
San•yi planının tatbikatı: ye
niden memleketin muhtelif 
yerlerinde kurulacak fabrika
ların yerleri teıbit edildi. 

lngiltere F ransanın mıntakavi 
misaklar aktine dair siyaseti
ni tasvip ediyor. M. Barthou 
Romaya da gidecek. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

FlA Ti 5 KURUŞTUR. 

Maarif Vekaleti 
'AN KARA 1 O T emmaz 

H~met Bey, kendisinden pek 
çok hızınetler beklendiği bir 11ra
da. Maarif Vekaletinden aynldı. 
Mılli mücadelenin baıındanberi 
wrtuluı davasında, ihtilal ve in
~lapta kendisine düten vazifeyi 
lıyakatle ifa eden Hikmet Be · 
vekaletten Wıl-ifaunı teessür! .:m_ 
§~!arız. Filhakika yarı reami e t;:,_ 
l1gde bu istifanın tarihi tetebbü
lerl~ meıgul olmak m.kııadile 
v~ı olduğu kaydedilmd<te ise de 
bıze kalırsa bu hadisede diğer ba-' 
zı sebepler aramak lizrmdır 

!"lep biliyoruz ki Hilanet Be 
vekalet koltuğuna oturduğu .. y 
d~?beri geçen ıekiz aylık kıs:bı;.; 
muddet zarfında maarif b t 
~ızı. alakadar eden hemen b~~ 
~~d~r ele a!ın1t. bulunuyordu. Bu 
Hiknı genıı ~r çalııma tarzı ile 

et Beyın ne kadar zamanda 
o~taya ~ü~bet eser çrkaraca "i he-
nuz kestırılemedi.o; b' dg b 
Su • 'd .,. ır sıra a u-

sı t areler b"t 1 . . . ' 
çıtla. Ve fırk u çe erı l§t ortaya 
• a grupunda kararla
~an esaslar Millet M 1 .. _ _ı .. 
rü .. J ec ısıD<le go
es!u erek kanuniyet kesbetti. Bu 

. slar arasında Maarif V elı:aleti
nı Yakından 1'kad 
dı B'lh a a ar edenleri var-
hi~ıe~eriassa ~uallinı mektepleri 
telif · Maanf Ydciletinin muh-

·tcraatında · ..., . . 
Para idi. H lbuk;unat ettiğı bır 
buçuk mil a . •on kvarla üç 
ai idareıeJn°}, lirayı bulan bınu
lu vilay ti . u bol'Çlarmdan, borç
bo e .enn 1934 bütçelerine 
.. rçları nılbetinde tevzi edilmek 
uzere yalnız yüz bin " k 1 
ınaaı ıu til . nra onu -
di!ıniı oldu e J.:"Ye ~alanı affe
da · •. cak biraz yukarı
) l§aret edıldiği ~hil vi)• t-
~r u~teaiııde .kalan bu e;md:~n 
k 

uallıın mekteple . b. le . ba ay k n ıssen -
f ası artılık tutul--'- b · _ an 111 .. ouaı< azı ır 

edil .uesseselerinin iıııaatı derpiı 
ti iDi§ ve bazı acil ve mühim Jh. 
Yaçlarnı bu para ile t · · dü' .. 

niHın.. h emvn §ti
,_ uş, atta kararlatnııttı Hik-
... et Be · • dilen Ym iıtifasma aebep adde-
ka bu mesele üzerinde ise Fır· 
lı: Ve Meclisçe batl<a türlü hare
! e~ edilemezdi. Zin. hususi idareh:? bugünkü vaziyetleri müvace
d ~.de bu paranın onl.r tarafuı-

an ödenmesi imkinsızdı. 
le . Buıusi idareleı1ıı 1934 bü~ 
h .~•ilde mümkün mertebe teTazü
.. u teınin · · b ohnak .. ıçın u .eneye mahsus 
·' uzere müstacel tedbirlerin 
oaıtnmau 
evveJeoıj d mevzuu bahsohırken, 
hir "'"- r e bunları bol'!< ııibi 

,..,.ten ı...~-ak 1· ı· Yordu V ~\&J"UU'Dl azım ıre ı-
reyled.i" e 1933 senesinin dev
ler altı::d borç.ıar ve mükelleiiyet
Yacak k dan kolaylıkla kallatmı-
d • ._ a ar ag"-.l B·· ... _ı • • 

ı 1<JaımJ uuı. u.!r"'enn a· 
ltuk ed' arından 1933 te tabak-
iicretle~ te ~nmiyen maat ve 
'Ye gene t { kkunu 597,387 liraya, 
Yen idare a a uk edip te ödemni-
787 "'"" . masraflannm yekUnu 

•""O llraya 
tepter· ·ı • sanat ve yatı ınek-
lcaıı h' 1 

e !aYYare ve Merirez Ban-
ı, ıssesr tut d 
uraya hal'" 1 an a 1,486,421 
batka 

1!' bo uyordu. Bundan 
aym " !er' lcıınnJarında üt~~.. ın fe'Vlcalide 

İit:i la gorulen masraflar 
1.• •ımdır · Bunlard L' ,_ "'Zineti .... 1 an oır ... ımı 
Ilı' bo goru mu, ve tahakkuk el-

if l'Çlar di" • d 
rapted'l . ' gerı e mukav-eleye 

ı ın1, ve fakat h .. hl illeti g" ··ı . enuz z-
dir. Bi~:ı ~ınıı ınecburiyetler -
lira di - . sım YekUnu 2,084,096 
ta idi gBeııh2,641,896 lira tutmak-

'!• · u esaba g" _.1• • 
~ ayetin 1933 °!'e. • cuı yedı 
llıeleri l' s~sı tçınde öde
rel< 193:z:::~lırken ödeyemiye
masraf 7,597,;;;:e1.devreyle~kleri makta idi. 6 205 s:~a balıg ol -
YelcUn tutan' N fi lira gibi bir 
ltaletlerine öde~ ~1.Maarif Ve-
• 1 1 • St a:rıtn \ ,,o para an hıaaelen bak ge en 
lııuallim mekteple . h' ayası ile le n ıaaele . h 
~Yası da birinci kısım bo~1 b ~

::!n~ idi. Bu altı milyon k ·· • a~-
>ll'lnci .__ bo uaur ı-
h &1sım n:un daha da ka 
vıİı:ınak ihtimali vardı. Zira baz; 
lıı ay~ler henüz bir kısım hesap
,.~ ~gon1 derıniı değillerdi. Bu me-

uua stanhul ise L --- •• h' h •ap . , UCIJUZ ıç e-
he; vernıedığinden bu vilayeti 
ti. rç miktarı tesbit editenıemi; 

t Bütün bu teferrüata .giritmek
verı. maksadımız hususi idareler 
.;:ı:ıyetlerinin arzettiği hakiki 
c·~1·:ı:arayi tebarüz ettirmektir. 
d Uınhuriyet hükumeti onlara yar
a: l'ıll elini uzatmak emelile fırka 
~~unun ve Büyük Meclisin, isa-

lı ıtara. larını alırken, Hikmet 
Mecdi SADRETTIN 

rn .... "'..., . Ci inci sahifede) 
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Gazi Hz. 
Anadolu klübünde ve 
şehir lokantasında 
ANKARA, 11 (Milliyet) -

Reiaicümhur H:r.. dün akfam ri
yaset buyurdukları icra Vekil
leri heyeti içtimaınJıan sonra 
yanlannda ismet Paşa, Mah
mut Celal, Saraçoğlu Şükrü, 
Tevfik Rüştü Beyler olduğu hal
de Anadolu klübünii ve Şehir 
lokantasını te,ril buyuı'lnuflar -
dır. 

M. Barthou Parise döndü . ---·----..;..------------------------..... 
~ng~~tere mıntika misakları 

1 siyasetini tasvip ediyor 
lngilizler Sovyetler ittihadının Milletler ce
miyetine girmesine muhalefet etmiyeceklar 

Mösyö Barthou Romaya 
gidecek 

------------------~~------- M. Dollfus te yakında ko
mayı ziyaret edecek \ 

• 
Vekil Bey nhtunda polis kıt'asını selamlıyor 

T rakyada tahkikat bitti 
Dahiliye Vekili geldi ve 

Ankaraya gitti 
Vekil Beyle birlikte müfettişler de 

Ankaraya döndü 

Kırklareli Emni
yet müdürü Ve-
kalet emrinde .. 
20 aile daha yurtlarına 

döndüler 
,Trakyada Jrierini terbderelı: Iatan

bula ııebneğe mecbur edildikleri iddia e
dilen Museviler meaeleaini mahallinde 
tetkik elinek üzere Tnkyaya ııİtmİf o
lan Dahiliye •ekili Şükrü Kaya 8. Trak• 
yadan Çanakkaleye ııeçmiı, ve dün ..,. 
bah (ÇeneldraleJ mile refakatinde 

(Devamı S inci sahifede) Vekil Bey vcıpanlan çıkcyor 

M. Bitlerin beyanatı 
............................................... 

' 'Almanya hükômetinde 
değişmiş bir şey yoktur" 

Hükômet ne sağa, ne 
sola teveccüh edecek, 
hath hareketini dos
doğru takip edecektir 

PARIS, 11. A.A. - Nnyork ffe. 
rald'm Paria nuaban, M. Bitlerin A· 
meribcla Deo Noveo'de profesör olan 
M. P---1a yapomf olduğu mülibb 
netretmektedir. Bu mülakat, 30 Hıızirat 
hi.diselerind.., sonra batvekilin YllPIDIJ 
olduğu ilk müliıkatbr. 

M. Hitler, Almanya nüfusunun kesa
fetinden dolayı her hadisenin, bütün 
memlekette muazzam bir akis uyandır• 
chğım bydebnittir. Halbuki, mesela, 
San Framisco •eya NevyoN'ta olan 
kanlı hadiaeleT, Amerikanın diğer taraf· 
larmı heyecana dütüdmiyebilir. 

Alman bll§vekili demiıtir ki : 
- Son aylar içinde aaflamruz arasm-

(Devanu 5 inci sahifede) 

•• 

r r-ır~,. 
' / . 

M. Hitler 

Universitede yeni deği-
şiklikler olacak mı? 

Tahir Bey izahat veriyor 
Yeni rektör pazar günü işe başlıyacak 

yeni istifalar var mı ? 

Hukuk fakültesi dekam Tahir 8. 

Sabık Universite rektörü Dr. Neıet 
Ömer •Bey .!ün sabah Ankaradan tehri 
mize ııelmiıllr. Neıet Omer Bey cumar 
te.i gününe kadar rektör vekilliği yapa
cakbr. Yeni Univenite rektörü Cemil 
Bey cumartesi günü ıehrimize ııelecek
tir. 

Dün öğleden ıonra, fakülte dekanla
n Ne§'Ct OmeT Beyin riyasetinde bir İ9-
tima yapm11lardır, içtima ııeç vakte ka 
~ devam ebnittir, 

Neıet Omer Bey dün kendiaile gör;q- ' 
ıırı.ek isteyen gazetecilere yalnız: 

- Söyliyecek biç bir ıey yok. hlUa
mın sebebi Ankarada iken eöyJemiıtim. 
Dekanlar arasındaki tebeddülata dair 
bir ıey bilmiyorum.,. demİ§tİr. 

Fakülte dekanları arasında bazı cle
ğiıiklik olacağına dair henüz Universi
tede reırni bi nnalümat yoktur. Hukuk 

(Devanu 5 inci sahifede) 

Sinemalar 
Bugün açılıyor 
Dahiliye Vekili Bey 

yerinde bir 
•ureti tesviye buldu 

Darülaceze hissesini verme-
diklerinden dolayı belediye tara
fından kapatılmıt olan lstanbul 
sinemalan, sinemacılarla belediye 
arasında ihtilafın halli için bulun
muf olan 'Sureti tesviye üzerine 
bugünden itibaren açılacaktır. 

Bu sureti tesviye , Dahiliye 
Tekili Şükrü Kaya Beyin me.ele
ye müdahale etmesi sayeıinde el
de edilmittir. Vekil Bey daha ~ 
karada iken, sinemacıların mü
racaatım tetkik etmit ve lııtan
bulda meseleyi bizzat tetkik ede
rek kat'i bir sureti halle ba(ilıya
cağını söylemitti· 

Şükrü Kaya Bey dün vali Bey
le görütmüt ve öğleden ııonra 
sinemacılar namına bir heyeti T o
katlıyan oteline çağırmıttır. Şa • 
kir, Naci, Feıbami, Cevat, Cemal, 
ve Şadi Beylerden mürekkep olan 
bu heyet dün vekil Bey tarafm-

(Devamı S inci sahifede) 

Valiler arasında 
Değişiklik 

AJdığm,.z malıimata ııöre, Dahiliye 
YekiWİ 24 ....ıı arasında ıı-İf lıİr nakil 
terfi .... beca:rif kadrom bazırlanıalrtp. 
dır. Bu liste yakmdoı ~ 
Mdıiıma mııh'ımata ııöroe ı.taabul be&e 
diye reiı mwwinlainden Hiımit Bey 
Burdur nJiJiiine, Nuri Bey ele Denim 
-1iliiine tayin edUec•liı. Belediye""' 
it __ ,ilde i ien birine Ftıtih by • 

' • ., Halik Bey ta,.;.. lihui~. Bu 
'tlıılıeddüllerle ı-..... .W.. ı.z. lllliibim 
cleiifildilder olacağı Whj \ .a.+.drr. 

Büyük talihliler 
Kimler? ----·. 
Tayyare piyangosu dün 

çekildi 
Tı ;,ve piyankosunmı iiçiincü keti

öeai fıin mutat Teçhile Univenite ko... 
ferana salonunda yapılmlf, menutl bü. , 
yük İkramiyelerin hepsi çıkmıftır. 

50 bin lirallk büyük ikramiyenin oaita 
hiftni U alcüdarda lhsaniye mabalJesin •• 
de Çepne sokağında 18 numarada Ke· 
mal Bey, onda birini Gala tada Camcılm 
caddesinde prson Halit ve Mehmet e
fendiler kazanmqlanlır. Dada birini de 
birinci Ye ikinci keıideleri aldlğı hal -
de üçüncii keıide biletini' almadığı için 
miidryete ade edle.I blet sahibi Mer • 
canda Mehmet Bey kaybehniıtir. 

10 liralık ikramiyenin onda birini 

LONDRA, 11 .A.A. - M. Barthou 
dün alqam saat 16,30 ela Londrayi ter• 
kebniı ve hareketinden evvel Londra 
müzakerelerinden pek ziyade memnun 
olduğunu ve Avrupa vaziyeti · hakkında 
Sir Jon Simon ile hemfikir bulunduğu
nu .,öylemiıtir. 

LONDRA, 11 .A.A. - Hava• ajan· 
amdan : İngiltere Fransanın mmtaka 
misakalan siyasetini tasvip ebnektedir. 
M. Barthou'nun lngiliz nazırlarila yap
tığı ve evvelce sadece bir malUmat ma• 
hiyetinde olacağı bildirilen ııörüım~ler, 
beynelmilel noktai nazardan pek mühim 
bazı neticeler venniıtir. 

lngilterenin prk misakıru tasvip et• 
melde kalımyacağı ve bunu V arıova ve 

(Devanu 5 inci sahifede) 

Yakında Romayi ziyaret edecek 
olan Fransız. Hariciye na:r.ırt M. 
Barthou ve Avusturya btzfl'ekili 

M.Dollusa 

Ticaret odasında gürül
tülü bir toplantı oldu 

Esnaf cemiyetleri murakabe bürosu 
Vilayete mi, Odaya mı mer buttur? 
Oda işsizlik zamanında kendisine iş 
mi çıkarıyor? Hatipler ne söylüyor? 

Hamdi Bey 

lstubul lıcaret odası mecfuj dün 
reis nkillerinden Kara Musı.fa zade 
Ahmet Beyin n,_ainde ııürültülü bir 
içtima yaptı. Raznamenin birinci mad -
desiniıı yeni bzanç kanununda isimle -
ri bulunmayan ticaret ..., _,.y; ZW... 
relerine ait maliyece --W... ....ıler 

Y11rdı, Bu ticaret JJÜmrelerinin odaca 
mümasil zlimrelere ııöre yapılan kıyası 
kaimi edilmiştir. 
Esnaf cemiyetlerinin mürakabesi 

Bundan sonra Esnaf cemiyetleri mü 
nıkabe 'bürosu teıkili.bnın Ticaret mü -
clürlüğünün lağvı dolayısile odaya rap
b li.zungeldiği hakkında Oda meclisinin 
reçen İıçtimıuncla verilen karara lstan-o 
bul •ili.yetinin verdiği cevap okunuu. 
V"diyet bu cevabında odanın noktai na
zarını reddetmekte ve mürakabe bürosu 
aun aneıık Tiliyet melrwnma merbu~ ola 
bileceğini bildinnekte idi. Mecliste •i • 
li.yetin bu tezkeresi Ol<onunca azadan 
ı.-Iarı TI!i.yetin bu ıiıiiclahalede hak • 
- olduiunu ve münıkahe biiro.uunun 
odaya raptı lizımıeldiğinde nnrla lk· 
tıaat nlwetine doğrudan dofruya mü • 

(Devamı 6 "DCı sahifede) 

'Ahmet B. Danif B. 

Roznuvar müıtahdemininden Mehmet ..,, 
Bey, onda birini Tophanede tütüncü 
nibköyünde San Alemd~ull runiikıl' .; ~ ~.., 
Kirkor Efendi, diğer onda birini de Si- :'.. • ; ~' 
nemköyünde San Alemdar apartnnanm :{_~ .. ~ /.-~"' 
ela L.... numanıda Seher Hanım kazan. - ..... , ·~ ._.., '"'..e. • 

DUSJlanlırb' ı•• d L'-'-' h • L---~- ~~-
ın ıranın on a DlTllU aptlllılUleOCI 

lô mahkiimlardan Memnet Efendi, on -
da birini Gümü,suyunda rastahane kar 
tısında Aruzmanyan apartımanmda 4 
bin lirayı da Aksarayda Kadmlar Çalıı
tknna yurdunda tef Nazmi Bey kazan • 
mıtlardır. Keıideye bugün devam edi· 
lecektir. Kazanan numaraların sıraya di 
:ıilmit listesi 6 mcı aahifemizdedir. 

BUGÜN 
2 inci sahifede 

ECNEBi MATBUATI VE SON HABERLBR 
3 üncü aa1ı.ifede 

'l(ALOVAYA KlM GELEBİLİR? 
F e 1 ek 

NUFUSUMUZ 17 MİLYON 
Mümtaz FA!K 

.C Üncü aahifede 

OZ DILlMIZLE 
M. Sallhattin 

5 irıci aahif ede 

SPOR 

Mis Sarah Layn ( ortaıla) Kadınlar Birliğinde .• 

Amerika kadınlığının 
Türk kadınına alakası 

Mis Sarah Layn şerefine dün Kadın
lar Birliği bir çay verdi 

Amerikah kadın anlatıyor 
Nevyork Kadın Cemiyeti katibi umu 

miıi Miu Sarah Layn Aınenkadan ıeh 
rimize gelmiıtir. Miu dün Kachnlar Bir 

liğinde bir konferans vermiıtir. Birlik, 
konferansı mütealup, Amerikalı kadın 

(Devamı 2 inci sahifede) 
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: 2- Tew\ HARİCİ HABER E TARiHi TEFRiKA: 86 .. 
Terakki! 1 ihat ve 

(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYIN BIRAKTIGI VESiKALARA GOll;KJ 

Memleket dahilindeki teşkilat 
korku içinde çalışırken .. 

"fuyuz t., ın dilnİ§İn bir kisve-ı 
de zuhuru, mündericatının ciddi
yeti, bahusw Mithat Pilfa ve Iran 
usul metveretinin müessisi gibi ze
vatın resimlerile müzeyyen bulun
ması hakikaten, onu nadirülemsal 
kılmaktadır. Devamı muvaffakıye
tini cümlemiz can ve dilclen temen
ni etmekteyiz. Mecmuanızın sahi
bi olan Hazreti Zeynelabidin'in 
hergün bir suretle milletine arzı 
lıizmet ettiğini görerek büyüklüğü
nü takdir ediyoruz. Bu gibi millet 
hamileri, vatan uluları, lslıimlar, 
Türkler ·çin pek lazımdır. Çünkü 
adetleri pek azdır, nadirdir. 

Doktor A.C. hakkında yazdığın 
sözlerde, meseleyi tamamen bilme· 
diğinden hata ediyorsun. A.C. nin 
divanelikleri, cünun mütealisi di
yorsun, cinayetleri demiyorsun. 

A.C. m'lli haysiyeti, milli namu
su düşmanlarımız olan ecnebiler 
arasında terzil eden bir tahıstır. 
İsviçreden santaj yaptığından do
layı tardolundu. Avrupada ecnebi
ler arasında İstihza ve hakaretle 
zikrolunuyor. Bu adam kangran 
olmuş bir uzuvdur. Fesat ahlakın 
nümunesidir. Vatanın ve milletin( 
selameti namına bu adam ortadan 
kalkmalıdır. A.C. namı bütün Os
manlıların ağzında lanetle yadedi
liyor. Rica eder'm, size cidden söy
lerim ki doktor A.C. na.mile gazete
nizi kirletmeyiniz. Onun hakkında 
gazetenize bir kelime yazmak, 
onun bir satırını gazetenizde net
retmek sizin için ıil'nmez bir le
kedir. Bana inanmıyorsanız iyice 
sorunuz, öğreniniz. 

lranlıların cemiyeti hayriyeler 
tesis ettiklerinden bahsediyorsu
nuz. Buna cidden mesrur olduk. 
lslıimların, Türklerin uyanması, 
Avrupa ehlisalibine kat"ft kendile
rini müdafaa edebilecek bir hale 
gelmeleri bizim, sizin, lranilerin 
yegane emeli olmalıdır. Bunlar 
hakkında sizden malUınat isterim 
Acemlerin hürriyetperver fırkala
rı orada varsa ve onlarla aramız
da bir rabıta tetkil etmek mümkün
se, buna himmet buyurmanızı ri
ca ederim. Çünkü bizim Acem ve
aair lslıi.mlarla yekvücut olarak 
kuvvetli ve samimi bir ittihat VÜ· 

cuda getirmemizin esaslarını te
min etmek, Türklerle Acemler ara
sında cehalet yüzünden mevcut ih
tilıifları kaldırmak bize ve Acem
lere far:.dır. ,. 

Memleket dahilindeki tetJı:'lat 1 
yukarda gösterildiği veçhile pek 
yava• ve korku içinde çalı,abilir
ke bir ilereceye kadar memleket 
hancı sayılan Bulgaristandaki ve 
Giritteki Türkler daha serbest bir 
surette hareket etmeğe muvaffak 
oluyorlardı. Mesela Bulgaristanda 
Rıısçuk ve bilhassa Kızanlık fU· 
heleri ve Ciritte de Hanya ve Kan
diye fubeleri Terakki ve ittihat 
cemiyeti ile pek ziyade alakadar 
oluyorlardı . Bir taraftan devletin 
merkezinden uzakl~tıkça hürriyet 
hareket te o nisbette arttığından 
ve diğer taraftan Bulgaristan ve Gi 
rit ~ibi Türkiyeden ayrılmak üzere 
olan kıtaların büsbütün elden git
mesinden korkulduğundan dolayı 

tahammülünün fevkinde vazife 
havale olunmıyacaktı. Nizamname
nin bir maddesinde: "içtima esna
sında mugayiri edep hareketlerin 
ve sigara ve kahve içmek gibi mü
keyyifatın memnu olduğu,, yazılı 
bulunuyordu. 

