatlık yapma
mı tavsiye etmişti. Refik Bey bu
un maddeten mümkün olamıya
ağmı anlatınca Talat bey Selanik
eki arkadaşların kendisine her hu
usta yardım edeceklerini sö~lemi•: 

Birleşik Amerika hü
metlerinde ekmek 
hakk1,nda kanun 
(Milli k~lkınma idaresi) kanunna 

mesme tevfıkan bir mi.lyar dolar ser~ 
mayeye malik ekmek!"ilik sanayiinin 
faal !yete geçmesi üzerine yarından ; .. 
tibaren eknıek piyasası yükse.ı.~ceklır ~ 
Bir günde milyonlarca ekmek alan 
halk, 25,000 lırınt ihtiva ec!eak olan 
bu sanayideki tarzı m csamin lıatlar 
üzerinde ne gibi tesıı·elr husule ;:eti .. 
rec~ğini merakla belıfomektl!dirler. 
Jeneral Hug S. JohnMn'un kanaati
ne göre, rekabet o kadl'r fazla ııe mü 
e.s~tselerin adedi o k -dar çoktur ki, 
ıı-ı •l:srehll.ki mutazarrır edecek ve ya .. 
hut sanayi., fazla kazandıracak su • 
retle fiatlann temevvücüne imkıin 
yoktur. Jeneral Johnson, NAR ara.oın 
dan Kari Hauck'in ekmek irlerinde 
daimi müıavir olduğunu v~ lJzını ge
len tetkikatı yaparak bazı mıntakalar 
da liotların pek /azla düfürülmesinin 
önünü alacağını bildirmiftir. 8 Trm
mıada V aşingtondan bildirildiğine 
na.zaran yarından itibaren mevkii tat 
bika konualcak olan ekmek sanayii 
kanunnamesi yalnu kalkınma progra 
muıa büyük bir yardım olarak kalmı 
yor, ayni zamanda sağlam bir sınai 
program Fır.satını veriyor.,, Bu .satır .. 
lar kanunnameyi tatbik ile mükellel 

heyetin reisi Shicago'lu Henry Stu • 
den1in kalkınma idare heyeti reisi Je
neral Johnson'a çektiği telgral~-ın a
lınml§lır. Telgraf şu şekilde de1'am e
diyor: (Te§kilat yapmak ve onu tat
bik etmek le muvazzaf olan gruptan 
maada bir grup daha meydana çıkm'§ 
tır. Bu ikinci grup, ekmek sanayiini 
her zaviyeden tetkik ve tahlil edecek 
ve iyi semerler elde edilmesine yar -
dım edecek bir program hazırlayacak 
ttr. Bundan sonraki tahsi.:ıatımızı, hal 
ka daha modern ve daha müsbet hiz
metler edebilecek bir şekle sokmak 
İçin sar/edeceğiz.) 

Almanyada iktisadi 
buhran 

(The Neuıwrk Times) 
Almanynaın bugünkü ikt"1adi va

ziyeti tehlikelidir diye fC1$1Jİr edilirse 
bir haksızlık teşkil et,.,.,z;. Çünkü İt· 

halat için l<izımgelen ecnebi paran -
nırı miktarı mütemadiyen azalmakta 
c.J~ ticarette müvazenesizlik artmalı • 
tadır. Gıda liatları yülselmiftir. Al • 
man sanayi liderleri büyük bir sürat• 
le değişmektedirler. ve lkhsat Nazırı 
Dr. SsmiJt üç ay için uhdesine verilen 
diktatörlük salahiyetini istimal ile 
meıguldür. Herr Hitler Rae!.:hotag -
taki nutkunda, bugünkü mii§küliitı 
dört buçuk milyon kiıinin igmlikten 
kurtanlmau için fazla milrdarda ""'" 

nebi ham maddelerinin istihlak edil
miş olma&Ina atfediyor. Alman Baş -
vekili bu nutkunda, altın mikyasını 
muhafazadan ve Y ahut!ilerin boyko
tu dolayısile tenakWJ eden ihracata ı>e 
işsizliğe çare bulmaktan başka istika 
metlerdeki israflardan bahsetmemif -
tir. Bınunla beraber son zamanlarda
ki kuraklık Hitlerin karşılaştığı müş
külleri lazlalaştırmıştır. Zira Alman 
halkının Um, \ııi Hqrp zamanların • 
da olduğu gibi vesika ile yiyecek al • 
mak tarzına rücu etmek kadar kork
tuğu bir şey yoktur. Bu suretle kimse 
Dr. Schmidt'in vaziyetinde olmağı is· 
temez;. MuntÔileyh gıda meoelesinin 
halli il'nde hububata asgari ve aza -
mi liatlar koymuf ve gıda maddeelri
ne ait bazı ithalat kayıtlan vazetmiş 
tir. Fakat en sıkı diktatörlük niz;amatı 
altında bile rekolte eksik çıkhğı tak
dirde llat dü§üklüiünü muhafaza et
mek imktinsı.ulır. lthal<ita gelince, 
bunların dövizlerini temin çaresi dü
fiinülmelidir. Hariçten getirilecek gı
da maJdel~i dövizlerini temin mak
"°diel mensacat •anayii ham madde
lerinden bazılarının mübayaas tah -
dit edilm!ttir. işsizliğin devamı fab -
rikalarda haftada otuz altı BaDtlik me 
sa;..;n tatbikına mani olmııştur. Bu 
suretle sanayi kontrolünün merhale • 
leri meydana çıkmıştır. Bu kontrol, 
nasyonal sosyalizmin ıöhretini ihliil 
eden iktıMdi aiyasetten değil, kat'i 

ihtiyaca ister İsteme~ boyun eğmek 
mecburiyetinden doğmuştur. 

(Manchester Guardian) 

Sovyet Rusyanın altın 
istihsalatı 

Sovyet Rus altın sanayü 1934 se
nesinin ilk altı ayı için tasavvur etti .. 
ği istihsal/it planını 26 haziranda ta -
mamlamı;tır. Altın istihsal/it miktarı 
hakkında malumat verilmemekte ve 
yalnız; geçen seneye nisbetle yüzde 51 
fazla istihsal/it elde edildiği bildiri[ -
mektedir. Evvelce Sovyet RusyaJa neş 
redilmif oaln malumata göre Sovyet 
Rusyanın altın istihsal<itı 1933 te tak 
riben 11 O ila 115 milyon rubleye baliğ 
olduğu tesbit edilmiştir. Şayet altın 
istihsaliitı geçen sene istihsaliitına te
vafuk ediyoruı 1934 senesinin ilk altı 
ayı.nda 64 • 67 bin kiloğram altın is
ti/isal edilmif olması lii.zım gelir. Fa • 
kat 1933 senesinin ilk altı ayındaki 
altın istihsalôtı mezkiir senenin ikinci 
altı ayındaki istihsalôt mikdanndan 
az olduğundan 1934 senesinin ilk altı 
ayındahi alhn istilısaliitını takriben 
50 bin kiloğram olarak tahmin etmek 
doğru olur. (Franklurter Zeitung) 

ltalyada kaç anonim 
şirket vardır 

(il Popolo d'/talie) dan: 
Şirketler cemiyeti, şirketler hak -

kında bir kitap ne etmi t:r. Bu kitap 

Millet mahkemesi işe başladı 
BERLlN, 2 (A.A.) - "Millet 

mahkemesi,. dün ilk defa olarak 
Prusya d <yet meclisi binasında 
toplanarak dev-letin emniyetine 
karşı surkast hazırlamak cürmüne 
ai't muhtelif işleri teıtkik eylemiş.: 
tir. 
------- - --

ta ltalyada bulunan bütün ticari şir· 
ketlerin adedi, nevileri ve tesia tarih 
leri gösterilmektedir, Bu kitaba na • 
zaran hali hazırda ltalyada 16,277 
anan "m ıirketi mevcuttur. Bu §irlıet ... 
ferin umum sermayeleri 49 milyar al
tı yüz elli milyon liretten ibarettir. 
Anonim şirketlerin tesis tarihlerine 
setince: 1870 senesinde ita/yada an
cak 35 anon 'm fİrketi vardı. 1870 se· 
nesinden 1900 senesine kadar bu gibi 
şirketlerin adedi 313 e varmıştır. U· 
mumi harpten evvel ltalyaJa 1339 ıir 
ket bulunuyordu. Bu sene de 16,271 
§irket mevcuttur. ltalyadaki anonim 
§irketlerin mıntakalara. göre va:z.iyeti 
aşağıda gösterilm'ftir: 

Ad et Sermaye 
Miliino veLombardia 7240 19 milyon 
Roma ve La::ıio 2075 9 ,, 
Torino ve Piem.ente 1517 6 ,, 
Genova ve Liguria 1273 6 ,, 
V enedik havali.ti 776 
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. _______ -J'G·.·_ z __ __.l ~ Fikirler ve insanlar ·- dilimizle _ 
Sefalet ve Refah 

M. Ancl -C Maurois memleketi· ı 
mızde de hayli tamnmı§ ni'Ubar
rirlerdendir; fram ızca bilenlerimiz 
onun kitaplarını birer b irer takip 
eder, bilmiyenler:n bir kısmı da 
Haydar Rifat Beyin, Alişanzade 
lamail Hakkı Beyin ve benim ter· 
cümelerimizden o muharrir hak
kında bir fikir edinmiflerdir M. 
Andre Mauroiı için büyük bir sa· 
natkar derin bir mütefekkirdir dc
nileme~ fakat doğrusu, ~hretine 
il '\et ' ·· JcÜ hiikayelerini tatlı 

yı ır, çun . ·- · h 
tatlı anlatır, tuvır ettigı eş asa 
bir canlılık vermesini bilir, her ya
zısına bir takım ince mü,ahede
ler cazip fikirler serpiştirir. Bir 
gü~ M. Albert Thihaudet onun 
için : " Anatole France'tan bof 
kalan yeri dolduracak " demişti. 
Şüphesiz iki muharririn mevzuları, 
bilhassa kafalannm ilk içtiği pı· 
narlar bir değildir, hatt bir bakıma 
göre ltiribirlerine biç benzeme· 
dikleri söylenebilir. Fakat arala· 
rmda, belki tebessümlerinden, bel
ki ikisin:n de hakiki originallik
tcn mahrum olmalarından gelen 
bir " aile havası" Yardır· Zaten i· 
kisi de birer "vulgarisateur., dür: 
kendilerinden büyük muba1'Tirle
rin getirdikleri fikirleri, bassuiye
ti daha geni! bir kari kitlesine yay. 
mIJlardır. Anatole France'ı oku
yanlar günden güne azalıyor, b11& 
dan elli acne sonra Andre Maurois' 
nm okunacaiı da çak ıüpbelidir; 
fakat onların kit.Plan Vohaire'in 
kilere ve daha bafkalannmkilere 
birer ahftırıcı olmuflu, bu vazifeyi 
yann da görecek bir muharrir el
bette çı'ı<ar. 
Maksadım M. Andre Mauroiı'· 

nm geçiciliğinden bahsetmek de
ğildi, sözün geliti oraya götürdü. 
Onun 23 temmuz tarihli Le Figa
ro'da çıkan bir yA2ıaından bir par
ça almak istiyorum. " Gulliver'in 
seyahatlerine zeyl" isimli bu ya
zıda M. Andre Mauroiı bir telırin 
ortasına kurulm~ ve o telırin bü· 
tün ihtiyaçlarını temine yeten bir 
makine tuavvur ediyor. Hem bu 
makineyi b:r tek kifi idare ediyor; 
df!mek ki tchrin o bir tek kifiden 
batka bütün ahalisi ipizdir; fakat 
bu hal sefalete aebep olmuyur, taf
ıili.tma pek giri,ilmiyen bir idare 
üıulu herkesi tam bir müu:n.t Ye 

·nisbi bir refah içinde ya§&tıyor. 
Şu parça beni dütündürdü. 

" Siyaset, güzel A1lUler ve afk 
bu itsi:r.ler milletine iy; kötü vakit 
geçiriyor. Sanatkarlar orada ayrı 
bir sınıf lefkil ediyor ve Holopoet 
(Holopoete ~ Amüikül) ile bera-

ber yal.nız onlar b~~t görüyor. 
Fakat Dunosya'da ( inenin bu
lunduğu hayali memleket) aana-

bn pek bayağı olmaıı hayrete ta· 
yandır, halbuki o memleket adam. 
larının mükemmelliğe ermek için 
bol bol vakitleri var. Acaba bu, 
insanla tabiat arasında bir bağ ya. 
ratmak için i~ in gücün zaruri ol
duğunu mu gösterir? Herhalde bu 
memlekette resim de, heykel de Ü· 

midi kıracak bir halde. Daha da 
garibı var: benim orada bulundu
ğum zaman makinenin sahibi olan 
Holopoet hakikaten bir Nnatkir
dı. Onun ietirabat satlerinde tasav
vur edip aahneye koyduğu bir fil. 
mi gördüm ki bu derin ve- hazin 
fiiri ile bana çok' tesir etti." 

lfte Andre Maurois böyle ,eyler 

de söylediği için sevihneğe layik. 
tır. Bunun yeni olduğunu iddia e· 
decek değilim, hatta hayli eskidir, 
fal·at dikkat ederseniz, insanın 

tembelliğe olan ezeli meylini hır
paladığı için daima yeni sayılabi. 
li.r. Cennet "mythe,, ini hep o me
yil doğurmamı' mıdır? 

ltsizll'rin, zenginlerin muhak
kak za:1-if sanat eserleri vücude 
getirecekleri söylenemez; böyle bir 
iddiayi cerhedecek birkaç parlak 
misal bulunabilir. Zamanımızdan 
uza.klaşmağa hacet yak, mesela bir 
Marcel Prou&t, bir Andre Gide 
:Yataınak için çalıtmağa mecbur 
olmanııtlardır, ilim ıahuında da 
Broglie'lar büyük ketiflerin sefa· 
let mahsulü olmadığım iıpat edi
yor. Fakat bunlar birer şazdır. 

Sefaletin, sıkınbnm methini e
decek, faydalarını saymağa kalka
cak değilim. Hem bu faydalann 
birer yalan olduğunu zannediyo
rum. Ekmeğini bulmakta güçlük 
çeken adam ekseriya kendinden 
de, İnsanlıktan da bezer; bu da 
gerek ilim, gerek ıanat tabasında 
yaratıcılığa pek müsait değildir. 
Bir takun insanları bu ağu Jart
lara mahkôm olduğunu diifündük
çe cemiyete ieyan etmemek im
kamızdır. Franaızc:a ta.biri ile "ka
na ıef.alet" , yalnız onu çekenleı· i
çin değil, bütiin insanlık için hay
liyeti kıran bir JCYdir. Fakat fazla 
refah da biç Jiiplıeeiz ki ino.anları 
yine haysiyet kıran bir hi.le gö"tü
riiyOI'; Andre Maurois it zaruretin
den kurtulmanın imanla taıbiat a
rasındaki bağı kestiğini söylüyor; 
insanın insanlarla alakuını da ke-

Kurultaya girerken ••• 
Y wtta clil birliğini kurmak işi,ün· 

lü (1) yolunda clurmadn ilerliyor· 
Gazi Mustafa Kemal Türkiyesin· 
ele kazanılmamıs ve kazanılmıya
cak savaş yokt-dr. 

18 Ağustosta toplanacak kurul
tayda, tanınmış clil bilgilerinin de 
bulunacağını öğrenmek bize se • 
vinç veriyor. 

Demek ki; Türkün dilini bul • 
mak için ileri ahlışı, sınırlanmızı 
llfClTak başka ubus (2) /arı ela ken 
eline doğru çekmeğe başladı. 

Bize bağlılık ve yakınlık duyan
lar, dl işlerimize duygusuz kala • 
mıyorlar. 

Dil derneğinin özlü çalı~mala
n, bize umduğumuzdan çok yey • 
ler adayor. (3). 

ikinci kurultayda bu adak (4) 
lann nasıl yerine getirildiğini gö-
receğiz. . 

Bugüne kadar baf"nlan ışler, 
bugünden sonra başarılacak işler 
için bize inan veriyor. 

932 de yazılan herhangi bir ya 
zı ile 934 de yazılan herhangi bir 
yazıyı, yanyana koyup karfdaş.h: 
racak olw•ak, aradan geçen ıki 
yılın yazı dilimizde yaptığı büyük 
deiifikliğe fQpar, kalırız. .. .. 

