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Güç bisikletçileri Türkiye 
turunu büyük muvaffakiyetle 
bitirdiler . Samsunda halk 
sporcuları hararetle karşıladı. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'uau MAHMUT 

Prens Otto'nun M. Musso
lini ile konuşacağı, mülakatta 
Avusturya Başvekilinin de 
bulunacağı bildiriliyor. 

F'IATI 5 KURUŞTUR, 9 uncu sene No. 3050 SALI 7 AGUSTOS 1934 Tel: { .. Müdüı-: 24318, Yaıu iıJeri müdürü ı 243191 
idare Ya Matbaa : 24310 • 

~inden burgun 
Olümünden sonra 

Siirt Meb'usu: MAHMUT 
lık~İiYlik adamların değeri, sağ
rı arında o kadar bilinmez. Onla
d~ acıları; hayata gözlerini kapa
tıı ·ı~n sonra, mensup oldukları 
01

1 etler tarafından daha ,iddetli 
ca~rak duyulun. insanın tabiati i
ba~hudur: En güzel teylerimize, 
ta ırhhatimize hile elden çıktık-

Telefonla Romadan sordu#< \ 
1 Italyaya dair deveran eden 1 

şayialar doğru değildir 

Şehir meclisine yeni 
aza nasıl seçilecek 

İntihap .faaliyetinin ilk safha
sının arkası alınıyor 

Yoklama talimatnamesi ne diyor? 
~jnra acmmıyor muyuz? 

J.ıİııd llıan milleti, Feld M~l 
'"' e.rıburg'u kaybetmekle, piptıe 
~ ki en değerli büyük bir ada.-

. dan olnı\lfhır. Memleket qleri
~ ~iinya itlerinin çok karrtık 
.&,ı.... gu fU ıırada böyle bir darbe, 
"~lan ne kadaır müteeMir et. 

Yeri Vardır 
liinden'-··-~' ölüm' •• •• d" ta. h "'lr1ı: ım u; unya-
~it h" h"di teJ•U..! --''°-di B ır a .e aıuu eouıue· 

du u ölüm ka,.ı$Dlda dostun, 
llif.'8.nın, bitarafın alikalan ay
llıı ~-Teessür, umunıidir. Biz bu
ti~j aha. ziyade, kendi . memleke
l'\ıı ı;ekı teessürden de anlıyo
b,' ız Türklerin ac.mmasını da
tjl .Çok tabii görmek lizımdırt: Ta-

11ııı •ı"y • fb '-- • • L 
1 

aaı sa a....rmı, sryaaı se-
<>eıı e • • h l>aı. rını ir tarafa bırakıyoruz. 
1ıf a bundan on sekiz 9ene evvel, 
~~l Hi,~nburg mütterek 
id· ı cephemizin bafkumandanı 
.~· Ş11nu da ilave edelim ki, Fran
~atbuatı ve Fransa efkirı u
lı •Yeainin izhar ettiği teeniir, 
d:t!'a memleketlerde olduğundan 
laıı]~ 1lZ değildir. Medenilik ve in-

hunu İcap ettirir. 

ile ~caba bu umumi teesaüre sebep 
"·Muhakkak •-· H·nd-1..··-' lln xı, ı çuuucıı; 

dii .. ••mimi bir v.tanperver, 
fa ~at bir kahraman, bütün 
biiıı~~l-e~i . nefsinde toplamış 
k Yük bır ınsan olmnımn mü-

•ıı:ı bir tesiri var. F alcat bu
ll1ın kadar mühim olan başka bir 
~e~P t~ hu ölümün Almanyada ve 
il 0 ayısıle beynelmilel politika mü
~ ilae~etlerinde yapacağı tesirin 
/11dıden bilinmemesidir: Tered-
lıt \'e "h. l d. ta I ~u~ e, ınsan arı aıına ka. 
n ık ıhtımallere sürülder. 
~ .. 

.&..ı ııteveffa Maretal Hindenburg, 
Ya llıaııyanın daima emniyetle da
lıirllahilec;eği kale gHı.i ınWtahkem 
lltıı ~alısıyetti. Olüru, A·~ ..cnya
tall 11 kuvvetli meenedini yıktık
ı.... &oııra vaziyet ne olacak? .. Va
tiıı Baş-vekillik kudret ve salihiye
Jtııd Cu.rnhurreisliii alahiyet ve 
l>eı;,ıetini b.tarak müteveffanın 
•tt ile geçen M. Hitler vardır. Ma
>ı1.'li.•iif, Birçok memleketlerde 
i%.ı •tler'e o ka.dar güvenilmiyor, 
bit ~lltıyor. Hitler politikasının 
~ h nizamı kurmak değil, mev
bit '~lh nizamını yıkmak iatiyen 
ede •;•teın olduğunu ıırar ile iddia 
İdd~ er -var. Böyle bir hüküm ve 
tıı~a; belki haksızdır, belki zali
diaeı"dir. Fakat realite budur. Hi
>İit~~. Hitler'in arzusu dahilinde 
tedb" Uyor.F ena tatbik edilmİf bazı 
dijll ırler, birçok fena tesadüfler; 
tııa:'nın her tarafında Hitler Al
lel'ı! >'ası hakknida menfi te]ikki
~tıııı!?l. açınıttır. Berlin' e kar~ı 
tıı11..... 1 ınfialin sebebi budur. Al-

"Ya . . "Ik . b ~ la. ıçın ı ı•; u manevi tariz 
'l)ır "rı-uzdan biran evvel yakayı 

>-1 llıa~r. 
~lii~·liıtler> bu anda, Almanyanm 
>eıc...' Ve mukadderatım - timdi
~. b~ar hiç kim.eye nasip olma
liııd ır kudret ve ali.hiyetle - e
~bbe ~yor. ~iman milletinin 
) .. , _rı, hu gem' kudret ve aalahi-.,,. . .,tıı . • . 
{elli 1Yı kuJlanabılecek midir? 
~i b~ecrübe ve imtihanın neticesi
~ellıı ~eden buna menfi cevap 
)ı 

111 
ek doğru değil. "Alınanya

'İ)I lltlika kurtaracağım!" dava
S~ 0 rtaya çıkan bir adamın siyasi 
~~:ı:Iara,maceralı siyasetlere gi
~d llıtıc niçin hükmediJ..in? Her sa 
~lı~:fflduğu gibi, politikada da 

~e, ba ~et, muhitin olgunluği-
zı ı-'-· 1 .. d"l ~)}' un<an arm vucu ı e mu-

~~ g ettir, Büyük bir davanın hası· 
~l"l;cnlcr; bu olgunluğun ve i~
ı~ll~rh~ -vücudımu görmeden her
"1, !;· ır harekete geçerler mi? 
~ ibt~tler'in hu yoldan ayrı!acağı-
ttj .'lllal \'erilmez. Çünkü memle

'ıı ..,ııın istikbali ve mukadderatı 
~~\ii~ll~hahistir. Bu bakımdan -
.\ı~ ıddialara T"llğmen - Hitler 

llYasımn takip edeceği politi
(bevarm 2 inci sahifede) 

Dün M. Mussoliniye bir suikast yapıldığı şayi olmuş
sada, hunun doğru olmadığını telefonla öğrendik 

Eyl\ılde yapılacak aı, • 
lan belediye intihabatı 

hazırlıklarına devam. 
edilmektedir. intihap 20 
T ep"İnien-elde bitmit 
olacaktır. Bu defa nam 
zetler fırkanın yoklama 
talimatnamesi muci • 
bince ilin edilecektir. 
Cümhuriyet Halk Fır-· 
kÜı Vilayet idare heye 
ti reisliği tarafından bu 
münasebetle yapıhcak 
yoklamalar için esas o
lan talimatnameyi qa• 
ğıda ayn«o netTediyo • 
nız. lıtanbol umumi 
mecliainin aza adedi 
ş;mdi 68 dir. Halbuki 
yeni intihapta bu mik • 
darın 70 olması ihıima 
li çok kuvvetlidir. Çün-

' 
Dün fdırimizde, İtalya hakkın

da çok heyecanlı ,ayialar deveran 
ediyor;lu. Bu J&yİalara nazaran 1-
talyada da tıpkı 30 temmuzda Al
manyada olduğu gibi Fatizm reji
mi aleyhine bir su1kast yapılmı! 
ve ltalyan Batyek:ili ilıtililciler ta
mından yaralaıımıttır. 

Ve hatta meseleyi claha izam 
edenler bile vardı. 

Nitekim iki gün evvel Bolonya'
dan verilen bir telgraf ta M. Mus
.,Jini'nıin Fa,izm Fırkası rüesaam
dan 30 kitiyİ azlettiğini ve 300 ka
dar da tevkif at J"BPıldığıru bildiri
yordu- Ve ondan sonra da hiçbir 
yerclen mali'.imat •ı:nnamıttı. 

İtalya' da ne oluyor? 
Bunu herkes biribirine sonıyor 

ve cidden merak ediyordu. 
ltalyada fevkalade hadiselerin 

cereyan ettiği Ankara.da bile fiyi 
olmuftu. 

• 
' 

- -,. 

• 
• kü bir müddettenberi, 

memleketimizin her ta
rafında olduğu gibi, lı

Mahallelerde def :erler hazırlanıyor 

llk it olarak İtalya Sefaretini a
raark ve meaele;ri talıkik etmek is
tedik. Fakat sefarette istediğimiz 
malumatı verebilecek hiç bir kim
se yoktu. 

M. Muısolini natuk irat ederken •• 

tanbulda da melı:tum nüfuslann kaydı de 
vam ebnekted'.r. Nüfıu tezayÜdü tabi 
atile belediye azası adedine tesir e • 
decektir. 

Mahallelere dağıtılan müntehip lia 
teleri doldurulmağa başlanınııtır. Bir 
kısım maJıallerin listeleri belediyeye 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Bunun tizerine telefonla Roma' -
da salahiyettar bir zatla lco.nuftuk 
Aldığımız cevap tefsire müsait 
mahiyette idi: 

Havadis ne teyit ve ne ele tek
zip ediliyordu ve deniyordu ki: 

- Böyle bir h&diaeden maliima-

bmız yoktur. 
D - değil. .., - ogru nu. 

- Tekzip etmek salahiyetinde 
değiliz ..• 

- Mösyö Muaolini Roma' da 
mıdır? 

- Olmadığını zannediyoruz. 
- Roma' ela mçbir fevkaladeli1' 

hissedilmiyor mu? 
- Bilmiyoruz. Görmedik. .• 
Diğer taraftan akfamıiistü Stefa

ni Ajansının mulıabirile görüftük. 
Stefani muhabiri Roma' dan aldığı 
malumatı anlattı ve dedi ki: 

- .kalya' da fevkalade badise
(Devamı 6 mcı sahifede) 

• Ankarada sergi evı .•• 
Bu muazzam bina bu ay 

de bitmiş olacak 

• • 
ıçın-

,,,,, ........ ,,,,,.,.,,,,,,,,, ... ,., ..... , ...... ,, ........• ,,,,,. ,,,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,,,, .. . • 

M. Hitl~ ve M. Hitler Rayiı tazta bir nata.\ .öylerken "' 

M. Hitler Raiştagta! 

Almanya Fransa ile an
laşmak taraftarıdır 

M. Hess diyor ki: Avrupa sulbü ve medeniyeti 
Fransa ile Almanyanın anlatmasına bağlıdır 

BERLIN, 6 (A. A.) - Daiıly Teleg- Fransa ile Almauya'mn twnamen muta-
raph m.~ haber aldığına göre, b .. olmoılan liı:zım otduğu kanaatinde -
~v~ Hırler, bugÜn Reichs.tag'da oöy- yim. Avnıpımon eulbu, kiil.türii ve mede
tiy~~~ n~a, Almanyanm harici siya niyeti, Franıa ile Almanya'mn yaidat • 

Dil kurultayı 
Rus alimlerinin 
Dünkü ziyaretleri 

Vilayete, Fırkaya, Üniver
siteye ziyaretler yaptılar 

Ruı bingilleri dün Türk Dili Tet • 
kik Cemiyeti Umumi Katibi lbrahim 
Necmi Bey ile birlikte vilayete gel
mi~lerdir. Muhittin Bey belediyede 
bulunduğundan vali muavini Ali Rı· 
za Beyi ziyaret elınişlerdir. 

Binada 29 teşrinievvelde bir yerli 
sanayi sergisı açılacak 

ANKARA, 6. A.A.- MillJ iktual ve tasa1Tuf cemiyeti müdürü muhabirimi
ze aşağulaki beyanatta bulunmuştur: 

Milli iktisat ve Tasarruf Cemiyetin in Ankarııda yapt;rdığı ilk ıergi evi Türk 
mimarlanndan Şevki Beyin çok rüzel bir eseridir. Bu bina yalnız Ankarada de· 
iil bütün dünyada hile güzel denmeye layık l>ir sanat mücev'heridir. lnşaalt 
Ağustos sonunda bitecek olan ser!'ievi 29 birinci Teşrinde bir Milli Sanayi ser· 
gisile açılacakbr. Ank:ırııda şimdiye kadar yapılan sergiler gerek sanayi erbabı· 
mız tarafından geı-ekse halk tarafından büyük bir rağhete mazhar ohnuılardır. 
Fakat maksada elveriıli b:r binamız olm adığı için sergilerimizde İstediğimiz mÜ· 
kenuneliyeti ve intizamı temin edemiyord uk. 

Yeni yapılan bina ile artrk bu mazcr et kalknııştir. 
29 birinci t"1rindc açılacak serginin yeni binada yapılan ilk sergi olmasına 

rağmen azami mükemmeliyette olmuını istemek herkesin h•kkrdır. Bunu lemin 
edebilmek için azami gayretle ve hüsnün iyetle çalışıyor~z. Türkiyed açılan serıri· 
terin satıtJı olmaları aanayiimizin bünyeıı inden gelen bir zarurettir. Nümune ,..,.. 

(Devamı 2 inci sahifede) Buradan sonra Cümhuriyet Hr lk 
fırkası vilayet idare heyeti reisi Ce
mal Beyi ziyaret etm:ılerdir. Bil&ha
ra Oniveniteye citnıişler ve rektör 

,..:======================================================~ 

(Devam• 6 ıncı sahifede) 

Yeni fabrikalarımız 

Küşat tarihleri 
T es bit edildi 

ANKARA, 6. A.A.- Sümerbank'm 
Balm-köyde kurduğu yeni pamuklu men· 
ıucat fabrikası 13 aiustoı tarihinck Baş
vekil ismet Pata Hazretleri tarafından 
açılacaktır. 

Başvekil ismet Pata Hazretleri Ağut· 
tosun 14 ünc!e de Bankanın lzmitte ku
rulacak kağıt ve karton fabrikasının ve 
ayni günde lıtanbulda §iıe ve cam fab· ' 
rikaıının temelatma merasimine riyaset 
buyuracaklardır. 

• 

·" 

·- , 
15 Ağuttosta Başvekil ismet Paşa 

Hazretleri refakatlerinde iktisat Vekili 
Mahmut Celal Beyefenar ve alakadar ze.. ~ ı.. 
vat buluncfuğu halde Zonguldağa gide-

-· 
Türk - Yıman Oli.tnin dün yaptığı ilk toplantıda 

Türk- Yunan ofisi dün 
ilk toplantısını yaptı 

Ofisin teşekkülü ve işe başladığı 
her tarafa bildirilecek 

cek ve TiiTkiye it Bankası tarafından 
teıiı edilecek olan yanmkok fabrikuının 
temelini atacaldardır. 

BUGÜN 
2 inci sahilede 

ECNEBi MATBUATINDA 
GORDOKLERIMIZ 

3 üncü ..,,ifede Ofis her hafta toplanacak 
.eünı izah edecek ve nnıavioin ismini a.sma bağlııdır. ,, 
bitdirecektiır. R1N E Yeni •~ekkül eden Tu··-•-. Yu. 

Muavinlik için Goering ile Yon Blom· Diğer t~ M. Heu, hücum kıtaa- KAPANMA SAATLE D ~y n< 
ve Yunanlılar namına M. Fufe.s 
tefkil ediyordu. L-'in isimleri mevzuubelısedihnekıe • tını ela konbd eıdecektir. Liderieri M. ALLAH PAYI nan Ofi•i Meclisi dün Ticaret O -

""'!"" Hi.ıleri hükUmeıin en ,.üksek vazifesine FELEK dasındaki dairesinde ilk toplantı-
di:rİ.ONDRA, 6 (A. A.) - Daily Teleg- ceçmiş görmekle hiicurıı kıtalan nevmit KARANLIK DONYA! ımı yapmıftır. Dünkü Meclisi ida-
ıraph'ın Paris muhabirinden: olmuıta.;cın-.. . . . Miimttuı FAiK · · Reich~tag'nı fevkalô.de içtimaı ..-ife • . ~· Hıtlerın bunlenn •d.......- tedcet-

4 
., .. A..;; -hilede re ıçtımama evvelce yapılan anlat-

. d M H'•' ,. · • _L_ • mesı mevzuubah.ahnamalcla bereber ·-- - ma muciıbiırıce t•~Mt Vekaletince ısm e . ...er ın en. sanumı m~enn hiicum kıtalan, lidederinin ''lı:endi4cs.;' n.u-
eSTlll'ı M. Hess va11tasile Frama ifo dost- içiu çok faz! bilyüd"... kaneatind JKTISADI BAHiSLER Ofiı Reisi intihap edilen Nemli 
luk ldıine kuvvetli bir tezahürde bulun- dirier a ugu,, e • 
~t <>lma!ma ~a büyük bir eh~ - ViYANA, 6 (A. A.) _ Nimreani Sadrettin ENVER Zade Mitha.t Bey riyaset etmiftir. 
nnyet .ve,;:ımedstedr. M. Hess, ezcümle Reicbspo.t gazetesi yazıyor: OZ DiLiMiZLE Mediıi idareyi İstanbul Tic..-et 
dermştir kı: . . • M SALAHATTIN Oclası namına "-L..; Bey, lzmir Ti-
"- iki mi4!eti nedı:i muharipleri 118• Aılınanya ka~ !""~ndan 2 agw· . ~u •• 

mına bir anlaşmıwun yapılması IRzmıdır. (Devamı 2 ıncı sahifede) , ~lı••••••••••••••ll caret Odası namına Refi Celal Bey 

Dünkü toplantıda evvela Türk • 
Yunan Ticaret Ofisinin tetekkül et• 
tiği zapta geçirilmif ve ondan son
ra Ofis'in teteklcülünün bütün Ti
caret Odalarına, beynelınilel Tica
ret Odasına, Balkan Devletlerine 
bildirilmesine karar verilmittir. 

Balkan Ticaret Odası İdare Mec
lisi her hafta muntazaman içtima
lar yapacaktır. 
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Ankarada • 
sergı 

• 
evı ..• 

(Başı 1 inci sahifede) 
gilerine i~tirak için sanat erbabmuz. masraf i:ıtiyanndan çekiniyoTlar .Çünkü 

bizde henüz büyük sanayi yoktur. Küçük atelye, küçük tezgah, ve l<üçük fabrika 
sanayii bakim olan memleketlerde sergi !eri bir çergiye ve Mahmutpaşa çarşısına 
benzetmekten kurtarmak için gerek slan !arın zevkli ve sanatlı bir surette tezyi· 
nini temin etmek, gerekse milli iktisadın inkişafını gösteren grafikli, haritalı, fo .. 
tograflı, şiarlı bir kısım da hazırlamak la zımdrr. 

29 birinci le!'J'İnde açılacak Ankara sergisinde bu noktal~a- cevap v~rmeye 
1 şacağız Bu ır.aksatla standların bölü mierini, raf, dolap, vıtnn v. s. teşhır va ... 

çat 
1
J nı b·- serg. ide kullanılabilecek ve istenilen şekiller verilebilecek bir tarzda 

şı a an .. T"" ki " . .. bi 
hazırlatıyoruz. "Lozandan önce ve Loz an9.an sonra ur ye yı gosteren r ıa· 

lon da ter. ip ediyor. . . .. .. .. . • 
Ankara ıergisi bİT taraftan C~~r •.Y~tın yıld~numu~e, dı~er taraftan kış 

mevsiminin başlangıcına tesadüf ettigı ıçın çok ragbet gorecekbr. 
Şimdiden iştirak müracaatlan buşla dı. '?~vlet merk~~izde s~n~yi erbabı· 

mız .,-.ırlıklarını göstermek için Ankara sergısıne en gemş mikyasta ıştırak etm~k 
.istemekle hem menfaatlerini ve hem de şereEli vazifelerini nıüdrik olduklarını ıs .. 
bat ediyorlar. . .. . . 

Müracaat müddeti 1 eylülde bıtıyor. 

Hinden burgun 
Ölümünden sonra 

(Başr 1 inci sahifede) 

><aya karşı nikbin bulunmaktayız. 
Dünya bilir ki, Nasyonal - Sos

yalist Almanyasımn belli batlı ül· 
külerinden biri de Avusturyanm il
hakıdır. Bu ülküyü tahakkuk ettir
mek için M. Hitler'in Alman mil· 
!etine kuvvetli vaitlerde bulundu
ğu da bilinmiyen bir şey değil<lir. 
Senelerdenberi, bu hedef üzerinde 
sıkı bir faaliyet sarfediliyor. An
cak, an~lus gibi meseleler, yalnız 
Almanyanm iradesile tahakkuk e
decek bi.- ülkü değildir. Hatta bu
günkü terait içinde Avusturyalıla
rın nza ve ;radeleri bile bu ül
künün tahakkukuna yetmez. Böy
le bir teşebbüs ve karara mani ol
mak için, Fraruıadan başka ltalya, 
lngiltere ve Orta Avnıpa devletle
ri Almanyanın k~ısında tehdit e
dici bir vaziyette, dikilmit dum
yorlM. Avusturya iti; günün bey
nelmilel büyük meselesi oldu. Bil
hassa Dollfuss'un ölümünden son
ra ilhak imkansızlığı daha ziyade 
arttı. Bu imkansızlık kartısında 
Hitler'in mezbuhane bir karar ve 
hamlesini beklemek için, Alman 
Basvekil ve Reisinin milletinin 
ati~inden büsbütün ümidini kesme
si lazımdır. Halbuki umumi vazi
yet, böyle bir zaruret arzelmiyor. 
M. Hitler ve fırkası pek ala takdir 
ederler ki, beynelmilel politikada 
büyük emellerin, büyük ülkülerin 
tahakkuku; birçok teraitin ayni 
zamanda bir araya gelmesile müm
kündür. Buna ise uzun bir zaman 
ve latnuyan bir sabır ister. En ni
hayet. hadiseleri yok yere zorla
mak, fayda ye:rine zarar getirir. 

M. Hitler Raiştagta 
(Başı 1 inci sahifede)) 

tos tarihinde neşredilen ve devlet reisli
.. Ve2aifİ ile bükiJmet rei&liğİ vezaifini 
:vbit eden kanun, yeni bir rejimini fade
sdir. Bunda Nasyonal Sosyalizmin "Mo
nokras" denllebileceJ. olan fikri münde
miçtir. 

Dünya yüzünde üçüncü Alnumyan'n 
Fil.'n-er'i M. Hitler derecesinde eğu mes' 
,diyetler yüıklemniş hiç kimse yoktır. 
Fakat fUraSI da muhakkakhr ki bütün 
dünya kendisine Tarapiyenşkayasm•n 
Kapitol'dan uzak olmadığını söylem""· 
ten zevık duymak!btd11r. 

BERLIN, 6 (A. A.) - Milli Sosyalist 
F ırka11 •!cinci reisi Nazır M. Hess biT 
Fransız gazetecisine beyanatında demiı· 
tir ki: 

" Alman Dkktatör~üğü dediğiniz idare, 
sulh lehindeki nutuklarında Alman mil
letinin azmini, Fransr.z ParJfım.entoS'U 
UJÜrnessillerinin F,..,,..ız milletinin azmi. 
ni ifade .?tıir.<lerinden daha kuvvetli ifa
de eylemekted"ır.,, 

M. ""'"• 30 ha:zinm temizliğinden 
sanra M. Hitler'in ı...ık a,·asında.k.i mu
habbetinion daha ziyade ar>ttığ;.nı söyle
.mit ve F ranırz - A~an mukarenetinin 
ve iki memleket arasında mütd<abil Y""· 
dımm lüzumunu elıemmiyeııle kay.tfey -
!emiştir. 