Kızanlık §ubesinin müdürü Hay
ri efendi isminde bir tüccardı. Bu 
Hayri efendi Anadoluda memuri
yetlerde bulunduktan ve Beyoğlu 
komiserliğinde İstihdam edildik
ten sonra Kızanlığa gelmiş olan 
bir zat idi. Parise yazdığı bir mek
tubunda kendisini Osmanlı Terak
ki ve ittihat cemiyeti merkezine 
'u suretle takdim ediyordu: 

1312 senesindenberi kendi em
lakimin umuru hususatına bakar
ken ötede beride ahrann neşriyatı 
nı okudum. Abrar tarafından göste 
rilen yolun doğru bir yol olduğunu 
anladım. Fakat ne çare ki Murat 
Bey g'bi bir yalancının paraya ta
mah ederek mesleğini terkedi'i 
birçok hürriyet taraftarlarının it
tihalarını kesti. Bununla beraber 
ötede beride kendilerile hasbıhal 
edecek ihvan eksik değildi. Bura
da çıkarılan Türk gazetesi de pa
raya tamah eden muahrrirleri tara
fından terkedildi. "Sizin yapacağı
nız Jön Türklük bundan ibaretti!., 
"Hanginize para gönderilmiş te 
kabul edilmemi~. en birinciniz i,te 
Murat Bey değil mi?,, gibi birta
kım sözlere tahammül edemiyor
dum. Nihayet Kırcaali kumandanı 
Ahmet pa,aya çattım. Arada sıra
da gelen vasıtalarla elde ettiğim 
gazeteleri oraya gördermeğe bat
ladım. Nihayet sizinle münasebet 
peyda etmeğe muvaffak oldum. 
Burada gizli bir cemiyet tetkil et
mek için yaptığınız tetvikat üzeri
ne buradaki ,ubt!yi açmağa mu
vaffak oldum. Burada bir bakkal 
dükkanım var. Cem:yet orada giz
lice toplanıyor. l°'allah Abdülha
mit ölürse, dükkanı birisine devre
derek buradan ayrılırım. 

Ara sıra lstanbuldan ımzasız 
mektuplar alıyorum. Bu mektup
larda <beni o kadar tahkir ediyor
lar ve o kadar ağza alınmıyacak 
laflar kullanıyorlar ki eğer bir 
gün elimize bir kuvvet geçerse o 
mektup sahiplerine herhalde "Ye· 
men ellerinde Veysel Karani., o
kutmağı unutmıyalım. Mektupla
rın kimler tarafından yazıldığını 
biliyorum ... 

Bu Hayri efendi Parise yazdığı 
mektuplarında Bulgaristandaki 
Türklerin ahvali hakkında Terakki 
ve ittihat cemiyeti merkezine ,a. 
yanı dikkat haberler veriyordu. 
Bulgaristanda YB.fayan Türklerin 
o zaman dahi çekmekte oldukları 
ıstıraplar hakkında bu mektuplar
da deniliyordu ki: 

"Kazanlık redif zabitlerinden 
Topuzot isminde bir zabit Ali Os
man oğlu Mehmet efendiyi celbe
derek kendisine guya nasihat yol
lu birka'< söz söylemis, lstanbuldan 
gelen vaız hoca1arile münasebette 
bulunduğunu, Türkiyeye casusluk 
etmekte olduğunu, şayet bu ahval 
böyle devam ederse, Bulgaristan
daki Rumlar aleyhine yapılan bir 
kıyamın Türklere kar•ı da yapıla
cağını anlatmı, . ., -Bitmedi -

Deniz görüşmeleri 

Deniz konferansına hangi 
devletler iştirak edecek 
Londrada Fransız Bahriye nazırı bu mesele 

etrafında müzakerelerde bulunuyor 
l.ONDRA, 11 .A.A. - Hariciye ne· de,·letlerin mi yoksa ilaveten diğer bazı 

zaretinin tebliği. fogiliz ve Fransız de- dcvJetleı·iıı demi istirak etmesi lizırn 
ni~ mutahasstı1an arasmdaki görüşme.. geleceği .ne~elesi ~evzuu bahistir. İn· 
!erin dün hariciye nezaretinde yapı1c!ığı. gilizlcr Almanya ve Sovyet ittiadi gi!Ji 
nt ve gorüşmclere bugün de devam ed\. bazı dcvletlertn iptidai görüşmelere İş-
leceğini b>Idirmektedir. tirakini memnuniyetle telakki edece'<· 

l.ONDRA, 11 .A.A. - M. Pietri, Si: tir. fakat bunlann bizzat konferan.a 
John Siman ve Sir Bolton Eyres-Mon· İ < !İrakinde tereddüt göstermektedir. 
seli, diın (jğleckn ıonra fran11z.lngi!iz Bundan batka, Almanyanın işJi.raki mü-
df"nİ.ı cörü .:ınelerine devam ebnişlerdir. savat hakkında bazı metalibatı imklin 
Haber alındı eına göre, görüşmeler, he· dahiline sokmaktadır ki bu metalibatın 
nüz iptid~' rafhadadır. karşılanma•ı oldukça müşkül olacaktır. 

Deniz mütehaaaıslan, bugün tekrar Fenni n1esele malı.imdur : 
toplanaca:-Iardır. Bu mesel bilhassa nisbeten hafif İn· 

!.ONDRA, 11. A.A. - Deniz görüş- şaata mÜt<'lTlayil olan lngiliz siyaaeti ile 
mcJeri anc.c-k ilk safhalarında olduğun· büyük tonilitoda gemi intaabna do~· 
dan Fransız bahriye nazın Frarı oi' rLl giden Amerika ve ltalya siyaseti a· . 
Pietri Londrnılaki ikametini 48 sa:ıt u• ra•ındaki nmhalefelten ileri gelmektedir. 
ntmııtor. M. Pietri peqembe günü Pa· Bu n,,ktay lıenüz temas edilmemi:ı ol· 
ri ' e hareket edecektir. makla beraber, hiç olmazsa Fransız v~ 

M. ~hrth;:ıunun hareketinden sonra, ln :ıiliz heyeti murahhasları arasında, bu 
M Pietri, Y'nında arkadaşları ol~uğ•ı hususta ikliham edilemiyecek müşkül1t 
halde Sir Simon, bahriye nazın Sır Bol· zuhur edeceği zannedilmemektedir. 
t"ndeyres Ma"'oll ve hariciye nazareti- M. Nonnan Davis pek yakında M. 
nin ı\merika i~leri müdürü M. Crai-zie Pietri ile ı;örii1ecek ve Fransız .. lngi .. 
ile 1935 konferansının tevlit ettiği siya.. liz noktai n~7.ar taatilerindcn malümat 
si ,.e teknik meseleleri görüşmeye baş· alacaktır. Her halde Amerika heyeti mu-
lamıştır. rahhasası için miizakerelerin mühim bir 

Siyasi mesele, çok ehemmiyetli bir U• merhale•i 20 temmuza doğru Londrayl\ 
sul meselesi sddinde ortaya çıkmakb- gelecek olan JRponların muvasalatı olıı· 
d.ıt. caktrr. l:ransız deniz .siyaseti Amerikalı· 

Deniz konferansı için yapılan ipti- lan yalnıı:: Roma hükUmetinin siyasetin~ 
dai r.iırü~meler ve bizzat konferansa >· ııl· olan bağlılığı dolayısile ali.kadar etmek· 
ruz Vnshington mukavelesini imza eden tedir. 

Makedonya komitesi 

Bir beyanname 
neşretti ve faaliye
tine nihayet verdi 

SOFYA 11. (Milliyet) - Dahili 
Makedony°a ihtilal teşkilatı, neıreMği 
bir beyannamede, teşkilatın faaliyetine 
nihayet verdiğini ilin ve taraftarlan• 
na memleket kanunlarını tanıyan vatan 
daı olmalarını tavsiye etmektedir. Teı· 
kilatın bu haberi efki.rı umumiye tllra
fından sevinçle ka.J'ııla1'mıştır. Teıkila • 
tın 1 van Mihailof gnıpunun da Bulga 
ristanm büyük menafii namına ayni ha 
rekette bulunacağı beklenilmektedir. 

Polon yada 

Uzak Şarkta --
Şiddetli yağmur

lar yağdı bir 
çok nehirler taştı 

TOKIO, 11. A.A. - Bardaktan bo· 
ıanrrcasına yağan yağmurlardan do· 
layı, sahilde bulunan lshikava ve Fukuf 
nahiyeleri harap olmuştur. 

CHANGAI, 11 (A.A.) - Çine 
felaket üzerine felaket yağıyor deni
lebilir. Kavantoung vilay..Ü ile Chih
li vili.yeti arası~da feyezanla:r , Chang 
hai, Chepoo ve Tientsinde birçok kim
selerin ölümüne sebebiyet veren aı • 
cak dalgalan ve mahsule büyük za • 
rarlar veren kuraklıklardan sonra tim 
di de Sungari nehrinin l&fDla•ından 
korkuluyor ki, bu Harbin ve civan 
için müthit bir tehlike teıkil etmek • 
tedir. 

BERLIN, 11 (A.A.) - Sular taş
mıt ve Siberya demiryolu münakala
tı münkati olmuıtur. 

M. Çaldaris 

Rıhtım şirketile müzakereler 
'ANKARA, 11 (Telefonla) - lstanbul Rıhtım Şirketi ile yakın· 

ela evvelce başlamış olan müzakerelere devam olunacaktır. 

M eki ep ve izciler teşkilatı 
'ANKARA, 11 (Telefonla) - Maarif vekiiletince hazırlanart 

mektep ve izciler tefkilatı talimat namesi mütaleaları alınmak üzere 
vekiiletlere gönderilmiştir. 

Mültecilere ait nizamname 
'ANKARA, 11 (Telefonla) - Muhacir ve mültecilerin gümrük 

muafiyeti hakkındaki kanunun neşri üzerine Dahiliye ve Gümrükler 
Vekôletlerince müştereken hazırlanarak Devlet Şurasına &cvkedil· 
miş olan nizamname yeni iskan kanununun neşri dolayırile geri alın• 
mıştır. 

Her iki vekaletçe yeniden tetkik olunarak yeni iskan konunu 
hükümlerine göre tadil edildikten sonra mer'iyet mevkiine girecek· 
tir. -

Şehinşah Hz. Tebrizdehalk tarafın
dan büyük tezahüratla karşılandı 

TEBRIZ, 11 ( A.A.) - Şehinşah Hazretlerinin hududa muvasa· 
latlarından itibaren Azerbaycanın her şehrinde halkın, sevgili hii· 
kümdaıı şerefine yaptığı tezahürat ve şehriayin hôla devam etmekte· 
dir. 

Aliihazreti humayunun yolları üzerindeki bütün şehirlerde, tak· 
lar dikümiş ve her yerde halk Şehinşah Hazretlerini büyük bir sevinç 
le istikbal etmiştir. 

Ternin Tebrize vusulünde Şehinfah Hazı-etleri sevinç içinde bu· 
lunan büyük bir halk kütlesi tarafından karşılanmıştır. istikbalde ha· 
zır bulunan askeri kıtaları teftif ettikten sonra, Şehinşah Hazretleri, 
bütün güzergahı dolduran halkın heyecanlı alkışları ve yaşa nidaları 
arasında Nizamiye sarayını teşrif buyurmuşlaıiclır. 

Alahazreti humayun dün Tahrana müteveccihen hareket etmiş• 
lerdfr. 

Ali Sait Paşa 
ERZiNCAN, 11 (A.A.) - Şehi.,,ah 

Hazretlerini U?:ıyi eden ordu müfettişi 
Ali Sait Paşa Erzincana avdet ebniştir. 

Heyet dönüyor 
TRABZON, il (A.A.) - lran Şe

hintaJıı Hazretlerini uğurlayan heyet 
dün tehrimize döndü. Bu akşam lstan
bula hareket edecektir. 

Muhafızgücü bisi~letçileri 
DiYADiN, 11. A.A.- MuhafızgÜ· 

cü bisikletdleri dün akşam saat 17 de 
KarakÖsf><~en buraya gelmişlerdir • 

İzmirin ticareti 
Geçen seneye nazaran 
mühim bir inkişaf var 

IZMIR, 11 (A.A.) - lzmir ticaret 
Odası üzüm ve incirlerle muhtelif hubu 
bata dair bir rapor netretnıiştir. Bu rapo 
ra nazaran: 

Mevsim iptidasından 30 Haziran 34 
tarihine kadar İzmir bonaımda Si, 106, 
100 kilo üzüm satıluuşll.r. Geçen ıene ay 
ni zamanda 55, 463, 317 kilo satılmıştı. 
Mevsim iptidaaından rapor tarihine ka· 

Çekoslovak yada 
Bir meb'us Alman sefareti 
önünde Hitlere küfür etti 

PRAC, 11. A.A. -Alman istihbarat 
bürosu bildiriyor : Alman sefareti, mark 
sist mebus Humelhamı'un spor şenlikle
rinden sonra sefaretler heyeti ve Çek. 
memurları önünde söylediği ağır ıözlcrı 
hariciye nezareti nezdinde protesto et• 
miştir. M. Humelhans bu nutkunda M. 
Hitler ve arkadaşları hakkmda küfürlef 
savurduktan sonra aynen fU sözleri ıÖY
leıniştir : 

Bafvekil Hitleri ve adamlarını orta
dan kaldırmak zamanıdır. 

Alınan sefareti ıulhu ihli.I eden bll 
kabil hadiselerin tekerrür etmemesi i
çin tedbirler ittihazını istemiştir. 

Yeni Avusturya kabinesi 
ViYANA, 11 (A.A.) - Avusturya 

İstihbarat 6Urosu bildiriyor: 
Baıvekil M. Dollü11, istifanamesini 

Reiıicümhur M. Mikiaııa ...,~tir. 
M. Miklas, bu istifayı kabul ve M. 

Dolfüss'ü yeni kabineyi tetkile memur 
ellmiştir. 

Yeni kahine fil suretle teşekkül ede 
cektir: 

Yahudi aleyhtarlığı ya
panlar takip ediliyor 
VARŞOVA, 11 (A.A.) - Milli 

radikal fırkaaınm nlayetlerdeki Jube
leri ve bugünden itibaren de Varto • 
vadaki merkezi kapatılını4tır. 

B ık dar ecnebi memleketlere 61,047,247 ki-
a an devletleri mer- lo üzüm sevkedilmiıtir. Bu nıikdar ce • 

Başvekil, Hariciye nazm, Milli ermıi· 
yet nazın, Ziraat nazırı, milli müdafaa 
nazın: M. Dolfüu. 

Dahiliye nazırının katli hadise • 
sinden dolayı ve ayni ·zamanda içti· 
mai nizamr bozacak mahiyette ya • 
hudi aleyhtarlığı yaptıkları için bu 
fırkanın birçok mensuplan tevkif O• 

lunmuıtur. • 

kezi hühu- cen ıene, 59,363,192 klo id. Mevsim İp· 

l • • • d k tidasından rapor tarihine kadar lzmir met erını zıyaret e ece limanından ecnebi memleketlere vaki in 
SOFYA, 11 (Milliyet) - Berli • cir ihracatı 26,794,322 küodur. Bu ınik· 

ner Tageblat gazetesinin Atinadan al· dar geçen sene 26,603,344 kilo idi. Hu-
dığı bir habere göre M. Çaldaris bu buhata gelince: 
ayın sonuna doğru bütün Balkan dev- Mevsim iptidasından rapor tarihine 

F • b • • • d let1cri merkezi hükUmetlerini resmen ı· rı urg Ünıvtrsıteıı yan l kadar lzmir linıanından muhte il ecne-
ziyaretl edecektir. Bugünlerde M. Çal • bi memleketlere vaki arpa ihracatı 20 ınil 

FRIBURG 11 ( A A ) Al daris halkın ihtiyaçlanru yakından tet- kd , • · - man· yon 897 bin 417 "kilodur. Bu mi ar 
d .. · · t kik ebnek maluadile Makedonya ve ya a unıverıste yanınış ır. g-en sene 8,614,090 kilo idi. Mevsim 

1 ·ıı · Trakyada bir seyahat yapacaktır. M. -• 
Kadın ve erkek talehe i e mı ı ı'ptida11ndan rapor tarihine kadar lzmir 

Çaldarisin bu· iki mıntakarun umumi 
aoıyilst efradı kurtarma ~şine yardım ]imanından ecnebi memieketlere vaki 

valilerile birlikte yapacağı seyahate bü 
etmişlerdir. Birçok yaralı vardır. ::o. b' I ed' bakla ihracatı 11 '>89,388 kilodur. Bu 

ı R'~G u 1 (A. y..,. ır ehemmiyet atfedi mekt ır. ,.. 
FR BURG • En • B .., A • 1 mikdar geçen sene 7,607,607 kilo idi. 

A.) - Üniversitede, çıkan bir yan• Baruthanede infilak Mevsim iptidasından rapor tarihine ka. 
gın neticesinde, dersler bir müddet dar lzmir limanından ecnebi memleket 
için tatil edilmiıtir. • ROMA, 11.A.A. - Bingazi gazetele- !ere vaki palamut ihracatı 25,608,662 

eae~r~~=roı~!~ı~e~~ı~;;.g~:":.e:~! ;':;.~:naz:.:::.i fı:.labaru;:,,.c:1'e';: v:ı::.~ palamut hülasası 6,647,090 kilodur. Bu 
bir ıey söylenemiyeceğini bildinnit • gelmit olduğu farzedilen bir infilak ne- mikdar geçen ıene 26,670,843 kilo ve 

Br.ıvekil muavini, Prens Starben • 
berg. 

Nezarehiz nazır, Binbaşı Fey. 
Maarif nazrrı, M. Scruıchnigg, 
içtimai itler nazm, M. Sturger, 

Maliye nazırı, M. Bunneııdı 
Ticaret nazm, M. Stockinger, 
Adliye nazın, M. Berger Veidegg, 
Dahiliye nazm bili.hara tayin edile-

cektir. 

Almanyada sonbahar ma~ 
nevraları yapılmıyacak 
BERl.IN, 11 .A.A- Milli müdafaa 

na:<ırı M. Yon Blomberg'in verdiği l»t 
karar ü.zerine bu sene Alman orduıu, 
sonbahar manevralarını yapmıyacakbr .. 
Bu karar bütün Almanyada hüküm ıü· 
ren kuraklık dolayiıila ve manevralanıt 
orman yangınlan çıkarmaları ihtimali 
üze:·ine alınmııtır. 

o kıtalarda oturan Türklerin mem
leketi iıtipdattan kurtarmağı vade
den bir cemiyet ile daha z'yade a
lakadar olmaları gayet tabii idi. 

"Osmanlı Terakki ve ittihat ce
miyeti,, ,ubelerinin kendilerine 
mahsus nizamnameleri vardı. Bu 
nizamname!ere nazaran 'ubenin 
cem'yet nizamnamei eaasisinde ya
zılı fartları kabul eylemesi ve cemi
yetin maksat ve emellerinin husu
le gelmesine gayret etmesi lazım
dı. Kızanlı[· şübesinin nizamna
mesinde vazife olarak 'unlar gös
teriliyordu: 

tir. ticeıinde bet amele telef olmuıtur. 4,978,524 kilo palamut hülasası idi. 

( __ c_N_E_B_i_M_A __ B_U_A_T_l_N_D_A __ o_K_U_D_U_K_L_A_R_l_M_I z_) 
Bulgar milli gençlik birliği 

SOFY A, 11 A.A. - Gençliğe ait 
kırk kadar hara, fikir ve apor teşek• 
külü dün alqam içtimai islahat enY 
titüıü idaresinde müeasesan meclisi 
halinde toplanarak bir Bulgar milli 
gençlik birliği teşkiline karar ver• 
mişlerdir. 

"Vatanın selamet ve şaadetini is 
tiyen Osmanlı hürriyetperverleri 
arasındaki 'Uhuvvet ve samimiyet 
rabıtalarını arttırmak; 

Kasabamızda ve civarında mev
cut mektepleri ıslah ve yeniden 
mektepler, kıraat salonları ve kü
t ... phaneler "küpt ederek maarifin 
neşir ve tamimine çalı,mak. 

Merkezden gönderilecek evrakı, 
razeteleri ve beyennameleri alaka
dar olan kimselere dağıtmak . ., 

Cins ve mezhep tefrik edilmek
zisin kadın ve erkek bütün Osman· 
lılar, Bulgaristan ve Şarki Rume
li ahalisi dahil olduğu halde, ce
miyetin Kızanlık şubesine aza <>
labilecekleridi. Azalığm şartı ma· 
zisi temiz, akil ve refit ve iyi ahlak 
salıtbi olmaktı. Aza, cemiyet esra· 
rını son derecede gizli tutacaklar· 
dı. cem:yet azaamdan hiç birisine 

Nasyonal Sosyalist Hü-\ 
cum Kıtatı Erkanı har
biye reisi Roehm kimdir 

Akim bırakılan ihtilal hareketinin 
blJit Ernıt Roehm Na•yonal Sosyali•t 
hareketinin en ileri gelen muharlple
rindımdir. 28 Teırinisani 1887 de Mü· 
nrhte doimuıtur. 1906 da orduya mu 
ı•azzal hi.:ı;.metle girmif ue harbi umu 
r.ıide müteaddit defalar yaralanmıı 
ve harpten sonra (Bund Reichskrie
r.sllegge) denile nmuharipler birliıiini 
kurmuştur. Hitler Naayonal Sosyalist 
hareketinin idarruini uhdesine aldık • 
tan sonra Roehm onunla münasebete 
girişerek Bavire Reichsvehr ordusu i
le Naayonal Sosyalist fırkası ar=ında 
teırilıi. mesai vücude getirmiıtir. Ken 
disinin iıtirak ettiğ 1923 de tep-nisa· 
ni MUnih hôdiselerinden .sonra hapi!e 
girmif 11e 1924 de fırkanın Reichıtag 
mebusu olmuıtur. O zaman kendl.ft 
hücum kıtasının teıkilat işi ile meşgul 
olmUftur. 1928 de oRehm ile Hitler 
arasındaki dostane müna.sebata biraz 
:soiukluk anz olmuftur. Bunun ü=eri
ne Roehm Bolivyaya gitrniı ue orada 
talim ue terbiye zabiti olarak çalış • 
mıştır. 1930 da kendisi tekrar Hitlerin 
yanında ue teşkilatı yenileştirilen hü
cum kıtaatının başında görülmüştür. 
Bunun erkanı harbiye reisi olarak 3c:J 
kanunusani 1933 deki re iim tebeddü
latına nafiz bir •urette iıtirak etmiı
tir. 

1 Kanunusani 193 de Roehm Re. 
ichsş habinesinin nezaret makamına 
3geçmiıti. Roehm N<Uyonal Stnyalist 
hareketinin radikal cenahına merı.osup 
idi. Roehm'ün Hitler ile münaaebeti 
hemen daima gergindi. Zira Roehm 
iptidadanberi aiyaai Hitlerin yanmda 
kendisine aakeri bir lider rolü yapmak 
iıterdi. Roehm herkesçe malüm olan 
gayritabii temayülatı dolayısile bir • 
çok husumetlere de maruz kalmıtıı. 
Riech propaganda nazın Dr. Gobbelse 
karıı açıkça muhasim vaziyetinde idi. 
Hükümet dahilindeki meukii aylar • 
Janberi sarsılmııtı. 

