
Sinemacılarla Belediye ara 
sında Darülaceze hissesi me
sele sinden çıkan ihtilaf halle
dildi. Sinam~lar açılacaktır. 

S h. °' h . . Sıı'
0

rt Meb'usu MAHMUT a ıp ve na\mu arrırı : 

M. Dolf fus'un yakında ltal 
yayı ziyaret edeceği haberi 
Avrupa siyasi mehafilinde 
büyük bir tesir uyandırmıştır. 

FIA Ti 5 KURUŞTUR. 

Almanya bir 
'Muamma oldu 
.lktısadı kurtuluyor, borçları te

tnızleniyor, devleti kuvvetleniyor 
de~k~n; Almanya' da itler de:ğitti. 
Muoıh ten batlryan bir asma ket· 
~e .hare;'<eti. Be~lin' de devam edip 
gı!h· Gıy.otın hıçbir yerde gürül • 
n_ııy~n uı_ulle, yani sorgusuz a ıal
aız ı,lemıye ba,ladı Naz d "d' 
Al . k l"b . ar eg ı 

man m •. a. ına. Hiç kan d<.!;til. 
meden. pek~la gidiyordu itte .. • 
d Y enı devır bathyalı bet gün ol-

u. Ne Almanya'da ne de ecrebi 
~emleketlerde Almanyada du 
bıtenden. ~ok kimıenin haberi yot 
tur. lngılı2, Fransız A 'k 
ıetecileri Berlin' de ;e mM~· ~h~a-
çalı~~~ık k.apı bırakmıyorl~;ı F~~ 
t~t ''grendıkleri azdır Sebebi fU 
b!• Almanyada resmi yerler aıkı 
.;r ~e~d?1luk içindedirler. Halk iıe 

yırc.t ır. Bu u.rtlar alh d b" 
tü ı·· · r- n a ın 
he: u .~ıva~et dolaşıyor. Berlin' de 

gun_. ~ımdi biri asılmıt daha 
•onra hırı yak 1 ' 
tafsil" n k 1 k anmı,, adlarile ve 
Yor K 't u a tan kulağa yayrlı· 
leti~ d:h~j.~ .anlatılır ki, bir dev
Yoktur. ı ıçın bundan vahim teY 

Bu ıatırla L d ' nız. H d' rı. on ra dan yazıyo-
a ısenın old • ··n1 Al 

hıanyada idik ~gu gu er • 
yayı görmek baın11,arıçten Alman: 
rıı hariçt Al aşka oluyor. Zı
gü'nlerde e! ınanya'ya ithali aon 
bi ınatb tıddetle menedilen ecne
muhac' ~at~~ ba,ka, kaçak Alman 
Prag' dır erıoıo Pariı, loodra ve 

11
•• d a çıkardıkları matbuatı da 
oz en geçirmek kab"ld" 
ilk . 'b 1 ı ır. 

· ıotı a arımızdan ve bu ne•· 
~~Ya~tan bazı eaııa noktaların teabi· 

'ırle ımk&n vardır. Bir kere fU anla 
ı •Yor ıkj. H' ı n • ıt er, SA denilen fn4ta. 

hın askeri tetkilatıoı irticala it • 
ın:'k .etmit! ~nu kökünden kaldır
d . ıatemıttir. Filhııkikıı SA için
B~lhtaataizlik, isyan çoğalmrftı. 
d 1• assa, verilen az itıizlik ücreti 
.., aırdn i bir niza mevzuu tetkil edi
,, or u. 

Hitler bu tetkilatın batı olan 
Rı:ub!._Al?Ianyada tatilini geçire~ 
)' ın u bızzat evinde tevkif edi • 
l 0~: O Rhöm ki Almanya' da Hit
ner 1~ •en diye konutabildiği yegi.
a:k ad aındır ve İcendisinin en yakın 
Rh·~ a~dır: Tevkiften sonra 
•ot. 0 j erlıne getiriliyor, hapse 
B h uyor, ve orada öldürülüyor. 

bu areket olmakta iken Hitler'in 
aı rak"bi ' 

en kuV-: .ve Almaoya'mn belki 
vek·ı C etlı adamı olan sabık Baş
eiv;rındne~al. Sohleicher, Berlin 
öldürül ~ı ~ıllasında fU surette 
Önüne ~llftur: Ceneralin villası 
Cfeki ik" ~~Lotomobil geliyor. için -
llllfaca ~ T<Uır~tan biri, ceneralle ko
T eıliın gıİ.ı~ıye villaya giriyor. 
Ji lesi' 

0 I ıyor, Bir Prüsya Cene • 
B •momaz b 1 unun üz . ceva ını a ıyor. 
~aya . erıne, o 9ahıs, cenerali ve 
sonra gı~ıİ~ karısını yere serdikten 
IDobiİlev~.~nın önünde duran oto
deııı b ıger arkada9ile sırra ka
göre, b~ı~ord'. Temin edildiğine 
lcııd ~ ıselerden sonra ( 1 ()()) 
Ö)d~:e~~ı~~li görülen 9ahıs daha 
'(lOOo) ':_ttür. Tevkif edilenler 
bugüne k dardır. Resmi bir lise, 
bu h adar• çıkarılmadığı için 

" usuaıa kat'i aöz söylenemez. 
' 1•<tkatj car . k 

hini v b. :ptır i, Ba9vekil mu· 
\'ekill"ke ır zaman kendiai de bat-

ı etmit bul tekmil . . uoan von Papen, 
•·· h ınaıyetındekiler öld"" .. ld"" 
gu alde, birka .. u~ u
aonra b ç gun tevkıften 
Bun~ ıeh:bi:~t . bıralulmı9tır. 
fediyorlar. Pa ı ~!ndenburg'a at
un çok Yakınd Pen !n Hindenburg' 
duğu ve Hitle~: bdr mute?Iedi ol
olı~n diye terfik :d~:d. -~~~ göze.Ü 
berı malumdur p ıgı oleden • 
kilrnekle iktifa. ıru:ren ~?ece çe
Yarın ınüdahaleıile t bdll?";ik ihti
lac b. en ıııne faz 

a. ır fey yapılmarnıttır. • 
re ıır sual: Hitler böyle birdenbi. 
1 . arekete neden lüzum gördü? 
~ı y~~aş yava9 halledemez roi idi.? 
re:a; ~ .te~l_ikeli tahıaları birer bi." 
Ri k' egıttır~p Y~rlerine itimat etti-
1 ,. ıınselerı getırıeydi olurdu H"t 
er ın a . u1·· t h . ı -

lı b· erı us u erci etmesinin ae. 
e ı •udur: 

ri H_it_ler üç tazyik altında idi. Bi
ç Dcısı, ecnebi devletlerden birka
ll ~· A.lmanyadaki gayrikanuni de. 
/ 1en hatıbozuk askeri teşekkülle
~n dağıtılmasını istiyorlardı. Al . 
}' anyada bazı kimseler göze batı. 
,:jd~. Almanyadaki bu bazı kim
k brın sıksık meydana vurdukları 

