
Bu seneki Buğday mahsulü 
memleketin ihtiyacına 
cek ve ihraç edilecek 
ced~ bereketlidir . 

yete
derc-

-
FIATI 5 KURUŞTUR, 

Türk polisi 
'ANKARA: 3 'A.ğmtos 

k Yeni polis vazife ve salahiyet 
k llnunu ile Türk polisinin otoritesi 

UVvetlenmit oldu. Esasen iki se· 
ke evvel tatbikine geçilen· tetkilat 

a.nunu ile memleketimizde polis 
llıesl "· · ş· ~g:nın sağlam temeli atılmıttı. 
v llndı artık polisimizin tekemmül 
de terakkisi için malzeme tamam
n ':':· A:z. zamanda Tüne zabıtasının 
lı~nıune zabıta TIUfını almasına 
ıçb• 

")d'ır engel ve sebep kalmıt de
gı ır. 

n Polis vazife ve salahiyet kanu· 
I 11

• P<>lis;mizi bugünkü hayat tart
e~a uygun salabiyetlerle tecbiz 
y .1f bulunuyor. Ve bu kanun sa
~i~nde zaman zaman adliye ile 
I 1 ~ a.raaında bBf göstermekte o
-h:1 ıhtılaflara nihayet verilmit o
f:r· Polisimiz, zahıtai mania ıı
h 1~ Yapacağı itlerde artık ser
~ır. Hiç bir mümanaata maruz 
vik nııyacaJctır. Hele içtimai nizami 
ı· . aye ınaksadile yeni kanunla po
ıııtııiz ., 'f .. '" b' Yeti e ver .uen vazı e ve aaıa ı-

hi er çok yeıtindedir. Kanunun 
le 'k llıaddesinde polisin yaptığı tah-

1 at eınasmda ifadelerine müra
ıaat }azımgelen kimseleri çağırahi
I ~gı vekendilerinden lüzumu o
t"'n teyleri sorabileceği musarrah
lıır .Bu hüküm polisimizi bir misli da 
na takviye etınit bulunuyor. ilk 
~arda bu salahiyetin fena isti

!?a.I edilebilmek ihtimali akla ge
•ırıe d k d' • ril • .. ıoL• e, en ısıne ve mıt ..... anı· 
Yetleri hiç bir zaman suiistimal et
i:ıenıit olan Türk polisi hakkında 

Yle bir fiiphe aala varit olamaz. 
Gene ayni kanunun dokuzuncu 

tııaddesi ile polise, silah, tabanca, 
hı~k ve bu neviden olan eşyayı 
Muaadere salahiyeti verilmiftİr. 

enıJeketin biıı çok yerlerinde fe
ja bir itiyat eseri olarak vatanda,. 
;rın üzerlereinde tatıdıkları sal
d~~a, ~ama ve usturpalarla müca-

e edılmek zarureti vardır. Bu 
~:i Yaralayıcı aletlerin nice deli
~i". ı~arın ba,ma felaketler getir
i itnı jandarma ve zabıta rapor
ğllrın_dan öğrenmek kabildir. Uza
ya. i•bniyelim· lstanbulun muay
ı.ex:ı •enıtlerini hatırlıyalım. Bura
ıe: ": :ı:aman zaman yapılmakta o-

.. 
1ılab ve bıçak taharriyatmda 

Yii:ı:Ie-- "ldü' .... ·1 t e1.ı . .ı·ıd·-· ili · ~ o rucu a e ue cuı ıgı-

iiıı ~e hu sayede birçok felaketlerin 
~~ile geçildiğini düt~elim. Zabı
ııoİ~tatistiklerimizde geçen sene 
1·1ı 11 ınıntakalarmda toplanan si
~ la.rın adedi fÖyle tesbit olun
'd.'~r: 13188 harp silahı, 7070 

1 •ılab, 5000 yaralayıcı silah. 
tö Y enj kanunun bazı hükümlerine 
it Ylece temaa ettikten sonra, te
/~tnül ve terakkisi için malzeme
ğ~tıı~ tamamlandığını İfaret eyledi-
111ııiz polisimize medeni memleket
:ı:el'İn birçoklarında olduğu gibi ba
~ •alahiyetler daha vermek lüzu
t; 11tıa kani bulunuyoruz. Kabahate 
~'lalluk eden suçlarda ceza verebil-

1ek salahiyeti polisimize verilecek 
: llraa, hem mahkemelerimizde İf 
:ı :Zalınıt olur, hem de cürüm ile ce
ı: a.rasmda geçecek müddet kısal
t 1! olur ki, bu da cezanın yapacağı 
.11eaır noktasından lfrzumlu ve fay
b~lıdır. Faziletli Türk polisi böyle 
' &alahiyeti kullanabilmek için 

tlup ıeviyeye yükselmiftir. 
Mecdi SADRETTIN 

BUGÜN 
2 inci sahi/ede 
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11 Avust~ryada 

1 iki katil nahak 
' 

Nafia Vekili Ali Bey 

Nafıa Vekilinin Beyanatı 

Trenlerde seyahat için 
halk biletleri hazır landı 
I steni/en hatta 15 gün segahat için 

17 ,5 lira verilecektir 
'.ANKARA, 5 (Telefonla) -

Devlet Demiryollarmda tatbik e • 
dilınekte olan muhtelif tenzilatlı 
tarifeler hakkında Nafia vekıli A
li Bey gazetemize fU kıymellı ma
liimatı vermittir: 

Beş seneyi mütecaviz; bir za • 
mandanheri mütezayit bi~ ,iddet -
le bugün cihanda devam eden ik-

tisıu:li buhranın münakalat üze
rinde yaptığı menfi tesirler ma
lfundur. 

Memleketimizin bu tesirlerdec 
masun kalmasına imkan yoktur. 
Buhranı müteakip yolcu ve efya 
nakliyatmuzda harpten sonra nor
mal addedilecek senelere nazaran 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

HindenburJ!'un cenazesi 

M. Hitlerin emri üzerine 
Tannenherge defnediliyor 
Fransızlar M. Bitlerin yapacağı reyiamdan 

kuşkulanıyorlar ve bunun hiç 
bir tehlikeye maruz kalmadığını yazıyorlar 

P ARiS, 5.A.A.- 19 Ağustos- lanması veya İ&ter §ark misakı 
ta Almanya.da yapılacak olan re- mevzuu bahsolsun sulhperver mil-
yiamdan bahseden Petit Journa letlerin atkı bir surette teşriki me-
diyor ki : sai etmelerine ıhiç bir zaman bu-

" Hitler, İcraatını tasvip etme. 1 günden ziyade lüzuıı:ı ve ihtiyaç ha
l sıl olmamıftır. Sulhun muhafazası, 

--, Fransa ile ltalyanm büyük bir ba
siret ve azim göstermelerine bağ

ltindenburg'un defnedileceği Tan
nenberg abidesi 

si için millete müracaat ederken 
hiç bir tehlikeye maruz bulumnu
yor. Bu reyiam, bir riyadan başka 
bir teY değildir. Çünkü Führer hi
leli kağıtlarla oynuyor. 

· Ere Nouvelle diyor ki : 
" leter Avusturya meselesi, 

isıter Almanyanm yeniden silah-

lıdır. " 
Ami du Peuple, diyıor ki : 
" Almanya, birz:i ne gibi ekibet

•lere sürükliyecek ?" 
Bu gazete, Avrupamn emniyeti 

namına İtalya ile bir itilaf akte
dilmeaini tavsiye etmektedir. Va
kayi, ikili.tin milleti, birbirine yak
l~tırmıf ve onların arasında bir me 
nafi vahdeti vücuda getirmiştir. Şu 
halde iki memleket arasındaki ra
bıtaları sıkılaştırmak için bu vazi
yetten niçin istifade etmemeli? 
Avrupanın emniyeti, ancak Ak

denizin iki büyük milletinin va• 
him meseleleri göz lorpmaksızın 
derpiş etmeleri ve ltalyanın meş 
ru temayülatı ile Fransanın mu
kaddes hukuku nazarı itibare a
lınmak §artiyle cesurane hal ıu-

(Devamı 6 mcı sahüede) 

• 
Köprü üstünde Matmazel Suzan'ı öldüren 'Ali Fedai B. J.iin 24 ae

ne hapis cezaaına mahkiim oldu. Rf'smimiz suçluyu mahlteme karan
nı dinlerken gösteriyor. 

- Yazısı mahkemeler sütunumuzda -

Yere mi asıldı? 
--o-

Hadisenin aııl amillerinin 
başkaları olduğu anlaşıldı 
ve bunlar tevkif edildi 

VlYANA, S.A.A.- Nazilerin 
25 temmuzda yapınış oldukları is
yan hakkında yaptlan tahkikat, bu 
hareketin başlıca amillerinin ne 
Planetta ve ne de onunla beraber 
tevkif edilen kimseler olmayıp Vi
yanalı maruf bir avukat ile federal 
İdare memurlarından bir şahıs 
olduğunu meydana çıkannıştır, 
Her ikisi de tevkii edilnrittir · 

ViYANA 5.A.A.- Bildirildi
ğine göre ıi temmuzda tevkif e-

25 temmuz valıayıinden dolayı i
dam edilen Planetta ve arkadtlJı 

Holzveber 

dHen eski Viyana emniyet müdü 
rü M. Stein Haeusl milli sosyalist 
darbei hükfunetine takaddüm e
den salı günü M. Rintelen tarafın 

(Dov~mı S ind oahifede) 

Sovyet Edebiyat 
Kongresi ve Türk 
Muharrirleri 

Journal de Moskou'nun fa
lih Rıfkı ve Y akup Kadri 
13. ler hakkında birmakale!; 

Falih Rıfkı ve Yakup Kadri B. ler 

Yakında Rusya' da toplanacak o
lan Sovyet muharrirleri kongreıi
ne güzide edip ve muharrirlerimiz
den Falih Rıfkı Beyle, Yakup Kad
ri Beyin de davet edildiklerini yaz. 
mıttık. . 

Son gelen Journal de Moscou 
gazetesi "Sanat meseleleri ve 
Türk muharrirleri,, serlevha.sile 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Dil kurultayı __ 
Rus alimlerinin huzuriyle 

bir içtima yapıldı 
lST AN BUL, S. A.A. - T .D. 

T. C katibi umumiliğinden : 
l'kinci Türk dili lkurultayı hazır

lıkları merkez bürosu bugün umu
mi katip İbrahim Necmi Beyin 
reKıliği altında Çanakkale meb'u
su Ahmet Cevat, Orclu meb'usu 
Ali Canip ve Doktor Saim Ali 
beylerden mürekkep olarak top
lanmış, öğleden evvel ve sonra ku 
rultay için gelen tez:lerin tetkiki 
ile meşgul olmufbır Oğleden .aıı
ra toplantıya Ruayadan gelen Pr. 
Samoiloviç ve Pr. Mesainof i§tirak 
etmiflerclir. M. Samoiloviç'in altın 
orclu adlı lieaniyat tetkikleri hak
kındaki tezi de okunmuttur. 

Merkez bürosu, salı günü tek
rar Rus Profesörlerin huzurlariyle 
toplanac-"tır. 

lngiltere sabık birinci deniz 
lordu lngiliz donanmnsının 
takviyesi lüzumunda ısrar 
ediyor. 

Tel: { 1\iüdür ~ 21318. )'azı itleri müdJTÜ: 24319. 
idare •• Matbaa : 24310 . 

Harikzedeler bir kül yığını halini olan evlerinin araalannda ... 

Maltepenin koca bir ma
hallesini kül yığını 

eden yangın nasıl çıktı? 
Resmi tahkikat dün bitti 

Yangından çıkan aileler yerleştirildi, 
iaşeleri temin edildi 

Evvelki aktam Maltepenin ge
çirdiği yangın felaketi §ehrimiz.
de büyük bir teessür uyandır
mıştır. 

31 evin ve dükkanın yanma.si
le neti'Celenen ve üç saat süren 
bu yangın felaketi etrafındaki res
mi tahkikat dün bitmiştir. 

Harilrzede ailelerin >skin ve 

iateleri de temin edilmi§'tir. ' 
Ateş nasıl çıktı? 

Son tetkiklere göre, ate,, Mal• 
tepede istasyon civannda B-tan 
ıt0kağmm başındaki 18 numaralı 
evden çıkmıştır. 

Habip ağa isminde bir bahçi
vana ait olan bu ev ilki bölükten 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Belediye Kadıköy ve 
Dolmabahçe havagazı 
şirketlerini satın alacak 

Tetkikat ve teşebbüsat .11apı/ı_qor 
Öğrend\ğimize göre, belediye Kadıköy ve Dolma.bahçe Havagazı 

Şirketlerini satın almağa karar verm.İfl:İr· .Bu ~usus~ laznn.gelen _ka • 
nuni tetebbüsler yapılacaktır. Beledıye, •ımdı, bu tırketlerın vazıyet
lerini ve hesaplannı tetkik etmektedir. Bize verilen mallımata göre, 
belediye bu fİl'ketleri satın almakla, hem halkın bu yoldaki hizmeti
ni daha iyi yapacak, hem de belediye !Nlğlam varidat membaı temin 
edecelctir. Belediye böyle sağlam para getiren müesseselere sahip ol
mağa karar vermittir. Bu suretle belediye diğer J>ir takım tali vari • 
dat membaları arayıp bulmaktan kurtulacaktır. 

Kapanma yasağı dün ak-
şamd~n itibaren 

tatbik edilmeğe başlandı 
Belediye bazı müracaatlar karşısında 

yeni tedbirler alacak 
Dükkan ve mağazaların erken ı 

kapatılmaları hakkmdaki karar 
dün aktaından itibaren tatbik.. 
b&flanmıftır. Belediye bu kararı 
verirken, belediye kanununun 15 
inci maddesinin 3 üncü fıkruınP
istiaat etmektedir. Bu karara ıö· 

re, yiyecek ve içecek satan dük • 
kanlar ıaat 21 de kapanmıttır. ' . . Etbiseci, manifaturacı vesaıre gı-
bi dükkanlar saat 19 da kapanmıt
br. 

Dün aktam tatbika batlanan ba 
(Devamı 5 inci sahifede) 
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TARiHi TEFRiKA: 106 

İttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYIN BlRAKTICl VESiKALARA GORE) 

Her hakkı mahluulur. Yazan: A. C, 

'' l ngilterede bulunduğıım 
açıktan açığa onlara 

hücum etmekten korkarım ,~ 

• • 
ıçın 

Dr. Nazım Bey Selanikte o ka· ı 
dar gizli yafıyordu ki hazan Paris
teki arkadaşları bile kendisinin ne
rede bulunduğunu bilemiyorlar • 
dı. Mesela Ahmet Rıza Bey Pa. 
ris civarında bir köyden 26 ağus
tos 1907 tarihinde Parise gönder. 
diği bir mektubunda diyordu ki: 

"Mehmet Ali Paşadan bir mek
tup aldım. Nazım Efendinin lstan
bulda tutulduğunu Evian kaplıca
larına gelen Halil Halit Efendi -
den i'itmiş, beyanı teessüf edi
yor!,, 

Halil Halit Efendi denilen zat 
Cambridge üniversitesindeki Ha • 
!il Halit Beydi. Bu zat ta "Şurayi 
Ümmet g;ızetesine arada sırada 
makalel~r yazıyordu. Fakat (La 
idri) imzasını kullanıyordu. 

Bir defa "Şu.ıayi Ümmet,, ga
zetesinde bu usule riayet edilme
diğinden dolayı Halil Halit Bey 
muğber olmuş ve Parise aşağıda
ki mektubu yazmıştı: 

"Bugün Şurayi ümmeti aldım. 
Orada benim makaleden sonra 
derhal (Cezayir Hatıratı) ilanı -
nın dercedildiğine taaccüp ettim. 
Vukua gelen iltimas üzerine Şu· 
rayi ümmete birkaç makale yaz
dım&&, menfaatimi muhil bir 
hal vuku bulsun demedim. 

Benim "La idri,, diye imza 
koymr.klığım tanınmamak mak • 
sadile idi. Halbuki o makaleden 
sonra ismimin konulması beni a -
çıktan açığa meydana çıkany~r 
Benim korktuğum Abdülhamı
din hükumeti değildir. İngiltere • 
nin Osmanlılığa ne kadar deh~
li bir dütman kesildiğini herkes • 
ten iyi bilecek bir mevkide bulu • 
nuyorum. Fakat lrutulayemutu ge
ne lngilterede bulduğum için açık
tan açığa onlara hücum etmek • 
ten elbette korkarım. 

lngilterede bulduğum nimet 
sayesindedir ki tamam on iki se -
nedir Osmanlılığı müdafaaya ça
lışıyorum. Mingayrihaddin biraz 
hizmete de muvaffak oldum. Hal
buki vatanımdan zerre kadar 
muavenet mümkün olmadığı gibi 
vatand&flarımdan dahi iyiliğe be
del adavet, haset gördüm. 

Yalnız beni müteselli eden ~y 
kendim gibi bazı bedbaht ve has
sas vatand&Jların iltifatıdır. 

Ben .gene naçizane hizmetim -
de uğra ıp giderim ve İngilizlere 
karşı münasip suret~e mü?~aala
ra dahi devam ederım. Lakin on· 
la"a kartı öyle harp açarsam son
ra ekmeğimden olunun. Osmanlı
lığı müdafaaya da fınat bul~. 

ne her zam~n yeni bir faaliyet 
aalıası arayan ı aci Bey bir nıüd -
det sonra Irana kadar gitmek üze
re P&risten ayrılmıttı. 

Naci Beyin bu seyyahatine 
ait tafsilat yoldan ve lrıından Pa.. 
rise göoderdiği bir iki mektubun
da yazılıdır. Naci Bey ilk mek
tubunda diyordu ki: 

"Paristen hareketimden bu ane 
kadar geıen vekayiin ve teşebbü
sat11D1n tarihçesini yapmak za
manı geldi. 

Marsilyada, vapurun teehhürü 
hareketi münasebetile üç gün ka
dar kalmıttmı. Bu müddet zar
fında Amerikaya gitmek üzere A
nadolunun muhtelif cihetleııin -
den gelen İslam muhacirlerinin 
ki adedi dört yüze karip idi, zi
yaretlerine gittim. Evvel emirde 
beni bir nazarı tereddütle kabul 
ettiler. 

ittihat ve Terakki Cemiyetine 
mensup olduğumu ve vazifemiz 
ne gibi !eyler bulunduğunu bil -
dirmekliğim üzerine emniyeti kat'. 
iye geldi. HükUnıeti hazıranın 
mezalimi binihayetinden ve Ab . 
dülhamidin bu mezalime e&aa ol
duğundan bahis açıldı. İçlerinde 
15, l 6 yaşında çocukJaıı bile ha
kaytki fedai içtimaiyemize akıl

ları erdiğini ve fakat buna kar'ı 
ne suretle hareket lazım geldiğini 
tayin etmekle mütehayyir bulun -
dukJarını beyan ettiler. 

Ertesi gece hepsinin vasi bir 
odaya cemolunmasını ve kendıle . 
rine bu ahvalin esbabı ve asarın
dan, ve hakikat ve netayicin".!en 
bahsedeceğimi söyledim. Bunu 
maalmemnuniye kabul ettikleri gi
bi beni neztlerinde minfic alıkoy
dular. Vadettiğim veçbile mez
kU.. gece otuz senelik mezalimi 
binihayetten bahsettim. Bu ahva
le ve vatanın duçar olduğu fela -
ketlere hüngür hüngür ağladılar. 

Sonrıa içlerinden, para kaza -
nam Amerikadan memleketlen -
ne avdet etmekte olan sekiz Ana
dolulu ile daha ziyade tesisi mü -
nuebet eyledim ki bilahare bun -
larla ayni vapurda Samsuna ka -
dar refakat eyledik. 

ltbu refakat müddetince kaf -
fesine gittikleri memleketlerde it
tihat ve Terakki Cemiyetinin ma
ka.sıdından, kuvvetinden, Abdül -
hamidin zulmünden ve buna kar
şı tqlcil ittihat ile hükfuneti ha
zıranın tekalifi zulmiyesine müt
tehidane ve silah kuvvetile cevap 
vermek lüzumunda:n ve kariben 
tetebbüsatı cedideye giı i,ileceğin
den ve reisimizin ( ! ) pek büyük 
bir zat olduğundan bahseyledim. 

Bu tafsilatı vermekten maksa
drm, memleketimizin bilcümle a -
nasın mazlumesi arasında hüku -
mete ve paditafıa k&flı körü körü
ne bir tevekkül değil, ancak haki
kati hali cidden müdrik olmakla 
beraber bunun def'ini arzu eden 

-B.:medi-
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HARİCİ HABERLER 
Dünya vaziyeti 

20 yıl evvelkinden daha 
vahim birtehlil<earzediyor 
lngiltere sabık deniz Lordu diyor ki: 

" Donanmamız noksandır, kuvvetli bir 
donanmaya malik olmak 

hususundaki kararımızı aleme ilan etmeliyiz,, 
LONDRA, 5 (A.A.) - "Milli senesinde, tehlikeyi uzaklattır -

bahriye haftası,. nın ba.,langıcına mak için elinden gelen her ııeyi ya 
riyaset eden, sabtk eeniz birinci pıp yapmadığınr cayisual gördü -
lordu Lort Beatty, Portsınavt'ta ğünü ilave etmittir. Nazır de-
memleketin müdafaa vesaitinin mittir ki: 
noksanlığına dair bir nutuk irat et- "Bu suretle, birçok hakikatler 
miştir.. öğrenmiş olduk. Hak ve adaletin, 

Mumaileyh demittir ki: kat'i surette silahlarını terketmiş 
"Yirmi sene evvel, Almanların bir cihanın üzerinde tamamile, 

Emden gemisini yakalamak için hüküm,,an olacağı mesut günlerin 
mubt .ç olduğumuz kadar krüva • gelmesine intizaren, her hangi bir 
zöre bugün dahi malik değiliz. milletin emniyeti ancak harici bir 

Londra muahedesini imzala- tecavüze karşı müdafaa kabiliye-
ma:k.la kabul ettiğimiz kayrtlardan tile mütenasip olacaktır. 
kurtulmanın vakit ve saati gelmiş- Bunun için İcap eden fedakar. 
tir. Orta Avrupadaki burürıkü !ıklar derhal kabul ve azami is -
karışık vaziyet, bundan 20 yıl ev- tifad~ ile mahalline sarfedilmeli-
velki kadar vahim bir tehlike ar · 

ek ed
. dır. 

zetm t ı~. Ve nihayet hür bir mıllet, ıul-
4 ağustosa müsadif meş'um gü- hun takviyesine var kuvvetile ça-

nün yıldönümünü fırsat bilerek, lışmakla, daima uyanık bulunmak 
bundan böyle artık yer yüzünde 
h l hakkı dak

. gerektir.,, 
arp o maması n ı temen-

nimrzi ve sulhu muhafaza edebil- lngilizlere cevap 
mek için kafi derecede kuvvetli FRANKFURT, 5 A .A. - Pro-
bir donanmaya malik olmak hu _ fesörler ve muallimler federasyo-
90sundaki kat'i kararrmızı aleme nu milli kongresinde Almzmya 
·ı· ı· · Maarif nazırı, M. Rust, bir nutuk ı an etme ıyız.,. k. 
Belçika müdcJaa nazırı ne diyor? irdt ederek demiştir ı: 

BRUKSEL, 5 A.A. - Milli "Ren nehrile Manş denizıuin 
müdafaa nazın M. Deveze, Belçi- öte tarafındakile· P- bazı izahat ver 
ka toprağına Alman kuvvetleri ta- menin zamane gelmiş gibidir. A-
rafmdan tecavüz edildiğinin yir _ lem, Alman milletinin buı;ünkü 
minci yıldönümü münasebetile, ileri hareketinin ne demek oldu • 
dün aktaın radyo neş.iyat ensti- ğunu sorup duruyor. Bilsinle•· ki, 
tüsüın.de bir nutuk irat etmi,tir. her teşebbüsümüz, yıkılmaz bir 

Bu nutkunda, nazır milli müda- millet haline gelmek maksadına 
faanın istilzam eylediği fedakar - mebnidir.,, 
lıklara katlanmalarını dinleyici . OTTA VA - KANADA, 5 A. A. 
lerinden dilemİftİr. Sonra, Belçi - - 60.000 den fazla sabık K.ana-
kanm hak ve teref :.oktai nazar • dalı muharip, büyük Harbin yir -
)arından tamamen beriyüzzimme ·minci yıldönümünü .:iirıkü gün 
olduğunu söylemekle berabeI), 1914 kutlulamışlardır. 