Cenaze merasimi 
NEUDECK, 6 (A. A.) - Cenaze 

merasimi bu akşam saat dokuzda Hinden 
burg şatosunda yapılacaktır. Tabırt son
ra bir top arabasına konulacak ve C"
ral Von Niehcluchütz'ün kuım.ndası al
tında b% ihtiro:m tahuru ta!·afmdan refa
kat ed>lerek Neudeck'den iki kilometre 
me.>afeye kadar götürülecek ve oradan 
matörlü bir top arabasma konulaca:k · 
hr. Gene motöTIÜ bôr batarya ..., iki 
süvari ailayırun rdaaıktinde Frödenau ya
kırundaki tepeye götü:·irlecektir. 

Bundan tam yirmi sene evvel Hinden
burg n>Clbur Tanneıııberır meydan mu
harebeDni bu tepeılen idare ebniftj. Ta
Cenaze alayı bu tepeye salı sabahı vara
cak ve ihtiram taburu da tepede ~ 
edecektir. Cenaze alayı en ,idcletli mu· 
hareheterin mel"kezi olan T aıuwe ı = g 
ve Mühlen"den geçecek V1e Hoheıatein 
tarikile Tannenberg abödesini.n bulundu· 
ğu yere gidecektir. 

Hindenburog'un cesedi bu i!bidedeki 
Bqkumandan kulesine konacalktrr. Neu
declc'den ibide mah..ıline kadar bütün 
yol çiçek ve çam, nıete d.Oarile Örolülü 
olacak ve ıiya.h krepl.e bağlannnş Atman 
bayrağı ile dorıaıtıla<:aktır. Mlıli Sosyalist 
hücum ve müdafaa kata.len .ıe Hitlerc.i 
Gençler teşdcilatı ve diğer teşlı:iı!at men -
surplan bütün yolun ilci tarafmda me..cci 
alac:alclar ve geceleyin de dlerinde me. 
şalel«.· tute.caklarda-. Milli met"Mimden 
biraz evvel cenaze, iıhidenin ihtiram av
lusunda, Tanenberg muharebe meydanın 
da Olen 20 meçhül ıuıkerin yattığı Kal
rin üstüocl&i salih>n önüne komdacak· 
tv-. 
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HARİCi HABERLER 
HahesburJ{lar iş başına f!elecek mi? 

M. Mussolini bu ay içinde 
Prens Otto ile görüşecek 
Bu mulakat esnasında Avusturya Başvekili 

M. Schuschanigg de hazır bulunacak 
M. Dollfuss'un katlinden sonra Avu .. 

turyaya Habsburg'larsn tdaar geılec~ği-
ne dair bir şayia çıdmuş, fakat bilahaıre 
bunu teyit veya tekzip ed..- malıiye~te 
bir haber alınamamıştı. 
Yalnız son zamaınlarda Brüksel c.iva

ruıda bi..:.· şatoda oturan ve Avusturya 
tahtınm yegane virisi bu1unan Prens 
Otto'nun Brükselden ayro!dığına ve hat
ta Avusturya hududuna dahil dlduğuna 
dair gazetelerde bir ı.ılgt'af İntİf'll" etti. 
Dün Londra' dan aldığımız l>ir te4graf 
Prensin yakında M. Mussolini ile görü
şece~ini ve bu ziyaret esnasında Avus-
turya'nın yeni Başvekili M. Schuschni-gg' 
in de bulunacağını bilıtimıeı.tedir. Bu 
havadis çok şayanı dikkattir. Çünkü A· 
vusturya ile aJkadar olan birtakr .• ı dev
letleriıı Habsburg'larm tekrar A vustur• 
yantn bqına geçirilmemcleı-i hakkmda 
taahh'itleri vardır. Buna rağmen M. 
MusoJini'nin Prens Otıo ile görüşeceği 
hak<kmda ve:-ilen haber, Avusturyanrn 
akıbeti nolrtai nazanndan bütün aiyasi 
alemi heyecana düşürecek mahiyette -
dir. 

Dün bu hususta atdığmuz telgrafları 
aıağıya dercedjyoruz: 

VIY ANA, 6 (A. A.) - Avusturya 
Katolik Gençler Birliği Mariazell'<le ak· ! 
t1öttiği sendik kongrede bir karar sure
ti k.Jn.l etmİJ ve Na:<i faaliyetimn hÜ· 
küın sürdüğü Deutsohe Tur""1"bund teı
kilatına merbut bütün spor tq<kilatlan· 
nın feshini hüklnneUen iıtemiş:tir. 

LONDRA, 6 (A. A.) - Daily Te -
legrapb'm Roma muhabirinden: 

Avusturya tahtına namzet A.-şidük 
Oııto'oun bu ay içinde M. Mussdini ile 
görüşeceği ve bu görüşmede AVU'S'turya 
Başvekili M. Scbusdmigg'm de hazrr bu 
lunacağı mahirndor. 

Habsıburg'lara müsait melıafrl, M. 
Mu&Solin.i'nin Habsburg't..,..., tabtıa geç
melerine daha ziyade müsaadeA<ar, Pa
palığın is;, tamamen tar.ıltar olduğuna 
dair çrkan şayialarla fazla heyecana düş· 
müttür. 

Memlekette sükun 
ViYANA, 6 (A. A.) - Meml ... et, 

Dünya sulbü için 

Prens Otta 

tabii manzarasmı iktisap etmek üzere -
dir. Orfi idare >le diğer memouiyetler 
kald;n'.ımışır. B~nunla ı.e;a4.er~~..ı.!ar
da birçok asker ve poılis mükezelet"İ gö • 
riiılmektedır. 

Ba,11ekil Macarl.stana gidiyor 

ViYANA, 6 (A . .A.) - Avustur -
ya ~atvekili M. Schuscbnigg, Macar 
Maarif nazırının davetine icabet ede 
rek tarihi bir piyesin açık havada ya
pılacak temsilinde hazır bulunmak ü 
zere çarşamba günü Seged"Ô'e gide
cektir. Başvekil, Budapeştede ancak 
birkaç saat kalacaktır. Bu ziyaretin 
katiyen reami mahiyette ol'.madığı be 
yan edilmektedir. 

Uzak şarkta 

Kuvvetli bir lngiliz Kızıl ordunun 
Bahriyesi lazımmış! Beşinci yıldönümü 

Amiral Beatty gene bir M. Voroşilof bir tebrik 
nutuk söyledi telgrafı gönderdi 

LONDRA, 6 (A. A.) - M"!bur Ne!- MOSKOVA, 6 (A. A.) - Uzak ŞM<' 
oon'un Amiral gemisi "Vtctory,, de bir ta Kızılordunun beşinci kunıılut senesi 
nutuk .Öyliyen ArninıJ Beatty, demiftir mütsuelıetile Sovyet Komiinİ9t Fıııkası 
ki: merkez kuuııitesi M. Bliiher'e ve bu or

- lngiltere imparatorluğunun arazisi dunun aokerlerine ...ıimlaı.-.ru gönder • 
o kadar ger.it v.> o kadar uzakl..-a yayıl- · ti" rmş r. 
rnı~br ki, imparatoduğun refahı, ancak 
denİ2!1erin emniyeti ile keil olabi>ir. Bunda denitiyor ki: 
Bahri kuvvetlerimizin bu emniyeti te • Meri<ez Komitesi, yenilmez kudretini 
mio edec:d. kadar <ilmamasındaın endişe dü_..tarmıızm tecrübe ettiği ıanh U-
ediı!J'oruz. Dünya sulhu, daha kuvvetli :zak Şark orodusunun memleketimizin hu-
bir lng-iliz bahriyesi ile tsniın edilmiı o- dutlannı ve Sovyet mıillctılerinin emniyc-

.... ... ; • ! ' . " 

- --·-.-. DAl(i 
Hindenburg şerefine 

M. Hitler Alman mecli
sinde bir nutuk söyledi 

BERLIN, 6. A.A.- Reichstag mecli~inin H"ndenburg şerefine ak· 
dett;ği İçtimada M. Hitler demiştir ki : 

"Reisicümhurun hastalığı haberi muhterem ihtiyarın sihhatı hak
kında milyonlarca Alman kalb"ni endişeye sevketti. Bu ihtiyarın bi· 
zim nazarımızda bir devlet reisin den çok yüksek bir manası vardı. 
O, biz.im hepimiz için Alman mille t"nin inkar olunamıyacak kudreti
nin bir ifadesi idi. Aziz ölüye son ihtiramı yapmaya hazırlandığım!S 
bu anda nümune olacak hayatının vüsat ve büyüklüğünü hissecliyorıa-

M. Hitler, Mareşalın hayatını anlatırken, dünyanın doğduğu ~ 
manki siyasi vaziyetini çizmiş genç Hinclenburgun içinde büyüclüğİi 
siyasi şartları gözden geçirmiş ve elemiştir ki : 

Hindenburg daima Almanyam :zın, mi~!etinı'zn hizmetinde bulun
muştur. Ceneral ve Kolordu Kumandanı olarak 64 yaşında hizmetten 
çekilm:ş, fakat dünya harbı patladığı vakit imparator bu harpten as
la mesul olmıyan bu adamı iş başına çağırmıştır. Eğer o zamanlar 
siyasetimzin idaresi de askeri idaremiz. gibi dah'yane olsaydı, Alman· 
yamızın tarih huzurunda uğradığı zilletlerin en ağırının önüne geçil· 
mis o/araktı. 

• Hindenburg ikinci dela olarak İşten çekildi, fakat 1925 senesi nİ• 
sanının 26 ıncı günü ikinci defa olarak İş başına ve bu sefer Alma~ 
milletinin idaresine çağrı'dı· En ı yi Alman mazisüe hepimiz.in emelı 
olan en eyi Alman istikbalini isminde birleştirm:ş olan Hinden· 
bı:rgun tarihi meziyetler."ni heyecanla ve minnetle kaydediyorum· 
Hinclenburg ölmemiştir. O, mitletimizin ölmiyecekleri arasında Al· 
man devletinin ve Alman millet"n in ebedi hamisi olarak y~ayıcak-
tır.'' 

Maç radyo ile bildirilecek 
MOSKOV A, 6. A.A. - 7 ağustos saat IS elen itibaren Türkiye 

satı 17,7 Türk ve Sovyet futbolcuları arasında yapılacak maçın tal· 
silah radyo ile bildirilecektir. Bu tafsilat Türkçe ve Rusça olarak ve
r"lecektir. Sat 21,30 da - Türkiye saatı 2Q,30 - Türk heyetinin bir 
mümessili müsabakaların neticeleı ini b."ı'Jirecektir. Bütün bunlar ko
mintern telsiz istasyonu taralındc n uzun tülü mevç 1724 ve kısa tülii 
mevç 45,38 metre ile yapılacaktır. 

/ zmirin kurtuluş bayramı 
IZMIR, 6.A.A.- Şehrim"z Halkevi 9 eylül kurtul111 bayranrı 

şenliklerinin geçen senekiler in "n tekerrür etmiş bir ayni olmamannt 
temin için alakadaranı ve bütün münevvuleri bir toplantıya dauet 
.etmistir. Yapılan bu toplantıda bu milı'i bayramda bütün bir millet ta· 
ralı~clan yeni heyecanlar yarattlm ası hususunda tedbirler alınmıf ue 
bununla meşgul olmak üzere bir komite seçilmiştir. 

Iranda 
F eyeıanlar oldu 300 den 

fazla insan öldü 
TAHRAN 6 . .A.A.- Tahran-Meşhet 

yolı& üzerind~ firuz Kuhde olan müt~t 
Tuğyanl..- ne'icesinde 300 den fazla m
san ölmüttür. B.irçok çocuklar boğ':'I· 
muştur. Büyük miktarda hayvan zayıa
tı vardır. 

müdafaa edeceğinden emindir.,, . 
Diğet" taraftan ~~afaa. Komisen M. 

V or<>v°l<>f gönderdi il' tei>rik ~!tını:fmda. 
Sovyet H üikiJmetinin ııJlb es~ı lehindeki 
devamlı m'.icadelesini ebemnuyetle kay
dettikten sonra diyor ki: 

_ Krz'1 or>d....uz bütün dünya ...1-
'-'-'ir ki lıuna bH- k.ıle teş'kiıl ettiği ..,....~ 

onu kuvvetıleıııdiriyoruz." 

Amerikada 
Bankacılar aleyhinde 

mühim 

inkar edilemez ki, M. Hitler, da
hilde sükun ve nizamın teessüaün
de muvaffak oldu. Bu neticeye 
varmak için kullandığı vasıtaların 
biraz sert olduğunu söylüyor ve 
; enkit ediyorlar. Daha az sertlikle 
ayni neticeleri almak, elbette da
ha iyi olurdu. Fakat buna benzer 
isler de hadiseleri mücer.ıet olarak 
~ütalea etmek, insanı yanlıt hü
kümlere sürükler. Hadiselerin ce
reyan ettiği anları, o anlarda ya~a
yan haleti ruhiyeleri, hasılı o an
larda mevcut olan bütün vasıta, 
imkan ve fCraİti gözönüne getir
dikten sonra ve ~!ecek hükümde 
isabet olur. 

lacaktır .,, rini her za:nan aars:ôına2 bir kale gibi 
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bir rapor hazırlandı 
VASHINGTON, 6.A.A. - Ayan nıe<' 

!isinin bankalar enciimeni, bankacsla,... 
rolü ve yedi milyarlık ecnebi esbamınlll 
Amerika piyuasma aürühnüt olması ı..lı 
kında gayet ıiddeti.i bir rapor neşre~r 
tİT. Bu raporda bankacılar tarafından A· 
ınerikan hamillerinin menalüne kartı eti 
ufak bir alaka bile ırösterilınemiı old,.. 
ğu kaydedilmekte ve Morgan Bank. 
Kubn Company, National City Bank. 
Dillon Read Company ve diğer bir çalı 
bankaların muamelelerini oaymaktadır· 
Bu rapor, kongrenin geleck ki.nunusa
nide tasarrufu korwnak için tanzim edr 
ceği yeni kanuna esas olacaktır. 

Alman konsoloshauesine 
tecavüz 

Kanaatimizce Nasyonal Sosya
list fıriı:asmm ilk muvaffaluyeti; 
haricin emniyetini kazanmakla, 
Almanya aleyhinde yürütülen mü· 
talea ve hükümleri yıkmakla ba+
lar. Efkan umumiye sükunet bul
duktan, alakadar devletlerin itima
dı kazanılddctan sonra milli he
deflere doğnı yürümek bir derece
ye kadar kolaylaşır. Tekrar edi

yoruz: Milli ideallerin tahakkuku 
için yalnız bir tarafın rıza ve arzu
su yetmez. Muhasım tarafı da ay
ni yola getirmelidir. Şu da unutul

mamalı ki, beynelmilel politika o
yunlarında kuvvetin, tiddetin sö
kemiyeceği bir işi; - nadiren bi
le olsa - baza.n yumuşak, uysal 
bir politika He devirmek mümkün
düı·.Huliisa: herşey,Almanyanın a· 
tisi kadar dünyanın ve beynelmilel 
politikanın alacağı cereyan; M. 
Hitler'in tutacağı politikaya bağlı
kalıyor. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Pireden Nevyorka 
İki kişi kayıkla 4 ayda 
gidip rekor kıracaklar 
ATINA, 6 (Milliyet) - Yunanlı ar-

matôr M. Notaranm Nevyori<a gitmek 
ü~e:-. dün yeni Fal erden hareket etti. 
Kayık 2 tonluktur. 5 metre boyunda 
ve 2.40 metre enindedir. Pire'den Nev
york,. kadar olan 8 bin millik mcıoafeyi 
yalnız Cebelittarık ve Kanarya Adala • 
rında durak yapm-ak 4 ayda katedecek 
ve bu sUT"etle dünya rekorunu kıracak • 
tır. Bu cesurane tqehbüoü bizzat M. No 
tara kendisi refakatinde bir arkadaşile 
ve Yunan Bahri Birliğinin b.imayeoinde 
)'aponoıktadır. 

.. 

Harbin önüne geçmek için ...• 
Yazan: Benito Mussolini 

Beıeri:yetin yaptı{rı en büyük har
bin zuhurundan yinni sene aonra hô.· 
la A11rupanın talih 11e mukadderatı o 
harp ile ve o harbi bitiren sulh mua• 
hedeleri ahlı<imı ile tayin olunmakta
dır. 1919-20 muahedeleri hakkında 
bugÜn Avrupada ÜS' muhtelif n:yaai 
kuvvet, Ür; muhtelif fikri cereyan ile 
üç muhtelif görüı hakimler ue bunlar 
Cl§ağıdaki gruplarla temail ed:lmekte 
dir: Yani e1111ela bir taralta aulh mu
ahedelerinden faydalar 11e hatta bazı 
ah11alde hadden <ıfırı ile çoğun fevkin 
de faydalar elde edenler bulunuyor. 
ikinci grup, harpteki mağlübiyetle a
ra.zi lıaybetmiı ve siyasi cezalara çar
pılmı§ olup sulh muahedelerine karft 
mücadele etmehtedir. Üçüncü grup 
- her ne kadar galiplerden ise de - 919 
statü&ünden Avrupanın tekrar kurul· 
ması •İyasetini inki§af etmesi lôzım .. 
geldiği fikrindedir. Nihayet bitaraf • 
lar da vardır ki, bunlar b:lhıuaa Ce • 
ne11rede nüfuzlannı üçüncü grup le
hinde 11e ona temayül ederek kullan
maktadırlar. Versailles zihniyetini 
muhafaza etmiş olan galipler fÖ:yle 
diyorlar: (Versa"llu, beıeri:yet tari • 
hinde son sayfayı teşkil eder ile Ver
aaillea sulh muahede.si, kimsenin ilişe 
miyeceği bir ıahe•erdir.) Bu grupun 
parolaaı: (Me11cudun muhafazası) dır 
Mağluplar ıöyle diyorlar: (Cihanı mü 
teessir eden içtimai ue manevi fena• 
hkların mesuliyet ve kabahatleri sulh 
muahedelerine aittir.) Bu grupun pa· 
rolası (Sulh muahedelerinin Revişi. 
on'u) dur. Üçüncü grupun parolası i
se ıudur: (Sulh muahedelerinden hak 
ve adalet eacularına mavalık olan her 
feyin mahfuz; kalması ile fakat her 
feyden e1111eı" cihan sulhünün muhafa
za ve temin edilme&i ve Avrupa me -
deni:yetinin inkıraz; tehlikesini hamtl 
alan harpten çekinilmesi suretile sulh 
muahedelerinin tetk'lt ile temyizden 
geçirilmui) Muahedeluden ütilade 

etmiş olen galipler grupu Fransa ta • 
rafından idare edilmektedir. ile Fran 
sa sulh muahedelerinin bekçüi aıfati
le ne göbi bir rol oynamak niyetinde 
olduğunu bilhaJl3a Barthou'nun Tuna 
boyu ae:yahati ile kati:yetle ifade et • 
miıtir. Mağluplar grupu kendileri i
çin ba1bca istinadı Alman:yada bulu
yorlar. Üçüncü grup, ltal:ya ile in • 
giltere tarafından temail edilmekte • 
dir. ltal:ya 11e /ngiltere, coğrafi ııaz;İ • 
yetin ile tarihi inkişafın seok ile ida
resF, deniz ue kara müva.zene tnisi 
zaruret ile sebeplerile bu büyük me • 
selede mü5tereken. hareket etmekte .. 
dirler. Yukanda zikredilen gruplann 
işaret edilen noktai nazarlarında se -
batla israra mecbur olduklannı 11e ta 
rih dinamikinin istilzam ettiği şekil • 
de bir tadilat ile bu noktai nazarla • 
nn değiftirilmyeceğini farz ve kabul 
etmek için ortada bir sebep :yoktur. 
Fransa kabinesini aulh muahedeleri • 
nin hamisi saymaktadır. Hakikatte 
iae Fransa yalnı.:E Revision"u tehire ve 
onun mu.-lihane :ıafhalarını müuıke -
relerle az çok u:uıtmağa mu11allak o
labilmektedir. Filhakika sulh muahe
deelri acube.sinin kaç madcleainin tat 
bik edildiğini 11.e kaç maddH'nin ter
lıedildiğini yahut değiftirildiğini tes
bit etmek i~in enteresan b'.rfe:y olurdu. 
Bizzat resmi. Franaa ve Franaız hü -
kameti: Sulh muahede/erinin deiif • 
mez şeyler olmadığına ile kıymetleri
ni kaybedeceklerine 11e onları kurtar
mak için en iyi tabiyenin o muahede
leri yeni ve hakiki ah11al ile 11aziyet
lere tedricen uydurmak tabiyesi ol • 
tluğuna kanaat getirmek mecburiye .. 
tinde kalacaklardır. Ben öyle zanne· 
diyorum ki - küçük itilafa karfı 11aki 
taah.hüdatı mGni olmasaydı Fran&cı 
müzakerelere ~ir4m.e.R. suretile mev .. 
cut ahval 11e şeraite uymak :yolunu ih
tiyar edtJ"rdi. Fakat küçük itilafın ba
zılan. ai:yaai oarlıklarını htırbe borçlu· 

' 

dUJ·lar, b~lan da arazilerini iki mu
li, hatta üç muti arttırmıtlardır. Bina
enaleyh b ~•lan herhalde Statükoyu 
muhafaza etmek istiyorlar. Fakat biz 
zat küçük itilaf içinde de 11a;ı;i:yet bir 
11ahdet ile istikrar göstermiyor. Meae· 
la Hariciye Na:ı;ın Ben•, TitulHcu
dan daha az; muannr"'t gibi görünüyor. 
Filhakika Çeko•lo11ak:ya Hariciye na
a!rı zaman ~ Revüi.on imktin.lıı
nnın hava almaz; bir surette kapalı o
lan kapılarını t.ue hava cereyanları
na açmakla zevki:yap bulunuyor. Ke
zalik mağlup de11eltlerin de 11ahdetli 
11e toplu bir 11a.zi:yetleri :yoktur. Naa • 
:yanal So•:yalistler Alman:yada iktidar 
mevkiine geçinceye kadar (Koridor) 
meselesi Alman siyasetinin ana dava
sı gibi görünüyordu. Alman - Leh iti• 
liılı bu meselenin hallini on sene için 
talik etmi~tir tle bu suretle tehlikeli ih 
!ilôf bertaraf_ edilmiştir. Alsaı Loren 
hakkında Hitler tarafından birçok de 
lalar tek manalı bir feragat ililde o
lunmuştur. Saar meselesi 1935 k<inu
nıtsanisinde vukubulacak reyi cima 
tevdi olunmuıtur. A11ustur:ya muele
si :yalnız; Auuatur:yaya ait bir mesele 
değil, ayni uzmanda bir Avrupa me• 
selesidir Ve bundan sonra da müata • 
kil b:r de11let olarak kalmalıdır. Al • 
manyada bazı mehalilin taraftar oldu 
ğu (Şarka doiru ittiıa) planı gÜnden 
güne daha ziyade unutulmaktadır. 
Hugenberg muhtırası tekzip edilmif
tir. Ruı:ya daima kuvvetleniyor ile ih
mal editm.yecelı askeri bir de11/et ha· 
tini alıyor. Haklı sebeplere dayana -
rak en ziyade Revisi.on i.stiyen dev -
let Macaristandır. ltalyanın bu bap • 
ta aldığı 11azi:yet, :yalnız; milli sebep
lerden dolayı değildir. ltalya ayni za 
manda aulhü tem:.'n ve tarsin edecek 
olan halı ve adalet esaslanndan da 
mülhemdir. Trianon •ulh muahedele
ri ~ acaristanı bütün mana.sile boi • 
muıfur 11e boğulmuş Macaristan yafa 
yamaz ue Trianon sulh muahedesini 
tanıyamaz. Birçok Franaular dahi ba 
11.u:iyetin doğru ue haklı olmadtğını . 
11e bir han&e yahut M~lletl•r Cemiyeti 

paktının 19 uncu maddes~nin ~atbikı· 
na müncer olacağını takdır e~ı:yorla~. 
Bununla beraber bu maddenın tatbt
kı bana ihtimali bir mesele gibi. görü
nüyor. Ben, Tritınon muahedeaı Re • 
vision' a tôbi tutulmaksuın Tun~ ha~
z;annda az; ı>e:ya çok de11amlı b'.r m~· 
tareke :yapılabilir&e de fakat. bır ~u· 
ıal<iha :yapılmıyacağ.ı kanaatın~eyı.m. 
Diğer mağlup de11letlerden T urı..:.ye 
Seur muahedeainin Revi.&io?'.u '?"ese .. 
lesini ailôh 1ıu1111etile kendııı çın te • 
min ve istihsal etmiftEr. Revision me .. 
selesinde Bulgaristanın 11a:ııiyeti dai • 
ma çok ihtiyatlı otınm.tır. 