ıı. adayılık jestleri hosa gitmiyor
<n,., ar .... l o 1ncı ~ahif;de) 

-# 
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Maliye müsteşarının beyanatı J 

Hususi idareler memur
larının birikmiş paraları 

Maliye Müsteşarı Faik Bey maaı ve ücretlerin 
yakında tediyesine başlanacağını söylüyor 

Maliye mütehassısı 
lzmire gidiyor 

ANKARA, 12 (Telefonla) -
Maliye müstetarı Faik Bey muh
telif itler hakkında bana tu ma
lumatı verdi: 

- V ekilet, hususi idareler me
mur ve müstahdemlerinin birik -
mit maaş ve ücretlerinin tediyesi 
için vilayetlerde biriken borçların 
mi'ktannı sordum. Cevaplar pey
derpey gelmektedir. 

Neticesini aldtktan sonra maa§ 
ve ücretlerin tediyesine batlıyaca
ğız. 

Ufaklık paraların biran evvel 
basılması için son derece çalıtıyo
ruz. Basım işine yakında batlana
cağını ümit ediY:oruz. 

Mütehaaaıs M. R. Alphand 
on güne kadar İzmir ve havalisi
ne gKlerek maliye teıkilitını tet
kik edecektir. 

M. Alphand 

Devlet devairindeki ücretli me
murların maaşlı memuriyetlere 
tayinleri için vekiletlerden memur 
lannın vazifelerini ve miktarlanoı 
sorduk. Henüz cevaplar tamam-
lanmamıttır.,, 

M. Do lif üss'ün Roma seyahati 

M. Musolini ile Beynelmilel 
siyasi vaziyeti konuşacak 

Viyanada Nazile!'in yaptığı tethiı hareketi 
devam ediyor: Viyana _. 

Belediye dairesinde de bir bomba patladı 

Avusturya ve ltalya Ba,vekilleri 
M. Dollüss ve M. Mu .. olini 

'.Avusturya Başvekili M. Dolfün 
ün yakında ltalyaya gideceği ve 
M. Muaaolini ile mülakatta bulu -
nacağı haber verümektedir •• 

Bu mülakat haberi hakikaten 
bütün Avrupa siyasi mahalilinJe 
büyük bir alaka ile karfllarunıı • 
fır. 

MalUmdur ki Macari.tan Avus
turya Başvekilleri geçen mart ayı 
zarfında Romada bulu,muşlar ve 
üç devleti iktısadi sahada birlbiri 
ne bağlayan protokoller imza et • 
mi,lerdi. Muahedelerin tekrar tet· 
kiki liiz.ungeldiğini ileri •Ünnii1tü. 
Hiç şüphesiz bundan mü•tebat o
lacak olan devletlerin başında ev
vela Trianon muahedesi.le birçok 
arazi kaybeden Macaristan vardı. 
Diğer taraftan Avusturyada AkJe
nize, daha doğrusu, Adriyatik de· 
nizine bir mahreç bulmak ümidi • 
le çırpınıyordu. 

Fakat Avuaturyanın Anfeliisü 
ihmal ederek ita/yaya teveccüh et 
mesi Almanyada bir tesir huuJe 
getirmİfti. 

Bu mülakattan M. Hitlerin ma· 
liim Venedik mülakatı takip etti. 
Bu itibarla Avusturya Başvekili • 
nin fimJi M. Muasoliniyi ziyaret 
etmesi hayli manidar görlllmekte • 

(Devamı 6 mcı aahlfede) 

..&: 1 __ ,_ 

Yugoslav sporculan )tendilerinl kar§ılayanlor arasında • • 

Yugoslavlar geldi 
Bugün F enerbahçe stadında ilk defa 

Fenerlilerle karşılaşacaklar 
Takım kaptanı, "Bizim icin en mühim noid:a 
Büyük Gazinin Türkiyesine gelmektir,, diyor 

Bugün Kadıköyünde Fenel'bahçe tanı bize fU sözleri aöyledi: 
rtadında Fenerbahçe taknnile karıı • - Türkiyeye geldiğimizden ddayı 
aşacak olan Belgradm (Yugoalav • çok memnunuz. Biz buraya hel'hnngi 

ya) takımı f tb 1 ··1 · d'" h · · · · · l . u o cu erı un fe rımı - bır ıpor seyahati şeklinde ve galıbı .. 
zelge mışler ve F enerbahçelilerle apor yet, mağlubiyet he.aplarile gelme • 
cu ar tarafından karşıla. 1 d d"k B" · · · ""h" nok B'" . . nmıt ar rr. J • ızım ıçın en mu ım ta, U• 

Kendıaıle görüttüğümüz takım kap (Devamı 6 mcı sahifede) 

Dahiliye vekili 
Ankarada 
Vekil Beyin Trakyadaki 

tetkikleri 
etrafında izahat verdi 

.Trakya hadisesinin mahi
yeti neşredilecek 

ANKARA 12 (Telefonla) -
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. 
yanında heyeti teltifiye reisi 
Sabri ve mezun bulunan Krkla
reli valisi Faik Beyler olduğu 
halde bu sabah fehrimize geldi. 