Rusya -Bulgaristan 
Diplamatik münascbatın iadesine dair 

imzalanan protokol neşredildi 
SOFY A, 5 (A. A.) - Bulgaris

tan ile Sovyet Rusya arasında dip
lomasi münasebetlerin'n iadesine 
müteallik olup 23 temmuz tarihin· 
de lstanbulda imza edilmit olan 
protokol, dün ayni zamanda Mos
kova ve Sofyada neşredilmittir. 

Protokolda töyle denilmekte -
dir: 

"Muntazam diplomasi münase -
betlerinin iadeten tesisi hakkında
ki telgrafnamelerin taatisine teves-
1ıül edildiği esnada Soyyet ve Bul
gar Hükümetleri, iki memleket ara
sındaki münasebetler meselesi ile 
normal surette siyasi mümessiller 
taatisi meselesini nısfet dairesiode 
ve umumi bir şekilde halletmek ar
zusunda bulunduklarından ~ağı -

daki ahkamı tesbit etmitlerdir: 
1 - iki yüksek akit taraf, b:ri

birlerinin hukuku hükümranilerine 
hürmet ve riayeti tekeffül ederler. 
Ayni zamanda biribirlerinin dahili 
itlerine doğrudan doğruya veya do 
layısile müdahaleden istinkifı ve 
bilharcsa her türlü prop~ganda ve 
tahrikattan içtinabı da taahhüt e -
derler. 

2 - İki yüksek akit taraf, bun -
dan başka iki taraftan biri aleyhin
de müıellah bir cidale kalkıflllak 
gayesini takip eden tetkilatların 

kendi memleketleri dahilinde vü -
cuda gelmesine müsaade etmeme · 
yi, bu gibi te~kilitlara müzaheret 
eylememeği de taahhüt ederler· 
Ayni zamanda siyasi ve ;çtimai re-

- ' 

D~i 
• 
Italya Arnavutluğu işgal 

ile tehdit ediyormuş 
'ATINA, 5 (Milliyet) - Yanyadan bildiriliyor: Buraya 6elen ha· 

berlere göre Arnavutluğun ita/yaya olan borçlarının tediyesi için i
ta/yanın vermi.f okluğu mühlet eylul 2 de bitiyor. Arnavutluğun bu 
borcunu ödemek için muktazi meblağı bulmasına imkiin olmadığın· 
dan ltalya Arnavutluğu bazı arazilerini işgal etmekle tehdit etmekte
dir. Yalnız Tiran Hükumeti 10000 ita/yanın Arnavutluğa iskanına ra· 
zı olursa ita/ya işgal fikrini tatbik etmiyecektir. 

Amerikanın geni taggareleri 
V AŞINGTON, 5 ( A.A.) - Harbiye nezareti, tesfrı dairesi 4,800 

kilometre olan ve satte 350 kilometre mesafe katedebilecek kabiliye
tinde bulunan iki bombardıman tayyaresi ismarlamıstır. 

Eğer neticeler, müsbet çıkacak olursa bu tayyarel~r diğer 200 tay
yare için model ittihaz edilecektir. Her tayyare l milyon ila bir mil· 
yon 250 bin dolara mal olacaktır. 

Bir gazetenin asılsız haberi 
ANKARA, 5 ( A.A.) - Hdepte intişar etmekte olan "El Ahali,, 

gazetesinin 22 Temmuz 1934 tarihli sayısında, yüzbaşı Sadettin Bey 
kumandasındaki harp tayyaresinin bir kafileyi takip ederken Türki • 
yenin Suriye hududu üzerine düştüğü ve kıımandanile içindekilerin 
öldürüldüğü bildirilmektedir. Diye yazılmaktadır. 

Ne gazetenin yaulığı tmihte, ne de bu tarihten evvelki zamanlar
da böyle bir hadise vuku bulmamıştır. 

ilk üzüm Avrupaga gönderildi 
IZMIR, 5 A.A. - Piyasanın çalışması için borsada be, altı bin çu· 

val üzümün bulunma .. lazım iken mevcut iki yüz çuval üzerine ani 
bir karar~ piyasa açılmış ve dokuz kuruştan on altı kurufa kadar sa
tılmıştır. Geçen sene ilk piyasa günü on kuruştan on sekiz otuz pa • 
raya kadar satılm..,tı. ilk üzüm Aıııupaya ihraç edilmek üzere Fele -
menk bandıralı Trito vapuruna merasimle yüklennfştir. 

M. Mussolini ve 40 saatlik haf ta 
LONDRA, 5 ( A.A.) - Sunday Chronicle gazetesinde intişar e· 

den bir makalesinde M. Mu~solini, 40 saatlik haftanın hararetli bir 
avukatı olduğunu gösterm :ştir. 

Doçe bilhassa şöyle diyor: 
B;z, 4-0 saatlik haltayi teknik terakkiyatın vücut vermİf olduğu 

iktisadi müvazenesizliğin ortadan kalkmasına doğru atılmıf bir adım 
teliikki etmekteyiz. 1 

lngilte .e, bugün buna karşı muhaliftir, fakat onun da nihayet 
bunu kabul etmesi İcap edecektir. 

Cüzamın tedavisi çareleri 
LIZBON, 5 ( A. A.) - Gazeteler, Porto Tıp Fakültesi as<:stanla • 

nndan Dr. Vill-asboas ile Dr. Bastos Viegas'ın hali hazırda Saint 4 

Jacque'ta inikat etmekte bulunan uliimun terakisi ismindeki lspan • 
yol Cemiyetinin kongresinde cüzamın met:len mavisi ile tedavisinde 
iyi neticeler elde etmif olduklarına dair enteresan tebligtta bulunmuf 
olduklarını yazıyorlar. 

Bolivyada kabine buhranı 
LA PAZ, (BoHvya} 5 (A. A.)

Harhiye ve Maliye Nazırları da is
tifa eylediklerinden kahine buhra
nı tam olmuştur. 

jime karşı cebir ve kuvvelle sui · 
kastte bulunmak istiyen veyahut 
tethi, harekatına teşvik eden, res
mi siyasi mj.imessillere karşı bu gi
bi harekatı izhar eden teşkilatların 
vücuduna da kat'iyyen müsaade et
memeyi taahhüt ederler. 

3 - lki yük~ek akit taraf, her 
türlü müsellah kuvvetlerin veya bu 
teskilatlara ait mühimmat ve mal -
ze'menin kendi toprakları dahil n
de toplanmasına veya topraklarına 
girmesine veyahut transit tarikile 
geçmesine müsaade etrnemeği de 
taahhüt ederler. 

4 - lki yüksek akit tarafın te
baasından olup ta siyasi mülteci 
sıfatile ecnebi b:r memlekette bu
lunanlar, batka memleketlerin ta
biiyetini ihraz etmiş bile olsalar, 
iki memleketin siyasi temsil kadro
larına dahil olamazlar.,. 

Rus tayyarecileri 
Balbonun ziyaretini iade 

için İtalyaya gittiler 
MOSKOVA, 5 (A. A.) - Ma

reşal Balbo'nun riyasetinde ltal • 
yan tayyarecilik alemi mümessille
rinin yapmış oldukları ziyareti ia
de eden tayyare tetkilatlan reisi 
M. Eidemen, askeri tayyare aka
demisi reisi M. Todorski ve diğer 
bir takım tayyareciler Romaya mü• 
teveccihen havalanmışlardır. Bin• 
dikleri üç tayyarenin hepıi de Rus
yada infa edilmi.tir. Bu tayyarele
rin mürettebatı, 21 kitiden mürdı· 
keptir. Filo, Kiyef - Cracovie - Vi· 
yana - Roma yolunu takip edecek 
ve Kiyef'te konaklır-,...gr. 

Borçlar meselesi 

lngilizlerin Sultan Hamıtten 
ziyade casusları var, her şeyi og· 
renirler. Sultan Hamit bundan ev
vel bazı İngiliz memurlarına be
nim ehli fesattan olduğumu sötle
di. Hatta kendı menfaatle:riııe 
kaııı yazıp çizdiğimi haber ver• 
c.lirdi. Bunu gene fnı;ilızler vası
tasile öğrenmeğe muvaffak oldum. 
Akaba meselesinde ln&.İterenin 
taarruz mesleğine karşı yazdığım 
bir makale üzerine lstanbuldaki 
İngiltere sefareti memurlarından 
birisi pek nazik, fakat manidar 
bir ihtarda bile bulundu. 

Şurayi Ümmet için bir makale 
daha göndermek istiyordum. Fa
kat (La idri) kelimesinden sonra 
ismimin zikri gibi sarih bir iyma 
doğrusu hiç botuma gitmed~. ~u 
cihetle bir daha yazmaktan bız
zarur vaz geçtim. Şurayi ümmeti 
neşreden arkada,larınızın namus 
sahibi adamlar olduğuna katiyen 
'üphem yoktur. Onun için o hal 
emniyeti suiistimalden ileri gel -
memiftir. Şu kadar ki diğerlerinin 
,ahsi menfaatlerine taallllk eden 
bir meselede o kadar ihtiyatsızlık 
gösterilmesine teessüften dahi 
kendimi alamadım.,, 

L'-_E_c_N_E_B_i_~ __ u_A_T_ı_D_A __ o_K_u __ o_u_K_L __ a_ı_M_ı_z_) 
Ticari mukavelelerde İtalya'nın İpek ve . 

Amerika borçlara karşı 
askerliğe yarayacak 
maadin mi alacak 

NEVYORK, 5 A.A. -Nevyork 
Herald T rihun gazetesine göre ha• 
riciye nezaııeti, ecnebilerin borçl•• 
rına ait tediyatm bir kıaını muka· 
bi!i.nde askerliğe yarayacak bir ta• 
kım maadin satın almak imkanıııı 
tetkik etmektedir. Bu teklif, sade
ce tecrübe kabilinden serdedil • 
mektedir. 

Halil Halit Beyin bu mektubu 
yazdığı 1907 senesi tetrinievvelin
de Ştirayi Ümmet aıtık tekrar Pa
riste intişar etmeğe b"-'Iamıttı. 

Doktor Nazım Bey Selimikte 
Osmanlı Hürriyet Cemiyeti hak . 
kında tekikatile me•gul ve o ce
miyetle beraber çalıtmakta iken 
Paristeki arkadaşların adedi de 
artıyordu. Ömer Naci Beyin Sela
nikten Parise gittiğini yazmıştık. 
Biraz sonra Hüs~ıev Bey de Parise 
gitmitti. 

Parise yeni gidenler arasmda 
Ömer Naci Bey orada uzun müd
det kalmak iatememİ!tİ. Kendisi-

kullanılan tabiratın ipekli kumaş 
tefsirinde Ayniyet ve ithalatının artması 

vahdet 
Parioten yaz!lıyor: 

Beynelmilel T'caret cdusınuı ticari 
nıukaı:e/.,ler ve muahedeler komisyo
nu, Hamburg aza>r Dr. A. Nclten 'n rİ· 

yase:i altında toplanarak beynelmiİel 
ticari münasebat ve muamelc:itta cari 
mukavele ve muahedelerde kullamlcn 
b "r tak1m tabir et n mana ve tefisir:n
de ayniyl!t VI! vahdet ifade eden esas 

Ve kaideleri teshil etmiştir. Bu suret
le ticaretle iıtigal edenlere satıcı, y:ı• 

hut a'ıcı ••fatile giriıtikleri muamelcit 
ile "rsalat, nakliyat, teslimat işlerinde 

ne gibi laahhüdat ve vec:b.,ler karşmn 
da bulundulrlartnı ve rte Bibi vesaikin 

la:ı:ım olrlujunu tayin iç 'n • n:ukave

la: ve m"hoberatın ihtiı·a ettiği te:l

birler·n dl!lalet etiği mana ml!mleke· 

tin url ve ôdatı veyahut nümune mu -
kaueleleri ile muayyen bir manada tea. 
bit ed lmemif bulunuyorsa • iht<c ıç ı1e 
i•tİnat noktoısı g~·nrrilmekte:lir. 

(Peıter Lloyd) 

Romadan bildiriliyor: ltalyanın bu 
seneki ipek ithalatı §İmdiye kadar 
3687 kentale baliğ olmuştur. 1933 ün 
ipek ithalatı 936 kental ve 1932 nin 
ipek ithalatı da 1417 kental idi. Bu 
ipekler baflıca J aponyadan ithal e
dilmiıtir. ipek /oırıntı ve artıklarının 
ithalatı da geçen seneye n~betle art• 
mlflır. Çin 11 ,559 kental teslima
tile b'.rinci derecededir. ipekli ku
maflar ise en çok Fran•adan alınmıf• 
tır. 31 bin kiloğram ipekli kurnaı 
ithalatından Fra:ısanın hiuesine 
14,717 kilogram iwbet etmi§tir. Buna 
karıı geçen sene ceman yekun 16 bin 
kilogram İpekli kumQf ithal olun
muıtu. 

(Neue Freie Preaae) 

Tarihten evvelki za
mana ait 

bir altın hazinesi 
Cenubi Rl'oJesia'da /nyanı:o e

ym'rtindeıı bildirildiğine göre o ha. 
valide bir ul•m madeni bulunmuıtur. 

Bu havali en eaki haritalarda Mono
motapa tesmiye edilmi.1 olup manası 
,,Hudutsuz kıymetler memleketi,, de .. 
mektir. Seki:ı: metre clerinlihte bulu
nan bir tabakada, tarihten evvelki 
altın arayıcılannın al4t ve edevatı. 
bulunmU§tur. 

Bu aletler Üzerinde altın izleri ha· 
la bellidir. Bu noktanın etrafında 
altın terkipli kayalar, parçalanmak i
çin ha~rlanmış bir vaziyette görül
mii§tÜr. 

Bu noktadaki ahval ve vaziyet, 
buradaki Faaliyetin acele ile birden
bire terkedilmif olduğunu gösteriyor. 
Muhtelif dehlizlerde daha tahminen 
200 bin ton altın terkipli ham Tnaden 
bulunduğu zannedilmektedir. 

(Peater Lloyd) 

Sisleri dağıtan yeni 
bir keşif 

Mauachusett devletinin tekneloji 
enstitüsü ltiboratuvan, sisleri dağıtan 
kimyevi bir mayi keıfetmiflİr. Bu ma· 
yi ile havada bulunan su tebehhüra
lc tl!ks 'f edilerek yağmur halinde 
yere düıürülmektedir. 

Y l!ni k"fiin tatbikat ve tecrübe
sinde tayyare meydanını ve bu mey· 
dan üzerindeki mebaniyi tamamen 

kaplam<ı olan tabii sİ3 üç dakika zar
fında kamilen dağıhlm:q ve takriben 
2000 kadem muh:tindeki havalide 
tabii rüyet tekrar hasıl olmuştur. 

Bu kimyevi mayi, bir boru üzeri
ne yerleıtirilmif olan otuz metre u
zunluğundaki esrarengiz b ~r~ cihaz 
tarafından buhar halinde havaya ••· 
kılmakta ve bunun ü:ı:erine n• taba
kası bir perde açılır g;bi açılmakta • 
dır. 

Bu kefil taammüm edecek olursa, 
uyri3e/ain ve tayyare uçu§ları için 
şüphesiz büyük bir fayda temin ede
cektir. 

(Peıter Lloyd) 

Amerikanın tayyare 
ihtiyacı 

Amerika Harbiye Nezaretinde W• 

bık Harbiye naun Newton Bakl!r'in 
riyaseti altında toplanıp aylardanberi 
tetkikat yapmış olan haı1a komisyonu 
bir rapor nef""tmif ve bunda Amui
ka ordusunun asgari sulh tayyare 
lıuvueti olarak 2320 tayyare ihtiyacı 
olduğunu kaydetmiıtir . 

Raporda ordu ve bahriyenin biri
birinden ayn olan tayyare teşkilatının 
bundan sonra da ayn kalması tavsi
ye .,dilmelıtedir. 

( Prager Presse) 

Fakat borçlu memleketler , b\I 
teklifi müsait bir surette kar,ıla • 
mamaktadırlu. 

Mevzuu bahis madenler, Arııe
rikanm istihsal etmemekte oldt1• 
ğu veya kafi derecede istihsal ede
mediği veya ecnebi mahsulatııı• 
nazaran gali fiyatla istihsal ey • 
lediği madenlerdir ki bunlar dıı. 
kalay, antimuvan, manganez, kr0 1'l' 
platin, civa tungsten, vanadyurıı• 
iyot, mika ve güherçiledir. 

Bu madenlerin ekserisi, teıli • 
hat imalinde lüzumludur. 

Almanyaya kredi yok 
WASHINGTO, 5 (A. A.) -- • 
1 thalil.t ve ihracat Bankası, /\ ~ 

' "kr9"P 
merikalı Daves ve Yo~'! ıs.tı kıı.· 
hamillerinin hakları verı~n~ıye edi 
dar Almanya ile h~r turlu k~ tit· 
muamelatını tatile karar verın•t 

t 
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ELE 
Nesil bere k e ti!. 

Bir milletin ne'. li bereketli olması 
0 nun en kuvvetli taraflarından bi
ridir. Lakin bir taraftan da doğan 
fOcuğun nasıl büyüyeceğini düşün
'11ek lazımdır· 
•. Bektllfının Allaha hitaben Jedi 
ır. gibi: 

- Rızkını vermedikten sonra 
Jl<ıJ-at dur! Neye yarar? .• 
de Son ?~~duğum frenk gazetelerin 

n b~ruinde Kanadada nesil be
te4eti hakkında bazı garip Jeyler 
eereu- etti"' • • .. _ J .. 

"~' gını goraam. 
Kanadada çocuk yetütinnek 

"1İl/i •anayidendir. Lakin halk bi
~~_ fakir olduğundan ikiz çocuk 

11"ttınnak korkmu herkesi yıldı -
Y0rınus. 

~Geçenlerde bir kadın bir batında 
S'OCtık doğunnuş. Nasıl doğur-

flıtta' O ,_~, B . '11111. • rasını .,..mem. en ınam-
~adın kısmı yan!ıfhr. yapar mı 
l • lfte bu bef çocuğu peydah-
1.Yan ana ma1· · • · · J-"-" . nın ı vazıyeti ıyı eır-· 

~ ll_ükümet çocukları kendi hi
~e almı,,. Demek hiikümete 
ır/(de analık düfilyor •. 
~""4;1ada daha whal bil' fey 

lk:z d • ,__ • · ogumuna R<ZTst sıgorta ya-
l>an b • · B ırçok kumpanyalar varmış. 
i~ -.Uetle her gebe kadın kendini 
r/ '. e karşı sigorta ettiriyor ve ikiz 
ı:g<rrsa çacuklardan iN!nci doğanı 
Y YCIŞına kadar sigorta kumpan
t~ büyütüyor, okutuyor ve yetif
•11yorınuş .. 

ıl ~:Zde de yeni evliler ikize karşı 
eq"!'l ClntQ ikinci veya üçiincü ço
r/ ga karşı buna benzer ve şüphesiz 
f ıılıa ağır şartlı agortalar yapsalar 
ena olmaz. 

• ~ene Kanadada bir fakir aile 
•eı • b •ı akınız ne yapmı1: 
rijfarısı gebe kalıp ta doğum ta
l Y<ıklastığı zaman beheri bir do
<:rlık 130°tane piyango bileti yapıp 
~btııf. Bu piyangoda bir tek bilet 
ıl dolar kaumıyonnU!f· Biletlerde 
r/ e "umara yakma,. Yalnız herbirin 

e doğumun vulmagelmesi muhte
'J:el olan 130 saatten birinin ra
h <lrnı. v.armış. Çocuk o saatlerden 
1 llrı_!llsrnde doğarsa o saate ait bi
r/et ikramiyeyi kazanıyorm,... A; 
ıl a.rtcağız. bu giizel usul ile yetm;, 
, ol<IT ~ ve çocuğıınun do
lrttnı masrahnr çıkaTmış. 

Evlilere, gebelere ve çocuk pey~ 
rlq1ıJamak isti yenlere ithal ederim. 

FELEK 

'f emizlik işleri amelesi 
şikayetçi 

f Son zuıanlarda belediye tanzi. 
~t aınelesinden bir kısmı müra
ıctt'tta bulunarak blediyeden oda" 
lt~k,· ~pıcılık gibi hizmetlerin 
eli diierıne verilmesini istemişler • r. 

11.İııı 8llııun sebebi amele ücretleri
dır 1 ıs liraya mdirilmi~ olması
ri t çlerinde 12 - 15 senedenbe
dır ~ıifat ameleliği yapanlar var
dola ~unlar maaşlarının tenzili 
!,~ısıle geçinememekte olduk -
lleı .' enıektar oldukları için de 
leııı ~kt1Yeden ayrılamadıklarını söy • 

e ed· 1 F' tr er. 
darJıkkat Belediye bütçesindeki 
llıa bunların maaşlarını arttır • 
ııı/' llliisait olmadığı gibi , hade
taı/: kapıcrlddara da nakillerine 

ttnk~ ;~lu;;:ktadır. 
1 
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Ş EH 1 R HABERLERİ Sergi kapandı! 

EKONOMi 

Bu senenin 
Buğday rekoltesi 
Dahili ihtiyacı karşılaya

cağımız, ihracat ta 
yapacağımız. anlaşılıyor 

Yeni buğday rekoltesinin kat'i 
miktarına dair henüz Ticaret Bor-

. saaına kat'i bir malumat gelme -
mittir. Son tahminler bu seneki 
buğday rekoltesinin geçen senekin
den pek az noksan olacağım göster 
mittir. Bu. miktar, eldeki stokla be
raber dahili ihtiyacı kal'fıladıktap 
maada ihracat için de müsait gö -
rülmektedir. 

Son zamanlarda buğday ihracatı 
çoğaldığından Ziraat Bankası pi -
yasaya elindeki stoklardan, buğ -
day arzetmektedir. Yalnız, banka 
piyasayı düşünnüş olmamak için 
azami ihtiyatla hareket etmekte -
dir. 
Buğday fiatleri son günlerde 

5,25 - 5,50 kuru~ arasmda<lır. 

Bir maden tekrar çahşıyar 
Uzun müddettenberi elindeki 

stokJann çokluğwıdan dolayı faali 
yetini tatil etmiş olan Fethiye Mag
nezit madenleri, aldığımız malWııa 
ta göre, tekrar faaliyete geçmek -
tedir. Geçen sene taka.om da büyük 
yardımile mağnezit ihracatımız 
büyük bir yekfuıa baliğ olmut ve 
elde hiç stok kalmamıfbr. 

Yumurta ı hracı nizamnamesi 
va bir endi~e 

Yeni yumurta nizamnamesi et -
rafında piyasadaki alaka gittikçe 
artmaktadır. Bu alak.a daha ziyade 
Ticaret Oadsının nizamname üze
rinde yapılmasını Türkofis' e teklif 
ettiği t~dilat ve yumurta ihraç ta
cirlerile Ticaret Odası Meclisi a
rasında n1.zamnameye ilave edile
cek bir madde hakkında hasıl olan 
ihtilaftır. Mesele tudur: 

Ticaret Odasında toplanan yu -
. murtacılar komisyonu nizamna -
. mede bir maddenin tadil edilerek 

yumurta ihraç edebileceklerin bu 
İfe hatlamadan uzun bir müddet 
evvel müsaadei evveliye almalan 
kaydının ilavesini istemektedir. O
da Meclisi bunun yumurta ihracah 
için ileride bir nevi inhisar tesis e
deceği mütaleasile bunu reddetmit 
tir. Şimdi bu bir mesele olmuftur. 
Türkofis'in bu hususta vereceği ka 
rar merak edilmektedir. 

POLiSTE 

Maslakta bir 
Otobüs devrildi 
Muc;ze kabilinden kimse

ye bir fey olmadı 
Maslak'ta bir otobüs kazası ol

muştur. Şofôr Hilanet Ef. nin ida
resindeki 3262 numaralı otobüs i
çinde 18 müfteri olduğu halde Bü
yükdereye gitmek üzere Taksim' -
den kalkmıştır. Maslak yolunda o
tobüsün bir tekerleğinin lastiği pat 
lamıt ve otobüs ağaca çarparak 
küçük bir hendeğe dü,müştür.Yol
cular büyük bir tehlike atlatmıf 
ve tesadüfen kimse yaralanmamıs-
br. , 

Tramvaya çarptı 
Sirkecide oturan Bahri, koltu • 

ğunda cam olduğu halde geçmek
te iken tramvaya çarpmıt kınlan 
cam parçalarile sol eli kesilmiştir. 