Belki iki yıl onra da bugunkü 
yazılann dilini çetrefil b'!laca_~ı7,· 

Kurultayın toplanacagı gunu, 
iple çek.ek yeridir. 

Çünkü o gün, iki yıl ~nce a~ılan 
bir tohumun, birden bıre yeşılle • 
nip filiz verdiğini göreceğiz. 

Çatlayan ve lilüı veren her to
hum i9e, ergeç boy atıp ağaç ola-

cak, demektir. TTIN 
M. SALAHA 

ı _ Ünlü • Şerefli, 2 - U
lus • Millet, 3 - Adamak - Va
detmek. 4 - Adak - Vaat. 

siyor. "Tok l\CIO halinden anla- lstanbul Erkek liıelerinin 
maz" derler; toıkluk içinde doğup • f • 
büyüyenler nihayet kendilerini bat- gece gezın ısı 
ka bir hamurdan saymağa varıyor, lstanbul erkek lisesi mPrunla-
fevkatide egoist oluyor, ifi zulme- n cemiyeti, 9 ağustos akşaI?'O:
kadar götünneacler bile öbür in- ait olmak üzere bir vapur gezıntı-
sanlan anlamalannı temin edecek si ter<tip etmittir. .. .. 

Vapur aaat 19 da köpru-:len kal-
muhabetteıı, "9)'mp&thie,, den karak Boğazın bazı iskelel~r!ne 
mahrum oluyorlar. Halbuki aana- uğradıktan sonra adalara . gıdıle-
tin eııaaı daima insanı anlamak ol- cek gece yarıaını müteakip Mar· 
mllfhır. Bunun içindir ki asil ve ma;a dolaıılarak aaba.lıleyin saat 
zengin ailelerin çocukları sanate 7 de köprüye dönüiecektir. 
heveı ettikleri, ba sahada bir talı- Gezintiye iştirak etmek Uıti-
ııiyet gösterebildikleri zaman bile yenlerin ve arkadaşlarımızın da • 
elkaerİya 11rf ziynet kabil;ııden e- veliye tedarik etmek üzere 7 ,8 a· 
serler ricude getiriyorlar. Yaz- ğustos günleri öffeden sonra. İs-

tanbul erkek lisesine müracaatlan dıkla:-ı kitaplar, yaptıklal'I reaim-
1 kü ük b h' rica olunur ef. 
er ancak .. ç" : ir zümreye 1

• Hamit davetiyeler vapurda da 
tap ediyur, umumi bir hassasiyet tedarik olunabHir. 
yaratmak kıldretinden mahrum ka- · - - ----
~'!°rlar. ~iptir ki "kara sefal~t" ' - KAT'I ALAKA -
ıçınde yet:i~nlerde, sanat sahasın· ı Kardesim Cihat Asm1 Beyin ~s~rr. 
da, bu netıceye vanyor. ve yazıhanemle maddi ve manevı hıç· 

Sanatkarlar ekseriya çalıtmağa 1 b:r alakası olmadığını, nam ve hesab·· 
mecbur olan fakat ekmeklerini te- ma hiçbir meblağ tahsil ve kabza me-

min edecek lti bulabilen insanlar "?~ ~ulunmadığım ve ~u ~~etle ken· 
d k "nk" h'I • dısının namına yapııcagı ,,..uracaatla-

arasın ~ çı ar; çu u o a ınıa- rın hükmü olmayup bana bir zim· 
nı bezdınnez, her sınıf adamlar met ve .-.s'uliyet tevcih etmiyeceği-
ile münasebette bulundurur, hem- ni dost ve münasebette bulunduğum 
cinsini ıevmeıine, anlamasına mü- zevatın naz.,., ittilama ~rz eylerim. 
ıaade eder. 

Nurullah ATA 

Kır balosu 
Bakırköy lstildal idman Yur

du aza11 terefine dün gece Sakız. 
ağacında Miltiyuli gazinosunda 
veriien kır baloıu çok eğlenceli ol
mu9 ve yurt azal.n bot bir gece 
geçinnitlerdir. 

Bahçekapu, Anadolu Han No. 35 
Tüccar komisyoncu Nihat Aanr 

~1 654\ -ZA YI - Beyoğlu , Y enitebinle 2 nu• 
merolu Milli Konaerve fabrikas.na ait 
t~viki Sanayi kanunundan muafiyet 
rulllatnamesİ zayi obnuıtur. Yenisi •· 
lmmak icin merciine müracaat edil· 
mi,tir. (1652) 

~illiyet'in romanı: 40 -!!! 
- Batka türlü eöyleraem tanta-

Müdür tatırdı. Maarif müdürü l 
11eler eöylüyordu. 

- Şey .. efendimiz.. 
- Evet. Sansara. elenilen o çocu 

ia o iki elmayı veren çocuk benim 
oilumclurl 

Maarif IDiidürü ,öyle bir ihtiyat
lı dil kullandı: 

- Oilam •kpm iidii eve gelin· 
ce bu hırsız Sanııaroııtan balı1etti. 
Bayram günü batma gelenleri an
lattı. Çocufa yanmdalri dört elma
dan ikiaini verdiiiai eöyledi. Ve de
di ki: Baba 1 Şimdi aklıma geldi, 
verdigim iki elmayı ya çaldı der
ler1e? Çünkü adına hınız diyorlar. 
Halbuki iıtemeden ben verdim. 

Maarif müdürü ile h11M111t mek
tep müdürü sokakta bulunup ge. 
t irilen Sansarosun mektubundan 
hiç ıezinti vermediler. 

- Efendimiz, madem ki bövle
clir- Biz de Oemanın cezaamı kaJ. 
ıhnrız. 

- Ne C"eııa Yerildi? 

Y aıan: AKA GONDOZ 
- Hafif bir cıeza.. Küçük bir oda 

mız var. Giiadüaleti arada çalqa
cak. 

- O odayı görebilir miyim? 
Biran tereddüt.Sonra mım..ır. 

lardan-biris'ne bir bakıt- Ve aon
ra kekeliyerek: 

- Hay hay efendim. 
1'areti alan mubuır tavan ara

sına kofta. Ayıık pabrdısına San
lal'Öa çok korktu, Sıçanların en 
büyük)eri hücum ediyorlar sanıDıt
b. Mubuır Sad.aaroııu yakaladı ve 
nefea nefese: 

- Bana bak 1 dedi. Müdür beyi 
yat...ardık, yakardık, kandırdık. Se
ni affetti. Ama bir f&l'tla ... 

Sansaros inanmıyan bir balatla 
baktı. 

- ??? 
• - Ki!° ıorarıa ıoraun •unu söy. 
lıyecekaın: Dayak yemedim. Her 
Övün yemeğimi verdiler. Anbar 
memunınun yanındaki küçük oda
da derıılerime ça1ıab111. 

na giderain. O vakit müdür bey bi
le .eni kurtaranıaz.. 

- Ben yalan eöylemem. Burada 
kalırım. 

- Canının mı tatlı yalan mı? 
- Canım tatlL. 
- Öyle ise böyle diyecekıin. 

Yoksa buradan ölün çıkar. Kimse 
de ı.ormaz. 

Yü21batı oğlu Cem•l-e de ayni ta
limat, ayni ticldet ...erilmifti. 

Maarif müdürü kovandan çıkar
ken her JCyİ dünımit, iki çocuk ta 
lnırtulmllfhı anuı, içinde gene bir 
bit yenili kalmqtı. Sokafa attığı 
mektubu kendi dilince o kadar a
teşli yazan çocuğun ağzmdan hiç 
bir tikayet kelimeai çılrmam•fb. 
Hatti: 

- Sen hıraız mum? 
Dediği zaman çocuk sadece: 
- Bir daha yapmıyacağım. 
Demi,ti. Zaten ,,ek ileriıine da 

gidemezdi. Gitse ne yapabilirdi? 
Herke• aırbnı bir dayıya yaslamıf, 
ettiği ettik, yapbğı yaphk. iti tat
lıya bağlamak en doğrusu. 

Böyle de oldu. Her feY tatlıya 
bağlanmı• göründü.Fakat çocuklar 
gene korkuyorlardı. Kaç gün de
dilerse o kadar ırün ne SııollU'Oala 

Hasene Hanım aldanmadı 
insanların biribirlerini aldatınak - Ben de. 

ta yarıt etmeleri garip . bir haleti Hakikaten bu. ik~ kadın~n _inadı 
ruhiyedir. Bunun neticeııı olacak tayanı hayreL Bır lades tarıhı ya~ıl 
al.datmak bazı insanlar için de a- ' •sa, 'bir aldanma ve aldatma tampı
deta bir itiyat, bir ihtiyaç halinde. yonluğu çıksa bunlar muhakkak ka 
Daha çocukluğumda başlıyan bu zanırlar. Türlü vesileler icat edil-
aldamna keyfiyeti bütün hayat es- di. Türlü intrikalar, dalavereler ka-
nasında devam edegelmektedir. bil değil. Mümkün değil. Ne Naz. 

Henüz yürümeğe batlıyan yav- miye hannn, ne de Hasene hanım, 
ruyu korkutmak için: aldanmıyacaklar. Bir gün Nazmiye 

- Umacı geliyor, diye aldatınz. hannnın aklına parlak bir fikir gel. 
Bunda ne menfaat var bilinmez. it- di. Gene kartılıklı kafesler açıldı. 
te bu umacı bütün hayat müddettin Kahveler içildi. Sigaralar yakıldı. 
ce tekli temailini değiştirerek bu in Bir iki bot filan falan. Nazmiye ha. 
san evladının karşısına dikilir. Ze- nımın çocuğu uyandı. 
banikr hortlaklar, şeytanlar, inler, - Hemşire müsaade. Orhan U• 

cinler hep bu hurafe ihtiyacının do· yandı. 
ğurduğu maıhllıklardır ve bunlar - Pit pif. Orhan uyumıyor. Naz. 
hergün aramızda yaşarlar, tıpkı miye hanım Orhanı kucağına ala. 
canlı gibi. Tıpkı değil. Hakikaten rak pencereye gel.eli. Haaene hanım 
canlı olarak. çocuğu olmadığı için Orolıanı çoık 

Aldanmak ve aldatmak bir ibti- severdi. 
yaçtır dedim. Tüccar, gazeteci, es- - Hele yaramaza bak. dedi ve 
naf, doktor hepsi kartılarındakini çocuğu belki de uyutmak için elle. 
aldatmak ihtiyacını duyarlar. Zira rini uzattı ve istedi. Nazmiye ha-
Fikretin dediği gibi "inan hallık nım çocuğu Hasene hanrmın kolla-
ezeli bir fifadır aldanmak" rına bırakırken: 

Doktor ba.stuma: - Lades· dedi. 
- Bir şeyiniz yok. Geçer. De- Fakat bu lades, aldanmak iste-

mek mecburiyetindedir. Hasta bel· miyen Nazmiye hanımın çocuğu tut 
ki de muhakkak bir ölüme mah- mak için uzanan ellerinin açılıp 
klimdür. B&fka türlü nasıl söyle- havada kalmasına aebep oldu. Ha-
yebilir. sene hanımın kollan haYada asılı 

- Sen öleceksin. Ölüme nıa:h- kaldı. 
kilmaun da diyemez ya; Ya Orhan? 

işte bunu gibi bütün meslek ve O, iki kat evin penceresinden so-
sanat erbabı hergün hatti günde kakta kaldırım üstünde kan revan 
birkaç defa biribirini aldatmakta içinde yatıyordu. 
bir'.birlerile rekabet halindedirler. Orhan öldü. Fakat Ha1ene ha-: 

Buna "mukaddes yalan,, denir. nım aldanmaıftı. 
Aldatmak. Metru bir aldabnak 

formülü vardır. Ve herkes bilir : 
"Lades,, bir tavuk, bir piliç, bir 
bıldırcın göğsünden çıkan "Y" 
feklinde bir kemik bu eğlenceli al
danma oyununa vesile tetkil eder. 
Bilhassa kadınlar aralannda biri. 
birlerini alcl:ıbnak için yarıt eder
ler. Kadınbrm galiba aldatmak İ· 
tinde muvaffakıyet göstermeleri 
de bu "lades,, stajından ileri gelir. 
ÇıL Kemik kırlb. Haydi baka. 

hm hangisi ötekini aldatacak? Bir 
ipek mendil veya ipek çorap. A§ık
lar arasında buse ile gerdanlık loıe
cayiti ne kadar varan tatlı lıidesler 
de Yardır. 
Aksarayın kenar mahallerinde 

bir lades hikıiyeıini anlatayun da 
•İze siz de ••tın buna. 

Nazmiye hanımla Hasene hanım. 

SEM. 

TEŞEKKÜR 
Zevcim Samsun Meb'usu Eınin Beyin 

ölümünden duyduğumuz derin acıya 
telgraf, mektup yollamak ve bizzat la· 
ziyede bulunmak suretile iıtirak zahıne.. 
tinde bulunan değerli arkadaşlarnuı, ve
falı eı ve dostlarımıza ayn ayn tetel<
küre teeHÜrümüz mani olduğundan 
muhterem gazetenizle ıükran ve bünnet
lerimizin iblağını rica ederim efendim. 

Sanuun Meb'uau merhum 
Emin Bey refikaaı 

BELKIS 

MEVLlDl ŞERlF 
Ağustosun üçüncü bogünkü cuma 

günü cuma namazım müteMrip Uıküdar· 
ela Doğancılar parkı karııaında Nuıuhi 
efendi cami ter:ifinde Sellin Bey ve 

Lalinap . Hanını vakıftan mütevellni 
Ramiz P8"' mabtumu Selim Bey tarafın 
dan ıühedarun ervahına hatmi §eril ve 
mevrudu nebevi okutulacaktır. Duada 
bulunmak arzu edenlerin hazır 

KBJ'\lılıkh evlerde otururlar bu ev
ler bir'b:rine o kadar yakındır ki 
biribirler ine misafjrliğe gihneğe 
hacet kalmalCsızm pencereden ko- malan rica olunur. 

bulun-

nusurlar. Akaarayın dar mahalleri- ·-------------· ni hepiniz tanırsınız. Deniz yolları Öğle vakti. Bu dar sokaktan kim 
geçer. Tenha yaz günlerinde Naz. 
miye banmıla Hasene hanım kafes
leri açtılar mı? itte m:safirlik kah
veler pifer ve pencereden ·biribir
lerine verilir. Nazmiye hanımın cı
garasını Hasene hanım pencereden 
uzattığı gibritle yakar. Nazmiye 
hanmıla Ha1ene hanım gene bu 
pencere •efalarmm birinde bir la
des tutuşurlar. 

Nazmiye hanımın pencere•inden . 
uzanan bir lides kem=ğini H'asene i 
hanım pencereainden uzatarak kır- 1 

dı. Çıt. Kemik kırıldı lades!! ... 
- Ben dünyada aldanmam. 

konuftular, yüzüne baktılar, ne de 
yüzba91 oğlu ile. Ne olur ne olmaz 
Zaten itin İçyüzünü bilmiyorlardı. 
Bilaclerdi de ne çıkacaktı.? 

Konutmak yasağı kalkmca San
aaroa Mırmır Ali ile Virgül Ahme
de olanın bitenin dojruııunu anlat· 
b. Fakat hiç birisi de çocuk kaf~ 
lan ile bu itlerin İçyülerine alul 
erdiremediler. 

Sonbaharın ortasına kadar San. 
saros rahat etti. Yani dayak ye
medi. 

Sonbaharın ortaıımdan aonra ak
la geldiki kIJı sert olan cepheler
deki ukerlerin ça-9ırlan yoktur. 

Don•nm• Cemiyeti Reisi mebuı 
olabilmek için bu ite aanldL 

Hi-yeiyetiman heyeti reisi sa
niıi vilayet idare meclisine aza ol
mak için bu ite sanldı. 

Tesanüdü Osmani ve milt tica
ret anonim tirketi umum müdürü 
mütekait valilerden bilmem ne B. 
ayan azalığına kapağı atmak için 
bu ite sarıldı. • 

Müderris lmadettin efendi bu= 
retleri kazaaker, hiç ohnazıa Şey· 
hülımepyih olmak içi11 bu ite sa
nldı. 