• • • 
'ANKARA 12 (Telefonla) -

icra Vekilleri Heyeti saat 16,30 
da toplanmıştır. Bu toplantıda 
(Devamı 2 inci sahifede) 

Ege mıntakasının 
ihracat maddeleri 
Moıkova ve Prag mümeısil 
lcrinin fzmirdeki tetkikleri 

lZMlR, 12. A.A. - Moskova 
ve Prağ konseyyelerim;:>: Miin·•~ .. 
ve Avni Beyler F 
ge mıntakasını 
mühim ihrac< 
maddeleri hakkı• 
da tetkiklerde bı. 
luomak, Rusya v 
Orta Avrupa men 
leketleri ile ticar 

münasebetlerde 
bulunan tüccar 
!arımızla temas 
etmek üzere şeh· 
nmıze gelmiş- Mümtaz Bey 
!erdir. Bu münaıebetle dün tioa
ret odasında ofis müdürü, banka
lar müdürleri ve tüccarlarımızın 
hazır bulunduğu bir toplantı ya
pılmıt ve iki konıeyyemiz, tüccar· 
larımızın verdikleri izahatı dinle
miflerdir. Ofisin vazifeleri ve ya
pacağı itler hakkında da hüllaa
tan izahatta bulunulmut ve Türk. 
ofis ile tüccarlarımızın daima te• 
muta bulunmalan temenni edil
miştir. 

ihtilaf halledildi 

Sinemalar bugün film gös
termeğe başlıyacaklar 

Sinemacılar 16 günlük Darülaceze hissesini 
verecekler, Belediye aleyhine açtıkları 

zarar ve ziyan davasından vazgeçecekler 

-
Günlerce hopa!. kalan sinemalar bu gün oçılmaia ho:ııırlanıycrlar .. 

lıtanbul ıinemaları bugünden iti
baren açılmaktadır. Darülaceze reı -
minin verilip verilmem.eıi meaeleıi hak 
kında bir hal çareıi bulunmuttur. Sine 
macılar, bir hazirandan 16 hazirana 
kadar vermedikleri Darüli.ceze reı • 
mini Yertcekler, belediye aleyhine aç • 
tıklan zarar ve ziyan davaıından vaz 
geçeceklerdir. 

Sinemalar 25 gündür kapalı bulun 

maktadır. Bugünden itibaren itleye • 
eek olan Darüliceze reomi timdilik 
verilmiyecek yalnız tahakkuk ettiri -
lecektir. Darülaceze resminin, bundan 
aonra verilip veriJmiye~v.i h.akı 11. 

ııeçilen bir komiıyon tetkikat yapacak 
tır. Bu komiıyon tetkikatının netice .. 
ainl sonbaharda açılacak olan Büyük 
Millet Mecliıine arzedecektir. Mecliı, 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kırklarelinde jandarma
mızı şehit eden anlaşıldı 

Suçlu hakkında takibata başla
nılmıştır-Mezuniyet alan valiler 

ANKARA, 12 (Telefonla) - Tekirdağ vali•i Azmi ve Kırklar• 
eli vatiıi Faik Beylerin vekalet emrine alınd:ı'klan doğru deiiildir. 

Azıni Bey Yahudi va.k'asından evvel tedavi edilmek üzere Av
rupaya gideceğinden beş ay mezuniyet almıt, Faik Bey de zafiyeti 
dolayısile iıti11ahate muhtaç olmıulna binaen iki ay mezuniyet almıftır• 

Yahudi vak'ası dolayısile yalnız ~rklareli enrmyet memuruna 
itten el çektirilmiş, jandarma kumandanı da başka yere nakledilmit 
tir. M. T ataresko Kırklarelinde yanlı9lıkla yaralanan jandarma onbaşıaı tedavi edil· 
melkte olduğu hastanede vefat etmiştir. Jandarmayı yaralıyan anla

Romen Başvekili Parise var ,ı1mı, ve hakkında takibata batlanmıştır. 

dı ve temaslarına baı1adı r Amerika seflrarıılını Gözlle "\1 PARJS, 12. A.A.- Romanya L------------------------
ba,vekili M. Tataresco, refakatin-

de Romanyanm 
~"!"'!'!C!"'!"::ır ">aria sefiri ve 

:alemi mahsus mü 
üril olduğu hal
e dün aaat 17 de 
-'1/"İciye nezareti
e gelmit ve bir 
·uçuk saat M. 
larthou ile gö
·iifmfiltür. M. Ta
;aresco hariciye
den çıkarken hiç 

_ M. T afaresko bir beyanatta bu-
lunmamıttır. 

Bir maden kazası 
ESSEN, 12 A.A. - Bir maden 

ka'Zası neticesinde 3 mad'enci öl
müştür. Dortmund civarında da i
ki madenci ölmüttür. 

Piyango dün çekildi 
Tayyare piy•nkoaunun üçüncü keti 

deıi dün ikmal edilmittir. SO bin li • 
ralık ikramiyenin onda birini Akte • 
birde Mustafa Efendi iaminde bir tile• 
carın kazandığı anlaıılmııtır. Muata
fa Efendi bundan birkaç gün evvel 
lıtanbula gelmit, Beya:ı:ıttan geçer • 
ken oradaki gitelerin birinden bu bi
leti almıthr. Biletine SO bin lira İsa -
bet etlliği gİfe .aahibi tarafından yıl -
dınm telgrafı ile kendiaine bildiri! • 
mittir. Dünkü ketidede kazanan di • 
fer numaralar 6 ıncı ıahifemizdedir. 

BUGÜN 
3 üacü •alıifede 

llU KLİSENİN PAPASI NEREDE? 
F • 1 • k 

NOFUS HESAPLARI 
Milmtu FAlK 

4 üncü •• tııirede 

ÖZ DILlMlZLE 
M. Salihattin 

5 inci aahifede 

MEMLEKET HABERLERİ 

Sakarya harbi 
Herıey askeri dahinin peıinen söylediği gibi 

ceryan etti. Tan yeri ağarırken savaı 
kazanılmıştı. Yunanlılar ric'at ediyorlardı .• 
Bu üstat aevkulcey 

finin bize çizmİf ol 
dukları ikinci pli.nı 
gelelim. Sol tarafta te 
pede Eskitehirden diı 
te Afyonkarahisarına 
(af) ııiden siyah, de - ' 
miryolunu ııösteriyor 
Görüyoruz ki, Sakar 
ya ırmağını geçer geç 
mez Yunanlılar Türk 
leri cenuptan çevire 
rek dosdoğru Ankara 
üzerine yarıp yürü . 
mek için kuvvetlerini 
toplamağa karar ver . 
mitlerdir. Şimdi mu . 
harebenin vahim ve 
tehlikeli anı gelmiş . 
tir. Tül'lder, devlet 
merkezini müdafaa i
çin ıol cenahlarına 
doğru bir harp mi ver 
meli yoksa kendi sa( 
cenahlarınr Yunaolıla 

rın aol cenahına karş ------------------..-.,;I 
çok cesurane bir imha Yunanlılar "Mavi çizgililer" Anka.ra ile muvasalalarnu ko...~ 
hareketine. geçirmek mck düşüncesile Türklerin solcenahını "Kırmızı çizgi" çevir
suretile, Türklerin sol ~k istiyorlar. Türkler bu çevirme hareketine hiç aldırış et-

mıyerck Yunanlıların sol cenahını ezmek için zayıf kuvvetle
cenahını çevirmek iı . rini toplamağa utraşıyorlar. Muvaffakıyetli bir surette ba~a .... 
t . y 11 b rılan bu manevra bütün Yunan kıtaatmı Sakaryanm ötesine 
ıyen unao ı arı öy kil • b · b · · · · 