Paskalyadanberi Roehm ekseriya 
mez.uniyette bulun.uyar ve me.zunİye· 
tini ecnebi memleketlerde geçiriyor • 
du. ( Pester Lloyd) 

Fransanın siyaseti 
(Echo de Paris) gazetesi M. Barti 

nax'ın yazdığı makaleden §U satırlan 
almııtır: 

Fransa, ya Alman • Macar koalis
yonuna muarız olan Milli deuletlerin 
blokunu himaye etmeie, yalıut kendi 
istihkamları arkasına çekilerek diier 
deuletleri kendi başlarının çareelrine 
baknıaia terketmekle iktifaya mec • 
burdur ki bu takdirde Fransanın Av
rupada hiç bir dostu olmıyacaktır. 
Şu halde Fransa büyük veyahut kü • 
çük oyundan biri.ini tercih etmek ua 
ziyetindedir. Evvelki hükümetler kü
çük oyunu tercihe mütemayidirler. 
Barthou ise büyük bir oyun oynuyor 

ki bu her §eye rağmen daha emniyet· 
lidir. ( Prager Preue) 

Bulgaristan ve 
Balkan misakı 

Başvekil M. Simon GorgiyJ, A • 
uusturya Bafuekili M. DoUusun or • 
ganı olan Rayhspolt gazeteai muhu • 
birine Bulgaristanm Balkan misakını 
karşı takındığı vaziyet hakkında şu 
beyanatta bulunmuştur: ,,Sulhper.·•u • 
lik ruhile meıbu olan ue yalnız se • 
mereli işlerle uiraşmak istiyen Bul • 
garistan için, Milletler Cenıiyeti mi· 
sakı ile ademi tecavüz misaklan mü .. 
himdir. Biz Milletler Cemiyetin" bağ
lıyız ue yalnız Milletler Cemiyeti rni
lsakmın ve bilh=sa 19 uncu maddesi· 
nin çerçevesi dahilinde bizim için 
müsait olan Neuilly muahedesi ~art • 
lannın tatbikini istiyoruz. Biz bütün 
deuletlerle iyi münasebet teıtis etmek 
arzusundayız. Fakat bu hu•usta a • 
demi tecavüz misaklanndan bo.ıka 
diğer misaklara ihtiyacımr.z yoktur, 
kanaatindeyiz.,, 

Küçük itilafın 
meziyeti 

Vikont Cecil of Chelwood, lngi(. 
terenin Çekoslovak cemiyeti tarafın· 
dan verilen öğle ziyafetinde bir nu
tuk söyliyerek küçük itiliil teıekkülii· 
nün ehemmiyetini kaytletntıf ue: 

,,Bu blokun bir lfÜn, aralannda 

müıterek menfaatler bulunan ue ayni 
sullı gayesini istihdat eden biitıin 
Avtupa devletlerini muhlevı bir te • 
tekkiile inkılap etme_si _ıhlımal hari· 
cinde değildir,, iemıştır. 

Vikont, had:Selerin bu istikanıe_t· 
te ıl~rilemekte olduğunu memnunı • 
yetfo miifQhede ue tesbit ede,·eh di • 
>nr J.i: 

işte bunun icindir ki, Milfr.tler .. -
c,rr.i.yetinin ortadan kalkmaşına ve 
müstakil devletlerin eski sisteminin 
acdctine taraftar olanlar hakiki va· 
:iyeti nazan dikkate almıyorlar de • 
mektir.,, 

Şark misakı 
Hariciye nazırı M. Titülesko, par

lômento komisyonunda, Romanya ile 
Souyet Rusya arasındaki siy=i müna· 
sebatın düzelmesi meselesi üurincıe 
uzun izahat vermiştir. 

Jlari.ciye na.zın , Sovyet Rusya, 
Romanya ue Lehistan arctıında arazi 
atatükosunu temin etmek maksadile 
yeni bir şark miMıkı projesi h~~r
landıiım komisyona haber vermıştır. 

Liberal fırkası reisi M. Bratino 
ile muhaliflerin fefi Oktavin Toga 
hükümetin Rusyayı tanıyıp Alman 
ya ile yaklaşmak husu~ndaki ha.~i
ci siya&etini tenkit etmıflerse de hu • 
kümet taraltarlarile muhaliflerin di· 
ier kumı Titülealr~nun t'.'kip . ettiği 
hmci ıiy~eti ta•ıııp etmıılerdU'. 

Birlik 14 ya~mdan 25 yaşına ka• 
dar gençleri bir araya toplayacak• 
tır. 

Amerika kadınlığı" 
nın Türk kadının~ 
Alakası 

(Başı l inci sahifede) . 
şerefine bir çay ziyafeti venniı~ir. r.;ü• 
safir cumartesi gününe kadar şehrinu:t" 
de kalacak, Türk kadınlığı -hakkınd• 
tetkikat yapacakbr. Miu Sarah LaY" 
dün kendisile görüıen gazetccılere ae -
mittir ki: 

- Amerikalı Kadınlar Türk kadınl• 
rı ile yakından alakadardır. Tıirkiyede • 
ki terakkiyatı dikkatle takip ediyor • 0 

takdir ediyoruz. Türklerle daha yakı"' 
dan görüşmşemiz lizmıdır. Türk hanırı1 

!arını Amerikaya davet ettim. Amerik• 
lı kadınların beylli!lmilel sulh yolun · 
da hizmeti çok fazladır. Türk kndınlaı1 
da bu yolda çalışıyorlar. Türk kadı";' 
içtimai hayatta mevkiini to.m olarak a .: 
mıştır. Cümhuriyet hükiimetiniz ona bd 
tün haklan bahıebnittir ." 

Kadınlar Birliği beynelmilel kon~ 
hazırlık komiteleri dün de toplana,..... 
mesaide bulunınU$lardır. 



IFm:LEi3iJ 
Yalovaya kim 

gelebilir? 
- Y alovadan -

insanın mesafe hususwwlaki 
telakkisi ne kadar geniş olnraa o 
hada; kolay seyahat eder. Amma 
vaktıle Harem ağasının Çamlıca 
tepesinden bakıp ta: 

. -. Büt.ün bu gördüğümüz yerler 
bıum mı?. 

- Evet Ağa Elendi! 
- Oo!. Daha ne istiyoruz ayol! 

~ediği gibi furan uza.k, burası 
ırak dersek oturduğumuz mahalle 
hud'?-tlu?dan dışarıya zor çıkarız.. 

Şırndı burada Türk hayatına 
mahsus bir feyden bahsede .. 
Vak il cegım .• 

t e, amma sekiz on sene ev-
cıel gene böyle bir m .. betl 

d • • unase e 
yaz ıgım bır -zıda T .. ki . h ,,_ ur erın tt· 
~a at etmediklerinden bametrnit

m. Bu atalet )'atla, yavas •1 1• maya 1..--' tlı • zar o ""t'a ı anıma gene en az se 
Y«hat eden millet olmaktan kurtul. 
mu, değilfa. Denecek ki. seyahat -
te kolay mı? •• V «ilahi h~r gün l 
tanbul sok«klarında baldırı lak•-
sırtında da• "il flP k garcıg e gördiiğİimüz 
~oca, yahut arkadaş çiftlerin 

I~ 1 pullu adamlar olmad • hal 
erınden b ll"d· B ıgı 

m "k e ı ır. una rağmen 
İs: emkmel .seyahat ediyorlar: I<> 

eme tedır O "ti" Y 
sanın ;: ._"_, ı yat ve terbiye in 

-zerı,.., t • • • 
Ye b 1 e esırını gösterme • 

aş ayınca h · b · hat pro
1
• • • ıç ır şey bir seya-

ol esının tahakkukun • • am«z. amanı 

Bunun g"b" b" • 
Türk ı.__ _ ı 1 ır dığer noksan 

'"'.Yahnda bariz __ it .. · 
ze Çarpmaktad ·-· e e go
nin muayy L!r· Bu noksan sene-
d .. d" en oır .,,,_ __ nd -

u ınlen-'" -·...,.ı a vucu
""mek "h · ranmamı, 1 ı tıyacının kav-

manlarıda :aki'".~dır. Vakıa wn za 
• • •ıne naza az1 
gka gıden ailelerin aded~an Y Fı -
at bu büy "k ı arttı. a-

sirlerile ort':za harp ~e "}abadi te
ki sayfiye "ti;:;, çekilmış olan es
bafk« bir ,:y deg~~'d· avdetinden 

B I ır. u •ay İye/ "d 
nirler mi? B erde gı enler dinle -
Yİm e· • • en e bunların içinde 
l ' ger say/iyed . k 
'flığı , k "ld e ınsan ıfln ça-
rıırca d~ / e çalışmak ,a:rtile otu
kü İfi,.;n en.ecek yere yorulur. Çün 
kalk Yetifmek içirı daha erken cakt;: b~ ak~ da karanlıkta sı
ller E: ıtap bır halde evine dö • 

Jİa1l, bk?dan ne üıtilade edilir? 
mııdd· u ı ... Hele bugünkü. ruhi ve 
bilal ı fartlar altında bir vücudün 
den ç~la çalıfman onun vaktin -
old.,;;:. ~.vvel yıpranmasını mucip 
mıst l)Phesiz bir halde anlQfll
ta ·h~İ· nun İçindir ki; fakir, or
danıı 1 ve zengin bütün Garp a • 
det arı •enede muay-yen bir müd 
l 'ne Yapar Ya .. d'' . d' enJirir. R . par vucu uniı ın 
mide ag' Ontatızması, kumu, t(lfl, 

rıaı ft"'-f"•• elL---/ • "arca ani ' ,,_ ~· v ,..... nen 
feyj YO~ arı ledavı . eder, hiç bir 
Böylece /"sadece utirahat eder. 
1'Qp o1m:,.•ne Reçen makineyi ha
ri, motörle~b~urtarır. Makinele
Yı_f!• lenıi:z.lem ile ar~da bir yokla: 
nı.11 birind ez, Yaglamazlarsa giı 
Baııip b" e bozulmuyor mu? Size 
rııyq _ ır fkey aöyliyeyim • Ben ustu 
k ··•era lıyı M • 

etlerde l m. uhtelil memle 
!urıım 0 ::,;j 11llnıf •ekiz on tane us 
1Yilerinde ı;; . . Bunl.:.rın içinde erı 
ol.,,, Berbn • ırı arada bir kesmez 
kar, bile.::'~~ götürürüm. Ba
biraz d" 1 e . tslemediğini, fakat 
b .d ın endırm • .. l 1 ayette b .. em~. •oy er. Ben 

• 1ı.rıı dı"n/ '; •oze gulmüstüm. Us. 
enır "? F • 

tecrübe il .~ı · akat :-onradan 
miyen uate gord~m ki böyle kes • 
dirince tekayı t" müddet dinlen
Cülme.}fin ı ~- esmeye b~lıyor. 
birer ust · ız de azçok keskin 

llra)'I D" l Yacımız vard z. ın enmeye ihti • 
8 ır. 

ıı:z.ı tanıdık/ b 
Zı.mı.nı. kab l ar. u dinlenme lü
Bızlığı il . ~ edıyorlar da imkan 

zl erı surü..,,, l b 
ıı ık de ·ı ,,vr ar, u İmkan-
Para_ lki":ıc~n. 'eykiler ikidir. Birisi 

I ısı va "t 
•tanbuld · 

n<ınların bü a .?<la .Yİiz lira kaza • 
h b Yu,. bır in 
~a ını bilmekle, b; smı, biraz 

~ıle on bes gün b' .r ay olmasa 
ıal d • ır Yerel I 
1 ?Va a oturup di 1 b'e? meae a 
rıeaı l h ne dır Ş" lıq/ z, ote ayalı evdeki d up-
tad~d~: ~akin birçokları::ıızen ,:;;
birııh ır aç. defa şurada burad. 
lfibi van~, Bınema, plaj bilmem na 
la,, b ~sıleler/e saıfettiğimiz par e 

ıra:;: kısarr k h a-
ayırııcak b. .a er sene bu İşe 
ederiz H"ır mıkdar kar!fl/ık elde 
Naaı/ İı uner, hesabını bilmekti 
"1iir esabını bilenler odu ,. . .'· 

P<ıras --' n ° · ~'.rtıdi d ını ya.ı;aan. '!Yınyorlarsa 
lırtıize e .. artık her bırımiz kudre • 
dar b' Bor_~ bir haftan bir aya ka
"'.f'rıle'k ?'r;dd:t kendimizi dinlen
b<itçem. ıçın lazım gelen parayı 
l<bıg, 

1 
•:z.d~n ayırmalıyız. Bu iş E>.:ı, 

'a •o ç il bıraz güç olur amma son 
d<:c1,,"'a lliışılır. Güçlük ilk adım • 

llcı~ 
Pcıdcı ~ meselesine gelince: Avru 
ela lı' •Yada, Afrikada, Amerika 

er memurun işini:-ı güçlüğü, 
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EH 1 R HABERLERi 
EKONOMi 

Y eıli mallar 
Sergisi 
Çarşamba günü BüyÜk 

merasimle açılıyor 
Her ııene muvaffakıyetli neticeler 

Teren yerli mallar sergilerinin altmcı11 
Önümüzdeki çRrfamba günü büyük me 
raaimle açdacakbr. Sergi illı: günü ya). 
Dl2 davetliler ~afından ziyaret edilecek 
ve o gece halka açılacakhr. Serginin 
küşat -U.de bulunmak Üzere Sanayi 
Birliği tarafından 5000 kişiye davetiye 
gÖnderilmİ!tir. btanıbul Emniyet mü • 
dürlüğü geçen senelerin verdiği tecrii
beler üz.erine sergide bir komiserlik kacl 
roau vücude getinniı ve itfaiye kuman· 
danlığı da bir itfaiye müfrezesini •er 
gi emrine venni§ilir. Sergide hazırlıklar 
büyük bir faailyetle devam etmektedir. 
Sergi için Galatasaray lisesinde aynlan 
kısımda hemen bütün yerler dolmutfur. 
Sergiye ittirak için<; bir taraftan da 
müracaatlar devam etmektedir. 

Sergi komiserliği bu seneki sergide 
Avrupa ııergilerinde olduğu gibi bazı ye 
nililder vücude getirmittir. Bilhassa hal 
kın sergiyi kolayca gezmesi içinç terti • 
bat alınmı§br. 

Sergi bahçesinae ae büyük bir Lu • 
- park vücude getirilmektedir. 

Amerikan tab'asının 
harpte zararları 

Harpte mallan zapt Teya müsadere 
edilen Amenkan tebııaamm zarar ve zi
yanlarının tazmini için, §ehrimizde baJ 
lanmış olan müzakerata devam edil • 
mekıledir. Bu meselenin tetkiki için 
Türkiye nmıuna mübadele komisyonu 
Türk murahliaı heyeti reis Telôli Esat 
Bey Amerika Birleşik rükUmetleri na • 
mına Müşir Nielaen tarafından teşkil e
clilmiş olan muhtelit kmrmyon haftada 
üç defa toplanarak, alakadar Ameri· 
ka tebaasının Amerika bükiimetine ver
miş olduğu talepnamelerile bunların 
müstenit olduğu vesaiki tetkik etmekte 
dir. Amerika hükUmeli bu zararların taz 
mini için elli milyon dolar gibi yükaek 
bir para istemektedir. Bununla bera • 
her dosyalar üzerindeki tetkikat henüz 
bitmediğinden verilecek tazminat için 
kat'i bir rakam tesbit edilememiıtir. Tet 
lrikat daha bir miiddet devam edecektir. 
Neticede alakadarlan ta.Unin edecek 
bir mikdar üzerinde uyUJUlacağı ümit 
edilmektedir. 

kolaylığına göre bir aydan üç aya 
kaJar izni vardır. Biz bunun en 
azı olan bir ayı ele alalım. Zaten 
bizde hükümet memurlm~na ka -
nun senede bir ay izin vermiştir. 
Resmi müesseselerimiz içinde bu 
dinlenme ihtiyacını en çabuk ka
bul eden de Adliye olmufhır. Ya
zın mahkemeler tatil edilerek ha
kimlere ve avukatlara biraz isti
rahat imkünı verilmektedir. Lakin 
hususi müesseseler, devletin ka • 
bul ettiği bu esası maalesef kabul 
etmemektedirler. Bi~ bankadan, 
bir sigortadan, bir ticarethaneden 
bir ay izin almak için İnsanın Az. 
raile işmar etmeye başlaması la -
zımdır. Neden böyle olmalı?. Bu 
memleket evladını haddinden faz 
la çalıfhrmakta ve vücut/erini hır 
palamakta kimsenin hakkı yoktur. 
Bir memura devletin kendi memur 
larenclan istediğinden fazla iş gör 
dürmek haknz bir harekettir. Ay
lıklı memur ve iwileri bu müesse
selere karırı koruyacak kanunlara 
böyle hay'°at lüzumlarına müstenit 
izinler meselesini koymak herhal
de reva olacaktır. 

Maamalih ne de olsa her me· 
mur, bulunduğu ye:i!len beş on 
gün izin alabilir. Zaten müessese
ler böyle mukannen izin vermedi
ği adamların sene ortasında kaç 
defa hastalanarak gaybubet ettiği 
ni hesap etse vermek İstemediği 
izin müddetini aştıi'jı meydana çı
kar. T abiate verilmeyen şey tabi
at zorla almasını bilir. 

Memur tipini ele allflm, bizde 
orta halliler hayatının nümunesi 
olduğu içindir. Daha zenginler i
çin bu güçlükler tabii mevuıu bah 
salamaz. 

Şimdi İzinini alan ve parasım 
biriktiren adamların dinlenmek i
çin yabancı yerlere gitmeısine im
kan yoktur. Parası· yetmez, izini 
yetişmez ve harice para çıkara -
maz .. E o halde? .. Neden Yalova 
gibi tabiati zengin ve cidden mo
dem bir yer şimdi böyle dinlen -
mek İsteyenlerle dolmuş olmama· 
lıdır? Bu müessesenin, temas etti
ğim idarecileri yakın bir zaman • 
da bunun tahakkuk edeceğini um
maktadırlar.. Lakin Yalova nasıl 
Yerdir? Kaç kuruşa geçinilir?. 0-
r~ya gidenler kaç para sarfeclebi
lı ler? Bunları bilenimiz kaç tane
dir? 

FELEK 

Ermeni vatandaşlarımızın Tay
yare cemiyetine yardımları 

&meni vatandllflarnruzın Tayyare Cemiyetine yardım derneği 
teşkil ettiklerini yazmıştık. Dernek azası dün ilk içtimaını Tayyare 
Cemiyeti lstanbul merkezinde aktetuıiştir. 

Tayyare Cemiyeti reisi Hasan Fehmi Bey, merkez heyeti ve tay
yare cemiyeti müfettişleri de bu içtimada hazır bulunmuştur. içtima
da derneğin reis ve katibi seçilmit tir. 

Ermeni vatandllflarımız, tayyare ianesi için esaslı l!'lll1ette çalı,. 
mağa karar vermişlerdir. Hemen faaliyete haşlıyacaklardır. Bu va
tani ifte muvaffak olmalarını diler ve hizmetlerini takdir ederiz. 

MAARiFTE 

Hukuk fakültesini 
Bitirenler 
41 erkek, 12 kız talebe 

bu sene mezun oldu 
Hukuk fakültesinde imtihanlar bit • 

mi~tir. Haziran devresi imtihanlarında 
da fakülteden 4ı erkek, 12 hanım me -
zun olmuıtur. Halbuki imtiranlara 2ıo 
kişi girmi§ti. 

Mezun olan hannnlar tonlardır: 

Necdet Şekip, Makbule, Halile, Bel 
kıı, Kamuran, Macide, Muhterem, F ai
lm, Nihal, Naime, Zehra, Şeref. 

Mezun olan efencfıler ıunlardır: 

M. Ali, Davut Bürlıan, Georg, Selim, 
Hüsnü, Sabn, M. Ali, lbralıim Hakkı, 

M. Tabir, Nazım, Kemalet:,!n, Yusuf 
Ziya, Efdal, Mitlıat, M. Emin, lhıan, 
Ekrem, M. Nuri, Ruıen, Saim Semih, 
Oaman, Hamdi, Sabn, Nahit, Murat, Ce 
lal, Mazhar, Recai, Hayati, hmail Ad
nan, M. Cihat, Halis, Hilmi, Muhittin, 
Necmettin, Mahmut, Esat Mahmut, Ha 
!it, Haaan, Faruk, Ali Ferruh Beyler. 

Yüksek mektepler kampı 
Univeraite ve Yüksek mektepler ı... 

!ebesi 2ı T envnuzda kampa çıkacaklar
dır. Kamp 5 Ağustosa kadar devam ede 
cektir. T aleöe kampta, tlıleöe koopenl • 
tifinde ucuz olarak yemek yiyecekler -
dir. 

Falih Rıfkı Bey 

Bizim Akdeniz 
Falih Rıfkı Beyin "Bizim Ak

deniz,, eseri çıktı. Kıymetli edibi
mizin Akdeniz kıyılarındaki ihti -
aaslarını ve intibalarını hülcisa e
den bu eser, Falih Rıfkının bütün 
yazıları gibi zevkle ve lezzetle o
kunacaktır. Karilerimize tavsiye • 
yi bile fazla bulduğumuz bu kıy
metli eserden bazı parçaları yarın 
ki nüshamızda neşredeceğiz. 

MAHKEMELERDE 

Maslak yolu 
Faciası 

Dün bu faciaya şahit 
olı.n 1ar din en 'i 

Maslak yolunda, üç kişinin ölümü 
bir kitinin ölümü bir kişinin yaralanma 
sile neticelenen otobüs faciası suçlula
nnın muhakeme&ine dün ağır ceza mah 
keroesinde devam edilmiıtir. Dünkü cel 
sede, hadise sırasında otobüste bı.:lunan 
lardan Madam Y orgiya şahit olarak 
dinl~nmi~tir. Y orgiya verdiği ifadede, 
otobüsün orta süratle gitUğini, hadise
den evvel mütemadi şekilde korne ça -
hndığıru söylemiıtir. Suçlu vekilleri, 
mevkuf bulunan fOlör Hakkı Efendinin 
tahliyesini ve muhakemenin gayrimev -
kuf olarak devamını istemişlerdir. Malı 
keme bu talebi reddetmiltir. Duruşma, 
yeni bazı ıahitlerin dinlenilmesi için ha§ 
ka güne bırakılmııbr. 

ÇöpçUnUn de p2rası aşırılır mı? 
Y ank..-icilik suretile bir çöpçünün 

26 lirasını a.1ınnaktan o.uçlu bulunan 
Sürepe iominde birisi Sultanahmet binn 
ci sulh ceza mahkemesinde dört ay 15 
gün hapse mahkiim olmuıttır. 

Bir kadın mahkOm oldu 
Dün üçüncü ceza mahkel'De$inde ıa 

yanı dikkat bir dava neticeleruniştir: 
Eyüpte Bahariyede oturan Y- Ha 

nım İlminde bir kadın, bazı sebepler yü 
zünden komıusu Hanife .~anmu dövdü 
ğü iddiaaile mahkemeye venlmittir. 
Muhakemede Hanife H. haklı görül
müı, Y aıar Hanımın bir ay bir gün hap 
sine, aynca 400 lira tazminat ödemesi
ne karar nnlmiıtir. 

Bir dolandır;cılık hadisesi 
Adliye yeni bir dolandıncılık hadi

sesine vaz' ıyet etmiııtir. Balatta oturan 
Y akup Bey İ•minde bir tacinn 2400 li
rasını dolandıran Yani, Osman, Hasan 
Ye Kadri İsimlerindeki dönJ kişi Adli -
yeye venbni,lerclir. Suçlulnr hakkında 
tevkif kararı verilmi§tir. Tahkikata de
vam edihnektedir. 

htrBmiyeler veriliyor 
Malul zabitan, efrat ile ~t yetim

lerinin ikramiye!~rinin verilmesine baı
lanmıştır. Dün Eminönü şubesinde ik • 
ramiyeler de venlıniştir. ikramiye alan 
ların nüfus hüviyet cüzdanı, maaş cüz
danı görülm~te ve muamelesi yapıla -
rak paralan verilınekteclir. 

-o-

Ticaret borsasında inti
hap hazırlıkları 

Ticaret borsası idare mecli$İ müdde
ti bu ay nihayetinde bitmektedir. Mec -
!is intihabı bu ay içinde yapılacaktır. 
intihaba nezaret ebnek üzere Habip za 
de Ziya, Sabri, V ebbi ve Bona komiıe 
ri Kemal, umumi katip Akif Beyler se
çilmişlenlir. 