Bir patırdı, bir lriitiirdüdür gi. 
diyordu. Fakat ortada hiç.bir teY 
Yoktu 

iŞLETMESi 
Acenteleri : Karaköy Köprübatı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

!İll--•Han. Tel 22740 ~--

Ayvalık Sürat 
yolu 

MERSiN vapuru 4 Ağuatoı 
CUMARTESi 17 de Sirkeci 
nhbmmdan kakacak ve Ayva
lık yolunun mutat iskelelerine 
uğrayarak lzmir'e gidip döne
cektir. ( 4391) 

it; gene, hiçbir fCY olmak İlte
nıiyen mektep muallimleri ile, ne 
olacaklarını henüz keatirebilecek 
çağda bulunmayan mektep ço6ak
lanna kalmıttı. 

Mektepler, buzlu cephelerde 
döviltcn kahramanlara çam•tır 
gönderebilmek için mü-erel ter
tip etmi91erdi. 

Her iki mektebin birlctiP her cu
ma gecesi belediye ıineınumda bir 
müsamere Yermeleri kararl&fhnl· 
dı. 

Mektepler kur'a ile İlrife1' ikiter 
ayrıldılar. Habire program yapıyor 
lar. 

Ha bire biribirinden güzel müsa
mere vermeğe haırlanıyorlar: 

Darülitam da Hanefi Sultan illı: 
ınektelti ile beraher müıamere Ye
recekti. 

iki mektebin Dıüdürleri böyle 
,eyleri ç.akmedıklan için, iki mek
tebin mualimleri birle,tiler ve ken
di aralarında bir müsamere progra. 
mı yaptılar. 

Yalnız iki mektebin muallimleri 
programın ·bir maddeıi üzerinde 
gayet gizli konuttular ve gayet 
gizli prova yapblar. Galiba aürpriz 
yapacaklardı. 

(Vatanm ıatırahı) manzumesini 
okurken bunmlarmı ~tukur 

Hugünkü progradl 
15TANBUL: . s tır 

18,30 Plak neşriyatı, 19,20 N~n 11 : 
berlcri, 19,30 Türk musiki ne~ny• '\/., 
(Ekrem, Ruşen, Cevdet Beyler~:.,,.... 
chie, Nazan Feridun, Nedime SO" 
lar Ovrik Efendi). 21,20 Ajııns ve 

1
,. 

sa haberleri. 21,30 Radyo orkstra•• jki. 
rafından sigan musikisi ve hafif t11U• 

223 Khz. v ARŞOV A, 1345 m. •o· SP"' 
20,15: PIRlc. (Salon muaikiai .. ) 20~dfoııl•., 

vesaire, 21,12: Senfonik konser (stl.I sıaılt' 
22: Haberler. 22,10: Haberler. 22,20: nJ ro•· 
konserinin de•anu. 3: Föyton. 23,JS: Da 
aikiai. 

823 Kbz. BÜKREŞ, 364 m b•rl,,ı. 
13 - 15 Haberler. 19: Rasathane h• za,ıfı 

19,05: Karıtık konser. 20: Konferaıt.•·5, ~ 
Radyu orlceatrası. 21: Konferans. 21,1 ffabl" 
muaildai konseri. 21 ,45: Mu .. habe. 22: 
ler, 23,30: Ka..bvebane muaikiai . 

230 Kbz. LOKSEMBURG, 1304 "'' rııl! 
HnJ;\nda aüvare.t: 21, Haberler. zı,20ı d,11 

22: Piye.na konseri. 22,35: Hille kon•!t.,.. 
Sent=onik halk konseri. 3,30: Dana plak 

Khz. PRAG, 470 m ...... 
18,40: Prac. 18,50: HabeTler. ıs,SS: JJ..ı" 

habe. 19,0S: Fli.k. - Musahabe, 19,20:.k ffl! 
ca netriyn.t , 19,55: Haberler. 20,10: S 'İi19 
solo 20,30· Opera pli.kları. 2.2: aHberler'• 
Pliık. 23145: Rusça haberler, 

Khz. BRONO, 325 m. ıf1' 
IS.45: Plak - Mu.al.ebe. 19,10: pııJı, ,_-.; 

~nıanc.a oeıriyaL 19,55: Pras. 20,20: S1 
nanın f'Serlerinden. mu•iki. 20,45: Pr ... 
Te.,.anoiU konaer. 22,30: Plü. 23: Pr .. 

Khz. BRA TISLA VA, 298 m. ,,,.-
18.50: Plôk. - Sper. 19,15: Ma-~ 

ri:rat. 19,SS: Praa. 20,10: Taaaoni operal,,... 
piyano refakatile. - Mu•ahabe. 20,45: 
2.J,45: Macarca haberler. 

Kv. MORA VSKA • OSTRA VA, 296 ';-,,lf 
18,10: Praa. 19..ZO: Alına11ca ııetri,..t. 

Prar,. 20,20: BrüDO. 20,45: Pra • • 
545 Khz BUDAPEŞTE t5150 m. • • J3' 
21: Uç hirer perdelik köylü ....,.aL 1)911' 

Rajtv idaresinde opera orkeU:ra•. J-tı 
n•u•ikiai. 

191 IChz. Deatac•landuacfw. ıın -~ 
21,15: 11Lüderitz ~ Bucbt,. i•imll :; _w-

21,45: Dans. 23,: siyui haberler, 23,llc ......-
).,.. . 24: Aana m•aikiai. 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. _ •-" 
21 ,46: N .. eı; ı..fil m•nki. 22, ISı ~ 

i:tonaer. (Max •· SdıiHinaa), 23ı ~~--=-~ 
23,.JOt M•aikili. pro .... m &rUI 24ı K, ~ 
an eMrlermden tİJ'•tro aah.n.&.rit 

175 Kı.z. MOStc:OVA, 1n4 m. Si' 
19,30: Mu ... ı...be. - 0..boh'• .._..n. f1J 

Ecf.,bi,..t. - Mu.aiki ye tapanili neıri79L 
Ecnebi dillerde masalıabe .• 

832 llLiu. MOSKOV A ( .ıaı;,,) 380 m. .._...ı 
19,30: 54e'afon.ik kon•er. 22: Daae • ..--

592 Khz. ViYANA 561 m.: _..lı 
20,55 A•toa DYorak'ın eMrleriad- ~d 

sazlar kon•eri, 23,30 Son laabera.-, llN""' 
Konaerİll devamı, 24,30 Dan• nnıaikiai. 

686 Khz. BELGRA T 437 m.ı .... 
21 Zaırep'ten nakil, 23 Haberler •• • _ .. 

ayarı, 23110 Dan• pliklan, 23.JSO Kah .. .....
m•ıiki•İ. 

.-~Dr. IHSAN SAMI_ ... 
Tifo •• Parattfo Aıuı 

Tifo ve Pıratifo bıstılıklanna ruıulın•· 
mak için ıcsiri çok kıt'! ınuıfiyed pek 
emin bir aşıdır. her eczıne ve !!:eza de· 

polarında bulunur. ' l 562İ 
3943 

•tll\y~ı 
Amn umcleai "MILUYET" tir. 

-:i:°BONE ÜCRETLERi: 
Türkiy• lçia Hal'ic içi• 

L IC. L IC. 
3 aylalı.•.••••• 4 - a-
l ........... 790 14-

IZ " ...... .,14- Zl-

Gelan eYrak pri Terilmea.- Mld.~ 
a cçen niUbalar 10 kurUfblr..- Cuete .e 
matbaaya ait itler içia micliri~ ....,... 
caat edilir. Gaaetıamia ll1ıdan. mea'aliyr 
tial luı&al •tmn. 

ken ve tol locadaki teyzesine ..,... 
tan çocuklar ••• 

(Milii feliket) 'iirini; yanmd .. 
ki arkadatınm eteğini çeke çek-1 
Ye çipediii uıkızı aoma kediıU
de biraz çifnemek için saklamall" 
m ipret ede ede okuyan çocuk• 
lar .•• 

Y afllllm bükiimeti mübec:celr 
mizl 

Varolııun vali pepmnı! 
Vatan bizim canımız feda ohull 

kannmz ! Gömlek isteriz 1 Don iıtr 
riz ! diye haykıran çocuklar_, 

Zaferden zafere koUfUJ'Oraz 1 
Diye baiırtılan tehit çocukları.-o 
yalanı dojnı, doğruyu ,..ı.o 

gösteren monoloğlar. 
Karayı ak, akı kara ıöatereO 

sahneler ... Bütün bunlara cumalar" 
ca geçit resnıi yapbrddar. Btitübl 
bu programları idare heyetleri kut" 
du. Çünkü onlar-ülareci idiler. 

Genç muallimlerin tert:p etti~· 
!eri programlar hep ceri çeYrilt' 
yordu. Bunun içindi ki clarülitam!_ı:_ 
Hanefi Sultan ilkmektebinin m....
limleri p!'O(fl'IUDiuanmn bir madd .. 
ıini gizli tutmutlardı. 

Sıra bunlara gelince; halk, bele
diye ıinemumın salonunu, local.;i. 
nnı tıka bua doldurdu. Çünkü 

<BitmJl) 
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ff1:L'E~ 
Saygı ve kaygu 

YALOVADAN 

• 
E H I\ H ABER Lf E R İ 

rl Yalovada bir otelde oturduk ki; 
llVCfrında - yok ama - tahtakurusu 

!~z.te öteki odadan iııitiliyor. De
lf'.l Yandaki yahut üstteki müııteri
~ ayak gürültüsü ve horlaması 

.rıtta zihninden geçe< ııamatayı işi
!·~·oruz.. Bö!mr.ler; bu kadar hassas 
"ir otelde oturanların, hele ekseri
İi istirahat ve tedavi için gelmiş o
lfrıa Yolcuların hal ve hareketleri
rıj otele ve otel sakinlerine uydur
llıaıı lazım değ 'l mid İT? 

Kaldı ki; bütün Avnıpacla otel
lerde ses etmek kendiliğinden ya
lakttr, oturanların hasta veya sağ 
olduğuna bakmadan. Ama bizde 
flloQJeıef Mr otel adabı teessüs et
ltıiş değlltJ:r. Ben bu sahrlan bi
ıi,,.. baslıca bir kusurumuzu hergün 
llÖre gÖre nihayet yazmaya mecbur 
0ldum. 

EKONOMi 

Lastik ayyakkabı 
mı deri ayakkabı mı 
Lastikçiler kullandıkları 
malların ancak yüzde 

13 ünün hariçten 
1reldiğini söylüyorlar 
Lastik a'Yaıkkabı - Deri ayak

kabı rekabeti meselesini memlekeıt 
menfaatlerine uygun bir ~ide 
halletmek için bir müddet'tenberi 
tetkikat yapmakıta olan ıtıicaret o
dası .komiısyonu tetkikatınm son 
safllıasını yapmaktadır. 

Komisyon pazar günü ayaık
kabıczlar cemiyetine gidecek ve 
son defa ayakka&cılan da dinledik 
ten sonra oda meclisine lkıtisat 
vekaletine verilecek raporu 'tevıd~ 
edecektir. 

Y alovada kaldığım bir aya yakın 
"1iiddet zarfında gelen ve giden 
Yolcuların, komşusunun istirahati
,.: düsürrmemek itibarile gösterdik
leri ~aygısrzlık ve kaygusuzluk 
ltıedeni hislerimi son derece hırpa- SanaY'i müfettişi Daniş, oda 
1--' • B · ld idare 'heyeti azasından Rıfkı ve o-"''" ve beni nevmit etti. ır ot.e e 
oturmak, kimseye hürmet etme- da tetlci'kat şubesi müdürü Hakkı 
ltıek, etrafı bof görmek demek ol- Nezi'lıi Beylerden mürekkep olan 
ltıadığını biılenlere pek az rast gel- tromisyonun yaptığı tetkikat üze
rlirrı. V alna insan oturduğu odayı rine bu husustaki kanaat tebellür 
Ve yathğı yatağı kiralamlfhr a- etmişıtir. 
'ıa civannın istirahat ve ııükiinunuı Mevcut kanaate göre yeni ko-
beraber sahn almış değildir. Bir nulan vergiden sonra lastilk fabri-
0telin odasını kiralayan bunun be- kalarının altı kauçuk üstü bez a
rlelini paras..~e bir otelin sükiinunu yal<!kabı yapmalarına imkan gö
bozanlar da bunu medeni terbiyui- rülememek'tetHr. Lastiik fabr~ka • 
le öder. Herff!eyden evvel 1ikiiyete lan koisyona bir muhtıra vererek 
"1ecbururz ki; bizde aileler otellere ayakkabıcılar ıtarafınd'an ileri sü
kiiçük yaşta çocuklarile geliyorlar. rülen iddiaların hakikaıte uygun 

- Elendim, ne yapsın? çocuğu- olmadığını iddia etmişlerdir. 
ııu sokağa atamaz ya! Lastilk fabrikıalarırun verdiği 

malumata göre, lastik sanayiile 
Doğnı lal. Lak"n eğer çocuğunu meş.gul olan 11 fabrikada 2000 

Bushırmasını bilmez ve onu evde bı 
amele çalışmaktadır. Bu fabriıkarahacak kimsesi de olmazsa böyle 

Yerlere gelmez. ların duruşu bu kadar ameleyi a-
Geçen gece üstümdeki odada bir çıkta brralkaca.kJtır. 

haygusuz kadının iki iiç yaşında • Lastiık fabrikalan las11ik ayak
hi çocuğu karyoladan düştü. Çocu- kabrların sıhhate muzir olduğu 
ğıın sukuhınu ve müteakıben ler- . iddiasını da en medeni memleket
Yadı leganını işittim. Yarım traal- !erin bu ayaklkabılan kullandığı
ten lazal süren haykırma kimin gö- ru öne sürerek - reddet~tedir-
zünde uyku bırakh. !er. 

Otele inmeSini bir şıklık sanan Kauçuk altlı ayakkabılann 
İnceli kalınlı birtakun hanımlar da mevaddı iptidai'ye&inin aııcak yüz.. 
vakitli vakitsiz odal.arında piyasa de 13,5 ğunun hariçten gelıdiğfo.i, 
ederlerken ayaklarındaki topuklu müte'bakisinin tamamİlle yerli ma
iskarpinlerle döfemeyi çekiçleclikk lr olduğunu hildfren last& fabri
rinin bilmem larkıncla mıdırlar? krı:lan şu yerli maddeleri kullan-

Bir istirahat ve tedavi müessese- d:rklarını defterlerile göst'ermekte -
sini eğlence yeri addedecek beti- dirler : 
mest halde clişili erkekli gelen say- Senede 100.000 metre yerli 
81srz~ar da var. Otel herşeyclen ev- bez, 50 - 60 bin kilo yerli triko
vel odalannı doldurmayı düşündü- hj, 700.000 metre yerli şerit ve 
iü için böylelerinin asıl müııterileri bağ, 20 bin ıdngal sandığı, 4 bin 
nin huzurunu kaçıracağmı · düşün- ıton kömür, 500 bin kutu. 
müyor ve düsünemi~or. Bunların Gümrük istatistiklerine göre, 
~ • ' memlekette lastik sanay>ii kunıl-
rınde gürültü etmeyi tuhaflık ad- madan evvel memleke'te bir mil. 

deden biçareler de var; sesiz lal 
yon liralık altı kauçuk ayaı&:abı 

etmesini bilmiyen sallapatiler de! , giriıyordu. Bugün getirilen ham 
Y alovadaki bir aylık ikametim buçuk için harice verilen para 

~ında bir çok mü,ahedeler Je ancak 30 - 40 bin liradır. 
bııiımdum. Daha dört senelik bir 9 EylOI panayırına rağbet 
ıtıüeasese de hatta tesadüf edilme- fzmir 9 eylul beynehn.ilel 
•i gayri tabii olacak noktalar gör- pana:fınna karışı şehrimiz sanayi. 
düm. Lfzk:'n bu otellerdeki gürültü cileri arasında bWyülk bir rağbet 
ıtıeselesini oranın en esaslı derdi o- ve alaka vardır. İstanbul yerli 
larak bu sütunlarda halkın ve kap- mallar sergisine İftiriik etmit o
lıca/arın menfaati namına lüzumlu lan bütün •sanayiciler parnoyıra iş-
ırörüyonım... tirak etmektedirler. 