1 
.. 'e mece m.cc ur etmıs, oylece yenı Turk Cilmhurıyetının 

ece durdurmağa mı hiıkQmet merkezi Ankara kurtarı1mıştır. 

tetebbüa etmeli? Bu buhranlı an • 
da (muharebenin en son gece • 
ıiodeyiz) Yunan ıağ cenahının An
karaya, Türklerin en aağ cenahın
da olan batlrca müdafaa kuvvetle
rinden daha yakın bulunduklarına 
dikkat ediniz. 

Umumi karargahın istihbarat •u
besi Mustafa Kemale "herteyin 

kaybedilmiş olduğunu,, bildirdlJ 
çünkü Türklerin sol cenahından '
lerliyen Yunanlıları durdurmak f.. 
çin kıtaat yoktu. Evet hiçbir yerde 
ihtiyat kuvvetleri kalmamıştı. Fa. 
kat dünyada Gazi Hazretleri ka. 
dar metin insan pek azdır, onun 
azim ve cesareti öyle kolay kolay 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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8~1-gar Başvekili beklenen HAR. i-Ci HABERLER 
siyasi nutkunu söyledi 

•••••••• 
M. Georgiyef Bulgaristanın komşularile 
münasebatını islah edeceğini söylüyor 

SOFYA, 12 (A.A.) - Başvekil 
M. Coergi~f bu sabah ağzına kadar dol
muş olan milli tiyatronun a.alonunda 
bütıin memleket tarafından büyük bir 
alaka ile boklenilmekte olan büyıik •i
yaıi nutkunu irat etmiştir. 

Baş...,kil, hükumet tebeddülünün 
arife•inde memleketin içinde bulunmak
ta olduğu elemli vaziyeS kııaea hü -
lasa ettikten sonra memleketi fdilc:et -
ten l;;urtannanın yegi.ne çaresi fırka .. 
lar haricinde bir hükümet te,kili oldu
ğunu söylemiı ve hükümet tebeddülü -
nün ne gibi ıartlar içinde •ukua gel -
miı olduğunu izah etmiıtir. 

Sözü memleketin dahili emniyeti 
meselesine nakleden başvekil, hüku -
met tarafından devlet nüfuzunun bü
tiın memlekete ti.mil oJmaama mini 
olan bir takım keyfi ve gayri kanuni 
tethit hareketluiyle dahilde emniyet 
ıizlik ve ıurif ihdaa eden ve hariçte 
devletin nüfuzunu kıran gayrı me -
aul unıurlara karşı giritmif ve tatbik 
etmi~ olduğu icraattan bahseylemi' .. 
tir .. 

Başvekil, sözü harici aiyaae•e nak
le,l.neden evvel hükumetin milli haya
tın bütün .ahalarmda müatakbel ic
raatı hakkında umumi ıurette ır.alu • 
mat vermittir. 

Yetti hükiimetin harici ıiyaıetin • 
den bah•edeo batvekil, yegane müea
ıir ıiyaaetin dahjlen müttehit bir dev 
!et ıiyaaeti olacağını aöylemittir. 

M. Georgiel, Bulgar siyasetinin her 
feyden evvel, komşulan ile olan müna· 
aebatıru iılalıa matuf olduğunu ıôyle
mit ve bu aahada daha ıimdiden bir ta• 
kını neticeler elde edilmiı bulundu
ğunu ilive etmittir. 

Mümaileyh, E ·lgaristanın diğer mem• 
leketlerle eyi m· ıaaebetlerde bulundu
ğunu memnuniyetle kaydetmiş ve Bul· 
gar hükiimetinin bu münasebatı daha 
ziyade kuvvetlendirmek için elinden ge
leni yapaaığmı ilave eylemiıtir. 

Batvekil, ıö2iine nihayet verirken, 
Bulgariatanın Milletler Cemiyetine kar
şı daima biaıetmiş olduğu ve biuetınek
te bulunduğu rabıtadan bahıeylemittir. 

Bqvekilin nutku, uzun uudıya al-
kıtlamnııtu-. ~ ·-'* 

T ürlıiye • Bulgaristan 
SOFY A, 12. A.A.- Bulgar baıve

kili bu ıabahki nutkunda Bulgariıtanın 
komıu hükumetlerle olan münaaebatın· 
dan bah..,derken Türkiye ile olan müna
ıebatı da mevzuubahı etmiı ve ıöyle 
luk, ademi tecavüz ve hakem miıakını 
demiıtir : 

" Biliyorsunuz ki Türle - Bulgar doıt
goçen aene tecdit ettik. Biz bunu yap
makla, cenubu ıarki komıumuzla dai· 
ma eyi münaıebetler idame etmek mak
ıadiyle ıarfedeceğimiz ıayretler için za
ruri olan ıükUn ve itimat havasını inki· 
ıaf ettirmek ve kuvvetlendinnek iıti
yoru.z." 

Akdeniz misakı 
Ve ltalya 

,,. 
M. Barthou sonbaharda 

Romaya gidecek 
ROMA, 12. A.A~ M. Barthou 'nun 1 

Romaya ıeyahat edeceği haberleri ltal
yan matbuatında tekrar yer bulmaktadır. 1 

F ranıız ıefiri umumi kanaate göre, M. 
de Chambrun'un Pariae gitmeli M. Bar· 
thou'dan bu huıuıtaki taıavvuru hak
kında malumat almak ve ltalyaya ıeya
hatı Romada iyi bir şekilde karıılan.ı
cağıru kendisine bildirmek makıadma 
matuftur. Bu bapta ltalyanm da, llllfil
tere gibi, Locarno itilaflannın tatbikini 
mütekeffil olduğu hatırlatılmaktadır. 