Holanda kraliçesi Wilhelmine Hazretlerinin vefat eden zevci 
Prince Consort'un cenaze merasimi yapılmış olduğundan dün şehri
mizde Holanda konsoloshanesi ile bazı konsoloshane ve müessese
lerde bayraklar matem alameti olarak yarıya kadar indirilmistir. 

SIRKETLERDE 

Liman şirketinin 
Tasfiyesi 
Şirket umumi müdürü ye

ni vaziyeti i:ıah ediyor 
1 atanbul Liman tiri< etinin tasfiyesini 

icap ettiren kanun geçenlerde ıirkete 
ve diğer alikadarlara tebliğ olunınU§
tur. Maliye vekaletinden gelen i§Arla 
Liman şirketi heyeti umumiyesinin 12 
Ağu&tosta toplanmıu, tl.karrür etmiş • 
tir. Esasen lstanbul Liman §İrk.eti his
selerinin yüzde 98 i hükiiınet elinde bu 
lunmaktaclır. Geri kalan hisseler de ıa
bn alınacak ve şi~et yeni şeklini ala -
caktır. Dün bu huausta kendiaile görü· 
ıen bir muuharrimize §İ~et müdürü 
Hamdi Bey demiştir ki: 

- Son nqrolunan kanuna göre &er
mayesinin dörtte üç veya lazlası hazi • 
neye geçen şirl<etin tasfiyesi ve mül • 
hak bütlçeli idarelere devri icap etmek
tedir. Gazetelerde neırolunan ilan tir· 
ketimizin bu kanuni hükümler dahilin • 
de tasfiyesi mak5adile venlmiştir. He -
yeti umumiye ağustosun on ikisinde 
toplanacak ve tasfiye karan verecek -
tir. Tasfiye muamelesi bir şekil mese • 
lesi olduğundan şirketin mülhak büt • 
çeli idareye devri hiç bir müşkülatı mu 
cip olmayacaktır. Kadro teşkiliıtmda bir 
değİ§iklik mevzuu bahia değildir. Rıh • 
bm tirketi hükUmet tarafından satın a
lınan 14iman inh~sar idaresi tarafından 
işletilmesi mukan-erdir. Rıht.Qn, tah -
mil ve tahliye itlerinin bir elden idare
si muamelelerin kolayl14masma ve 'bir 
takun müşkülatın kalkmaama sebep ola 
cağı gibi limanda yeni tesisat ve ula -
hat yapmağa da imkiın bahıeclecektir. 

Yeni kurulacak 
Fabrikalar 
Sanayi Umum müdürü 

dün Ankaraya gitti 
Birkaç gündenberi §"hrimizde bulu

nan ve a.anayi müesseselerini ziyaret 
ederek tetkikat ya-

• 

pan Sanayi Umum 
fodürü Recai Bey 
iln alqam Anka -

·aya hareket etmiş 
tir. Recai Bey dün 
"<.endiıi·ıe görüşen 
bir muharririmize 
dem ittir ki: 

- Hükümctin 
ilhassa program -

~arda milli sana• 
yiin bir plan da 
iıilinde inkişafına e 
hemmiyd! verdiği 

ı.!:.l:Al ilı:.' maliimdur. Yeni sa 
nayi hareketinin ilk 

adnnıru teşkil eden yeniden ~a edile
cek fabnkalann temelabna ve inşa edil 
mi§ olanlann da kü§a'I resimleri yakın· 
!arda bizzat Başvekil Pa§A Hazretleri ve 
lktısat Vekili tarafından yapılacaktır. 

Bu meyanda i11J3 edilmi§ olan Bursada 
süt tozu ve ıüt biiliıaası, Bakırköyüode 
yeni bez fabrikası, in§A edileceklerden 
de Zonguldakta sömikok ve sömi antra 
sit, Batabalıçede cam ve tİJe. lzmill:e ki 
ğıt fabriluüım vardır. htanhula mezu • 
nen gelmiıtim. Bu akıarn dönüyorum. 

Dilenci kıptiler toplanıyor 
iskan edildiklen mıntakalan bıraka

rak tehnmbe gelen birçok müılüman 
kıptilerin, burada dilencilik gibi aeneri 
bir hayat sürdükleri göriilmün ve bun· 
lann polis vasrtasile lbplandmlmasına 
başlanınıftır. Dün kırk elli kitilik bir 
kafile yakalanmıştır. Bunlar iskan edil
dikleri mıntakalara göndenlecektir. 

Polis, bu gibi dilenciliği sanat yapan 
ve herkesi rahatsız eden tabıslan §İd
detle takip ederek toplıyacaktır. 

1 HORSA 1 , ___ _ 
(iş Bankaaınan alınan ctvelir 

11Temmuz934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHVll.A T 
latikrazı dahili 93 Rıhbm 17,75 

1933 Ergani 93.50 Mümeaail ku-
UnitürLı: 28,50 Ponauz 47.80 

H il 27,50 H il 46,90 
" Jll 27,SO " ili 50 

ESHAM 
it Bankası Nam... 9 Reji Kupon-
" ,, Hamiline 9 •us 2.50 

Telefon 10.50 
., ., Mü.eııis 98 T erkoa 19,40 
Türkiye CümhU- Çimento JJ,15 
ri7et Ban.kaıı 56 Jttiat dey. 14,00 
Tram••Y 35 Şark dey. 1,-
Anadolu Hiaa• 26,90 Balya 1,55 
Ş. H · e 15 Şark m.ecz.a 3.20 
ır. ayrıy 

ÇEK FiYATLARI 
Londra 
f'ari.a 
Nüyork 
Milin o 
Cene•r• 
Atina 
Brükıel 
Amaterdam 
Sofya 

633.SO ı Prai 19,11,12 
12,0fl Belırat 3,41 

79.54.82 Madrit 5.82 
926.75 Berlin 207.42 

244.25 i Zloti 4.20,10 
82.39,25 Penıo 4,05,50 

3,40,SO Bükret 79,20,50 
117.33 Mos\co.,a 10,74.f:O 

66,13,56 Viyana 4,30,50 

NUKUT (Satq) 
1'.urut Kurut 

20 • Franan. 160 20 1. lıviçl'a 808 
1 Dolar 117 1 J'rzl"ta 18 
1 Şile A•. 22 t Maı·k 49 

21 Kur. Çek. 106 1 z~lul.İ 20,50 
2Ct Le•• 23 20 L«'J 19 

1 laterlio 6,35 20 Dinar 53 
20 Liret 214 1 CernOTİÇ ~ 
20 F. Bel.,;ka 115 A:t..1a. 9,25 
20 Drahmi 2• 1 Mecicli,.-e 35 1·2 

1 FJorin 83 Haak.oe>l 237 
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~.:::_ar;;.,ı 
Nüfusumuz 17 milyon 

Nüfusumuz 11 milyon •• 192'1 de 
yapılan nüfus tahı'irinden beri de
mek 3 milyon artmısız. Nüfusumu 
zan bu devasa adımİarla artışı cici 
den her türkün göğsünü kabarta
cak bir hadiıredir. 

Nüfus siyaseti bütün bir memle
ket, bütün bir vatan siyasetidir • 

Çünki bütün bir vatan ancak nü 
fos sayesinde refah ve kuvvet 
bulur. 

Nüfus bize lciz.ımdır: 
1 - Evvela yeni kurduğumuz 

sanayi için lciz.ımdır. Çünkü. bu sa 
nayide çalı~ak kol, ve işleyecek 
dimağa muhtacız. Türkiye ziraat
ten sanayie geçerken mevzuu is
tihsalden pımııllü isttihsale geç
miştir. ve bu istihsali bir çok müs
tehlik/erin vücudüne vabestedir. 
Çünkü. yeni sanayiimizi besliye
cek olan nüfusumuzdur. Onun mal 
lanm kullanacak olan vatandaş -
/ardır. Eğer nüfusu az bir memle
ket olsaydık, birçok ticaret muka
veleleri harice mal sevkiyahnı bir 
nisbet dahilinde tahdit ettiğin • 
den, ve zaten yeni doğan sanayi, 
eskimiş ve sermayesini ödemiş :;a. 
nayi/e rekabet eclemiyeceğinden 
yeni labrikalarımız mütemadiyen 
ziyan eder, ziyan edince bittabi in 
ki,{11 ed'emez ve belki gene eıskisi 
gibi yalnız ziraatçi kalmağa mah -
kum olurduk. Memleket dahilinde 
mevcut halkın ihtiyacını tatmin 
edecek sanayİe malik olmayınca 
hariçten ithalata mecbur kalırdık 
ve ticaret muvazenemiz ve binne· 
tice tediye müvazenemiz boyuna 
açık verirdi. 

Bunun milli paranın kıymeti, 
ve bilvasıta memleketin iktısadi
yah üzerinde yapacağı tesirleri, 
harice karşı giriıpneğe mecbur o
lacağımız külfetleri burada uzun 
boylu tehlil edecek değiliz. 

2 - Nüfus bize lciz.ımdır; çÜn· 
kü. memlek .. :i:ı müdafaası için bu
na muhtacız; ve hatta nüfus bi -
ze birçok memleketlerden daha 
çok lciz.ımdır. Çünkü. vaziyeti 
cograli itibarile çok yayı/mı: 
bir memleketiz ve hudutlarımız 
vasidir. Hiç fiiphesiz ki nüfusun 
bu tezayüdü , bizi Akdeniz hav -
zaaında en kuvvetli devletlerden 
biri haline sokmaktadır. 

Büyük devletlere bakınız; nü
fuslarının fazlalığı bunların kuv

"vetleri üzerinde ne büyük amil ol
muştur. Onun içindir ki bugün lr: 
giltere , Rusya, ltalya, Japonyc; 
gibi devletler beynelmilel siyase · 
te mühim rol oynuyorlar. Bunla
rın yanında bir de 8 milyon nÖ· 

fuslu Belçikayı tetkik ediniz; Har 
biye nazırı Albert Deveje daha 
geçenlerde mecliste harbiye bütç~ 
si müzakere edilirken demişti ki: 

- Hudutlarımı:r;ı takviyeye ça
lıfıyoruz. Buralarda yapılan tah
kimat, her hangi ani bir hücum 
karfısında büyük müttefikin or -
dulan imdadımıza gelinceye ka· 
dar düpnanı oyalamağa kafidir. 

işte nüfus meselesinin ehem • 
miyetini i&bat etmek için bundan 
güzel bir misal olabilir mi? 

3 - NülllS bize lcizımclır; çün
kü nihayet devletin yapacağı bir 
çok isler ve bunun için de ihtiyar 
edeceği masraflar vardır. Milli hu
dutlarımız dahilinde yaryan va- ' 
tandaslarımız ne kadar fazla o
lursa devlet, bu masrafların karşı
lığını o kadar sühulet bulur. 
Çünkü mükelleflerin adedi art
mıftır. Binaenaleyh bütçe müva
zenesi nihayet kolaylıkla temin e
dilir. Bu, mükelleflerin de lehin
dedir. Çünkü vergi veren adam
ların fazlalığı verginin mükellef
ler üzeıindeki tesirini hafifletir. 

Görülüyor ki, nüfus bizim i
çin her üç noktai nazardan da en 
hayati bir meseledir. Onun için 
bu meseleye hepimiz layık olduğu 
eh.emmiyeti vermeli ve on yedi 
mılyonluk Türkiyeye mütemadi -
yen yeni milyonlar ilavesi çarele
rini aramalıyız. 

Mümtaz FAiK 

1 Küçük haberler 1 
Lağvedilen bir idare - Lapseki Sa

hil Sıhhiye idaresi ilga eılilmittir. 
"' Şehrimizdeki Romen talebe

si - Şehrimize gelen 24 Romen 
talebe, dün müze le -, camileri gez 
mi,lerdir. Mirafir talebe, Feyzi A. 
ti lisesinde misafir edilmektedir. 

" Galatadaki kimsesiz çocuk· 
lar - Belediyenin Galatadaki 
kimsesiz çocuklar yurdu talebe • 
si 15 temmuzda kampa çıkacak • 
!ardır. Kamp bir buçuk ay süre
cektioı. 
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Niçin ıeflerimiz şose- Önümden bir araba 

lerden evvel de- geçti!. 
miryolu yaptırıyorlar Dün, kapımızın önünden bir a· 

_ 2 _ raba dolusu bdi (1) geçirdiler. 
Bir araba dolusu domates, ya-

Motörlü vasıtaların kullanılışı hut bir araba dolwıu hıyar değil, 
elastikidir. Z ıra bunlar raya bağlı bir araba dolusu biti ... 
olmadıkları için geçilebilinen her Tek at, yoku.ş yukarı, ağır yü
sahada kullanılabilir. istasyon İs· künü sürüklerken iple bağ:ı istif
temez. Her yerde durur, yoku ve lerden birkaç tanui yere döküldü. 
mal alabilir. Küçük bir vasıta ol- Oradan geçeııler, arabacıya ses· 
olduğu için seyrini, az nüfuzlu ara· lendiler: 
zide dahi sıkla,tırahilir. Bu gibi _ Azıcık dur da toplıyalım! 
arazinin nüfusunun sıkla,masma Arabacı, başını ,öyle bir çevir. 
çok yardım eder ve oralardan ileri- di. Kaldırtma dökülenlerin okka 
de timendiferin geçmeaıni müm- çekmediiini görünce aldırmadı bi
kün kılar. Şimendiferin gidemiye· le •. yorgun ahnı, kamçılayarak yü
ceği yerlere de çok büyük faydası rödü. 
dokunur. işletilen tarikler kir ge- Kendi kendime düsündüm: 
tirmezse, bunlardan 2riyansızcası- Değeri tarhsı ile öİçülen bu bi-
na sarfı nazar edilebilir. Halbuki tilerin içinde kimbilir, üzederinde 
fimendiferde bu kabil değildir. ne kadar uğraplmıf olanları var. 
Zira muattal duracak demiryolu Bunları yazanlann, kapları Ü•· 
hakiki ziyan t~kil eder. Bir de o- lünde adlarını taışıyan bu darma 
tomobil ve kamyon itletilmesi bü- dağın yaprakları görünce yürek. 
yük sermayeye ihtiyaç göstermez. · leri naıl su.lamasın? 
Gideceği f<>seleri sahiplerinin yap· Ben böyle düfiinii.rken, biri ya. 
tırmalarma lüzum göstermediği i- -a sokuldu: 
çin halkın hizmetine merbut olma- - Yahu, bu ne dalgınlık! 
sından ziyade, sahibinin menfaati- - Ha. •• Dedim, şimdi bir araba 
ne bağlıdır. Fakat bazı memleket· dolusu biti geçi.rdiler .• gördün mü? 
!erde otomobiller büyük f<>sele- - Gördüm. Eski yazı üe yazıl
ri de "mazinin birer hediyesi,, ola- ""f bitı:erdi. 
rak hazır bulmuşlardır. Halbuki Sonra, bana elile bir dükkiinın 
memleketimizde yalnız fehirleri camlığını süsliyen yeni yazı üe ya. 
muntazam bir tebeke halinde bağ- zılmıf bilileri göstererk: 
lıyacak olan yeni asri f<>selerin - inan ki bunların teraziye vu
yaptırılması için 300 milyon lira rulduklan günü görmiyeceğiz! de
sarfına ihtiyaç olduğu geçenlerde Ji. 
yazılmıfh. Şoseleri en fazla eskite· Sordum: 
cek olan otomobil ve bilhassa ağır ' - Nereden biliyorsun? 
kamyonlar olacağı için, bunların Camltğın önünde daran bir ço-
mütemadi tamirah da olmıyacak cuğun İmrendirici bir tatlıya bakıp 
mıdır.? Ve bu masraflar demiryolu ağız f!apırdatmaJ1ına ben:ı:.'yen kı
tamiratını kat kat geçmiyecek mi· mıldanışlarla bir bitiyi süzüşünü 
dir? gö.terdi. 

Filvaki yollar fİmendiferlerin - Bu çocuk, büyüyünce, biti/e. 
karlı çalışmalarına çok hizmete- rini arabada değil, başımn içinde 
derler. Zira nakledilecek mallar t~ıyacak!. 
timendifer merkezlerine ancak bu Çocuğun iırtekten parlıyan göz. 
tarikle gelir. l'ttP. bu vaziyete göre lerine bakınca bu söze inanacağım 
hizmet edecek iyi ve kötü halde geldi. inanmak, ummak demektir. 
yollarımız vardır ve bir taraftan M. SALA.HATTIN 
da yaptırılmaktadır. Kıaa yollarda 
ise, yani 10 k;lometrelik mesafele- (1) Biti: Kitap. 
re kadar, benzini ucuz memleket
lerde dahi kamyon atlı arabaya re
kabet edemiyor. 

Umumi bir nazarla bakılacak 
olursa, motörlü vasrta.ların umumi 
mesarifi fimendiferinkini çok ge· 
çer. Alman otomobil ~kkülünün 
hesabatma göre 1929 senesinde Al
man fİmendiferleri 2,2 milyar 
Türk liralık mesarife mukabil 47,6 
milyar yolcu ve 66,7 milyar ton 
mal sevketınitlerdir. Halbuki oto
mobil ve kamyonla bir buçuk mil
yar Türk lirası masraf mukabili 
ancak 14,0 milyar yolcu ve 4,4 mil
yar ton mal sevkedebilmiflerdir. 
lfte hesap bittabi takribi olmak • 
la beraber, hangi va.artanın daha 
ucuz çalıf'lcağını derhal iabat etıne
ğe kafi gelir. Eğer hugüa Avropa
da otomobil • •imendifer rekabetin 
den bahsediliyorsa, bu yalnız kar 
getirmiyen iltisak hatları iç;n mev
zuubahistir. Çünkü bunlar geçen 
asrın sonlarında verim kabiliyeti 
hiç hesap edilmeden, bulundukları 
düz arazideki birçok yerleri bağla
mak için, plansız bir surette yap
tırılmışlardı. Bizim memlekt:trmize 
gelince, bugün dizginli bir iktısat 
devrinde YB.flldığımıza göre, vata
nımız gibi vasi bir memlekette, 
mevcut imkanlar dahilinde fOSeler 
den evvel dem'ryollarının planlı 
bir surette yaptrrılı,ı, iktııadi kal-

ZA Yl - 7 numaralı reiı tahad-· 
memi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 
eıııkiıinin hülanü yoktur. Musa oğlu 
Haııan ( 1073) 

Aınn umdeıi "MiLLiYET" tir. 

ABONE OCRETLERl : 
Tiarlıtiye için. Haris içlıııı 

L K. L. K. 
3 .,...... • • • • • • • 4 - 8 -
6 ~ • • • • • • • • 1 50 14 -

12 " ••..••.• 14 - 28 -

Gelen "'rak •eri •erilmez.- Müddeti 
reçen nü.balar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait itler için müdiriyete müra· 
caat edilir. Gazetemiz ili.nlarm. ııne••u)iye• 
tİ•İ kabal etrnez. 

- -

kınma siyasetimize hiç 'üphesiz 
çok uygun bir harekettir. Gerçi 
bugün yeni yapılan hatlar maııa· 
rifini korumıyorsa da, bir gün ge· 
lecektir masraf çıkhktan hatka 
kir da edilecektir. Sanayilefmemi· 
zin neticelerinden biri de bu ola
caktır. Sanayiletmek ise, demiryol
suz olmaz. Hülasa timendifer va
tanımızın emniyet ve refahını artı
racak olan birkaç büyük unsurdan 
biridir. 

Kumaf! Sanayici 
Dipl. Kim. Hayri Süreyya 

Milliyet'in romanı: 19 

Ben de bunu söylemesini bekli
yorduın. Ben bu gidi, gelit ve ora
da kalıtı düşündüm. Yarım saat· 
ten az sürmez. Bana da bu kadar 
zaman yeter. 

Mektep müdürünün evini bir 
kolaçan ettim. Her tıuafı karan
lık. Misafir odası sokak kapısının 
solunda idi. Bir de pencere vardı. 

- Camı nasıl kestin ülen? ! 
- Etlik bağlarında cam g•bi bir 

taş vardır, nöbet ,ekerine benzer. 
Onun bir sağlamını bulursan el
mas ;?ibi camı da kesiyor. Cebi
min köşesinde vardı. Masa örtüsü
nü çektim. Paraları içine doldu~ 
dum. iyice bağladım. Geldiğim 
gibi çıktım gittim. 

- Vay canına be! Sen •imdi 
milyoner mi oldun Sansaros ! 

- Orasını bilmem, orasını Es
ki~ehir polisi ile mektep müdürü 
düşünsün. 

Saıısarosun dediği gerçekti. Bu 
İ•i yalnız Eskişehir polisi ile müdür 
düşünmüyordu, bütün Eski~ehir bu 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
itten heyecana gelmitti. 

Müdürün antika para kolleksi
yonu f\Ulun bunun dediği gibi mil
yonluk değildi.Afllğı yukarı bizim 
para ile ik; üç bin kağıt lira ederdi. 
Fakat müdür için bu bir hazine idi. 
Bütün hayatında bet para biriktir
se bu kolleksiyona yatırırdı. 

Bekar müdür; bir karı, iki kay
nana, üç evlat, dört apartıman 
kaybetmifçesine telaşa, kayguya 
dütmüftü. Yirmi yıllık emeği, pa· 
rası bir gecede uçup gitınitti. 

Müdür yalnız kalınca iki gözü i
ki <:e,me ağlıyordu. 

Bir hafta geçtiği halde hiç bir iz 
bulunamamıttı. 

Eskitehir polisinin değil ya, dün
ya polisinin aklına Sanaaros gelir 
miydi? 

Bununla beraber ne olur ne ol
~az bir de Ankaraya yazalım, de
d ·Ier. Ankara polisi Sansarosu ya. 
kaladı. Sordu, SOf11'turdu. ip ucu 
değil ya, örümcek ioliğinin ip ince 
ucunu bile bulamadı. 
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KISKANÇLIK 
Şalrika hanım, kocası Şakiri çok se

verdi. Bu sevgi onda müthiı bir kıskanç• 
bk hissi doğumıuştu. Genç kadm bunda 
haklıydı; çünkü kocası uçan çapkınlar• 
dandı. Bir gün beraberce lotanbula indi
ler. Küçük kızları Neclaya öteberj alacak 
!ardı. Mahmutpata'ıla bir ayakkabıcı ma
ğazasına girdiler. Nec18, beyaz podiisüet
ten bir sandalet istiyordu. Kunduracı 
kutulan indirerek muhtelif çeşitler gÖS· 
teriyordu. Bu sırada İçeri dudaktan bo
yalı, yüzleri pudralı ispenç pilici gibi 
mini mini iki kız girdi. Şakir, kızlan 
görünce tanı~tı. Bu iki kız kardeş, bir 
zamanlar Beyoğlunda pansiyoner otur
duğu Madam Rozanın kızlan Llli ile Jan· 
dı. Kızlara başile hafifçe bir reverans 
yaptı. Onlar da Şakiri tanımışlardı. Ya· 
hudi kızlan ıreveze geveze konuşmağa 
baıladılar: 

- Şakir Bey ruuınsınız, iyisiniz. Bi
zin mama her zaman sizi söyliyor, bize 
hiç yelmiyorsunuz. Böyle ahbaplık olur 
mu? 

Şahika, kızların kocasile laubaliyane 
tavırlarla konuıtuklenru görünce bey. 
ni atımı, kıskançlık damarları depreı· 
miıti: 

- Matmazeller, affedersiniz •• Şakiri 
nerden tanıyorsunuz? 

- A.. Efendim (Şakire döndüler) ıi
zin maılamdrr? Şakir Bey bizim familya 
içinde oturdu. Çok iyi adam.. Kiliar a· 
elam, mama da, biz de onu çok oeveriz. 