Netice - Muahedeler ahkômının 
mahfuz tutulması hususundaki isra • 
nn bu muahedelerin Reviain'a tabi 
tut:.lmaı.n hakkındaki talep 11e dava 
ile teıJhit edilerek hemahenlı bir va
ziyete sokulması Avrupa siyasetini~ 
en büyük meselesidir. 1918 denberı 
bütün dikkat 11e it:nalar ile A11rupa 
siya.setinin gayretleri bu meseleye tev 
cih olunmuştur. Bu meselede tebarüz 
eden iki prensip yelıdiğerine :yaklaş· 
tırılmazsa Avrupa sükun lnılmı:yacak 
tır; galiplerin meserretli ve ômir~n~ 
sesleri, mağlUpların protesto ve şzka
yetlerini sııstunruyacaktır. Londra ve 
Roma :yukarıda söylendiği gibi A11ru • 
pa müva.zenesi uğurunda ayni siyase· 
ti takip petmektedirler, Yalnız tabi
at ve mizaç farkı dola:yınle bazı ihti
laf tar 11anlır. Hakikatte de mü11aze • 
ne politika.n güçtür. Zira mühim men 
faatler yekdiğeri.le ihtilôf ve tezat ha
lindedir ve muhtelif fikirleri muflıÜ
lat 11e ademi mu11alakat 11adisinde • 
dir. Bununla beraber (Müoozene poli
tikası), sulhü f(mdi:ye kadar temin e· 
den 11e bundan sonra dahi temin ede
cek olan yegane politikadır. Unutmı
yalım ki A11rupa de11letleri bugün 
1914 dekinden daha ziyade ku1111etli 
cdarak müsellahhrlar ve ancak Lon • 
dra • Roma Diagonal bir müsademe • 
yi ve binnetke bir felaketi men edebi 
lir. (Neue Freie Rrea•e'de -;ıkan bu 
makale A11ustur:ya had'.selerinden ev
vel :yazılmt§tır.) 

. . 

NEV-ORLEANS, 6.A.A.- Uç kitİ 
dün Alman konsolosbanesine tecavüz et· 
mi1tir. Bunlar konsolosa müracaat tt: 
derek, konsolosbanenin üzerinde ~ 
bayrağının sallandığını görmeğe ta" 
hammül edemediklerini söylemitler v• 
sonra bınanın kapı ve pencerelerini ı-: 
şa tuttmuşlardır. Zabıta ,konsolosbane1' 
muhafaza altm;ı. almıştır. 

M. Rooıveltin bir nutku 
MONTANA, 6.A.A.- Reisicumhur 

M.. Rooıvelt söylediği bir nutukta dı>
miştir ki ' 

HükUnıet mücadeleye henüz "'*18'. 
mrş bulunmaktadır. Ziraat ve aana>" 
menbalarımızı ferdin botbinliğinden kııt' 
larma.k için vereceğömiz mühim meY
dan muharebesinin arifesinde bulunu• 
yoruz. 

Uvuşturucu maddeler 
BROOKL YN, 6.A.A.- Zabıta bit 

milyon 500 bin frank kıymetinde uyu.t• 
turucu madde müsadere etmiş ve Pat'l'' ·o Nevyorkta çalışan beynelmilel çetenı 
iki azasını tevkif eylernittir. 

Amerikada işsizlere iş 
ATLANTIC - CITY, 6.A.A.- A.,.e

rika.n iş federasyonu reisi M.. Villia~ 
Grcen beyanatta bulunarak demiştir ~· 

Hususi sanayiin halletmek mecburı;.ı. 
yetinde olduğu başlıca mesele, sekiz 
yon iısize .'.ş bulm~ktır. 1.! ~u!mak h~;,. 
suai sanayun kendı menafıı ıktızasr?'!.r 
dır. Banka!ar para ile doludur, kredi • tJI 
dır •e malzeme de iyi bir haldedir. _Eıı.,ı. 
ıanayiciler iktiıadiyatı idareden acl'Z Sıa 
duklarıru itiraf ederlerse İşçiler ı.ıJ1 t 
zaruri mevaddı temin için başka uıtıl e 
derpiş edeceklerdir. 

Rusyada mahsul 
MOSKOVA, 6.A.A.- Bütün So~~ 

yet Rusyada 31 temmuzda otuz~e~ ~
yon hektar vüıatinde buğday bıçılJll'ııi• 
ti.r. Bu saha geçen senenin aynı de'Vre 
ne nisl>etle 13 milyon hektar fazladır· 
Gra.f Zeplinseyyahatte 
V ALE'NCE, 6.A.A.- Cenubi Aıo:: 

rikaya doğru mutat ıeferine çıkmıf ile° 
lan Graf Zepelin Valence üzerindetı 
muştur. 
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EH 1 R HfAıBIE/R LE R i - .. -~.,.. 
l(apanma saatlerinde 

Allah payı 
. /)jJ.kd ettiniz mi?. Bizde her 
ıey d~rlı.<ıl bir me~c• J.,.,f"ne gel:r •• 
~te '."ağ«ıudarın 19 da k.;panması 
eyfıyeti. lıazı yazıhaneler ve ti • 

;;.eth~n-;ler İ•ti.sna edilince bir 
ıl nı ıstısna amatörleri daha pey
k Q oldular. Kuru kahveciler de do-
llıda kapanmalannı istiyorlar • 
~j· Berberler ne alacak? Kömür-

/ er, oduncukr ne olacak? Sucu-"' . • fıracılar ne yapacaklar? Ayran 
k:lllıları unutmıyalım. Ve böylece 
d"Pa.nacak dükkan yalnız kürkçü 
ıl~k~anları olacak k !; o da tilkinin 
. ~nup dol~p gideceği yer olduğu 
ı'" bizi alakadar etmiyecektw. 

eden bilmem! Biz umumi bir ka
~~rb~ Yekpareliğine hürmet etme
H ır türlü kabul edemiyoruz. 

11 
erkes bir saat daha /azla dükka

• 
1~1 açık tutarak /azla kazanmak 

~tiYor. Lakin arhk insanlık hule
~i kazanç kaygularının üstünde 
.,"htıtık liizımgeldiğini anlamalı • 
,ıı. 

Okuyucularımdan birisi bana 
'" .?1ektubu yazıyor: 
~f Şurasını iyice anlıyama.dım: 
/Ç•ıı Yazıhaneler bu kararın hari
~de tutuluyor ve bunların çalış • 

saati tahd't edilmiyor?. 

111 
Bazı yazıhaneler biliyorum ki 

~llıurlarını sabah saat sekizden 
ç I aııı doku:ı:a kadar bili.fasıla 
k a. •~!ırıyorlar. Şimdi bunların ar
_jd<lfları saat yedide tapkalarını 
~ ınağazalarından çıktık.lan za
il ,Yazıhanede bulunanlar patro
h 11~ ınsafına kalarak kimbilir da
b a. !ki veya üç saat çalı~ mec-
11'1Yetinde bulınıacaklardır. 

lı B=r mem!ekette yapılan bir ka
.111lun o memleketin bütün fertle

tıll<! taınildir zannındayım· 
Bugün fstanbul şehri içinde akrr çrkı, saatlerinin nasıl bir ·e-

l aldığının faıit:mda mısınız? 

Bankalar Saat 5. 
l>evlet memurları ., 5. 
~:zı hususi tirketler ., 6. 
•Ylağazalar ., 7. 
Saıt,. yerleri ., 9. 
Yazmaneler: Patronların in-

safına kalmıt bir saatte. 

Öyle zannediyorum ki hiç bir 
Yerde böyle muhtelif çık1' saatleri 
)oktur. Belediyemizin böyle Allah 
~~yı yapması doğrusu ~ılacak 
!' "'y ! Bilmem aiz ne filcirdesi

llız? 

Bilvesile hürmetlerimin .•• ., 

ı· !?•• h-ıklı sözlere ne ilave edebi
;rız? Umalım ki İ•timalar bu ka

Qrcia kaiır. 
FELEK 

Elektrik fiatı ne zaman 
düşecek? 

1 J?ün bir gazete, elektrik ücret-
11el'ıniıı 15 kuruşa tenzil edilmesi
/ rağmen tirketin hala 15,5 üze
l111den tahsilata devam ettiğini ya 
!}>ordu. 

ı •. ~ilvaki elektrik ücretleri son 
~fe komisyonu kararile yinni 
;.""a tenzil edHmi,tir. Fakat ekse
k'!etle verilen bu karar henüz ve
,ii.letin tasvibine arzedilmediği i
~· vaziyette tabiatile bir deği•ik-

olmıyacaktır. 
lh~l8iı:adarların verdikleri mallı • 
1~ göre, tenzilat, lastik 
~hinden itibaren muteber ola -
<ltttır. 

t Bü!{SA 1 
U, 8anka11ndan alınan cetveldir) 

6 Ağustos 934 

1 
JlKŞAM FiYATLARI 

'··~l'ııcuzLAR t TAHVILA T 
t~lı:,. , :t, d't f. ili ' ·4.50 1 . • ,, 17,75 
lı'-it~ t .. l•ni 96,25 ~ Mümeı•il 48,05 

\ırk 28,15 i pon•u" 47,45 
• ili 27 • il 47.ZO 
" il Z7 n ili 50 

ESHAM 

Reji Kupoa
•u• 
T~leCoa 
Terkoı 
Çimento 
ittihat de,.. 
Şark dey. 
Balya 
Şark m..ecaa 

2.10 
10.50 

19 
11,20 
14,00 
1 .•• 
1,55 
3,20 

ÇEK FiYATLAR/ 

632,50 ı Prai 
l ı ,ob Bt-lsrat 

9.27.ZS r.tadrit 
79,7.l ,25 Berlıa 

2,43.85 I v ... o .. 
83,36 Budapeıt• 

_> .3S Moılr.o•• 
1,17,58 Bükret 

66,2~tJ0 Viyana 

NUKUT (Satır) 

'. 1' 

Kurut 

t b t'•tı•ız 160 ZO 1. la.içre 
1 ol.,r 117 1 ''eze-ta lı Ş;ı ...... 22 t M•rk 
~ ~··· ı;;.ı., 106 l 1.eluli '' ... 23 20 L«"J' 
,. ''•Yİİn 633 2U Oiua.r 
~ L;,., Z14 1 (•rnovi.c . ~ ~ 
~ . •'c;ika ll5 Altı" 
\ b ... ""'' 21 ı Me.-tdiy• 
~r;" 83 )-t.nk•ot 

19,13,14 
34,77,80 

5,81 
204,ı;B 

4,20.SO 
3,98.25 

10,91,25 
79,33,50 

4;1.7.82 

Kur at 

808 
18 
49 

20,50 
ıs 

63 
-.-

9.Z5 
25 1-2 

237 

MAARiFTE 

l-~aydarpaşada 
f-:.çılacak lise 

Yeni lisenin kadrosu ve 
diğer kadrolar tespit edildi 

Orta tedrisat umum müdürlüğü 
lise ve ortamektep muallimlerine 
aiıt kadroyu ikmal ederek, lastik 
için Maarif Vekaleti makamına 
tevdi etmiştir. Yeni kadroda, sıhhi 
aebeplerıden dolayı yapılan mec • 
buri nakillerden başka bir değitik· 
)ile yoktur. Kadronun bu,günJerd6 
vekil bey tarafından tastıik edile
rek alakadarlara bildirilmesi bek
lenmektedir. 

Haydarpatada eski fakülte bi
nasında açılacak yeni lisenin kad
rosu da hazırlanmı~ır. İstanbul 
ve Kabatat Erkek Liselerinin, bu
raya naklolunacak leyli talebesin
den maada, bir kısım nehari tale
belerinin de nakledileceği anlatıl
maktadır. Bu takdirde Kahatat ve 
İstanbul Liselerinin talebe kadro
ları daraltılmıf olacaktır. 

Taftbe defterleri 
Talebelere satılan bazı mektep 

defterlerinin üzerinde birtakım 
tarihi yazılar olduğu, fakat bu ya
zıların Türk Tarihi Tetkik Cemi • 
yetinin vücuda getirdiği tarihle te
zat te,kil ettiği görülmüştür. Maa
rif V edı:aleti , bu kabil mektep def
terlerinin talebenin elinden topla
blmasını ve bir daha basılmaması
nı alakadarlara bildirmi~ir. 

Elektromekonik enstitUsU 
Mühendis Mektebine nakledi 

len Elektro - Mekanik Enstitüsü 
yeııine, Fen F a'kültesinde bir Fizik 
Enstitüsü tesisi tekarrür ebniştir. 

Türkiye - Mısır 
Dostluğu 

Mısırlı misafirler kafilesi 
reisi ne diyor? 

Dört gündenberi tefırimizde bu
lunan Mısırlı izcilerden mürekkep 
seyyah kafilesi, dün de Haliç'te bir 
gezinti yapmı,Iar, bazı camileri 
gezmi,lerdir. Mısırlı m;safirler, ya
rın Buraaya hareket edeceklerdir. 

Kafilenin reisi Fahmi Alaili Bey 
keııdisile görüten gazetecilere, 
memleketimiz 'hakkındaki ihtisas
larını şöyle anlatmıştır : 

"- İstanbulu ilk defa ziyaret e
diyoruz. Fakat tam manasile mü
kemmel bir tehir vaziyetinde bul • 
duk. Güzel lstanbulumızıun her ye .. 
rinden istifadeye çalı~ıyoruz. Gör
düğümüz hüanükabule fev-kalade 
müt.,.ekkiriz. Geçen yıl> İstanıbula 
gelen Mısırlı gazetecilerin seyahat
leri dostane münasebetin inkişafın
da ne kadar amil oldu ise, biz de 
ayni samimiyetin takviyesine gay • 
ret ediyoruz. Ve muhakkak ki, ge
lıecek sene, Türkiyeyi ziyarete ge
lecek grupların miktarı daha çok 
fazla olacakhr·., 

Adliyenin yeni eşyası 
Adliye dairesinin möbleleri te

ıellüm edilmeğe b~lanılmıftır. 
Kübtk bir tarzda yaptırılan, müza
kere masası, kürsü, yazıhane, ma
sa, koltuk ve aandalyadan ibaret o
lan bu e'yamn hepsi ayni renkte, 
ayni büyüıklüktedir. 

Dosya dolapları çok güzel<lir. 

Bu eşya siparif ediliıiı:en yeni 
adliye binasının mefrutatını t.,.kil 
edeceği düfünülmüş ve modern bir 
da;reye yakışaca.k ~kilde yaptırıl
mıftır. 

Polonyadan gelen 
seyyahlar 

Dün, Polonya vapuru ile ' ~ri
mize 60 kadar Lehli ve Alman 
seyyah gelmİftİr. Seyyahlar akfa· 
ma kadar fehri gezmiı>ler ve ayni 
vapurla Köstenceye hareket et -
mi,lerdir. 

Bulgarya vapuru ile de Varna'
dan 30 kadar Çek ve Avusturyalı 
seyyah gelmifi'r. Bu grup çartam
baya kadar ~mizde kalacak
tır. 

Yunan kayığında yakala
nan kaçak eşya 

İmroz Adası civarında Olaka 
Bumu civarındaki küçük limanda 
bir yelkenli Yunan kayığında 
gümrük muhafaza memurları ta -
rafından dört teneke raıkı ve da
ha bazı bir çok kaçak .,.ya yaka • 
lanm"; kaçakçılar mahkemeye ve
rilmiftİr. 

•• 

lıluha~cü bisikletçileri numala ltttaah l<1nnanilanı lsmoü Hakkı 
Beyle beraber 

M. Gücü bisikletçileri 
Türkiyeyi dolaşblar 

Tam bir muvaffakiyetle Samsuna var
dılar, yarın Ankaraya dönecekler 

Bundan bir sene evvel, Türkiyeyi biaikletle dolaımak gibi çok mühim b 'r te
ıebbüse ilk defa giri§ell Muhafız gücü bisikletçileri tertip etti.ki eri .. P"?gramın 
ikinci kısmını da. muvaffakıyetle tamanılamıılardır. Bu suretle Turkıye turu 
tamamlanm,.tır. Bu hadise memleketinizde ilk defa yapılması bakunından 
olduğu kadar, büyük müşkülatı yenerelı: muvaffakıyetle ba.1arılnıao~ n'?~tasın: 
dan da cidden mühimdir. Çünkü, Muh afızgücünün genç ve kıymetlı bı.~k!~~çı
leri bazı yerlerde yolların mü&aib' zliğ ine rağmen karıı.laıtıkları mu~~ula tı 
yem:nişler ve Türkiye tunınun ikinci kısmını d a 4?vve1isi gÜn S~msuna erupne~ 
auretile ikmal etmi~lenl'r. Haziranın b .. şlangıcındanberi katedılen yol ~508 kı 

.lometredir. Muhafızg,ücü bi>ikletçileri, birkaç güne kadar Ankaraya donccek
lerdir. Kendilerini muvaffakıyetler~nden dolayı tebrik ederiz. 

Ajansın Y3rdigi haber 
SAMSUN 6 (A.A.) - Türkiye bisiklet turunu tam kadrosu ile hiç bir 

anzaya uğr..:.....dan büyük bir ba§&nşl a sona erdiren Muhafızgüc'!- bisikl.etçi • 
leri çok dinç, zinde ve neşeli Olarak dün saat 16 da Samsuna geldıl~.r. Kı~az • 
lık mevkiinde vilayet, belediye, piyade fırkası ve alayı, C. H. F. mumeuılle • 
rile mıntakanın tek formalı on b 'r bisikletçisi tarafından çok r.ammu bir şekil
de k&r§ılandılar. Sporcular 7 Ağustos salı günü Ankara.ya döneceklerdir. 

Dükkanların kapanması 
Evvelki akşam olan yanlışlık

öniin e geçil i ların 
•••••••• 

Buz ve Benzin satan dük kanlar g e-11 11çık olac k
lar - Dükkanlarını kapa mıyanlara 5-50 lira ceza var 

Dükkanların e!!ken kapatılmala- ce açık bulunacaklaııdır. 
rı hakkındaki karar, dün aıkşam Bazı semtlerdeıki mahalle bak -
biraz daha normal fdrilde tatbik kallarının saat 21 den sonra, ke • 
edilebilmiştir. Polis vasıtasile bü- penklerini yarıa~ık bırakara!t ah.
tün esnafa hangi saatlerde dük - verİf yaptıkları anlruıılmı~tır. Bele
kanJarını kapatacakları tt:<bliğ e - diye kanununa göre, karara muha
dilmif1ir. Evvelki akşam epeyce lif hareket edenler 5 liradan 50 li
karışıklık olmuştur. Maçka, Ni~an- raya kadar para cezasına çarpıla
tafı, Harbiye, civarında berber caklardır. Maama.fih uzk yerlerde 
dükanları saat 9 da polis tarafın- oturan dükkan saJı:pleri son ka • 
dan cebren kapatılmı;ıtır. Halbuki rardan sonra memnun olm~lar • 
berberlerin müsaadeleri gece saat dır. Alqamları saat 19 da kapan • 
(23) e kadardır. mak mecburiyetinde olan yiyecek 

Dün de belediyeye birçok mü - içecek maddeler satmıyan dükkan 
racaatlar olmuf, bir kısım esnaf ve mağazalar ayni dakiıkada hep 
dükkanJarını geç kapatmak için birden müesseselerini kapatıp git
m\iaaade istemişlerdir. Belediye mektedirler. 
Da;mi Encümeni dün toplanarak Daimi Encümen piş.memi' çay 
buz ve benzin satan dükkanlar ve kahve satan dükkli.nları yiye • 
hakıkında bir karar vermittir. Bu cek ve içecek satan dükkli.nlardan 
karara göre buzcular ve benzinci- addEibne:mişfa· · Bu dükk8.nlar da 
ler saat 21 de kapatmıyacaklar, ge- saat 19 da kapanacaktır. 

Mahkemeler 

Beyanname dağıtan ko
m ün is t l er Adliyede 
İkisi kadın, ikisi erkek olan 

tahrikçiler istintakta 
1 Ağustos münasebetle öteye be- ı 

riye beyanname dağıtmaktan ve bu 
surete! komünistlik tahrikatı yapmak 
tan suçlu iki kadın ve iki erkek dün 
Emniyet müdürlüğü tarafından Müd
deiumuıniliğe tevdi edilmişlerdir. Ka
dınlar Sıdıka ve Zehra hanımlardır. 
Erkekler de İ•mail ve Mehmet Em'n 
isimli iki kitidir. Suçlularla beraber 
!>eşrettikleri beyannamelerden bir kıs 
mı, evleri arandığı zaman, bulunan 
evrak ve vesaik le Adliyeye tevdi e-
d lmiıtir. Müddeiumumilik suçluları 
betinci istintak hikiminin huzuruna 
sevketmiştir. Suçlularm isticvabma 
dün geç vakit ba~lanmıştır. isticvap 
bugün ikmal edilecek, suçlular hak • 
kmdaki tahkikata mevkufen mi, yok 
sa gayrimevkuf olarak mı devam edi 
leceğine bugün karar verilecektir. 

Tövbekarlığı ile gUnahka.rlığı 
kırı~ık mı? 

Dün üçüncü ceza mahkeme!inde 
Cemile Hanım isminde bir kadını 
muhakeme edilmiştir. Tnanvay içinde 
Madam Lu · z iominde bir kadının 20 
lirasını çalmaktan suçlu olan bu ka • 
dm bu itten sabıkalıdır. Yani dakti • 

loakopi dairesinde panoakizj, ikinci 
ıubede dosyası, hapisanede de kaydı 
vardır. Fakat d bütün bunalrı mah • 
kemede müdafaa sebebi olarak kul • 
]anmış, 

- Ben evvelce sabıkalı idim, b · !a
hara tevbekiir oldum. Fakat sabi· 
kalı olduğum için her vakada beni ya 
kalıyorlar ve cürmü bana yüklebnek 
i•tiyorlar demittir. Mahkeme Jahit 
ce!bi için ba§ka gÜne bırakılmıştır. 

Çaşme meydanı cinayeti 
Çe,memeydanında Mustafayı öl • 

dürmekten suçlu Abdullabm mahke
mesine dün ağır ceza ına.hkenıesinde 
devam edilm'ştir. AbduUahm 325 .d~ 
ium1u olduğuna dair Rizeden ,.etın .. 
len nüfıu kaydı ok:unınuş, buna Ah • 
du)lah ve ve!<illcri itiraz etmiılerdir. 
Mahkeme Abdullahm nüfus tezkereai 
nin de raptiyle Rizeden yeniden kay
dının gel· rilmesine karar "Vermi§, mu
hakeme baıka güne bırakılmıştır. 