Tribuna ııozeteıi ezcümle diyor ki : 
Artık M. Barthounun Duçe ile ııö • 

rü~mek üzere aonbaharda Romaya 
geleceği muhakkak gibidir. M. Bart -
hounun, Trahluı garp hududu ve 
Tunuıtaki ltalyanlann vaziyeti hak -
kında ltalyaya bazı tavizatt& buluna 
cağı kaydı ihtiyatla dermeyan edil -
mekle beraber, bu batlı hareket ha -
vayı aydınlatmaya ve iki hükiimele 
Akdeniz misakı projeıini ıamimi bir 
aurette mütalea imkinını verecektir. 

LONDRA, 12. A.A. - Dünkü , 
kabine içtimaında verilen bir ka
rara göre, Fransanın terviç ettiği 
mıntaka misakları aisteminin ln
giltere tarafından eau itibarile ka 
bulü üzerine, lngilterenin bu usu
lü kabul ettiği alakadar devletlere 
derhal bildirilecek ve devletlerin 
mezkür usule iltihakını lngiltere
nin memnuniyetle karfılayacağı 
beyan olunacaktır. 

Belçikada 

Hükumetin istediği 
F evkaladesalahiyet 

BRÜKSEL, 12 (A.A.) - Hü. 
kümetin istediği fevkalade selihi
yetleri tetkik etmek üzere teşkil e
dilen komisyon, on reye karfı 13 
reyle bu talebi bazı tadilatla kabul 
etmittir. 

Ezcümle kanunun müddeti 
30-11-934 e kadar temdit edilmit
tir. Katoliklerle liberaller lehte 
ve sosyalistlerle fronn.tler aleyh
te rey vennitlerdir. 

Komisyon, hükümetin vergi re· 
jiminin esaslarını devletin, eyalet
lerin ve nahiyelerin muhasebesini 
değiAtiremiyeceğine karar vermit
tir. Hükumet bu değİfiklikler hak
kında bugün müzakerede buluna
caktır. Eğer mutavaaaıt bir tar
zı hal bulunamazsa yeni bir ka· 
bine buhranına intizar edilebilir. 

M. Kondilis diktatörlük 
haberlerini tekzip ediyor 

ATINA, 12 (A.A.) - Ayan mec
li&i, ordu terfi li&teıi projesini bazı 
mühim tadilat ile kabul etmi,tir. Har 
biye nazırı M. Kondilis, fırsı.ttan bi • 
l.ıtifade kendisine atfolunan dikta • 
törlük tasavvurlarının eaaııız olduğu 
:ıu ıöylemittir. 

Pı-oj<.., kanun kuvvetini iktisap et -
mc k için mebuşon uaec.Ji:su1e gönderile 
cek ve tekrar reye konulacaktır. 

Roosvelt Kanadada 
BR1STOBAL, 12 A.A. - M. 

Rooseveltin içinde bulunduğu 
Houaton krüvazörü, Panama ka
nalına girmiştir. 

Reisicümhur, dün akşam Pana
mada kalmıştır. Bugün Havai ada 
larına gidecektir.,.. 

Dahiliye Vekili 
Ankarada 

(Başı 1 inci •ahifcde)) 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B., 
Trakyadaki tetkikleri etrafında 
kabine arkadaşlarına izahat ve 
malumat vermiftir. 

ANKARA, 12 (A.A.) -
Trakyada tef liften avdet eden 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. 
Heyeti vekile;ye tetkikatı neti
cesini bildirmiştir\ 

H e;yeti vekil ece T rak;ya ha • 
duesinin mahiyeti hakkındaki 
malumatın ve hükıimetçe alınan 
tedbirlerin nefredilmesine ka -
rar verilmi1tir. 

Anadolu ajan•ı bu ne-şri;ya- ı 
tın 14 temmuzda olacağını ha
ber almışhr. 

lngilterede 

Hava filosu 
Takviye ediliyor 

Beş senede Hava kuvvet
lerine48-SO filo ilave edecek 

LONDRA, 12. A.A. - "Daily 
T elegraph" a göre M. Baldvin ta
rafından taı.avvur edilen hava 
programında, lngiltere hava kuv
vetlerinin en kuvvetli ecnebi ha
va kuvvetleriyle müsavi oluncıya 
kadar kuvvetlendirilmesi düfünül
mektedir. 

Bu ıf için bet 1enelik bir plan 
tasavvur edilmiştir. Planın tatbiki 
esnasında lngiliz hava kuvvetle
rine 48-50 filotilla daha ilave edi
lecektir. Bununla beraber, bey
nelmilel siyasi vaziyette değitiklik 
olduğu takdirde, hava kuvvetleri
nin artmasında da değitiklikler o
labilir. Programın ilk seneye ait 
kısmı için 4-5 milyon lngiliz lirası 
sarf edilecektir. 

Bu gazeteye göre, bahriye ne
zareti, hava kuvvetlerinde lngilte
re, Amerika ve Japonya araaında, 
deniz kuvvetlerindeki nisbette ol
duğu gibi, 5-5-3 nisbetinin tesisi· 
ni arzu etmektedir. Bahriye ne
zareti, daha ziyade Amerikan ve 
Japon hav:ı kuvvetlerinin tenzilini 
istemektedir. 

~ 

Bahriye nf"zaretinin kruvazör a
dedinin büyük mikyasta arttırıl
ması talebi, kabine tarafından te
mamen kabul edilmektedir. 

Bir boks maçı 
NEYYORK, 12 A.A. - Bok

sör Peter Hayes, boksör Kid Cho
colate'i üçüncü ravntta iki defa ye
re yuvarlıyarak kolayca dövmüt
tür. 

Üçüncü ravnttan sonra Kid 
Chocolate, tamamen sersem ol
mu~tu. Ve altıncı ravnt müstesna 
mütemadiyen iplerin üzerine düşü 
yordu. 

Mütehassıslar Kid Chocolate'in 
artık yenilmiı olduğu kanaatini 
izhar etmitlerdir. 

Geçenlerde Felemenkte ifçilerl e, polislert arcwnda mühim arbede -
/er çıkmıf, ve birçok kimseler mecruh ve maktul düpnüştü. Felemenk
teki. bu ihtilal kısa bir zaman zari ında dahili bir harp manzarmını al
mıştı. Yukarıdaki resimde her iki tarafın mütekabilen biribirlerine 
kar'fı ;yaptıkları barikatları görü;yo rsunuz. 