Bir çacuk arkadaşını yaraladı 
8efiklaf'ta oturan Mehmet ve 

Hasan isimlerinde iki çocuk kavga 
ebnit1er ve Mehmet tB.fla Hasanın 
~mı yarmıştır. Hasan hastaneye 
kaldırılmıtbr. 

Parasını çalarken 
Hasekide Kadın sokağında otu

ran Mustafa Efendi pazarda dola
fnken yanına Hüseyin Mehmet is
minde biri sokulınut ve parasını 
çalacağı sırada yakalanmı,tır. 

Trende bir doğum 

Vecihi Tayyare mektebi bu •ene yeni mezıınlar verecektir. Ramı
miz bu sene mezun olacak talebeyi tayyareleıVıin önünde gösteriyor. 

Soldan itibaren: Salih Rıza, Muammer, Vecihi, Abdarrahman, 
Bedriye, Tevfik Beyler ııe Hanım. 

ADLiYEDE 

Esnaf bankası 
Hadisesi 

Adliye tekrar hadise 
mesulleri hakkın-

daki davasına başladı 
Esnaf Bankası hakkındaki tahki 

katı idare etmekte olan ve mezun 
bulunan müddeiumumi Muhlis B. 
dünden itibaren işe batlamı,br. 
Ahmet Muhlis Beyin mezuniyeti 
esnasında, adli tahkikat bir tevak
kuf devresi geçirmiftir. Bu esnada 
da altında lktrsat Vekaleti Kredi 
ifleri Müdürü Cemal Ziya Beyin 
imzası bulunan 99 sayıfalık tahki
kat raporunun sureti gelmittir. 

Ahmet Muhlis Bey bu raporu 
tetkika batlaınıtbr· Maamafih tah
kikat Mülkiye B~müfettİfi T ev -
fik Talat Beyle mfiltereken yapıl
dığı, bu raporda da Tevfik Talat 
Beyin imzası bulunmadığı için bu 
rapordan başka rapor olup olmadı
ğı tereddüdü mucip olmuttur. Ah
met Muhlis Bey mevcut raporu tet
kik ettikten sonra icap ederse bu ci 
heti de tahkik edecektir. 

İfte müruru zaman olduğu için 
adli tahkikat net\cesinde bu mese
lede mes'Uller bulunsa bile takibat 
yapılamıyacağı, sadece mes'uller 
tesbit edilmit olmakla itin nihayete 
ereceği tahmin edilmektedir. 

Sergi kapandı 
Altıncı yerli mallar eer-gi-si 18 gün 

devam ettikten sonra dün kapan
dı. Dün gece saat 24 te sergi rad
yosu serginin nihayet bulduğunu, 
halka tesekkür ederek ilan eder -
ken bahsede toplanan ziyaretçiler 
milli sanayiin bu aon eserini tid
detle alkı,lamıflardır. 

Sergiyi dün gece yansına kadar 
gezenlerin yekunu yarım milyon 
kişiyi geçmittir. B eklin bundan 
evvelki sergilerde e edilen ye -
kundan kat kat fazladır. lstanbul
daki halkın hemen hepsi bu yeku
na göre, altıncı yerli mallar sergi. 
sini ziyaret etmiş olmaktadır. Ser
ginin bugünden itibaren kaldırıl -
masına batlanacaktır. 

Mahkemeler 

BELEDiYEDE 

Netice: 
ihtikar yok! 

Komisyon bu neticeye 
vasıl oldu 

lhtikarla mücadele komisyonu 
mesaisini ikmal etmiftir. Komisyon 
bir haftaya kadar raporunu llctısat 
ve Dahiliye Vekaletlerine göndere
cektir. Komisyon toptan ve pera
kende fiatleri tetkik etmif, fiatler 
üzerinde anormal bir vaziyet &Ör
memiştir. Komisyonun vardığt ne-
ticeye göre lstanbul' da ihtikar 
yoktur. 

BüyUkada yollarını teftiş 
Vali ve Belediye Reisi Muhittin, 

Fen İtleri Müdürü Yusuf Ziya Bey
lerle Daimi Encümen azaları dün 
Büyükadaya giderek Yörükali p)f,. 

ji istimlak İfİni mahallinde tetkik 
etmitlerdir. Bundan başka Adada 
yeni yapılmakta olan asfalt yollar 
teftif edilmiştir. 

Memurlara taksitle mahrukat 
verilecek 

Belediye Memurin Kooperatifi 
bütün memlJl'fariı taksitle mahru -
kat vermeğe karar vermittir. Odun 
ve kömür tevziatı bD.fla:mıftır. 

Belediyede ntimar tayinleri 
Belediye mimari şubetfoden is

tifa eden mimar Adil Beyin yerine 
Beyoğlu Şubesi mimarı Naim Bey 
tayin edilmiştir. 

Gurultu ile mucadala 
Şehirde halkı rahatsız eden gü • 

rü.Jtü ile mücadele için belediye • 
nin vücuda getirdiği talimabıame 
bugünlerde tatbika batlanacaktır. 
Belediye Kaynıakanılı'ldara bir ta
mim göndererek gürültü ile müca
dele için hazırlıklar yapılmasını 
bildirmi~tir. 

Telefon ~irketinin mua
melelerini tetkik için 
Telefon Şirketinin hükfunete 

devri iç:n muamelatını tetkik et -
mek üzere bir heyetin dün tehrimi
ze gelmesi beklenmekte idi. Fakat 
dün bu heyet gelmemiştir. Bu haf
ta içinde şehrimize gelecektir. 

Ali Fedai ef. 24 sene hap
se mahkôm edildi 

' ...... . 
Ömrünün sonuna kadar da amme 

·~.,de bulunamıyacak 
.erinde A-

r. ,~.ısı caa.ı.<tilolarından 

Mel. Suzaru öldürmekten suçlu A

jans telsiz memuru Ali Fedai Efen

di hakkındaki ağırceza mahkeme
si kararı dün tefhim edilmitt;r. A-

li Fedai Efendi ölüm cezasına be-

. Pendik'te, eski istasyon cadde . 
sınde oturan Kartal ç;mento fabri
kası müstahdemininden Mehmet 
Efendinin karısı Nazike Hanını ev- del 24 sene ağır hapse, ölünceye 
- ~l ki akşam trende doğurmuştur. kadar amme hizmetlerinden mahru 

\ 
Küçük haberler f, miyete mahkfun ohnufhır. Ali Fe

dai Efendi af kanunundan istifa-
• Ihsan Bey ~ehrimizde - Ma

arif Vekaleti Talim ve Terbiye 
Reisi Ihsan Bey mezunen fehrimi
ze gelmiftir. fhsan Bey bir ay teh
rimizde kalacak, sonra Ankaraya 
dön~ektir. 

de ettiği iç· n 19 sene hapis yata
caktır. Mahkeme Suzan Hanım 
veresesinin tazminat talebi için 

hukuk mahkemesine müracaat et
mesine karar vermiftir· 

Ali Fedai elendi dünkü 
muhakeme unaaıncla 

MAARiFTE 

Yeni kadrolar 
Tespit edildi 

Galatasaray panayırı dün aksam 
\ nısfılleylde kapandı .• Hadi fuQ,.r

/ısı. . • Fakat ne yazık ki gelecek 
seneye kadar bu panayırın hasre -
tini çekeceğiz. • . Ah, diyeceğiz 
nerede o sergi, nerede o sergi? •. .' 

Sergi güzel mi idi, lena mı id~? 

Ecnebi mekteplerdeki 
Türk muallimler 

Vekalette yeni tayinler 
Ankarada Maarif Vekaletinde 

yaprlan kadro toplantılarında orta
mektep ve lise kadrolarında hiçbir 
değişiklik yapılmaması kararla§tı
rılmıttır. Muall~lerin ders ~t -
)erinin tevzii üzerınde de komısyon 
mesaisine devam etmektedir. 

İstanbul Maarif Müdürü Haydar 
Bey de Ankarada vekiletle temas
lar yapmakta, yeni ders senesi kad
rosu ve lstanbul Maarif iperi hak
kında izahat vermektedir. Haydar 
Beyin temasları esnasında lstan -
buldaki ecnebi ve ekalliyet mektep 
!erinin türkçe muallimlerinin de 
kadrosu tetkik edilmiftir. Bu kad
rolarda esas itibarile değitiklik 
yapılmamı,tır. 

ilk tedrisat umum müdürlüğüne 
tay:n edilen Ali Rıza Beyden inhi
lal eden birinci aınıf vekalet mü -
fettişliğine Ankara Erkek Lisesi 
riyaziye muallimi ve Maarif Ve -
kaleti Zat işleri Müdürü Ra~im 
Bey tayin edilm' ştir. 

Gazi Terbiye Enstitüsü edebiyat 
muallimiiken tetkikat ve tetebbüat 
ta bulunmak üzere Avrupaya gidip 
gelen İsmail Hikmet Bey birinci 
sınıf müfettiıliğe tayin edilmittir. 

Münhal bulunan üçüncü sınıf 
müfetti~liğe de lstanbul Er~ek Li
sesi fizik muallimi Ali Hikmet B. 
tayin edilmi,tir· 

Orta tedrisat umum müdürü Ha
san Ali Bey de Barem vaziyeti 
dolayısile tekrar umumi müfettit -
liğe nakledilmi,tir. Umum Müdür
lüğü vekil olarak ifa edecektir. 

ViLAYETTE 

Undan nasıl 
Vergi alınacak? 
Tahsilatı Fener ve Eyüp 

şubeleri yapacak 
Buğ<layı koruma kanunu mu

cibince undan alınacak verginin 
Fatih Kazası Malmüdürlüğünce 
alınması icap ediyordu. 

Fakat fabrikaların bulundukları 
yerler bu semte uzak olduğundan 
verginin eskisi gibi Fener Eyüp 
maliye fllbeleri tarafından tahsil 
edilmesi hakkında dün Maliye ve
kalttinden emir gelmittir. 

Un Komisyonu 
Un Komisyonu değirmencilerin 

unların cinsleri hakkındaki itiraz
larmı tetkik ile meşgul olmaktadır. 
Bu hafta içinde komisyon kararını 
verecektir. 

ODADA 

Tetkikat buıhaoeleri 
haklı çıkarıyor 

Ticaret Odasının buzhanelerin 
vaziyeti ve ihtikar yapıp yapmadık 
ları etrafındaki tetkikatı son saf -
hasına girmiftir. Odanın bir rapor
törü uzun müddettenberi faaliyet
te olan bll$hanelerde her gün bu
lanarak faaliyetlerini, giren ve çı
kan malın miktarını tetkik etmi,. 
tir. 

Aldığımız maluır'\ta göre Oda 
buzhanelerin bugünkü ferait için
de ziyan ettiklerini tes·bit etmi~tir. 
Birçok buzhane sahipleri bu ite ko
nulan sermayeyi öldürmemek için 
bu ite devam ettiklerini söylemit -
lerdir. Bugünkü vaziyette birkaç 
buzhanenin daha kapanması lazım
gelmektedir. Oda idare Heyeti bu
gün bu meseleyi görüteeektir. 

Tıtrk -Yunan ofisi 
Yeni teşekkül eden T~rk - Y?. • 

nan Ofisi Meclisi ldaresı bugun 
Ticaret Odasında ilk içtimaını ya
pacaktır. 

Rıhtım şirketinin satın 
alınması 

lstanbul Rıhtım tirketinin sa
tın alınması hakkında cereyan e
den müzakerat epeyce ilerlemiş -
tir. 

Şirket ıı:.:.idürü temas ve mü
zakerelerine devam için Ankaraya 
gitmiştir. 

Satın alınma işinin kısa bir 
zamanda !n'taç edihnesi beklene
bilir. 

Bu hususta uzun boylu bir likir 
yürütecek değil.fa. Gören Allah i
rin söylesin ..• 

Hangi tarafından anlatmağa 
başlamalı ki: Evvela isme bir ba
ka.'•m: Yerli mallar sergisi! .. 

Bize kalırsa isimde bir yanlıflık 
var. Bu, sergi değil panayırdır. 
Halbuki sergi ile panayır arasında 
esaslı farklar vartlır. Filhakika bir 
sergi yapılmak istenmiftİr. Fakat 
ortaya çıka çıktı bir panayır rık
mıflır. 

Kabahat kimin? 
isimde yanlı,,lık olursa artık ge

ri yanım siz heıuıp edin. Hesap de
dik le aklımıza geldi. Bu hesobı 
yapabilmek için acaba sergide ve
yahut namıdiğerle panayırda bir 
salahiyet mevcut mu? 

Bunda zerre kadar fÜphe etmi
yoruz. Cünkü sergi idaresi hesap
ta ve kitapta o kadar kuvvetlidir 
ki, cem, tarh, darp taksimi geçmİf 
taaa "hesabı ihtimali,, ye katlar 
yüksefmiftir • 

Sergi idaresinin her gün gazete
lere verdiği tamimlere bir bakın: 

Bugün sergiyi elli bin kiıi ziya
ret etmiştir •. 

Bugün sergiyi altmı' bin beş 
yüz ki,,i ziyaret etmiştir. v. s. v. s. 

Hiç tel~"k yok/Toparlak hesap ••• 
Peki bunu kim oturdu da saydı? 

Kim kontrol etti? Sergiye giren -
ler için bir bilet kesilmiyor, numa
ralı bir "turnike,, yok. 

Sonra nasıl oluyor da hep böy
le ziyaretçilerin adedi Sllırla, yıı • 
varlak rakamla bitiveriyor? 

Vakıa sergi dehşetli rağbet gör
mÜffÜr. Her gün binlerce, on bin· 
lerce haı'll yerli mamulah görme
ğe koşmuştur. Serginin içi akar o
luk gibi kaynamaktadır. Fakat bu 
hesap nasıl hıtaluyor? Onu anlıya
madık. 

Coğrafya mütehassısları bir neh
rin bir dakikada denize döktüğü 
suyu hesap ederler. Metre mt/ıiibı
nı tayin ederler. Fakat bunun için 
ellerinde muayyen bir zamanda 
yağan yağmurun milimetresi, neh
rin genişliği vesaire vesaire vardır. 

Acaba sergi idaresi GalatasaraY. 
kapıSlnın genifliğini gözöniinde 
bulunduruyor da, ona göre giren a. 
damları buna darbederek mi he. 
sap ediyor? 

Belki bize cevaben derler ki: 
- Günün muayyen saatlerinde 

birkaç dakika giren adamları sayı. • 
yoruz. Sonra bunlann vasatisini a. 
i'ıyoruz. Ve serginin açık bulundu• 
ğu saatlerle darbediyoruz. 

Peki bu adamları nasıl sayıyor
lar? .. Sonra vasatinin açık saat • 
leı le darbı nasıl daima hep yuvar
lacrk .toparlacık rakamlar veriyor?. 

Sergide istatistik meselesinin 
' .ji ihmal edildiği de muhakkak
.w. Vakıa serginin idaresile mef -
gul \Jlanlardan birinin bir gazeted 
arkadasa söylediği gibi: 

- Grafiğe Filan füz.um yoktur. 
;Uüstehıme arzeaıten matlar haıki 
canlı bir grafiklir ! .• 

Fakat unutmamak lilıımJır ki 
grafik çizmek, istatütik yapmak ta 
bir ilimdir. Bugünkü ticaret ve sa
nay• aleminde en belli bcqlı bir 
mevki ihraz eden bir ilimdir. 1-ata
tistik ve bunun lilıimi gayri müfa
riki olan grafik birçok hadisatın ol 
duğu gibi ticaret ve sanayiin de 
nabzıdır. 

Ama biz yapmadık, yamadık, a
damımız yoktu da beceremedik. 
Veyahut vaktimU olmadı da ağra
famadık. Ona diyecek sö:ziimıi.:: 
yok. Bunu itiraf etmek bizce böyle 
yavan bir fikir ortaya çıkarmaktan 
her hôlde evladır. 
Maksadımız hiç kimseye tariz 

d~ild~r: Y ~ız ilerisi için ba gibi 
lıı_ubalılıklerın önü alınır ve sergi
nın manasına daha iyi nüfuz edi -
lirse her halde çok iyi olur kanaa
tindeyiz. 

Mümtaz FAiK 

Rifat Efendi Hazretleri 
Diyanet itleri Reisi Rifat Efen

di Hazretleri dün tehrlmtze gel -
mitler ve istirahat.için Büyükada
ya gitmitlerdir. 

M. Guorge Bonoet 
Eski Framız Maliye na~ırla. 

rrndan M. Guorge Bonnet Rusya. 
dan şehrimize gelmi§tir. 

Guorge Bonnet Rusyada tet
kikat yapmıştır. 



( lçfmai bahisler]' 

Bedava işleyecek 
Bir fabrika 

Belki gazetelerde görmüşsünüz· 
dür: T unisie gemisi bu Ağustosun 
ilk günlerinde yola çıkacakmıt, ge· 
minin sahibi M. Georges Claude da 
pek yakında balonla Brezilyaya gi
diyormu, .. 

Bu habere pek te büyük bir ebem 
miyet vermemek miimkünd~r .. Çün· 
kü Tunisie eıki bir yük gemısı. Sa
hibi ise ,üphesi:ı:, Maurice Cheva· 
lier gibi meşhur bir film artisti de
ğil,' sadece bir mühe~~is. Film yı'
dızlarmın bİıie hepM11ın seyahatle 
rini liyikile takip edemiyoruz da, 
bir de eski bir yük gemisinin sahi· 
bi bir mühendisin seyahatlerini mi 
·düşüneceğiz.? 

V akıi öyle ama, bu eski yük ge. 
miıi ile onun sahibi Amerlkaya, 
bütün dünyanın itlerini ahüst ettir· 
mek için gidiyorlar. Bunlar yapa· 
caklan itte muvaffak olunca - ki 
bu da muhakkak görünüyor - ye· 
ni ve timdikinden pek çok büyük 
bir iktisadi buhran çıkacak ve hü· 
tün dünyada zaruri bir iktisadi in· 
kılap olacak. 

Çünkü, görünü~e eski bir tilep, 
fakat hakikatte bir fabrika olan bu 
gemi Cenubi Amerikaya, gü~ ha
raretinin tesirile, yani bedava itle
mek için gidiyor, 

Güneşin o hesapsız derecede şid
detli olan harareti bir taraftan bo
şuna kaybolduğu halde, bir taraf. 
tan da insanların kömür yakarak 
fabrikalarını işletmek için hararet 
~amalarının birçok adamları ne 
kadar düşündürdüğünü bilirsi~i~. 
Jules Vemes gibi mile Zola gibı 
hayalleri genit romancılar bu me· 
seleyi kendi kendilerine hallediver· 
misler. Fakat buldukları teY haki· 
kat olmadığı için, okuyanları yal· 
nız güldürmüşlerdi· . 

Halbuki bu mühendis Claude hıç 
te hnyalile çalışır bir romancı değil, 
sinıd'ye kadar sanayide birçok mu· 
~aifakıyetler göatermit - mesela 
1000 hıwa tazyiki derecesinde bir 
tazyik kuvveti elde etmi' - gayet 
inatçı bir ilim adamı. 

Birkaç sene var ki, sıcak memle
ket' erin denizlerinde, denizin yü. 
ziind ' i ı yun aıcaklığile denizin 
içind l:i yun sıcaklığı arasındaki 
farktan ıatifade ederek, hiç kömür· 
süz mazotsuz, benzinsiz olarak, 
ya~i itlctme m.!'srnfı olmadan bir 
fabrika kurmağı dü~ünmüş. 

Bı. mühendisin tasavvuruna ilkin 
herkes gü mÜf. Bedavadan kuvvet 
olur mu? Romancı hayali! Gülen· 
ler güldükçe, mühendia çalışmış ve 
nihayet fabrikanın çarkları, yalnı~ 
denizin !tındaki ve üstündeki ha· 
ra el f rkile, dönmeğe b~layınca 
bi1lün dünya taşırmıt·· Bu badire 
1930 s nesinde Küba adası sahille
rinde o'muttu. 

Clau< e ilkin deniz üzerinde yü. 
zer buy ·;k bir fabrika kurarak, O· 

rada bedavadan elektrik kuvveti çı· 
karnıağ• dü~ünmÜf. Fakat bu fab· 
ril·anm işlemesi bedava olsa da, 
kurulması büyük, pek büyük mas
rafa b:ı~lr, bir taraftan da iktisadi 
buhran rlevam ediyor. Bir defa O· 

tuz m iyon frangı - on ikisi ken· 
disinia olma.k üzere - batırınca 
sermaye ahipleri artık kendisine 
kredi açmamı~lar. 

MlLLlYET PAZARTESi 6 ACUSTOS 1934 
• . " ........ ı .. 

.,,...._......, ;-rı&•••ı L_9z dilimizle 
Taş.... y . l d 

Soğuklardan birinin liılı geçiyor- enı savaş yo. un. a •• 
du: Büyük Erdem (l)len, bızde de 

Hugünkü progranı 

- Bırak şunu, dediler, taş gibi kurma yolundayız. Öyle ki şimdi-
heriftir' den yolu yarılamış bile sayılırız. 

lçimiden bir arkadaş anlattı: Başımızdakiler; bunun için bü-
SARIŞIN MODEL 

ISTANBUL: D f•I 
18,30: Franaızcı. dera, 19: Profe•Ör ri9 30. 

reltin Kerim Bey taraf..ldan konferan•· C••• 
Türk Musiki netriyatı. (Ekrem, .Rut•e""ıer "' 
det, Kemani Cevdet. Şeref, Ibrahım b Yb,l.bet" 
Vecibe hanım. 21,20: Ajana ve hor•~ \ıİ •kil• 
leri. 21,30: Bedriye Ra~im hanımın ıt r 
taaao v• cu orkestrası. - Tafa haharet etmeyin! Taş, tün varlıklarını ortaya koydular. 

kıymetsiz bir şey sanılır ama sıra- Kannc"., kıfl yazdan nmıl k~ş~
sında ondan kıymet:i feY olamaz; larsa, bız de yarının herhaf!g_ı ~~ 
unutmayın: Elmas, yakut, zümrüt güçlüğünü önlemek için dışımızı 
de birer laftır.! Taş, kabaltğa misal tırnağı~ıza t"_kmıf, çalışıyonız •. 
gösterirler: yalanın büyüğü •.. T aft Bu~n .. lz~ıtte, yarın Kayseride, 
gediğine koymak, birine taş atmak, daha obu~ gan falanca y~rde, .dur
her zaman için maharet incelik madem, dınlenmeclen yenı yenı ya. 
nükteJanlık alameti deia midir?'. p~ f'vleri~in temelleri a.tıldığını 

TQfl hasis bir şeyi ilaJe için de gormek!eyız. 
kııllananlar da vardır: MütlriF ha- On yıl önceye kadar tepeden 
ta. •• FiliirıAfte, filanca, falancaya hrnağ~ büt~'! fliY_ec.!ğİmizi, ~ ~
taş çr.karth derken onun bu İfteki rıya yıyecegım~ı dı~dan getirh· 
üstünlüğünü ı, lruvı>etini anlatntlf yorduk .. KenJı anlarımız anbcı:lar 
olmaz mıyız? da çürürken ekmeğimizi Amerrkan 

Memleketten balıseJerken: unile yapıyorduk. lsviçreJen, Fran-
- T cqnına toprağına bereket.. saılan gelen ayakkabıl!'"".m, l~vı;r: 

'ffmekle onun ta.rına verdiğimiz ten, Rusyadan gelen lastı~len _gıyı· 
kıymeti :z:iıkretmit,olmıyor muyuz? yonlulc. Çocuklarımızın çıkoliitası 

Taş için ağırdır derler. Bu da için dışarıya avU& dolusu paramız 
7Glan! giJiyardu. Bursa ipeklilerini!ı yü-

- E •.• arhk çok oluyorsun, dedi- züne bakan yoktu. Çünkü Fransız 
ler. kumaslan, top top geliyor ve ka. 

Taş elbette ağırdır. Plf kaplfG gidiyordu. 
Güldü: Şimdi ise, dışardan rastgele 
Kocat"f suyunun halilltğine de dara (2) bile yurd-= giremi· 

bir diyeceğin yok ya.!! yor. Tut~u, bilgili ve ifkilli (3) 
Kulak MiSAFiRi davranıyonız. Kendi içerimizde, 

YENi NESRIY AT 

Resimli ıark 
(Resimli Şark) mecmuasının 

44 üncü nyısı mütenevvi münde
recatla çılkmıştır. 