Ahııap otellerin ııeJi binal'.znm de Serginin İstanbul mümessili 
ii~tirmek kabil olmaJıiına göre Halda Nezihi Beyle birlikte sana
evvel'a hastaların ve daimi müşte- yi umum müdürü Recai Bey de 
rilerin yathklcın adalan altlü üstlü bizzat sergi işlerile alaka 1ıe meş-
l>ir kısım olarak ayırmalı ve ora- gul olma'ktadır. 
l'n geçf.ci,gürültülü ve çocuklu mü1 Panayıra §ehrimizdeki çimen
terıi olmamalı; yerlere mutlaka ha- to ve lastik fabrikaları grup ha
lı koyup ayak sesini kemıeli; kari- !inde i!'l'irak etmektedirler. 
dorlara gürültü etmenin ayıp ol- Tiftik ipliği 
dırğuna dair yazılar yazmalı; gece- Tiftik cemiyeti Türk tifıt&le-
ce saat ondan sabah dokuza ka- riınden yapılmıt ipliklerin sanayi
dar ve gündüz birden bese kadar de ne derece :ku1larutlı ollduğunu 
İstirahat zamanı olduğu~u tesb-it göstermek ve umumi rağbeti art. 
edip bunu çıngırakla ihbar etmeli tırmak için lngiiterede 32 numa
Ve herne bahasına olursa oların gü. raya kadar tiftik ipliği yaptır-
J'Ültü eden mü•teriyı" ya sükiita ya- .... 
I._ T Dll,.-.r. 
"Ut otelden çıkıp gilmeye icbar et-

Bu ipliklerden istenen yerlere 
meli. Belki. o zaman otel bir istira-· nümuneler gönderilmekıtedir. 
lıat yeri olur, yoksa?! 

FELEK 

Kadastro meslek mek
tebinin kabul feraiti 

b Kadastro meslek mektebinden 
u sene 38 efendi mezun olm°' -

lllJo. Bunlardan 24 ü tafra.dan ge -
!e~ tapu memurlarw11. Tafradan 
1ftirak eden memurlar vazifeleri 
h~ınn dönmü~lerdir. Mektebe bu 
•ene d ,,. ~ ,,;,,ndi aJınacaktır. Mek 
lebe gir ~- çin orta mektep me . 
:ı:ıuıu olmak sartlır. Kayıt mua.me
lesı; l e)"lüı!d ~ !;aşlıyacaktır. 

Memleketimizde henüz bu nu
maralarda ipli<k yaprlmadığmclan 
bu iplikler.in lngiherede yaptırıl
ması zarureti 1haeıl olmuştur. 

Marsilyaya göndaritecek 
gençler 

Marsilya Ticaret Odası ifıeıııa
bma F ransaoda yiikıseık ticaret tah
sili yapmak için Ticaret Odasın
da yapılan imtilhanlara girmiş o
lan beş gencin dün de ş.iiahi tmti
hanlan yapılmıştır. 

imtihanların netice:si yarın 
anlaşılacaktır. 

Küçük sıhhat mennrııarı: mektebin.den bu ~ene 4ü hanım ve 14ü er
kek olmak üzere 18 talebe mezun olmuştur. Re:mimiz mektepten bu 
sene mezun ol.an efendlierle muall imleııin göstermektedir. 

Rekabet yüzünden 
Bir cinayet oldu 

Çenberlitaşta bir küfeci 
rakibini dört el 

tabanca atarak yere serdi 
Dün akşam Çembe.,lita-şta 

bir cinayet olmuş, Piton isminde 
Siirtli bir Erme-
ni Kami1l ismiı- ---..-~-... 

ıde bir Amavuıt' [ ~ öldürmüştür. ' . 
Ciina:yetin e c;:- • 

bebi bir rekabt 
meselesidir. Gr - '· 
rek Kamil, gere ~ 
Piıton Çember! ' , 
taşıta iköflteci' ' 
yapmaktadıı lar. 

Arnawt .Kam. 
ötedenberi Pitoına Katil Piton 
çok mü§teri giit-
Die5inden müteesair olma1rta ve 
Pitonu: 

- Ben sana bura·da köfteci
lik yaptırmam, gebertirim, temiz
lerim seni. Diye tehıdiıt etmekte
dir. 

Dün akşam da ayni şekilde teh
dide başiamIJ, ve bir ara·lı!k bı
çağmı çekip Pitonun üzerine hü
cum etmiştir. 

Bu vaziyette Piıton hamil ol

duğu tabancayı çıkarml'§, Kami
·lin ·Üzerine boşaltmıştır. 

Çıkan dört kuqundan lkıisi 
Kamile iaahetle öldürmü'§'tür. Pi
ton dün adliyeye teslim edilmiş 
·İkinci sulh ceza hakimi Salalhaıt: 
tin Bey tarafından tev1<i'f edilmiş
tir. Tahkikata nöbetçi müdd'eiu
mumİai Kamil Bey variyet etmiş
tir. 

Hava raporu 
1ST A:NBUL, 2 (A.A.) - Sı

frr derecei hararete ft deniz sevi
yesine im:lirilmiş barometre bu aa 
hah: 

Şaat 7 de 754,5, 14 te 754. 
Derecei hararet 7 de 23,5, 14 tc 
27,5. Azami derecei bararet 28, 
asgari derecei hararet 21. 

Rüqar yıldızdan esmiştir. 
Azami aüra.t'i saniyede 9 metreye 
çılknuıtır. 

Harbiye mektebinin - - " . yuzuncu senesı 
Zafer ve Tayyare bayramına 

müsadif 30 ağıntos perfeDJbe gü
nü Harbiye mektebinin 100 üncü 
yıldönümü lrutlulanacaktır. Bu mü 
nasebetle mektepte mua.zazm me
rasim yapılacaktır. 

Rus tayyareleri 
Paazar veya paz•rtesi 
şehrimize gelecekler 
Sovyet tayyarelerinden mürek 

kep bir filonun, tayyarecilerimi . 
zin ziyaretlerini iade etmek Üzere 
memleketimize geleceklerini ha -
her vermiştik 

Dost tayyarecilerin pazar veya 
pazartesi günü gelmele; ~ beklen • 
mektedir. Tayyare cemiyeti, kar. 
şılama programı hazırlığına başla 
mıştır. 

BELEDiYEDE 

Havagazı torularının gaçtigi 
yollardaki çukurlar 

Havagazı borularının geçtiği 
yollarda lağım ve çukur açtıran • 
!ar ekseriya şirkete haber verme . 
mekte ve bmulan rahnedar ede -
rek tehlikeli vaziyetler ihdas et -
mektedirler. Havaga.zı: borularının 
geçtiti yollarda bir yer kazıldığı 
zaman hehemahal fİl"kete habeı 
verilmesi lüzumu kaymakamlıkla
ra bildirilmitlir· 

Şehir tiyatrosu 
Önümüzdeki mevsim başlangı

cından itibaren Şehir tiyatrosu i
kiye ayrılacak ve bir kısmı F ran -
11z tiyatrosunda çalıpcaktır. 

Operet ve musikili komedilere 
gösterilen rağbet nazarı itibara a
lmarak,Fransız tiyatrosunda dai • 
mi tekilde operet oynanacak, bu 
günkü tiyatııoda da temsillere de -
vam edliecektr. 

Adalarda çiçek savaşı 
Adaları giizelleı;tirme cemiyeti 

nin tertip ettiği çiçek sıwa'ı ve bu 
ket muharebesi bugün saat altıda 
yapılacaktır. Bu savaşın çok eğlen 
oeli olması için cemiyet tarafından 
)izungelen bütün tetbirler alınmış 
tır. 

Açık ifportalırda mvyvı 
Son zamanllll"da esnafın hemen 

umumiyetle yrka.nmadan yenecek 
meyveleri açık itportalarda sat -
tıkları görülmektedir, Belediye ni 
zamatına muhalif olan bu hareke
ti men için kayoıakanılddara bir ta 
mim yapılmıştır. Umumi srhhata 
çok muzır olan bu halle ka.t'i su • 
rette mücadele edilecek ve satı • 
lan maddeler denize dökülerek sa 
bipleri tiddetle cezalanıdmlacak • 
hr. 

------·~ ......... ~---~--------~~-,~·--

Euvelki günden itibaren kadınları çal(fhrma yurdunun faaliyetine ni
hayet verilmiştin Resmimiz. yırrt binasını göstermektedir 

VILA.YETTE 

Yeni vergilerin 
Tatbikini tetkik 
Varidat Umum müdürü 

Rüştü B. şehrimize 
geldi ve faaliyete başladı 

Maliye Vekaleti varidat umum 
'idürü Rüftü Bey, Ankara.dan 
.ıı-imize gelmittir• Rüftü Bey düıı 

Öğleden sonra lstanhul tahakkuk 
ve tahsil müdürlerini ziyaret e -
derek Talat ve Ali Rıza Beyle, le 
vergi tahakkuk ve tahsil işleri hak 
ikında görüşmüştür. Varidat umum 
müdürü şehrimizde bir müddet ka. 
!arak vergi işlerile meşgul olacak 
tır. 

Un koınisyonu dün de toplan
mıştır. Fınncı ve fahrikacılarm 
un nevileri hakkındaki itirazları
m tetkik ile meşgul olmuştur. Va 
ridat umum müdürü Rüttü Bey de 
bu mesele üzerinde tetkikat yap -
makta.dır. Komisyon pazar gümi 
tekrar toplanacaktır. 

lstanbul tahsil müdürlüğü her 
ay vasati b.ir hesapla lstanbullu
lardan 700 bin liıa kadar bir pa -
ra tahsil ederdi. Temmuz ayında 
tam 1,225,000 liralık bir vergi talı 
sil edilmiştir. 

MAARİFTE 

Elektro - Mekanik şubesi 
Yüksek Mübeıııdi~ Mektebinde 

yeni .ihdas edilen eleıktro • meka
nik tubesi için yeni, büyük bir bi
na yapılmaktadır. Bu şubeye lüzu 
mu olan levazım ve makineler de 
yakında Avrupadan getirtilecek -
tir. Bu dres senesinde açılacak o -
lan bu şubenin dersleri ınaza.riden 
ziyade ameli olacaktır. 

Liselerde muallimlik etmek 
istiyenlerin imtihanı 

Bu sene liseleııin ve orta mek -
teplerin muallim kadrosu geçen 
senelere naazran daha dardır. 
Yüksek metkepler mezunlarından 
liselerde muallim olmak isteyen • 
!erin imtihaınlarma yakında Oni -
ver.sitede başlanacaktır. imtihan -
!ara Üniversiteden bundan on se
ne evvelki tarihlerde mezun olan
ları gıinnektedir. E~asen on sene
denheri üniver&.iteden mezun olan 
)ar imtihansız muallim olmaktadır 
lar. Liselerde muallim olmalı: için 
müracaat edenler pek çoktur. 

Kayıt ve kabul 
Lise ve orta mekteplerde bu 

del'S 11enesi için kayıt ve kabul mu
ame)eşine bu ayın 20 sinde başla
nacaktır. Hazırlıklara baflanmıt • 
tır. 

Eski kayıt defterleri 
cifti eniyor 

Tapu idaresindeki mahzenler• 
de mevcut bim mütec.a.viz eski ka
yıt defterlerinin artık ele alınmı • 
yacak derecede yıprarulığı görül • 
müs, bunların ciltlenmesi. için ta • 
pu ~e kaodastro umum müdürlüğün 
den tahs.isat gönderilmittir. 
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Gl&niifi;.,.I 
Hindenburg! 

Almanyanın asil ve kahraman 
evladı Hindenburg dün sabah ha
yata gözlerini kapadı. 87 yaşında 
ölen bu büyük askerin ve büyük 
devlet adamının hatırası önünde 
hürmetle eğÜmeği bir vazife bili
rh. Daima şerefle dolu hayalı onu 
biz Türklere o kadar yaklaştırmı1 
ve o kadar sevdirmişti ki büyük 
Hindenburgu biz en yakın dostla 
rımızdan telakki ederdik. Tannen 
berg kahramanına, Sakarya, Dum 
lupınar kahramanlannın muhab • 
betini anlatmak liizımJır. Çünkü 
hepsi vatanlan için canla b~la 
çalıpn!flar ve ayni zafer kaynağı
nın ateşinden aşk ve kuvvet al.mış 
larJır. 

Ne garip tesadüftür ki, bu bü • 
yük a<ker, Almanyada seferber • 
lik ilanımn yirminci yıldöniimün • 
de ölmüş, ve bundan yirmi sene cıı 
vel kumandası altında çarpışır • 
ken vatan için can veren Alman 
evliillannın yanına yirmi se,.e son 
ra ayni günde iltihak etmiştir. 

Gönül çok ar.zu ederdi ki bugün 
Almanyacla yapılan selerberl'k yıl 
dönümü merasiminde ihtiyar Jen .~ 
ral yirmi sene evvel kumanda et
tiği askerlerin evlatlanna ayni şe
kilde kumanda etsin .• 

Fakat ömrü vefa etmedi, ve Ber 
lin sokaklannda halk Alman bay
rağını selamlarken ve alkışlarken 
bayrakların yarııya ineceği haberi 
geldi. 

Hindenburg ta on dokuz yaşın 
dan beri hayatını harp meydanla
nnda geçirmif bir askerdi, 1871 
Alman, Fransız harbine müliizim 
olarak iştirak etmiş ve çarpışmııı -
h, ancak 1911 den 1914 e kadar 
ulak bir istirahat devresi geçirdik 
ten sonra umumi harple beraber 
tekrar harp sahasına çıktı. 

Tanenberg, Mazurka bataklık• 
lan harbi en büyük bir kahraman 
lık ve zafer şahnamesidir. 

Hind'enbur,g Mker olmaktan 
başka aynca kuvvetli bir devlet 
adamı idi. Onun kendisine celbet• 
tiği hürmet ve itibar, müdebbfra • 
ne idaresi, müfrit bazı hareketle • 
rin önüne geçiyordu. Almanya • 
nın üzerinde her ihtirasın fevkin
de daima "büyük Almanya ülkü
ııü" için çalışıyordu. V elatının A( 
manyanın şekli idaresi, dahili ve 
harici münasebetleri üierinde bü· 
yük bir tesir vücude getirmesi ıuı 
bir ihtimal dahilinde değildir. 
Çünkü Hindenburg'un şahsiyeti. 
Almanyada bir takım hareketle • 
rin üzerine senelerin verdiğ teCTÜI 
be, zaferlerin temin ettiği itibar. 
ve ferelle lruvvetli bir baskı teııirİ• 
ni yapıyordu. 

ihtiyar Mareşalin ölümile '.Al • 
rrMIJlya büyük bir kuvvetini..kaybef 
ti. Fakdt tarih onun daima temiz 
kalmıf hayatım her zamcın altıri 
yazı ile yazacaktır. Ve onım hey
keli Alman milletine bir fi!rel V'e 
fazilet nümurreııi vazifesini göre • 
cektir. 

Hindenburg Ağusttnta başku • 
mandan oldu. 

'Ağastosta T anenberg harbini 
kazandı •• 
"Ağustos" latince zafere aliimet 

tir. 
Fakat ne yazık ki Ağustoııta öl

'dü. 
Mümtaz FAi~ 

POLiSTE 

Terfi edan komiserler 
Emniyet ikinci tube müdürlü • 

ğü komiserlerinden Alişan ve Mali 
mut Beyler birer derece terfi et ~ 
mitlerdi11. 

Elektrik şirketinde yangın 
b,llf langıcı 

Evvelki gece elektriık tirketinin 
bulunduğu metrohanı bir yangın 
tehlikesi atlatnuftır. 

Hanm birinci ikat pencere1enne 
güneı için konulan tentelerden M 
rine ikinci kattan atılan bir si·ga
rarun iııabetile tente ateş almıt 
ve yanmağa baılamrştır. 

Derhal haberdar edilen 
Beyoğlu itfaiyesi aıt~in s.İra• 
yetine meydan vermeden söndür · 
müftiir. 

Denizden bir kadın cesedi 
çıkarıldı 

Dün 11aibah saat dokuz buçukt:ı 
Bebek vapur iskelesi yanında de • 
nizin dibinde bir kadın cesedi gO
rülmüstür. Cesedi görenler keyıi • 
yetten' Arnavutköy. poliıs. merke
zini habel'dar etmı,le. ıdtr. Ceset 
denizden çıkarılınca 45 yaşında 
tahmin edilen bir kadın olduğu 
anlaşılmıştır. Üzerinde hüviyetini 
isbata yarayacak bir vesika yok -
tur. Bu yüzden hüviyeti henüz tea 
bit ewlememittir. 