Almanya hadiseleri 

Von Papen işe tekrar baş
lamak cesaretinde değil 
Alman iktısadiyatı şefi M. Kessler 
birdenbire vazifesinden azledilmiştir 

BERLIN, 12. A.A. - Havas 
ajansından : M. Yon Papen'in 
vaziyeti hala tenevvür etmem:ş. 

tir. Söylendiğine göre son hadise
lerden pek ziyade müteessir bulun
makta ve Lamimi ahbaplarila o
lan görü,melerinde, daima if ar
kadatı Von Boose'in idamından 
ve dostu E<lgard Jungun ölümün
den bahsetmektedir. Artık naza. 
ret altında bulunmamasına ve hii· 
tün i' arkadaıtlarının serbest bıra
kılmıf almasına rağmen, M. Yon 
Papen hükumetteki mühim rolüne 
tekrar ba~lamak iç'n lazım olan 
teminatı bulamamaktadır. 

Bununla beraber 30 haziran ha
diselerinden pek ziyade müteesir 
olan Sarre •de ait itlerle metııul o
lacağı temin edilmektedir. 

BERi.iN, 12.A.A. - Havas a
jansrndan : Alman iktisadiyatı fe
fi M. Philippe Kesseler birdenbi
re vaz:fesinden azledilmi,tir. U
mumiyetle zannedildiğine göre, 
bu azil mümaileybin iktisat nazırl 
M. Schmitt ile bilhassa mevaddı 
iptidaiye ve harici ticaret meselele
rinde olan ihtilaflarının net'cesi
dir. M. Kessler, Almanyanın, Si-

nai istihulitmı müstakil kılacak 
surette teskilatlanmasını istihdaf 
eden müf~it nazi nazariyelerini 
müdfaa etmekte idi. 

BERLIN, 12. A.A. - Bir kaç 
aydanberi Alman iktisadiyatını i
dare etmel<te olan M. Philip Kess
ler'in azli, oldukça ehemmiyetli 
bir hadise addedilmektedir. 

Resmi tebliğler, Alman iktiaadi
yalı meself'lerinin pe~ yakında ka
ti aureth: halledileceğini ve t" mdi
ki halde Kont Fon Dedgoç'un mu
vakkataıı iktisadi ifler müdürlü. 
ne tayi nedi!mit olduğunu yaz
maktadırlaı . 
Şunu da ilave etmek icap eder

ki bu makamın vazife ve selahiyet
leri hiç bir zaman aarih bir suret
te edilmi• değildir. 

Rayftağın İçtimaı 
NEVYORK, 12.A.A. - Rayif

tağın ansızın gelecek cuma günü 
için içtimaa davet edilmesi hak
kında Nevyork Times gazetesi di
yor ki : 

Anlatılan bı>fvekil M. Hitler, 
bir defa daha müttehit Almanya· 
nın itiraz götürmez lideri olduğu
nu İspat etmek istiyor. 

Cenubi Amerikada 1 San fransiskoda 

Paraguay-Bolivya 1 Umumi bir grev 
Arasındaki harp T chlikesi var! 
Son harpte her iki taraf 

11 bin kişi kaybetti 
ASSOMPTION, 12 (A.A.) -

Harbiye nazırı, fU tebliği neşret· 
mİftir: 

Bollivian mıntakasında düşman 
•iddetli bir hücum yapmıf, fakat 
tarafımızdan tardedilmiftİr. Bo -
livyalılar, eski mevzilerine çekil -
meğe mecbur olmuflardır. Di~er 
mmtakalarda mühim terakkiler el
de ettik . ., 

SANTIAGO - de CHILt 12 A. 
A. - Paraguaylıların Bolivya kuv 
vetleri ile büyük Chaco cephesine 
8 temmuzda yaptıkları taarruzlar
dan birinde iki ordunun zayiatı 
11,000 kitidir. Paraguaylılar, söy
lendiğine göre galip vaziyettedir
ler. 

Fransa 
Üç milyonluk bir istik

raz aktediyor 
PARIS, 12 (A.A.) - M. Ger

main Martin, dün ve evvelki gün 
maliye nezaretinde birçok içtima
lara riyaset etmiş ve bu içtimalar 
neticesınde 3 milyarlık bir istik
raz aktine karar verilmiştir. 

Bunun sebebi olmak üzeı e bize 
tec:lir. 

Leh dahiliye vekilinin 
katili 

VARŞOVA, 12 A.A. - Sabık 
Dahiliye nazırı M. Pierackiyi öl. 
dürenin Löjauyü lakabını taşıyan 
bir Ukraynalı olduğu ve Çekoılo
vakyaya kaçarak oradan da Al -
manyaya a-eçtiği anlatılm&'kt«dır. 

Halk her ihtimale karşı 
erzak tedarik etmektedir 

SAN.J-RANSISCO, 12.A.A.
Umumi grev ilanı tehdidi üzerine 
halk, her iht;male karfı ihtiyatlı 
bulunarak er7ak tedarik etmekte· 
dir. 

Portland'da 80 sendika mü
messili, umumi grev için bir plan 
müzakere etmitler, diğer tehirle
rin nakliyat itçileri de tesanüt i
çin grev yapacaklarını tehdit mn
kammda bildirmitlerdir. 

San Fransisco, Seattle, Loı An
geles ve Portland patronlau, Rei
sicümhur tarafından yeni tetkil 
edilen ihtilaflar komisyonunun ta
vassut teklifini kabul etnıitlerdir. 

San Fransiıco gemi mücehhiz. 
leri de bu teklifi kabul etmitler· 
dir. 

Liman sendikası reisi, ayni tek
lifin kabul edilip edilmemesi hak· 
kında i•çilerin derhal reylerine 
müracaat edileceğini bildirmi,tir. 

Fakat şimdi vatandıqlarını ve 
dünyayi ikn:ı edebilecek bir sahne 
göstermesi kendisi için imkansız
dır. Almanyanın dahili ve harici 
siyaseti hiitün Almanların nazarın
da bir çok muvaffakiyetsizliklere 
maruz kaldıiı için Almanyanın 
yepyeni bir tecrübeye gırıfmesi 
gayri kabili içtinap olacağı an
laşılmaktadır. 