Yeni adam 
Yeni Adam'ın 6 ağustos sayısı 

muhtelif ilim, sanat mevzularında, 
makaleler, tenkit ve tetldder, hi· 
kayelerle çıkmıttır. Tavsiye ede . 
riz. 

mak çaresini bulmuş ve bu sefer o 
eski yük gemirini alarak bir buz 
fabrikası haline getirmİf. Fabrika
nın mahsulü de sıcak memleketle. 
rin en ziyade ihtiyacı olan madde 
olunca müfteri daima ha..7.ır demek. 

Şimdi bu eski gemi yahut yeni 
fabrika Brezilya sahillerinde bir 
yerde, karadan elli mil kadar U· 

zakta durarak yalnız denizin üs
tünden Ye altından su çekmek Ü· 

zere, hemen hemen bedava olarak 
günde iki bin ton buz yapacak. Be
dava olarak elde edeceği kuvvetin 
yalnız dörtte biri su çeken tulum. 
balan itletmeğe, dörtte üçü de buz 
yapacak çarkları döndürmeğe ya. 
rıyacak.. 

Bu, bir ba~langıç. Böyle bedava 
itler çarklar elbette ergeç bir gün 
elektrik çıkaracak ve, bir taraftan 
da telsiz elektr'k itleri ilerledikçe, 
elektriği kolayca bütün dünyaya 
dağıtacabilecek. 

istikbalden haber vermek her va 
kit ukalalık sayılırsa da insan bu 
ukalıilığı yapmaktan kendini alamı 
yor: 

ilk yapılacak elektrik fabrikl\la
rının serm yesi amorti edildikten 
sonra, elektrik perisi hemen beda· 
va den'lecek kadar ucuza mal o"un
ca, dünyada her,ey bedava gibi İ•· 
liyecek. .. 

Acaba o vakit insanlar Zolanın 
romanındaki gibi. bu nimetin kad· 
rini anlıyarak biribirlerile hak 'ka
ten kardet uıi olacaklar, yok:-a it
sizlikten tekrar buhran çıkarıp bi
ribirlerini mi boğacaklar? 

kendi kurduğumuz yapım evleri
nin çıkardıklarını giyiyoruz, kendi 
toprağımızın yetiftirdiklerirti yiyo· 
ruz. Şapkadan çoraba, tas.tan tara
ğa kadar ..• Aradıklarımızdan çoğu. 
nu buluyonız. Bnlamadıklanmızı 
bulmak için de yeni yapım evleri 
kurmağa savtJf11laktayız. Bu arada 
biliyoruz ki küçük İfç.ler ııarsınh· 
lar geçiriyor ilerde Jaha da geçire· 
cekler. Fakat b(l.fka httum yolu yok. 

Küçük el Erdemlerile ekmek pa
ralarını çıkaranlar, yavaş yavaş yer 
lerini değiştirecekler, küçük i1lik 
( 4 )leı<; bırakıp, büyük yapım evle. 
rine göç edecekler. 

Şimdi sürümsüzlükten yanılıp 
yakılan bu küçük işçiler, büyük ya. 
pım evlerinde çalı~mağa başlayın· 
ca. daha kaygusuz yaşayacaklar; 

ve gelirleri,ne olduğur•ı bilecekler! 
Hiç olmazsa satamamak korkusu 
ile uykulan kaçmıyacak. Büyük Er. 
demler savCf1tnı da, Gazinin önba~ 
o:duğu, lnnet ppşanın giri~tiği bü. 
tün savaşlar gı'b: başaracağımıza İ·. 
nanımız bütün 'le yük ektir! 

M. SALAHA TTIN 

(!) Erdem - sanat, (2) daru - ilaç. 
(3) i•killi - Ha>Sas, (4) lşlik- te%gah. 

Kadınlar birliği kongresi 
kaldı 

Kadınlar Biı·liği senelik kon .. re· 
ri dün toplanacakh. Fakat ekseri
yet olmadığından kongre önümüz· 
deki pazara kalmı~tır. 

, . 0:kk-;t-;;o~re~~~ 

HO HORUN 
1 lergiın ak •m• kadar hastal.rını Emin 
onil \r:tlıde kıraath:ıncsi yanındaki ınL 
'cnc:hıtnı:~ındı: tt drı,·i rd~r 

- ld fon: 241.1\ - l.ö:'<I 
4763 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

.Galatasarayda Kanz~ık eczahaneıi 
kar~ısında Sahne ıokaifında 3 numa· 

ralı apartrmanda 1 numarL 

-------· 4637-

- Seni seviyorum. 
- Yalan söylüyorsun Cemil! 
Cemil ne kadar iknaa çalıttıysa, 

MebrUke o kadar itimatsızlığa dü· 
fÜyordu. iki senedir evlidirler. Bu 
iki sene zarfında Cemil MebrUke 
ye belki .kaç defa tekrarladı. 

Setti seviyormn. 
- Yalan söylüyorsun Cemil. 
Bu ceTap Cemilin canını ııkı· 

yordu. 
- Kadmlar ~ka doymazlar di

ye dütünür ve gün geçtikçe temi· 
natıru derinlettirir. 

- Seni çılgıncasına seviyormn. 
- Yalan Cemil bir defa ben gÜ· 

zel değilim sonra da ıen sarı saçlı 
mavi gözlü kadın sevenin. Ben iıe 
kumralım. 

Mebruke Cemilin sarı ıaçlı ka
dınlardan hotlandığını nereden bi
liyor? 

- Bak der. Kocamın yaptığı tab
lolardaki kadmlar hep sarı taçlı 
mavi gözlüdür. Sonra bekarlığına 
ait defterlerini elime geçirdim o 
rada esmer ve kumral kadınlar, 
zevce veya hemşireler. A,k sarı saç 
lıdır . ., diye yazılı. 

Cemilin bundan haberi yok. lı
tediği kadar MebrUkenin kumral 
saçlarını ok,ıyarak: 

- Seni seviyorum des;n. Kaç pa
ra eder. 

MebrUke kaç defa dütündü. Hay 
di kafamı okzijen küpüne batıra· 
yım, ya gözlerim. Onların rengini 
nasıl değittirmeli? 

imkansızlık onu deli edecek? 
Cemil mütemadiyen tuval boya· 

makta ve yaptığı etütlere hep sarı 
saçlar mavi gözlü dilberleri yerle•· 
tirmekted:r. Son sergide tethir et
tiği bir kompozisyonundaki bütün 
kadınlar bilaistisna sarışındırlar. 
Hatta gazetelerin birinde çıkan bir 
tenkide bu açıkça yüzüne vurulu
yordu. "Tablodaki bütün kadınlar 
hepsi ayni çarktan çıkmıf. Ayni 
fabrika malı, hep!<İ sarıfın, hepsi ya 
hemşire, yahut akrabadırlar . ., deni· 
yordu. 

Cemil tenkitlere pek aldırmaz. 
Fakat karısı bütün tablolardaki 
kadınların hepsini kendine birer ra 
kip a etmekte ve hepsine birden 
dü~man nazar.le bakmak; '!.dır. 

Cemil. yeni bir eser yapmak İS· 
tivor. Büvük bir tuval hazırlamıf 
günlerce krokiler çizdi durdu. 

Nihayet karısına: 
- Bir model lii.zım. izin verir· 

sen atelyede çalı'3-cağım. dedi. 
Mebruke gü!dü: ~ 
- Atelyesine model getirmek İ· 

çin karı1arından müsaade i~temek 
resaamlar için ayıptır, dedi. 

- Ne yapayım kukançsın da. 
Mr)Jrulce cevap vermedi. 

cem·ı. ertesi gün atelyesinde bir 
kadını soymuf, çalıtıyordu. Karısı 
geldi. I' ocasını çalı,ırken görmek 
onun en büyük zevkidi. Atelyeden 
içeri girir>ce Mebruke, kösedeki 
büs~n ü•tüne yaslanmıt. boylu 
boyuna ya bir kadını gördü. 
Kadın sa-ı saçlı, mavi gözlü, güzel 

ı bir Rua dilheriydi. 
Hissini beli; etmeksizin Cemile: 
- Modelin güzel Cemil. O ka

dar güzel bir resim <ilacak ki dedi. 
Koc,.111 sevindi. 

- Hakikaten güzel kadın! diye 
mırıldanıyordu. 

Uç gündür ayni saatte başlayıp 
ayni saatte bırakıyordu. MebrUke 
atelyeye geldi. 

- Daha bitmedi mi Cemil? dedi. 
Cemil hararetli hararetli çalıtır

ken cevap verdi. 

- Doyamıyorum MebrUke. 
Aradan üç gün daha geçti. Re

sim bir türlü bitmiyordu. 
Cemil hep: 
- O kadar güç bir poza b14lam1-

tım ki, mümkün değil bitiremiyo
rum, diyordu. 

Bir hafta geçti. O gün gene Ce
mil erkenden modelini soymuf, ça· 
lıtıyordu. 

-Dran! 
Bir tabanca seıi sanşın model ıe 

dirden yuvarlandı. Cemil fırladı. 
-Deliaiıı Mebriilı:e. 

• • • 
Dört ay sonra Mebriike, üç se

neye mahkiim olduğu hapishane
nin lot kovuşunda gardiyanın getir· 
diği gazeteleri okuyordu..: 

" Kıymetli resamlarımızdan Ce
mil beyin son sergide tefhİr ettiği 
"sarı'ın güzel., isimli tablosu bü
yük bir muvaffakıyet kazanmıf ve 
kendisi juri tarafından altın ma
dalye ;ıe taltif edilmiştir . ., 

Mebnike hınçkırdı. 
Makbule ADNAN 

Sünnet düğünü 
Üsküdar Hili.liahmeri tarafın· 

dan ağustosun 8 ve 10 uncu gün· 
!erinde yapılmak üzere bir sünnet 
düğünü tertip edilmiştir. 

1 Askeri tebliğler 1 
Askerlik yoklaması 
Eminönü aıtkerlik şubesi riya

setinden: 
330 doğumlu ve bunlarla mua

meleye tabi efradın ilk ve son 
yoklamaları 1 eylül 934 tarihin· 
de başlıyarak 1 O tetrinievvel 934 
tarihine kadar devam edecektir. 

Yerli 'V'e yabancı efradın ilk 
yoklamaları tek tarihli günlerde 
öğleden evvel ve son yokfamala
rı çift tarihli günlerde gene öğ
leden evvel yapılacaktır. Mükel
leflerin yeni harflerle yazılmıt nü-

823 Kbz. BÜKREŞ, 364 m. 1 r -
H ber• · 13: Pli.k. - Haberler. 14,15: • k 

11
,er• 

Pl&k. 19: Ha"Ya raporu. 19,05: Karıtık ~ ıt: 
20: Konferans. 20,15: Ra~J'? .orkestr~ ı(0,.. 
Konferans. 21,15: Oda musıkıaı. 2t,4S. ,.;. J.SI 
ferana. Z2: TaıanrÜ. 22,30: Piyano kooıe 
Kah••hane lı:onaeri. 

223, Kt... VARSOVA. ı345 m. beri«, 
21,12: Poloaez muıi.lı:iıi. 21,SO: H• ,ikit' 

22,02 Zirai muaahabe. 22,,15: Polon•S r· ... . 
nin d9'f'amı. 23: Harp habrılJ.rr ko•;: ...... . 
23.15: Poznantian naklen koD•e.r· 24: 11 

be. 24,05: Konfera.nt. 

ı75 MOSKOVA, ı714 m. . •• 19,30: 
16,15: Şarlı:ılar. 17,30: Oda nıaıik••'" .... ,;. 

Aıkeri netriyat. 19,JO: Kolkeı muıilri etri• 
7ab. 21: Danı muailıüıi. 22: Almaac• • 
7at. 23,0S: fn•ilizee 24,05: Macarca. 

823 Kt... MOSKOVA, (S...Un) 3.~ ~tt?' 
17: Mıuah.abe. 18: Çocuk mu.ııkıSI>- 0 _.. 

Bir harpten aalıı:leD aeafoai.lı:: konser. 2%: 
maaikiıi. 

638 Kı... PRAG, 470 m. Jl.d 
20,55: Rad70 p.İye~ 21,~ı M~ı.habe~.P' 

Vichy kaplıcalanndaki ...-ıao tıyatro• 
naklen ye.n.İ Fraaıu muıik.iıi. 

616 Kh. BELGRAT, 437 m. cıJV• 
21: Muıalıabe. 21,30: Verdlıün "TR 

1 
,,, 

DOUR,, operaaı (Plik.) Mütukıbea D .. 
ıilriai. 

545 Kt... BUDAPEŞTE, 550 •· ~ 
20,40: Şiirler. 21,50: Oçii.ncü. perd~ 

li.ı 22,50: aHberler 23,10: Plik. K.o 
24,15: Dana ınuıikiai 

191 Kha. Deatdtlandaender 1571 •· bl-
20ı30: Bando mızıka. 22.,40: Mu..ı;: ~ 

Bayreuth 23: aHbe.rler, 23.ZS: Yıldızlar 
24: Mihıhten daa• ıınuıilüai. 

230 Kı.,.. LOK.SEMBURG, 1304 .., ,,~ 

Jtalyan. altıaau. 21.20: Taıanail~ _JtaJ1ırJlı,.rill 
ıikiai. 21ı3-$: Haberler. Tasaınuh ~pi# 
d .. amı. 22: Ors Jr.oaıeri. 22,30; Senfo 
lan 23,10: Dan• pliklan. 

ıroı Y.t... KÖNJGSBERG 291 - ,.. 
11 Bayareth'daa Vq .. r'ia Vallıdh-• ~ 

ır latiralıtlerin birinc.iıiad.. 18,30 ~ 
T~a'ia eıerlerindea parçalar, 22,40 Mü 

658 Ki ... LANGENBERG 456 •· _.. 
21,15 Konser Clemena Craua. V. U.-•11~);1 

opera koroau, s.lzburs'taa na.idea, 23.'5 ı•• 
Schö•herr'in iclar•inde ratiyo ork-~ 
23.30 Haberler, 23.SO Koa11erm. ..... ., 
T •ıannili daaa snaıi..lı::iıi. 

592 Khz. ViYANA 507 m. ... .. 
21,15 Koneet" Cleaıena CratM, V. UraG ı:J.Qıf 

opera koroau, Salzburb'tan naklen, .,ııf' 
l rakı Schönherr'in. idaresinde rad~ ork ısı' 
ıı, 23,30 HAherler, 23,50 ko:11serin ~-
24,30 T aıannili dan.a muükiai. ,: _____ _, 

1 •lllif~~ 
ı Aınn umdeai "MiLLİYET" '!:,. _,_ 

ABONE ÜCRETLERi: 
T&rlö,.. içia Harif.,.kİ" 

L K. L-
3 a.:rfıfı ... ,., •• 1 4- ·-
6 .. • .... t • • • 7 60 14 -

12 " •••••••• 14 - 28 -

Gelen e.-ralıı: pri •erilme•.- Müdci':; 
ıeçen nü.ıhalar 10 kart1ıt•r...- Gaae.. • 
matı..a7a ait i.ıler için m\idiriyete nıı~r~ 
caat .di1ir. Gasetemiz naalana mc•'otit 
tini kabul elmea. 

fus cüzdanlari!e ve ikişer adet ve- !!:==~~=======~~ ........ 
sika fotoğraflarile ıubeyc gelme· -· 
!eri. ~edisine gelecekleri a,ağıda 1'' 

Tecile tabi talebelerin mektep- zılmıştır: . ı 
ten getirecekleri vesi-kalarda han· Eminönü merkez nabiyeır: 
gi sınıfta buh:ndukları ve terfi 4, 6 eylül 934. Alemdar nahi1~ 
sınıf edip etmediklerinin sarih si: 8, 10, 12 eylül 934. Küç~ 
olarak yazılmış olması ve bu ve· zar nahiyesi: 16, 18, 20 eyli.il 9 f' 
sikaları askerlik medisinin içtima Beyazıt nahiyesi: 22, 24, 26 e;ı 
günlerinde bizzat şubeye getir- lül 934. Kumkapı nahiyesi!ırl· 
meleri. eylül. 2, 4 teırini.evvel 934. 1s, 

Hangi günlerde hangi nahiye· umum yoklama kaçakları: 6, 
!erin son yoklama için askerlik 10 teşrinievvel 934. 

-----•- T A L E B E L E R E ~-----.,... 
TatillGrdon isti fada ediniz. Bir Asri -Lisaı;: Oğreniniz 

1 Ağuıtostaa 30 Eylüle kadar T. L. 6,50 

BERL I Tz de her llaaa için kuralar açılmııbr. 
Huıuıi l'enlere bu mftddet içi.9: 

MÜHiM TENZiLAT.. KAYDA BAŞLANMIŞTIR. 
İıtanbul 

---• 373, İstiklal Caddesi 
A11kara 

Konya caddeıi 41-~ 
Onun için fikrini daha ucuz ola· 

rak gene hakikat saha.sına çıkar· 
__ ..:_.._ ______ ...., __________________________ -'!"' ____ ,,_~~~--~!'""""--..-..--~--~'!"'!'!!!!"""""!~!!"'!"'"!"'---~~------..... --~--~~~---~ ....... """""'!~ ...... """!!"--::·~ 

hald~ batına geleni ba.tka ;ü,ıa '' 

G.A. 

Wıilli)el'in ıcmanıc 43 

Cemil çalışıyor ve arasıra 

Şemsiyelikte mi? Kapı arkasına 
fırlamıt olma.sın? Ha turasr, ha bu· 
rası .. nafile. Lastiğin teki ycıllı:! 

Sansaros aldırmryor, gözucu ile 
seyrediyor. Hademeler kotu•tu· 
Mubassırlar sağa ıola seğirttiler, 
ambar memuru geldi. Yıok, yok, 
yok .. 

- Hadi çalındı diyelim! Çalın
sa ikisi de birden çalınır. Alan tek 
lastiği ne yapacak? 

- Hem efendim, dı,arıdan kim
se girmedi ki. 

- Kör herif! Sen kapıcı değil 
misi ? Nerdeydin •imdiye kadar? 

La•tiğin 'kisi ~ırılsaydı neyse 
ne. Bir yürek acur. Yenisini alır. 
Fakat tekinin meydanda olmayıaı 
müdürün ytireğine iki acı vermi.ıi. 
Carşıda d" tel< lastik satmıV>'.:'rlar
dı ki. Hem bu hı>.rp zamanında ha 
divince liisfk bulunmuyor. B'•nla
rı h1Je . Pk;- \r~ ;; • ...11\ cf!J,..:r,., "6l,:"~ a 
ı.ı.: .,,:st;. <;:-.•· ı..;r o kadar lira 
daha mı vermeli " 

Y aı an: AKA GÜN DOZ 
Garip teY! U.tik ne oldu? 
Bir saat ıüren bu patırtı içinde 

lastiğin çalındığına kimıe, müdür 
bile hülanedemedi. Çünkü ortada 
olmıyan lastik tekti. 

Hele Sansaros'tan kimse tüphe
lenmedi. Öyle oldu ki müdür ken. 
dinden ve içten içe 'üphelenmeğe 
batladı: Acaba evden çıkarken 
dalgınlıkla tekini giyip yürümüf ol 
mayım! 

- Ene kot sor! tek lastik kal. 
mı, mı? 

Sansoros orada bir saniye d'aha 
duramıyacağmı anladı. Durmut ol
aaydı kalıkahaları koyuverecek, it 
çakılacaktı. Hemen sıvı,tı. Tenef. 
füshaneye dara dar atıldı. Nete i
çindeydi. Çocukları başına topladı. 
Yeni yeni oyunlar çıkardı. Peren
de attı. T M"sine takla attı. Ellerini 
vere koydu. bacaklarını havaya 
kaldırdı, kabak yürüdü. Sırtını kö
•eye verdL düz duvara ıürtüne sür
tüne tırmandı. 

Çocukların bu gürültülerine, o
yunlarına kimse aldırmıyordu.Her· 
kes müdürün kaybolan tek lasf ğİ· 
ni arıyordu. 

Kapıcı evden de kötü haber ge· 
tirdi. 

Müdür, canevini sekiz parça· 
ya bölercesine bir sekiz kağıt da
ha çıkardı. Lastiğin tekini kapıcı· 
ya verip o numaradan bir çift da· 
ha almak iç'n çarfıya gönderdi, ve 
foaurdayarak odasına kapandı. 

Mektebin içinde bir çocuk dedi· 
kodusudur ba,tadL Müdür Bey las· 
tiklerinin tekini nerede bıraktığını 
unutmut ! Ambardaki fareler pey· 
nir bulamayınca lastiği yemitler ! 
Önüne gelene aptal, sersem, man· 
kafa diyen'n hali böyle olur! Su
salım çocuklar! Duyarsa öfkesini, 
hıncını bizden çıkarır.! 

Sansaros'un bütün beyni, benli· 
ği, duygusu bir noktada düğüm • 
lenmi,ti: 

- Ben artık gerçekten hırsız ol
dum. 

Sansarosun yaptığı kötü iş, bir 
hırsızlıktan çok başkasına zarar ve· 
rici b:r itti. Hırsızlığı bir kazanç 
kasdile değildi. içindeki o bileme· 
diği acıların bir çefİt öcünü alıyor
du. 

l\ahara doğru iyiden iyiye azıttı. 

O güne kadar mektebin iç'nde hep 
böyle kayıplar oluyordu. Hepsi de 
yarım yamalak feylerdi. En çok 
düğmeler kayboluyordu. Mubassır· 
!arın, muallimlerin paltolarında he
men ht:men düğme kalmamıttı. Bi
rer ikiter ortadan yok oluyordu. 
Önce kopmuştur, düşmüttür dedi
ler. Sonra gördüler ki it kopmuşa 
düşmüşe hiç benzemiyor. Gene San 
sarostan şüphe etmiyorlardı. Adı 
düğnıe hırsızına 9ıkan Sansarosu ta 
o zaınandanberi bir defa olsun 
düğme oynaınamıt ve çaınatırları
nın düğmeleri ekıilmemitti. Kim 
farkında olabilirdi ki Sansaros bü
tün çaldıklarını abdesthanelerin 
kuburlarına atıyor. 

Hiçbir fey bulamasa yemekha 
neden bir tahta kaşık bir teneke 
tuzluk a'ırıp kubura atıyordu. 

Bu itin tiryakisi olmu' ve azıt· 
mıftı. 

Sanaaros eski çalışkanlığını da 
bırakmıftı. Önceleri iç sıkıntısın· 
dan çalıtınıyordu. G:tgide bu, bir 
tenbellik oldu. Garip bir korkak
lığa da tutulmuttu . Herkese, en 
yakrn arkad~larma kartı bir çe· 
kingenliık duyuyordu. Y a1calanmak 
tan, dayak yemekten, bodruma, ta
van arasına atılmaktan korkmu
yordu. insanlardan, kalabalıklar-

dan ve patırdılardan korkuyordu. 
Bazı geceler rüyasında göklere 

uçuyordu. Bu çok tatlı bir uçuftu. 
Nasıl uçuyordu? Bunu bir türlü an· 
la yamıyordu. Yalnız içinde acı bir 

hırs vardı,rüyada ı..-çtuğu gibi uyanık 
iken de bir uçabilse .... Bütün arka· 
datlarına, muallimlerine, müdüre 
parmak ısırtacaktı. Bu uyanıkken 
uçutu b·rkaç defa gizlice tecrübe 
etti. Rüyadaki gibi kollarını açtı, 
gövdesini ileri geri oynattı. Hayır! 
Yerinde mıhlı! Bir gün de yatakha
nenin dolaplarından birinin üstü
ne çıktı. Atağıya baktı. Yüksek de
ğildi. Dütse bile ayak üstüne düte
cek kadar çev:kti. lleriye doğru U· 

zandı, kollarını kanatvari açıp ka
padı .. Güm! diye bir ses duyuldu. 
Yatakhane hizmetçilerinden bir ka· 
çı koşup geldiler. Sansaros, henüz 
kaldırılmamış eski demir sobanın 
yanında baygın yatıyor ve alnının 
sol tarafından kan akıyordu. He
men kaldırdılar. Sıhhi imdat odası
na götürdüler. Başını sardılar ve 
ayılttılar. Sıhhi imdat odasında iki 
tane ihtiyat hastabakıcı yatağı var 
dı. Yeni gelen vilayet sıhbwe mü
dürü bunları mektep idareılne zor· 
la koydurmuştu. Mektebe ~ir de 
sıhlıiye memuru tahsis ettin.cıişti. 