.tlazizde tren düdüğü 
~atıhelcir hattı. ;ı;·7 S kilometreye ka-
1 ıeldi, istasyon binaları inşa ediliyor 
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Faiz yüzünden 
Bir adam balta ile feci 

surette öldiirüldü 
AYDIN, (Milliyet) - Dün Or- . 

taklar i-staııyonunda feci bir cinayet 
oldu, ve Sükrü isminde ıbir köylü 
genci eski tapu başkatibi Süley-

Uzunyayla at sergisi 
••••••• 1 

Hükumetin hayvan ırkını ıslahında aldı-
ğı tedbirler müsbet neticeler gösteriyor 

5 

1 
Sökede sıcaklar 

• J man efendiyi başına balta vura-

! 
rak ağır surette yaraladı. Y a,ralı 
Aydıne gelirken yolda trende öl-

SöKE, (Milliyet) - Oç günden
beri Sökede şimdiye kadar misli. 
görülmemi~ sıcaklar hüküm sür. 
mektedir. Bu cihetten memurin 
çalı~nıa satleri sabah altıilan on. 
dörde kadar kabul olunmak mec
buriyetini göstermiştir. Dünkü güıı 
sıcaklık göldgede ( 42) idi· Buna 
tahammül edemeyip bayılan ve 
dükkanını kapayip banyolara ko· 

~ Oiyanbekirde sur haricin de yeni binalaJ' - , 

~el iZ, (Milliyet) - iki se- j cu kısım Diyarıbdrirde yapılacak 
M.a.Iatyadan Fırat istaa - olan istMyon binalarile beTaber ha 

.kadar gelen Fevz.İpafa - Di zir-anda ihale edilmittir. Diyarıbe 
\ij hattı bu ;~ondan 345 kİi1 istasyonu Malatya ietuyonu -
~ ve Eliizizıe yimıi nun ayni teklinde yapılacaktır. Is 

ınesafedeki yolçatı ista.s tasyon binalarının İnfa.Sma batla-
. L ~ - yolcu kabul et- ~ır. 
lii ~l~. Şimdi He tren dü . F evzip~ • Di:ranbeklr hattı 
~ ~ ötm~ ·batlunıştır. Diyarıbekire 75 kilometre mesafe 
~ılan yoU.U,n takviyil$i bit ye kadar gelmiştir. Tren hattının 
lonra. Eliz.izden de yoku 935 senesi kanunuevvelinde Oiya 
tdilecekti:r. y olç.atı istasyo- nbekire varacağı tahmin edilmek 

~~İtibaren kısım kamı mü. tedir. Eliizize kadar gelen tren ar-
tl~ıine ihale edilmiJtir. Bu t~ ~ütün ~vilayetim~ y~lcula.. 

' ~ te&viyei türaıbiye ve ra:y n ~ın tam bir yolcu ve tnt.nsıt mer. 
~ı İ.flerinde faaliyetle de. kezı olacaktır. Y ahın kışın Erganı 
oj,.,._ ktad M--•--· ele ma.denile Eli.ziz arasında bulu -
-.uıa · ır ....... v na • i ~r:L'- __ ;A7 · · kil et nan Deve boynu dağını geçmek 

ı ~-uuıce .,... ıncı om k .. kül . ümkü' .. 1 
t 

· • tü~ L• __ _. ço mut ve gayrım n o -
~ r eavryeı ra1>1ye ......... d - d kı · · 1 1 
'111 h' . . . . ugun an ş nıevsımı yo cu an -
~ltıniftir. ~~madem~ nm Mardin yolu ile lstanbula git 

"ıl'I 9~ sıenesı ımaııı?'1a ik meleri bir müddet daha devam e-
, U 1 ~r. 430 uncu kilomet decektir. Tren bir sene sonra Eri -
~ ~ İnci kilometre arasında- gani madenine kadar geldiği tak -
İdi~ _kxsım g~ ~ müte • dirde ,bu mahzur da kalka'Calctır. 
d '1-ı ihale edilmiflu:. Bu yo • Diyarıbekirde istasyon bina -

;ı. tes?iyei türabiyesıi bitmek )arı Urfa kapısı surlan haricinde 
h.tıı, ~. 26 mc.ı kısmın nihayeti ki bof &alıaya ve gayet güzel bir 

Osmaniyesine beş kilo • mevkie yapılacaktll\ İstasyon bi • 
\1 lllesafededir. 445 mci kilo- naları yapı.l .. ıktan sonra halk ya· 
;ttı"1 Diyarrbekire kadar o - vat yava.f sur harcine çrkmağa b~ 
'l, 28, 29 uncu kısımlaı:ıın da - lıyaca:ktır. Zaten vali konağı, aske 

ı.!l!çen sene mihver kazıkları ça- ri mahfe!, Nafia daires:i, Mürki -
,;ıı,, nİaa·n ayında 27, 28 inci kı ra.t fabrikası, lise ve sanatlar mek 
', b\' ınüteahhidine ihale edilmiş tehi ve daha birçok müesseseler 

Yarıhekire kadar olan 29 un sur haricinde yaptmlınıştır. 

Yeşil Çankırıda • 
ımar 

~~ P!anla başlan;;k.·Üzredir. Ancak Be 
~diye evvela alacaklarını tahsil edecek 

~-
c~~~ . . . 

Ç '>tela genİ§letilecek rJe parke ile 

~llıi:N~IRI, (Milliye~) -. Şeh
~r. n birçok meıdeni ilıtıyaçla.rı 
'~ ~ına gelen sualleri sor
ltı~ı 1~ çalışkan belediye reiei
l~İ:e torUştüm. Bana şunları söy-

" lı~. 5;j' ~ehir çok bakıma muhtaç· 
t~ Y" bin liralık bütçenin n!~a
'lttıı, llzt!e 35 ni masraflara, diger 
~ 

11
h.JJ. da. şehir işleri için ayırdık. 

~~ · Y"' ka!.mıyor değil, bununla , ı~ er Yapılabilir. 
~lııi':l .. Yıl programda yap-abi~ece-
1\ıQ 0 ı:ı sıradaki işler elekt~ te-
"'-· l'ııııı .,_ ı· . -'-' 
~.'.'Ilı\ ~"ma ı, ı11taı;yon cauue· 
ıliııbaı~a.r<ke ile <iöşetilmesi, Ab· 
~ılatı qo; Bey mahallesine başla • 
ı~a)·l,5 kilometre kadar şosenin 
)~rle~ "e çak lazım olan bazı 
~ıltıı-a ıı lağımlarının yeniden ya· 
. ~le .ta.miri olacaktır. 

~.~tı ~e~Y'e.ye intihap olunduğum 
~ır ııI· rın tınan için elde eı;aslı 
\ıııi. 7; bulunması lüzumunu duy-

1ıııın11 u plan münakasay• kon-
.o\ r. 

:a~ıa.!~•tos sonlarında yapılmaya 
a~ ~" c~ olan plan esas tutula· 

l:ılly ııı "ela çarşılar ve Abdülhalik 
ilhallesi!e civarı Y enim<:hal· 

döşenecek olan istasyon cadde•i .•• 

le ayni zamanda şehrin 1ıç ma
hallelerinden işe başlıyacağı.z. 

Şehrin temizliğine de bilhassa 
ehemmiyet vereceğiz. 

Su işleri. belediyenin iftiharla 
bahsedeceği bir tesisat halini al
mıştır. Bu su sayes.inde pek çok 
evlerin bahçesinde havuzlar yapıl
mıştır. Şehir ~çinde çeşme adedi 
artmrştır. Birçe<k yangın ruusluk
l<ln kon~uştur. 

Elektri!k tesisatımız fu; ay son
ra >kmal edOlecektıir. Elektriğin 
kilovatından alınmakta olan 25 
kuruşun daha aş·ağı indirileceği 
zannındayım, bu tesisat için on 
bin lira gi:deceğini tahmin ediyo
ruz. 

Tenezzüh trenleri: Ankara.lan 
Çankırıya işli,yen tenezzüh tren
lerile gelen Ankaralılar şehri gör· 
meğe değil, Çankırımızın yeşillik
leri içinde eğlenmeye gelmekte
diıier. 