Cocuklar serbest bırakıldı 
Dün Sultanahmet ikinci Sııllı caa 

malılı.emesin~ biri 1 S, diieri 16 ya • 
tında Muzaffer •e Miirteza iaim.li iki 

BELEDiYEDE 

16 Mart 
Şehitleri abidesi 

Konservatuvar ve 16 Mart 
abidesi plan-

ları müsabakaya konuyor 
• 

lstanbul konservatuvarı binası 
ile 16 mart tehitleri abidesi i:nşası 
;çin hazırlıklar ikmal edilmi,tir. 
Bu husustaki plan müsabakası bu
gün veya yarın ilan edilecektir. 
Vali ve Belediye Re;si Muhittin 
Bey dün bu mesele hakkında şu İ· 
zahatı vermiştir: 

- Şehzadebıqında Direklera
nuında inta edilecek olan konser
vatuvar binası ile 16 mart şehitle
ri abidesi için bir müsabaka açı • 
yoruz. Bu müsabakaya bütün sa
natkarların iftirak etmesi arzu e
dilir. Bu müsabaka, ayni zaman
da, Türk mimarlarının kabiliyeti
ni tebarüz ettirecek bir vesile ola
caktır. Konservatuvar binası ve 
abide geni~ güzel bir meydan üze
rinde ve kül halinde olacak, hep
si bir ahenk teskil edecdtıtir. Vü
cuda getirilecek meydanın tanzi
mi de plana dahildir· Konservatu
var binası planında birinciye 2500, 
ikinciye 1000, üçüncüye 750; abi
de planında birinciye 1000, ik:nci
ye 500, üçüncüye 200 lira ikrami
ye vereceğiz. Bundan b~a, en İ· 
yi yapılan planlardan üçünü satın 
alarak sahiplerine 250 şer lira ve
receğiz. 

"16 mart sehitleri abidesi, kon
servatuvar . b:nasının önündeki 
m~ydanın ortasında olacaktır. Mü
sabaka için 3,5 ay mühlet verece
ğ'z. Bu müddet iç;nde sanatkarlar 
planlarını yaparak belediyeye ve
receklerdir. Belediye bunların a
rasından birinciyi, ikinciyi, üçün
cüyü tefrik edecektir. Planları bir 
ay içinde tetkik edip bitireceğiz. 

Bu inşaat için timdilik elimizde 
300 bin lira bir tahsisat var. Bu 
para ile intaah ikmale çalıfaca • 
ğız. Konservatuvar binası içi!1<1e 
800 seyirci alacak kadar bir salon, 
ve sahne bulunacaktır. Burada ica
bında tiyatro, sinema oynanacağı 
gij)i konserler verilecektir. ileri · 
de İn"1 edilecek büyük şehfr tiyat
rosu binası, ayrıdır. Konservatu • 
var binasının lsıtanbul cihetinde 
yapılmasını daha muvafık buluyo
nız. Çünkü Beyazrt bir irfan ma • 
hailesi haline ge!mitfr. Üniversite 
buradadır. Konservatuvar talebe
sinin ekserisi de üniversite talebe
sidir . ., 

KapsUlsUz su satanlar 
Bazı su kaplarının kapsülsüz o

larak kullanıldığı ve belediye me
murları tarafından çe.me ve mem
ba bıqlarında sulara kapsül kon
madığı an1a.tılmıttır. Kapaülsüz su 
satanlar hakkında takibat yapıla
caktır. 

Türk - Yunan ticaret 
anlaşma51 

Dün iyi haber veren membalar
dan aldığımız maliiınaıta göre 
Türk - Yunan ticaret anla,muı • 
nın bir ay daha temdidine hüku
metçe karar verilmif1İr. Yunan 
Hükumeti de ayni kararı vermi' 
ve kararını hükiinıetimize bildir • 
mi,tir. 

Caddeler ve yaya kaldı
rımlar serbest olacak 
Esnafın, dükkanlarının önünde

ki kaldırım üzerine i•porta ve kü
feler koyarak sergi halinde satıf 
yapmaları ve bu suretle mürur ve 
uburu mü'1cül bir hale koymaları 
nazarıdikkati celbetmittir. Bele · 
diye kaymakamlıklara bir tamim 
göndererek caddelerin, yaya kal
dırımların taınamen serbest bir ha
le getirilmesinin teminini .bildir • 
miştir. 

sefil küçük muhakeme edilmişf r . 
Bunlardan Muzaffer ekmek çalmak • 
tan, Mürteza da ona yardım etmek • 
ten suçludurlar. Ana baba bakımın • 
dan mahrum olan bu sefil çocuklar 
mahkemede gözleri yaşlı hallerinden 
tazallfun etmiıler ve: 

- Biz ekınek çalnııyorduk, 4,5 
kuruş verip yarım okka ekmek aldık. 
Verdiğimiz paranın içinde dört tane 
de bet paralık w - '!ı. Adam bu para
lan beğenmedi, k ... famıza attı. Fakat 
biz o zamana kadar ekmeği kopanruş, 
yemeğe bapamıştık. Bittabi geriye ia
de edemedik demitlerdir. 

Hakim Sali.hattin Bey ekmek hır
ııı:lığı eUiklerine dm kafi delil olma 
dığından çocuklann aerbeat bırakıl • 
muana ve takı'batı- taı:J edibneaiae 
karar wınniftir. 

Karanlık dünya! 
"- Vaz:"yet 1914 tekinden da. 

lıa karışık ve daha tehlikelidir.Bir 
harp tehlikesi çok ihtimal dahilin
dedir •.. ,, 

Bu sözleri. söyliyen adam bir 
manastıra çekilmif, semavatla, yıl
dız.~la konuşmağa lırsat bulmuş, 
bol sakallı, bol cüppeli bir kahin 
değildir. Mangalının külleri için
de masası ile dünyanın akıbetini 
araya,;, odası kuru kala, baykuş is
keleti dolu bir büyücü kadın da de
ğildir. 

Bunu •Öyliyen lngiliz aahık de
niz lordu Beatty Cenaplandır. 

Evet, vaziyet kanpktır, muğlô.k
hr. Birçok menafi biribiri.:'e kapış
maktadır. Onun için, evet onun 
için lngiliz donanma.mı kuvvet • 
lencl.:rmek, takviye etmek, mükem
mel bir derri.z programı tatbik et• 
mek lazımdır. 

Bir i,e gi"4üirken elbette onu 
mazur gösteren sebepler bulmak 
lazımdır. Binaenaleyh lngiliz Lor
du da işlerin "niçin? ve neden?,, 
cephesini de bu ırurette halletm:ş
tir. 

Fakat acaba bir kaziyyeden :'>ir 
neticeye gidildiği halde, bir neti
ceden o kaziyyeye neden vanlma
.,n? 

Dürıya niçin kanpkhr ve neden. 
kanpktır? 

Çünkü lngilizlier silahlanmak is
tiyorlar, Fransızlar silahlanmak 
istiyorlar, ltalyanlar silahlanmak 
istiyorlar. 

lngüizler, daha bundan az 
müddei evvel, hava kuvvetlerini 
takviye ettiler. Mevcut 800 küsur 
tayyare~etiini beş senede 1350 ye 
iblağ etmeğe karar verdiler. Ve 
M. Baldvin'i.n ağzından cihana ilan. 
ettiler ki: 

- Bizim hududumuz artık Lon• 
drct'nın kapıkomşusu Douvrea de
ğil, belki Rhin sahilleridir. 

Almanlar bittabi buna cevap 
vermek mevkiinde kaldılar. Ve 
bir profesör vasıtasile dediler ki: 

- Almanların hududu Rhin de
ğ:l.. . Be,'Ri Manş denizinin öte•i· 
dir. 

Tayyareler hudutlan tevsi etti. 
Ve ne olur&a arada "tampon dev • 
let,, mevkiinde olanlara oldu • •• 

ltalya geçenlerde 35 bin tonun• 
da iki gemi yapmağa karar ver • 
mişti. Etraftan derhal itirazlar ve 
tenkitler başladı. Fakat ltalya bu 
gemileri yaparken bittabi mevcut 
muahedeler ahkamı dahilinde ha
reket ediyordu. Buna İngi:<ere ge
ne mevcut mualıedeler alıkiimı da
hilinde cevap verdi: 

- Bi;ı; de derl'z kuvvetlerimizi 
takviye etmek mecburiyetindeyiz. 
Bugünkü bahriyemiz de Umumi 
harp b~langıcında olduğa gibi hııı 
Emden zırhlısını yakalıyamıyacc/ı 
mevkidedir. 

1914 ün Emden'i malumdu ••• 
Fakat 1934 ün Emden'i nere• 

de? .. lngiltere kimi, nerede yak~ 
lamak istiyor? 

Evet, 1934 büyük biır tehlike~ 
zediyor; tayyareler kara karga buı 
lutları gibi bütün dünyadaki insaıı 
mahsulünü yemeğe hazırlanıyor. 
Toplar dev anaları gibi ağızÜUını 
açmış yutacak etli kemikli, çimen
tolu, çelikli mahluk anyor • •• 

Fakat b:r mesele henüz halleJi. 
lemedi: 

Neden 1934 biiyük bir tehlike 
arzediyor? .. Bu tehlike mi silah • 
larımayı doğurdu, yolua silahları
ma mı tehlikeyi meydana getirdi? 
Yumurta mı tavuktan çıkh, tavuk 
mu yumurtadan? 

Fakat meseleyi bir tek cephe • 
den tetkik etmek mümkün değil • 
dir. Eğer tehlike b!r kuluçka i•e 
silahlanma bu kuluçkanın üzerC,.e 
yathğı yumurtalardan /,iridir. E. 
ğer tehlike bir yumurta ise, silah
lanma ile birlikte yatan başka ku· 
luçkalar da aramak liizımdır. 

Fakat eğer bu kuluçka •epeti • 
nin üstünden biraz taze, ferahlatı
cı bir "hüsnü,.:yet,, rüzgarı esmif 
olıUı iJi bütün yumurtalar cı& o • 
lur; kuluçkada o hararet kalmaz, 
alelade bir tavuğa dönerek diğer 
tavuklar arasına kcuısır kaybo • 
lurdu, ' 

Mümtaz FAiK 

Telefon hesapları 
lııtanbul Telefon Şirketinin hü • 

kiimete devri ve muamelatının tet
kiki için te,ekkül eden dokuz kiti
lik heyet meyanında bWunan An
kara Otomatik T elefoo fM<eti Mü
dürü Niyazi B.şehrimize gelmittir. 
Heyet azasından Tramvay ve Elek
tr:k Şrrlcetleri Komiseri Civan,ir 
Beyle Telefon Şirketi Komiseri ve 
heyete memur maliye müfettitleri 
tehrimizde bulunmaktadır. 

Heyet bugünlerde tam kadro ile 
tetkikata baflıyaca.ktır. Esasen T e 
lefon Şiıit:etinin umumi vuiydi 
halıkmda ihzari etüt yapılmıfbr. 



MlLLlYET SALI 7 ACUSTOS 1934 

Demir sanayii E ucuz aşevimiz! 

( lktısadi bahisler -11[ Öz dilimizle )1 
!....----------------"" iKAYE 

2 lstanbulJa Balg(Bll1tCU (I)ların 
Memleket mizde demir sanayii kunı ;,lettikleri bir cqevi (2) var. Y o

lurken, bu maddenin dünya vaziyeti- lum düştükçe, arada bir ;yoluma ÖLDÜRMEK ZEVKi 
ne bir göz atmak faydasız değildir. diifürerek yemeğimi bu aşevincle - Yapma Ali, yazıktır. Şu lıay-
lnsanlar bu cevhere en fazla ve çok ta· yerim. vanlıa.N. dokunma! 
addüt eden sahalarda muhtaçtırlar. En Açık söyliyeyim iri hirb, ir as. evin- -' 
basit ev eşyasından, bugünkü muaz- " Kaç kere anası da, babası 11a o-
zam teknik makineleri yaratan, milli Je bu kadar az bir para ile J>uka- na ayn, ayrı tenbih ederlerdi. Ali, 
müdafaanın e ... sıru teılı:H eden demir- Jar bol ııe temiz yemek yemnez. hayvanlara karşı çok zalimdi. Ka
dir. Bu madenin Beter tarafından kul· Yağlan arığ (3)clır, piprimi özen- nnca yuvalarını bozmak, kelebek-
lanılm.ağa baılanması çok eski za• tili ( 4) cl"ır, tadı güzeldir. leri yakalayıp iğnelemek, sinekle-
manlara kadar uzanır. Tat devrinden D" t k 'ti' kl L-- ko kutul 

d_, _ _, or ap çeşı ı yeme e; ellUJft<• rin kanatlarını parıp ara .-ra Mısır ve lranilerin .......... en • • buzl • in4 ku 
bazı müdafaa sil&hları, ilet, ve "§Y& gı u suyu ıç e, otıız ruşa doldurmak, kertenkelelerin kuy-
olarak kullandıklarnun aainna n.a- karın cloyrgabilen bu yere herkes ruklarını kesmek, hunları ufak it
düf edilmektedir. O umanlar mah- akut ecliyCH'. ler. Kedi yavrularını havuza batı· 
;rukatta:n istifadesi için izabeheneler Y alntz bilmelisiniz lıi buraya gir. rarak ıslatmak, kuyruklarına tene. 
mümkün olduğu kadar orman kenarı· mek aizin elinizde ise çıkmak sizin ke bağlamak hergünkü eğlencele. 
na kurulur; akan sular da muharrik ele"-'', •arsoRlann elindedir. 

vefa edip bunu göremedi. Ama 
bütün komşular söylediler. 

- Allah rahmet eyliye! Büyük 
hanım söylerdi ya. Bu çocuk ka
til olacak derdi ya. Ali, katil değil 
bir canavar oldu. Hep anasının ka· 
baha ti. 

Suçu ~aklanan çocukların akibet
lerinde mutlaka bir cürüm gizlidir. 

SEM 

rfiAıı,Ylll 
---- ·-----' kuvvet olarak kullanılırdı. Binaena- ıı;u 0 rindendir. 

leyh: en miisait demir iza.beba-.i Sofraya oturclamu mu, ıutılt i~ Bir gün onun annesi bir pilici ISugünkü program 
orman yakınına, ve akan su ksıarmda bilir, yanm saat, bir saat bekliye- yaıkala1111', diri diri tüylerini yol. ISTANBUL: 

d 'lird' k' b k 'k kil b L_! • 1,30: Plak nqriyab. 19: 'Çocuklara maaal. iQfa e ı ı, ı u e onomı te u- ceRnnl.2!. "'ugun" u go"'rdü". b 
Cl 19,30r Türk musiki neıri•ab. (Stüdyo saz e~ .n;n de tatbik edilmekt--''-. G-sonr:rn go"'nla" olac-'- ta m~·- ' 

o- cu.ı.c _.. 'U#l .,...._.,. Eh AJi Allahtan d k kını yeti ve Rifat Bey, Belma, Meliha h.a.nımlar.J 
Demirin toprakta bulunafu muhto- .za ağrıyacak. Kimi ekmek getirir, - • ' a' or " 21,20, Aj..,. •• boraa habulori. 21,30, Rad· 

lif husuaiy-etler arzeder: Bunlann bat- sa getirmez. Kinti nı gettııi.rse bar- yor.sun. 7 o orkeıtruc tararmdan karıııı.: proıram. 
lıcalan, okside, karb~ w1'kat.halin-li • clak netirmez. Kimi suyu, bardağı, Yavaş yava' Ali İfİ azıttı. Kedile ~3- ~;-G!,~~R!.~riy!".. ~ğ, Ra•t haber· 
de olup en ziyade izıuıeye e :ven§ ve eı rin gözlerine parmağını sokup kör leri. 19,05: Karııık haberler. 80,30: Oniveraite 
zengfoi birinci hali, yani Magnetit ekmeği getirir ele yemek için bek· etımek, kanarya.lan ho"--I-, öldür- 20,45, Pliôk. 21' Konferano. 21,15, Radyo ••-
(Fe3 04) olanıdır. letir. ek b . l kalkı 11......,. ke•ıraar. taranndan ••nlonik konser. 22,15, 

Demir sana.'"i son as-'- bilı.a- M--'-m o"-"~-'e ~-'tnda bı"r m gi i lf ere ttı. Konleran•. 22,30, SonfoaHc kon .... in dnamL ,,,.. .u......,. asaı__. RU7lll u:nı 23: Haberler. 23,30: Plak. 
son senelerde büyük Bir inkifaf eö.- 1...-•wna, brr' ba~rnıp r.nrpı~aJır - Yapma Ali. 

_,_, L-"-'-~- '""'!'".-·· :>·-y ,-- T""" 823 Kllz VARŞOVA, 1346 m. 
termekteclir. 1S71 seneuuue ""''"" Ali dı'nl~z, o art..1- o"ldu"nnek· · 25 •• H ' ı 2ı •• 'd F L~ kim ne yaptımeı ~~ DL 21,25: Şiirler ·e~ ~: a11er er ,,-ol dun.. yanın demir istihaaltı 30,682 bin tlt er. aR<U se o-

. d----' bü ~ ten zek alıyor. Bay .. ttan naklen Wa.,..erin "SlEGFRIED., 
ton idi ve dünyada birincı ~e me"'• isimli oper ... ı. 22,35: K.onferaıu.. 22,40: Dan• 
müstahsil 16,597 bin ton ile - yani Garıonltrr aanki birer kalem e- Mahallenin bütün kedileri; kö- plakları. 23: Musahabe. 23,05, Mu•ababe. 
yu"zde elli fazlasile - lngiltere ve lr- lendı'.: ... Sır~~ geldiL...e biribirle- pekleri, piliçleri jiletle doğrandı, ı75 Kbz. MOSKOVA, 1714 m. 

-. _.. ~ 17,30: Muaahabe. 18,30: Kızılordu n•f1'İ7atı. 
landa idi. BugÜn demir sanayii haki- rine buyururlar. yaralandı. Onu duvar üzer,nde ker- 21, Tayanaili kon•••· u ,;ı;rlor. 22, Alınan ea 

mi olan Amerika o tarihte 3,440: to'n - Bu n - -'en L "··'· ol;rvnr.' clı"ye tenkele avlarken yakalarlardı. a.,.;yat. 23,05• Frıuuuca . 
dünya dördüncili;üdiir. Amerika pek "" ıx>;p~ -ı- 832 Ku. MOSKOVA, (StaJ;n) 360 m. 

1890 _ _!.L!_..ı_ llOr_ı_._ Göreceksiniz bu rocWc katil 19,30: Bir konser nakB. 22: Daa• mu•ilıôai az zaman sonra, taruunae awn. - ,. . 
16,293 bin ton ile ön aal• geçmif ve Birisi eledi iri: olacak! 24~ i'C.n~~~c'.'":;~Y::.: 
daiına iatihsalatını aıttırarak bu birin- - HC>f görüver canım! Bunlar Bunu söyliyen, kom.fllllun büyük 21,05, Tapnni (Plaka. Meka;ı.. ... ıaıarı.J 
elliği muhafaza ehnİftİr. Umumi birı takım i•siz kalmı111 kimseler... hanıma Alinin aıımeti darıldı, bir 2 ı 45' Musahabe. 22' aHborle•. 2Z.05• Ork••· 

908 · d B'rl .!L r 1' tr; konaeri 23,tS: Plak. 23,45: ln1rilizce ha· 
harpten evvel, 1 aenemn e 1 

"f... Ne yapsınlar, garsonluğu buraJa sene kon~adı. be•ler. 
Amerika hüki\metinde beheri senede 686 Khz. BELGRA T 437 m. 
vasati 50,000 lngiliz tonu dem'r e&V• öğreniyorlar. Çocuktaki SUÇ.Un mühim bir ku. 21, Viyolon••I kon .. .;. - ReklLnla•. 21,40 
heri istihaal eden 150 maden .-ğı q.. Eksiklerine göz yamıwermeli .• 1- suru da anneıinindir.Zira bal.uma Radyo p;ye•L 22,ıs, Plak. 23,, Mu,ababo. Mü· 

I teakıben kuArtet kon.aeri. 24: Kab. .. eh.ane lır.on· liyerek mezkıir senede 35,983,336 ton lerde na&d olsa alıprlar... söylese babası Aliyi~ &udan ge- ıerl. 
ınetrik ihracat yapılmıttır. Keneli kendime clüpıncliim: !inceye kadar dövecek ve belki de 545 Kh•. BUDAPEŞTE, sso m. 

U harp 1, •---'•--'-- f l 1_ 20.30: Ne,eli musahabe. 21: Muaik.i mera•İ· 
mumi ten evve ,..,..,._ - yi, yalnız onlar garson uğu bu dayak ve baba ..:o11kusu Aliyi m;. 23, Haberler. 23,-ıo, Halk tarlulrn. 

sonra demir istihsali.tında sırasile rol öğreninceye kodctr a,evine gelenle· bir parça yaptığı itlerde bu kadal' ıg1 l<hz. Deut«~land•ende•. 1571 m. 
oynıyan memlek,etler Almanya • Lük- el-"-' k f 20 50: Oda muaiki•i. 23,,20: Haberler •••aire 
aemburg, lngiltere, Fransa, ispanya- rİn ycı!.(sı başka yerlere ..;uaca . zulme, bu kadar enalrğa varmıya- 24, Hamburıtan rece mu.;ı.;,;, 

H I d • • • ad l k~ -- 1 ~- A "deta -· t ''- ed' 230 Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. dır·, dig"erlerı'nı'n vaziyeti bunlarla mu- em e en ım, lfstz ant an ~ ~u. nası a ~-.u e'V1.1< ıy. Ak ...• 'ld . 
Y Belçika aktamı. 20,35: orueon muaı aı. kayese edilemez. Fakat bu ağır mad&- yırmak için garaonluktan başka iş yor demekti. Cehalet! 