Sansaros alet içinde !"'tlığı 

lattı: rİ ~ 
- Papucumun ucu bir tab-11 1; ~ 

visine takıldı, kapaklandım, ~f ~i• 
sobaya çarptı· Sonrasını bilıO' ~ 

1 rum. ti' 
- O yatakhanede ne arryord, 

Senin yattığın yer öbür tara~· h 
Sansaros tataladı. lı" "«; 
- Bir arkadaşımı arıyo~ 0;. ~ti, 

lamadım. Belki oraya gitrnifl1
' ... ~. 

·ıt ye... ·r 
G .. d.. ._, .... _ 1 - ,. - un uz yauua:rane e.~ 

mek yasak değil mi? Jı 
Sanaaroı düterken dolabrll b' 

devrilmit olduğunu bir hadeı:ııe 
her verince iş çatallaflllıŞtı· dıl'' ~ı,, 

Hemen dolabı açıp yokla ~ ~ 
Çalınmış bir şey yoktu. Saı>l'j,ir, ~ 
atılacak dayağı ve yapılacak te'~ ~ 
kikatı iyi olacağı saate ka<lat 
ettiler. Snsarosun ateti çoktıl·1,ı~ "rr 1. ~\ 

Küçük sıhhiye memurU ıı ,.til' 'l".'I\ 
beyin huıınnasınadan korktıl• JJıl~ ~' 
düre haber verdi. Y .kası )(ıJ ~~~1 

paltolu mubassır oradaydı. JI ş' ~ ' 
. d. oıııı ~ 'I 

- Bır ~Yolmaz, de ı. d tıtl' ~.•t 
te~i her vakit çoktur. Yara 1 v'ı 
öyledir. 

J
._.. 
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Gltlı~~D y©ı~o 
il BKB.I"I"l.1Z 

Bir haftalık dahili ve harici vakayii takip ediniz 
en şayanı dikkat bulduğunuz hadise hakkında 

bir yazı yazıp bize gönderiniz. 
En güzel yazılmış makalenin sahibine: 

5 lira 
ikinci gelen makalenin sahibine: 

2,5 lira. 
Hakkı telif verilecektir. 

Brı mrı.ıabakaya yalnız li•eler, yü/nel.: mektep talebeleri iftiralı 
edebilirler. Y az;dann gazete yazgıyla auımi 15 ve asgari 30 
IGtır olması, kağıdın bir tarafına yazı/mı, balrınnum liizundcr. 

Bu yazılar cuma günü a.kf8D11na kadar elimize geçecek 
tarzda postaya verilmelidir. 

kazananlar Geçen müsabakayı 
l>q, Geçen haftaki yazı müsabakamızda birinciliği (Koca Hinden • 
, ... ı) •erlevhalı yazuı ile Galatasaray lia~inden Faruk Bey, iki~. 
~ (A.vuaturya meseldi) •erlevhalı yazı ıle Ankara Hulmk Fakulte

ıı:.ıcte11 Nezihe Hamdi Hanun kazanmıflardır. Kendilerinin hüviyet va
'<Ut..larile idarehanemize müracaat ederek mükafatlannı almalarını ri
CQ ederiz. 

KOCA HINDENBURG 
ı· Ah.ıanyanın büyük kudreti, azamet
~~uhteteın bir ô.bideai, ölümün pen· 
c ~~en l<endiaini kurtaramadı ve ko
.:..t uı~~nburg vatanına e":.bü.~ hiz: 
ı. lerı ıfa edeceği aırada oldu; vakıa 
ı " t-ı,;, genç ölenler hakkında kul
~ır, fakat Hindenburıı 87 yapnda 

•ına rağmen daima ııençti, daima 
~~idi ve daimıt parlak fikirleri fa· 
't etı, vakur tavurları ile milli menfa
~"• büyük Almanya dilıtunından il· 
· alıyordu. Onun için bu büyük ask
~ bu büyiik de.-' .,t adamının ölümü, 
der Yerde, hatti. umumi harp eanasm
,.,' kendisine s'lah çel..ın.i, dü§lnanlan 
Ilı ••ında bile derin bir teuür uyandır-

1ttl!'. 

ft f':aıetelerde inti,ar eden ajana tel
Ilı aflarına. bakm: Mütemadiyen Al
i •nya aleyhine ateş püsküren, Alman 
.... h • ı· b' d-._.. et" zaman ebedı ve eze ı ır U§ 4 

ı.·ı 11 olarak telakki eden Fransızlar 
0

1 
~·bu kudretli ve faziletkar asker:n 

h hUnde hürmetle <"·ilmekte ve dün o· 
ı.~ Ö,ldünnek için çektikleri kılıçlan 
ı T-n onu ıelamlamak için yere iğmek· 
: ıtler. Garip bir tesadüftür ki bu ko· 
Ilı~ ••ker, srfcrbcrlik ili.nmm tam yir
t '~ci yıl dönümü ıde ölmüttür. Buna 
~"illıen bile mjlyonla.rca inaa.run haya· 

ha ınalolan bu feci hadisenin yıldö
~İiıtıii Hind< n nga olan hürmet ve 
h ~~!'bbeti b 'ran için olsun sarsmaını,, 
"8 

1 ~i~_i.kia faz)alaıtırmıttır. 
le l~ olumün dünyanın her tarafında 
p " ıt ettiği akialer bunu en göze çar· 
":;.delilidir. 

.o\t ınderburg kimdir? Bugün bütün 
n;;7•nyanın Üzninde vekan, c:ddiyeti 
hi, U•u. ~zarı ile 1<udretli bir nazmı 
t~ lltetin, gören bu ihtiyar mareşal, 
)' . 1 ~ Yaşında müliı.zim olarak ordu
h,,;\tıaap etmi , ondan aonra birçok 
;;,,,tii e~e gir şerek tam yanm asırlık 

ııu siperlerıle düpnan kurıunları 

altında, harp meydanlarında geçirmiı
tir. 
Vatanın kendisine ihtiyacı olduğu 

her zaınan bu emre daima aadakatle 
icabet etmiı ve aldığı vazifeyi daima 
hakk le b&§armıttır. 

1871 Fransız • Alınan harbinde 20 
22 yaılarmda bir miil.i.zimin memleket 
aık ve imanile düımana karıı nasrl 
çarpışnuıaa 67 yaşında 1914 harbine 
iıtirak ettiği zaman da aynı genç heye
can ve Jl§kla muharebe etmiştir. 

Sefer-berlik ilanından hemen on beş 
gün sonra meşhur "Rus silindir". Ta
nenberg'de ve Mazuri bataklıklarında 
boğarak muazzam Rua ordusunun ta 
Berline kadar akışını durdurması Hin. 
derburgun iamini ebediyete intikal etti 
ren iki büyük şehamet nümuneaidir. 

Hinderburg harpten aonra da m:lli 
vazifesini unubnamıf ve Almanyada 
9 aene Reisicumhurluk yapmıştır. Mev 
lrii iktidarda bulunduğu müddet zar
fında birçok taşkınlıklarm önünü almı' 
ve Almanya üzerinde tiddetli bir baskı 
h zmetini gönnüıtür. Hinderburgun ve 
fatile Almanya en büyük bir kuvvetini 
kaybebnİ§ demektir. Şimdi mevkii ik
tidar National Sosyaliatelerin yani Hit
lerindir. Hitler gerek reisicumhur, ııe
rek ba§vekil ve gerek N ıı.tional • Soaya. 
listelerin lideri olmak itibarile AJman
yanın hakimi mutlakıdır. Bu kuvvetini 
ilk defa reiaicumhurluğu kendjsine 
tevdi ettiren b ·r kahine kanunu çıkar
makla göatenniftir. Bir taknn yeni ha
reketlerin yeni kanunlarm, yeni vazi
felerin bunu takip edeceğine fÜphe 
yoktur. 

Herhalde Hinderburgun vefatı bu 
lıııflanın en mühim had;selerinden biri 
dir. Bu ölüm Avrul"' siyasetinde yeni 
V01ziyetler ihdaa edecek vaziyettedir. 

Galatasaray lisesi: FARUK 

VUSTURYA 
~.;:ıı güler zarfında Avusturyada ce· I 
ııılıııı~ eden hadi1at . dünya efkan U· 

b'ıil 'Y"•i_nde hasıl cltiııi. heyecan i~i
~•ğ • • cıddi bir ehemmıyetle tetkıka 
'tııder lltahiyettedar, 30 Haziran facia· 

MESELESİ 

l{~n &onra 25 Temmuz faciaaı ... 
••,.,,"·di.sey:, t:ahill ve harici olmak Ü· 
~d •ki cepheden mutalaa ebnek la-
' •r. Dahili bak .• nd n hadiseyi da
-..,1""- •hemmiyetli go ebiliriz. Hiikii
loj;;aıiyete hakim bulunduğundan 
~it llteae!eai mevzuu ba.hııolmama.k
~ ı, ·18\lgÜn nisbeten karışık vaz.iyet
~ "tıan Garinthie ve Styrie'de hü-
~ ·ı,~ kuvvetlerinin tefevvukunu ve 
~1 ıı:ün içinde !1'emlekette tabii aÜ· 
~l<.11 ilvdetini bekliyebi\' riz. Eaaaen 
)~"'•'un halefi de işe b14lamıı bu
'dd,:ı.ı... meıeleyi dahilden kapaıımıı 

J.t· ehiliriz. 
~~ 'diıenin har'ci cepheai daha bü· 
'le,. •e §İt.mil bir ehemmiyet arzediyor. 
~''~Yden evvel Dollfusa'un ölümü 
11t ı.. -,-Yada kolayca doldurulanuyacak 
&ai"fluk bırakacaktır. M. Dollfuaa, 
~ .o\ de it başına geçtikten aonra, va
~l ".rııı>ada çarpııan zıt menfaatleri 
1 ~. •lreti lehine iyi kullanmak ıure
'~ .o\~turyanm mali ve iktiaadi re
~l)"t.~gru giditini ve siyaai muvaffa· 

!ı1" "ı;~ı!"~ temin ehrt;tti. Avuaturyarun 
~'r \iı. '1• meaeleai bütün devletleri tid

t ~ıı..ll•kadar eden bir meseledir. Bu 
~it~p Dollfuss'un dahili ve harici 

ıv ~ ilamda çok mühim bir iatinatgi.h 
.\ tur. 

\ t~·~•tllr'ya meaeleaine en ziyade ali.
~ ~teren devletler Hitler. Alman>'.a
a:"ı. 11fıoolini ltalyasıdır.Natıonal-socıa· 
~tinı;. Almanya ile Avuaturya ara· 
•ıı.;1 •rlı: birliğini siyasi ve iktisadi bir
~>.,: ibnam etmek gayesile hareket 
.._..;:du. Fascite ltalya iae hudutları 
>"'<u ilde ınuazzanı bir Almanyarun 
\"" • 1 hulmaaını tabiat'le hot görmü
,,iı;,1 huna karşı ln&1ltere ve Fransa 
\."% İltte cephe alıyordu. Venedikte 
~' ~lan Hitler • Muaaolini müli.ka-
1~ ';'hae mevzu olan meseleler ara
~~Vusturya meaeleaine hususi bir 
~· ~ .'l!et a folunmuıtu. Bu görüşme· 
~ı.;!~ceainde verilen karara göre 

f' \~ ~"rin Viyanadaki tethiş aiynııe~-
1111 ,P ~•t 11•bayet vrrilccek, buna mukabıl 
ıt1 \ ,~u~a i~tihab~t na Nation:ıl · Socia· 

v.,.~"~ i,tirakl•ri t:ımin olunrc•k
'1cn karar tatb k aaha11l!a ko-

nulmadı. Hitler Avusturyadaki siyaaeti 
ne daha tiddetle devam etti. Dollfusa, 
belki de bilhaaaa bu meaele içindir ki, 
Riccionede Mussoliniye ınülil:i olacak
tı. Bütün dünya, gazeteleri bu mülaka
tın ehemmiyetinden bahsettrkleri gün 
feci cinayet vukubuldu. 

Bu hadiaattan Almanyayı doğrudan 
doğruya mes'ul tutmak ne dereceye ka 
dar doğru bir görü§ olur bilemeyiz. Y aJ. 
nız bir noktaya i§aret edeceğiz ki bu 
cinayeti işliyenler ceıaretlerini Alman. 
yadan almı§lardır. 

Avuaturya Baıvekilinin bu auretle 
ölümü Avuıturya nazilerinin ortadan 
kalkmalanru intaç ettikten mada 
30 Haziran had aelerinden ııotıra kuv
vetinden mütemadiyen kaybeden Al
manya National • Sacialisme'i üzerinde 
de derin neticeler tevlit edebilecek 
mahiyettedir. 

Avusturya hadiaeleri Hitler harici 
siyasetinin son muvaffakıyetaizliğidir.' 
Vdn Papenin Viyanaya gönderilmesi 
efkan umumiyede hasıl olan aleyhte 
cereyanları izale içindir. Ba§vekil mu
avininin mümtaz tahaiyeti gözöniinde 
bulundunılması Almanya aiyaaetinin 
değiştiğini gösterir. Yon Papen. bir ke 
lime ile diplomattır. Umumi harp esna. 
aında Waıhingtonda ve bllabare Sa.ne 
komiserliğindeki faaliyetleri mehareti. 
ni ispat eden delillerdir. Fazla olarak 
geçen sene Vat' can ile concordat'yı im
zalamaaı Avuaturyadaki faaliyetini tea 
hil edebilecekti. Acaba National · So· 
cia)isnıe'in kuvvetle kazanmak istedi
ği neticeyi Yon Papen pol'tika ile elde 
edebilecek midir? 

Bizce bu değişikliklerin mahiyeti 
şudur: Artık kuvvet değil, diplomaai 
fakat gaye aynıdır : Anschluas. 

Hid:aenin dünya siyaseti üzerinde
ki tesiri ne olacaktır? Anlatılıyor ki 
devletler ancak Avuaturyanm iıtikl•li 
mevzuubahııolduğu vakit müdahale e· 
deceklerdir. Roma • Paria · l.cmdra nck 
tai nazar teatisinin doğurduğu netice 
budur. 

lngiltere, geçen 17 şubatta, gayes'
nin Avusturyan1n istiklilini muhafa
:z.a olduğunu ilan etınisti. Son haric've 
nazırı Simonun Avaııi Kamaratındaki 
beyanatı bu aiy.asetin değiomed · ğini 
ı_rörteriyor. 

M. Mınaolin prer· Sarhembeı-ge 
yolladığı bir teecıür telgrafında (Uğu-

Sovyet Edebiyat 
Kongresi ve Türk 
Muharrirleri 

(Başı l inci sahifede) 

neşreUiği bir mekalede bu iki mu • 
harririmiz hakkında fU tafıilatı 
venuektedir: 

Her ikisi de Sovyet Rusya'yı zi
yaret etmitler ve buna dair yazılar 
yazmıtlardır. Bunun için her ilci 
muharrir de Sovyet Rusya' da ta • 
nınmıttır. Falih Rıfkı Bey 1931 de 
intipr eden ve be, senelik birinci 
planın tahakkukunda Sovyet sıana
tinin oynadığı rolü gösteren "Ye • 
ni Ruııya., namındaki kitabın mü
ellifidir. Birçok defalar da bu mev
zu üzerinde yazı yazmıştır. Y akup 
Kadri Beyin, Kadro mecmuasında 
Ruıya seyahatine dair çok parlak 
nıekaleleri int;,ar etmiftir. 

Her ilci muharririn eserleri, da
hili politika, ikbsat, ve han ıaha
larmda yeni Türkiye için çok esaı
lı meseleleri mevzuubahsetnıekte • 
dir. Bu kıymetli gazeteciler, gaze
telerde, Yeni Türkiyenin, Cümhu
riyet Halk Fırkası tarafından ka
bul edilen iktisat ve bara program
larını hararetle müdafaa etmekte
dirler· 

Y alrup Kadri Bey Yaban ve An
kara romanlarında Türkiyedeki 
milli mücadeleyi, münevverlerle, 
halk kitleleri arasında.ki münase
betleri, siyasi hayatta ıanatin rolü
nü tetkik etmittir. 

Falih Rıfkı fantezi ve caliyet • 
ten aridir. Eserlerinde hakiki vi.Ju
aları mevcut tahsiyetleri izah e • 
der. O ister ki, Türk cemiyetinin 
kuvvetleri, bugünkü hars ve inta • 
at meseleleri üzerine temerküz et
sin. 

ı932 de intitar eden Roman'ı, 
gerek şeklinin "original,, liği ve 
gerekse siyasi nüfuzu nazarı itiba
rile son derece şayani dikkattir. 

Bu, bugünkü İstanbul cemiyeti. 
nin hayatı hakkında bir seri tetkik
tir. Muharrir bu cemiyette irtica 
na.-mna ve siyasi tekilsizlik namı
na ne varsa bilamerhamet tetkik 
etmekte ve birtakım gençlerin,garp 
cultrıre'üne olan düşkünlükleri, si
nema yıldızlarına ka.J1ı hayranlık
ları, sanat hakkındaki •iyui olma
yan karakterlerile mücadele et • 
mektedir. 

Y akup Kadri Bey mekalelerinde 
yeni ihtilalci sanat meselesini mev
zuubahsetmittir. O, muharririn, ev
velemirde cemaatle gayet aı!u bir 
surette münasebettar olması kana
atindedir. Bir artistin mükafatı, 

yaptığı tasvirlerin kitleler tarafın
dan tanınmış olmasındadır. 

Y akup Kadri Bey "Kıssa ve his
se., namındaki mekalesinde, uzun 
seneler, nazari bir esa& dahilinde 
"sanat sanat içindir,, paroluını or· 
taya koymayı aradığını söylemek
tedir. Ancak, umumi harptir ki 
onun gözlerini açmıştır. 

Journal de Moscou muharriri 
bundansonra gerek Falih Rıfkı Be
yin ve gerek Y akup Kadri Beyin 
yeni sanat telakkileri hakkında yaz 
dıkları parçalan iktibas ebnekte 
vemekalesini şu suretle bitirmek • 
tedir: 

"Türk edebiyatının ve gazeteci
liğinin en mümtaz mümessilleri o
lan Falih Rıfkı ve Ya.kup Kadri 
Beylerin Moskovaya muvasalatları 
Türk ve Sovyet edebi muhitleri a
rasında daha sıkı bir rabıta tesisi
ne hizmet edecektir.,, 

Sıhhat müdürlüklerinde 
değişiklik 

ANKARA, (Telefonla) - iz. 
mir sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürü doktor Vasfi Bey Balıke
sir Sıhhat Müdürlüğüne, Beyazit 
Sıhhat Müdürü Fatk Bey Kasta· 
monuya, Kastamonu Sıhhat Mü • 
dürü Ferit Bey Y ozgata ve Afyon 
SIMıat Müdürü Kemal Bey Bolu
ya nakil ve tayin edilmitlerdir. 

runda M. Dollfusa'un can vermiı oldu. 
ğu Avusturya iatikli.li ltalyanın ıimdi
yc kadar müdafaa ettiği ve bundan 
dahe biQ'ük bir imanla müdafaa ede
ce!fi bir prensiptir.) demekle ltalyanın 
siyasetini izah etmiş oldu. 

Bizce asıl mesele Avusturyanın is
tikbalidir. Bugün yıqıyor denilmesi Iİl· 
znngelen Avusturyanın • çünkü ihtilô.I j. 

çindedir ve bu ihtilal de onun neticcoidir 
.. iktisadi muvazenesini ve siyasi istilcrarı 
nı temin etmek mecburiyeti vardır. Bu 
da kolay halledilebilecek bir mesele 
değildir. 

Dollfoss'un ı:..ci ölümü Avusturyada 
ve belki de Avrupada yeni bir ıeyler 
başladığını haber veriyor .. 

Ankara Hukuk Fakültesi 
Nezihe HAMDI 

Kapanma yasağı 
(Başr 1 inci sahifede)) 

karardan dolayı bazı karışıklıklar 
olmus birçok dükkan sahipleri sa
at ka~ta müesseselerini kP.payacak 
}arını tereddütle biribirlerine !Or • 
muşlardır. Belediyenin yaptığı ilan 
her dükkan hakkında ayrıca sara
hati haiz değildir. Fakat dün akşa
ma mahsus olmak üzere, karara 
aynen intibak edemiyen . es~a 
müsaade edilmif, ceza venlmemıt
ıtir. 

Aldığımız mallımata göre akşam 
saat ı9 da kapanacak dükkanlar 
halk111 zaruri ihtiyaçlarını ıatan 
dükkanlar değildir. Bakkal, kasap, 
zerzevat~ı, tütüncü, mezeci, sucu, 
vesaire gibi dükkanlar saat 2ı de 
kapanacalrur. Lokanta, otel, ha
mam, berber, sinema, tiyatro, bar, 
kahvehane, gazino gibi yerler son 
karara tabi değHdir. Bu müessese
ler evvelce tesbit edildiği gibi, sa
at 23 te kapanacaklardır. 

Eczahane ve fırınlar ise bu ka
rarların hiçbirine tabi olmayıp gü
nün her 11aatinde açık bulunacak
tır. Büyük tüccar yazıhaneleri ile 
avukat yazıhaneleri de saat (2ı) 
e kadar açık olabilecektir. Tatil 
faaliyeti maddi zararları m~ip <>: 
lan atölye, imalathane, fa.brika gı. 
bi müesse1eler geceleri de faaliye
tedevam edeceklerdir· 

Dün ilk tatbikat a.kpmı oldu • 
ğu içi~ halk ta endife ve . tela.e 
düpüf, herkes akfam üzerı, bak
kallara, fırınlara ÜfÜfmÜftür. Va
ziyet bugün normal halini alacak· 
hr. 

Dün bazı müeaseae sahipleri be
lediyeye müracaat ederek kendi 
müesseselerinin hangi kayıt altın
da kapanacağını sormutlardır. Be
lediye Makamı bu gibilere sarih 
bir cevap verememiş, yalnız düne 
mahsus olmak üzere, geç kapat -
malarına müsaade edilmiftİr. Bu 
meyanda kundura imalathaneleri, 
büyük terzihaneler, bazı imalatha
neler benzin satan depolar var -• 
dır. Bu müesseseler saat 2ı de ka-
panamıyacaklarını, çünkü gecele
ri dahi faaliyette bulunınağa mec
bur olduklarını bildirmi~lerdir. Ba. 
zı ayakkabıcı mağazaları, ayni za
manda birer atelyedir. Benzin de
poları da gecenin herhangi bir sa
atinde benzinsiz kalan otomobil -
le re benzin verirler. 

Belediye Daimı Encümeni bugün 
toplanarak, bu meselenin tatbika
tındaki mü,ı.:ülleri halledecek ye • 
ni kararlar verecektir. Son talimat· 
nameye vaziyetleri uynuyan mües
seseler için yeni maddeler ilave o
lunacaktır. 

Avusturyada 

İki katil nahak 
Yere mi asıldı? 

(Başı l inci sahifede) 

dan kabul edilmiş Ve !kendisine u
mum polis müdürü ve.zifesini denı:h 
te etmesi teklif edilmiştir. Müddei 
umumi bu mükalemeyi amirlerine 
bildirmediği için Stein Haeusl'i hi
yaneti vataniye ile ittiham eyle
mektedir. 

Bir rilah müessesesi de işe dahil 
VIY ANA, 5.A.A. - Montan 

Alpin rüesasından bazılarının, na
zi isyanmda mii§areketleri anlatıl· 
<lığından, silah ve mühiıqmat ta i· 
mal eden bu müessesenin bilcüm 
le muamelatını mürakahe için ti,. 

caret nezaretince bir hükUnıet ko
miseri tayin olunmuştur. 

Montan Alpin müeaıesesinin 
merkezi, Styriada Donaviç'te olup, 
takriben 2 milyar franklık A~man 
şermayesi ~1e itlemektedir. 

idam edilen katilüı karut 
VlY ANA, S.A.A. - Başvekil 

Dollfuss'ün katillerinden olup, 31 
temmuzda idam edilen Holzveher 
in karrsı, kocasının tabutu üzerine 
bir Alman bayrağı koyduğundan 
dolayı vatana hiyanet cürmü ile 
muhakeme altına almacakbr. 

Madam Dolllun 
ROMA, 5. A.A.- Madam DoH

fuss, çocuklariyle birlikte ıs ağua 
tosta Riccione'dan müfarakat ede
rek Avusturyaya gidecektir 

Başvekilin nutku 
VlYlANA, 5. A.A.- Başvda1 

M. Sdıusching aşağı Avusturyada 
köylülere hitaben söylediği nutuk
ta müteveffa M. Dollfuss'u ve o
nun eserini met ve sena etmi§ ve 
mezkur esere noktası noktasına 
devam etmek hususundaki azmini 
bildirmiştir. 