Fakat iıkamet müddetlerinin az 
. olması dolaymile Çankırının yeşil

lil<lerini ihtiva eden ıve Karaköp· 
rü bahçelerini görmeden dönmeye 
meebur kah;y-0rlar. Yalnız ,jstas -
~~~civa~ .~5eye •Üt mah-

dü. 
Hadisenin -sebep ve cereyanı hak 

kında edindiğim malUnıatı ·bildiri
yorum: ' 

Tapucu Süleyman ef. <leye anı
lan maktul, bir kaç sene evvel i
şinden çıkardmıf ve mahkum da e
dilmişti· Süleyman efendi faizci
likle uğraşırdı ve ağrr faiz almak
la f(>hret ahnıftı. 

Kızılcapınar köyünde kömürcü 
oğlu Mehmet Ali de Süleyman e
fendiden para almıt ve bir çok tes
limat yapmıt, fakat her sene ka
baran borcunu ödeyemeden ölmüt. 
Mehmet Ali ağa öldükten sonra ve
resenin itlerini eline alan büyük 
oğlu Şükrü de Süleyman efendiye 
teslimatta devam etmit mahsul 
fiatlarmm düflllesinden ve bir iki 
sene eyi mahsul alamamasından 
Süleyman efendiyi tatmin edeme
mif. Süleyman efendi de varislere 
intikal eden bahçeleri sattır
mış ve kendisi almıştır. 

Süleyman efendi bahçeleri ele 
geçirdikten sonra Şükrüyü çağır• 
mı~ bahçelerini yine bakınası ve 
alacağı mahsulü kendisine teslim 
etmesini borcunu ödedikten sonra 
bahçeleri yine kendilerine verece
ğini söylemiş. iki senedir bu su
retle bahçelere bakan ve aldığı 
mahsulü Süleyman efen.diye tes
lim eden Şükrü hu sene de ıbahçe
lere bakmış ve imar etmiş, tam 
mahsulünü alacağı bu günlerde 
Süleyman efendiye ·batka birisi 
bahçeleri 3000 liraya alacağını 
söylemiş. Süleyman efendi de dün 
ortaklara gitmif ve lbrahim efendi
nin kahvesine oturarak Şükrüyü 
çağırmı~, bahçeleri başkasına sat· 
bğından teslim etmesini söylemif. 
Şükrü de elindeki baltasını Sü-
leyman efendiye vunnuş yaralamıf 
ve gidip jandaımmmıza teslim ol
muştur. 

S<iyJendiğine göre bu para 927 
de alınmış aslı 400 lira imif bu 
güne k2.dar bir çok teslimata rağ
men Süleyman efendi bugün bu 
aileden 4000 lira istemekte im:ş. 

Cümhuriyet hiiki'.lmetinin çıkar
dığı mürabaha kanununun ne ka
dar isabetli olduğuna bundan eyi 
bir misal olabilir mi? 

Dikkatsiz ana 
AYDIN, (Milliyet) -Koçarlı 

nahiyesinin ıDede köyün-den Mus
tafa ha!'mana gitmif, karısı Hava 
çocuğu, 1,5 yaşında Hüseyni Sa
lıncağa yatırarak kendisi yatağı
na yatmış, gece Hüseyin ağlamış, 
Hava ka,kmış, süt vermiş, tekrar 
yatıp uyumuş, fakat Hüseyin uyu
mamış, debelenmeğe başlamış ve 
salıncaktan aşağı kaymış, başı da 
salıncağa bağlı ipine takılarak bo
ğulup ötmüştür. 

Sabahleyin yatağından kalkan 
dikkatsiz ana, zavallı yavrusunun ı 
halini görünce bağırmğ başlmış, 
i-htiyar ht:yeti vakayi hükfunete bil
dirmiş ve Cümhuriyet müddeiu
mumisi iş de kast görmediğinden 
yavrunun gömülmesine ruhsat ver
miştir. 

Sökede Belediye intihabıtına 
hazırlık 

SöKE, (Milliyet) - Bir tef· 
rinde yapılacak olan belediye inti
habatı münasebetile Belediye dai
resinde geceli gündüzlü bir çalış- 1 

ma ~öz_e çarpmaktadır: Defterlerin 1 

tanzımı ve yazılması bıtıınek üzere
dir. AğustQs içerisinde def·terler as
kıya konacaktır. 

fel bahçeler ve kahvelerde vakitle
rini ge!.'iri'Yoıılar. 

En iyi yeşilliklerini göstermek 
ma'ksa.clile tatlı çay kenarındaki 
bahçelere giıden dar yol ilci oıto
m<Jbil geçebilecek bir 11ureıtle tev
si ve tanzim edilerek Anıkaralıla
r~ Çankınya gelmekteki gayele
rı tamamile tatmin olunacaktır • 

Rei11 Bey ilavıe etli: 
- Yalnız elLi bin liralık büt

çemizin 25 bin lirasını alacak tes
ıkil etmektedir. Bunu da tabsal et
mek ilk işlerimizden bir:dir.,, 

Pmarbtqt k•:ı:asıntlan bir görüniiı ••• 

PINARBAŞI, '(M!Miıyell) -
Cumhuriyet hükUmetinin çift, ko
fUm hayvanlarına ne kadar e
'lıeınmiyet verdiği yurdun dört ta· 

vanlan tasnif ile uğraşmaktulır. 
HUkfunetçe 4öarfodunan .gayre

tin tamam1le müsmi.r olma-sı .için 
da'ha ilri ehemmiyetli meselenin 
halli lazım gelmelotedir. 

·Bunlardan birincia; Nonyo-s ır· 
lkı ewafmı tamamile td>arüz etti
rebilmek için hayvan bakımına 
~Ikın sıkı bir şeıkilıde riayet et
mesi ve h«rvanlan iyi beseleme
leri liznndır. 

En az sekiz kilo arpa yu'laf 
yemesi lazım gelen bu hayvanlara 
köylüler tarafından bazı yerlerde 

. ottan başka bir gtda verilmediği 
ıde görülmektedir. Halbuki Uzun-
yaylamn odan: kafi gıdayi haiz 
olmad'ığmdan bu yetişen taylar 
matlup evsafı tamamile temin e-
ıdememekıte!dir. 

!ikincisi: Gıda meselesi halkın 

Se · ; • ._ __ • Val' N-~-i Bey . maişet seviyesi iJe de yakından a-
rgı açt ... rRen. ı ~·· • l"-ad u • d · 

kolordu kumandam Ali Hikmet Pf. ....... ar o ... ugun an trema~ı su-

rafmda zaman zaman yapılan ser
gi ve at koşuları ile bir kat daha 
göze çarpmaktadu" 

İklimin ve muMtin müsaade 
cl:tiğ1 yerlerde imkan ve şeraitin 
azamiei temin edil~k suretile 
gösterilen bu müzaheretiın çok 
yerinde olduğu da aşikardır. Bu 
cümleden olaraık (Uzun yayla) 
at cinsinin ıslahı için bu yayla i
çinde vücuda getirilen depolar ile 
Sıfııt i3,tasyonlarmın halka temin 
ettiği maddi ve manevi faydalar 
t;.fsil edilecek bir dereceyi de bw-

yunun kanallar açmak 'Suretile a-
' razinin irva ve iska edilmesi ve 

-sun'i çayırlıklar ihda-s olunarak 
ıhayvanatın daha iyi bir tekilde 
beslenmesi lii.zım gelmektedir. 

Bu işler ile yakından uğyaşan 
bayltar mü1dürü F ahrettin Bey 
hayvan ·bakımının ne gibi şeraite 

· bağ<h olduğunu halka izah ettiği 
giıbi da1mi 'Surette pınar başında 
oturmakta bulunan mütehassıs 
baytar Ferit Bey dahi hükUmetin 
beklediği faydaları tahaldculı: et • 
tinnek için bilgil'i bir şekilde gay
ret sarf etmektedir. 

şan esnaf olmuştur. Bugün daha 
sabahtan derecei hararet 36 dır. 

Hububat piyasası 
yükseliyor 

ADANA, 2 (A.A.) - Buğday
dan maada diğer hububat piyasası 
gittikçe yil"kselmelktedir. On gün 
~eiisioe kadar alıtmış par~t:la_n 
muamele gören arpa 88 • SG, yulaf 
95 - 98 paraya satrlma'ktadır. 

Buğday piyasa'Sında banka fia
tı sabittir. Kıbna cinsinin kilosu 
en fazla 3, yerli cinslerinki 2, 75 
kuruş.tur. 

Ziraat ·Banlca'Sı şıimdi>ye kadar 
t~hminen 10 milyon kilo buğda'Y 
şatın almrftır. ' 

Pamuk pİyasaeın.da da iki üç 
gündenberi bir hareket görülmek
tedir. Evvelki gün boıısamı:zıda 
32,5 kuruştan pamuk satışı yapıl· 
mıştır. Stoku pek az bulunan mı
sır pamnkılan da 34 • 35 kuruş a.> 
ra-smdadır. 

lspartanın imarı 
ISPARTA, 2 (A.A.) - Cum

huriyetin ikinci on yılında tahak~ 
lruk ettirilmek üzere l'spartanm 
imarı hakkında bir program tan
zim edilmiştir. 

Programın başında fenni mez. 
baha ite umumi hela inşaatının İk• 
mali bulunmaktadır. 

Tiftik piyasası 
YOZGAT, 2 (A.A.) - Yeni 

ıti"ı:Fti!k mahsulü vasati elli kuruştan 
satılmaktadır. Mahsulün yüzde 75 
i satılmıştır. 

Köy mektepleri 
YOZGAT, 2 (A.A.) - Alt

mış beş köyde inşasmıa haşlanan 
!köy mekteplerinin intaatı ilerle
mektedir. 

Adana T orosspor takımı 
AD-ANA, 2 (A~.) - İzmir· 

de Altınordu ve K. S. K. takımla-
. rile futbol maçı yapan Torosspor 
takımı dün Adan.aya dönmüş ve 
istasyonda hararetle karşıl~ış -
!ardır . 

muştur. 

Hükumet bilha&sa Nanyos aygı 
rı ile Uzunyayla: tesalüp mahsulü 
taylar için alt, senedenberi mun· 
tazaman temmuz aylarında sergi 
açma<ktaıdır. Bu serginin allıncısı 
1934 senesi temmuz a'YUlın yir
minci günü sureti mahsusada da
vet edilen vali Nazmi Bey , kolor· 
du kumandanı Ali Hikmet Paşa 
ve Kayseri ile mülhaka:tmdan ı::e· 

Turğutlu gençlerinin müsameresi 

len binlerce zev<ıtın huzurunda 
resmen açılmıştır. _ 

Belediye reisi Cevdet Bey zah
met 'ihtiyar edip sergiyi şereflen
dirdiklerinden dolayı teşekkür et
miş, umumi meclis azasından 'A
li Rıza Bey de hayv<'..ncılığın kıy
meti hakkında bir nutuk irat ey
lemiş ve sergi mahaHi gezilmi.şrtir. 

Sergi maılıa.Ui oldukça geniş 
ve etrafı ağaçlar ıile çevriJmiş bir 
saha&. vücuda getirilmiş olup ,jk. 

ramiye kazanan taylar mükafat de
recelerine göre ayrı ayrı mevkile
re yerleştirilmiş idi. 

(Nonyos) ır!kının !bütün evsa
fını üzerinde taşıyan tay ve 'kıs· 
raklardan geçen sene yalnız (250) 
taneŞi sergiye iştirak et:tiği halde 
bu sene 325 tanesi iştirak eıtmi.ş 
ve (98) ·tanesi muvaffakıyet ka
zanmış ve tkazanan hayvanlann 
sa'hiplerine ( 6000) lira mükafaıt 
dağrtı'lmıştır. 

Hükumet ıbu mıntakadaki hay· 
vanatın yalnız Nonyos aygırların
dan istifadesini temin için bu sene 
içinde (540) tane erkek tay iği
diş edilmiştir. 

Sifat istasyonunda (30) Non
yos aygırı i!e bu mevsim içinde 
(1570) kısrağa sun'i ve tabii 51• 

faıt yaptırılmış ve bunla.Nlan 800 
tay elde edilmiş olup bunlar mun
tazam surette kayda geçirilmek
te.:!ir. Ve köylerde haralar müşa
viri dolctor (Çiki) Bey bu hay-

Turgutluda 

TURGUTLU, (Milliyet) -
Dün tahammülün fevkıinıde olan 
sıcakların vücutta yaptığı tesiri 
gi.derecek bir seriın yer ararlren 
Gençlik yurdunun 23 temmuz bay
ramını tes'li't için yaptığı toplan
tıya davet edildik. 

Büyük bir bahçe içinde bulu
nan yurt binasının şanlı ve se
vıi.mli bay...:kla.rınıızla süsleuınıe • 
si rüzgara nazır olan bahçenin 
eldkıtriik ziıyaları içinde parılda
ması herkesin zevkini okşuyor-

du. · · ·ı 1 ek Davetliler adeleri ı e gem • 
te ve tahsis edilen yerlerine otu
rup gençlik bandosunun güzel 
parçalarını dinliyorlardı. 

Yurt azasından ve kıymetli 
gençlerimizden Küçük Niyazi B. 
bu ..ılcşamki toplantının sırf bu
günkü bayramımızı tes'it etmek 
için olduğunu ve davete icabet bu
yuran haziruna yurt namına te
şekkür ettiğini söyledikten sonra 
sözü gençlerden Şükrü Beye bı
raktı. 

Gazi caclJeııi 

,Şüıkrü Bey tam:.-_.oıt devrin· 
den ijanı meşrutiyete k~dar olan 
vekaıyii hülasaten anlattıktan sotı< 
ra Selim efendi meşrutiyeti vıe se 
fa'hal'if.ı izah etmiş ve -son sözü 
de Hammal zade Sabri Beyin oğ
lu Namık Beye bırakmıştır. 

Namıık Bey maarif hakkıncfa 
ve dil mkılabı ve Gazi çocırkılan

nın mesut ve bahtiyar ya~ayışla
ve haya.ta mütekamil bir .surette 
hazırlanmış oldukları halıcle atıl
maları hususunda!ki hitabesi çok 
yerinde olmuş ve her üç genç al
ikışlanmış-lardır. 

Bandonun istirahati zamanın
da Hüseyin Beyin kemanı, Nec
mi Beyin cümbüşü, Faruk Bey;in 
mandolini güzel parçalar çalarak 
alkışlanıyordu. 

Küçük F aruğun müstait ve ka· 
biliyetli sesi de çok beğenili)4!~
du. 

Gençlik yurdunun bu sıcaklar 
da serin bir yerde tertip ettiği 
bu müsamereyi herkes beğendi. 



Barut ve infilak maddalcri 
inhisarı 

Barut ve infilak edici madde
ler inbisarı idaresmin, inhisarlar 
umum müdürlüğüne mülhak bir 
Jekilıcle çalıtacağmı yez~tık. 

İdarenin yeni kadrosu hazır
)anDUf ve vekaletçe tasdik edil-
~,ti~ . 

Yeni tek)e göre; barut ve ın-
filak maddeleri inhisarı da umum 
müdürlüğe merbut bir knım ha
line koomuı, eski memurların 
.nühim bir kısmı yeni ka<lroya a
lınmıtlardır. 

Yakalanan kaçakcılu 
ANKARA, 2 (A.A.) - Ağus

tosun birinci haftası içinde uçu 
nüeademeli olmak üzere 39 ka
çakçı vak'ası olmuıtur. 

Bu vak'alarda 52 kaçakçı, 30 
Türk liraaı, 1000 leva, 34 kaçak
çı hayvanı, 70 gram eroin, 803 def 
ter •igara kiğrdı, 11,306 adet çak
mak taşı, iiri tüfek, 28 keçi, 280 
gümüş mecidiye, 907 kilo inhisar 
ve 1156 kilo gümrük kaçağı yaka
lanmıştır. 

1 "ik. k h bt>rler 1 
'-------- ı 

Yun= iiyan azasından M. J 

f'.l,-ntarıo, yazı geçirmek üzere dün . 
' 

Le Peuple gazetesi şöyle idarei 
kdam ediyo11: 

Alman orousu reislerinın, M. 
lliılere tebaiyet edecekleri 'üpbe
J;diı·. Etseler dahi, bu tebaiyetiıı 
garantı ve rehineler aldıktan son
ra v.ikı olacağı muhakktır. 

Le Pepulaire gazetesi fÖyle di
yor: 

Meaele, M. Hitler ile Alman or
du3•. arasındadı~. Ağlebi ihtimal 
olarak her iki taraf arasında bu 
me~e!e üzerinde bir sureti hal bu
lunacak ve bu sureti hal neticesin
de Alman ordusu bir kaç adım da· 
ha iler!<.yecektir. 

Mareflll HinJenburg'un hayatı 
BERLIN, 2. A.A. - Mare,al 

Paul Ludvicg Hana VonBenecken
dorff und Von Hindenburg 2 tet
rinievvel 1847 tarihinde Posen'de 
doğmuftur. Daha onbir yatında i
ken Silizyada ki.in Vahlstatt har
biye mektebine girmi' ve 1870 de 
Fransaya karşı mülazım olarak 
harp etmittir. 1900 da Ferikliğe 

terfi etmit sonra umumi erkanı 
harbiye reisi olmu' ve 1911 de de 
64 ya9ında tekaüde sevkedilmift:r. 

1914 tarihine kadar Honover'de 
ikamet etmif ve 24 ağustos 1914 
de 9ark cephesinde Alman sekizin
ci ordu kumandanlığına, 1916 tem
muzunda 9ark cephesi Alman-A
vusturya orduları kumandanlığına 
ve nihayet 24 ağustos 1916 da Ce
neral Yon Falkenhayn'ın yerine u-

mumi erkanı hamiye reisliğine ta
yin edilmiştir. Versaillea muahe
desinin imzasından sonra yine Ha
nover' e çekilmif ve 26 nisan 1925 
de Reisicümhur intihap olunmuf
tur. Prensip itibırriyle krali~t ida
resine olan mertbutiyetini hiç bir 
vakıt gizlememi' olmakla beraber 
tefkilab esasiye ),tanununun çerçe
vesi dahilinde vazifesini ifa eyle
mittir. 1932 de milli sosyalistlerin 
ve Çelik miğferlilerin muhalifetine 
rağmen tekrar Reisicümhur inti
hap ed.ilmif ve 1933 kanunuaani
sinde M. Hitleri Başvekil tayin ey
lemiftir. 

Harp meydanında gömülecek 
BERLIN, 2.A.A. - Mareaal 

Hindenburg f&J'ki Prusyada T ~n
nenberg harp meydanında gömü
lecekt:r. 

F ransanın taziyeti 
PAıRIS, 2 (A.A.) - Mareıal 

Hindenbu,.gun velabnın duyul • 
ması üzerine Fransa başvekili M. 
Doumergue der'hal kaiemi mahs\1$ 
müdürünü Alman sefaretine ~dla
yara!k ıahsi taziyederini biJdir
miıtir. 

Diğer taraftan M. Doumergue 
başvekil M. Hit'lere de bir taziyet 
telgrafı çdmıiştir. 

PARIS, 2 (A.A.) - Fransa 
Reisicumhuru, Alman sefaretine 
taziıyetlermi bi:Jdirmiıtir. Ayni za
mall'da Mareşal Hiodenburgun 
~lu?a da bir taziyet telgrafı çd<
mı~·ıır. 

ri' 
ranlık katlarında çalıpn itçife lJ 
zin çoğu ciğer hastalıklarına t~,.ı 
mllflardır. Kemali 9ükranla ~o~!' 
yonız ki bu vaziyet nazarı cliJı ı' 
te alınmı9 ve bunun önüne g~ 
bir karar verilmiftir. f 

Cumartesinden itibaren ele,!'• 
bir gürültüsü ile mücadele lı ı' 
kında ittihaz olunan kaııarıJI 11 

bikına başlanacaktır. ..,/ 

Büyük bo,Iuk ı4 

BERLIN, 2 (A.A.) - J!14 

ajansı muhabiri bildirityor: ~r 
.~: H_in<lenburgun vefat•. jıit 

ben uzenne, bütün şehri derıll 
heyecan kaplamıştır. #t' 

Halk bu heyecanını gizi s· 
mektedir. Çünkü Hindeııb_ıl14ı 
Aılman vatanının bir harııit'• ı~
bir nevi dehası gibiı telakki 0 

nuyordu. ,Je 
Alman J<abinesrnin fev-1'~1~i· 

t~birle riyaseti cumhur va_tıf j)• 

nın devamını temin etmesı.. ~-· 
li sosyalist mahafilinin dahi, , jJI 

reşal Hindenburgun gayb~11Jı' 
bıraktığı büyük boşluğu bı~ ,.11; 
kİıka bile hiıs.s~ttirmeik isteıJJ•ll' 
tebarüz ettirmektedir. 



# Alman yada 

Umumi harbin 
20inci yıl 

dönümü merasimi 
lialk Berlinde Orduya 

karşı çok samimi 
bir nümayiş yaph 

hi ~ERI.lN, 2.A.A.- Havas muha-
tıııden : 
~ ~lın_anyada seferberlik ilan~nın 
l! 1llei yı)dönümü münasebetıyle, 
b·nter den Linden'deki ölüler a
~deıinde nöbet değittirme badi-
1 •i'. halk tarafından orduya karfı 
,~1ıni bir nümayiş yapılmasına 

ıle olınustur. 
ı., .\bidenin etrafında toplanmıt o
f~ binlerce halk, bayrak ve mu
b~«a ile geçit resmi halinde gelen 
ır Alman kıt.asını aelamlaını,tır. 

t I C.~:ı:eteler, bapnakalelerinde bu 
I~ d<>nümünden bahsetmektedir -

~; " Angriff" gazetesi diyor ki : 
, I Bize kaflı bundan 20 sene ev
~ lrullanılan usuller hakkında hü-
1' 111 vermeği, Alman milletine bı
~?Yoru:ı:. Bı.ı usuller, halk arasına 
liıı~~ sokma ?: ~erefin ve istikla
~· urtaı-"ıa.ktan başka birteY is
te •Yen bir millete ha.karet etmeğe 
Q~~ alçaltmağa matuf idi." 

lı ~LIN, 2.A. A. - Umumi 
d llrp l:uqlangıcınm yirminci senei 
lievrıye•i münasebetile, Alman mil
.. '?•Yalist cephe muharipleri cemi
,etı r .. k· eısı, ve i' na:ı:ırı M. Seldte, ea 
ltıı llı.uhariplere hitaben bir beyanna 
Aİ ne,retmiş ve bu beyannamede 
b' illan milletinin harbi istemediği
~ v~ Alman hükumetinin de harbe 
tı~' olmak için elinden geleni yap 
K~nı tebarüz ettirnı'. ttir. 

ı . Yrıca beyannamede deniliyor 
•tı : 

\' l!ınumi harpte Alman askerleri 

0 
'~ıfelerini yapmıtlardır. Alman 

dr usunun terefi maa\ındur· Bun
b an dolayı ne timdiye kadar ne de 
lluııdan sonra istikbalde intikam 
lt'lllaya ihtiyacımız yoktur. Biz es 
• 

1 muharipler, harp ne demek oİdu 
Rllnu biliyoruz. Harbin acılarını 
Çekınit bulunuyoruz. Bundan do
~Yi M. Hitler kadar kati olara.k 
{l de sulh iatiyoruz. Ayni zaman
lı ıı. lcartnnızda sperlerde cesur mu· 
d~""!' olarak gördüğümüz ve ken
~ '"~ne karfı hürmet duyduğu
b · u:ı: ınsanların da aynen bizim gi
ı: tü•ündüklerine eminiz. Bu se
d ~P e biz, Alman muharipleri 

11111'~ he.ri>inin bütün muhariple.' 
le~( ı~a~ ederek kendilerini, mil
lı, erınııze sulhu ve sulh içinde ça-

.lllayı temine gayret etmeye da----

Rus filoıu Moskovaya 
döndü 

V ARŞOV A, 2. A .A.- Cumar
tesi günü gelen Sovyet hava filotil
lası Moskovaya dönmüftür. 
Sağ c~nah muhaliflerinin na,i

ri efkarı olan Gazeta Varszavska
y"a güre, tayyarecilerin ziyareti ve 
Polonya harp filosunun geçnlerde 
Leningrad'a yapını' olduğu seya
hat, sa.dece birer nezaket ziyareti 
değildir. 

Feci bir otomobil kazası 
NlAGARA, 2.A.A.- Nevyorka 

gitmekte olan Lehistan ceneral 
konsolosu bizzat kendisinin idare 
ettiği otomobille bir geçitte tren i
le müsademe etmİf ve otomobil par 
çalanmı,tır. Mümaileybin bir çok 
yerleri kırılmıttır. Fakat hayatı 
tehlikede değildir. • 

Bir Rus filosu Leh 
limanına gidiyor 

V ARŞOV A, 2 (A.A. J - Lenin 
grada giden Leh harp gtmilerini 1 

2iyarettni iade etmek ÜLere Sovyd 
Rusyanm Baltık filosu kumandam 
Amıral Galler'in kumandasında 
Maral torpido ve muhariplerin -
.fen müteşekkil bir So •yet : il osu 
Ağustosun on yedi•in_d" Gdynia li 
manıru ziyaret eyleyecektir. 

Greve i 'er bir 1-adise 
çıkardılar 

MlNNEAPOLlS, - Birleşık Ame 
rika • 2 (A./\, - - i"urtun bc:ula
rı ailii.h gibi kulla..ı.an grevcıler, 
kamyonlara hücınn etmitlerdir. 
K.unyonlarda seyı üsefer c:den!er, 
poıı•in himayesi altındaaır. 150 
kiti tevkif edihnittir. 

Sofyada nümayişler 
SOFYA, 2 (A.A.) - 1 Ağus

tos günü, bütün memlekette füku 
net içinde geçmittiı~ Y alnı.ı: 3 içti
ına teetbbüaü olmut, bunlar dağı
tılmış, polis 15 kadar tevkıfal yap 
mıttır. 

vet eyliyoruz. 
Harp arkdatırnız ve Reisimiz 

M. Hitler' e sarsılmaz bir sadakat
le ba~lı olara.k, harp içinde aynı 
mukdderat ve aynı hayatı yaıtayan 
bütün milletlerin bütün insanları
na arkadaşça ellerimiz.i uzatıyoruz. 

Y ugo lav yanın vaziyeti 
BF.LGRAD, 2.A.A.- Yugoslav

ya siyasi mehafili, Yugoalovyanın 
vaziyeti ha.kında ·ecnebi matlJt.ı:ı
tın netriya_tmdan hayret etmekte
dirler. 

Bu mehafil, Yugoslav hükume
tinin bütün devletlere kar•ı vazi
yeti temamen dürüst olduğunu, 
çünkü meselenin milletler cemiyeti 
vasıtasiyle hallini istediğini bil
dirmektedirler. 
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Amerika ku~kulanıyor 

Deniz proğramını 
tatl>ikten katiyen 
vazgeçmiyecektir 
VAŞiNGTON, 2 (A.A.) -

Havas ajansı bildiriyor: 
Avrupa vaziye(.,p;İn ağırlığı, 

bahriye erki.nı harbiye reisi ami-
ral Standleyin reisicumhura mü • 
racaat ederek, Bahrimubite sade 
büyük harp fil~unun gi;:lderile
rek, hafif filonun Atlas denizinde 
bırakılmasını tavsiye etmesine se
bep olmu~tur. 

Hafif filo, bilhassa ticareti 
bahriyeyi muhafaza için yapılmış
tır. 

Hü'kumet aznı, M. Balıclvinin 
"İngiltere hudutlarını Rhin'de ta
yin eden., beyanatı hakkıncb 
reımen mütalea yürütmemekle 
beraber, Fransız • İngiliz anlaş
masının bugün, 20 sene evvel Al
manya Belçi!cayi istila ettiği za
manki kadar kuvvet-li olduğuna 
kanidirler. 

V AŞlNGTON, 2 (A.A.) 
Havaı bildiriyor: 

M. Okada'nın nutku, Japon
yarun uzlatmağa daha mt.yyal bir 
vaziyette olduğu ve deniz konfe
ransmın bir anlaşma ile neticelen
mesi hususuncla daha ümitbahş 
biılunduğu kabul edilnıekle bera -
ber, Amerika hükUmetinin. bah -
riyeaini, muahedelerin müsaade 
etmiş olduğu hadde k .. dar yük
s!!ltmek için deniz oı o gramını 
tatbikten vazgeçmiyeceği de mu
hakkaktır. Eğer Japonya, bu
günkü bahri nisbet!erde bir deği
tiıklik yapılması için ısrar ederse, 
Amerikanın da sahip olduğu ada
larda üuübahriler inşa ebnek hak. 
kını istiyeceği söylenebilir. Alas
ka ile Aleoutiennes adalarında 
yapılan hazırliklar, bu polttika
nm maddi delili olarak telii.kki e
dilebilir. 

Esasen Japonyanın uzak şark 
Bahrimuhitinde bir tefevvUka de
ğilse bile, umumiyetle bir müsa
vata sahip olduğu beyan edilmek
tedir. 

Bahriye nazırı M. Svanson 
tunları .öylemiştir: 

" Bugünkü bahri nTsbetlel'i ter
lredecek ()l!unak, bunun bizi no
relere götüreceği tahmin edile
mez. Bana kalırsa, Japonlara mÜ· 
savat vermemeliyiz. Ben, hiç bir 
bahriyeden aşağı olınıyacak bir 
Amerikan bahriyesi ütiyorum . ., 

Mumaileyh, M. Bakivinin son 
beyanatı hakkıncla da demiştir ki: 

"Hudutlarımrz, en uzak ara'Zi
yi ihtiva etmekteıdir. Onları mü
dafaaya karar vermiş bulunuyo-
ruz.,, 

- - .... . ~ - "' \ . ·: . ~. . .. - ,' 

CENUP DEMİRYOLLARI MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Cenup Demiryolları hatlarında mer'i olan katar vaktihareket 
cetvelleri 1 Temmuz 1934 tarihinden itibaren bazı tadilata uğra· 
mış olduğundan keyfiyet muhterem ahaliye ilan olunur. Daha 
fazla malumat almak isteyenlerin vaktihareket cetvellerine yah1l~ • 

istasyonlara müracaat etmeleri mercudur. (1637) ~-

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
Veraset, Bina, Erazi vergi sinden 2927 lira 31 kuruş borç 

lu Küçük Çekmece de kain souk su çiftliği sahibesi Araksi 
Hıuınnın varislerinden zevci Ohania Beyle kızları Virjin ve Za
bel Hanımlar borçlarmı vermedikleri cihetle ınümaileyhtma
nın hazineye olan borçlarının temini istifası için tahb tasar
rufunda bulunan mezkUr Souk Su Çiftliğine ait ve dosyasın· 
da mevcut iki kıt'a tapu kaydında yazılı gayrimenkulleri
nin satılmasına karar verilmiş olmakla 26-7 -934 tarihin 
den itibaren 21 gün müddetle müzayedeye vazedilmiştir. 
.Taliplerin Bakırköy Malmüdürlüğünde müteşekkil Komisyo 
na müracaatlan ilan olunur. ( 4251) 

Hilaliahmer Hastabnkıcı Hemşireler 
Mektebi Müdürlüğünden; 

Genç kızlarnnn:a terefli, emniyetli bir utikbal buırlıyan mektebimize talebe 
kaTİt ve kabul muamelesine ı.a,lanmo~b r. 

Kabul ıarı!arı ' 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak. 
2 - Yaşı (18) den aşağı (30) dan yukan olmamak. 
3 - Orta tahsili ikmal etmit olmak. 
4 - Evli olmamak (evvelce evlenmi f ve aynlmq ise çocuğu buluıunamak). 
5 - Mektebi terkettiği veyahut bet senelik mecburi hizmeti ikmal ebneden 

evvel mesleği terkettiği veya çıkanldığı takdirde mektep masrafını ödeyeceğine 
dair noterden muoaddak b;r kefaletname vennek. 

6 - Sıhhati tam olmak ve boyu (1,52) den aşağı olmamak. (Tıbbi mua· 
yene mektepte yapılacaktır.) 

Mektep Hili.liahmer cemiyetinin malı olup tahsil müddeti iki sene altı aydor. 
T a!ebelerin ir.kan, iaşe, il bas ve tednsatı tamamen Hilaliahmer cemiyeti tara-

fından temin edildiği gibi aylık cepharçl ığı ela verilir. 
Mektebe girmek iıtiyenlerin 15 eylül 1934 tarihine kadar cumadan maada 

her gün htanbulda .M<sarayda Haseki caddesinde mektep idaresine miiracaatlert 
ilan olunur. (1548) 

Dr. Nuri Fehmi .,.1._.\ VAPURCULUK 
Göz Hekimi 

Cığaloğlu Sllreyya Bey apart. 
Eaat 2-6ya kadar. Telefon 23212 

4639• 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
ı . lST ANBUL ACENT ALICI 

Liman Han, Telefon: 22925. 

ZA YI - Beşinci icra daireıının 
934-3109 numaras;le mevk.ii İcraya vazey 
!ediğim Ethem kaptandan temi.iken ba-

" na ait bulunan ve paçul oğullanndan 

Mehmet ve l<iza Beyler zimmetinde mat
lubı.anu natık iki yüx on liralık ıenedi 

muhtevi cüzdanunı kaybettim. Ve ale
lüsul makamı aidine de müracaat edil
digi ve bulan:;arın getirip verdiklerinde 
k~· ılilerini memnun edeceğimi beyan ve 
ilan eylenm. Galata Rdıtmunda güzel 
Bandırma kahvesinde Mustafa Şevki. 

(1645) 
~~~~~~~~~ 