21
, Haberler, 21,ıo, Plak. 211,35, Haberi ... \ 

ittihadı illi 
Türk Sigorta Şirketi 

Hı.:ı·ik ve hayat üzerine sigorta.muameleleri icra eyleri:ı. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 +4641 

OSMANLI BANKASI 
Türk Anonim Şirketi,-Tesis T•rihi: 1863 

Sermayesi: 10.000.000 İngiliz lirası 

Türkiyenin baılıca şebirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançeıter'de 
• 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lrıı, Filistin, ve Yunanistan'da şubelerı 
Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunaniıtan'da 

Filyalleri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar· 

Denizyolları işletmesi 
Müdürlüğünden 

2572 numaralı ka~unu. mahsus a~ka~a tevff~ ti 
şekkül eden mülga Seyrısefaın ldaresı Tasfiye hey etı 3 
Temmuz 934 tarihinde Tophanedeki Dairei mahsusasıncı
vazifeye başlamıştır. Hey'et vazifesini 6 ay zarfında ~ 
mecbur bulunduğundan mülğa idarede alacakları olup 

evvelce beyanname vermemiş olanlann bu müddet zarfuıJI ~ 
ı:nüraraatla alacaklarını kaydettirmeleri laznndır. Bu müd• 
detin hitamından sonra müracaat etmeyen alacaklıların metııt 
lehe haltları umumi hükümlere tabi olacaktır. (4485) 

lstanbul Kumandanlığı satınalma komisyonu ilanları ni istihsal için b~rin ııötıterdiği gay- kalmadı mı? Bir gün kom.unun büyük hanım 21,40, Plak. 22, Taıannm kon>er. 21,35, Sea-
t dann. a "Lti'yaçtan fazla olmut ve I bull l "l kl fon'•k p'~lı.lar. 23,15: danı P1aklan. 

re »> stan a arın ııag ı arına ger- AJ.i • 'k' • a d b' k ~ 1. F. Satmalma Komı' RYO· bu sahada göııerdiği rekabet iktiaadi yı 1 ı parmagın rasm a ıra . 1031 Khz. KONıGSBERG 291 m. ~ 
Olmaktan ziyade hisli, hırslı bir yartf çekten büyük yardımı dokunan ba rebi öldürürken gördü, sesini ÇI· 17 Bayreuthtan naklen Sior!nod ;,;mı; R;. nundan ' 

\ 

zarlığa iştirak için de o gÜJJ 
ve vakt;nde Fındıklıda Fırkl
Satınalrna Komisyonuna nıii-

• • kald • J "'/ • f chal'<l Vaıner"in opera11. 23 Haberler, 23,45 _ 
•eklini alm•ıtır. aşeııını ınnagı egı , gemş et• karmadı ama gelip gittiği yerde. Net'•li hoval .... dan• mu,;his;. 1 b 1 K d lı" 
~ h "'c1·· ·· .. l b E~c 456 stan u uman an gı Beynelmilel demir piyasası a.kkm- megı Ufunuyor arsa urayrr saygı- _Aman çocuklar bil Ali, bu A- 658 Kbz. LANGENB " m. 

racaatları. (33) (4493) d A T . t u" es' (H n l 'k • ki _ _. l ko al el 17 a;chard Vagn•r'ln Sieıfr;.d oporaH, k.ıt'aları ı'htı'yacı için dörtte a vusturya ıcare m z 1 
• • ı, atı , .,.,,. n .... am ar ""' 1 U'· lı' - 1--bı' parmag"ında o"ldu"rd"1~en d L. 

d r-"T .,... 4K.lle uıa: Jatirahatlerde net'eU 4a.rlular ve ana na••- 350 • delsmuıeum) nin 19l0 senesin enet· lar il h • • k ..J__ • d' lan. 23,20 Haberler, 23,40 Satran~ oyunu. biri küçük olmak Üzere ~ I• • • • rettiği bir raporu şu suretle hülasalaıtdı- . sonra va a ıçıme oıxu gır ı. 658 Khz. ViYANA 5CY7 m. 
racak olursak o zamanki hırslı gayeyi M. SALi.HA TI1N Ben ona canımı emniyet ede· 20,ss Radyo ark ........ 21 ,40 Noe'eli ,w.. la 400 soba ve teferruatı a· 
aezinleriz. Bu raporda deniyor ki: mem. • ••. 21.50 HaHI muoiki. 22·15 M•m1•"-'• ha- çık münakasaya konmuştur .. 

berleri, 2'2,35 Oda mu•ilci•İ, 23,15 Dans pliii.k-
1. Fırka Satmalma Komis

yonundan: "Dünyada demir istihsalatı gün geç- (1) Balgasuncu - Blediyeci, (2) Ate- Ali, büyüdü. Mahallenin bütün ..... 23,30 Haborler, 24,50 Danı mu,;k;,;, ı ihalesi 27 -8-934 pazartesi 
tikçe artıyor, bu yüzden demir iatihu.1 vi - Lokanta, (3) Anğ - Saf, temiz komşuları kesilecek tavıikların, ko· Schramm•I Ku .. tet !alamı. günü saat 15 tedir. Talipler Fırka lat'atmm ihtiyacıi· 

çin 5,000 kilo Bulgur pazar·. 
lığa konmuştur. ihalesi 
9-8-934 perşembe günü saBt 
14,30 dadır. Taliplerin şart· 
nameyi görmek üzere her giİl' 
ve pazarlığa iştirak için de o 
1!"Ün ve vaktinde Fındıklıda 1· 
Fı~ka Satınalma komisyonu 
na müracaatları. (34) (4494) 

;~:;\::X.1~~:;:.:::l:r.ihra~~!a:~: yunlarmı ona kestirirlerdi. Kandan VA ·UR CLJLil '.
8

• sartnamedeki evsafı haiz ol-
atler de dü•üyor, bu •erait dairesinde anlatm•f dünya tröstlerinde, ı.rtele· zevk aldığını açrkça söylerdi. U ~ · k .. ki • kü" "k 

' ' Nih ezb h d' h ma uzere verece erı çu fiatlerin artmasına mkin ta.sa.vvur e· rinde, sindikalannda son zamanlarda ayet m a a.ya gir ı, er· TORK ANONiM ŞlRKETl 
dilemez. Yalnız Amerika, Almanya, in kat'i inkişaflar gözükmektedir. Bunun gün öküz boğazlıyor, ve bu işi ya- ISTANBUL ACENTALIGI ve büyük tipte sobaların ev· 
giltere 1910 seneS.:nde 1909a n.isbeten da sebebini anlamak için 1929 da deh- parken tatlı bir ra~e içinde kaldığı- Liman Han, Telefon: 

229
25. vel emirde birer nümunesini 

300 milyon marklık dünya piyasasına ıetli bir sıarette artan çelik iıtihsa'l m saklamıyor, iti.ıaf ediyordu. bir h;,fta evvel muayene edil. 
fazla df'mir arzetmiılerdir. Bu me· stoklarını gözden geçirelim: 
yanda 190!J .Cn~si ikinci kanunundan Ha Öldürmek aşkı günden güne mü- iz mir sür' at yolu nıek Üzere satın alına komis· Memleketler 

rizana kadar Almanya 2,216,909 ton terakki bir hal almağa ba,ladı. yonuna tevdi edeceklerdir. Ta 
demir istihsal ebnişti; 1910 ........ inin -Artrk hayvan öldürmekten SAKARYA vapuru liplerin şartnameyi görmek ij .. 

% niabeti tonaj mikdarı 

Amerika o/o 47 60,&0cnilyon ton 
Almanya 15,5 ayni müddeti zarfında bu miktar bıktım, cezası olmasa insan öldür-

2,765,906 tona çık>nıştır. Görülüyor k . Her PERSEMBE günü saat zere her ~n ve münakasaya 
ki yüzde 27,4 n· &betinde bir istihsal me ısterdim derdi. • • k d k • 

% 20,00 .. 
[rıgiltere % 8,1 10,45 .. .. 
Fransa (11(1 8 10,30 

" " O d h k 'h · " 16 d. Gala~a ";bımımdan kalkar doğ- is .. tıra için e o gün ve va tın· fazlalığı vadır. Halbuki kıymet itiba- n an er es 1 tıraz etmege 
rile. fiat düşüklüğü yüzünden. bu ~ladı. ru lzrnire gider. Bu vapur her pazar de teminatlariyle birlikte F!n· Gümüşsuyu Hastanesi ib• 

Rusya % 4,5 S,80 .. .. * * * 
Belçika % 3,5 4,50 .. .. 

fazlalık ancak yüzde 20 dir. Bir gün işittik ki Ali yangın günü taat 16 da lzmirden kalkıp dıklıda 1. F. Sahnalma komis tiyacı için 500 adet Piliç ve 
lngiltere 1909 seneıi ilk yedi ayında yerinde bekçiyi kıtır kıtır kesmiş, doğru lotanbula ııelir. yonuna ır.Üracaatları. (32) 

2,64 milyon ton denıir istihsal etm'•· d . . ak 1800 adet Tavuk ~ık mün~' 

Lüksemburır % 2,3 3,00 
" " Japonya % 2,5 2,60 .. .. 

İtalya % 1,8 2,30 
ken, 1910 .e•esinin aynı aylarında 2, er1sıni yüzerken y alamnıt. (4492) k l lh l 

Gaz el T b B l d. b h · d asaya conmuştur. a esi 84 milyon tona, kıymet itibarile de 28, et er bu vah~icesine cinayet epe ı>.sr e e ıye a çesın e * * • t 

.. " Çekoslo ... akya % 1,7 2,20 • .. 
Kanada % 1,2 ı.ss 

" .. 
83 milyon lngiliz lirasından 32,38 ten UZUn uzun bah!lettiler, Alinin 9-8-934 perşembe gÜnÜ saB 
milyon lngiliz lirasına baliğ olmu,tur. resmini koydular. lııınhul Bılİdiıjl!tİ 9-8-934 Perıeınbe 1. Fırka Satmalma Komis· 15,30 da dır. Taliplerin şarl' 

Polonya % 1,1 1,45 
" .. 

Hind-is tan % ı.ı 1,45 .. .. 
Amerikada ise 1909 da ayni müddet Kom,unun büyük hanım ömrü ~ehirTÜjatrosu günü akşamı yonundan : nameyi görmek üzere her güı' 

zarfında ihracat 82 milyon dolarken 11111 Saat 22 de Fırka Kıt'atmm ihtiyacı i- d 
1910 da 106 rtilyon dolar olmuştur.,, - - ı ııııııııı L O K O S ve münakasaya İştirak için e 

A•usturya % 0,5 0,86 .. .. 
ispanya ~ 0,4 0,50 • .. 
Diierleri % 1,3 1,65 

" " işte görülüyôr ki, Be~rin bu cevbe- izahehane in~ edilm'ıtir. Demir sana· H A y A T çin 17 ,000 kilo Patates pazar· o gün ve vaktinde teminatla• 
re ka~• hırsı eskidir. Milletler denıir, YEKON % 100 ı29 .. .. yii kurmağa ha,lamışlardır. ııı ı ı 3 Perde Jığa konmuştur. ihalesi 9-8- riyle birlikte Fındıklıda JstsD 
petrol, kömür, bakır gibi cevher ist"h- Vakıa bu tarihten sonra b .. lıyan işte umumi olarak dünya vaziyetine b . •• 14 30 
a~linde iktisadi gayeden ba§l<a emelle- iktiııadi inbitattan demir de kendini bir göz attıktan aonra memleketimizde Yazan Ekrem Reşit 934 Perşem e gi.ınu saat ı bul KumRndanlığı Satmalma 
rin tesirindedir. Bu te•İr ımwmi harp· koruyamanuıhr. Buna mukab·ı de Ru, demir •anaii kurulması hakkında dil· ıN Besteleyen Cemal dadır. Taliplerin şartnameyi komisyonuna müracatları. 

~t•e•n•ao-n.ra-a•z•a•lm•am--''.·~b.,il"'a"ki.·s_allı b•ı•u•ıt•ır•,-•y"!a~dllem"!ll!ir!!ll!sa~na-y•in•ı,.· •b•ü•yu,.."k-m•i•k•ylla!'!stllallıll·nll-!'-"!fllün•c•e•l•er•iın-· .. ze-d•e•v•am._e.d•e•b•i•li•ri•z•. --... '!'!!'!'!!...-~llllll il .~~-... --R•e••i.t.-~!!ll!!!ll!!"'g!'!Öllr!'!m..-e•k'!'!!ü"!z!'!e!'!rlle!!ll!hlle!'!r!'!g'!'!!ün'!'!!!'!Vlle!!ll!p!'!all·!!ll!!!ll!'!'!!!!ll!..----( 2!'!9!'!)'!'!!'!'!!(!'!44'!'!!2!'!1!'!)!'!!!"484~9~ Hatta bu yÜzden menfaat kaygusile kitaf ettİrmiftir, Afrikada mühim bir Sadreddin ENVER , 

?t'ıilli:yet'in romanı: 44 

Sansaros nöbet içinde dalgındı· ı 
Gene uçuyordu. Bu sefer gördüğü 
rüyanın, rüya olduğunu, rüya için· 
de sezdi. Kendi kendine kızdı. Rü
yada dolaştığı bulutlara tükürdü, 
Kollarını göğsünün üstüne iyice 
kavu,turdu. Dizlerini büktü. Uçma
yacağım i'te! diye sayıkladı. Fa
kat rüyası da İnat ediyordu. Sonra 
rüyan kızdı. Ya! uçmıyacak mı
sın? Peki! dedi ve Sansarosu bu
lutlardan aşağı kapıp koyverdi. 
Sansaros yedika.t gökten yıldırım 
gibi düşmeğe başladr. Fena halde 
korktu. Tekrar uçmak istedi. Na
file! Korkunç bir ç.-...huklukla düşü
yordu. Aşaya baktı. Yer yaklaşı· 
yor ! Yere beş on metre kala yer 
yarıldı! Derin b'r çukur! Sansaros 
~imdi bu çukurdan aşağıya doğ~ 
düsüyor ! Ne yaptise para etmedı. 
Ve sonunda pis kokulu karma ka
r1'rk bir çukura rli.;ştü ! Dört yanına. 
bakınca anladı. Burası mekteo ah· 
"1esthanelerin · n ana lağımı idi ve 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
heryanından çaldığı feyler canlı 
canlı fıfkırıyor, zıplıyor, Sansarosa 
fıldır fıldır bakıyor! ve hep si de: 

- Bizi neye çaldın? 
- Sahici hırsız! Sahici hırsız! 
- Sen artık bu lağımdan çıka-

mıyacakaın ! 
Diyorlardı. 
Sannaros kan ter içinde gözlerini 

açtığı zaman alnında, boynunda, 
bileklerinde buz gibi bir soğukluk 
duydu. Küçük sıhhiye memuru -
koloııya bulunmadığı için - bak
kal sirkesi ile her yanını uğu,turu
yordu. 

Küçük sıhhiye memuru: 
- Ben mesuliyet alamam, dedi. 

Ne yaparsanız yapınız! 
Y alı:ası kalkık mubassır - ki 

temmuzda ağustosta da pardesü ile 
gezer ve yakasını kaldı:ırdı -
müdüre baktı. Müdür, vilayetin il
timaslı sıhhiye müdürünü düşündü. 
Srhhive ınüfettifi umumisi dolctor 
Tevfik Rüştü beyrn arkadaşr idi, 

böyle feylere çok ehemmiyet verir
di. Polis müdüdrü de değif01esey
di valinin yanında gene kayırırdı. 
Bir elin piçi için b~ını ate,e yak
mak gerekmezdi. iyisi mi ...... 

Sansarosu bir hamalın sırtına 
yükliye:ııek kıtlanın ha.a.tahanesine 
gönderdiler. Ha:stahaneye vardığı
na dair başdoktordan kağıt gelince 
geni.t bir nefes aldı. 

Şimdi Sansarosun nöbet baygın· 
lığı içinde neler sayıkladığını konu 
fuyorlardı. Sansaros yaptığı hır
sızlrkların hepsiıni; müdürün tek 
lastiğinden kafa.ııını yarıldığı da
kikaya kadar anlatmıftı. Neticede 
hepsi 'u noktada birlefl:ilerı: 

- Domuzun çıkardığı hele bir i
yi olup gelsin! Eğer Sansar-0<ı bu
nu duynıuş olsaydı, kocaman ve de
rin yaralı kafasını hastahane kar
yolasınm demir topuzuna bir daha 
çarpar kendini öldürürdü. Bereket 
versin ki Sansaııosun ba,ucunda bir 
operatör yüzbaşı ile aksaçlı bir dok 
tor kaymakam vardı. Ateşini gider
mek, tehlikeyi atlatmak için elle
rinden ne gelirse yapıyorlardı. 

Darüleytamda da o güne kadar 
kaybolan şeylerin bir listesi yapılı· 
yordu. 

Sansa110s yirmi b"' gün sonra 
hıutahaneden geldi. Verilen rapo-

ra göre daha on beş gün istirahate 
muhtaçtı. 

Ç-xuğun hiçbir teYden haberi 
yoktu. Ha.tta hastahanede kaç gün 
yattığını arkadaştan söylediler. 

Yalnız has arkadaşı, yüzb .. ı oğ· 
lu ona bir karahaber vel'di. Sansa
rosun bütün yaptrklarmı mektep 
idaresi biliyor! Sayrklamalarından 
öğrenmişler! Sansaros hastahane
de i.lcen çaMrklarının cetveli yapıl
mış! Şimdi on bet günlük İstirahat 
rapor ıu bitince ... 

iki arkada, baş başa verdiler ve 
bu (bitince)den sonrasını titreye 
titııeye dU.ündüler. Sansarosa ne 
cezalar yapılacağını yakası kalkık 
mubassırm oğlu bir gün ağzından 
kaçırmış. Babası ile müdür bey Jro. 
nu~urlatken i~tmişmiş ... 

Mırmır Ali sordu: 
- Ne yapacaksın Sansaros? 
Virgül Ahmet daha korkuncU11u 

haber veııdi: 
- Raporun günü iki gün sonm 

bitecek! 
Sanısaros ikisine de cevap vermedi. 
Sadece tuhaf tuhaf gülümsedi. 

Herkes yatakhanelerine çekil
di. 

Vakit geceyarısını geçmişti. 
Muba. .. sırlar u.bahın derin uyku. 

lanna dalmışlar. 

--
iki hademe koridorun bir kö~· Ortakata süzülüp çdcb. Müdiif 

sinde horulduyor. Petrol buluınma- odasrnın yanın<la müdüre mahsuf 
dığı için turada burada bir iki yağ abdesthane vardı. Daldı. Buranı11 

kandili kör kör yanıyor. küçük penceresinde demir parınalı:' 
Sansaros battaniyesinin altmclaın lık yoktu ve sokağa bakardı. Vç: 

yavaşça sıyrıldı. Bir gölge sessiz- kurlan, ikayı,lan uçlarm<lan biribl" 
liği ve bir Sansar çevikliği ile du- rine sıkı sıkı bağladı. Bir uctıI1~ 
var diplerinden, kapı aralrklarm· da pencerenin mentesesinden geÇI' 
dan sıyrıldı. Bütün yatakhaneleri rı~rek düğümledi. öbÜr ucunu pell' 
dolaştı. iki, kayıtla belkemeıinden cereden dışarıya sarkıttı. 
ba<tka çalacak bir teY bulamadı. Hesapça bu ip OlllU sokağa ~· 

Bahçeye inince elindeki kemer- dar indirmiyecekti. Fakat ona ıı'. 
lere baktı ve yüzünü buru'1urdu. diye Sansar Osman deıni,Ier? Keli 
Çamaşır yıkanan yerin kapısını a· dini koyuverince dört adam hoY!' 
çdc gördü. Duvar dibinde sürüne- bile olsa gene yere atl~bil!~. 
rek kapıya kadar gitti. Kulak ka- Hem bu sokak dar, sapa bir SOi<"'" 

barttı. İçeride kimsenin bulunma- b. Belediyenin süprüntü ambalat' 
dığını anlayınca girdi. az olduğu için bu sokağa uğra1111' 

Sabah yakla,ıyordu. yoı•lardı. Konu k~u da bunu ~,,. 
Gözlerini alı,tırıdı ve sabahıın ya- sat bilerek o peoıcerenin altını s~P' 

lancı aydınlığı altında çama~ırlığı rüntülük etmislerdi. Bunun içlll 
yokladı. Bir sepetin içinde büyük biraz yumuşak olınası lazımdı. 
adamların kirli çamaşırları duru- Bir sansar gibi pencereye tırrn~.~· 
yordu: Ahçıb .. ının, hademelerin dı ve bir kertenkele gibi ipin öb0 

falan. .. Bunlar yetimlere verilen ça- ucuna ka<lar aıynlıp indi. AtağıYd~ 
• 'l ı• ma.şır sabunları ile yrkanırdı. bir baktı. O kadar yüksek deg~. "iİ 

Pis, ter kokan çamaııırlar~ karıt Yalnız iki sokak köpeği çöpluıi· 
tırdı. Çamatırların içinde don arı- eşeleyip duruymıdu. l~e bunlar r· 
yordu. Ne ka<lar <lon buldise hep· ra:z tehli!cdiydi. Ama böyle teh 1 

sini çıkardı. Elyordamr ile m;kur· keler Sansaros için değildi. ı.neee~ 
larmı buldu, sıyırıp çekti. Şimdi ği yeri ııöyle bir ~vullayara.k J<ellı• 
elinde iki kayı~ belkemeri ile dört dini kovuverdi. iki köpeğin oı;::,, 
beş uçkur vardı. na küt diye <lüı~tü. Köpekler 0 

-Bitmedi--



-
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Son modadan 
l,ıe size son moJ«tlan birkaç nümune takJim 
ediyoruz. Beğenin beğendiğinizi ue ona göre 
terziye gidin ..• Yakalara büyük henkbağı koy
mak ue bunun bilhassa büzgülü olmasına dik
kat etmek bugünkü modanın mflfgalesidir-. 

~-Kı·ı-z_m_ı_E_r_kmııe•k•m-i?_D_o .. ğ1•u•r•m•a•k_ı_·s.te_r_s_in_ı_·z_?_ ...... ) 
llıı ~unuzun kız mı, erkek mi ol 
~il.td&trsiniz? Eskiden bir riva
il. ~e 1• ~ne hamile kaldığı es -

t.;ı. b~uddeti hamil esnasında 
c ır erkek çocuk tahayyül e

··"':Ocuğu erkek olurmuf. Kız 
··~rae kı ı 
)et h' . z o urmut! Fakat bu 
t e~hır nıüabet ve ilmi esasa 
İ}e k etnektedir. Tebahet i~ 
>oı .~dar bu hususta bizıe kat'i 
~~0aterememittir. Bilik.is 
~~ eıa nı1arın ilmi 1 els'!fesi hu -
. ır tıa: ı .•urette ır.e~gul olmuf 
l-e}j b 1-tıye vaze1.mi~t;r, Bu nıa

ğ1~ Ut:'-da size mücıuelen an-
~il.lar· liıç 4üphe3iz bunun bazı 
~~ t 1 "a.rdır. F altat nazariye 

ec,.;'b ~~ eı;;;. elerle a~ğı yukarı ta-
il~k· ı~tir. 
!Qıı'ı-•ka nizamı alem ve tabii 
lıııı. ne gösterir, bir defa ona 

'~r. 
tL_ı'tikle d ··- d·-· . "'ı r en ogrcn ıgımıze 
Qda.t S<>c:uk ve erkek çocuk te
dıt, Qİiar~sında srkı bir rabıta 

~il. tiin dünyada 100 erkek 
llıııka.bil 106 kız çocuğu 

~ ett!ır .. Tabiat nev'i beterin 
~ille esıni imir olduğundan 
il.ltj .larla. erkek çocuklar ara-
1~ llısbeti adeta büyük bir kıs-

İier ~.tanzim etmittir. 
da.11 br tabirle tabiat, amıe ve 
o111tıı. a.~gisi daha zayıf bünye 

.>'l';ı. cınainden bir çocuğun 
tehnesine yardım etmek-

t ~ift 
eıiı: l:a.sa.vvlR' edelim: Bun -

. 111 b~ zayıf ve nahif biinye
lii~ .~likis tam sıhhatli olsun
. da.j.._~<>ıterir ki bu çiftin çocuk-
ı•....,, 
~er erkek olacaktır. 
r- t.ı.ra.f•-- d"" d k' hü"t'" ı ~·· ""'" unya a ı un 

•0~"" 
~e · <>nünde bulunduralım: 
~ b~~tia_tiklerden öğreniyo -
~~il Ç.ftlerin vasati 3 çocu
tditd~ır. Çok çocuklu aileler 
\ı'~ ~~-Ve bu vasati üç ço -
~ ·~11 Ugu olmıyan ailelerde-
'b 