Zepline bomba konmamıt 
BERLlN, 12 A.A. - Graf Zep 

peliırin kumandanı M. Eckner, 
Dirigeable' cJ.e bir bomba bulundu
ğuna dair çıkan haberlerin tame
men asılsız olduğunu söylemiştir. 

Esnaf Bankası tahkikatı 
'ANKARA, 12 (Telefonla) - Esnaf Bankası !le altikadar olan bt' 

ledi;ye memurları hakkında mülkiye müfettişi Tevfik Taliit Bey taralıfl 
dan ;yapılan tahkikat neticelenmiştir. T evlik T aliit Bey (ııhkikahn feS
lekenni yazmaktadır. Vekalete ;yalnız tahkikat hakkındaki raponııı0 
göndermiştir. Rapor vekiilette tetkik edilmektedir. 

Yeni ölçüler kanununda tadilat 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Yeni ölçüler kanununun tatbikı/!1 

gösteren talimatname ve nizamnamelerin bazı mahallet'c/e ;yanlış tatb~ 
edildigi anlaşıldığından Başvekıilet çe talimatname ve nizamnamel~riJI 
doğru tatbikı için alakadar vekaletlere bir tebligat vamlmıştır. Teblı~ol 
vekıiletlerce viliiyetlere tamimen bildirilecektir. 

Gümrük memurlarına ikramiye 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Gümrük ve inhisarlar vekıiletitıİI' 

gümrük memurlarına vereceği ikro mi;ye hakkında Gümrük başmüdiit ' 
lüklerinden sorulan suallere malum at gelmektedir. Vekiilet birkaç bot 
müdürlüğe ;yeniden tebligat ;yaparak vazifelerinde •ii;yü gayret görül'!' 
ve ikramiyeye istihkak edenlerin bir an evvel bildirilmesini istemi1tıf• 

Bulgaristandan gelen mülteciler 
EDiRNE, 12 (Telefonla) - Bulgaristandan gelen mülteciler J~ 

geç vakit, Bulgaristan hududunu aşarak perişan bir halde Edirneye illi 
ca eden on Türk gencinin sö;yledikle rine göre Bulgarlar, Türklerle mel' 

kun Eskicuma .Şumnu kazalarına merbut bir takım köylerde silah ar/J' 
mak bahanesile Türklere işkence e tme;ye başlamışlardır. Muratlar, 1'11' 
badin, Boğazkesen ve Eğridere köyleri bu işkencelere sahne olan yerle! 
meyanındadır. 

Telefon şirketinde tahkikat 
ANKARA, 12 (Telefonla) - lstanbul Telefon şirketinde ;yapda • 

cak tahkikatı idare edecek heyet yakında lstanbula hareket edecektir• 
Heyette Maliyeden ve Naliadan birer müfettiş Posta, Telgraf ve Tele
fon Umum müdürlüğünden bir memur bulunacaktır. 

Kongada iki katil idam edildi 
KONYA, 12 ( A.A.) -1932 senesinde Kon;yanın muhacir pazarıtl' 

da Mamuri;ye mahallesinde gece ev /erine girmek suretile para61na ta • 
maan Yahya kızı Havva ve evliitlı ğı A;yhanı leci bir •urette öldürefl 

Sultani;yeli Abdü1·rahman oğlu Mahmut ve Aksaraylı Yusuf oğla Hasat' 
haklarında Konya ağır ceza mahk emesince verilen ölüm cezası bu ıiJ' 
bah Cümhuri;yet meydanında inla.z edilmi~tir. Katiller asdmı.ptır. 

Muğla civarında feci bir kaza 
MUCLA, 12. ( A.A.)- Dün gece saat 21 de Muğlaya bir saat u~ 

toki Cankerten mevkiinde bir otomobil direksiyonunun iflememesi ~ 
zünden uçuruma ;yuvarlanmı.p, bir kişi ölmüf, Jört kişi de ağır ve ha/il 
;yaralarvnı.plardır. Meseleyi Adliye ele alm11tır. 

M. Gücü bisikletçileri Bagazıtla 
BEY AZIT, 12 ( A.A.) - Muha fızgücü biBikletçüeri dün sabah saJJI 

10 da Kızıldize;ye uğramı,lar ve jandarma tabur kumandanı ve zabitl1 

ri tarafından karşılanmışlardır. Bisikletçiler ;yollanna devam ederek ıll' 
at 17 de buraya gelmişler ve maha ili hükıimet erkanı ile halk taraluı • 
dan karftlonmıflardır. 

ICDIR, 12 (A.A.) - Muhalızgücü lmikletçileri mat 11.30 d~ 
/ğdira geldüer. Şehir dışında kay makam belediye ve halkevi reiJerl 
jandarma kumandanı, iğdir sporc alan ve halk tarafından karf'lanJı· 
lar. 

Şehinşah Hazretleri Tahranda 
TAHRAN, 12 ( A.A.) - lran Şehinşahı Hazrederi dün Talıratı' 

muvasalat etmiş ve halk tarafından hararetle karıılanmtflır. 

Torbalı yolunda kamyon kazası 
IZMIR, 12 (Milliyet) -Torbalı yolunda leci bir kamyon kazası ol 

muf, on bq yolcudan altın ağır surette yaralanmtftır. Yaraldar Metrı' 
leket hastahnesine kalchnlmışlardı r. Kaza folörün 70 kilometrte •Üratl1 

giderken bir arabaya çarpmasından ileri gelmiftir. 

Cenupta 31 kaçakçı yakalandı 
ANKARA, 12 (A.A.) - Temmuzun birinci halt<Uı içinde cenllP 

hududunda üçü müsademeli 17 kaçakçı vahası olmuştur. Bu vahaları/ti 
biri ölü 31 kaçakcı ile 14 kaçakçı hayvanı ele geçmiftir. 182 kilo g~ • 
rük kaçağı, 29 kilo inhisar kaçağı, 3 tüfenk. 27 mermi. 1800 defter ıı • 
gara kağıdı ;yakalanmııtır. 

lktısat Vekilinin seyahati 
ANKARA, 12 ( A.A.) - lktısat vekili Celiil Beyefendi yarıfl 

mezunen Bursa;ya ve oradan l•tanbula gidecektir. 