Maltepedeki yangın nasıl çıktı? 
(Başı 1 inci sahifede) 

ibaret ahşap ve ilci katlıdır. Ha
bip ağa bunun 20 No. lu bölüğiin
de oturmaktadır. Ateşin çrktığı 
bölüğü ise bahçivan Hasan ağa 
ailesine kiralamışlardır. 

Ate§, bu kısmın alt katından 
ı6 ya on kala çıkmış ve esasen 
ah§ap olan evi süratle sarmıştır. 
Yangını dışardan görenler derhal 
ıtelefonla Kartal jandarma kuman· 
danlığına ve itfaiye grupuna haber 
vermitlerdir. 

itfaiye 22 dakikada yangın ma
halline yetişmiş ve bacayı sarını§ 
olan ate§llı önüne geçmek için 
tedbir almağa başlamıştır. 

Bu ıırada , şidd'etli poyraz rüz. 
garının ıtesiri1e iki taraf~ yayılan 
kı:ııgın alevler yandaki Filorinalı 
Nazike Hanımın Ye onun üstünde
ıki mütekait izzet Beyin evlerini 
tututturmU§tur. 

Ateş, birer, ikişer katlı bulu-
' nan bu eVleri alevliye dursun, da· 
ğılan ve ırçrayan kıvılcımlar Bos
tan sokağının karşı cephesine de 
sirayet etmiş, burada da Hüseyin 
ve Eşref Efendilerle Omer ağa
nın oturdukları evler de yanmağa 
başlamıftır. 

Vaziyetin tehlikeli bir hal al
dığı görülünce, Kadrköy, Üsküdar, 
Adalar, lstinye itfaiye gruplarına 
haber veri'lmiş, bunlar da kısa bir 
zaman içerisinde atef mahalline 
yetişmişlerdir. 

Fakat, alınan tedbirler kafi 
gelmemiş, yangının başından ao-

itfaiyenin müşkülatla kısmen kur. 
tarabildiği evlerden bazcsı 

nuna kadar rüzgarın fazla şiddet
le esmesi biribiri üzerine yığılı va
ziyette bulunan evleri çıra gibi te
ker teker tutuşturarak ilerlemeğe 
başlamıştır. 

Nihayet ateş, Tarla. sokağına 
oradan da Bostanlar cadd'esine 
geçmi§, bu ,gahadaki binalar da 
öbek öbek yanmağa başlnnıı,tır. 

Yangın , saat 20 ye kadar bu 
şekilde ve ayni hızla devam ede· 
rek Bostanlar caddesi, Tarla so
kağı ve Bostan •akağı arasında 
kalan adayi kamilen yakmıştır. 
En son olarak Ali Galip Beyin 
evi tutuşmuş, tamamen yandık • 
tan sonra afetin önüne geçilebil. 
miştir. 

Bir ilkmektep yanıyordu 
Ateşin en şiddetli bir sırasın

da, tren yolunun deniz tarafına da 
şehir kısmındaki Maltepe birinci 
ilk mektep binası büyük tehlike 
geçirmittir. Bir aralık, etrafa sav
rulan kıvılcımlardan mektebin 
pencereleri tutuşmuş, fakat görü
lerek derhal söndürülmüş ve sira
yetin önü alınmıştır. 

Trenı"er bir müddet işliyemedi 
Yangının devamı müddetince 

itfaiye yalnr.ı: denizden ıu tedarilc 
edebilmiştir. 

Bunun için de demiryolu üze
rinden borular uzatılma11 zarure 
ıti 'hasıl olmt.ş ve trenler bir buçuk 
saat kadar işliyememitlerdir. Saat 
altıya doğru, borular rayların al
tından geçirilmek auretile müna • 
kalat yeniden temin edilebilmiştir. 

Kimlerin evleri yandı? 
Yanan 3ı evin hemen ekserisi 

küçük, tek ve birer katlı binalar
dır. içlerinde yalnız, bet tanesi 
üç katlı 8 - 10 odalıdır. Yanan 
evler şunlardır: 

Ateşin çıktığı Bostan aokağın· 
da; Habip ağanın 18 ve 20 nu· 
maralı iki evi, Filorinalı N aziJre 
hanımın ı6, Osman efendinin 14, 
Kabak Üzeyir ağanın 12, Hafız 
Bekir efendinin 10, ebe Ihsan Ha
nımın valdeai Hayriye Hanımın 
17 mütekait izzet Beyin ıs, Ali 
o~u Hüseyin Efendinin 13, müte. 
veffa Havva hanımın 11, Safiye 
hanımla Hamdi Efendinin 9 nu
maralı evleri. 

Tarla sokağında: Rızkovali Ha
lil ağanın 8, İsmail kahyanın da
madı Yusuf Efendinin 12 numaralı 
ev ve dü'kl<anı, Ali Galip Beyin 
24 numaralı evi, Hacı Hasan oğlu 
Davut Efendinin ı3 numaralı ev
leri. 

Bostanlar caddesinde: Zeynep 

1 
Hanımın 22 No. lı, imam Nuri e
fendinin 23, Hacı Hasan Hüseyin 
Efendinin 24, Yetim Ali oğlu Ah 
met ağanın 26, lbrahim çavuş oğ. 
lu Rasim ağanın 38, dokumacı 
Muhsin Efendinin 28, Hürriyet 
Kamil ağanın 25, Hüseyin oğlu 
Mümin Efendinin 27, miralay 
Seyfettin Bey zevcesi Şaziye Ham 
mın 34 ve 35, Hüsyin Nusrat ve 
Rasim Efendilerin 36, Filorinalı 
Emine Hanımın 32, lstarçalr Hü
~eyin Efendinin 33 numaralı evle-
rı. 

Yanaının sebebi nedir? 
Ateşin çıktığı ve Habip ismin. 

deki bahçivanm sahilıi bulunduğu 
ev iki bölüğü ile beraber ilci bin 
liraya sigortalıdır. 

Bundan bafka, Hüıeyİn Nuıraf 
ve Rasim Efendilere ait 36 No. 
lı ev de 2 bin liraya, Hafız Bekir 
efendinin 10 No. lu kargir evi de 
1500 ltraya sigorta edilmittir. 

Yangının çıkıt şekli üzerinde 
Kartal jandarma kumandanlığı 
ve Üsküdar müddeiumumiliği ta -
rafından yaprlan tahkikat, dün a~ 
şam tamamlanmıştır. 

Son vaziyete göre, hadiıede 
ka.sit yoktur ve yangnı Habip E
fendiye ait <l!lnı ve bahçivan Ha· 
san ağaya kiralanan 18 numaralı 
evin alt katından patlıcan kızartı
lırlcen çı'kınıttır. Hasan ağanın, 12 
yaşındaki iküçük kızı Hatice mut• 
fakta patlıcan knartırken at~ a• 
levlendirmek iatemif ve etrahatı 
topladığı çalı çırpıyı ocağa atmı .. 
tır. 

Fakat fazla alev, tavayi ve ya• 
ğı tutuşturmuttur. Kız-cağa:, üze
rine ıu dökmek iatemif, li\:in fa.,.. 
da vermediğini, ateşin duvan tu • 
tuşturduğunu görünce feryatlar i
çerisinde sokağa fırlamt§hr. Bu a1w 
rada evde Haticeden başka ~e 
bulunmadığı, babası Hasan ağa i· 
le annesi Tahire hanımın bostanın
da oldukları tesbit edilmiştir. 

Küçük kız verdiği ifadede müte. 
nakııs huı cümleler kullantnll, fa.. 
kat hacl'iseyi esas itibarile inkar 
etmemittir • 

Halk arasında, yangının bir fa• 
re yüzünden çıktığı ve Haticenin 
fareden ürkerek tavayi devirdiği 
yolunda bir şayia çıkmışsa da bu. 
tahaldruk etmemiştir. 

Zarar ve ziyan pek fazla ~ 
Dün hadise mahallinde alaıia4 \ 

darlann iştirakile nk ketif yapıl
mış, zarar ve ziyan nııll'tarı takri4 1 
bi olarak teabit edilmiştir. Yanan 
evlerin ekaeri.5i birer katlı olması• 
na rağmen, zarar miktan ıoo bin 
lirayi bulma'ktadır. 1 

Evlerin bir çoğundan hiç eşya 
kurtarılamamış, bazrlanndan da 
ufak şeyler çıkanlabilmittir. l 

Yangında, Davut Efendi i .. 
minde bir zatın dört beşi biryerde. 
si, Hii6eyin efendi isminde diğer 
birinin de 270 lirası yanmıştn:. 

Bımdan başka, bir kısmı evle
rin bahçelerinde duran 67 tavuiı1 
ve iki kuzu da kurtarılamıyaraW 
yanmıştır. 

Bu arada üç tane de kedi yaV"
rusu kavrularak yanmıştır. 

Evi yanan ve açıkta kalan do 
leler bu civarda müsait mahalle
re yerleştirilmişler, kendilerine 
yiyecek ve içecek tevzi edilmit-

1 

tir. 1 

T r. şirketi ne kadar 
Para verecek ? 

Ücretler 16 ağuıtoıtan 
itibaren iniyor 

Tramvay ücretlerinin 16 ağuı •' 
tostan itibaren inmesi tekarrür et.. 
tiği için, tirket bu h~suata li.znn • 
gelen hazırlıklara ba:Jamifbr. 

Aldığımız malumata göre; Trauı 
vay Şirketinde bugünlerde bir he
yet teşkil edilecek ve iadesi icap e
den paranın miktarmı tesbit için 
çalıf!Dağa baflıyacaktır, iade edi
lecek para, 926 mukavelesinin im
zalanıfından sonra kabul edilen 
tarifenin mer'iyete girdiğinden iti
baren ıs ağustosa kadar alınan 
fazla ücretin tutarıdır. 

Diğer taraftan, saat kiralarının 
tenzili hakkında bugünlerde tebli. 
gat yapılma11na intizar olunmak • 
tadır . 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz 

seviyesine indirilmiş barometre bu 
sabah saat 7 de 756,5, 14 te 756. 

Derecei hararet saat 7 de 23, 
ı4 te 28. Azami hararet 29, asgari 
20,5. Rüzgar 10 a kadar poyrazdan 
sonra yıldızdan esmiştir. Azami 
sürati saniyede 9 metreye çıkmış
tır. 

• 



MtLLlYET 

MEMLEKET 
HABERLElli 

T ekirdağda belediye 
faaliyetleri · 

Yeni yapılan yollar ve parklar -
Yeni alınan itfaiye 

T ekirclağının deni'Zden görünüşü 

. TEKlRDAG, (Milliyet) - Şehrimiz 1 
• ediyesiıün altı senelik faaliyetine da- I 

b:"· blanço yapdmış~ Bir belediye 
&İ çalıfl)"Or.ıwl .....Xesini yapıyor de

mektir. Bunda bir fevkaladelik vana o 
<la yoktan varetmdt keyifyetidir. 1 ~e 
bunu ela ıehrimiz belediyesi yaı>nıağa ça
lıııyor. Çünkü bültçenin müsaitsizliğine 
rağmen ıeceli gündüzlü faa!iyet sariet
meMediı. 

ş..Iırimr.z belediyesinin bütçesi haki
katen faaliyet göotermiyecek derecede 

• azdn-. Ancak bu varidatın azlığı memle
kette yap>lması z....,...; olan işleri geride 
luralwuş değildir. 

Belediyemiz şehm temizliğini -
men ifa ve bozuk l<aJdınmlan miitema
oıliyen inşa ve tamir etmektedir. 

• 928 aenes.incle Nalia idaresile mıİİfle
rdcen · 8000 metre nıuralıbamıda 934 se
nesi içinde de gene 9008metre murab
baı parke rt.mş edilmiş,tir. Şehrin en iş
lek caddeleri asırn eon icabatına uygun 
bir hale ceti"1mittir. 934 aenesioe kadar 
30 bin metre kalclonm yapılarak şdırin 
cacldelen tesviye ve tevsi edilmiştir. 

ve Belediye Reisi eczacı Ekrem B. 
3000 Met.-eye ya!mı kanalmısycın tamir 
ve in§a olunmuştur.Ziyası pek az olan 
lambalı fenerlerle şehrin cadde ve so
kakları geceleri pek karanlık ve ıehre 
benzemez bir h..ıde iken belediyemiz 
bütçesinden azami yapılan ve yapılmak
ta olan fedakarlıkla ei.ektril< p..ı.etine ve 
rikırek bir elektrik tesisatı vücude geti
rilmiş §ehir baştaaı bata ~tD'. 
Vafi konağı cadde&inde denize nazır ve 
ıehrin en havaıdar ve en iyi bir yerinde 
ortasında bir havuz olmak oiiz<s.e umu
ma mahsus bic padı: wücude getiriJmiı 
ve bu bahçenin yanında 39(J() metre mu
Tabbaı arsa menafii umm:niye namına is
tihlak ediJ ... ek bir bahçe haline getirif
mi§ ve §"hir h~ ihtiyacı temin e 
dtlıniş demektir. Evvei.ce yazdt.ğııın gibi 
hu aeneki faızla sıcak günlerde bu baıhçe 
§<>hİr halılu ile dolup bo§aJır_: ·v'ır. 

B"lcdiye çalışıyor ve Be1eı. , e reisi 
Ekrem bey bizzat amel.enin başında -
gul bulunmaktadır. Memleket iperine 
karşı gÖ&terdiği derin alakadan dolayı 
kendisini takdir etmek İA:ap eder. 

Kaşta cehennemi sıcaklar 
lstanbulda herkes banyoya Of'dakiler

de yaylaya gidiyorlar 

KAŞ. (Milliyet) - Biri.aç günden-
1ıeri devam eden sıcaldar yüzünden halk 
grup ınıP yaylaya göç etmeye başladı. 
Derecei hararet gölge.le 36,37 ye kadar 
sılam ttır. Geçen eene bu kadar sıcak 
:yolotıu. Yaylaya gidemeyip merke?ıde ka 
t.ı bir kıımı halk bilhassa memurlarmu
zın 11caklann fazıla · olması dolayıoiie 
deniz banyosundan çılmımnairtadırlar .Be 
Jediyenin bu aene yeni yaptınnı1 olduğu 
cleniz hamamı bu yii.zden çok rağbet 

lnılrnuftur. 
Diğer taraftan helediye liğlm ve su 

işlerine de çok eheımniyet verilmYştir. 
Dört saatlik bir mesafeden demir boru
larla getirilen ıu memleektioı altı yerin
de Ç"§melere bksim edil.m.i.tir. Bunlar
dan ~ka şehir haricinde asri bir de 
me.Oaha inıasına ha§'lanmış ve hu haf
ta :zarfında ikmal edilmiş lndunıııcakıtır. 

Bu sene fazla nıöktar.da isftbsal edilen 
odun könriirleriain ilk iht'acatı 1 skende
riyeye yapddı. Kazamrzın pek meıhur 
olan pınar kömürl-eri lııkenderiye ve di
ğer ecnebi memlel{etlerinden pek çok 
müşteri bulmaktadır. 

Eski eserleri en çok bir Anadolu 
kasabası: Sivrihisar 

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

Halk okuyor 
AYDIN, (Milliyet) - Halkevi 

kütüphanesine Temmuz ayında 
3163 yurttaş gelmiştir. Bunların 
1197 u talebe 1000 i Muallim 469 u 
memur ve 497 si de saiı ı meslek es
habıdır. Bunlardan 406 yurıttaş Ro
man, 316 edebi, 166 ihni, 161 an
siklopedik, 233 tarihi, 212 sıhhi, 
243 muhtelif eserler ve 1426 yuıt
ıa, ta gazete ve mecmua okumUf
lardır. 

Temmuz ayında Sıhhi müzeyi 
56 kadın ve 206 erkek olmak üze
re 262 yurttaş ziyaret etmiştir. 

Fazla sıcaklardan yaııbancı dil 
dersleri muvakkatan tatil edilmiş
tir. 

Musiki denleri muntazaman de
vam etmektedir. 

Hil41i4hmer intihabatı 
BOZDOCAN, (Milliyet) - Ka

zamız Hila.liahmer cemiyeti idare 
heyeti hep birden istifa ettikle
rinden, dün umumi heyet top
lanmış ve yeni heyeti seçmiştir. 
Yeni heyete Dr. Saki, malmüdürü 
Süleyman, Ziraat Bankası memu
ru Lütfü, muallim Mustafa, Bele
diye muhasibi Mustafa, müddeiu
mumi Ihsan, katip Fevzi ve ter
zi Tevfik be yıl er seçilmişlerdir. 

Asri ilk mektep 
AYDIN, (Milliyet) - Bozdo

ğanda yapılmasına devam ıolunan 
Hri ilk mektep binasının zeminin 
plaka döşenmesi kabul edi,Jmiş ve 
]üzümü olan tahsisat bütçeye kon
muştu. Bozdoğan mektebi vilaye
timizin en asri ve muntazam bir 
mektebi olacaktır. 

lzmir panayırına iştirak için 
AYDIN, (Milliyet) - Vilaye

timiz 9 eylül panayirine i~tirak ede 
celrtir. Bunun için valimiz Fevzi 
Beyin başlığı altında bir komite 
kurulmuştur. Panayıra iştirak j. 
çin vilayetimizin her yerinde a
laka gösterilmektedir. En basit 
sanat sahipleri bile mallarını teş
hire hazırlanıyorlar. Panayırda, 
geçen sene şerğide olduğu gibi bu 
şene de Ticaret Odası başkatibi 
Mazhar Nafiz Bey vilayetimizi 
temsilen bulunıı.öt.lAar. 

Kuraklık kalmadı 
A YıD iN, ( Milliyet) - E...vefki gün 

öğ!edeu ~oma §"hrimizin afakını kıı.p
layaın buf.utlar ak§am üzeri az yağmur 
dü§ürdü. Dün tabah ta bina yağnıur 
oldu. H.wa dün •mw-iyet)e buludu i
di ve hafif deniz rüzgarı vardı. 

Poyraz ve aı~ülct?.n incirlerin ve yaz· 
!ık ekinlerin bozulmaısmıda n kodrulu
yc.."C!u. Deniz yeli bu tehlikeyi beria
raf etmİ§tİr. 

Halkevleri gençleri 
arasında 

MiLAS, 5 (A.A.) - Muğla 
Halkevi gençleri dün Bodrumdan 
geldiler. Ve Milas gençleri ve bal
kı tarafından hararetle kartılandı
lar. Gençler bugün ve yarın gün
düz istirahat edeceklerdir. Yarın 
Milasın eski eserlerini ziyaret ede
cekler, akşama temsil, konser ve 
konferans vereceklerdir. 

MiLAS, 5 (A. A.) - Dün öğle
denaonra Bodrum'lularla Muğla 
gençleri arasında bir voleybol ma· 
çı yapılmıfhr· Çok heyecanlı olan 
maçı Muğlalılar :kazandı. Aktama 
Halkevi gençleri tarafından temsil 
verilmi,tir. Evvela Halkevi Rec-si 
tarafından Halkevlerinin teşkilat 
ve ülküsü hakkında konferans ve
rilmiftir. Şiirler okunmuf, zeybek 
oyunu oynanınıf, musiki heyeti ta
rafından konser verilmiftir. Genç
ler "Köyün namusu,, piyesini tem· 
sil etmisler ve Milas halkı tarafın
dan t>ddetle alkışlanmıt ve takdir 
edilmişleı-dir. 

reviyetten i§aretler veriyor, granit laf
lı, bot balkonlu evler ar&$mdan geçerek 
meydanlığa gdinir. Halk, yeni gelenleri 
yadırgamaz.. On bir bin ı.;..,.ı.ı, bir bütçe 
ye a:it olan belediyesi, reösi Abidin be 
yin faaliyetine, ve kaymakam Rüştü be
yin iıdaresile Sivriıhiurda ıbirçolc i§ler ba 
§artim,.tır. Mesela: Şehrin .., ihtiya.:ı te 
min edilındı; üzeredir. 

1 Si<vrihisar, tarihi kıymeti itil>a.rile şa-
yanı dikkattir. Asari atikası çok olan 
memei.el<tlerimi>ıden biridir. Selçuklu
lardan kalma Alim Şah mescidi, Romalı
lar den·inin kral lahti bu asarın başında 
gelir. Bilhassa lahitteki yazı ve t.dsımlı 
bekçi sembolü olan on arslan kafası 
çok ,ayanı dikkaıttir. Bu lahit ne yarzık 
ki müzede değiidir, lakin eski asara kar
'' titiz bir itina gösteren genç A..kao
loğlanmızm b.immet:ile bu Wıdin müze
ye .,.Jdedileceğiııde §Üpbe yoktur. 

>IVRIHISAR, (Milliyet) - Emşe
hirin terki cenubioiı:rde kaim ve vilayet 
mee•!<ezine 150 kilomotre uzalJıkta bu
lıınan Sivri>~iaara yamah bir ıoseden 
bW otobüs ile gidilir 

Ta karııdan granit sivri tepeler, Siv
rihisar denilmesinin hikmetiıııi ifade ed). I 
Y?°'• ~ivrı=Jıi~a.r, ıdü'!Ya.run en !'irinci -gra. 
'rot trudderıne malil.ıir, tehrin methaılioı 
dd<i yalçın ıkitabeli me=dık, U..arıa uh , 

Naareddin boeaOlll krzmm mezarı da 
Si'Vribioardadır. Mezar, Na.sreddin boca 
hamammm bitl§iğindedw. Bu 1D<2B1r be
lediyenin hinımetile muhafaza edilmiştir. 

Sivrilıllarda çok güzel bir meme.- ı 
madeni vardır ki kadim medeniyetin 
bu madenden istilade ettiği mevcut e-

1 sa-lerden anlatılmeı..adır. 

Nafıa Vekilinin beyan.a.tı 
(Başı 1 inci sahifede)) 

mahsus tenezzüller kaydedildi. 
Bu tenezzülün önüne geçmek 

ve münakalatımJzı imkiin deı e -
cesinde tedricen inkişaf ettirmek 
için derhal harekete geçmek lüzu
muna kail olduğumuzdan vaziye
ti esa.lı bir -surette tetkiis... bıq • 
ladık. 

Bu tetkikatı mıntW, mmtaka 
yaptığımız seyahatlerde ı;ördü -
ğümüz ihtiyaçlar ve aldığımız in
tibalarla itmııma çabftık. 

Nazarı dikkatimize ilk çarpan 
nokta memleketieı nüfusuna gö -
re yoku hareketlerinin kaydet· 
tiği nisbetsizliktir. Bu vaziyeti ıs
laJ:ı için halkmnzda seyahat aı:ı:u
larını beslemek, çoğaltmak ve 
bunları bir itiyat haline getirmek 
ve bu suretle devlet demiry·olları
mıza yeni münakale mevı.uları 
tedarik etmek İcap ediyordu. 

Bu maksatla tebekenin muhte
lif kısımlarında gayet mutedil 
ücretle tenezzüh trenleri tertip ey
ledik-

T enezzüh ft'enleri 
lstanhul - Sapanca, AınMara -

Çankırı , Adana - Mamure, Ada
na - Mersıin, Samsun - Amasya, 
Kayseri - T U21hisar kısımlarında 
ve İzmir - Kasaba hatlarında tah
rik ettiğimiz tenezzüh trenleri 
halk nezdinde büyük bir rağbete 
mazhar oldu. 

1 

Diğer cihetten hatlarımıza mü
vazi bazı yollaıı üzerinde pek İp -
tidai bir -surette işlemekte olan 
kamyonlann batlarnnızla gayri ik
tisadi bir surette şiddetli bir reka
bet halinde bulunduklarını sör
dük. Bu vasıtalarla yapılan nak
liyattan yolcular her türlü istira -
hatten mah:ıum olduğu gibi, ha -
yat selmneti de içtinabı imkansız 
tehlikelere maruzdur. 

Bu halin devamına müsaade 
olunamazdı. Yolculuğun emniye -
tıini temin ve yolculuk şartlarını 
11lah için demiryollarında iktısadi 
esaslara istinat eden mütenazır 
tedbirler almak İcap ediyordu. 

Bu mıntakalarda derhal tari
felerimizi islah ve halka en emin 
nakil vasıtasi olan ş.imend'ferlerle 
seyahat imkanlarını temin eyledik. 

Cihan harbi dolayisiyle her yer
de ancak mübrem ihtiyaçl\lrın sev
kiyle seyahat edilmektedir. Bu 
imkanı arttırmak iç;n bütün devlet 
demiryolları üzerinde tenzilatı nia
beti vasati yüzde 50 ye yakla,an 
gidi' ve dönüş biletleri ihdas ey
ledik. 