U sküdar İC!'a dıııİt>esinden : 

Bir bortçan dolaYt ma.hcw: olup satıl
masına karar verilmiı olan b;r aynalı 
dolap 'e bir ceviz ayna ve amerikan di

kiş makineoi ve Sinfler dikif makinesı 

ve beyaz semaver 4 adet halı ve kilimin 

5·8-934 tarihine mÜsadif pazar günü Us· 
kiıdar Bitpazannda saat 11 den 12 ye 

kadar açok arttınna suretiyle satılaca· 
i;rından talip olanlann ml\halli mezkurda 

hazır bulunmalaro ilin olunur. ( 1632) 

Mukaddema Beyoğlunda Çukur cwna 
Top sakal sokağında 4 numeroda mülcim 
iken halen ikametgahı meçhul bulunan 
ı.ı.avri T omareia efendiye : 

latanbul ikinci icra memurluğundan: 
Tüccardan Dimitri Re•i efendinin bir 

kıt1a noter senedi muccbince zinnneti
nizde alacağı olduğunu • iddia eylediği 

sekiz bin yedi yüz elli liranm maa faiz 
ve masarif temini tah&ili znnnında ala
cak.h moimaileyhe izafeten vekilı avu
kat V alyaı efendinin aleyhinize lstan
bul mahkemei asliye Birinci hukuk dai· 
ı·eainden i ıtihaal ve berayi ôıfaz dairemi~ 
ze tevdi eylediği 11-4-934 tarih ve 
934·12ı No. lu haczi ihtiyatı kararname
ıi muccbincc uhtel tau.rrufunuzda bu ... 
lunan Beyoğlunda htiklru caddeıinde 

283 e.ı..i ve 295 yeni n~lorla murak
kam ve fevk.inde odalan müştemil bir 
bap diikkarun ıtkiz hisse itibarile üç 
hi11esile yine mahalli mezkürda top$,.. 
kal cıkmazı •ot.ağında 4 N o. lu hanenin 
ve keza mezkür mahalle ve sokakta en· 
Kİ 2 yeni 10 No. lu bir kıt'a arsa ve yİ· 
ne mahalli mezkürda tabancacı ıokağ n· 
da 8 No. lu bir kıt'a anadaki hıuei 
şayialarmn: tahtı hacze alımruıtır. Ve 

Mersin yolu 

i N ô Nü vıpuru 

5 Ağustos 

PAZAR ırün'i saat 10 da Sirkeci 
nhtımından kalkacak, giditte Ça
nakkale, l:ttnir, Küllük. Bodrum, Ra
dos, Ma..ın..nı, Dalyan, Fethiye, Kal
kan, Kat, Fi\1lke, Antalya, Alanya, 
Mersine gidecek. Dönüşle ayni iııke

lelerle beraber, Taıucu, Anamur, Ku
şada11 ve Geliboluya u.ğray~tır. 

Trabzon yolu 
D ı vapuru 5 

Um Upınar Ağustn< 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
nhtnmndan kalkacak. Gidişte Zon
guldak, lnebolu, Ayancık, Semsun, 
Ünye, Ordu, Cireson, Tirebolu, Gö. 
rele, Trabzon ve Rizeye, DönÜfte 
bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacalı:tor. ----Asliye mahkemeleri birinci yenileme 

bürosundin : 

Yen-ant Pekmezyan efendinin Anım 
Kani<aıyan ef. aleyhine ikame eylediği 
davanın yenilenmesi esnasında: Feri
köyünde Kurtuluı caddesÜıde 132 No. 
lu hanede mükim Aran Karakat efen
dinin mukaddema htanbul ikinci ticaret 
mahkemesinde Yakı ılava11 ilİın~n teb
liğ E'dilmit ve "ukua gelen adliye yang•· 
nında bu işe ait dosya ve teferruatı yan
mıt ve yenileme muamelesinin ifa&ı için 
alacaklı tarafından Büıunııza beyanna
me verilmit olduğundan ikametgahı 

m~çhul olduğu anla,ılan Araım Karaka, 
cf. nin yenilemen:İn icrası için tayin ~ 
lunan 13-9·934 perşembe günü saat 14 
yeni postahanenin birinci katında bu
lunan büromuza gelmediği veya vekil 
göndermediği taktirde 2367 N o • lu ka· 
nunun 6 cı madd~ıi mucibince ye;ıile

menin &:ıyabında yapılacağı tebliğ me
kamına kaim olmak i.izere ilin olunur. 

(1634) 

EMINONU KAZASI BEYAZIT 
NAHIYESl NUFUS MEMURLUGUN. 
DAN• 

Fener nüfus idare.tinde Hacı Isa ma
ı.,,.Jlesinde mahkeme altı sokağmcla 11 

İstanbul Harici Askeri ' 
Kıtaat ilanları. 

Ayda 100 ila 120 lira ücret 
li her türlü vesaiki haiz diplo
malı bir mimara ihtiyaç var • 
dır. Talip olanların 16-8-934 
Pazar günü saat 15 şe kadar 
her gün yedindeki veaaikle 
Bayramıçta Askeri inşaat ko
misyonuna müracata etmele -

ri. (16) (4243) 4703 

••• 
Çorludaki kıt'alarm ihtiya· 

cı için pazarlıkla 12,000 ki-
lo patate. alınacaktır. Pazar
lığı 6 Ağustos 934 pazartesi 
günü saat 15 tedir. Şartname
sini görmek isteyenler her gÜJı 
ve pazarlığa iştirak edecekle
rin belli gün ve saatte muvak· 
kat teminatlariyle Kolordu da 
ı<omisyona mürac.~atları. 
(12) (4193) 4716 

• • • J 

Çorludaki kıt'at ihtiyacı 
için kapalı zarf usuliyle 
7 5,000 kilo Sığır eti alınacak 
lır. lhale.i 23 Ağustos 934 
Perşembe günü saat 15 tedir. 
Evsaf ve şeraiti görmek iste 
yı>nlerin Çorluda komisyona, 
Istanbulda Levazım Amirliği 
Satınalma komisyonu Rs. bel
li gün ve saatte ve mübayaaya 
i§tirak edeceklerin de temi
natlariyle birlikte Çorluda ko· 
misyona müracaatları. 

(4376) 
• • • 

Dörtyüz ton yerli kok kö
tnürü kapalı zarf usuliyle iha
lesi 22 Ağustos 934 çarşamba 
günü saat on dörttedir. Şart
name sureti musaddakasmı 
gürmek Üzere İstanbul Leva
zmı Amirliği Satmalma komia 
yonu Riyasetine vakti muay
yeninden evvel teminat ve tek' 
lif mektuularmı makbuz mu-

I kabilinde Ankara Levazım A· 
mirliği Satmalma Komisyonu 
Riyasetine vermeleri. ( 4377). 

• • • 
Yozğat kıt'ası için 25,000 

kilo arpa 7500 kilo Sade yağ 
2 Eyliil 934 pazar günü saat 
1 O da kapalı zarfla satın alı
nacaktır. Şartnamesini göre· 
ceklerin her gÜn Yozgat As
keri Satmalma komisyonuna 
ve münakasaya iştirak edecek 
lerin belli saatten evvel teklif 
mektuplarını mezkfır komisJ 
yona vermeleri. (4380) 

• • • 
Sivasta bulunan Aİker ih

tiyacı için bir milyon yüzbin 
kilo odun 25-8-934 cumarte 
si ~nü saat 14,30 da kapalı 
zarfla satın alınacaktır. Ta· 
liplerin şartnamelerini görmelı 
• r;in lstanbulda ve Ankarada 
Levazım Amirlikleri ve Tokat
t<t Kolordu Satınalma komis
yonlarında görebilirler. Müna 
kasasına iştirak edeceklerin 
!>.!ili saatten evvel teklif mek· 
tuplarını Sivasta Fırka Satın• 
alma komisyonuna vermeleri. 