Şahika kıpkırmızı olmuştu: 

- iyi ama, o ırünler geçti. Şimdi ev· 
lıondi, çocuğu var. 

- Tahi efendim .• Tahi evlenecek .. 
Şakir, kanımın münasebetsizlik yap

tığını, pot kırdığını, gaf yaptığını, koca 
bir çam devirdiğini hiddetle karşılamıştı. 
Bu kibar familya kızlarına karşı söyle
diği bu ıözlerde ileri vanrsa dükkan için· 
de müthiı bir rezalet olacaktı: 

- Şahika .. Ama çocukluk yapıyorsun 
diye fısıldadı. 

Kızlaı·, yüksek t...-lik çıkrttılar. Niha· 
yet içinden kırmızı, üstleri beyaz hasır 
Örgülüıünden birer tane beğendiler. Ma
ğaza sahibi bunlara bir buçuk lira istiyor 
du. Kızlar bir lira veriyorlardı. Lili, 
çok cilveli, çok fettandı. Yan gözle Şa
kirin gri elbiselerine, bal rengi kravatı· 
na da parmağındaki pırlanta yüzüğe ba
kıyordu. Karısının kıskandığını anladığı 
için inadına gibi genç a<lama gülerek sor 
du: 

- Şakir Bey, bize yardım etsenize .• 
Bir lira iyidir değil mi? 

Genç adam, naçar pazarlığa kanıtı: 
- Bir lira iyidir veriniz, matmazeJler 

üzülmesinler. 
Lili hem ırülüyor, hem de ıöyle söyli

yordu: 
- Bakiniz, Şakir Beyin haki var. Bi

zi çok üzüntiiye sokma, oonram zayıfla. 
nz. 

Şahika bir tarafta renkten Yenge glri .. 
yordu.Çapkın kocasmın bu kızl.ııırla mu· 
hakkak bir alakası vardı. Gözünün önün
de bu şakalar, bu cilveler tahammül olu
nur ıey değildi. Kendisine adeta mey· 
dan okuyorlardı: 

- Matmazel, siz pazarlık etmesini 
bilmiyor musunuz; kocamı işin içine ne 
karııtırıyorstHtuz. (Sonra kocasına dön
dü) Şakir, ıu iokarpin çocuğun ayağına 
yakıştı mı? baluana, een keneli itimizi 
bırakıp herkesin terliklerile uiratıyor
ıun, ne biçim adamsın. ? 

Bu sözler kızların izzeti nefislerini 
hırpalamııtı. Kanatlarına taş atılmıı pi• 
!içler gibi haykmımaya başladılar: 

- A.. Madam.. Pardon.. Şakir Bey 
bizin ahbaptrr. Biz onu sizden evvel ta• 
nıyoruz. O çok Janti; fakat siz, çok fe-
na .•. 

Şahika; bu hakaret kartuında fazla ta 
hammül edemedi: 

- Fena sizsiniz •. Terbiyesizler (kızı
nı elinden tutarak kapıya doğru yürü• 
dü). Haydi kızım ... Gel,bu senin alçak ha 
ban bir türlü adam olmıyacak •• 

Kadın, çocuğile dıtan çıkınca dükkilo
cılar da dahil olduğu halde hepsi uzun 
uzun gülmeğe baıladılar. Şakir, kızlara 
Ö~ diledi. ve gönüllerini almıı olmak ·İ 
çın çocuğun iskarpin parasile beraber 
terliklerin bedelini de ödedi. Ellerini sı· 
kıp ayrılırken onlardan cuma günü için 
(Belvü) de randevü aldı. 

Hemen, dı!"" çıkıp kansına yetişti. 

Sekizinci gün Sanıaros kısınıad· 
li reisinin kulağına tunları fısılda· 
dı: 

- Müteferika komiseri beni ge· 
ne dövdü ama, hiç suçum yok. Es
kişehre gizlice bir sor. Mektep mü· 
dürü bütün paralarını buldu. 

- Sen ne biliyorsun? 
- Eskişehirden bir çocuk gel-

di. O söyledi. 
- Doğru söyle Sansaros ! 
Sansaros düşündü. Kara boncuk 

gözleri parladı, tane tane söyledi: 

- Şahika, vallahi sen hakikau, çocuk· 
sun .. Bu bacak kadar kızlarıda mı benden 
kıskandın? 

Kansı biraz yatışıruştı. Alacaklanru 
aldılar. Akşam evlerine döndükleri za. 
man kadın yaptığına pişman olmuştu. 
Erkek te•kıskanç karısından intikun al· 
mak için cuma günü randevuyu düşüne
rek için için seviniyordu. 

Cuma günü, Şakir işlednin çokluğun· 
dan bahsetti. Daireye gidip çalııacağıru 
söyliyerek evden çıktı. Ve doğru Beyoğ· 
luna geçerek kızlara! birleıti. Akşama 
kadar gezip, Bomontide geç vakte kadar 
eğlendiler. 
Akşam vakti geç vakit yorgun argın 

eve döndüğü zaman kanıt onu hararetle 
karııladı. 

- Herkes gezip eğlenirken bu yaz gü
nünde cumaları da çalışmak .. Bu da ha
yat mı sanki .• Birde kıymetimi bilmez· 
sin Şahika.. Bunlara hep senin için ta
hammül ediyorum. 

Genç kadın, kollanru açarak kocaııru 
kucakladı: , 

- Ah benim fedakaT kocacığım .. Bey· 
hude veıveseleTle ıeni çok üzüyordum, 
beni affet .. 
Kanımın bu sözleri bu oeferde Şakiri 

piıman etmişti. insan ruhub çok tubo.f
tır. Karılı bu tarziyeyi daba evvel venniş 
olsaydı, kocasını belki de venniş olduğu 
randevuya gitmekten meneder, bu su
retle kendisine ihanete fırsat vermiş ol-
nazdı ! - O.N. -

Hugünkü program 
18.30 Pli.k neıriyab, 19,20 Aj.an• haber

leri, 19,30 Türk ın•aiki neıriyab (kemançe 
Kem•I Niyazi Bey, at Hayriye Hanım, Az
mi Be,. •• Müa:eyyen Hanım. 21 Selim Sll'rı 

Bey tarafından konferans 1 21,30 Ü•tüdyo 

caz •• t.nao oı-ke•tra•ı. 

223 Klu. VARŞOVA, 1345 m. 
18,15: Franz Leharın eserlerinden konser. 

19: Konferans. 19,15: Vilnadan nakil. 20: Muh 
te-lif 20,15: Lemberaten N~teli netriyat. 20.40: 
Pl&k . Musahabe .• 21,12: Hafif orkestra kon
seri. 21,50 Haberler. 22,12: Taıa.nnilj popüler 
konser. 23: Konferana. 23,15: Dan• muşilıı:.isi 
24 Mu .. babe. 24,0S: Konferaaa. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Gündüz netT"İyat. 19,05: Cr. Dini· 

lw orke•tr•aı. 20.JO: Uniyer•İte. 21: Plak ile 
Puccioinin (MADAM BUTTERFL Y) ope.raaı 

230 Khz. LOKSEMBUURG 1304 
Alm•n oetriyatı. 21: Dünya ha•.adialeri. 21,20 
Karrtık konaer. - Zl,40: koaaerin ~••mı 
22,05 T ac•oni 22,35: Alman koaaeri. 23,30: 
Dana mu•ikiai. 

401 Khz. MOSKOVA, 748 ... 
17,30: Maaahabe. 18,30: K111I ordu için TM!f• 

riyal. - K.antık ko..er. 19,30: Mütalea. -
Hafif 19ua.iki. - Koro •• operet moaiki•İ. 21: 
Kanıık konıer •o d•P• musikiai. 

832 ICu. MOSKOVA, (Stalia) 361 m. 
17: Ko•fet-•"•· 18: Klii.•.i.k dan• ın••ikİ•İ. 

19.30: Senfonik kon•er. 22: Modenr dan• 
mu•iki•i. 

S4S Kbz BUDAPEŞTE. 550 m. 
19: A•keri koDser. 20: Kan.tik musalıabe. 

20,30r P&i.k. 21,20: Muaahabe. 22: Siıan muaiM 
kisi. 22,,45: Mu•ah..abe.. 23,05: Konferans. (•İ· 
J'••İ) 23,20~ Opera orke•traınua kon•eri. 24, 
20: Cazban.d. 

686 Kbz. BELGRAT0 437 m. 1 
21: A•keri konıer. 23: Haberler. - Dan• 

pliklan. 23,SO: Kah'f'eh.a.ne kon.eri. • 
713 Khz. ROMA, 421 m. 
21,45: Mütenevvi ne,riyat. 22,45: Miu.bi 

neıriya.L 23: Hafif mu•i.ki ... dana parça.lerı. 
24: a.Hl>erler. 

' ŞiMALi ITALYAN GRUPU. 
21,45: Flotowun (MARTHA) opera•ı. 
592 Kbz. ViYANA, 507 "'· 
21: Sesafonik konser. 23: a.Hberler 23,15: 

Seyyahat hakkında franan:ca k<»nferan•. 23,25: 
Holzer radyo ork .. traıı. - Mu•ahabe. 1: 
Pa.Jn:ııhof lrah•••İnden dan.• mu•İk.İ•İ. 

904 Kbz. HAMBURG, 332 m. 
21,15: PoneranyalI be•telr.:irla.no uerl.ria· 

dea kanser. 21,45: Silez,.a •enfonik kollaeri. 
23: aHberler. 23.20: Musikili netr.iyat. 24: Ne· 
teli aeee mu.ilc:i•i. 1,15: Haml:nıra neteli mu· 
ıiki•i. I 

950 Khz. BRESLAU. 315 m. 
20 Silezya netriyab, 21,15 (Bariton) ta.· 

a•oni, 21,45 Net'eJi mu•ilU, 23 Muuh.abe, 
23.ZO Haberler, 23.,45 Gece musilô.si. 

ZAYi - Uslriidar Bankaı•ııın ll!857-
12858 numaralı bİNe ııeneclimi kaybet. 

tim. ikinci nüshan almacağmdmı za. 

yİn hükınü yoldbr. Ali oğlu Cafer 
(1074) 

buradayım. 
- Niçin yaptın öyleyse? 
Sansarosun kara boncuk gözleri 

önce parladı, 1ı0nra sulandı. Daha 
sıonra doldu. Ve höngör höngür 
ağlayarak odadan kaçtı. 

Genç kıamıadli reisi Sansarosun 
yaptığı bütün i'lere akıl erdiremi· 
yordu. Bu çocuk hırsızdı. Altmıf 
'u kadar sabıkası vardı. Bir bakı
ma da bu çocuk hırsız değildi. Çün
kü çaldıklarını ya geri veriyor, ya. 
Faya, buraya yırtılınıf mektup 
zarfı gi'bi savuruyordu. Hatta ifte 
son bir vaka daha vardL Sanaaros 
hu sefer keskin ke.Xin reddetti: 
Ben yapmadmı, dedi; yalan söyle
miyen bu hırsızın .bir ~yden kor· 
lrusu yoktu ki böyle reddetsin. Öy
le ama olan if epeyce mühimdi. 

- Ben çaldım Masa örtü.üne 
doldurdum. Bağladnn. Evin arka· 
aındaki yangın yerine gittim. Yıkıl 
mı' bir bacanın içine sakladım. Siz 
beni çağırmazdan iki gün önce bi
zim Haymanak Haymanaya gidi
yordu. Mektep müdürüne bir 
mektup yazdım. Haymanaka ver· 
dim. Bunu Haymana postasına at. 
dedim. 

- Mektupta ne yazdın? 
- Ağlayıp sızladığın yeter, de-

Lisenin mutemedi vilayet encümeni 
kararı ile muhakeme altına alınmıt 
ve hapsedilmifti. Çünkü suç büyük 
tü. Lise mutemedi tam bin b~ yüz 
lira çalmıf ve iti örtbas etınek için 

dim. Paraların evinin arkannda 
soldan birinci değil, ikinci değil; 
üçüncü değil, dördüncü yanm1' e
vin kö~esindeki yarı yrkılmış baca
nın İç;ndedir. Herif amma da sevin 
miştir ha! 

- Sen hiçbir fey almadın mı? 
- Bir tanesini alm .. sam beni 

öldür. Yaz müdüre al cevabı, ben 

kaybettim demİfti. Mutemedin 
hakkı vardı. 

Lisenin iatesini temin eden mu
teahhidin son taksit olarak mektep 
ten bin bet yüz lira alacağı kal
mı,tı. 

Mutemet saıbahleyin evinden çı
kar çıkmaz, hazırlanan kağıtlan 
aldı, maliyeye gitti. Maliye v~ 

YENi NESRIY AT 

Nafia işleri 
Yeni bir mecmuanın 

neşrine başlandı 
Nafia Vekili Ali Bey, vekalete gel

diği gündenberi cidden hayırlı ve çok 
nafi i§lere baılanu§ bulunmaktadır. Ali 
Bey, teknik, ilim ve fenne son derece ri 
ayelkilr ve taraftardır. Bu itibarla Ali 
Bey, vekalete gelir gelmez derin bir tet 
kik ve tetebbü mahsulü olan nafia ve 
t e;kilat kanunu layihasını ihzar eımjş 
ve kanun Büyük [l.1illct Mecfüince ka
bul edilmiştir. Bu kanun mucibince na
fiada (tercüme, neıriyat, istatistik, ve 
müze) müdürlüğü teşkil olu..-.muştur. 

Bu daire het" ay idari ve her üç ay .. 
da bir fenni olarak iki mecmua neşre
decektir. 

Aylık mecmuanın birinci numarası 
(Nafia işleri Mecmuası) çdmu§l"r. Çok 
nefis bir tarzda ba111ıruş olan mecmua.
nın başında Büyük Reisicümhur Gazi 
Hazretlerinin, Başvekil ismet Paşa Haz 
retlerinin fotoğrafileri bulunmaktadır. 
Mecmuanın başlangıcında denilmekte • 
dir ki: (Bu mecmua; ilim ve fen yolun· 
da çıkacaktır. Bu mecmua, Türkün, ül· 
küsüne varmak için nasıl çalııtığını ve 
ümran yolunda muasır memleketlere ye 
titmdc , milletiPI o seviyeye yükselt • 
mek için aarfettiği gayreti gösterecek • 
tir." 

Böyle bir mecrnmuarun çıkmasını ti> 
min eden vekil beyi tebrik ederken mec 
muanın nefis bir şekilde intişarına ne • 
zaret eden netriyat ve istatistik müd1i
rii Besim Beyin hizmetini de takdir ede 
nz. 

Tam Atlas 
ikbal kiitiı"plıanesi bu ioim albnda 

çok güzel bir atlas neıretti. Atlasta, bü 
tün dünya devletlerinin · mufuoal hari· 
Uıları, bayrakaln, kendi ruıusi renkleri 
le gösterildiği gibi memleketimizin muh 
telif kısımları vilayet merkezlerine va • 
nncaya kadar ayn ayn tesbit edilmiş • 
tiı. Gayet zarif bir kapak içinde ve §İm
diye kadar .neşredilen atla.slann hep•• · 
ne faik bir mükemmeliyette çıkan bu at 
lası, karilerimize hararetle ı-.İye ede
riz. 

----·1------V APURCULU 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

IST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925:_.. 

f zmir süra't yolu 
Her PERŞEMBE eünü saat 

!h cL:ı Galata rılıtım•n~an kalkar•k 
i-!oZru İzmire gidecekti•·. Bu vapur 
her pazar günü saat 1'3 da tzınir• 

dPn kalkıp doğru lıtanbub gel.,. 
<'ektir. 

T rahzon yolu 
Tarı vapuru 15 

Temmuz 
p AZAR günü saat 20 de GalatJI 
rıhtımından kalkacak. Gidi~te Zorı· 

guldak, lnebolu, Ayancık, SamsoO• 
Ünye, Ordu, Giresun, Tirebolu, GÖ• 
rel, Trabzon ve Rizeye. Dönüt!• 
bunlara ilaveten Of, ve Surmene:ı« 
uğrayacaktn". 

Mudanya yolu 
SAADET ve BARTtrıl 

vapurlan cumartesi gününden maad• 

HERGÜN saat 9,30 da Topb•· 
- nhtnnından kalkarlar. 

lmroz yolu 
Her PERŞEMBE giim1 Ga-

lata nhtımmdan saat 18 de bir -vr 
pur kalkar. Gidiı ve dönüşte GeJibo' 
lu, Lapseki, Çanakkale ioL:eleleriıı• 
uğrar . 

A .............. ı ........ --r 
ZA YI - l...iımm idaresinden .ı.ıığıı" 
reislik tehadetnamemi )aıybettim. '{,. 
ıtlsi alınacağından diğerinin hükmü ydf 
tur. Küçül< Omer oğullarmdan 315 Da' 
ğumlu Hasan oğlu Şükrü. (1064) 

Ergani Bakırı Türk 
Anonim Şirketinden: 

1 - Erganide Maden sahasında yapılacak olan : 
a) Bir i:ı:abehanenin demir iskelesi, 
b) Bir kuvvei muharrike santralı binasının demir iskeleti 

ile 
c) Yine demirden mamul dört adet müteharrik vinçİD 

imali, teslimi ve yerlerinde kurulması toptan münakasaya 
konulmuftur. 

2 - Talipler evvelce bu gibi i,Ieri bllfUIDlf olduklarına 
dair muteber evrak ibraz ederek, fenni tartnameler ile pli.n
larr Şirketin Bahçekapıda Ta, Han'da kain ldarei Merkezi,.. 
sinden yirmi bet lira mukabilinde alabilirler. 

3 - Teklifler nihayet Ağustosmı yirminci pazarteii iiü
nü aut on bete kadar kabul edilecektir. 

4 - Münakasaya girmek isteyenler teklif mektuplannı 
muhtevi kapalı zarfı ve prtname ahkamının kabulünü ma
tazaımnın imzalı bir varaka ile tarbıame mucibince Şirkete 
teslimi lazım gelen plan ve projeleri, Türk.iyede müesses ve 
muteber bir banka tıuafından verilmi' muvakkat teminat mek· 
tubu ile birlikte diğer bir zarfa koyarak, 3 ncü maddede tayin 
olunan vakte kadar, Şirket Müdiriyeti Umumiyeaine makbuz 
mukabilinde tevdi edeceklerdir. Muvakkat ~minat mektubu
nun natık olduğu meblağ teklif fiatının yüzde yedi buçuğuna 
müsavi olacaktır. ihalenin takarrüründe teminat mile.dan yüz
de on be~ iblağ olunacaktır. 

5 - Tekliflerin fenni ,artnameler ahkamına tamamen 
uygun olmaaı mefruttur. 

6 - Talipler tarafından tanzimi icap eden mukavemet 
hesapları Alman nonnalarına göre yapılıp teklifnamelerle 
birlikte Şirkete tevdi edilecektir. 

7 - T ekHf mektupları ile merbudatınm tetkikinden son
ra Şirket hu siparişi münasip gördüğü talibe vermekte, yahut 
ihaleyi tehir veya yapılan mönakaaayı feaılıeylemekte "muh
tar olacaktır. 

8 - Fiatlar müteamil ~in tediye esasına göre tayin 
ve teklif olunmalıdır. Talipler tediyenin vadeli kredi üzerine 
ifasını da ayrıca teklif edebilirler. 

9 - Daha fazla tafsilat almak isteyenler Şirketin Mer· 
kezi idaresine müracaat edebilirler. 

sinden üç tane beşer yüz liralık 
banknot verdiler. iyice habrlıyor· 
du sol cebindeki para cüzdanının 
sa~ gözüne koymu•~· Oradan ~ğ
ruca zincirci zadeler1n banma gıt
ti. Müteahhidin yazıhanesi bu ha· 
nın ikinci katında idi. Kalabalığın 
arasından eeçip yazıhaneden gir· 
di. 

- Son taksiti getirdim. 
- T etekkür ederim. 
Liıe mutemedi oturdu. Elini sol 

cebine attı. Sağ cehine attı. Koynu· 
na soktu. Ayağa kalktı. Ne kadar 
delik ve sağlam cepleri varsa hep
sini kanfhrdı. Ve birdenOire yum
ruklarını kafasına vurup dı,arıya 
fırladı: 

- Yok! YC?k! EY.Vah! Çalmış· 
lar ! DütürmÜfÜm ! Ne olduğunu 
bilmiyorum. 

Kanun, bilmiyorum dinlemez. 
Lise mutemedini deliğe tıktılar. 
Gazeteler avaz avaz yazıyor. 
Muhalif fırkanın gazeteleri 

"hırsızlıkların önüne geçilmezse 
memleket batar. Batmaması için 
iktidar mevkiine biz geçmeliyiz.,, 
diye haykıNyorlar. 

Mektep tatırmıf. 
Polis .-.ırmıt-
Aaıl ve en hafla mutemet tatır

mıf. 

Be, on gü!l ~nra du,.,.ldu ki 

lişe mutemedi hapi~nede b;el. ~ 
yışını boğazına geçırıp kendıııı ·~ 
dürmeğe kalkıfmıf. Bereket Td,ı 
çabuk görüp kurtarm~ar. 

Bundan birkaç güıı sonra ~ ~ 
lis dairesinde bir it için d°":':ı• 
Sansaroı komiserlerden bu bavv~ 
aldı.: Liıe mutemedi babasın'1j, 
kalan ve çoluk çocuğımun barfll 
ğı eski evini rehine koyarak P~ 
kaldırmak iatiyormUf. Bu para ı 
avukat tutacakmış. ~· 

Sansaros biraz dütündü. Kı .1 
adli reisinin odasına girdi. fıel 
yalnızdı: 

- Neye geldin Sansaros? 
- Gizli bir ~y söyliyeceısc"" 
- Söyle bakalım. Jı 
- Lise katibi paralan çalııııı. 
- Ya ktnı çaldı? 
- Hiç kimse çalmadı. 
- Ama paralar, ortada yok- r 
- Hiç te öyle değil. Parala! 0 

tada. 
- Bul bakalım. p' 
Sansaros koynundan eski b~! til" 

ra cüzdanı çıkarıp masanın uf 

ne koydu. . Je' 
- B!r tane kağıt bile eksile 

ğil. .. "ıe 
- Demek sen bize yalan sO 

din. Bak, sen çalnutsm. 
- Çalmadım , çalmadım. 

-Bitmedi_... 



F .Bahçe-Yugoslavya maçı 
Şilt maçı ve atletizm müsabaka. 

ları da yapılacak 

Y ann Fenerle kar-ı --L y 1 ak 
Evveli< ··nk·· '""'° ._,.,. agoı avya t ımı 

ğınıız üz:r:U F u sayımızda yazdı- kımınm en kuvvetli ve kayda p.-
na (W A C) enerbahçenin Viya- yan tarafı hücum hattıdır. Ayak-
kar,ııa,.:na·k . . t~umından. evvel larmda topu hiç bekletmeden ve 
gradın (Yu ıçr avet ettiği Bel- lüzumsuz dnhlinglere kapılma-
mı bugün ghs' a"'.ya) futbol takı- dan oynayan bu takımın mühacim-
rın Kadık'~e .. rımıze gelecek ve ya· leri, Sırp takrınları içinde en faz-
dında F oyubnahde Fenerbahçe sta- la gol yapabihnek kabiliyetini ha.-

ener ç y l . 
ınaç1 oyna k e • ug<>s avya ız futbolcular olarak tanınmıştır. 