Bu tedbirin fevkinde olmak ü
zere milli istihsalin milli ticaretin 
ve m:lli sanayiin münasebetlerine 
ait yolculuklar için ayrıca kolay
lıklar düşündük. 

Cümhuriyet hükümetinin milli 
iktisadiyatı korumak ve inkitaf et
tirmek lehine a:ldığı ve almakta ol
duğu tedbirler sayesinde sanayı 
faaliyetimiz her g:ünyeni inki,af 
safhası göstermektedir. 

Gerek zirai mahsulahnve gerek 
se yeni kurulan faibrikaların sürü
münü tetbil için bu müesseselerin 
dahili piyasa ve pazarlarla ve mü- · 
tekabilen dahildeki tüccarlarımı
zın muhim ticaret ve sanayi mer
kezlerimizle devamlı ve kolay mü
nasebetler tesis eylemesi icap edi
yordu. 

Hal.k biletleri 
Bu maksatla halk ticaret bilet

leri namı altında gayet mi.ıt.'!dil 
Ücretli bir tarife hazırladık. Bu 
biletler onbeş günlük bir ve iki ay 
Ik olmak üzere üç seri üzerinden 
tertip edilmiştir. 

Halk ticaret biletinin hamilleri 
verecekleri mütedil bir ücret mu
kabilinde bütün devlet demiryol
ları üzerinde fasilasız seyahat et
mek ve diledikleri istasyonlarda in 
mek, binmek '°e durmak hakkmı 
haiz olacaklardır. 

Bundan bll,fka mutat bagaj mü
saadesine ilaveten ayrıca elli kilo
ya kadar nümune eşyasını mecca
nen naklettireceklerdir. 

Halk ticaret ,biletlerinin ucuzlu
ğu hakkında sizebir fikir vermek 
için her hangi bir yolcunun üçün
cü mevkide onbeş gün için 17,5 
lira, bir ay için 30 lira 2 ay için 
35lira, ücret vereceğini söylemek 
kafidir. Birinci ve ikinci mevki 
biletler için ucuzlukta ayni dere
cede mutedil nisbetler tatbik edil
mi• olduğundan bu biletlerin zevk
leri için seyahat edecek olan va -
tandaşlara ve ecnebi turistlere 
pek müsait yolculuk imkanları te
min edeceğini zannetmekteyiz. 

Eşya nakliyatı 
Tren yolculuğunu te<}vik ve in

kişaf ettirmek için alınmakta o
lan bu tedbirle beraber eşya nak
liyatı mevzurularmı da esaslı bir 
surette tetkike bilfladık. 

Devlet demiryolları itletmesi-

nin umumi mali islitaatı ve ted
ricen ıslıilıı tabii bulunan nak
liye maliyet fiatlarının müsaa • 
des.i derecesinde milli mahsulatı • 
mızın dahili ve harici sürümünü 
arttıracak bazı tarife kolaylı:kla
rını ehemmiyetle tetkik ve aldığı
mız neticeleri derhal tatbik eyle
dik. 

Mesela İzmir - Kuaba hattı 
üzerinde ton kilometresine 10,63 
kuruş tediye eden hali 8 kuruş ka
dar ücret tediye eden yumurta ve 
zeytin yağı ücretlerini 5,25 kuru
ta tenzil ettik. 

Kuru sebze fiatlarının son se
nelerde gösterdiği sukut bu mad
delerin ihracını mümteni bir hale 
getirmişti. Bu maddelerin nakil 
ücretlerini asgari hadile indirerek 
yüzde 50 tenzilat yaptık. 

lzmir mıntakasının en mühim 
ihracat maddelerinden biri olan 
palamut ve cam kabuğu ticareti 
beynelmilel fiat düşkünlüğü hase
maktadır· O dereceki ziyaret etti
b "yle pek daı· bir vaziyette bulun
ğim bazı mıntakalarda palamutla
rın ormanlarda toplanmasından 
köylü fayda görmemektedir. Az~
mi haddi ton kilometresinde 5,35 
kuru~ baliğ olan nakliye ücreti
ni yüzde 60 derecesinde tenzil et
tik. 

Kezalik milli mahsulatunız ara
sında mümtaz bir mevkii olan incir 
ve üzümlerimiz için es..lı:isine naza
ran bariz tenzil farkları gösteren 
müsait bir tarife tanzim eyledik 

Tam vagon hamule 'artiyle in
cirde yüzde 60 kuru üzümde esas 
istihsal mıntakalarında kezalik 
yüzde 60 a yakın tenz'lat yaptık 
esas ihracat maddelerimizden o
~ tütün hakkında da ayni suretle 
hareket eyledik. 

İzmir mıntakasında pek yüksek 
olan nakliye ücretini yüzde 50 nis
betinde azalttık. 

Halihazır vaziyette oldukça mü
sait bir tarifeye lahi olan sebze 
meyva nakliyatına ait ücretler ye
n;den gözden geçirilmiştir. Sebze-• 
!erin gerek turfandacılık ve gerek
se büyük şehirler balkının İ:afeleri 
noktasından haiz olduğu hususi 
ehemmiyet herkesçe mal\imdur.Teş 
kilatın kifayetsizliği ve nakliye 
ücretlerinin bugünkü istihsal şart
ve fiaıtlarile mütenasip olmaması 
yüzünden bazı mmtakalarda mah
sullerimiz .ticari bir kıymet bula
mamaktadır ve ekseriye istihsal yer 
!erinde çürümektedir. 

Meyvelerimiz 
Meyvalarımıza gelince gerek 

dahilde ve gerek hariçpiyasada da
ha büyük bir sürüm imkanlarına 

lay<ik olan ve istihsal 'artları bize 
benziyen memleketlerin ticaret 
bilançosunda mühim mevki ve 
kıymetler arzeden bu mad,r.lelerin 
dahili ve harici ticareti kolaylat
tırmak için mevcut tar~·e bugün
kü ihtiyaçlara göre tadil edilmiş
tir. Bu suretle evvelce ton • kito
metresi5,25 kuruş ücrete taıbi olan 
meyva nakliyatı tam vagon hamu
le temin edilmek tartiyle yalnız 2 
kuruşa ve perakende nakliyatta ise 
2, 75 kuruşa indirilmiştir ki ten
zilat nisbeti yüzde 60 i bi
raz tecavüz etmektedir. Milli is
tihsalatımızda atiyen mühim bir 
mevki işgaline layik olan mühim 
maddelerden biri de balık ve deniz 
mahsulatı nakliyabdır. Geniş sabi
lere malik olan memleketimizde 
balık sarfiyatı ayni vaziyette olan 
memleketlere nazaran la.şey mesa
besinde olduğu gibi büyük aayt 
merkezlerinde tutulan •balıkların 
sarfiyatı da miihim bir yek.ün tut
mamakta ve saydın bol olduğu mev 
simlerde fiatlar ticari kıymetlerin 
pek dununa düşmektedir. 

Halkın gidasında müstesna bir 
ehemmiyeti haiz olan balıkların de 
miryollan güzergahlarında istihla· 
kini te,lıiliçin pek teşvikkar bir 
tarife tanzim edilmit ve nakliye 
ücreti ton- kilometre başına 15 ku
ruftan yalnız 1,80 kuruşa tenzil 
edildiği gibi boş kapların parasız 
iadesi usulü de tesis edilmiştir. 

Balık müstahsillerimizin bu mü
saadeli tarifeden derhal azami de
recede İstifadeye şitap edecekle
rini ümit temekeyim. 

Şurasını da kaydetmek isterim 
kigerek taze sebze ve meyva ve 
ger~kse taze balık ve deniz mah
sulüına asgari ücretli tarife tat
bik edilmekle beraber bunların 
nakliyatı seyriseri ahkamından is
tifade ettirilecektir. 

Bu tedbirlenlen baska memba 
sularının ve deniz spo~ vasıtala • · 
rının nakillerine taallôk eden ta -
rifeler ıslah edilmiş ve mümkün 
olan tenzilat yapılmıştm. 

Yukarıda ura.sile izah edildiği 
üzere gerek yolcu ve gerekse em
tia nakliyatında i! hacmini bü -
yütmek ve bunların münasebetle -
rinde azami sürat, emniyet ve 

Hinderıbur~ "''"" 
Cenazesi 

(Başı 1 inci sahifede) . 
retleri aramaları sayesinde teıııın 
olunabilir. 

Fransa ile İtalya arasında sad~ 
ce hissi biY ittihat değil, menfaa 
esasına müstenİ·t ittifak mevıııu 
bahistir. 

Reyiôm kanunu 
BERLlN, 5. A.A. - Resrni ga• 

zete, Cumhurreisliği meselesiyle 
"Jlll 

19 ağustosta icra olunacak reyıa 'blı 
tanzim eden l ve 2 Ağustos tatl 
kanun metinleriin neşrediyor. 

Bu kanunların altında bütün ıı~· 
zırlann imzası bulunduğu gib11 

Ba§vekil muavini sıfatiyle M. '1°~ 
Papen'in de imzası vardır. RetJll

1 

metinlere nazaran M. Yon Papeılı 
elan bu vazifede bakidir. 

Cenazeyi ziyaııet 
NEUDECK, 5. A.A. - Mare

şal Hindenbur>g'un cesedini ba· 
mil tabut, pazartesiye kadar ora'. 
da kalmak üzere müteveffanın ç• 
lışma odasına ~aklediliştir. ~·· 
reşalm sağ elinde mare§alld< esa511 

sol elinde ise bir gül demeti va~· 
dır. Cenazeye Sen Jan şövalye!e~ı· 
nin geniş beyaz mantosu giydiril· 
miştir. . 

Birçok köylülerle daha ~a JI' 

ya retçiler N eudeck' e akın ecfürot' 
lar. Resmi sıfatı haiz zevat jleı 
samimi dostlar, Neudeck l<öyliile
ri ve gazetecilerden mada, ceııa· 
zenin yanıına kimseyi bnakmırot 
lar. 

Marefal HinJe.,.•·-.r- -~reye 

defnedilecek? 
rs· BERLIN, S.A.A. - Alman ,, 

tihbarat bürosu tarafından teblıg 
edilmiştir : 1 

M. Hitler, Ma~al Hindenbtır~ 
un ailesiyle mutabrk kalarak, Jll~ 
teveffa Reisicumhurun, Tannell' 
berg muharebesini tebit eden / 
Jenerı.l'er kulesine - defnediolllle
sini emretmiştir. Bu kule, bir tiif' 
beye tahvil olunacaktır. 

C encıze merasimi 1 
NEUDECK, 5.A.A. - Mareşai 

Hindenburg'un cenazesi pazarteS 
gece yansında Neı:deok'ten kaldı· 
rılacaktır. Tabut, bir top araba51

' 

nın üzerine konacak ve evvela bai 
vanlarla, sonra da bir traktör'e re' 
kilecektir. Hohe~tein'a varınll:~ 
dan evvel, Mareşalm eyliil l q. 
te Tanenberg muharebesini ;daf

1 

etmiş olduğu Jeneraller tepesi11°
1 

tevakkuf olunacaktır. 

Hohenstein' dan Tanenberg'~ 
kadar, binlerce nazi milis askef1

' 

ellerinde meşalelerle sıraya dizile' 
ceklerdir. 

Tanenberg'de tabut, Jenerallef 
kulesine nakledilerek,orada bir ~ 
dukamn üzerine konacaktır. 5ş11· 
dukanın etrafında, hükumet er1'1' 
nı, sefirler heyeti, müteveffarıfll 
ailesi ve eski imperatorluk ord116~1 
mümessilleri için yerler ayrıhu•~V 
Merasim esnasında, tayyareler•"' 
10 kilometrelik bir muhit dahili~· 
de uçm?. ları men'edilmiştir. 

Radyo ile 1 

HAMBURG, 5.A.A. - Mareş' 
Hinclenburg'un vefatı günü naZ1ı· 
lardan ve Hitlerin mümessili rJ· 

' .. 
Rudolf'un Alman miUe•tine bıtd 
ben üteveffanın senası hak;<ıll ~ 
neşretmiş olduğu beyannaıJJ~1 
bu akşam ecnebi memleketle ıJf' 
yaşıyan Almanlara hitaben ra 
He ne§redilmiştir. 

Diğer taraftan merkezi I-laıi'j 
burğ'ta bulunan ecnebi nasyoıı• 
sosyalizm reise bir hitabe neşreıl~r 
rek ecnebi memleketlerde yaşıY j! 
Almanları Mareşalin ölümüne :. 
merasime layi'kiyle iştirake d•" 
etmiftir. ,.1 ... 

•••••••••••••••••-•"•-••••••-••••••M••n••••••• f 
suhulet unsurlarını tesis etnıe1' e' 

çin İcap eden iktisadi tetkikaış ~e 
hemmiyetle devam edilmekte İ' 
tahıddwk eden ihtiyaçlara gör~, , 
eap eden tedbirler devlet deJ11l,,,j 
yollan idaresinin mali istitall~I 
tecavüz etmemek suretile det 
ittihaz ve tatbik edilecektir· Jıl"'. 

Hülasa tarife ücretleri hııl' 
11
# 

da aldığımız tedbirlerden ve 
celerden memnunuz. . .,;· 

Demiryollarrmızdan hafl?0
11af 

!ediği daha feyizli bir devır 
ladığınr söyliyebilir ıiz. 

Halk biletleri· ıJı't 
Birincide 15 günlük seY ·dl 

35, iki aylık 70 liradır. lk~~~ ,f 
15 günlük 25, bir aylık 40, İl' 
lık ta 50 liradır. ·ııJeıi 

Bu bilet hamilleri diledı 5e ' 
istikamette, diledikleri .~adaryoıı' 
yabat etmek, dilediklerı ıs~~;rlel• 
!arda inmı:'< h~~ı haı:t ı>iJll' ' 
Bu tarifenın tatbikine 20 
tosta bqlanacaktır. 

' 
1 
1 
1 
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M. Roosvelt 
Y o!da bir suikast teh

likesi atlattı 
li SPOKANE, (Amerika) 5.A.A.--

aber verildiğine göre Reisi• 
t h ' tun ur M. Roosvelt'in bugün ge-
~ecek olduğu demir yolu üzerinde, 
h 1 tenımuz tarihinde bir dinamit 
artucu bulunmustur. Bunun üze-

dri_ııe nıuhafaza te~tibatı takviye e 
ilnıiştir. 

Moskovada 
D~nizcilikt;°ikinci geldik 
it.ırcşlerde 4- 3 kazandık 
1 

M.OSKOVA, 5. A.A. - Hususi 
P~t· llıuhabirimiz bildiriyor : 

p Unkü yüzme müsabakalarından 
teu"iln hesabiyle ikinci olduk. Va-

'l>olo' yu kaybettik. 
M_ Ghilreş müsabakalarında Çoban 

e tnet, Saim, Mustafa ve Hü-
::~n'. galip geldiler. Neticede gü
tıı! erı 4-3 kazandık. Kenan da 

Usa.baka harici galip geldi. 

l'ı1 Müsabakalar nasıl olJa 
k 0SKQV A, 5.A.A.- Dün Mos
d 0"; fehr "kc..1~1 ııdaki Dinamo sta
rı's a Yapılan yüzme müsabakala
tiıı 0~Yet halkı tarafından çok de-
h hır alaka ile kar~ılandı. Stadın S:t tarafı hususi bir itina ile Türk 
}' "Yet do:duk ve birliğini söyli
tııen Yazılar ve bayraklarla süslan-
" ••tı. Bilhassa yüzme havuzunun 
tııe atlama tramplarınınetrafı iki 
la;nııeket halkının yakınlığını an
~eı'b: canlı olduğu kadar da gü-

ır manzara arzed iyordu. 
tut Stad.ı toplu olarak gelen spor
te ~ınııza aziz ve büyük sefirimiz 
il}' 0ıtumuz Karahan yolda,ayrı 
&o rı ellerini sıkmak ve hatırlarım 
la. tınak suretiyle iltifatta bulundu
'Pr. Müsabakada hükUınet ve 
g· 0 t teşkilatı erkanı, maslahat-
ı il<:arınıız ve sefaretimiz mensup. 
trr hazır bulundular. Müsahaka-
1 ilra sporcuların bir geçit resmi i
de tanı saat 18 de mutat merasim
i en ve milli marslardan sonra bas
a.ndı. · · 

Yüz metre serbest : 
8
1 
!~inci : Sovyet biri.iği, 
kınci: Sovyet birliği, 
Üçüncü : Orhan, 

l>dördüncü: Halil-
10() metre kadınlar serbest: 
Birinci: Sovyet birliği 
ikinci : Leyla. ' 

1 20o metre kurbağalama erkek· er: 
Birinci : Sovyet Ruıy-, 

2 ikinci : Adnan. 
OOı;netre serbest : 
r1~inci :Sovyet Rusya, 

0ki~ci : Sovyet Rusya, 
Çuncü : Halil , 

Dördüncü : Saffan, 
4 ıc lOObayrak : 
ri~inci : Sovyet Rusya, 

lit kinci : Türk takımı, Methi, Ha
• Suat, Saffan . 

k, lia-vuzun dıtında 2000 metrede, 
t.ı_ d~ıılarda, Sovyet Rusya birinci, 

\>ıdan ikinci. · 
)~~tla•ıada, Suat çok muvaffakı-

~1 atlayıtlar yaptı ve alkıtlandı. 
tU 11 ınüsabakalardan sonra kül
h~ ?,arkta güretlerin yapılacağı 
bi }'hk tiyatroya gidildi. Kalahalık 
~~r b alk önünde yapılan merasim 
baL_~Yrak teatisinden tonra musa-
..._..ara batlandı: 

t ~ kiloda: Hüseyin, hasmına 
b·'\k bir güreş yaparak sayı hesa-

I}' e galip geldi. 
)\jı% kiloda: Kenan güzel bir güreş 
Q~ı;rak 12 dakikada tutla galip 

ı. 

Jıı~,I kiloda: Abbas sayı hesabiyle 
ıılup oldu. ' 

Ilı 66 kiloda: Sa·m çok güzel Ye 
Iıı 11"affak bir güreşten sonra has
'1kl\ı 3 dakikada tuşla yendi ve çok 
~•landı. 

~ 12 kiloda: Mehmet sayı hesa
l',e "ld" '7 Yenı ı. 

lıa. 9 kiloda: Adnan sayı hesabiyle 
}'betti. 

~ı 8'7 kiloda günün en heyecanlısı 
~'ıı hu karşıla,mada Mustafa 
)~ fınının sırtını ikinci defa olarak 
v ~e ı:etirmek suretiyle kazandı. e Pek çok alkışlandı. 
~,J0han Mehmet rakibini 3 daki
~1,1 il tu~la yendi ve pek çok al-

S a.ııdı. 
~t'Porcularımı:ı: bu akşam sefa
' dltıiz tarafından verilen ziyafe
~etlidir. 

br. Hafız Cemal 
~ Dahiliye mütehassıu 
!~~adan batka günlerde saat 
b' O dan 6 ya) kadar İstanbul 

1
"<1.nyolu No. ll 8. 
~ ~Uayenehane ve ev telefonu: 

98 yazlık ikametgah telefonu: 
l<.andilli 38, Seylerbeyi 48 

4640 

Yeni hariciye 
Tayinleri 

Değişiklik listesi ali 
lastikten çıktı 

Harici tayinler kararnamesi tas. 
tiki aliye iktiran etmi~ ve dün Ha
riciye Vekaletine tebliğ edilmistir. 
Evvelce müteferrik şekilde ya;dı
ğrmız veçhile bu kararname ile ya
pılan nakil ve tayinler şunlardır: 

İran Büyük Elçil ; ği Müste~arı 
Vasfi Raşit, Londra Konsolosu 
Dürrü Mazhar, Filibe Konsolosu 
Kemal, Bari Konsolosu Atıf, Stok
holm Elçiliği üçüncü katibi Rıfkı 
Rüttü, Londra Büyük Elçiliğinden 
Ali Haydar, Bağdat Elçiliği kıit i bi 
Ruhi, Atina Elçiliği evrak memu
ru Mehmet, Halep Konsolosluğu 
kançıları Ekrem, Hamburg Kançı
ları Hayrettin, Kıbrıs Kançıları Is
mail Şeref, Filibe Kançıları Rıd -
van Halit Beyler derecelerile mer
keze nakledilmi,lerdir. 

Londra Konsolosluğuna haiz ol
duğu derece ile merkezden Talat 
Rauf, Stokholm Elçiliği katipliği
ne Pe,te Başkatibi Behçet Şefik, 
Pe~te Üçüncü Katiplöğine c1 erece
sile merkezden Satvet Nusrat, Bük 
re, Elçiliği Ba,katipliğine Kahire 
Ba,katibi Cevdet, Kahire Ba,ka -
tipliğine merkez dördüncü daire
den Cemal, Madrit üçüncü katip. 
l iğine merkezden Cemalettin Muh
tar, V a.şington üçüncü katipliğine 
Nizamettin, Bağdat üçüncü katip
liğine merkfı :den Etem Nazif, Lon
dra üçüncü katipliğine merkez . 
den Hasan Nurettin, Londra enak I 
memurluğuna merkezden Galip 
Mübarek, Hamburg Konsolosluğu i 
kançılarhğına merkezden Celal 
Hulilsi, Filibe kançılaıhğma mer
kezden Fuat Adem, Kıbrıs kançı . 
larlığına merkezd,,n Ali Rıza, Bari 
Konsolosluğu . ı.J. merkezden Nüz - 1 

het Hatim, Fi~ ;bc Konsolosluğuna I 
merkezden Sami zade Süreyya ye 
ni açılan Kalas Konsolos-lu!i a 
merkezden Asaf, muavinliğine 
merkezden Emin Vefa,Anvers Kon 
solosluğuna merkezden Münir İ!ı
rahim, Moskova BB.fkatipliğine 
Bern Ba,kafhi Nurettin, Bern El
çiliği Ba,katipliğine merkezden 
derecesile Fikret Şefik, Moskova 
evrak memurluğuna merkezden 
Şemsdtin Arif, Atina üçüncü katip 
liğine evrak memurluğunu da ifa 
etmek üzere Atina Pire kançıları 
Recep, At:na Pire B;qkonsobdıı
ğu kançılarlığına Cavlt Ulvi, Ha -
lep kançılarlığına Berut kançıları 
Kemal, Berut kançılarlığına mer • 
kezden Sadullah ve Londra Kon
solosluğu kançılarlığına da merke2: 
den Saffet Retit Beyler nakil ve 
tayin edilmitlerdir. 

ikinci liste "' 
ANKARA, 5 (Telefonfa) -

Hariciye tayinleri listesi ali tasdi • 
ke iktiran etmiftir. 

ikinci bi~ liste hazrrlanmakta • 
drr. Pariı müstefarı Celal Osman 
Beyle Roma müstetarı Zeki Nebil 
Beyin becayitleri mukarrerdir. 

Pehlivanları davet 
Himayeietfal cemiyetinin Erenköy 

,ubesince Ağustosun on yedinci cuma 
günü Erenköyünde İstasyon civarında 
fakir ve yetim çocuklar menfaatine 
büyük bir pebli-.an güreşi yaptınla· 
caktır. 

En büyük pehlivanlar davet edil
mekte ve lizongelen tertibat alınmak 
tadır 

4721 

- - - - -- --- --~-- - ----- --------------------------------- -- -
·MiLLiYET PAZARTESi fi AGUSTOS 1934 . ., 
Bulgaristanda 

Hazine tahvilleri için 
arzdan çok talep var 
SOFYA, 5 (A. A.) - Batvekil 

M. Gueorguieff, matbuat mümeı -
sillerine beyanatta bulunarak mü • 
tedahil hazine borçlarının tediye~i 
için aktedilmit olan yüz elli milyon 

leavlrk dahili istikraz tahvilleri için 
dört yüz yetmiş milyon levalık ta
lep olduğunu söylemi;tir. Mumai
leyh, memnuniyete ,aya:ı olan bu 
neticenin hükumetin sarfetınekte 
olduğu faaliyete kartı .halkın ve 
kredi müesseselerinin emniyet ve 
itimadına delalet etm!'kte bulun -
duğunu ilave etmiştir--Deniz yolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

1---•Han. Tel 22740 ---i 
IZMİR SÜR'AT 
İıkenderiye yolu 

EGE vapuru 7 Ağustos SALI 
11 de Galata rıhtnmndan kal
kacak doğru İzmir, Pire, lsken
deriye'ye gidecek ve dönecektir. 