(4381) 

iHTiRA iLANI 
"D . emıryolu vagonları için sademe 

tamponu., baklanda İstihsal olunan 31 
Mayıs l341 (1925) tarih ve 273 nu· 
maralı ihtira beratı bu defa mevkii fiile 
~ohmalı: Üzre' ahere devrü feraj veya 
ıcar edileceğinden t.alip olanların Gala
ta' da Çinili Rıhtım hanında, Robert 
Ferriye'ye mü:racatlan ilin olunur. 

D 
bu hususta berayi tebliğ tarafınıza gön· 
derilen hacızname ıurcti ınusaddakaıı 
:ıahrma mübaşire t&rafındAtt verilen 

• r J\.. Q A metnıhat ve zabıta marifetile yapılan 
~ ı ,,...,. tahkikatta ikametgahı hazınnızın meçhu-

(1387) 
' n..naralı hane 48-196 da Hayim Şaül 

oğlu Y "ko Şaül efendi namile kaydi o
lan mümaileyh bu kere Be,inci Hukuk 
mahkemesinin 8-7-934 tarih ve 9J4..1243 1!11-•·~~~~~~1!'11~ ........ 
"unıaralı ilam kararile ismi (Ural) ola· ı YAZ MEVSiMiNDE 

rak tasb;h edilmekle ilim keyfiyet ADALAR 
olunur. ( 1635) ......, _ _...,,,. B. ·, n ., K T ·, Q E NI, 4644 liyeti anla,ılnuş ve muktezi lebliğatın i-t< li.nen tebliğine karar verilmiştir. Key-
ZA YI - 2271 S:cil ııwnerolu arabacılık 

rakısı nefaset ve ucuzluğu 
dolayısile nete ve zevkinizi 
bir kat daha arttırır. ( 1248) 

• {; or- n fiyet malümunuz olmak ve bu baptaki 

QA
I 1 AT~ t:: "§ hocıznamenin tarafınıza tebliği makamı- ehliyetnamemi kaybettim. Yenisini ala-
~ l , - na kaim bulumnak üzere keyfiyet ilinen cağımdan diieriniıı hükmü yoktur. 

llll ................................ ~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~-t:e:b:lig~·~o:lu:a:ur:·~(~l:64:0:)~.------~-(~1:64~3:)~.--~ Ahmet 

j 
4654 

• 
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Zafiyeti umu iye, iştihasızlık 
, .e kuvve t !tizH halatında bü
yük faide ve tesiri gö ülen 

SA TiE 
tarafından V E R E S İ Y E satılan 

Elektrik cihazları uyeııinde 

SAYFİYEDE RAHAT 
Yedi aatıf yeri: 

Metre Han Beyoğlu 
CDmhıuiyet meydanı Taksım 
Necati Bey caddesi Salı pazarı 
Elektrik Evi Beyazıt 
Muvakkithane cad. No 83 Kadıköy 
Şirketi Hayriye iskelesi OskUdar 
23 Nisan caddesi No 19 Bllyllkada 

1494 (4659) 

Tolefın 

" 
" 
" 
• 
n 

" 

44800 
40918 
43439 
24377 
60790 
60312 
55128 

Ecnebi memleketlere &iden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale İtalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

Traveller• (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak sahlan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta. 
fır ve her zaman İsterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayıhkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek· 
leri hakiki sahibinden b89ka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999) 4645 

,.. MOB.LYA Salon, Salamanje ve yatak 
1 odalarının envaını ucuz fiatle -

lstanbul Rızapaşa yokuşunda 66 numaralı 
Asrt Mobilya Mağazasında 

bulabiliniaiz. Telefon: 23407. Ahmet Fevıi. 

Deniz Levazım Satına ma 
Komisyonundanı 

Ton 
150 Dizel mayi mahruku; kapalı zarfla münakasası: 11 

Ağustos 934 Çarşamba gÜnÜ saat 14 de. 
25 Motorin açık azaltması 1 1 Ağustos 934 Çarşamba gii

nü saat 15,5 da. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 150 ton Dizel mayi mah

rulcu kapalı zarfla, 25 ton motorin açık azaltma ile satın alı
nacaktır. Yukarıda yazılı iki kl\lem mayi mahrukun şart
namesini görmek ve almak isteyenlerin her gün, münakasaya 
gireceklerin de hizalarında göııterilen gÜn ve saatte Kasnnpa
p' da kain Komisyona müracaa.Ian. (3972) 

4680 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI lDARESl iLANLARI 1 
idaremiz için pazarlıkla sa tın alınacak olan Cam, Galvani

ze su kovası, galvanize oluklu saç, arap sabunu keten tohu
mu Benzin ve aaire gibi ( 42) kalem muhtelif ~yanın 8-8-34 
Çarşamba günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. isteyenlerin 
mezkUr saatte mağazaya müracaatla tahriren teklifte bulun
maları ve mağaza cfahilinde asılı listede (X) işaretli malze
me için nüınune getirilmesi ve numuneaiz tekliflerin kabul 
edilmeyeceği ilin olunur. ( 4388) 

içilecek su nakliyatına yeniden mubim mabetlerde ve 
7-8-934 tarihinden başlamak üzre tenzilat yapılmıştır. 

Yeni tarife ile Haydarpaş a ve lzmitten Eskişehir ve An
karaya nakledilecek aulardan aşağıdaki ücretler alınacaktır. 

lzmitten Haydarpaşadan 
:Asgari elli kilo- Asgari on ton Asgari elli kilo Asgari on ton 
gram veya bu sık- veya sıklet gram veya bu sık veya bu sık· 
Jet üzerinden üc- Üzerinden let üzerinden üc- let üzerinden 
ret tediye ~- ~cret tediye ret tediye edil- ücret tediye 

mek şartıle edilmek şar- mek şartile edilmek şartile 

Ton başına 
kuruş 

tile 
Ton başına 
kuruş 

Ton başına 
kuruş 

Ton başına 
kuruş 

521 410 700 543 Eskişehire 
979 736 1077 808 Anakaraya 

Fazla tafsilat için istasiyonlara müracaat edilmelidir. 
J43 

MiLLiYET CUMA 3 .\GUSTOS 1934 

Şirketi a yriyeden? 
Yukarı Boğazda 

Tenezzüh Seferleri 

Bir Muhasip Aranıyor 
Hariçte bir fabrikanın muhase'be kalemi şefliğini yapabi

lecek tecrübeli, yüksek tahsil görmüş bir muhasibe ihtiyaç 
vardır. 180 liraya kadar maa, verilecektir. Talip olanların ter· 

cümei hallerile ellerindeki vesaik suretlerini ve muvazzah ad· 
resi ve fotoğrafını letaobul 176 No. posta kutusuna (Fabrika 

(1605) 

Bir Müdür Aranıyor 
l.tanbul'a yakıa bir yerde teıekklil eden bir kooperatifi ida

reye muktedir tabıil görmüş liıua aıina tecrilbeli bir mildllr 
aranıyor. Bu enafı haiz olupta talip olanlana tercilmei hallerile 
bulundukları iflerden aldıklan ve1aik ıuretlerini ve ne gibi şerait 
ve Ocretle bu lıl deruhte tdebileceklerini fotoğrafile b:rlikte 
İıtanbul, 176 No. posta kutuıuna (Koopefatif) rumuzile ırönder· 
dermeleri. Kabul .. raitini haiz olmıyanların gönderdikleri evrak 
adresleriııe iade olunacaktır. (1606) 

ANADOLUDA BİR 
l\'JAUcN ŞiRKETiNE ÇALIŞMAK 

S734 

1} Her iki lisanda mubaberat yapabilecek derecede Fran&12ca ve Tüıi<çeyi 
iyi bilir bekar bir genç ki.tip ; 

2} Talıtilini Türkçe ve Fraıuızca yapınıf ve iyi (daktilo) bilen belli 
bir genç ; 

3) Franırzca ve Türkçeye tercümeye muktedir, muhasebe işlerine hakki. 
ye aşina genç bir muhasip arıyoruz. 

Talip olanların, bugUııe kadar çalı~tıklan yerleri, medeni yazİyet
leri,.i •e•air malümab ihtiva eder, Fransızca ve Türkçe olarak kendi el 
yazılarile hazırlaıunıı ufak kıt'ada fotoğraflan iliıik bulunan birer biz· 
met t~lehi nrakasını hamilen Galata, Merkez Rıhbın Han ikinci katmda 

24 numaraya müracaatlan mercudur. (1550) 

4724 

' üdürlüğiin en: f 
1 - Müeuesatımız için (242) adet yangın söndürme 

alatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
2 - Münakasa 25-8-934 tarihine müsadif perşembe 

günü saat on beşte Cibalideki alın satım komisyonumuzda 
İcrıı kılınacaktır. Şartnameyi almak için talipler her gÜn ko
misyona müracaat edebilir. 

3 - . Teklif mektupları kanundaki hüldimlere göre yuka
rıda tayın olunan gÜn ve saatt ~n evvel komisvona verilecek
tir. 

4 - Miinakasaya şartname mucibince Milli Mudafaa
nm kabul ettiği firmalar iştir ak edebilir. 
. 5 - Her istekli bedelin yÜzde yedi buçuğu olan (600) 
lira~k muvakkat teminat akçasını tayin olunan saatten evvel 
teslim etmelidir. ( 4363) 

Nümunesi mucibince bin adet Üzüm küfesi 8-8-934 ta
rihine müsadif çarşamba günü saat (16) da pazarlıkla alı
na~aktır'. ~aliple.rin yevmi m ezkiirda yüzde 7,5 teminat pa· 
rasıyle bırhkte Cıbalide Levazım ve mübayaat Şubemize mü 
racaatları ilan olunur. ( 4354) 

Nqriyatı idare eden: MOMTAZ FAiK 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

ul anı 11ı·c11 ,, 
Her ecz :ıııe,.. 
de satılıt• 

Hanımefend'ler! . 
Sıhhi ve gi7 uvalenı~ 
için FEMIL , rını kU 
lıınınız. Gayet temiz, yu• 
muşak ve idarelidir. Her 
büyük mağazada bulunur 

(1653) 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI lLANLARI] 

Takaitle ve pazarlıkla ıatılık rst 
Esas No. Mevkii ~e Nevi Depo:ıİ~ 

550 Beşiktaşta Abbasağa mahallesinde 180.-
Hasanpaşa deresibostan sokağında 

5 harita numaralı 203 metre murab-
baı arsa. 

Tafsilatı yukarda yazılı arsa taksitle ve pazarlıkla satıl•• 
cağından taliplerin 6 Ağustos 1934 tarihine müsadif pazs' 
tesi gÜnü saat onda Şubemize müracaatları. ( 4343) 

,. Tarsus American College 
.Amerikan Erkek Lisesi . 

Tedriaat 1 Teşrinievelde haşlar. 

Tam devre~i Lise olduğu Maarif Velaletince taıclik edilmiştir. 
Türkçe, lngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 

Leyli ücret 220 lira, Nehari ücret .40 liradır. 
F •zla malumat için Müdürlüğe müracaat. 

2600 Kilo Koyun Eti 
Marmara Üssübahri Kumandanlığı 

Satınalma Heyeti Reisliğinden: 
Deniz efradı için lüzumu olan yukarda cins ve miktarı yazılı 

Et 5 Ağustos 934 pazar günü saat 14 de pazarlıkla tedarik 
olunacaktır. Taliplerin yevmi mezkiirda lzmitte Tersan• 
Kapısında Komisyona müracaatlan İIİln olunur. (4365) 

Fabrika ve Havuzlar 
Müdüriyetinden: 

Çamaşır Fabrikamız için nümune ve şeraiti mucibince 
birinci neviden kokulu ve kokusuz sabun alınacağından iş bil 
pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin 100 lira pey akçeıile be· 
raber aym 11 inci Cumartesi günü saat on dörtte Müdüriye· 
timize gelmeleri ilan olunur. (4387) 

Gayrimübadiller Takdiri 
Kıymet omisyonundan: 

4 Ağustos Cumartesi 1181 Numaradan 1334 No.ya kadar 
5 ,, Pazar 1335 ,, 1445 ,, ,, 
6 ., Pazartesi 1446 ., 1526 ,. ,, 

Alacakları mecmuu bin lirayı geçmeyen ve karar numa· 
raları yukarıda yazılı olan gayri mübadillerin binde 4,3 n is
betinde nakit istihkaklarını almak üzere hizalarında gös,eri· 
len giinlerde komisyona müracaat etmeleri. (4390) 

•• 
Uıküdar Kız San'at Mektebi 

Müdürlüğünden: 
1 - Mektebin ihtiyacı ol .ın 52 ton kok kömürü aleni 

müzayede ve münakasaya konulmuştur. 
2 - 18 Ağustos 934 tarihine müsadif cumartesi gÜnÜ 

saat 14,5 ta ihale yapılacaktır. Şartnameyi görmek üzere pa• 
zartesi, perşembe giinleri mektebe ve münakasaya iştirak i
çin tayin edilen gün ve saatte Fındıklıda Yüksek Mektepler 
muhasebesinde müteşekkil komisyona müracaatları. 

- ..,,. . ( 4371) 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 

No.ııa 
Semti 

988 Bostancı 
989 
990 
991 
992 
998 

1007 

,, 
,, 
,, 

" Blyllkada 
Beyoğlu 

1010 " 
1013 Galata 
1017 Topbaae 
1018 Beyoj'lu 
1019 " 
1020 Blylkada 
1021 

" 1022 " 
1023 Beyoj'lu 

1024 
1026 
1029 

,. 

" 
Boj'aziçi 

Mahalleıi 

Bostancı 

" 
" .. 
" Yalı 

Kamu hatun 

" 
Kılınç Ali 
Sefer Kilıya 
H6aeyiaaj'a 

.. 
Yalı 
Cami 
Yalı 

Hüaeyinafa 

" 
" Orta kay 

Sokaj'l 

Catalçeımı ve Yozgat 
., 

" 
" " ,, ,, 
'' ,, 

Mehmetp)t Ye lıa Çelebi 
Şirket 
Karna-.ola 
Meclreae 
Koltukçu cıkma:u 
Ziba 
Bile dk 
Macar 
Kllıadiye 
Mustafabıy 

Araavut bilezik 

Gölbaşı 

" Dere boyu 

Cinai 

Ar1a M. 

" 
" 
" 
" Aru 

Huıe 

Araa 
Oda 
Ana 

" 

e 293.75 
308.-
322.SO 
337.-
356.-

Butllıı ana 
Aru 

" 
" 

Kaıir iki hane ve 
bir dllkkin 
Ana ve baraka 

" 
" 

Hluesi 

Tamamı 

" 
" 
" 
" 1/3 

518 
Tamamı 

1/4 
Tamamı 

" 
" 1110· 

Tamamı 

" 1/2 

Tamamı 

" 

Emli'ıc Hiueye göra mıı 
No. 11 hammen kıymeti 

53 harita 11-15 Mi 129 T.L. 
25 ,, 135 " 
55 " 141 " 
56 ,, 147 " 
51 " 155 " 

3/19 47 " 
23 375 " 

64-66 660 " 
38 75 " 

6-8 1288 " 
3 200 " 

29 735 " 
51 27 " 
16 234 " 
2 206 ,, 

37-39-41 2500 " 

54 yeai 31 eaki 
46 " 

" 28172 beneçhl uılHkiyet 21-23 

350 
150 
175 " 

18172 berueçhi -.akfiyet 
Yukarda yazılı gayr'.menkullerin yfiıde yedi buçulc pey akçeler:h ihale bedelleri nakten veya gayrimilbadil boııoıilıı &denmek lzer• 

m6ııayede mlddetleri azablmııtır. İhaleleri 16;8/934 Perıembe ıllDI Aat oa bqtedir. Seııei haliyıı verıiaile belediye resimleri mllıteri,. 
aittir. artııame Bawka ıı uaa uı br 4208 ) 