(Yugostaca tır. iki senedenberi lsviçre taknnla-
radiski) y ~vya) takımı ile Beoğ- nnda oynayan iki Sırp oyuncuau-
Sırbııtanı: nız Belgradın değil, nun bu sene memleketlerine av-
dır. Aralar e~ kuvvetli iki takımı- det ve bunlardan merkez muhacim 
vam eden ;r;. ab •enelerdenberi de- oynayan birin'n Yugoslavya kulü
lığı dolayısi y~t bertaraf, ya.km- büne intisap ettiğini geçenlerde Av 
le sık sık t~ e ıyana futbolculari- rupa gazeteleri yazdılar. Eğer bu 
knnı diğer 5mas e:eleri bu iki ta- haber de doğru ise, Yugoslavya 
tüne çıkard ~rp t.a . mlarının çok üs takımının hücum hattı bir derece 
takımı da 

0 
ıgı g ıbı Yugoslav milli daha kuvvetlenmi• demektir. 

Dıen hepsinfbnc;u~arının hemen he- Fenerbahçenin yarın Yugoslav-
tadır. Dü u ıkı takımdan almak ya karşısına, bir ay evvel (Viyana) 
tirak ed nya k~ası maçlarına it· takımile yaptığı ikinci maçta çıkar 
kınıınd ed sbn . 1;1goslav milli ta- dığı takımı çıkaracağını zannedi-
OYuncuİ a u ıkı kulüpten b;rçok yoruz. O Fenerbahçe takımı Viya-
Memt~ v~rd.ı. na takımı k&l'fısında fevkalade se-

kıınlard:n et~~ıze nadir gelen ta- ri ve güzel bir oyun göstermif, üs-
larıdrr H hırı de Yugoslav takım- te Viyanalılann sezdirmeden yap-
re F e~ bathrım'.zda kaldığına gö- tıklan dört gole, dört gol atmak 
lan tak er a çe ıle kartılqacak o- suretile mukabele etmi9ti. 
nelere •mın rakibi Beogradiski se- Ayni takımın Yugoslav futbol-
hüYiik \ ~vvel tehriınize gelmif ve cular ka,..ısında da o günkü sürat 
gibi O ır muvaffakıyet gösterdiği ve mehareti göstereceklerini ümit 
kın ~ rta A.vrupa futbolüne ya· edebiliriz;. 
İyi bi~n 1j,rzıle seyirciler üzerinde Diğer taraftan yarm, iki hafta 

y ıntı a bırakmıftL evvel dostane ve samimi bir uğra~ 
arın g" -· . y tr' 0recegımız ugoslav ta. madan sonra beraberlikle neticele-

Maarif Vekaleti 
J4 · (Başı 1 inci sahifede) 

1 Trakyada tahkikat! 
ed:~nb~re~B.leti aleyhinde tecelli 
Ve bu k arara muarız !kaldığı 
· aramı kafi · - · ıatifa etf" k ı et~n uzerme 
tnüstağfi 1~1 k.a?ul edılecek olursa; 
da ıar e ılın mezkur nokta.-

ar etınekt k haki tnıyacağı n . e. pe te ı ola-
Maarif eticesı!1e yarırrz. . 

hedefini ist'l vekaletı çok.faalıyet 
lettir. T" kı zaın eden bir veka
hedefe "~r d nıaarifini arzu edilen 
kalette bir ır~a~ İçin ise, bu ve
ınunıı b' raz ıstıkrar görmek u-

ır arzu halindedir. 

- Mecdi SADRETTlN 
s-:-. --, ==~~ 
ıncınalar açı ıyor 

d (Başı l inci sahifede) 

a;, ka~ul edilmittir. 
. ekıl Bey o .. 1• 

&ıııin " ·ı · aru aceze bisse-'h en mernes · d 1 tilaEın hail. . . ın en mütevellit 
teı"l'iye sur ! ~çı? bulunınu, olan 
liğ etrn· ti. etını sınemacılara teb -

ı' r. 
Belediye ·1 . 

kilde ani ı e sıneınacılar fU şe-
l H ~nuşlardır: 

1 . azıııandan • l be edıye tarafınd sınerna arın • 
duğu 16 h . an kapatılmış ol • 
. azıran tarh' k d 
•ınernacılar b led' 1 ıne a ar 
leri Darül. e ıyeye vermedik • 

d aceze his · . 
e ecekler v . ıesını tesviye 
bulunduğu 24 

11~.e~~arın kapalı 
. gun ıçın ı...:_ b' 

Vermıyeceklerdir. •.-..; ır teY 

Sinemacılar sinem 1 ~ılrna.aından do,lav. bela da;ın kapa-
nin ' • e ıye ale 

e açtıkları zarar ve ziyan d Y· 
:asından feragat edeceklerdir 5: 
,:_~~ların badema Darülacez~ hı'ı-
~·ını • . •· •·I . verıp Vennıyecekleri me 
~ eıın l' · 

kik · . e ge ınce: Bu meseleyi tet-
lette~lın ~ahili.ye "'.e lktısat veka
•iıı ınurnessıllerıle belediye ve 
ter enıacıların intihap edeceği bi • 
ll}j nıurahhastan mürekkep bir ko
ıtıi 'Yon teşkil edilecekti>'\. Bu ko 
l)a~!01 ? sinemacıların hukukan 

ru ace h' .. llt." k ze ıssesını vermekle 
edu ellef olup olmadığını tetkik 
lıi ece~ ve sinemacıların belediye 
fa 'jesıle beraber haddi kanuniden 
da"l. a buldukları bu vergi hakkın
Cek~utavassıt bir hat tayin ede • 

ır. 

24 ~~ ihtilaf yüzünden lstanbul 
1 eun sinemasız kalmı~tır. Eğ · 
ence mahalleri pek mahdut olan 

Bitti 
(Başı 1 inci sahifede) 

buıutıi kalem müdürü Ekrem Bey bu • 
lunduğu halde tdırimize gelmiftir. Ken 
clisi nhtımda tezahür ile kar§ılanmqtır. 
Vekil Bey doğruca Tokatliyan oteline 
giderek bir müddet istirahat etmİ.§ ve ba 
zı ziyaretler kabul ettikten sonra alqam 
ki trenle Ankaraya giiliıiştir. Şükrü Ka 
ya Bey istasyonda vali Muhittin Beyle 
vilayet erkaru ve emniyet müdürü F elı
mi Beyler tarafından teıyi edihnİftİr. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyle 
Trakyadan birlikte dönen mülkiye tef· 
tiı heyeti reisi lbrahim Sabri ve müfet 
tiı Faik Beyler de vekil beyle Ankaraya 
hareket etmiılerdir. 

Burada kalan müfettif beyler de ra
porlarını tanzim etmiılerdir. 
Kırklareli emniyet memuruna 

işten el çektirildi 
Trakyadaki tetkikat neticesinde Kırk 

lareli Emniyet müdürüne işten el çekti • 
rilmiıtir .Jandamaıruzı fChit eden kati
lin de bulunmak üzere olduğu haber a· 
lınmııtır. 
Kırklareli valisi vekôlet emrine 

alınmadı 
Kırklareli valisi Faik Beyin ?ekfilet 

emrine alındığı yazdmıttı. Katiyetle al
dığımız malfunaıla göre Faik Bey vele.i
let emrine al1111D1t değildir. Mumaileyh 
iki ay mezuniyet almııtır. Dün bu hu • 
ıusta kaydettiğimiz haberin gazetemize 
yanlq girmesinden dolayı arzı itizar 
ve teeııür ederiz.. 

20 aile daha döndü 
Son hadiseden aonra tehrimize gelen 

Y aılıudilerden 21 aile de dün trenle E
dirneye gitmiılerdir, Dahiliye vekilinin 
tetkikattan avdeti dola)'Nile, diğer Mu
ıevi aileleri de dönüı hazırlığına başla 
mıılardır. 

Maamafih bunlardan bazılan esaıen 
buraya it tutmak için geldiklerini bina
enaleyh l'ekrar dönmek niyetinde olma
dıklannı ıöylemektedirler. 

Bu sabahki trenle yeniden 20 kadar 
muıevi aileıi Kırklareline hareket ede· 
ceklerdir. 
Müli lnkıliip mecmuan hakkında 

takibat 
Müddeiumumilikçe Milli inkılap mec

muasının neıriyatı üzerinde tetkikat ya 
pılmaktadır. Musevilik hakkında bu mec 
nıuada çıkan yazılarm suç teşkil edip et 
mediği bu tetkikatın neticesinde anlatıla 
cakttr, 

l~anbulda sinemalar büyük bir ih. 
tıyaca tekabül ediyordu. Dahiliye 
vek!li Beyin , belediye ile hazi • 
nenın menafiini ve sinemacıların 
hukukunu temin ve halkın ihtiya
cını ~atmi~ noktasından bulduğu 
suretı tesvıye pek yeı-ıindedir. 
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Dünya S r nda Neler Oluyor? 
D ünya aporunda bugün kayda. 

değer h adiselerden en mühimmi 
bisikletle Fransa turudur. 28 n ci se
nesini yaşayan F ransa turu, Fra nsa• 
da olduğu kadar civar memleket

' · le de büyük bir ala ka uyandır
maktadır. Dercettiğimiz iki resim· 
den a~ğı yukarı anlaşılacağı üze· 

re 27 günde katedilecek ola.n bu 
tura 60 bisikletçi i,.ıirak etmekte
dir. iştirak edenler arasında en 
1!!'alllidar Fra.uız, ltalyan, Alman, 
Belçikalı ve lspanyol bisikletçiler 

vardır. 

Dünya tenis şampiyonluğu mahiyetinde olan lngiltered': Vimbldon 1 
turnuvası son günlerini yaşamaktadır. Frannzlarm en ümttv'?" .olduk
ları tenisçileri Bussu Amerikalı Şii ds' e yenilmiftİ. Şilds galıbıyetten 
sonra Fransızın (kısa pantolonlu) elini nkıyor. 

Dün)'a ağır siklet boks fampiyon lağunda yahucli Amerikalı boksör 
Baertlen miithif bir dayak yiyen ltalyan dev boksör Karnenı lıaa» 
hanede yatmaktadır. Resimde görüleceği üzere yeni dünya pnpiyo
nu Baer h<Utahanede Karnerayı ziyaret etmiştir. 

nen Betiktaş - Galatasaray tild tırdıktan sonra ilerideki müsaba
maçı da tekrarlanacak ve tehrimize kalar için daha yükseklerini ve da.-
Sof yadan gelen Balkan atletlerile ha kıymetlilerini getirmek kabil o-
atletlerimiz arasında müsabakalar la.cağını timdiden memnuniyetle 
yapılacaktır. kaydedebiliriz. 

Sofyadaki müsabakalarda bü- Sadun GALiP 
tün Balkan atletlerini mağ!Up ede-
rek birinciliği alan Bulgar Doyçef Balkanlılarla atletizm. 
te tayyare ile Berline gitmeyip gel. 
mit olsaydı, atletizm müsabaka.lan müsabakaları 
daha enteresan olacaktı. Fakat bir ~ Galll'taııaray Spor ld~: 
kere ecnebi atletlerin ayağını alrt- 13 ve 15 T«nmm: Cuma n pıuıar 

Hitlerin beyanatı 
(Başı l inci sahifede) 

da bıuı ihtilaflar oldu. Kendilerine iti
mat ettiğim "damlar bana biyanet etti
ler. 

1 Üniversitede yeni 1 

Değişiklikler 

Yük,.,ı.. birer otorite ııahilıi olarak bü
kUmette mühim mevkilerde bulunan bu 
adamlar hük\ımeti devinnek için auikut 
yapma!< Cesaı"etinde bulundular. T......J
düt edemezdim. Eserime sadık kalnwk, 
milletin itimadma liyik olmak için ya• 
pılat.ak bi~y vardı. O da, beinleri ,.... 
rar veremiyecek bir hale getirerek Al
manyayı bir dl'hili harp faciaamdan kur· 
t:ınnal..--tı." 

llaıvekil, Almanyada çıkacak dahili 
bir harbin bütün Avrupada çok mühim 
olabilce<>k aki•hr uyandıracağı mesel,.. 
ıi Ün."rinde İsrl\t' ederek d<mektedir L:i: 

-- Almanyayı dahili barpten kurtar• 
mak ;~in siiratle, kati bir kararla Ye 
metftnetle hareket liızımdı. Yalnız, ıunu 
temenni .. dorm k.i, hareketim hakkında 
şiddetli hükümler vennek istiyenler, ~e
litlerini vakmlRr temarnen ortaya çıka· 
na ve bütün tarihi hakikat kendini gÖs· 
terene kadar saklamak dirayetini göster
sinler. 

Memleketi binlerce ve binlerce ~u
mun kurban olacağı dahili bjr harbe sÜ• 
rüklemektense, aadece mevki hınıı ve 
,ahsi ihtiraslorla hareket eden birkaç 
hainin hayatmı feda etmeği ben, vazifem 
olarak telakki ettim." 

Bundan oonra M. Hitler, pnlan söy
lemiştir : 

•• - Almanya hükUmetinde değipnit 
bir şey :voktur. Hük\imet ne sağa ne de 
sola teveccüh edecektir. Bugüne kadar 
takip elmiş olduğu hattı, doıdoğru ta• 
kip edec-ektir.'' 
Göbbels aleyhte nep-iyat yapan 
ecnebi gazetelerini tenkit ediyor 

BERLI, 11 ./\.A. - Havaı ajansından: 
M. Goebbela dün akpm radyoda 

söylediği nutkuna, Alman milletine hi· 
tap ederken aynı zamanda ecnebi mil
letlere de hitap ettiğini bildinnelde ba,. 
lamışltr. 

Hatip, " ı:azetecilik tarihinde emsali 
olmıyan yalan ve iftiralar" ı redderek 
denllştir ki : 

30 Ha:ıiran, dahilde hiç bir aarsıntı 
tevlit etmeksi:ı:in geçmiştir. Bütün mil
let F ührenin mesut kararını kabul et
miıtir. M. Hitlere kar~ı olan aık ve re· 
jim her ~amankh>den ziyade kuvvetlen
miştir. Ciddi bir kaç ecnebi gazete m;;$. 
tesna dmak üzre, beynelmilel matbua
tı ngeri kalan kısmı, son Almanya hil • 
diseleri hakkında fesatkaTane bir tahrik 
hezeyanına ve iftiralara düşmüşlerdir. 

Nazır ecnebi matbuatını ve bilhaıaa 
neşrettiği bir makalede " isyanın Ame
rika şakilerinin wullerile baıtınldığı-
ru " ı6y]eyen Timeı gazetesini tenkit 
etıniş n bütün dünyada efkan umumi· ı 
yenin bir usul dahilinde ve lcaıden ze
hirlenmesini tasvip edip etmediğini sor 

(Başı 1 inci sahifede) 
fakültesi debm Tahir Bey iatifa edece • 
ği f'IYİalannı ne tebip etmekte, ne de 
teyit ebnektediE. 

Tahir Bey ne diyor? 
Dün bu bu-•ta, Tahir Bey demitllr 

ki: 
- Y alD1Z dekanlık vazifeleri ile itti· 

gal edilmeai hakkında ıabsıma mahoua 
biç bir tebliğ yapılmamı§tır. Bu yazife
ler hakknada rektör ile bütün dekanlara 
umumi tebligat mevcutur. Ben faküJt,.. 
deki derıime avdet etmek üzenı Adliye 
müsteşarlığından aynlmqtun. O tarihte 
beri mahkemelere gitmiyerek yalnız hu 
lı:uki ittiıarelerde bulunmaktayım ki bu 
nazara alırumyacak derecede ebemmiyet 
siz ve temin eyeldiği menfaat bahsedi
len mikdarlardan çok azaktır. Esasen 
dekanlık itleri dolayuıle her gün akta• 
ma kadar Universitede bulundnğum ci
hetle hariçte me§guliyet için vakit kal· 
mamaktadrr, Fakültede her itin vaktin· 
de görülmeai bunun en büyük delili • 
dir. 
Diğer taraftan yedi ıeneden~ •fa 

ebnekte olduğum fakülte reiıliği vazifıl
lerinin Univenitenin tesisinden sonra 
dara :ıiyade arhnası ..., ııbhatime tesir 
edecek derecede beni yorması ıebebile 
ve vaktimin kısmı azamını okuttuğum 
derae tahıis etınek düıünceaile geçen 
ıene dekanlık vazifeıinden afvimi rica 
etınittim. Rektör Neıet Omer Bey ka
bul etmedi n iki aylık bir mezuniyet ve 
rilmelr: ıuretile iıtifamı geri almıf(ım. 
V ~İyet bundan ibarettir.,, 

mu~tur. 
Nazır, Alman milleti namına, hiddet 

ve infial ile protestoda bulunmut ve 
hükumetin, milletlerin birbirile namüs
karane mii-batım imkAnıız bir hale 
getirecek bir hava ibdaı eden ecnebi 
muhabirleri hakkında iatikbalde müıa· 
ma.1,a He rnuamele yapmıyacağını ilave 
eylcmi~tiı-. 

BERLIN, 11. A.A. - Heyeti vüke
laya memur uaurlardan M. Hitler'in 
miimeuili M. Rudolf He11, muhtelif ik
tisadi te•ekkiiller arasmd:ı, mücadeleden 
içtinap .;dilmesini emretıniştir. Bilhaı· 
sa istihlak kooperatiflerinin de pr'?."a.: 
gandalarında siyasi mahiyette her turlu 
tebnihlerden knçınmaları lazondır. 

Sinir hastalığı mı? . 
LONDRA 11 (A.A.) - Havas A~an 

it bildiriyor: Daily Herald gazeteııne 
nazaran Alman Başvekili M. Hitler, bir 
sinir hastalığından muzlbrip olup uzun 
müddet veza;fi ile iıtigal edemiyecek • 
tir. 

Kendisine M. Fon Papenin değil M. 
Rudolf Heu'in vckfilet edeceği temin 
olunmaktadır, M. Hitlerin içtimaa da • 
vet edilmiş olan Rayiıtakta ıöz alabil
meğe takatı olmadığı ve kendisine M. 

günleri yapılacağı evvelce ilan edilen 
Balkanlıların iftirak edeceği atif'tizm 
müaabalmlanna cuma gÜnÜ - 15 te 
Taksim ıtadyomunda başlanacaktır. 

A - Cuma günü yapılacak R1İİ..J:ıa 
kalar: 

100, 400, 800, 10() manİm, yüksek, U• 

zıın, ıuık atlama, cirit, clialr, 4xl00 bay 
rak Galatasaray • B"§1ktat ti!t maçı 

B - Pazar ııünii yapılacak müaalıe. • 
. kalar: 100 MM, 200, 1500, 3 adım, gül 

leatma ye 800x400s200xl00 BalkMı bay 
rak kOfUIU, futbol maçı 

Si 

Hakem heyel!i : Hareket iımiri ..
nör AbnıMm, Vildan, Şinaoi Retit, Ve

dat, Abut, D ... it, N adolıki, Rebii Rdilıı, 
Sedat, Peridio, Ali lbza, Cemil, Mu• 
Kizmı, Heyati, Agopyan, Küçük Ke • 
mal, Feridun, Yuıuf, Recep Saıbit ve 
Hikmet Beyler. 

Ba.lkMı atletlerinin yııpaaıldan lıll 

maçları balkvnızın lı::nlayblda ..,.....de • 
bilmeleri için bila İlti- ılubııliye 2S 
- tribün 50 Balkan 100 lımat oı.r.lıi 
te.bit edilmitlir. 

M. Barthou Parise döndü 
·- (Başı l inci sahifede) 

Berlm gibi bazı hülWnwıt merkttlerinde 
mü.Waa edeceği bildirilmektodir. 

lngiltere SoyYetler ittihadının Millet• 
ler Cemiyetine girmesine muhalefet et• 
miyec:ektir. 

Jngiliz resmi inabafili M. Bartboa'nun 
verdiği izahat üzerine, mmtaka miaalı;. 
lan eıistemllıe umimi bir surette ilbhak 
etmekle beraber, bu uaulun tatbikatta 
tevlit edeceği mütkülatı ııizl<miyorlar. 

1 ogiliz nazırı.. tabii olarak, mııaılıe
cle imza eden devletler için çıkacak mü
tekabiliyetin mutlak obnMmı iatiyorlar 
ki bu bqurla tatmin edilmit oldukları· 
na ıiiphe yoktur. 

Avnapada akdine çalııılan itilaflarm 
Berlin n Romada naıtl lan-ıılanacaiı 
bakkmda henüz logiliz nazırlannı ten
vir edecek hiç bir maliimat yoktur. 

Son Almanya hadiıelerinin Almmıya
run harici siyasetini ne dereceye kadar 
değiıtinneye müsait olduğu da burada 
meçhıil bulunmaktadır. Her halde, ana 
hatlan temamen tasvip edilen miııaklar 
uıulü hakkında Nrrih ümitler besi
den evvel Fransanın a)ôkac!er hiikfun.. 
lerle yapmakta olduğu müzakerelerin 
neticesi beklenmektedir. lngiltere vak· 
tı gelince bu hususta tavassut& mnade 
bulunuyor. 

T aymis'in mütaleası 
WDRA, 11. A.A. - M. Barthou'run 

ziyaretinden bahaeden Times diyor : 
" M. Barthou'nım vazifesi sadece mÜ· 

tekabil itimacli artbnnak ve Franaa ile 
lngiltere araımdaki dostluğu tekrar te
yit etmekti. Bu temamsı tahakkuk et· 
miştir/' 

Daily T elegraph, miiuıkerelerm bey
nelmilel vaziyeti aydınlattığını ve kıy
metli neticeler verdiğini yazmaktadır. 

Romayı da ziyaret edecek 
P ARiS, 11..A.A. - M. Berthou'nun 

Romayı ziyareti için M. Mouuolini'~ 
ynptığı davete, zannedildiğine gore 

.. 't --'lecektir Bununla be• muaaı cevap ,,_.. .. • . . 
rabeT henüz bir tmih tesbit edilmit ~~ 
• 'ld. .. k"" bu seyahati hazırlamak u-
ı;ı ır. un u da, .. t 
~ere Fransa ile Jtalya .~··~n b.,ıi:"~ ""'" 
lekelere ait bazı meseıe.ıenn e
sine intizar olunmaktadır. 

M. Dollus ta Romaya gidiyor 
ROMA, 11. A.A - Matbuat, M. 

Dolffu10ün temmuz sonunda ltalyaya 
gelecğini ve Riccione tehrinde M. Mus· 
solini ile mülakatta bulunacağını yaz· 
maktadır. 

Fransadı ne du,unuyorlar 
PARIS, 11 (A.A.) - Anadolu Ajan 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Fran51z efkarı umumiyesi M. Bart • 

hounun Londra.yı ziyaretine ve bu ziya 
relin muhtemel neticelerine fevkalMle 

Hess'in vekalet eyleyeceği de aynca söy 
lenilmektedir. 

eh ••niyet V'enDektedir. Loadra komıt• 
~ herhangi bir miNk ...,,.. ltda 
fak mukaYeleaine vmnıııyac:aiJ biliım>elıi 
Je berabes; bütün A Yl'UJla ıneeeleleriniııı 
tetkiki 11raunda billıusa emni:ref lıoıhai 
de bir görif birliğine intizar od Jw, pel 
çoktur. A""'!Ml iiferinde yeai ... t...ı.. 
büde giıifawmelı: ve ilerde~ 
barloe aoluıbilecek her türlü .,.ıaınwle • 
nn dııında kalmak huanaanda bikim 
cereyan - Pariı mabafiline gön• son q, 
llıırda azçok gevıemiı ve emniyet endİf9 
ıi Manı'ın öte kıyısında da lıir politibı 
detitmesini zaruri krlınıt saytlmaktadı1'o 

Franacz ümitleri, yalncz, başlannda 
OıamDerlain ve Lonl Rodıennere bu • 
lunan Jngiliz • Fraascz ittifııla tanftu 
ı.nn.m ııla faaliyetine dayanmıyor, ayıııl 
zamanda _, aylardaki hidiaelerin l.ngi
liz efkirmda yapüiı teair ve akaiteame 
re güveniliyor. 