1 
telafi eder. Binaena -

lı, "tı d'kk '<it d 1 ate aldığımız aile-
~~ ereceye ait bir çift oldu
. ~.,u d 

ı. ~lı d .. r e ersek hunların da 
,;)ıf unyaya gelecektir. Er
~~~ tıahif ve huna ınükahil 

~<"I ~ b ' ve tamüssıhha oldu-
dır lı Ç<ı~tıklar erkek doğa -

' ~\cukların eğer ikisi ba-

balarına çekmitse bunların, büyü -
dükleri ve evlendikleri zaman ev -
!atları gene erkek olacaktır. Fakat 
içlerinden birinin de annesine çek
mesi ve onun bünyesini ve sıhhatini 
almau mümkündür. İtte bunun bi
lahare, kendisinden daha zayıf bir 
kadınla münasebetinden doğacak 
çocuklar kız çocuğu olacaktır. 

Bu zinciri bö,yle ilanihaye götü
rebiliriz. 

Şimdi tecrübeler ve tetkikatla 
elde edilen bu neticelerden çıkara
b iFr ve deriz ki: 

Bir çiltten hıisıl olacak çocuk, o 
çilti teşkil edenlerden en zayıf, en 
nahif olanın cinsindendir. 

Binaenaleyh güı<büz bir erkek 
çocuğa malik olan bir ha;barun 
bundan dolayı iftihar etmesine se
bep yoktur. Çünkü bu çocuk baba
nın anneye nazaran daha srhhatsiz 
olduğunu ispat ecar. 

Fakat zayıflıktan, sıhhatten ne 
anlıyoruz? Evvela bunu tayin et -
mek lazımdır. 

Kuvvetli, vücutlü, mütenasip bir 
kimsenin haricen manzarası çok 
mükemmel olmakla beraber sıhha
ti bozuk olabilir. 
Diğer taraftan, zayıf, kuııa.da, na 

hif bir kimsenin de sıhhati hazan 
çok mükemmeldir. İşte bilhassa ıhu 
noktalan nazarı dikkate almak la
znndır. Bazan kadın ve erkekte de 
sıhhatçe bfo bozukluk olabilir ve 
bu bozukluk ekseriya gelip ge -
çicidir. O zaman mesele çatallafır. 
ve bu sefer kadınla erkeğin yor -
gunlukları, küçük bir rahatsızlığı, 
zihnen fazla yorgun olmalan çocu
ğun cinsi üzerine tesir icra eder . 

Bazan kadın ve erkekten ikisi 
de ayni derecede kuvvetli ve tamüs 
sıhha olurlar. Bu takdirde sinirli
lilı:, dalgınlrk, yorgunluğa istidat 
gibi teYler çocuğun cinsinde amil 
olur. 

Bir ailede iki kız bir erkek veya
hut bir kız iki erkek çocuğun bu
lunması bununla kabili izahtır. 

tık çocuğun erk& olması da ge
ne hu sebeptendir. Erkek, ne ka
dar sıhhatli olursa olsun izdivacı 
anında yorulmu,tur. Binaenaleyh 
çocuğun üzerinde kadının tesiri gö 
rülür ve çocuk erkek olur. 

1,te elimizde çiftlerin sıhhatine 
dair hu malumat olduktan sonra 
çocuğun cinsini ~elden tayin e -- .. ~ 

debiliriz. Filhakika bu hususta 
bazı istisnalar vardır. Fakat istatis
tikler bizi kafi derecede tenvir et
mektedir. Hata ekseriya da buma
lumatın tam olmamasından ileri 
gelmektedir. Şimdi bundan bir ne
tice çıkararak diyebiliriz ki: 
Kadına nazaran Yatlı olan erkek 

lerin çocukları, hemen daima er • 
kekt:!r. Mütemadiyen kız çocuk do
ğuran kadın doğururken müthit ıs
tırap duyar. Çünkü sıhhati bozuk
tıır. Çünkü bünyesi mütemadiyen 
kız çocuk yapmak mecburiyetinde
dir. 

İfte bu sebeplerden dolayı, er
kek çocuklar umumiyetle annele
rine, kız çocıılrlar babalarına ben
zerler. 

Bu nazariyey; müdafaa eden -
ler, iddialarında çok nnnirdirler. 
Ve hatta istatistiklerden miyop in
saniarm çocuklan ha.lııkında istih
raç edilen neticeleri göstererek id
dialanm ı.vsik ederler. 

Filhakika bugün tamamile sabit
tir ki miyop erkeklerin çocukları u
mumiyetle erkektir. 

Bu yolda daha birçok misiller 
zikretmek kabildir. Fakat buna ne 
vaktimiz ne de yerimiz müsaiMıir. 
Onun için neticeye gelelim: 

Çocuklann cinsleri üzerine bir 
tesir yapmak, euuelden ineni/en 
cinste b<ir çocuk doğurmak müm • 
kiin müdür? 

Bu nazariyeye göre bunun pek 
i.la imkinı vardır: 

Çocuğun erkek doğmannı te -
min için; erkeğin yorgun ve • 
yahut biraz rahataız olması kafi -
dir. Fakat behemehal "el1kek ço -
cuğum olsun!..,. diye kendisini 
yormak, zorla hasta yapmak çok 
zararlıdır. Çünkü hunun çocuğun 
sıhhati üzerinde de o teıiri görülür. 
Binaenaleyh gelip geçici, hafif bir 
yorgunluk yapmak kafidir. 

Bir kız çocuğu elde etmek için: 
Kadını zayıflatmaktan ziyade er
keği kuvvetlendirmek icap eder. 

Fakat buna rağmen gene istedi
ğiniz çocuğu elde edemezseniz ne • 
yapalım; talihinize küsünüz. Siz de 
kaidenin bir istisnasını t~kil edi -
yorsunuz demektir. 

Çocuk çocuktur. Evlat daima ev
lattır. Kız olsun, erkek olsun, her 
ikisini de ayni derecede aeveı;eği
niz muhakkaktır. 

1 Faideli maluma t J 

İpekli . fular'ların 
temizlenmesi 

Bu fular'lar da ne çıabllk kirle
niyor. Hanımefendinin boyun at
kısı ne ise. Çünkü mantosunun 
içinde kalıyor. Kimse görmez. 
K.im~e görmeyince de hıınmıefen
di pek temizliğine kirliliğine o ka
dar aldırıt etmez. Ya Beyefendi
D'İn, ya mahtum beyefendinin fu
lar boyun bağısmı ne yapmpalı? 
Düğüm yeri kayıt gibi olmuş. 
M.atallah beyefen<li de biraz şif
manca, gerdan gerdan altında! 

Bu g:el'danı boyun bağının ~ü
ğümüne sürttükçe burası da s1m 
siyah oluyor. Hele yazın .. • 

Şimdi kirlendi diye bu oa~ı~ 
ful1e1 boyun bağını atacak degılı.z 
ya. T emizliyeceğiz. Elbette bunun 
da bir kolayı vardır. 

Bu fular'ı soğuk sabunlu suda 
yıkayın. Sonra soğuk suya vurun 
V'C bir havlı ile kurulayın. Diğer 
taraftan da bir avuc kepeği bir ikiı 
litre su ile kaynatm. Ve sonra 
süzün. 

Fular'ı bu suyun içine batırın, 
ve öylece dört saat bırakın. Son
ra çıkarıp sıkın ve açık havaya. 
yayın. Biraz nemini çeksin. Ve nı
l:rayet tamamile kurumadan ütü
leyin. Göreceksiniz yepyeni ola -
cakbr. 

Gül suyu 
Herkes gül suyunun nasıl ya

pıldığını merak eder. Şimdi aşağı 
ytikan gül mevsimi geçti . Bunun 
ne lüzumu var demeyiniz. Vakıa 
gül menim9 geçti amma ben de 
gül suyunun nasıl yapıldığını ye
ni öğrendim. Onun için size de, 
öğretmeden geçemiyeceğim. Ge • 
lecek seneye kadar belki unutu
rum. 

Şimdi size tarif edeyim de 
belki keser saklarsınız. Hem gül 
de tamamile bitmedi. Belki tec
rübe imkanını bulursunuz. 

Gülün yapra:lclannı koparınız. 
1 yi ve ko'kulu gül olması şarttır. 
Sonra üzerine kaynar su dökünüz 
ve hepsini bir bezin içinde güzel
ce srkınız. Bu ı;uretle elde ettiği
niz suyu bir tarafa koyunuz; son
ra yeniden bir milrl .. gül yaprağr 
alınız onu azırr, ~ıc-ı 1 ~ "" ., -

!atınız; sonra bunun üzerine ev- J 

... , 
Yüzü boyamakta ayrı 

bir san' attır! 
Geçen gün plajda bir hanımefen 

diye rutladmız. "Ben bu yüzü bir 
yerde gördüm gibi geliyor ama., 

d "d"? d" acaba nere e ı ı ... ,. ıyonumız. 

Evet birdenbire tammamakta yer
den ~öğe kadar hakkınız var. Kim 
derdi ki hu kadın kışın bir baloda 
görüp te güzelliğine hayran oldu
ğunuz kadındı .. O güzel, o bütün 
gözleri üzerine çeken lmdın gitmi' 
te yerine sanki batka birisi gelmif. 
Adeta - çi:tıkince birisi demiyece
ğim fakat - hiç te nazarı dikkati 
celbetmiyen alelade birisi .•. 

l,ıe hannnefendiler, küçük ha -
romlar; yaz gelince siz de güzelli
ğinizi kaybetmek istemezseniz 
kendinize hakımz ... Kışın olduğu 
gtbi yüzünüzün tuvaletine itina e
diniz. Bu sıcaklarda boyayı yüzde 
durdurabihnek bir marifettir. Hele 
denize g'.renler için •.. Hem denize 
girmeseniz bile sakın çok boyana
yım demeyiniz. Dudağınıza sür
düğünüz knmızı yayılır, gözlerini
ze sürdüğünüz rimel alııar .•• 

Onun için gayet hafif ve ~a
ma kadar devam edecek bir tekil
de boyanınız. Nasıl mı? •. Bakınız 
size anlatayım: 

Şimdi sabahleyin blktmız. Ev
veli tabii bir kere yüzünüzü yıka
yın, sonra bir güzellik sütü yahut 
kremi sürün.. Birkaç dakika dur -
sun. Deri içebildiği kadar içer, içe
mediğini bir kağıtla silin. Sonra 
podra sürün. D;kkat edin; ister sa
rışın olun ister esmer, yazın podra
nızın rengi matça ve «:>ere' ce olma
lıdır. Daha iyisi iki kuru podra alın. 
Birisi her zaman kullandığınız 
renkte olsun, öteki de ocre. Bu iki 
podrayı karıttırıp öyle sürün. Ren
giniz karardıkça ocre podranm 
miktarını fazlalaftırırsınız. Dünya
da kırmızı bir burnun üzerinde a-

velce gül yapraklarile beraber sık
tığınız sıcak suyu dökünüz ve 
hepsini bir bezle sıkınız; gül su
yunuzun ne kadar sert olmaımı 
isterseniz bu ameliyey; o kadar 
fazla tekrar ediniz. 

çık renk podra kadar çirkin görü
nen, göze batan fey yoktur. 

Anlan dikkat edin; dudaklarını. 
zın boyası koyu renk olmaım. Gü
neşte çok çirkin durur. Bir de üs
telik yayılır, açık ve kuru dudalıi 
boyalarını tercih ediniz. Dudakla. 
nruza çok güzel görünen bir pa.r
l~ık vermek için de boyanın üze
rme tatlı bademyağı sürün. 

Bazı çok beyaz hanımlar vardır. 
Yanmayı, kararmayı hiç sevmez • 
ler. Renkleri bozulmasın diye de 
en kolay usulü evden dıtarı çıkma
makta, gün~ yüzü görmemekte bul 
mutlardır. Eğer siz de çok beyaz. 
sanız, yanmak istemiyorsanız bo • 
yanmadan evvel fard liquide de • 
nilen mayi boyadan sürünüz. Son
ra da güneşte gezebildiğiniz kadar 
gezin. Bakın biç yanacak mısınız? 

Gözlere gelince: Bana kalırsa 
kirpiklerinize suya, rüzgara daya.
nan rimel süreceğinize her sa.bab 
biraz vazelin yahut ta briyantin 
sürerseniz yazın hem daha güzel 
durur; hem de kirpiklerinizi uza• 
br. 

Bir de aman kuzum banımefea. 
di, yaz günü kuvvetli esanslar sü
rümneyin. Yazdır ... sıcaktır .. Sı • 
cakta, olur a, iDH.D terler,_ Kolon
ya sürün. En iyisi budur. 

Bu senenin modası da bunmsu 
ayakkabılar ... Ve tabii pedi-lcın-• 
Yalnız dikkat edilmiyen bir nokta 
var: Birçok hanımlar ayakiarmın 
tırnaklarını kıpkırmızı boyuyorl.u:. 
Ellerininki pespembe. Bundan d .. 
ha çirkin teY olamaz. El bmaklan: 
ne renk ise ayak brnakları da G! 
renk olmalıdır. 

Bir fey daha: Eğer eunerseni:ı 
tırnaklarınızı koyuca boyayınız. 
Sarıtmsanız açılk. •• Daha ziyade 
yakrtH" ..• Saçlarınızı da bol bol fıl'o 
çalaym. 

Hafif, pratik e!biaeler intihap e. 
din. 

Haydi ,imdi istediğiniz ka~ 
gezin, tozun. Acalıa boyam bozul. 
du mu? Elbisem buruştu mu diye 
hiç üzülmeyin. 

Bir kaç model ... 
Hoşunuza gitti mi? Bu sene lrulru'lu elbi 
seler çok modadır. Omuz başlan yırhk 
elbiseler yauaş yauQf ortadan kalkmakta
dır. Vereuine çizgili elbiseler bilhassa çok 

• · beğenilmektediı1.. 
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(MÜTEFERRİK HABERLER) 
Odesadan getirilen 
Kaçak eşya 

Bugün Başmüdürler 
dinlenecek 

Çiçerin vapuru ile Odeaa'dan be
yannamesini vermeden getirdiği 
eşyaları memleketimize sokmak is
temekle suçlu Odesa Baş.konsolosu 
Rauf Hayri Beyle Kavu Tevfik ve 
Mehmet Efendilerin muhakemele
rine bugün gene gümrüklerde Bat
müdürlük dairesindeki sekizinci 
ihtısas mahkemesinde devam edi
lecektir. Bugünkü celsede şahit o
larak Gümrük Baflllüdürü Seyfi 
ve Gümrük Muhafaza Başmüdürü 
Hasen Beyler dinleneceklerdir. 

Lastik - Deri ayakkabı 
• Li&tik ayakkabı - deri ayak.kahı 

meselesinde hükumetçe son defa 
lastik aanayiine konulan vergi üze
rine lastik a<anayiimizin terakki ve 
inkişafına mani olmıyacak ve her 
iki sanayie de uygun olacak bir te· 
kikle halline memur olan Ticaret 
Odası Komisyonu mesaisini bu haf 
ota i•kmal edecektir. 

Maliye memurlarını ko
misyon seçecek 

İstanbul maliye teşkilatındaki me 
muriyetler ehemmiyetli olduğun -
dan bunlara tayin edilecek memur 
)arın, müdürler tarafından değil, 
b!r komisyon vasıtasile seçilmesi 
Maliye Vekaletinden bifdirilmit -
tir. 

Bu husus için vali veya muavini· 
nin riyasetinde maliye müdürleri • 
nin de i•tirakile bir komisyon teş
kil edilecektir. 

Nazım Hikmet Bey 
Bursa hapishanesinde bwuunan 

tair Nazım Hikmet Bey ve diğer 
komünist tahrikatı maznunları 
hakkındaki mahkiımiyet kararı 
temyizce nakzedilmiftir. Muhake
me Ağustosun 11 inci günıi yeni
den görülecektir. Maznunlar mu • 
hakemelerinin gayri mevkuf ola • 
ra:k yapılmasını ve tahliyelerini is 
temi,lerdir. Bu talep kabul edil -
mi' ve kendileri tahliye edilmiş • 
)erdir •• Nazım Hikmet Bey latan
bula gelmiftir. 

Etabli Rumların emlaki 
Muhtelit Mübadele komisyo • 

nu, etabli Rumlara ait olup hüku
metçe vaz'ıyet edilmif olau Rum 
emlakinin iadesi hakkınıla.ki mü
racaatların 8 Eylul 1934 tarihine 
kada:• kabul edileceğini kararla.
tırmıJ, keyfiyeti Türk ve Yunan he 
yeti murabhasalarına teblıg Eotmiş 
ti. Halbuki, muhtelit miıbadelc ko 
misyonwıdaki Yunan heyeii mu • 
rahhasası, komisyonun bu kat'; ka 
11.nna rağmen vaz'ıyet edılmiş o • 
ian Rum emlakine ait iade talep
lerinin 8 eylul 1934 senesine ka -
dar kabul edilmesinde ısrar edi -
yor, heyeti murahhasamız da bu ta 
)ebe itiraz ediyordu. 

Muhtelit mübadele komisyo -
nundaki bitaraf azanın haiı:eı.ıliği
ne havale edilen bu ihtilaf evvel -
ki gün lehimizde halledilmit, bita 
11llf aza, 8 eylôl 1931 tarihinden 
11Gnra vuku bulan iade talepleri -
:ııin nazarı itibara alınmıyacağına 
karar vermi,tir. 

Tekaütlerin kazanç vergisi 
Tekaüt ma~ı elli lirayı geçmi

yen ve ücreti yirmi lirayı tecavüz 
etmiyen mütekaitleriın m~ ve 
ücreti kazanç vergisine tabi tutul
ımyacaktır. 

Umumi mülhak ve hususi büt
çeli daire ve müesaese~e~ hari~in-
de kalan bilumum hakıki ve huk -
mi şahısların tekaüt maa,ıarı mik 
darı her kaç liraya baliğ olursa ol 
sun tamamı üzerinden vergiye ta
bi tutulacaktır. 

1 Küçük haberler 1 
Bir Mısırlı ayan azası 

şehrimizde 
Tedavi için Avrupaya giden Mı· 

sır Ayan Meclisi azasından Ali Ah· 
met Elmalatin Bey şehrimize gel
mi,tir. Mumaileyh, istirahat etmek 
üzere bir müddet Yalova' da kala· 
caktır. 

• Hamdullah Suphi B. gefdi -
.ı\tina'ya giden Hamdullah Suphi 
Bey dün şehrimize dönmüştür. 

• Yeni luırulan fabrikalar için -
Sümer Bank Umum Müdür muavi
ni Osman Bey şehrimize gelmi' -
tir. Osman Bey şehrimizde, Kayse-
rtde kuru!makta olan pamuklu 
kombinası ve lzmitte kurulması / 
mukarrer kağıt fabrikuı itlerile 
-..1 olauıldır. 

POLiSTE 

Şüpheli bir 
Ölü bulundu 

Saim isimli serserinin 
cesedi bulundu 

Tophaneli Se.inı adında bir ser
serinin cesedi evvelki gün Hiirri • 
yeti ebediye civarında bulwımu' -
tur. ölüm tüpheli görüldüğü için 
Saimin cesedi morga kaldırılmı,, 
za.brta tarafından tahkikata ba,lan 
ınıfbr. 

Yol soyguncuları 
Şile civarında bir çok yol soy -

gunculuğu yapan Ali, Hakkı, Şük
rü isimlerinde üç kisi tevkif edil -
mi• ve tehrimiz ağırceza mahke
mesinde muhakemeleri yapılmak 
için buraya getirilmitlerdir. 

Otomobil çarpması 
Yüksekkaldırımda oturan Şükrü 

Efendiye, lst' klal caddesinden ge
çerken, şoför Saidin idaresindeki 
2422 numaralı otomobil çarpmıf ve 
yaralamıştır. 

Alacak yüzünden dayaklar 
Eyüp'te kahvecr Salih bir alacak 

yüzünden Aliyi yaralamı,tır. 
Gene Eyüp'te alacak yüzünden, 

Necmi, Mustafayı dövmü~ür. 

Hiç bir şeyden haberi yok mu? 
İzmirde Kokaryalı civarında Os

man isminde biri öldrülmüş olarak 
bulunmuJ ve zabıtanın tahkikatı 
neticesinde Osmanın bir kadın yü
zünden Çoban İsmail ile Kavgalı 
olduğu ve lsmailin, Osmanı öldür· 
düğü anlaşılmıttır. Mahalli zabı
ta, orada arattırma yapmışsa da 
maznwı Çoban lsmaili bulama -
mıştır. 

Nihayet tahkikat neticesinde sl
ma:Jin Istanbula kaçtığı anlatıla • 
rak burada yakalar.. ~-. için Em
niyet Müdürlüğüne m. acaat edil
mi' ve zabıta firari katili burada 
yakalamıştı.r. 

İsmail ifadesinde bu cinayeti in
kar ederek hiç bir 'eyden haberi 
olmadığını iddia eylemektedir. 
Kendisi evrakile birlikte mabfu -
zan lzmire gönderilmittir. 

Tren kazası 
Makinist Mesut Efendi idaresin

d~i tren Haydarp~ada Uzunça
yırdan geçerken kabzımal Osman 
Efendiye çarpmıf, ağır surette ya
ralamıttır. 

Necmettin Sahir B. geldi 
Osküdar Tramvay Şirketi Müdü

rü Necmettin Sahir Bey Almanya
dan avdet etmiştir. Kadıköyüne 
temdit edilen yeni hat için siparit 
edilen tramvay vagonlarının bir 
haftaya kadar şehrimize gelmesi 
beıklenmektedir. 

Atinada bir hadiıe ve 
tar:ı:iye 

lskeçc'de Tiırk harfleri ile çıkan Ye
ni Adım refikinuzın z.on gelen nusha
ıında okunmuıtur: 

" Atinadan i~'ar olunduğuna göre, 
B"§vekil vekili ve Harbiye nazm M. 
Kondilis Belçİİ<a sefirini ziyaret ederek 
M. Çalduisin İılasiyonda teıyii esna· 
unda tebaddüs eden müessif vakadan 
gerek kendisinin ve gerek hüklımetin 
ıon derece müteeııir olduklarını b"ldir
miı ve resmi tarziye venniıtir. Mev .. 
zuubahis hadise, bir yanlıpk ve unut• 
kantk eseri olarak Belçika sefirine yer 
aynlmaması ve fazla olarak kartını çıka· 
rrp kend;sini tanıtmak isteyen sefire, 
polis memurlarmın teliı "'e asabiyet ese
ri olarak, inanmayıp hakaret ebneleri 
ile sefiri itip kalkmalarından doğmuı· 
tur. Dahiliye ve Hariciye nazırları bu 
meselede kababatı olan ve intizamı te
min edemiyen kimıeler:n ceza!ıandmf .. 
malarrm ve işlen çıkarılmalarını karar
laşhrmış'ardır. " 

Mümtaz Bey 
Karsta tetkikat yaptıktan 

sonra Moskovaya gitti 
KARS, 6 (A. A.) - Şehrimizde 

iki gün kalarak ınıntakanm iktısa
di vaziyetini yakından tetkik eden 
Moskova Ticaret Mümessili Müm
taz Bey, dün Moskovaya hareket 
etmiştir. 

Mümtaz Bey, tehrimizdeki süt. 
tozu fabrikasını gezmi,, fabrika
nın istihsal ve sa.tıf tniktan ha.k -
kında malfunat almıttır. Esasen 
komfumuz Sovyet Rusyaya ihra
cat yapmak için fabrika sah'pleri
nin tavassutta bulunduklarını ve 
vaki olan talep üzerine on bet gün 
evvel nünııunelerinin Moıskovaya 
gönderildiğini öğrenerek bu mese
leyi pek Yllkından takip edeceğini 
söylemiştir. 

SPOR 

Profesyonel güreş 
turnuvası 

Fu~l. maçlarının durgunluğun • 
dan bılıstıfade 17 Ağuotoa cuma ~ü. 
nü ~aks·m •tadında profesyonel gÜ • 
reşçıler arasında büyük bir turnuva 
tertip edilmİJtir. 

Bu turnuvanın organizat<.•rÜ tara ... 
fından verilen ınaJUmal.:, gdre bu maç 
lara otuz kadar milletin ağır siklet • 
!eri iıtirak edecektir. Organ: zatôr 
Türk ağır aiklet gÜrC§çilere de müra: 
caat etmi~ ve ekaeriainden müsbet ce 
vap almı~tır. 

Organizatörün temin tıg· i "'" ibi 
k - 1 b • gelece gurefç er, dünyaca tanınmı~ 

ağır aiklet profesyoneller ise, bu güre§ 
lerin memleketimizde her zaman gö
rülmeyen beynelmilel b ir ~ampiyona 
mahiyetinde olacağı şüphe•İzdir. 

Güreşlerin organizatörü, profes • 
yonel güreşçiler·n hilelerini bildiği i
çin bunlara meydan vermemek üzere 
tehrimizin en salahiyettar hakemle • 
rinin muavenetini temine muvaff n.k ol 
muştur. 

Böyle bir turnuva bundan yirmi 
beş sene kadar evvel şimdi aparlıman 
)arla dolu olan Taksimdeki Taliruha
ne meydanında kurulan bir siı kte ya 
pılmış ve bu güre,ler büyük bir heye 
canla takip edilmitli. 

Bu oefer yapılacak müsabakalar 
için bu cumadan sonra stadyomda ba 
zırlıklara b.;lanaca.ktır. 

Yelken yarışları 
latanbul 1~• lııirincililderi cuma 