(4440) 4860 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 6 Ağustos 

PAZARTESİ 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (4441) 

4861 

Trabzon yolu 
VAT AN vapuru 7 Ağustos 
SALI 20 de Galata rıhtımından 
kalkacak. Giditte Zonguldak, 
İnebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, 
Gireson, Vakfıkebir, Trabzon, 
Rize'ye. Dönütte bunlara ilave
ten Sürmene Ordu'ya uğraya. 
caktır. (4439) 4862 -I stanbul 5 inci icra memurluğundan: 

Osmanbeyde Murat bey aparhnanmın 

3 numaralı dairesinde mükim iken hali 

hazır ikametgahı malum olmayan Naci 

Beye Harikte yanan dairemizin 

932-2226 numaralı dosyasile F urtun za. 

ele Murat Beye borcunuz olan 360 lira 

hakkında harikten mukaddem yapılan ta
kip talebile iktisabı kat'iyell"eden borç

tan dolayı mahpusun paraya çevrihneıi 

hakkmdaki karar ve iliinlar celp ve yeni

den doın kiqat edihni§ Te merci maka· 

mınca da icra iflas kanununun 103 cü 

maddesine kıyasen bilihbar icranın de

vamına karar verilmiıtir. Ibbarat icrası 

için namına yazılan mu:hbracla ikmeta

gabınızın meçhuliyeti muba§ir tarafın

dan verilen şerhle iade edilen ve zabi

taca yapılan tahkikatta hadiseyi müey

yit bulunmakla tebliğin ilanen ifasma ;.a
rar verilmiştir. Tarihi ilandan itibaren 

15 gün içinde bu it hakkında vaki ili

razatın dairemizin 934-92 numaralı dos

yasına bildirmeniz aksi halde icranın de

VND edeceği tarafınıza tebliği zaruri mub 

tıra hükmüne kalın olmak üzre ilin olu-

nur. (1665) 
4827 

1648 

• 
Istanbul Ziraat Bankasından: 

Karyesi Mevkii Cinsi Miktarı Kıymeti 

- M.2 Muhammen esi 
Pendik Ayazma Hostan 4 / 32HS 2755 100 T. L. 
Kartal istasyon cıvan Arsa 1232 1100 ,, ,, 
l\1altepe Küçükyalı Tarla halinde 1/ 2 hisse 585 100 ,, ,, 

,, Köycivarı Tarla arsa halinde 590 200 ,, ,, 
,, U süküdar caddesi ,, 229 30 ,, ,, 

Kartal istasyon civarı Arsa 151 200 ,, ,, 
,, ,, " 275 400 ,, ,, 
,, U sküdar caddesi ,, 34 100 ,, ,, 
,. ,, 100/ 120 Hisse J 72 300 ,, ,, 
,, Kesimoğlu Tarla 9186 300 ,, ,, 
,, Çavuşoğlu dero ,, 918~ 300 ,, ,, 

" " ,, 7344 250 " " 
,, " ,, 9186 300 ,, ,, 
" ,, ,, 5508 200 " " 
" '' " 3672 100 '' '' Başıbüyük Kısıklı 1/ 2 hisse 2247~ 200 ,, ,, 

Kartal Meşeli Ayazma ,, 3672 200 ,, ,, 
Pendik Başlamış ,, 2754 100 '' ,, ,, Kilise arkası ı\rsa 138 300 

'' '' Kartal Çavuşoğlu dere Tarla 2295 75 ,. ,, 
,, Meşeli Ayazma ,, 4 / 5 hisse 2756 30 ,. ., 

Yüzde yedi buçuk pey ak~elerı ve ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosile 
ödenmek üzere yukarıda yazılı gayrimenkuller şartnamesine tevfikan pazarlıkla satılacaktır.{ 
haleleri 20-8-934 pazartesi g . .ir.ü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin pey akçelerini mez
J.;ur saate kadar yatırmaları lazıındır. Belediye rusumile senei haliye vergisi müşteriye aittir. 

(4263) 

ANADOLU 
111 

Türk Sigorta Şirketi 
( Ünca Vakır Han fstanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetleı·inin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

l"ürlı:lye lı Eankaaı tarafından tetkil oiunmuftur. İdare meclisi ve müdürler 
he)etİ ,.e Diemuriarı lı:amllen Türklerden mürekkel) yegane Türk Sigorta Şirke
tidir. Türkiyenin her tarafınds (200) il geçea aceotalarınııı bı-pıl Tiirktür, Tiir• 
kiyenJn en mühim müesseselerinin vebankalannın sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
1i2ortalar.cı en iyi {<raitle ı apar. Hasar 'ukuund:ı zararları silr' a! ve kolaylıkl.ı öd ar. 

Telgrafı iMTIYAZ - Telefon: fst. 20531 4643 
. 
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lstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları . İstanbul kumandanlığı sa - 1 
tmalma komisyonu ilanları 

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

ri. (16) (4243) 4703 
• * • 

Tekirdağ kıt'atı için 9000 
kilo Gaz yağı açık münakasa
ya konulmuştur. ihale gÜnÜ 
20-8-934 pazartesi günü saat 
15 tedir. Şartnameyi görmek 
isteyenlerin her gün münaka
saya iştirak edeceklerin de 
belli gün ve saatte Fırka Sa
tmalma komisyonuna müra
caatları. (21) (4271) 

4712 
• • • 

Tekirdağmdaki lat'atı i
çin 121000 kilo koyun etinin 
kapalı zarf usuliyle münakasa· 
ya konulmuştur. ihale günü 
22-8-934 çarşamba günü saat 
15 tedir. Şartnameyi görmek 
isteyenlerin her gÜn münaka
saya iştirak edeceklerin belli 
gün ve saatte Fırka Satmal
ma komisyonuna müracaatla· 
rı. (22) ( 4272) 

4713 
* • • 

Malkaradaki kıtaat için 
30,000 kilo kuru fasulye 4000 
kilo Mercimek, 3000 kilo Zey
tin Yağı, 5000 kilo Sabun 
18-8-934 cumartesi günü saat 
15 de oazarlıkla satrn alma· 
caktır. Taliplerin Tekirdağm
da Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (33) (4347) 

4775 

* * * Tekirdağ garnizonundaki 
kıtaat ve müessesat binalarına 
elektrik tesisatı yapılacağın
dan tesisat için 19 kalem elekt 
rik malzemesi 14-8-934 salı 
giinü saat 15 de T ekirdağmda 
Fırka Satmalma Komisyonun 
ra pazarlıkla alınacaktır. E
lektrik malzemesinin cinsini 
ve miklarlarıru öı!renmek üze-

re Tophanede Levaznn Amir 
liği Satmalma Komisyonuna, 
pazarlığa iştirak için de Fırka 
Satmalma Komisyonuna mü· 
racaatları. (31) (4351) 

4776 
• • • 

T ekirdağı lataatı hayvana
tı için 400 ton arpa veya yula· 
fa verilen fiat pahalı görüldü
ğünden 14-8-934 salı günü 
saat 15 de Tekirdağmda Fır· 
da Sa!malma Komisyonunca 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör 
mek için her gÜn ve pazarlığa 
;ştirak edeceklerin belli saatte 
mezkur Komisyonda hazır 
bulunmaları. (30) (4345) 

4777 
* •• 

Çorludaki kıt'at için 22-8-934 
tarihinde pazarlıkla alınacağı 
ilan edilen 18,000 kilo Patates 
27-8-934 pazar gÜnÜ saat 15 
de aleni münakasa ile alınacak 
tır. Taliplerin şartnamesini 
görmek için her gün ve mü
nakasaya gireceklerin Çor
luda Satmalma komisyonuna 
ınüracatları. (51) (4476) 

• • • 
Çorludaki kıtaat ıçın 

23-8-934 tarihinde alınacağı 
ilan edilen 75,000 kilo Sığır e
ti 27 -8-934 pazartesi gÜnÜ 
saat 16 da kapalı zarfla alına· 
caktır. Taliplerin şartnamesi 
ni görmek için her gÜn ve mü 
nakasaya gireceklerin teklif 
;nektuplarmı belli saatten ev
vel Çoruldaki Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. (50) 
(4477) 

• • • 
Hava kıtaatı ihtiyacı ıçın 

Gümüşsuyu Hastanesi ih
tiyacı için 500 adet Piliç ve 
1800 adet Tavuk açık müna· 
kasaya konmuştur. ihalesi 
9-8-934 perşembe günü saat 
15,30 da dır. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için de 
o gün ve vaktinde teminatla
riyle birlikte Fındıklıda latan 
bul Kumandanlığı Satmalma 
komisyonuna müracatları. 

(29) (4421) 4849 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci ımıf mütehassıı 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 
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na müracatları. ( 4481) 

• • • 
Kıt'at ihtiyacı için 33,000 

kilo Sade yağı kapalı zarf u
suliyle münakasaya çıkarılınıif 
hr. ihale 29-8-934 çarşam
ba günü saat onaltıdadır. Şart 
nameyi görmek ve almak İs· 
teyenlerin Lüleburgazda Sa· 
tmalma komisyonuna müra
ı.:aatları. ( 4348) ' 

• • • 
Kıtaat ihtiyacı için 33,000 

kilo Sade yağı kapalı zarf u
sulile münakasaya çıkarılmış 
tır. ihale 29 Ağustos 934 çar
şamba günü saat 16 dadır. 
Şartnameyi görmek ve almak 
isteyenlerin Lüleburgiizda Sa
lmalına Komisyonuna mü
racatlan. (39) (4378) 

• * • 
Bursadaki Kıtaat için kapa-

2300 çift kundura kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. 
Şartname ve nümunesini gör
mek isteyenlerin. her gÜn öğ
!eden sonra ve münakasasına 
iştirak edeceklerin 1-9-934 
cumartesi günü saat 10,5 da 
teminatlarile birlikte M. M. 
V. Satın Alma Komisyonu• 

lı zarfla alınacak olan 
1,400,000 kilo Odunun münı. 
kasası 1 Eylül 934 cumartesi 
günü saat on beşte Fırka Sa
t:nalma Komisyonunda ic
ra lalmacaktır. Taliplerin şarl 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için 
de vaktinden evvel Teminat 
ve teklifnamelerile Komis· 
yona müracatları. (41) 

l --- -
(4379) 



ffakiki, saf, Ralt tesirli ASPİRİ N, @ marka 
sını taşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider: 
0

melı için llaşvuracağınız deva, dünyada 
• ~ " - h d meşnur . , ~ musta zarı olmalı ır, 

isteyiniz! 

Ankara YüksekZiraat 
Enstitüsü rektörlüğünden: 

1 - Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat 
Ye Orman fakültelerine meccani leyli ve ücretli leyli ve nihari 
erkek ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartlan aşağı -
da yazılıdır: 

a - Türk tab'asmdan olmak (Ecnebiler hususi talimatna 
mesine göre kabul edilir). 

b - Lise bakaloryasını vermiş bulunmak 
;ı c - Leyli olacak talebenin yaşı 17 den aşağı 25 ten yuka 
rıolmamak. 

l d - Mesleklerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve sağ -
Jamlıklan hakkında tam teşekküllü hastahanelerden sıhhat ra 
poru getirmek ve aşı şahadjinamesi vermek. 

1 e - Belediye veya polit merkezlerinden hüsnühal mazba-
tuı getirmek, 

1 2 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıdaki vesikalarla 
birlikte 6 kıt'a fotografı bir istida ile doğruca Ankarada Yük
sek Ziraat Enstitüsü Rektörlü ğüne göndermelidirler. 

1 3 - Müracaat zamanı Temmuzun onuncu gününden Ey-
JUrtln sonuncu gününe kadardır. 

4 - Evrakı tam olmayanlar Enstitüye kabul edilemezler 
Müessese kayıt ve kabul edilen talebeyi iki ay zarfında tekrar 
muayene ettirir. Kabiliyeti be deniyeyİ haiz olmayanların kay 
dı silinir. 

5 - Leyli meccani talebeden staj veya tahsil devresi için 
(le stajını veya Fakültesini bırakanlardan veya cezaen çıkarı· 
lanlardan hükfunetçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire 
Enstitünün vereceği nümuneYe göre noterlikten musaddak 
kefaletname vereceklerdir. 

6 - Vaktinde tam evrakla müracaat ebnişler arasında 
kabul edilecek talebe diploma derecesine ve müracaat tarihle· 
:rine göre tefrik edilecektir. 

7 - Ziraat, Baytar, Orman fakültelerine almacak talebe
ler, Tabii ilimler fakültesinin 1, 2, 3 üncü sömestrlerinde mev 
cut dersleri de takibe mecburdurlar. 

8 - Ziraat Fakültesine alınacak talebe Ankarada Gazi Or 
xnan çiftliğinde on ay staj göreceklerdir. 

Talebeye bu staj müddetince yemek ve elbise masrafları 
hrşılığı olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. 

9 - Ucretli leyli talebenin ücreti üç taksitte ödenmek ü
zere 275 liradır. 

10 - Ücretli leyli talebe tercih olunur. Kabul şartlannı 
lıaiz olan nihari talebe için mikdar tahdit edilmemiştir. 

(3704) 4660 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 
Satınalma Komisyonundanı 

, 1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı için (2670) metre kış· 
lık kumaş ve (1074) çift kundura ayrı, ayı·ı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 16-8-934 Perşembe gönü kumaşlann saat 11 de, 
kunduraların saat on dörtte eksiltmeleri yapılacaktır. 

3 - Tasdikli şartnameler her gün komisyondan alına· 
bilir ve nümuneleri de görülebilir. ı 

4- isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat makbuzları 
veyı;. banlca kefaletnamelerini teklif mektuplariyle birlikte bel 
li zamandan evvel komisyona vermeleri. (4178) 4697 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI ' 

.Esas No. 
104 

108 

Satılık Emlak 
Mevkii ve Nev'i 'ITG,;'l21::t;" Teminat 

300.-L. Büyükada Nizam 154 ada 3 par- ı 
sel No. 12140 metre Çamlık. 
Büyükada Nizam 15 5 ada 18 par
sel numaralı 1480 ınetre çamlık 
"Seferoğlu köşklerinin yanındadır. 

185.- " 

Yukarda yazılı emıaktan 104 ve 108 esas numaralı çam
Lklar peşin bedelle açık arttır maya konulduğundan taliple
rin ihaleye müsadif 11-8-934 cumartesi .ıriinü saat onda Şu 
bemize müracaatları. (4159) C692 

MiLLiYET PAZARTESi 6 ACUSTOS 

s·r Muhasip Aranıyor 
Hariçte bir fabrikanın muhasebe kalemi şefliğini yapabi

lecek tecrübeli, yüksek tahsil görmüş bir muhasibe ihtiyaç 
vardır. 18(} liraya kadar maaş verilecektir. Talip olanların ter· 

cümei hallerile ellerindeki vesaik suretler'ni ve muvazzah ad
resi ve fotoğrafını lstanbul 176 No. posta kutusuna (Fabrika 

~ıuhasibi) rumuzu altında göndermeleri. (1605) 
4753 

Holantse 
aank-Onı :N.v· 

Sabık Bahrıset"ıı: _ Feıemenıc 
Bankası 

lstanbul Şubes' 

Galata Karaköy Palas 

Meydancık Alalemci Ha" 

Her Hırıo Banka muameıe• 

lerı. Kasalar ıcarı 

UMUMi MDDDRLOK: AMSTERDAM 
Şubeleri : _ Amaterdam, Buenos Aire .. , 

lstanbul, Rio de ..lanelro, Santos, sao Pauıo. 

4b49 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI ' 

! 
ı 

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

Yaz mevsimine mahsus olmak iizere Adapazardan Hay· 
darpaşaya ayda bir tenezzüh treni işletilecektir. 

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

ilk tren 3 Ağustos 934 Cuma günü Adapazarmdan 
saat 5,45 de hareket edecek ve Haydarpaşadan saat 17 ,35 
de Adapazarma dönecektir. 

Müteakip trenler her ayın ilk cuma günleri Adapazarm· 
dan hareket edecektir. 

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

Bu tarife mucibince alınacak gidiş-dönüş Ücretleri 
1 inci Hinci 1 il cü 
Sınıf Smıf Sınıf 

Adapazar. Haydarpaşa 200 150 100 
lzmit • Haydarpaşa 120 90 60 
Hereke - Haydarpaşa 80 60 40 kuruştur. 

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

Daha fa,z4 tafsilat için gişelerimize müracaat edilmeli-
dir. (4360) 4781 

10,000 kilo Külçe kalayla 7,000 kı1o külçe laırşunun 
kapalı zarfla münakasası 18-9-934 salı günü saat 15 te An
karada idare binasında yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde Beşer liraya satılan şartname-
lerde vardır. (4389) 4822 

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

lareli - Dereköy yolunun 8+ 834- 30+ 744 üncü kilomet
releri arasında dört parçada (1936) metre tulindeki şose 
taı> : iri. 

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

3- Keşif bedeli (8163) lira 80 kuruştan ibaret Kırk
lareli - Vize yolunun 54+ 765 - 69+ 997 inci kilometreleri 
arasında (16) parçada (3133) metre tulindeki şose tamiri 
kapalı zarf uauliyle ayrı, ayrı münakasaya komnuştur. 

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

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

6 - işbu tamirata ait ihaleler 15 ~ğustos 934 çarşam
ba günü saat on beş on altı ve on yedide yapılacaktır. 

7 - Bunfordan maada aynı tarihte saat on beş buçuk 
ve on altı buçuk(a ihale edilmek üzere (2455) lira 83 kuruş 
keşifli Kırklare'i . Vize yolunda kain Usküpdere köprüsünün 
orta ayaklarınır- beton olarak inşası işile (1968) lira 93 
kuruş keşifli Kn·klareli - Hasköy yolunun 13-t 87 4 -14 t 334 
üncü kilometreleri arasında (470) metre tulinde şose esas 
tamiri ayrı, ayrı açık münakasaya konmuştur . ihaleleri Kırk 
lareli Daimi nciiıneninde yapılacaktır. , 

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

4685 

Çatalca Müstahkem Mevki 
Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

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

Bir , 'üdür Aranıyor 
İstanbul'a yakın bir yerde teşekkül eden bir kooperatifi i~il · 

reye muktedir tabııil görmüş llaana a~ina tecrübe 'i b:r ınU . r 
annıyor. Eu evsafı haiz olupta talip olanların tercüm~i hailer l.e 
bulundukları i~lerden aldıkları vesaik suretler1ni ve ne gibi şera . t 
ve ücretle bu iti deruhte edebileceklerini fotoğrafile b"rlikt' 
İ!tanbul , 176 No. posta kutmuna (Koopefatif) rumuzile gön:ler· 
dermeleri. Kabul 9eraitini haiz olmıyanların gönder dikleri evrak 
adreslerine iade olunacaktır. (16:>6; 

5754 

Karadğer - Mide. Bar1ak - Taş - Kum hut&lıklarına ~-.... 

TU~lLA İÇMELERi VE OTELi 
içme ve tren fiıtlarındı mUhim tenzilAt yapılm i şt ı r. 

Hergün Köprüden 6,30 - 7,3S - 8,05 - 9,50 - 11 - 13,15 · 15,10 - l o,-1-5 te 
-- Haydarpaşa ya giden vapurların ırenlori içmelere giderler . 1522 .....,; 

lstanbul Belediyesi Sular 
idaresinden: 

Ameliyat sebebile 7-8-934 salı gÜnü saat on dörttell 
yirmi dörde kadar İstanbul tarafına t erkos suyunun az ve• 
rilec:eği muhterem ahaliye ilan olunur . (4459) ~ 

Nafıa Vekaletinden: 
11 Ağustos 934 cumartesi günü münakasası icra edil: 

cek olan Afyon Antalya hattı birinci kısım İnşaatına aıt 
mukavele projesinde yazılı geçit tarihi 30-6-935 ve ikmal tıı· 
rihi 1-9-935 olarak tashih edildiği ilan olunur. (4333) 

4770 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Haydarpaşa Lisesi binasının çatı tamiratı 22 Ağust~ 

934 tarihine müsadif çarşam ha günü saat 16 da ihale edi ' 
mek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 'f~ 
liplerin plan ve şartnameyi görmek üzere lstanbul Erk 
Lisesindeki Komisyon kalem ine ve münakasaya i§tirak ede' 
ceklerin de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile bit' 
likte Komisyonumuza müracaatları. (4342) 4772 

atanbul Mıntakası Varidat 
Tahakkuk Müdürlüğünden: . 

İstanbul Mmtakası Dahilindeki Maliye Tahakkuk ve Tııh 
sil Şubeleri için 106,250 kilo odun aleni surette münakafll 
ya çıkarılıruştır. MezkUr Oduna verilecek fiat mutedil görül~ 
düğü takdirde 26-8-934 tarihine müsadif pazar günü ihale~ 
kat'iyesi icra olunacağından taliplerin yevmi mezkUrda 10 
lira pey paralariyle Müdüriyetİ;1ıİz Mübayaa komisyonuna 
müracatları ilan olunur. ( 439 4) 

Tarsuı Belediye Reisliğindenı 
Yeni yapılan Belediye Sineması için, teferrüatiyl~ her~· 

her · bir adet sesli sinema makinesi kapalı zarf usuliyle m~: 
nakuaya çıkarılıruştır. Ağustosun 22 inci Çarşamba gÜn~ 
saat 15 de ihale edilecektir. Taliplerin şartnamesini Beledı• 
'emizden istemeleri lüzumu ilan olunur. (4462) .. 

Tarsus Belediye Reisliğinden: 
Dispanserimiz için (112) kalem ilaç kapalı zarf usu• 

liyle münakasaya çıkanlmıştır . Ağustosun 22 inci Çarşamba 
günü saat 15 de ihale edilecektir. Taliplerin ilaç listesini Tar• 
sus Belediyesinden aramaları ilan olunur. (4463) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan~ 
1 - Gümrük Muhafaza kıt'atı zabitan binekleri içİJI 

teferrüatiyle beraber ( 48) adet eğer takımı açık eksiltme:fe 
z. konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27 -8-934 p.u;artesi günü saat on dörtte• 

~ b' 3 - Tasdikli şartnamesi her gün Komisyondan alına ı• 
lir. Ve nümunesi de görülebilir. . 

11 4- isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan (270) Iır 
lık vezne makbuzu veya Banka mektuplariyle belli zamaJS' 

da komisyona gelmeleri. (4471} 

Bayramiç As. Hu-! 
kuk hakimliğinden 

Bayramıç kazasınon yukarı Şevik kö

yünden Murat mı tenzilenin ayni köy 

imamı .. bıkı koca11 Haci Ali aleyhine 

terk sebebile eçtığı bo!•mne daYaaırun 
cari muhakemesi ııraıında Mücldeia· 

leyh Haci Alinin ikametplu ahiri meç

hul oldağu anlaşddığından bir ay zar

fında zevcesi Müddeiye T enzilenin evi

ne dönmesi .., evlilik biriiğine avdet et• 

meıi lüzımıu ihtar ve ilin olunur. 
(1685) 

BiR HANIM ARANIYOR 
Türkçeyi mükemmelen bilen ve biraz 

da muhaaebeden anlar genç bir lıanmı 
aranıyor. Taliplerin tekliflerini referans 
iraesi ıuretile 1353 nuınerolu posta ku· 

tuıu adruine göndenneleri. 4835 

DOKTOR ARANIY<?R oıı· 
Malatya ciheti inJaatnnızda bır d 

tora ihtiyacimiz vardır. Maaş 225 lif"' 

.anların Karak.. a)atll 
dır. Talip o oy P 

. . --•.! b•'' S1Va1-Erzenun ve Malatya iJti...,.. 

wı lntaat müteahhitliği.ne müraca"...:;;, 
. (11>"" 

Kadıköy ikinci ıulh hukuk hakiJiılİp' 
den : .,.JI 
Kadıköyünde Huanpaşa mahal!:...: 

Kurbailı caddesinde 50 numaralı . .; 
de mukime Emine Hannnın ke~,,,. 
Fabna Atiye Hannnın akıl hast~•~ 
muptela olduğundan biraderi Ali ııtıı' 
Beyin vaıı nasp ve tayinine vası ha ıJ# 
da kabil itizar ve alalcadaran halılı' ,;• 
kabili itiraz olmak üzre 22-7 .934 ';tı• 
hinde karar verihnit olduğundan ııe of' 
vet rnvinine tarih ittiladan itibareJI .• .-,, . .. . , 
gün zarfında itiraz edilebilece~) 
olunur. (l ,,.••-" _ ................................................ . 

Netriyatı idare eden 
MOMTAZ FAiK 