Venedik mıilakatı, Almanyanın Öo 
liblanmafa devaını ve Ceneneye dön• 
mek niyetinde obnadığma delilet edeaı 
netriyat, bir kimya rarbi için hazırlan• 
chğı baldondalı::i h,._..er, moratoryom ... 
nihayet ikinci ihtiJal dedikleri aon Al
man vakayii, Jngiliz efkarım yeni bir ia 
tikamete yönelteblecek amillerden ..ıdtı 
dilmektedir. Diğer taraftan M. Mac Do 
nald'ın izinli olmaaı dolayısiyle Franaa: 
Hariciye ııazrnnm, karımnda M. Bald
nnıbatap bulması M. Bartlıounuıı vazife 
sini kolaylqtıracak bir iyi lleaadüf •YI" 
labilir. Hatta, bazı Franon gazeteleri, 
bu mezuniyete ıiyaai bir~ ~uo;:k 
Mac Donaldın bir daha BatYekilliie dön 
miyeceğini ima etmİ!ler ve Cesevre mi>
zakereleri ferdasında ortaya atılan in • 
giliz kalMnesiııde tebeddül f1tyİa)armm 
bu ıuretle teeyyüt Ye tahakkuk etmek.o 
te olduğunu bile iddia e,ylenıitlerdir, 

Muhakkak olan M. Barthounun inci· 
tiz nazırlarını, CenevTede Hariciye ve • 
kilimiz Tevfik Rüıtü Bey tanfmdan ile 
ri sürülen ınıntir.kavi itilaflar fikrine ima 
le için çalııdacaktır. 

Fransa bakımından Avnıpada emni• 
yetin zanıri bir tartı gibi göriilen ba 
~dan maada Fransiz • Sovyet ya • 
kınlaşmaımdan dolayı Sovyetlere pek 
tevecciihkar olmıyan lngiliz mabafilin • 
de hasJ olabilecek gayri müsait müia • 
haza ve encliıelerin önüne geçmek, Fran 
sız ve Belçika budutlanna ait lokarno ta 
ahhüdünü teyit ettirmek ve Avrupada 
sulh politikası için teşriki mesai imkin
lanm araştınnak ve nihayeti deniz ve 
bilhassa rava silahları bahsinde bir iti • 
taf çarelerini gözden geçirmek, Londra 
konuşmalarının başlıca rne<rzularıdır. 

lngiliz siyaset adamlarının muhte .. 
ıem infirat lehinde ve Fransız • lngiliz 
muhtemel ittifakı aleyhindek.i sarih be
yanatlarına rağmen M. Barthounun bu 
ziyaretinden ho4 dönmiyeceği ve bjrçok 
noktalar üzerinde anlaşma elde edilece
ği hakkında nikbinlik mevcut ur. 
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Tayyare 
Piyangosu 
Dün çekildi, Kazanan nu
maraları dercediyoruz 

50 bin lira kazanan 
24635 

10 bin lira kazanan 
14228 

5 bin lira kazanan 
23427 

4 bin li:ra kazanan 
1772 

2 bin lira kazananlar 
2020 14251 

1500 liTa kazananlar 
('' 11734 19200 21872 

1155 
4448 

10183 
20559 

1501 
45256 
6862 

11045 
13918 
16150 
19898 

692 
3084 
5588 
7000 
9541 

10837 
12746 
15894 
19304 
21751 
23395 

187 
529 
904 

1157 
1615 
2118 
3253 
4603 
6322 
6029 
6473 
6672 
7356 
7452 
7683 
8196 
9361 
9925 

11073 
11397 
12571 
12878 
13253 
13738 
14402 
15055 
15794 
16245 
16662 
17207 
17609 
18907 
19687 
20371 
20958 
21326 
22217 
22728 
23509 
24282 
24778 

27 
575 

1392 
2036 
2498 
2937 
3171 
3623 
3985 
4383 
4699 
5235 
5683 
6910 
6457 
6689 
7280 
7584 
7887 
8304 
8674 
9295 
9879 

10351 
10746 
10947 
11352 
12043 
12408 
12698 
13109 
13498 
14016 
15039 
15396 
15589 
16131 
17238 
18021 
18349 

600 lira kazananlar 
1740 2702 2735 2833 4376 

7837 8123 8452 9815 
10358 132454 19724 20167 

23168 23770 24118 

200 lira kazananlar 
1877 25434 2827 

5321 5989 6218 
7491 7737 9468 

11171 11172 12460 
14689 15182 151Q7 
16181 16770 18970 
22003 

100 lira 
874 

3435 
5588 
7101 
9682 

11140 
12888 
16703 
19653 
21800 
23819 

kazananlar 
1228 2017 
3444 3952 
5873 6465 
7548 8554 
9981 10128 

11168 11904 
13897 14808 
17379 17980 
19738 20759 
21847 22339 
23840 24188 

50 lira kazananlar 
194 284 309 

599 832 845 
992 1011 1047 

1418 1453 1478 
1758 1887 1963 
2197 2567 2709 
3703 4165 4505 
4783 5045 5082 
5603 5754 5884 
6052 6114 6192 
6550 6662 6654 
6811 6921 7224 
7356 7359 7438 
7489 7524 7599 
7800 7908 8045 
8254 9062 9301 
9379 9381 9647 

10085 10109 10540 
11220 11284 . 11287 
11809 11925 11939 
12715 12719 12776 
13036 13096 13145 
13280 13357 13424 
13855 14163 14305 
14646 14654 14754 
15235 15256 15464 
15885 15891 16172 
16304 16304 16358 
16732 16808 16918 
17209 17314 17337 
17880 17934 18230 
18964 19066 19128 
19842 19864 19936 
20625 20688 2!Y767 
21055 21224 21245 
21524 21566 21830 
22344 22382 22606 
23045 23125 23279 
23813 23881 24064 
24389 24410 24617 
24932 
40 Lira kazananlar 

244 287 495 
716 854 1147 

1493 1606 1620 
2097 2173 2303 
2573 2827 2828 
2970 3037 3084 
3214 3332 3373 
3887 3834 3964 
4030 4!Y73 4120 
4406 4585 4593 
5008 5031 5064 
5289 5220 5578 
5701 5870 5874 
5926 6164 6174 
6548 6611 6643 
7035 7099 7201 
7310 7425 7479 
7598 7682 7703 
8014 8029 8172 
8329 8360 8472 
8934 9017 9063 
9372 9423 9670 
9906 10023 10046 

10498 10533 10613 
10752 10789 10851 
11064 11188 11214 
11545 11775 11848 
12171 12185 12359 
12414 12460 12593 
12767 12834 12907 
13215 13218 13396 
13600 13645 13807 
14068 14098 14371 
15144 15174 15232 
15443 15467 15496 
15613 15713 15902 
16304 16665 16972 
17255 17278 17364 
18224 18246 18272 
18503 18817 18967 

4161 
6598 

10086 
13289 
15242 
19491 

2231 
4067 
6532 
8805 

10513 
12243 
15258 
18078 
20939 
23394 

414 
853 

1157 
1516 
2026 
2850 
4581 
5179 
5887 
6195 
6660 
7246 
7447 
7628 
8049 
9326 
9897 

10570 
11311 
12533 
12784 
13197 
13464 
14345 
14949 
15496 
16216 
16551 
17019 
17402 
18459 
19469 
20019 
20866 
21321 
22084 
22644 
23282 
24099 
246&:7 

520 
1196 
1984 
2332 
1890 
3128 
3589 
3!l65 
4302 
4630 
5200 
5667 1 

5924 
6378 
6678 
7272 
7567 
7882 
8274 
8621 
9205 
8956 

10291 
10651 
10906 
11225 
12039 
12402 
12675 
12910 
13459 
14064 
14564 
15307 
15536 
16122 
17067 
17759 
18283 
19086 

190938 19129 19149 19161 18203 
19312 19336 19407 19551 19575 
19773 19813 19849 19911 19983 
20158 20183 20346 20516 20574 
20783 20803 20952 21031 21072 
21128 21185 21232 21358 21465 
21545 21640 21730 21791 21826 
21828 .22082 22239 22373 22486 
.22548 22731 23170 23192 23202 
23233 23238 23311 23372 23400 
23600 23603 23621 23676 23668 
23710 23828 23886 23909 23990 
24060 24186 24195 23226 24238 
24272 24278 24323 24378 24383 
24431 24519 24530 ?.4704 24901 
24928 

BELEDiYEDE 

ihtikar la 
Mücadele 

Komisyon cumartesi 
günü toplanıyor 

Dahiliye V dmletinin emri mucibin
ce, valinin riyaoetinde teşekkül eden ye• 
ni ihtikar komisyonu ilk içtimamıı cu • 
martesi gÜnü akdedecektir. Komisycma 
iıtirak edecek Ticaret odası mümesaili 
bugün seçilecektir. 

Terkos iki gUn ak11ıyacak 
14 n 18 Temmm: günleri Teri<os ak 

mıyacakt1T. Anaborularda bazı tımllrat 
yapılacakbr. 

Yeni Belediye intihabı 
Dahiliye V ekileti, belediyeye bir tıez 

kere göndererek yeni belediye mecliıi 
intihabatı razırlıldarının &iiratle ikma • 
!ini bild"ırmittir. 

Taksim ba~çesi kiraya 
veriliyor 

T ahim bebçesine bir talip çıkanı • 
br. Belediye bahçeyi bugİİn kİra,ya V&

recektir. 

Sultanahmetteki satış 
barakaları 

Sııltanahmet parkı etııılmdaki &atıf 
barakalarmm kaldmlmau belediyece ta 
karriir etJDiıtir. 

Amerika gemileri kuman
danının ziyaretleri 

ı imananızda misafir bnlunan A....,.. 
rika Birleşik hükümederi donanmasına 
mmıaup Cayuga Ye Sehago aahiJ muha.
fız gemileri lmmandaoı yüzbaşı Ran • 
dolph Ridgely dün sabah saat onda Vi 
liyete giderek vali Muhittin Beyi ve aa 
et 11 de de kurnandan Salih P-yı zi 
yaret etmiştir. Muhittin Bey ve Salih 
Paıa da öğleden sonra gemiye gide • 
rek lmmN>danm ziyardini iade etmiJ • 
tir n top atılmak ıuretile aeliımlanmıt 
br. Amerika sefiri M. Slôn.- bu ak • 
~ gemi iamıanclan ve aıbitleri teTefi 
ne huaıai bir ziyafet verecektir. Yarın 
gemilerden tefrik edilecek yüz kişilik 
bir müfreze baflannda kumandan Ran
dolph Ridgely bulunduğu halde Taksi
me giderek abideye meraaimle bir çe • 
!enk koyacaldanlır. ----
Fransızların bayramı 
14 Temmuz cumartesi &ÜJliİ Fransız 

larm milli bayramı olduğundan Fran • 
aız sefarethanesinde bir resmi k.ahul 
y.,Pılacak, ae.fir M. Camnıerer Fransız 
tebaumın tebrikitmı kabul edecektir. 

Rusyaya gidecek 
sporculanm1z 

28 Temmuzda Ruayaya l•tanbul spor 
c:ularmdan bir kafile gidecektir. Kaff. 
leye futbolcüler, giirqçı1er ve yüzücü
ler qqirak edecektir. Bu seyahati .la
:tıınbul Halkevi t~p etmektedir. 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz 

a:viyesine indirilmif barometre bu 
sabah: 

Saat 7 de 759, saat 14 te 759. 
De:ıecei hararet saat 7 de 20, de • 
recei hararet saat 14 te 24. Azami 
deR<:ei hararet 25, asgari derecei 
hararet 17 . 

Rüzgar poyrazdan esmittir. A
zami sürati saniyede 6 metredir. 

---.~.,.iLAN _.. 
ızmirde Gazi bulY8J"lllda Tuhafi-

yeciler İn"1&b ile Eakiıelıirde ~ilo 

inşaatinin bir kınnmı yapmı, olan 
mimar kömürcü oğlu Aıım Beyle 

MILLIYET PEI.;.EMCE l'.t Tl::MMU:t. llM4 

POLiSTE 

Unkapanında bir 
Aile faciası · 

1 

Ticaret Odasında 
Gürültülü toplantı 

Bir adam evinden kaçan 
karısını 

dört yerinden vurdu 
Dün sabah saat altı buçuk rad

"delerinde Unkapanmda bir adam 
karısrm dört yerinden yaralamış
tır. 

Yapılan tahkikata nazaran 
vak'a 'öyle cereyan etmiştir: 

Beyazıtlı Mehmet İbrahim, Ze
kiye hanrm ismindeki karısile Be. 
yazıtta Y akup ağa camii sokağın
da 6 numaralı evile otunnakta • 
dır. 

Mehmet İbrahim İJlloİzdir. Ka . 
naı Zekiye hanmı da onun, bu
nun çam~ırmı yıkar, tahtalarım 
siler ve bu suretle geçinirler. 

Altı yedi senedir devam eden 
bu halden, Zekiye hanım nihayet 
usanmJf, bundan on -,.edi gün ev
vel evini bırakarak Haydarda Ha
mam .okağmda 65 numaralı evde 
otuıan eniştesi Kürt Süleyman a
ğanın mne kaçmrfb. 

Mehmet lbrahim, karısuım kaç
tığı akf&ID birçok yerleri aramı~, 
ve fakat Zekiye hanımı bulama . 
ymca bazı sokaklarda muhtelif 
günler yolunu beklemi9, fakat ge
ne eline geçirememiştir. Aradan 
gecen 17 günden sonra dün sa
bah İbrahim, U nkaparunda Yetil
tulumbe.da, idman yurdu karşısın
daki kahvede ;•ururken kaı lsmuı 
oradan geçtiğıni görmüş ve he • 
men pefine takılıp tenha bir so • 
kağa girince Zekive hamını dur • 
dtırmut ve: 

"- Haydi , doğru eve gide • 
ceğiz.,, 

Demittir. Zekiye hanım koc.ısı
na, kendisile hiç al~.kası olmadı • 
ğım ve binaenaleyh eve gidemi • 
yeceğini, artık kendisini unutup 
00...nmasmı söylemiştir. 

lbrahim karısından bu cevabı 
ahnca fena halde kızr.ıış ve der . 
hal bıçağını çekerek Zekiye hanı. 
mı karnından, memesi üze bnden, 
autmdan ve kolundan olmak ü • 
zere dört yerinden yaralıyarak dıi
fÜnDÜttür. 

Zekiye hanım yere düşerken 
baykırmağa ba,Iadıgından, i iten . 
Jıer yetiımıi~ler kaçmıya şlıyan 
lbrahimi de oradan geçen mahal
le bekçisi lbrahim yakalamıştır. 

Carih karakola teslim olunmut
tur. Zekiye hamın Haseki hasta -
nesine kaldmlmıfbr. İfadeye muk
tedir değildir. 

Karpuz meselesi 
Yemişte su iskeleıinde Siirtli 

Hacı Ahmet oğlu Muhittin ile Si
irtli Hüseyin oğlu Halil arasında 
karpuz meselesinden dolayı bir 
kavga çıkmış neticede Halil ıus • 
talı bıçakla Muhittini wl memesi 
üstünden ve boğazından ağır su • 
rette yaıalamıfbr. 

Halil kaçmak isterken yaka • 
1 lanmıftır. 

(Başı 1 inci sahifede) 
racaat edilmeıini teklif ettiler. Netice • 
de bu hususta vekalete müracaata ka
rar verildi. 

Mmtııka sanayi ve ticaret müdürlük 
Ierinin liğvından sonra oda meclisine ta 
bii aza olarak iştirak eden vilayet sana 
yi müfetiıi Uanİ§ ve Vilayet ticaret ir· 
tibat memuru Hayrettin Beylerin oda 
meclisine i ıtirak etmeğe salahiyetleri ol 
madığı hakkında lkbıat vekaletinden 
gelen tezkere okunduklb.n sonra gürül
tülü bir mevzua girildi. 

Oda sicilleri 
Oda umumi katipliğ i oda sicillerinin 

daha muntazam olması için sicil dosya -
lanna erbabı ticaret ve sanayiin şirket 
hiuedarlannın murahhas azalann, mü • 
dürlerin, müeuee şeflerinin birer fo • 
toğrafilerini yapıştırmağa ve fotoğraf 
venneyenlerin yüz liraya kadar cezayi 
nakdi ile tecziyesini teklif ediyordu. O· 
da idare heyeti de buna muvafakat et
mişti • Bu teklif mecliste bir hrllına ko
pardı. 

Hamdi B. rıet teklif ediyor 
ilk sözü Liman şirketi müdürü Ham

di Bey aldı n dedi ki: 
- Vakıa Ticaret odasına ceza ver

mek salahiyeti verilmiştir. Amma vazü 
kanun hiç bir zaman odanın bu ıal®ı ~e 
tini sicil itlerini düzeltmek için kulla· 
nacağını hatırına getinnemiş ... '-r. Bm tıu 

nun eotaııına muhalifim. Reddini is.terim. 
Hamdi Beyden sonra söz alan ı\.e.1.1 

Celal Bey de esasa muhalif ohnamakla 
beraber şirketlerin, bilhassa komandit 
§İrketlerin bu tekilde fotoğraf vermele· 
rine imkan olmadığını söyledi. 

Hüseyin Sabri Bey de: 
- Efendim, fotoğraf denilen şey se 

neler ge~l:>ce değişir. Oda bundan ne 
faide bekliyebilir. Yoksa her sene bir 
fotoğraf mı verilecek? 

Hamdi Bey cevap verdi. 
- Evet her sene bir l>O'Z·· 
Abdülkerim Bey sordu: 

- Odanın bunu yapmasına sebep ne·. 
Hamdi Bey gene cevap verdi: 

- işsizlik efendim, işsizlik. Ticare
tin şu durgun zamanında oda için yapı • 
lacak en iyi iı böyle bir albüm hazırla
maktı. 

Bunun üzerine yapılan teklif veçhi-
le bu fotoğraf itinin kanuni ve iktısadi 
şartlara uygun olup olmadığını tetkik i· 
çin oda hukuk müıavirinin de işl'iraki • 
le Hamdi, Refi Celal, Vehbi, Hulki ve 
Abdülkerim Beylerden mürekkep bir ko 
misyon seçildi. 

Geçen iç~da. Tic'.""~t bor~ı ~u
amele ücretının bınde ık.iden bınde uçe 
çıkarılması Mecliste reye konmuh fa • 
kat tesavii ara vuku bulduğundan neti
ce almamamııtı. Bu içtimaın ruzname • 
ıinde gene ayni mesele vardı. Fakat da 
ha evvel on bir imzalı bir takrir verile
rek bu meselenin müzakeresinin tehiri 
istendi ve müzakeresi tehir edildi. 

Yeni bir ihtira 
Tayyareleri düşürecek 

bir şuir keşfedildi 
NEVYORK, 11 (A.A.) - Maruf 

muhteri doktor Nicola Teala, 78 inci 
doğum yılı münuebetile yaptığı be • 
yanabnda düıpnan tayyarelerini dü • 
§Ürecek ve aili.hlarmı imha edecek 
yeni bir (öldürücü tua) keıfettiğini 
bildirmi§tir. 

Mwnaileyh, ketfini Cenevre ailah
aızlanma konferanaına te'ldi etmek 
taaavvuruııdadır. 

I stanbul 3 üncü Icraamdan : 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar· 

rer yedi yüz liralık gayri mübadiller 
honolannna 14 temmuz 934 cumartesi 
günü •aat 11-12 ye kadar ikinci açık 

artırmi.. suretile ııatılacağından talipler 
mezko1r aünde ve saatta esham ve tah· 
vilit b.n-aaımda bulunacak memura mÜ· 
racaatldr ilin olunur. (1069) 

hiç bir alakam olmadığını görülen 
1 

, 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlühünden: 

lü:mm üzerine ilan eylerim. Turhal 
şeker fabrikuı inşaat Mühendisi 
(1067) A•im O•man 

.. aım .... mr:;:'J ............ .. 

SATILIK ANSiKLOPEDi 
Ben "The Encyclopaedia Britanni

ca,, adında olan ansiklopedi cüzlerimi 
satıyorum. Alıcısı ma!Uınat almak için 
aşağıdaki adrese müracaat etsin: Mü .. 

nir Ziya, San Alemdar apartıman No. 
7 Kurtuluş. (1043) 

ltanbul Beıinci icra Memurluğun

dan: Mahcuz olup paraya çevrilme • 
ai mukarrer 52 ruhıat ve 3736 numara 
lı seyrisefer pliııkasını havi bir adet Şev 

role marka otobüıü 15-7-934 pazar günü 

aaat 12 den itibaren Taluim, Yenima • 
halle otobüsleri durak mahallinde birin 

ci açık artırmuı yapılacaklkr. Taliple· 
!erin yevm "e mahalli mezkurda ha· 

zır bulunacak memura lüzumu miiraca 
atları ilin olunur. ( 1061) 

ZAYl - Fatih Harbiye tramvayında 

mürühümü kaybettim. Y enilini çılrara

cağımdan eskisinin hükmü yoktur. Fa· 

tih Çarıamba caddesi No. 52 Şehri. 
( 1072) 

]mmbul Asliye ikinci Ticaret Mah· 

kemesinden: Markemece satılmasına ka 

rar verilen ve dyevın Kuruçeımede 

Rıhbm antreposunda bulunan 50 ton 

pik demiri 15-7 -934 tarihine müaadif pa 

zar gÜnü aaat 16 da bulun<luğu antrepo 

da satılacağından talip olanların tayin 

edilen gün ve saatte mezkur depoda ha 

zır bulunmaları ilan olunur. ( 1078) 

ltlafıfar için 40 ila 50 ton kükürt 12 Temmuz 934 ta
rihinden itibaren kapalı zarf ile münakasaya konulmuştur. 
Münakasa Istanbul'da lstanbul Limanı Sahil sıhhiye Mer
kezinde müteşekkil komisyon tarafından 2 Ağustos 934 Per
şembe günü saat 14 te yapılacaktır. Şartnamesini gönnek 
İsteyen taliplerin Ankara'da Umum Müdürlük ayniyat mu· 
hasibi mes'ullüğüne lstanbul'da mezkfu. Merkez Baş Katip
liğine müracaatları. (3720) 

Yüksek Mektepler Mübayaa 
Komisyonu Riyasetinden: 

Yüksek Muallim Mektebinin 934 Mali yılma ait meku 
lat,mahrukat ve saire ihtiyacatı aşağıda yazılı günlerde saat 
14,30 da başlanılmak ve 17 ye kadar devam e\mek üzere 
sıra ile ve açık münakasa usuliyle ihaleleri icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnameleri gör .nek üzere Beyazıtta Universi· 
te arkasında Yüksek Muallim mektebi Müdürlüğüne ve mü 
nakasaya iştirak için ihale giınlerinde Fındıklıda Güzel 
sanatlar akademisinde Yüksek mektepler muhasipliği dai
resinde müteşekkil Yüksek mektepler mübayaa komisyonu 
na müracaatları. Ve muvakkat teminatlarının ihale tarihin
den evvel Yüksek mektepler muhasipliği veznesine yatır 
maları ilan olunur. (3779) 
28-7 .934 cumartesi (Ekmek, Et, Yaş sebze, Odun, Mangal 

kömürü, Kok kömürü, Kiriplc maden kömürü). 
29-7-934 Pazar (Pirinç, Tuz, Beyaz peynir, Kaşar Peyni

ri, Kuru fasulya, Nohut, Siy:ıh ve kırmızı mercimek, Ku
ru bezelye, Kuru Barbunya fasulye ve Pirinç unu.) 

30-7 -934 pazartesi (Un, lmıik, Makarna,Şehriye, Sade yağ, 
Zeytin yağ, Zeytin, Sabun, Şeker, Yumurta.) 