günündenbt!rj pevam ederek neticelen
mitıir. Yanşfaiıt 12 metre mürebbaında 
8 şarpi iştir;ık etıııiıtir. 

Bu yarıflardan bazdarın da plan ha
rici insaat tıbkıanları görüldüğünden 
bunla; müsabaka harici olarak yanşa iş
tirak etmişlerdir. Mıntıka heyetinin bu 
kararını sportmenlikle telakki eden tar
pi sahipleri federasyonca birer teşvik 
madalyası ile taltif edileceklerdir. 

Teknik neticeler ıunlardır : 
Anadolu klübünden Şeref Beyin ''bu 

!!Ün ı933 Türkiye yelken birincisidir" 
iki numerolu Bebek ismindeki şarpisi 
ile 357 ouvanla birinci. 
Fene~çe klübünden Hayrettin, B. 

İn Kara yel i..nindeki farpisi ve ı4G pu· 
vanla ikinci. 

f"enerbahçe klübünden Osman ve En· 
'9er Beylerin Ece ismindeki tarpileri ve 
ıos· puvanJ""a üc:üncü. 

B" mülıibıklar 24,25 ;!& ağusto< tarih· 
!erinde lstıınbulda yapılacak Türkiye 
yi temsil edeceklerdir. 

Ticaret U. Müdürlüğü 
ANKARA, 6 (A. A.) - lktı • 

sat Vekaleti Ticaret Umum Mü -
dürlüğüne, Ziraat Bankası Umum 
Muamelat Müdürü İsmail Hakkı 
Bey tayin edilmittir· 

Trab:ı:onda şiddetli sıcaklar 
TRABZON, 6 (Milliyet) - Şehri

mizde sıcaklar şiddetle devam etmek 
tedir. Bugün ağır ceza mahkemeoin
de Ali iuninde bir suçlu sıcağın tidde 
tinden bayılmııtır. 

Fındalık yandı 
Dün Kayııdağmda bir yangın çık

nuş, ordu&.ça büyük bir fındalık yanmış-
tır. -

ALA YKÖŞKÜNDEKİ SERGi 
Balıkesir Necatibey muallim mektebi reaim muallimi Sım Beyin Alayköt • 

künl,....! yalnız kendi eaerler'nden mürekkep olarak aç.tığı reıiın. sergisi devam 
etmektedir. Yakında kapanacak olan bu sergiyi timdiye kadar ekserioi talebe 
olmak iızere pek çok kifi ziyaret ebni1tir. Sırrı Beyin fütiriat tarzda yaptığı 
(Didinen c:emiy.,l) pek beğenilmit ve takdir kaza-•vJr. Yuluınki resimler 
Sım Bey ve -rlerinden birkaçını göa:ermdıteclir. 

Şehir meclisine ,. 

Aza nasıl seçilecek 
(Başı 1 inci sahifede) 

iade edilmitt:r. Listelere itiraz ve aa .. 
ir muameleler eylUle kadar ikmal e
dilmit olacaktır. 

Cumhuriyet Halk Fırkası 
yoklama talimatnamesi 

Madde ı - Apğıda sayılı ıeçimJ .... 
de yoklama yapılmaz: 

A) Umumi Reialik Divanı kararile 
namzet gösterilecek seçimlerde 

B) Fırka konıırelerinin yapacaklan 
seç'.mlcrde 

C) Fırka idare heyetlerinin kendi 
içlerinde yapacakları seçimlerde 

Ç) Hayır cemiyetleri, ticari §İr!<et 
ve mÜe5aeselerin idari heyetleri seçim .. 
!erinde 

D) Belediye s . nırı dışındaki muh
tar ve ihtiyar heyetleri seçimler:nde. 

M>dde 2 - Aşağıda sayılı seçimler· 
de yoklama yapmak mecburidir: 

A) Meb'us intihabına esu olan ikinci 
müntehip seçimlerinde 

B) Belediye az~lığı seçiminde 
C) Meb'us intihabı teftiş heyetleri 

ilzahğı seçiminde. 
Madde 3 - Bi..jnci ve ikinci madde· 

' ferde sayılanlardan başka seçimlerin han· 
gilerinde yoklama yapılması icap edece
ğino mahallin en yüksek Fırka idare he
yetleri karar verir. 

idare heyetlerince böyle bir karar ve
rilmemiş olursa yapılacak seçimlerde 
rey verecek F ,,.ka arkadaşlan 1 dare he· 
yetlerine ycklama tck;ifi yapabi irler. 

Bu tekliflerin esası, seçimlerin baş
hıngıc ·nden ;tibaren ycıkl "'..r.:'8 yapmaya 
yetecek kadar zamandan evvel reisliğe 
verilmek l~zımdır.Te!dif üzerine kat'i ka 
rar vermek hakkı yin'J idlre heyetlerine 
aitt;r. 

Madde 4 - Ycklam~ k • rarına bağ
lanmayan •eçirr.lerde a·kad~ş1ar dile
d k!erine rey verirler. Bu ~a!de seçim· 
Ier:le nizamnamcmizi::ı. 125 !.nci madde
sinin ikinci fıkra - ı mu cibince kendile .. 
rincc kazanmasını f?..İdeli görccekier i ar· 
l<adaş!ar İ<İn tek tek v<ya birleşik çalış· 
lt'.ak arkdaıların haklarıd.r. Ancak rey 
verileceklerin Fırl<aya yazılı olmaları 
şarttır. 

Madde 5-- Yoklamayı bu kararı ve· 
ren Fırka idare heye•inin reisi yapar. 
idare heyeti azası h•ZiT bulunur. An· 
cak bunlardan asıl seçimde rey sahibi ol· 
mayanlar ,rey-ve ... mizler. 

Madde 6 - Fırka idare hey<..~İ reİ•İ 
asıl seçimde rey sahibi olup toplanmaya 
çağnlacak arkadaşlara toplanmanın ye
rini gün ve saatini birer mektupla -dar 
valcitlerde münasip vasıtalarla - bil
dirir. 

Yoklamaların, neticelerinin rey sahip· 
!erine ilim edikbilmesi için geniş za. 
man kalacı.k surette vaktinde yapılıp bi
tirilmesi 13.zımdır. 

Madde 7 - Y okl&ma1arda seç ölecek 
arkaddtlar için; kanun, nizamname ve 
taliınatnamelere göre istenilen umumi 
vasıflarla nizamnamemizin 127 inci mad· 
desi daima göz önünde tutulur. 

Madde 8 - Yoklama toplanına'an· 
na gebnler Reisin idaresi altında lüzu· 
mJ kadar konuşurlar. Ne~ice rey ile 
belli olur. 

Reyler nizamnamemizin 59 uncu 
madde!indeki eı?s)a .. a e:öre verilir. 

Y 0tılama toplanmalarında seçicilere ya
zılı rey pusulaları dağıtmak yesakbr. 
Bunlar reylenni kendileri yazar, yahut 
dileklerine yazdırırlar. 

Madde 9 - Elde edilen ne'.ice, lda· 
re heyetleri tarofından mazbata ile 
tespü olunur. Mazbata ve rey pusula· 
ları bir zarfa konarak .,.Jclanır. 

Madde 10 - idare heyetlerince kuv 
vetli sebepler bulunur ve yoklama neti .. 
celerinin tekrarı kararlaştırılırsa yok· 
lama yenilenir. 

Ayni seb..pler yoklama seçiminde bu· 
arkadaşlar tarafından ileri sürülürse 
yoklaır.ayı yapan idare heyeti toplam§ 
dağılmadan bu dilekleri tetkik eder ve 
bi.r karara bağlar .Ancak yoklamalar, bir 
den fazla yenilenmez. Neticeler, toplan· 
ma dağılmadan evvel o....,da bulunanlara 
ağızdan ve gelmeyenlere de yazı ile bil· 
rilir. 

Madde ı 1 - Belediye azalığı seçi
minde ,mahallin e.; yukan Fırka idare 
heyeti reisi kendi heyetinin azası ile be
raber (Vilayet merkezlerinde kaza ida
re heyeti varsa bu heyetin reis ve &zası 
ela bulunduğu halde) Belediye 11nırı 
içindeki nahiye ve ocak heyetleri reiı 
ve &zalarını bir araya toplar. Asıl ve ye· 
dek azalığa seçilecek Fırka namzetleri 
için çağırılan arkadll!lardan yukarıda 
yazılı yoklama uoullerine göre rey alır. 

Bu toplanmalarda ekseriyet kazanan 
arkadaşların adları Reisin iınzaaı altın· 
da seçicilere - mevcut olan her vasıta 
ile - ilin olunU!'. 

Madde 12 - Mebuı intihabına esaı 
olan ikinc~ müntehipHk aeçimindelıi yok· 
lamalar şu şekilde yap•lır: 

Nahiye ve kaza idare heyetleri kaza 
merkezinde kaza ve vilayet merl<ezinde 
vilayet idare heyeti reisinin reiıliği al
tında (vilayet idare heyetinin de işti
raki ile hır araya toıılanır. Ve her in· 

~ tilıap tubesinde ikinci müntehipliğe se
çilecek arkadaşlar için toplanmada bu· 
lunanlardan yukanda yazılı yoklama U· 

sullerine göre reyler al•nır. Ekıeriy~t 
kavıMnların liıtesi vilayet idare heyeb 
reisine sunu1ur. Bu su""etle kazalarda 
hazırlanan listelerde vilayet idare heyeti 
reisine yollanır. . 

Vilayet idare heyeti reisi bu listelen 
takipedip topladıktan sonra vilay~ ida· 
re hevet:ne arzeder. Vilayet idare heye
ti ku~vetli sebepler görürse bu listede
ki adlardan baztlannı değistirir ve tn-
tip elf ği listeyi Fırl<anın ikinci münte
hip namzetleri olarak viliyet Reisin;n 
inızas1 altında seçicilere umum1 §ek.ilde 
ilin eder. 

Madde 13 - Y cıklama neticesi hak
kında id..-e heyetffri kararlanna luırJı 
yapılacak itirazı- için en çok yinni 

Dil kurultayı 
(BaşI 1 inci sahifede) 

Cemil Bey bu esnada bulunmadığın -
dan umumi ki.tip Ferit Zühtü Bey ile 
görütmüşlerdir. 

Bundan sonra Tıp fakülte•İ de
kanı Dr. Nurettin Ali Beyi ziyaret el· 
m'..flerdir. Dr. Nurettin Ali Bey ile M. 
Samiloviç Nkiden tanıştıklarını uzun 
müddet görüpnütler ve fakülteyi gez 
mitlerdir. Rus ilimleri fakültede gör
dükleri intizamdan çok memnun kal
#dıklarını a-öylemİ§lerdir. Bundan son
ra da Edebiyat fakültesi dekanı Köp· 
rülü zade Fuat Beyi z:yaret ebnişler
dir. 

ikinci dil kurultayı 
ISTANBUL, 6 (A.A.) - T. D. T. 

C. umumi katipliğinden: 
18 Ağustoo 1934 te açılacak ik · n· 

ci Türk dili kurultayına aza olarak İ§ 
tira.k edecekJ.,rin ıs temmuz 1934 ak 
tamına ve dinleyici olarak gelmek İs· 
teyenlerin temmuz sonuna kadar mü 
racaatla isim ve adreslerini b ldirme· 
leri ve azadan bir tez irat etmek iste
yenlerin tezlerini de 15 temmuz 1934 
akşamına kadar cepllyete vermeleri 
lüzumu mayısın ikinci haftasından be 
r; birçok defa ilan edilmişti. 

Bu müddetlerin hepsi de bibniş ve 
kurultayın açılmasına pek az zaman 
kalmıf olduğu halde gene müracaat
lar vukubulmak:adır. Oırümüzdeki 

kısa müddette cemiyet kurultayın ça
lışma programını h::ızırlamak ve da .. 
vetiyeleri dağıtmak işleri ile uğraşnıa 
ğa mecbur olduğundan artık bundan 
sonra ne İ§tİrak, ne de tez içi nmüra ... 
caat ediln1emeai rica olunur. 

Sekh:inci fasikül 
ISTANBUL, 6 (A.A.) -T. D. T. 

C. umumi kitipliğinden: 
1 - Osmanlıcadan türkçeye söz 

kar~ılıklan tarama dergisi,, adiyle neş 
redilmekte olan eserin Sinci fasikülü 
de çıkrııstır. 

2 - Bu fas : kü~ 7 formadır. T harfin 
den Z harfinin sonuna kada r olan ke 
limeler bu fasiltülde yer bulmuştur. 

3 - Ankarada mebus beyefendile 
re dağıtılacak nüshalar B. M M. u -
mumi kitipilğine gönderilıni~tir. 

4 - Cemiyetin kol ve bölükleri aza 
ıından olanlat'a verilecek nüıı hal ar 
cemiyet merkez"nde nİİnza mukabi .. 
]inde alınacaktır. 

5 - lstanbulda kendilerine mektup 
gönderilmiş olan zatlar Devlet matba· 
ası satış yerinden kendilerine ait nüs 
haları aldırabilirler. 

6 - Ankara ve lst~nbuldan bat· 
ka yerlerdeki zatlar bqhındukları ye
rin maarif miidürFi;;.ünden veya ma
arif memurluğunda,;" kend: adlanna 
gönderilen nüshaları al ... caklardır. 

- (Tarama dergisi) nin türkçede 
osman]ıcaya indek!!!İ 9 ve IO'nraki fa
aiküllerde neşredilecektir. 9 uncu fa
~L-iil yakr.,da çıkacaktır. 
Türk D:i' kurıJlayının zabıtlan 

ISTANBU,-G (A.A.) - Türk dili 
tetk•k cemiyeti umumi katipliğinden: 

Birinci Türk dili kurultayının za • 
fntlan kitap halinde çıkmış ve kurul
tay azalarına gö.ıderilmiştir. Hariç • 
ten tedarik etmek isteyenler için de 
mahdut bir m'kdar satışa çıkanlmış
tır. Değeri Ankara ve lstanhulda yüz 
elli kuruştur. Diğer vilayetler için yir 
mi b"' kuruş poıta parası ilave edil
mi1tir. Satış merkezi lstanbulda Türk 
kitapçılık lim.tet tirketidir. 

Türk dili bulteni 
ISTANBUL, 6 (A.A.) - Türk di· 

li tetkik cemiyeti umumi kitipliğin • 
den: 

Cemiyetin düşüncelerini yaymak 
Üzere neşredilmekte olan (Türk di • 
li) atlı bültenin beşinci sayısı çıkmıt 
tır, bültenin her sayısıpın satıf fiatı 
30 kuruı on sayılık bir cildinin abone 
ai Üç rradır. Şirket yurdun her tara
fına bültenimizin dağıtma işini Üzeri .. 
ne almıştır. Bültene abone olmak is • 
teyenler ya doğrudan doğruya, Anka
rada T. D. T. C. merkezine yalıut la
tan~ulda .. Türk kitapçılık limitet tir • 
ketıne muracaat edebil'rler. Evvelce 
Ankarada Hakimiyeti Milliye matbaa 
smda yazılmış olan abonelerin bütün 
!ıa1d.'.ll".I ,,.hfuzdur. Bülten abonelere 
Devlet ~atbaaaı tarafından gönderil 
mektedır. Ellerine ı!eğmemİ§ oayılar 
bulunan aboneler herhangi sayılan 
al.m":dıklarını cemiyet merkezine bil
d rdıkleri takdirde koleksiyon nok • 
sanlan hemen tmamlanır. 
. ...Bültenin aatı~ ve sevk itlerine ait 

fıkayetler cemiyet umumi katipliği
ne yapıhr. 

Hava raporu 
~ıfır. derecei hararete ve deniz 

sevıyesıne indirilmiş barometre bu 
~hah aaat 7 de 756, 14 te 756 mi
l•metre. Hararet derecesi saat 7 de 
23,5, 14 te 24. Azami hararet de
recesi 26, asgari 19.5. 

Rüzgar yıldızdan esmi!ltir. Aza
mi sürati saniyed 13 metr~ye çık
mıttır. 

Dr. l H S A N S A M J 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına ka 1 

k ·ı· ~ pe teaır 1 ve taze aııdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. ıss 

4037 
gü~ içinde bir derece yukarı idare be. 
yetınc müracaat olunur. 

Madde ı4 - Asıl seçimde reylerini 
yoklama neticelerine uygun olarak ver· 
ın:iyeo Fırka menıupJarı, nizamnamemi ... 
zin 120 inci maddesinde yazılı seçim 
kayıtlarını tannnamıı sayılJr, buna göre 
ceza görürler. 

intihap yoklama talimatname.inin 
be§inci macfdesine aşaiıdaki fıkra ilave 
edilmiştir: (Bir derece yukarı ;dare he
yetleri kendilerine bağlı yerin-deki yok
lamaları ret.liii altında idare etmek üz. 
re mahalline ruz- sörülecek fablıla
n ırönclerelıilirler.) 

......... 

Telefon !a , ........ 
Romadan sord Kn° 

(B · · hı·ıed•) 26 { 
aşı ı ıncı sa .. .J ı 

l . -- · ~ ı.ı1ı1r 34 enn cereyan e1.tıgı V• ıi' ı 

solinin bir suikaste uğr~tdit· ~~~· 
ası kat'.iyyen doğru .~e~~.; '"101 

mz fasıst rüesadan UÇ ...,. 24(} 
mittir: Bu, gazetelerdB?° J' 39g' 
linde inf şar etmiştir. it jı ~0• 
lad!r· Te~if'.'t yapıldı 8

1 

dogru degıldır.,, . gı# 110 • 
Akşamüstü geç vakit Jİ ı 

ha.birimizi telefonla ar~ 
meseleyi kendisine sord 
dedi ki: 

- Bu tayia doğru de-~ 
- Tevkifat hakkında 

var mı? 

E .. k" . t _ı,:f - vet, uç ışı eVJV 
tir. Tevkif edilenler ar 

bık Dahiliye Nezareti 

M. Arpinati vardır. _ıı 

- T evkifabn sebebi ıı<"' 

- M. Musaol:ini ile 
bir noktainazar ihtilafı 
söyleniyor. 

- Bunun için tevkif 

- Meselenin fazla 

imkan yoktu ..• 

- M. Mussolini elye.-ı 
da mı? •Jf 

- Hayır. • • Riccione 
duğu tahm1n ediliyor ... 

* * • 
Bu telefon muhabera 

. . ·ı " ra vazıyetın tamamı e • 

ettiğini zannediyoruz. ~ 
leyh ltalya'da cereyan 
yet edilen hadiselerin 

dan gelen telgraftan gali' 
anla~ılmaktadır· 

SERMAYEO 
GRUPlJ 

Makineler siparişalı, inşaat 
tı ve takas muamelatını idat" 

İı1'_.; acenta anyor. Reierans 

mufassal tekliflerin "A. P. 1'· 

muzile zinleki adrese 
Ala Berlin W 35. 

B. O. Tapu batmemurlu' 
Boğaz içinde Y eniköyde f' . 

halle.inde Kasap sokağında ,# 
ni J 1 No. lu hanenin lst:inye 

yi §er'iyesinden 6 Şubat 258 
meuük Hüccet;le Andon ve t 
)arına müseccel iken vukuvel 

reseleri namına intikalen 

tesçiliyesi hasebile senetıiz 
ahki.mma tevfikan tahkikatı 

icra kılınacağından iıbu b""" 

tasarruf iddiasında bulunanı.t 

ıs gün zarfında vesıUkini 1i 
tapu müdüriyetinde Beyoğlıı -~ 
memuriyetine 934-3243 muaıP", 
le müracaatlan ilan olunur. (l 

Istanbul dördüncü icra 
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcıd 

ray çevrilmesine karar v.,..ilell 

70 lira kıymetinde bir baskiil ~ 
kı makinesi 12-8-934 tarihin• 

zar ı("unü saat onda M 
Büyük Yıldız ban önünde 

arltınna •uretile satılacağın.ıı-' 
lerin mezkur günde mahalJiJı.Je 
C>lk memuruna 9344103 dot'f') 

müracaatları ilin olunur. cı1" 

Bqinci icra dairesinden : d 

Bir alacaktan clolayi ha~' 
maaına karar verilen Brük.el 

marangoz fabrikası FmıdJı 
11-8·934 cumrteoi saat dok:=; 

gümrükte İ§kenbeci Malik • 

maralı mBrangoz fabrikasf11P 

tınna ile satılacaktır.Talip ,ti 
mü nrezkiırda hazır bu!uıunııl 
nur. (1700 

İstanbul Levazll11 · 
liği Satın Alma J(o.,ıJ 

Hanları 

İstanbul LevazJJfl j 
ğine bağlı kıt'at i~_iıı jj~ 
ton Lavamarin k~rı' e~ 
müteahhide verilebıl~ 
bi işbu miktar ayrı ~.'J ii~ 
lere verilebilmek iç•j 
ha ayrıldığından de 
Pazar günü saat 14 t 
zarfla alınacaktır. Şa ' 
sini göreceklerin bet 
taliplerin belli saat::; ~ 
tt-kJif:erini Tophan :z8) ( 
yona verrr;eleri. ( 1 

Çİıı 
la 
~ 
Q'\i 

~. 
~() 

leri 
çiıı 
tiıı 
~f 
ltıı 
lerj 



o ;-----~~:..:..:.:...:~~~~-------Ki 1 osu M·· k ·· ·· ) ~s una asa gunu 
·c iı,ooo 27 -8-934 Pazartesi 

::ı 50,000 27-8-934 Pazartesi 
öit· ~4 ,ooo 4-9-934 Salı 
· 2~,ooo 4-9-934 Salı 

39
3
,000 8-9-934 Cumartesi 

ıı' ,OOQ 8-9-934 Cumartesi 
gı O,ooo 15-9-934 Cumartesi 
.of ıı~,500 15-9-934 Cumartesi 
d~ ,OOQ 15-9-934 Cumartesi 

Acık Kapalı 
Sa.13 Açık 
Sa.13 Açık 
Sa.13 Açık 
Sa.15 Kapalı 
Sa.13 Kapalı 
Sa.15 Kapalı 
Sa.10,30 Kapalı 
Sa.13 Açık 
Sa.15 Açık 

Cinsi 
Bulgur 
Kuru fasulya 
Kok Kömürü 
Arpa 
Yulaf 
Kuru Ot 
Saman 
Pirinç 
Kriple maden 

kömürü. 
1 Darıcada Müstahkem mevki Ağır Topçu alayı ile, Dağ 

·ıl \' 0ı>çu alaylarının her ikisinin ihtiyaçları olan yukarda cins 
bİ' 1 e ıniktralariyle münakasa günl~:ri vazıh erzak Darıcada sa

tı~ <ı~nıa komisyonunca alınacaktır: Taliplerin şartnameleri
ı 1 ?0rnıek icin her giin ve münakasalarına İştirak edecek· 
ttın rnezkU.r. komisyona müracaatları. ( 4506) 

• • • 
h lzrnit ve Tuzladak kıt'at 
~Yvanatı içn 448,800 kilo 
~ ru Ot 28-8-934 salı günü 
caJtt 15 de kapalı zarfla alma
i . lır. Şartnamesini görmek 
~h~ her gün lzmitte ve Eski 
j: •rde Satınalma komisyon-
~rına . k . t' 1 tak ve mı.ina asasına ış ı-
S edeckJe,.in Eskişehirde 

<l.l(I\ L k . •• ta auna omısyonuna mu-
•JI 'taatları. (4499) 

• • • 
ç' l' op Koşum Hayvanatı i-
~ tn 300 adet hamut kapah 
tıarfla satın alınacaktır. Mü
~kasası 1-9-934 cumartesi 
1\11\ii saat 1 1 de Ankarada M. 
}' · Vekaleti satınalma komis
ı.0~Unca yapılacaktır. Talip-
<tın,. t .... k' ti ,,ar namesını gorme ı-

• 1\ Ve .. k • ki ~i , · nıuna asaya gırece e-
li( 0 el!i saatinden evvel tek-
i llıektunlarmı mezkilr sa
tı\ l -1 ~ rna komisyonuna verme-
erı. (4502) 

* * * tıı• Lüleburgaz Satınalma ko-
h 18:i'onunca 22,400 kilo Sa
}' Un kapalı zarf ile münakasa
~ çıkarılmıştır. ihalesi 29 A-

&tos 934 çarşamba günü 
'~at 16,30 dadır. Şartname
}'.ı RÖrmek ve almak isteyenle
~laın komisyona müracaatları. 1. 

n olunur. (4500) 
• • • 

lüleburgazdaki kıt'at ihti
l>ıı.cı İçin 100 000 kilo Sığır 
eti k l f' l' 1 ·· ~ apa ı zar uıu ıy e ınuna-
~9 saya çıkarılmıştır. ihale 

15
·8.934 çarşamba giinü saat 

\' dedir. Şartnameyi görmek 
te alrna.k isteyenlerin Lülebur 
'il il.zda Satın alma komisyonu-

(~5lllüracaatları ilan olunur. 
't oı > · 

• • • 
tı' Çorludaki Askeri Hastane
s'.~ ihtiyacı olan 18,000 kilo 
~ıt açık münakasaya konul· 
ı\ ~!lur. Münakasa günü 28 
l~llı.tos 934 salı giinü saat 
~ t~tlir. Taliolerin evsaf ve 
~e"aıti görmek üzere her gün 
~l~i.i~akasaya iştirak. için de 
l'İ}'l ı ~ı.ın ve saatte temınatla
~<ı e birlikte Çorludaki konıis 

lla müracaatları. ( 4504) ,,. ,,. ,, 
11 Çorludaki Askeri Hastaha· 
~:~İtı ihtiyacı olan 9000 kilo 
ııll~rt açık münakasaya ko
~ ~ştur. Münakasa günü 
'a. A~ıstos 934 salı günü 
,i\;t 16 dadır. Taliplerin ev· 
~e \te Şeraiti öğrenmek üzere 
t~I~ ~~n ve münakasaya işti
le; 1 <;ın de belli gün ve saat
l1ıt1 ck~inatlariyle birlikte Çoı·
lıı.r <'\ ı komisyona müracaat-

ı. (4505) 
••• 

muştur .. Şartnameleri gör
mek isteyenlerin her gün öğ
leden sonra ve münakasayu 
istirak edeceklerin 12-8-934 
pazar giinü saat 10,5 da temi· 
natlarile birlikte M. M. Ve. 
Sa. Al. Ko na müracaatları 