-

Matbaa Sahiplerine 
Maarif Vekaletinden: 

1 - 21-6-934 tarihH ve 2527 numaralı basma ya:ıJ 
ve resimleri derleme kanunu mucibince Türkiyede 2-7 .934 
tarihinden itibaren her türlü baskı usullerile basılıp neşredi· 
len basma yazı ve resimlerin beş nüshasının basanlar tara· 
fmdan Maarif Vekaleti emri ne verilmesi mecburidir. 

2 - Verilmesi mecburi . olan eserler şunlardır : 
Gazeteler, ajans tebliğleri, mecmualar, kitaplar, risale· 

ler, tahsil tezleri, haritalar, ;\tlaslar, tablolar, oyma baskı· 
lar (gravür), her çeşit resimler, san'at kıymetini haiz du· 
var ilanları, kılavuzlar, planlar, krokiler, destan ve şarkı 
mecmuaları, musiki notaları, danı notaları ve tiyatro pi· 
yesleri, cemiyet ve şirketlerce neşredilen raporlar, her çe· 
şit kataloğlar, takvimler, yıllıklar, yıllaçlar ve muhtıralar. 

3 - Bu eserler neşirleri tarihinde n itibaren en çok o~ 
beş gÜn içinde aşağıda yazdan makamlara makbuz mukabı 
linde teslim edilecektir: 

a) Ankara'da Maarif Vekaletinde Derleme memurluğu 
na, 

b) lstanbul'da Ebussuut caddesi civarında 48 numa• 
ralı ilk mektepte Derleme Müdii::-Jüğüne. 

c) Diğer vilayet merkezlerinde Maarif Müdürlüklerine 
d) Kazalarda Maarif memurluklarına. ' 
4 - Forma forma, cüz cüz veya cilt cilt çıkarılan ki· 

tap ve sair asma yazı ve resimlerin her forma, cüz veya cilt 
çıktıkça verilmesi mecburidir. . 

5 - Verilmesi mecburi olan basma yazı ve resimlert 
n1üddeti içinde venneyenler elli liradan aşağı olmamak ii· 

zere hafif para cezasile cezalan dırılır ve vermediği basma y3 
Zl ve resimleri aynen vennesine <l·~ hükmolunur. (3810) 

~ EVKAF MOD1RIYET1 iLANLARI 1 ,. _______ __. 

Sultanahmet Cami'i şerifinin kurşun tamiratı 
12 • 7 · 934 tarihinden 6 - 8 · 934 tarihine kadar açık ınü· 
nakasaya vazedilmiştir. Talip olan müteahhitler şartname· 
yİ anlamak için her gÜn öğleden sonra hey'eti fenniye'ye ,,e 
ihale tarihi olan 6 · 8 - 934 pazartesi gÜnÜ saat 14 de lstaıı• 
bul Evkaf Müdüriyetinde idare Encümenine müracaatları i· 
lan olunur. (3834) 

Şişlide Yeniden İnşa ettirilecek Cami'i şerif kapalı zat! 
usuliyle 12-7-934 tarihinden itibaren 9 Ağustos 934 tarih1 

ne kadar münakasaya konmuştur. istekli Mühendis ..,e 
Mimarların 20,000 liralık bir binayı yeniden muvaffakİ• 
yetle bitirmiş olduklarına ait vesikalarla birlikte şartname 
ve pr ..>jeyi almak üzere her gÜn öğleden sonra İstanbul E"ff• 
kaf Müdürlüğü hey' eti fenniyesine ve ihale tarihi olaf\ 
9-8-934 Perşembe günü saat 15 te teklifleri idare Encü· 
menine tevdi eylemeleri. (3835) 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Lokomatif Duman ve Alev borulariyle bağahk çelik~ 

rulann kapalı zarfla münakasası 27 Ağustos 934 pazartesi 
günü saat 15 le Ankarada idare Merkezinde yapılacaktır· 
Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde Onar liraYll 
satdan şartnamelerde yazılıdır. (3850) , 

Adalara Tenzilatlı Su 
lstanbul Liman Şirketinden: 
Adada oturanlara laiımat olmak fizra Adılara deniıı: vasıtal1rile 

verilecek suların metre mik'abı 12 Temmuz tarihinden itibaren it'a· 
rı ahara kadar 84 kuruştan 60 kurtlf& teuıı:il edllmittlr . Su Uıt•· 
yenlerin Gallta Ya§"kapanında Su ıubesiue (Tal. 43299) mllracaat· 
!arı rica olunur. Umum llOdOrlnk (106 ) 
.......... -~ ...... ıı:ım .............. mi ... ,,, 

Güzel San'atlar Akademisi 
Müdüriyetinden~ 

Mektep numarası ismi Diploma aldığı tarilı 
112 Vahram Manavyan Ef. 1315 
122 lsmail Hakkı Ef. 1317 
125 Herant Yakupyan Ef, 1317 
130 Yani 1315 
134 Aram Şekeryan Ef 1315 
142 Arsen Ef. 1315 
114 Mihal Ef. 1315 
150 Ahmet Muhtar Ef. 1316 
160 Reşit Ef. 1317 
172 Nikoli Ef. 1315 

1517 Şadan Ef. 1929 
Akademimizden 1888 ila 1894 senelerinde diplomıı 

alanlarla yukarıda numara ve isimleri yazıh Efendileri• 
Pazartesi ve Perşembe günleri acele Akademiye müracaat• 
ları, ve bunlardan Taşralarda bulunanların sarih künyelt 
rile menşelerini tahriren bildirmeleri rica olunur. (3826) 

__., 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

9630 adet kazan borusu : Kapalı zarfla münakasası : A 
Ağustos 934 cumartesi günü saat 14 te. 

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

17 kalem boya malzemesi :· Kapalı zarfla rnünakasası : 5 
Ağustos 934 pazar günü scı-at 14 de. 

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

Deniz kuvvetleri ihtiyacı İçin yukarda cins ve miktar
ları yazılı malzeme hizalarında gösterilen gün ve saatlerd1 

kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Şartnamelerini görınef 
ve almak isteyenler her gün ve münakasaya iştirak etllle~ 
isteyenlerin de usulüne tevfikan kapatılmış teklif mektupl3' 
rile Kasonpaşada kain Komisyona müracaatları. (3756) 

' 
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Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karr.köy Köprüba§ı 
Tel. 4~.362 - Sirkeci Mühürdarzade 

..---•Han. Tel 22740 __ ._-! 
ANADOLU 

l'rahzon sür'at yolu 
fARADENtZ vapuru 12 

Türk Sigorta Şirketi 
« Cncü Vakıf Han fstanbul 

f htiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
emmuz PERŞEMBE 20 de 

Galata rıhtımından kalkacak. 
G!dişte lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gıreson, Trabzon, Rize, Hopa
ya. Dönü~te bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Polathane'ye uğra
yacaktır. (3819) 4141 

Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

-~_...;.,.___;_-:-.....:.:..:=-. 

Bartın yolu 

Türkiye İt Bankası tı.rafından letkil olunc':lıtur. İdare mecllıl ve müdürler 
heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke
tidir. Türkiyenln her tarafında (200) il geçe:a acentalarınuı bepıl Türktüır. Tür• 
klyenin en mühim nıüesseselerinln vebankalarının sigortalarıaı icra etmektedir. 

BURSA vapuru 12 T eınmuz 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (3820) 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ı'gortalarcnı en iyi §eraitle ) apar. Haaar vukuunda ıararları iür' at n kolaylıkla öder. 

4143 Telgrafı iMTİYAZ - Telefon: fst. 20531 

Mersin sür'at yolu ' 
AN'tFARTA vapuru 13 Tem. , Doktor • 
muz UMA l l de Sirkeci rıh- QRUNI 
~~ı~ant !kalkacak. Gidiştıı iz. }-{Ü R H 

• n a Ya. Mersin'e D ·· 1 
te bunlara ·ı · · onuş- llcrgün akşama kadar hastalarını Em "• 

Belediye Sular idaresinden: 
Devam etmekte olan takviye ameliyatı dolayısile 

Küllük, Çanakk:ı:~en A~anya, 
1 

önü Valide kıraath2nesi yanındaki mu-
caktır. (382!) ye ugraya- 1 nvenehınesinde tedavi eder. 

1 -- 4l4Z İ-Tdcfon: '241:11 - ' 236' ... 

------- ı 4018 

14 - 7 - 934 cumartesi ve . 18 - 7 - 934 çarşamba günleri 
T erkos ı.ıdarınm ;,.z verilmek mecburiyeti hasıl olduğu muh
terem halka ilan blunur. (3815) 

4139 
----

stanb 
Sıra ScınU Mahallesi No.u 
1094 Niıaııtaıı Tcşvikiye 

1218 
Arnavutköy 1219 Arnavutkl17 
KaJıköy J 

Cafer ağa 

1220 .. 
Heybeliada 

.. 
Heyb•liada 

1221 
1222 .. " 
1223 .. .. 
1224 

Galata Yenlcami 
Bcş~ktaı K6yiçi 

Ziraat 
So'ıağı 

Kağ thane cad. ile bi
rinci karakol ıokak 
Dere 
Mühürdar cad. 

Livırya 

Set 
Arka 

.. 

Yenicaml 
İhlamurdere ve Mum• 
cu bakkal sokaklar.« 

ankasından: 
Cinıi Hissesi 

Kirgir sader esbak Sait 3/9 
paşa konatı ve bahçesi 
Ahşap han• 116 

Enılak Hiuey• gllre mu
No. 11 bam:n•n kıymeti 
98-142 33334 T. L. 

88 334 .. 
Kargir iki dlikkin ve arsa 1160/6912 8-12-12/1 1978 .. 
Karglr dtıkkan 
Ah,ıp iki hane Y• dlik
kln bugiln bir hanı 
Arsa 

" 
Kirgir dükkan 
BuııüD iç dlikkln 

81/160 
216 

T11mımı 
J/2 
Tamamı .. 

10 
20 268 .. 
30 mllker. 330 .. 
2 176 " 

81 2000 .. 
22-4-6 3000 .. 

122S 
1226 

Burga:ı: adası Burııa1 adası Yeai ıokak Ahıap hane 1/3 11 1000 " 
Boğaziçi Yeuiköy Köybaıı Kirmeuci Ahıap iki hıne ve dük- lt2 2-262 2185 " 

1_ , kan ve ~ahçe . . . .• . . 
, Yu;ı:arda yazılı gayrimenkullerden 1220 ve 1225 ııu nıımaralııının yllzde yedi buçuk pey akçesıle ıbale b•delı nakden vı dıgerlerının 

Yuıde Y~di buçuk pey akçesile ihale bedeli nakten veya gayrimOdadil bonoıu ile ödenmek üzere açık artt·rmaya çıkarılmıttır. ihaleleri 6/8/34 
Pa>;rtesi glintı aaat on beıte icra edilecektir, 

. - Müıayedeye ıireceklerin meıı:kür günde saat on dllrt buçuğa kadar pey ıkçelerini yatırmaları lhımdır. Seııei hıliye vergiail• belediye 
reaınıle . n . k k 1 rı ın ıteriye aittir. Şartname Ban amız apısına ası m·ştır. 

------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ , ..... ____ , __ ~------------·~ 
Müfettiş Namzetliği 
musabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
C (6) Müfettiş Namzeti alınmak üzere 11-8-1934 
B u:;ıartesi gün~ saat 9 da A?ka~a ve lstanbul Zira~t 

b kalarında hır müııabaka ımtıhanı açılacaktır. Mu
İk .akaya iştirak edeceklerin "Mü~1ci.ye" veya «Yüksek 
F ah~a~ ve Ticaret • Mektebinden veyahut Hukuk 

~ulte:ıınden mezun bulunmaları ve yirıni yaşından 
aşagr, Otuz yaşından yukarı o!mamaları 15.ı:mıdır. 

~Üfettiş Namzetlerine (140) lira maaş verilir. iki 
se~elık stajdan sonra yapılacak mesleki imtihanda mu
:~·.f1?k olanlar ( 175) lira maaşla müfei:tişliğe terfi et-
• li"I u·. 

7 

I lmtihan programını ve sair sartları havi rnatbua
.:~~ .ı\nkarada Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdürlü-
R~d I · cl • en ve stanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından te-
h ~rık edilebilir. Talipler bu matbuada yazılı vesikalarr 
ı-t ~c~ctupla birlikte Ankara Ziraat Bankası T cftiş 

.:Y etı Müdürlüğüne nihayet 26-7-934 Perşembe gü. 
n~·~k~a'luna kadar g""ndermek veya bizzat v~rmek su· c-. 

ı-c 1 
1' müracaat ehni:- bulunmalıdırlar. (3776) ;; 

'11&K11111mmmıııcm ... ~-=--ı:ıa:= ..... mmı 
lznıir Umu i Hapishane 

1 
Müdürlüğünden: 

8000 lira b d 1· h "nl' 1 . U • H . h nin May 9JS e e ı mu ammı ı zmır mumı . cıpıs ane 
zarf sureıts"I ga3:'~$İne kadar olan ekmek ihtiyacı kapalı 

1 e ınevk-ı ·· 3 d" · · T r l • 
Yüzde 7 ,50 nisbetinde t mı:zaye eykebvaze ıımıhş~~kr .A a ıp erı~ 

teber b k k emınat ma uz veya u umetçe mu· 
muz 93~ t :e tu~ları~r hamilen yevmi ihale olan 24 Tem· 
1\1"" d"· . ar ıne musadıf salı gÜnÜ ı;aat 15 de Hapishane 
ta; ·~~ıy_e~ Odasrnda __ teşekkül edecek Komisyona ve fazla 
tı ·İ~ a 1 ıçın de her gun Hapiııhane Müdüriyetine müracaatla 

_ 1 an o unur. (3493) 
3860 

Konya inhis l"lar 
Başmüdürlüğünden: 

Bu sene tuz gölüniın yav~an merkezinden çıkarılacak 
~ ~ bin ton tuzun ihraciye ve nakliyesi üç bin bef.yü:z: tonluk 
ık .. b" l l d h" b" ki • t uç ın to .u.c a. ı ır C<!m'an üc parca olarak 
27-6-934 tarihinden itibar en 20 gün ~üdc!etl; rnünakaııa· 
Ya bırakılnuştır. 17 · 7 -934 tarihine müsad~ Salı rrünü saat 
0.n beşte cihanbeyli kazasında ihalesi icra edileceğinden ta 
lıplerin şeraiti anlamak üzere Ba:: l\1üdüriyetimize veyahut 
trıahalline müracaat etmeleri ikin olunur. (3490) 3859 

İstanb"ul Am~rika · Koleci 
KIZ KISMI 

Amerikan kız Koleji, Am<".vutköy 
TeJ. 36. 160 

ERKEK KISMI 
Rohert Kolec, Bl'hek 

Tel. 36.3 
Mektep lııgilizceyi en iyi öi:.-reten bir ınüesse•f'<l!r. Almanca veya Fran

sızca ihtiyari olarak mütehasm muallimler tarafından öğretilir. Aile 
hayatı yll§atılır. Milli terbiye ve kültüre sonderece ehemmiyet veril<r. 

BAKALORYAYA HAZIRLAR 
Kütiiµhaneleri mükoınıneldir ve talebenin vukuflarına, fikri terbiye· 

ferine hizmet eder. Kız ve <'rkek beden terbiyesi ve sporları ile gençleri 
beN!neo yükseltir. 

Aıneli ve n>'ari eJ..J, luk. makine \'e nafia 
MUHENDIS KISMI mühe,,disi ,rı,ıtirır. 

Robert Kolec' de kayıt giinleri : 
1 Ağustosa kadar Cuma günleri 9 - 12 ye kadar. 
1 Ağustostan itibaren Cuma ve Salı gÜn!eri 9 - 12 ye kadar. 

Amerikan kız kolecind<! kayıt günleri : 
15 Ağustosdan itibaren Cuma ve S•h ıünleri 9 - 12 ye kad..,. 

Fazla malumat için m"ktupla da mürac<ıat edileb;ıir. 

"SAT 1 E,, V ANTILA TÖRLERİ 
ve fevkalade tediye şartları sayesinde 

VERESiYE SERiNLiK 
(893) 

Sen Jozef Lisesi: Kadıköy 
Tedrisatın başlaması leyli talebe için 1'2 eylül ve nahari talebe i
çin 13 eylül olarak tespit edi'miştir.Ilk mektep mezunları Türk 
talebeye mahsus olmak üzere ihzari sınıfları mevcuttur. 

Telefon: 60.021. 

lstanhul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adet Kap M. No. K. Gr. Cinsi Eşya 
400 Torba O O 20800 Cimento 

Yukarda yazılı bir kafom mal arttırma ile 9:7.934 T. 
Pazartesi gÜnÜ saat 14 de satılacağından isteklilerin o gün 
lstanbul ithalat Gümrüğünde 6 No. Satış Anbarında ha
zır bulunmaları ilan olunur. (3364) 

Güzel San'atler Akademisi 
Müdürlüğünden: 

Akademizde muhtelif Şubelerin bir senelik mesaisini 
go&teren bir sergi açılmıştır. 

Bu sergi, 15 Ten1muzdan 3J Temmuza kadar her gun u
mııına açıktır. (3840) 

1 Inhiıarl r U. 
1 - Paşabahçe Fabrikası için şartn_aınesi mucibince 

(2500) ton Tuvanen maden kömürü. Saat 15 te . 
2 - Nümune ve şartnamesi veçhile (6000) metre band 

Saksonya saat 16 da. 
Yukarıda cinsi ve mikt.an yazılı iki kalem malzeme 

25-7-934 tarihine müsadif Çar~amba günü hizalarında ya
zılı saatlerd~ pazarlıkla alın-acağından taliplerin yüzde 7 ,5 
len1İnatlariyle Cibalide Levv.z:m ve l\1übayaat şubesne 
müracaatları. (3693) 

1 - Bursa Baş Müdüriyeti binaı:ının her iki tarafında 
müce<ldeden yapılacak ilave ve in:.<>at kapclı zarf usulile 
kırdırmağa konulmuştur. . 

2 -- Kırdırma şarlnamesile evrakı fenniyesinin musad 
dak suretleri beş lira mukabilinde Cibalideki Levazım Mu
hasibi Mes'ullüğünden ve Bursa Baş Müdüriyetinden a
lınacaktır. 

3 - Kırdırma 31-7-934 tarihine müsadif salı günü 
snal 15 de Cibalideki Ahın Satım Komisyonumuzda İcra 
olunacaktır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yu
karda tayin olunan gün ve saatten evvel Komisyona veril
melidir. 

5 - Kırdırma şartnamenin maddei mahsusası mucibin 
ce fenni ehliyeti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 

6 - Her !stekli bedelin yüzde yedi buçuğu olan (1114) 
liralık muvakkat teminatı tayin olunan saatten evvel tes· 
lim etmelidir. 

7 - Kırdırma için tayin edilen saatte tutulması adet 
olan zabıt kağıdı doldurulduktan sonra hiç bir teklif kabul 
edilmez. (3692) 

Istan bul Deniz Kumandanlığından1 
Kasımpaşada Divanhane Sarayında bulunan Deniz Ge· 

dikli Küçük Zabit Hazırlama Askeri Orta Mektebine bu sene 
talebe tı.l:nacaktır. 

1 - Mektebe girmek için ilk mektep şahadetnamesini ha
iz olan 14 ila 16 yaşında bulunan her Türk vatandaşı matlup 
evsafı haiz ise girebilir. 

ll - .!\1ekfepten bu sene çıkıp donanmaya gönderilecek 
ınezunlı>.Y ın noksan kadrolarını doldurmak üzere 18 yaşınr ik
mal etmiş ve ilk mektep şahadetnamesini haiz denizciliğe me
;, aklı genç ve gürbüz talebeler de alınacaktır. "Orta Mektep 
müdavimleri tercihan kabul olunur.,, 

ili - Kayıt ve kabul ve sıhhi muayenelerinin ikmali için 
1 Tem••,uzdan 15 Ağustosa kadar müracaat etmek lazırrıdar. 

iV - Müracaat edilecek mahaller: Istanbul Kasımpaşa
da Deniz Gedikli mektebi müdürlüğü, A tkarada Deniz Miis
teşarlığı, lzmitte Ussübahri Kumandanlığı, izmiı-de Den;.:: Ku 
mandanlığı, Vilayetlerde Askerlik Şubelerile o m'lh:ıllin en bü 
yük askeri r:ıakamıdır. (3748) 4086 

Seydişehir Belediyesinden: 
Şehrimize getirilecek menba suyu için lazım olan 4200 met 

re 80 m m. kutrundaki Çelik boru ve teferruatı 4 tem.ruz 
934 tarihinden itibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarfla 
kırdırmağa konulıuuştur. ihale 25 Temmuz Çarşamba gü
nü saat ~5 de Seydişehir Bı>iediyesinde yapılacaktır. Fazla 
tafsilat ve şartnameler için Seydişehir Be~ediyesine miira-
caat edilmesi. (3804) 4119 

Ankara Ziraat Müdüriyetinden: 
Ankara Vilayeti Çiftçilerine dağıdılmak üzere 235 adet 

Sap arabası 26 Temmuz 934 Perşembe gÜnÜ saat 15 te ihale 
edilmek Ü7ere kapalı :i..'.-l!'f usu lile münakasaya konulmuştur. 

Şartnameyi görmek isteyen taliplerin Ankara, Ist n-
bul, Eskişehir, Bursa Ziraat Müdürlüklerine Adapazar 
ve lnegöl Ziraat Memurlukl:ı rına müracaat etmeleri ilan o
lunur. (3625) , 3965 

İstanbul kumandanlığı•5a -
tınalma komisyonu ilanları 

Kars Askeri Sa. Al. Kom. 
dan: 

Karstaki kıtaat ihtiyacı için 
43900 kilo sade yağı kapalı 
zarfla. münakasaya konmus -
tur. ihalesi 21 Temmuz 934 
Cumartesi günü saat 9 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
Üzere her gün ve münakasaya 
İştirak için de O gün ve vaktin
dan evvel teklif ve 2634 liralık 
teminat mektuplarile Karsta 
Askeri Satınalma Komisyonu
na müracatları. 

(3067) (3592) 3919 

Istanbul Kumandanlığı 
Kıt'atı ihtiyacı için 32,000 ki
lo Sade yağı kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 
25 Temmuz 934 cumartesi gü 
nü saat 14 tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i
çin de o gün ve vaktinden ev
vel teklif ve teminat mektup
lariyle Fındıklıda lslanbul 
Kumandanlığı Satınalma ko
misyonuna müracaatları. (1) 
(3687) (4046) 

Askeri' fabrika\ r iianlan 1 
Bakırköy Barut Fabrikala

rı ihtiyacı için şartnamesine 
göre 2000 kilo meşe kömürü 
pazarlıkla mübayaa ed lecek· 
lir. Vermek isteyenlerin şart 
nameyi görmek ve pazarlığa 
İştirak etmek üzere 16-7 -934 
pazartesi günü saat 14 de Fab 
ıikada müteşekkil Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 

(3827) 

• • • 
Bakırköy Barut fabrikala

rı ıçın açık eksiltme ile 
9-7-934 pazartesi günü alına
cağı ilan edilen aşağıda yazılı 
3 kalem malzemeye o gün tüc· 
car tarafından verilen fiatlar 
çok göı·üldüğünden bun~arın 
pazarlıkla satın alınması 
19-7-93<t perşembe gününe 
bırakılmıstır Vermek iste
yenlerin yazılı giinde komis
yona müracaatları (3837) 

Kilo 
1485 
1700 

20 

Difenilamin 
lla 2000 Santiralit 
Nikrozin .......................................................... 

Umumi Ne,riyat ve Yazı itleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve matba .. cılık T. A.. Ş. 
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Her gün, her yerde istekle aranmakta olan 
• 

• • Yalnız 

• 

Halis, nefis ve köpüklü kahvesidir. 

Sabş Yeri: 

K R AH İ · 
MEHMET E-FENDİ MAHCUM.LA.RI 

... 

Hiç bir ye~e şubesi ve alikası yoktur. 