Kilo 
70,000 

100,000 

140,000 . 

(3996) 4674 . .. . . 
Kirazlıda bulu

nan kıt'at İçin 
Ezine ve Geylik

lide bulunan kı
t'at için 

Bayramıç ve Ay· 
vacıkta bulunan 
kıt'at için 

310,000 Yekiln. 
Fırka kıt' atının ihtiyacı o

lan yukarda miktarı ve teslim 
mevkileri yazılı 310,000 kilo 
Sığır Eti kapalı zarf usulile 
11-8-934 cumartesi günü saat 
16 da ayrı ayrı ihale edilece
ğinden talip olanların muay
yen vaktinde Bayramiçte bu 
lunan Fırka Satınalma Komis 
yonuna müracaat etmeleri. 

(6) ( 4022) •1677 
• • • 

Eskişehir Hava kuvvetleri 
parkında mevcut 42 ton Mar
silya yağın 22-8-934 çarşam
ba giinü ıaat 15 de kapalı 
müzayedesi yapdacaktır. Nü
rnuneyi ~örmek ve evsafı hak 
kında malfunat almak üzere 
Eskişehirde Askeri Satınalma 
Ankarada Vekalet lstanbulda 
Satmalma komisyonuna mü
racaat ederek taliplerin belli 
gün ve saatinden evvel tek
lif mektuplarını mezkilr ko
misyonlara vermeleri. (19) 

(4242) (4734) 

Deniz yolları 
İŞLETMESi 

Acenteleri : Kuaköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

1m--•Han. Tel 22740 ~--ıı!i! 

Trabzon yolu 
VAT AN vapuru 7 Ağustos 
SALI 20 de Galata rıhtımından 
kalkacak. G!di~te Zonguldak, 
İnebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, 
Gireıon, Vakfıkebir, Trabzon, 
Rize'ye. Dönüfte bunlara ilave
ten Sürmene Ordu'ya uğraya
caktır. ( 4439) 4862 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 8 Ağus
tGı ÇARŞAMBA ı 9 da Sir
kci rıhhmından kalkacaktır. 1 

(4512) 

iHTiRA fLANI 
"Tayyare bombalanna fitil " hakkında 

i,tihsal olunan 2 Ha.ziran 1929 tarih 

ve 795 numaralı ihtra bera!I bu kere 

mevkii fiile konmak üzre ahere devrii 

ferağ veya icar edileceğinden talip o

lanların Galatada, Çinili Rıhtun hanın
da, Robert F erriye müracaatları ilin 
olunur. (1699) 

~,~av'.'- kıtaatı ihtiyacı ıçın 
tj~ Şehır Tayyare Alayında 
lt ·~il.det su deposu İnşası kapa
tııı.ı 11.tfla münakasaya konul
"ıe~t~r. Şartnamelerini gör-
1...ı ısteyenlerin her gün öğ-
i;."tı'er~ sonra ve münakasaya Devredilecek ihtira beratı 

ak .. ldrokarbon ,. n[:'farının tahvillerine 
tQ.... ed_eceklerin 11-8-934 "•a t ait i•l~hal " bak>tnıd.ılri ilıiira için lkti· 
l~ttı· r esı günü saat 10,5 da v. slllatlarile birlikte M. M. sat v d<iı.leti celilesinden İ•tihsal edilmil 
\ A olan 27 Eylul 1932 tarih ve 1586 nu"-ah 
~ı a. 1. Ko. Rs. müracaat ihtira beratının it.uva ettiği hukuk bu 

· (4) (3995) kcıc ba~kasına devir >«)ahut icara ve· 

4673 rilcceği teklif edil.rıekte olmakla bu bu-

~ liav kıt • " •.h . . . susta fazla malumat edinmek isteyen ıe· 
tk a aatı 1 tıyacı ıçın vatın lstnnbul'da, Bahçekapuda Ta; 

~lşehir Hava Mektebinde hamnda 43-48 numaralı idarehaneye 

~lıari bir dershane İnşası ka- müra«uı~ eylemeleri ilin olunur. (15701 
~arfla münakasaya konul- 4726 

MiLLiYET SALI 7 AGUSTOS 1934 

lı __ ......;l~S~T~A~N=B=U=L...;;8E~L~E~D~l~Y~E~S~l~l-L~A-N_LA_R_I __ ~ı 
Konservatuvar binası ve 16 mart 
Şehitleri abidesi için müsabaka 
lstanbul'da Şehzadebaşında ve şartnamesi

ne merbut haritada gösterilen saha dahilinde 
bir konservatuvar tiyatro salonu ile 16 Mart 
.şehitleri abidesi ve meydanının tanzimi pro• 
jeleri için bir müsabaka açılmıştır. Müsabaka 
müddeti Teşrinisaninin yirmi beşinci Pazar 
gününe kadardır. Bina için yapılacak resim
lerden birinciye 2500 ikinciye 1000 üçüncüye 
750 lira, abide için birinciye 1000 ikinciye 500 
üçüncüye 200 lira verilecek ve bundan batka 
üç proje iki yüz ellişer lira bedelle satın alı· 
nacaktır. Müsabakayi1 girmek isteyenler şart· 
name almak için her gün Belediye Levazım 
Müdürlühüne müracaat etmelidirler. (5410) 

Şehrin sükilnetini ihlal edecek mahiyette gürültü yapmak 
lığın yasak edildiğine dair Daimi Encümence ittihaz olunan 
4 maddelik Belediye tenbihi aynen aşağıya yazılmıştır· Bu 
tenbih hilafında hareket edenlerin crz~landırılaca~rı alakadar 
lara !lan olunur. .. .. . 

Madde 1 - Vapurlardan nıaada motörlü ve motorsuz bı
lumum deniz ve kara vesaiti nakliyesinde ve Tramvaylarda 
kaza ihtimali melhuz olan yerler haricinde müşteri cel~etmek 
ve sair ne maksatla olursa olsun korne, düdük ve saır seda 
cıkaran cihazları çalmak ve ôttürmek memnudur. 
· Madde 2 - Hususi ve kiralık bilumum denz motörlerin
de kara motörlerinde olduğu gibi faal birer Müskit aleti 
b~lunacaktır. Mezkur vesait sahipleri iş bu maddenin ila
nından itibaren nihayet bir ay zarfında müskit cihazlarını 
yapmağa mecburdurlar. 

Madde 3 - Sütcü, Ekmekci ve dondurmacılardan maada 
gıda maddelerini satan seyyar esnaf müstesna olmak üzere 
diğer bilumum ayak satıcıların.,. her nerede ve her ne vakit 
olursa olsun bağırmaları yasaktır. Gıda maddelerini satan 
seyyar esnafın da ancak sabahları saat sekizden itibaren ak
şamları saat yirmiye kadar ve yalnız sattıkları şeyleri bil
direcek kelimelerle ve bağırma derecesinde olmayan bir sesle 
satışta bulunmaları caizdir. 

Pazar yerlerindeki esnaf ile dükkancıların bağırarak sa
tış yapmaları veya müşteriye çağırmaları yasaktır. 

Madde 4- Bundan sonra seyrüsefere cıkarılacak bi
lumum vayb ve yaysız binek ve yük arabalar~ tekerlek 
ı~ri lastikli olacaktıs. Halen mevcut olanlar ilan tarihinden 
itibaren bir sene için de tekerleklerine lastik takmağa mecbur 
clurlar. Araba tekerliği imal ve tamir edenlerin lastiksiz te
kerlek İmal ve tamir etmeleri yasaktır. (4509) 

' 

EVKAF MODIRIYETl iLANLARI 1 
------~-..... 

223 kalem Eczayı Tıbbiye 
Gureba hastanesine 934 senei maliyesi zarfında lü

zumu olan yukarıda yazılı 223 kalem eczayı tıbbiye kapalı 
zarf usulile münakasaya konmuştur. Talip olanlar şeraiti 
anlamak üzere her gÜn Levazım idaresine ve ihale günü olan 
Ağustosun sekizinci çarşamba günü saat on beşte teminatı 
muvakkat akçesi olarak yediyüz kırk sekiz lira e!li kuruşu 
alelusul vezneye teslim ederek idare Encümenine müracaat
ları. (3922) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Mütercim. aranıyor 
Almanca ve İngilizce tek<!llüm ve tercümeye bihakkin 

vakıf bir Türk memura ihtiyaç vardır. Taliplerin şeraiti öğ
renmek üzere 1 O Ağustos 934 tarihine kadar ldarei Merke
ziye Memurin Şubesine müracaatları. ( 4437) 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
içilecek su nakliyatına yeniden muhim nisbctlerde ve 

7-8-934 tarihinden başlamak üzre tenzilat yapılmıştır. 
Yeni tarife ile Haydarpa~ a ve lzmitten Eskişehir ve An

karaya nakledilecek sulardan aşağıdaki Ücretler alınacaktır. 
lzmitten Haydarpaşadan 

Asgari elli kilo- Asgari on tonAsgari elli kilo Asgari on ton 
gram veya bu sık- veya sıklet gram veya bu sık veya bu sık
let üzerinden üc- üzerinden let üzerinden iic- let üzerinden 
ret tediye edil- ücret tediye ret tediye edil- ücret tediye 
ınek şartile edilmek şar- mek şartile edilmek şartile 

Ton başına 
kuruş 

tile 
Ton başına 
kuruş 

Ton başına 
kuruş 

Ton başına 
kuruş 

521 410 700 543 Eskişehire 
979 736 1077 808 Anakaraya 

Fazla tafsilat için istasiyonlara müracaat edilmelidir. 
(4396) ' 1 4814 

Gayrimübadiller Takdiri Kıymet 
Komisyonundan: 

8 Ağustos 934 çarşamba 1472 No.dan 1508 No.ya kadar 
9 ,, Perşembe 1509 ,, ,, 1537 ,, 11 ,, 

Karar numaraları yukarıda yazılı gayrimübadillerin yüz 
de 25 hesabiyle bonolarıru alınak Üzere hizalarında gösteri
len günlerde Komisyona müracaat etmeleri. ( 4511) 

7 

Bur a Ziraat Mektebi Talebe 
Kayıt ve Kabul şartları 

Bursa Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
1 -· Mektebe bu Sene Leyli ve Meccani on beş talebe alı

naca klır. 

Girmek için kabul şartları: 
A - - Türkiyetebasından ve hüsnühal eshabından olmak, 
B- Orta mektebi bitirmiş çifçi veya arazi sahibi evladı 

olr.1ak, 
C - Yaşı On dokuzu geçmemiş olmak, 
D - Hastalıktan salim ve Ziraat işlerini ifaya bedenen 

muktedir olmak, 
E - T ahııil esnasında mek tehi bila mazeret terk etmemek 

ve terk ettiği takdirde kendisine yi\pılmış olan bUumum ma
sarifi ödeyeceğine dair noterden ınusaddak "Mektepten alı
nacak numunesi veçhile " kefaletname vermek, 

F -·Talip mıktarı muayyen adedi geçtiği takdirde ya
pılaca kmusabaka imtihanını kazanmaktır. 

2 - Mektep Teşrini evve1 baı.ıında açılacağından talip
lerin nihayet Eylülün Onuncl1 ~;ününe kadar yukarda yazılı 
evsafı haiz olduklarını bildiı-en vesikalarla birlikte bir istida 
ile n1ektep müdürlüğüne müracaat etmeleri. (4484) 

Ankara: Müstakil Jandara 
Taburu Kumandanlığından: 

Taburun bir senelik erzak ihtiyacı için aşağıda cins 
ve miktarı yazılı 23 kalem erzak kapalı zarf usuliyle satın a
lınacak ve kaoalı zarf münakasası 27 -8-934 pazartesi günü 
saat 15 te yapılacaktır. Talipler şeraiti anlamak üzere her 
gün münakasaya iştirak için mezkilr günün muayyen saatin 
de Ankarada müstakil Tabur lcumandanlık karargahına mu
racaatları. ( 4487) 

Erzakın mıktarı 
Kilo Kilo 

Azami Asgari 
110,000 100,000 

1,000 700 
11,000 10,000 

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

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

10,000 8,000 
8,000 6,500 

600 400 
2,500 2,400 
1,700 1,500 

300 150 
13,000 12,000 
9,000 7,000 
9,000 7,000 

150 100 
28 25 

1,100· 1,000 

Cinsı 

Ekmek 
Zeytin yağı 
Sığır Eti 
Bulgur 
Pirinç 
Sade yağı 
Tuz 
Soğan 
Sabun 
Odun 
Nohut 

. Kuru Fasulya 
Patates 
Mercimek 
Toz Şeker 
Syah Kuru Uzüm 
Tarhana 
Arpa 
Un 
Saman 
Hayvan Tuzu 
Çay 
Gaz 

• • 
lstanbul 4 üncü icra 

Memurluğundan: 
Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli olup yemiıı 

li üç ehlivukuf tarafından taınamına (13060) lira kıymet 
takdir edilen Kadıköyünde Tuğlacı başı M. Kahya sokak eski 
1,3 yeni 37,37 No. lı hanenin tam~mı açık arttırmaya vaze
dilmiş olduğundan 12-9-934 tuihine müsadif çarşamba gü
nü saat 14 ten 16 ya kadar dairede hirinci arttırması icra edi 
lccektir. Arttırma bedeli kıymeti muhamminenin yüzde 75 
ni bulduğu takdirde müşterisi iizt>rinde bırakılacaktır. Ak
si takdirde en son arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma 15 gÜn müddetle tecdit edilerek 27-9-934 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar keza daire
mizde yapılacak ikinci açık ar trrn1asında arttırma bedeli kıy 
meti muhamminenin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde satış 
2280 No. lı kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış 
p'.."sindir arttırmaya iştrak etmek isleyenlerin kıymeti muham 
mi;ı.enin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey akçası veya Milli bir Ban
k:ının teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hak
ları Tapu sicilli ile sabit olmıyan İpotekli alacaklarda diğer a
lakada~anın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair ob.n iddialarını evrakı müsbite
ri ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfın
da birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları Tapu sicilli ile sabit olmryanlar sahş bedelinin paylaş 
n1asından haric kalırlar müter:ıkiw vergi, tenviriye, tanzifiye 
den mütevellit Belediye rüsumu medyuna aittir. naha fazla 
ınalilmat almak isteyenler 20-8-934 tarihinden itibaren her
kN.in görebilmesi için dairede açık bulundurulacak arttır
rrıa sartnamesi ile 934-1087 No. lı dosyaya müracaatla mez 
kur -doı;yada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. 

(4490) 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünden 
Zabita memurları için imali kapalı zarf usulile münaka

saya çıkarılan 2042 adet yazlık ceketlerin yevmi ihalesi olan 
6-8-934 tarihinde beherine teklif edilen 289 kuruş fiat had 
di layik görülmediğinden keyfiyetin pazarlıkla intacına ka
rar verilmiştir. Tenzilatla ve pazarlıkla itasına talip olan
ların 8-8-934 tarihine müsadif carşamba günü saat 15 te Vi
layet Muhasebecilik Dairesin tlc müteşekkil Komisyona mu
ra!"aatları ilan olunur. ( 4513) 
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'-\ -- '-- "Frigidaire" de iki gün kallnıstır. 
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Bir lokantanın şohretini. memnun edilmiş 

mOsterller yapar. 

/ 

IJ 
işte bunun içindirki,"Frigidaire'in 
otelciler ve lokantacılar nezdJn· 
de büyük itibarı vardır. 

FRIG DAiRE 
, OTOMATiK SOÖUTMA TERTIBATI 

BOURLA BiRADERLER ve şar 

t644 

.. -- Dr. Nuri Fehmi 

Göz Hekimi 
Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2-6ya kadar. Telefon '23212 ._ _______ 4639 

lstanbul 5 inci icra memurluğundan: 

Oamanbeyde Murat bey apartmaıımın 

J numaralı dairesinde mükim iken hali 

hazır ikametgahı ....Jiim olmayan Naci 

Beye Harikte yanan dairemizin 

932-2226 numaralı dosyasile Furtun za

de Murat Beye borcunuz olan 360 lira 

hakkında harikten mukaddem yapılan ta· 

kip talebile iktisabı kat'iyet eden borç

tan dolayı mahpusun paraya çevrilmesi 

bakkmdaki karar ve itanlar celp ve yeni

den dosya kütBt edilmiş ve merci maka

mınca da icra i.f\ia kanununun 103 cü 

maddesine kıyasen bilihbar icranın de-

vamına karar verilmittir. lhbarat icrası 

için namına yazılan muhtırada ikmeta

gahınızın meçhuliyeti mubaşir tarafın

dan verilen ıerhle iade edilen ve zabi

taca yapılım tahkikatta hadiseyi müey

yit bulumnalda tebliğin ilanen ifasına ka

rar Yerihnittir· Tarihi ilandan itibaren 

15 gün içinde bu it hekkında vaki iti

razatm dairemizin 934-92 numaralı dos

yuına bildirmeniz akıi halde icranın de

nm edeceği tarafınıza tebliği zaruri muh 

tira hükmüne kaim olmak ij.zre ilan olu
nur. ' , (1665) 

' 4827 

DOKTOR ARANIYOR 
Malatya ciheti intaatımızda bir dok-

tora ihtiyacimiz vardır. Maaş 225 lira· 

dır. Talip olanlaruı Karaköy palasta 

Sıvaı-Erzerum ve Malatya iltisaki hat

ları ln...-t mütealılıitliğine müracaatı. 
(1690) 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik 11e matb11acılık T. A. Ş. 
------------------------------------------------:-------~~------------------~~--------------=-

•• 
Uıküdar K'z San'at Mektebi 

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

müzayede ve münakasaya konulmuştur. 
2 -- 18 Ağustos 934 tarih ine müu.dif cumartesi gunu 

saat 14,5 ta ihale yapdacaktı r. Şartnameyi görmelijaüzere pa
zartesi, perşembe giinleri mektebe ve münakan.ya iTtirak i
çin tayin edilen gün ve saatte Fındıklıda Yüksek Mektepler 
muhasebesinde müteşekkil komisyona müracaatları. 

(4371) ,t8()s 

Gümrük Muhafazı Umum 
Kumandanlığı lstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

i - Gümrük Muhafaza te şkilitı için 1290 metre boz ka • 
putluk kumaş açık eksiltmeye konulmuştur. · ·, , 

2 - Eksiltme 18-8-1934 Cumartesi günü n.at on dörtte· 
dir. 

3 __ Tasdikli şartnamesi b er gÜn komisyondan alınabilir 
ve nüınunesi de görülebilir. ı 

4- lsteklilerin yüzde yedi buçuk teminat olan (233) li
ralık vezne makbuzu veyi\ banka mektubile belli zamanda ko-
misyona gelmeleri. (4187) 4701 

lıtanbul Beledlyeıi Sular 
idaresinden: 

1 -- Kağıthanedeki terşili havuzları için 3,900 metro 
mik'abı Küçük çekmece kumu satın alınması kapalı zarf. 
la eksiltmeye Lonmuştur. 

2 --· EksiLmeye girmek isteyenler Taksim' de Sıra.ser· 
vilerdeki idare ·;.reznesine müracaatla birer lira verip şartna· 
nıeyi alabilirlirler. 

3 ·- Teklif zarflarının nihayet 15-8-1934 çarşamba gÜ 
nü saat on dörde kadar Müdürlüğe verilmiş olması lazımdır. 
Bu saatten sonra teklif kabul edilmez. (4458) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünd"n: 

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

(4318) 4769 

Şişmanlığa mani oıur 

Şişmanlık yalnız çirkinılk ol

<nayıp, hakiki bir hastalıktır. 

Şişmanlar herdalm yaptıkları mecburi 

bir çok hareketleri esnasında nulı
külata maruz kaltrlar. Şişmanlıi•" 
JZalesl lcln çare u R O O O NA L 

lcullanmaktır. 

Bundan başka 

Mafsal Rumatizmas• 
Adali Rumatizmaıar 
Tesalübü şerayiF' 
Elemi asabi 
Kum hastalı~• 
sırf . UROOONA~ 

istimalile sureti 
kat'iyyede iyileştr. 

. . 
lttablissoments ı..ttAYELAIN, 21 80ytik Milkilıl, 2 ol 2 bis, Ruı do VılınclınnH, PARIS. -- -- -

SATIE 
tarafından V E RE S İ Y E satılan 

Elektn1' clhulan 1ayealnde 

SA YFIYEDE RAHAT 
Yedi ııabt yeri: 

44900 Metre Han Beyoğlu , Tolefen 
cumhuriyet meydanı Taksım il 

40918 
Necati Bey caddesi Salı pazarı ,, 43439 
Elektrik Evi Beyazıt ,, 24377 
Muvakkithane cad. No 83 Kadıköy lJ 

60790 
Şirketi Hayriye iskelesi OskUdar " 

60312 
55128 23 Nisan caddesi No ~ 9 Buyukada, . " 

(4659) 
,• 1 • 

:::::;;" 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğündenı .. 

1 
___..,..- 1-- Mektep Tali ve Yüksek olmak üzere beş senedlt• 

Leyli ve meccanidir. Gayesi Tüccar gemilerine Kaptan -1e 
Makinist yetiştirmektir. 

2 -- Mektebin yalnız Tali birinci sınıfına talebe ~ 
ve bunların da ortamektep mezunu ve on sekiz yaşından J>il• 

yük olmamalan meşruttur. 
3 - Kayıt muamelesi içi n cumartesi, pazartesi ve çııt• 

tamba günleri müracaat edilmelidir. ıı1' 
4 - Taliplerin mektep Müdüriyetine hitaben yazac 

ları istid'anamelerine hüviyet cüzdanlarını, aşı kiğıtla4 
mektep şahadetname veya tasdilmamelerini ve polisce JJ]U_. e 
dak hüsnühal ilmühaberini ve velilerinin muvazzab adres 1 

tatbik imzalarını ve d5rt adet vesikalık fotoğraflarıJJ1 tl 
raptetmeleri liznndır. .. e 

5 -- Kayıt muamelesi 16 Eylül 1934 pazar giiniil' 
kadardır. Taliplerin muayenei sıhhiye İçin yevmi mez~! 
müsadif pazar günü saat dokuzda bizzat mektepte bul"' 
malan 18.zımdır. (3858) , • 4668 ./ 

Trabzon Belediye Encümeninde"' 
1677 lira 89 kuruş bedeli keşifli Gazi Paşa caddesi ı~: 

ğım İnşaatı kapalı zarf usuliy le ve yirmi gün müddetle ırı" 
nakasaya konulmuştur. Fenni ehliyeti haiz taliplerin 12 ~~ 
ğustos 934 tarihine müsadif pazar günü saat 14 de Beled1>' 
Encümenine müracaatları ilan olunur. (4279) 4~ 

lstanbal Belediyeıl Sular 
idaresinden: 

1 Kağıthanedeki terşih havuzları için 6,600 ınetr~ 
ınik'abı Sultan Çiftliği kumu satm alınması kapa 
zarfla eksiltmeğe konmuştur. • 

2 Eksiltmeye girmek isteyenler Taksim'de Sırasef'?' 
lerdeki idare veznesine müracaatla birer lira -1erıP 

şartnameyi alabilirler. .. ii 
3 T .-ıklif zarflarının nihayet 15-8-934 çarşamba ~ oıİ 

" aaat on dörde kadar Müdürlüğe verilmiş olması l~ 
dır. Bu saatten sonra teklif k::ıbul edilmez. (445!sss 