M. Hitler bu akşam sögliyecek 
BERLIN, 12. A.A. - BU!fve kil l'ıf. Hiıle,- yarın alışanı sa1.1t ır 

lıizde - lstanbul •aatı ile 9 da - bütün radyo utas;yonlan taralıtt' 
dan ne1redilecek olan mühim bir nutuk irat edecektir, 

Afyonda zelzele 
AFYON, 12 A.A. - Hazira

nın 19 unda vuku bulan şiddetli 
zelzeleyi bugüne kadar ufak te -
fek sarsıntılar takip etmiştir. 

Dün gece saat 22.27 de sekiz 
saniye süren oldukça t;ddetli bir 
zelzele daha oldu ise de yeni bir 
hasar yoktur. 
Büyük bir buğday Silosu 

ZİLE, 12 A.A. - Ziraat veka
leti burada 4 ili 6 bin ton buğday 
alacak bir silo yaptırmağa karar 
vermit ve gelen mühendisler istas
yon civannda silonun yerini tes -
bit etmişlerdir. 

İnşaatın ne vakit batlıyacağı 
henüz belli olmamakla beraber 
silonun bu sene alınacak yeni huğ 
day mahsulüne yetittirileceği kuv
vetle tahmin olunmaktadır. 

YURTTAŞ! .• 
Unutma ki Bankadaki tasar

ruf hesabın kazancının tasar
. rufatmı bekliyor, 

Bugün her halde tasarruf he
sabına para koy. 

M. 1. ve T. C. 

lzmir valisi 
IZMIR, 12 (Milliyet) - Yal;' 

miz Kizım Pil.fa istirahat etmel' 
üzere Buraaya hareket etmittİJ'. 

lzmir Fırka idare 
heyeti reisliği 

ANKARA, 12. A.A. - Yozgat "" 
busu Avni Bey lzmir viliyet.i Cümhııri' 
yet Halk Fırka11 idare heyeti reisili~ 
Bolu Fırka idare heyeti reiai Doktof 
Mitat Bey Zonguldak viliyeti cüınhıı• 
riyet Halk fırka" idare heyeti rei•li&İ· 
ne t~yin olunmııılardır. 

Hava vaziyeti 
Sıfır derecei hararete ve deoİ.f 

sevİyC$İne indirihniJ barometre jııf 
sabah : 

Saat 7 de 757, saat 14 te 151· 
. lı' Derecei hararet 7 de 22, dercceı . 

raret 14 te 24,5. Azami deı-eee' 
hararet 27, as.gari derecei bar•' 
ret 17 • 

Rüzgar lcxlostan esmiştir. ıv•· 
mi sürati saııiyede 3 metreye ç-/ıt.' 
mıştır. 
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(flCLE-khl 
Bu kilisenin papazı 

nerede? 
Be,inci Mektup: 

Yalova kaplıcalan 
M: alovanın demirbaşlarından bir 
. t7- (Y al~va) vardır. Bi:mem hiç 
İ,,gı·İ~'!11 ? Müşarünileyha an'asıl 
b'l' ! ır. laminin ne olduğunu 
d'. '!'l'l'Orum. Geçen •ene beni ken
t ınne Prens dö Gal'in doatu diye 
anıtmıftılar. Bu sene gördüğü za. 

dab hahrlamadı. y etmif yaşların-
a '!}gıl bıngıl bir maddmdır 

~:r:1:::;ı::~ngilfiz Sarah yı diye m~-
.. •e aret ane bincuı • 

nın mutevella mimarını k 
dır. Kadıncağızın bü~·· ~ı : 
kuvveti rerindedir. y aln':zn bi'::'l.. 
taaı ekaık. Prens d .. Gal'l 
meyi aklı ko 0 e evlen. 
re kend" ~İ° ,»muf. ifadesine gö
iki 'h ıaı e evrenmek için iki kral 

mı r~e b... • d" • ' aded' al, ,. mı, Ye ı nu prens 
ı nam ılm dl" , 

çıhmlfaa da h • g_er aaılzadeler 
çen •ene oldu1:•nı .b(-t,:tmiş. Ge
prenain pek yakı f •ene de 
leceğini fakat d.!' a y alovaya ge-
rinin miitemadiy?,;':ın he_ rakiple_
ko.lar yaptıklarını .9. ıne entri
Bol PGdralı bl k 110Y.~emektedir. 
çehre ·· • a a ve poraümüf bir 

· ıızerıne acemi 
rniş ufak ve • . ce rumedil • 
bir demet esr:t:;.ce sarı gözler ve 
Y Qlova'nın .. _ış, boyalı a<ıç Mis 
lla eder YUD z ıfadesini size hıila-
1 • • • oka b uk hantal v .• an eş, )'Üz kilo-
İçin tabiqtin b!'d:!~1u çekebilmek 
lınlashrd • ır ""' dır kadar ka • 
luırpini,.;';1 .. qy"!ı bilekleri ile is • 
hanımın e uz"'}nden kırklık bir 
zellikler;! • ıesı Bibi ta,an ııe gü
nıı saklıy:,. eyaz t;oraplann ardı
lngiliz güz 1~"1Qcık ay<ıkları bu 
-.ı e ının c-:b . • .km l caer. Şu gii l -· esını ı a 
nelmilel vO: erde kendisile bey • 
1Cıpacağu,. {;ete dair bir mü[Qkqt 
manya kral. eçen •ene bana Ro • 
l ının ke d" • k an hahifi h k n ısıne arşı o-
Vermişti B Q kında bazı tafsilat 
Yorum. • u •ene Yenilerini umu-

l • • • 
•-nm<ınıl ' papaz, haham hıiliisa in • .... ara d' • 
·.ı ını vazifelerin' telk' uen _ ·ı·h· ı ın e • 

l 
1 a ı! - adaml • • o ani arın samunı 

arına • • · • lıır•na ' ışını nyasızca yapan • 
le,,: ve nihtzyet imanların elem

ne gii l""kl • ver .' ç u erıne ruhi te11elliler 
rnıye çalı,anl h .. . 

vardır. Laki k ~~nda • urmetim 
lalı n emun e ınsanla Al-
den'("ctsında bir elçilik kuruntu e-

ere ve b .. el b" hall u )'UZ en ırtakım 
enmeler ·· l leri . gosteren ere peh içer-

D'".: Şımdi dinleyin hik(iyeyi! 
un hapl • kövl"[ • ıca cıvannda gezerhen 

• u erın 
Jlerıi evi Yapmakta oldukları 
ti. Güz:l "":arı dikkatimi celbet
di. y azıu:..ı tug~a Ve b~yaz evcikler
lerirıin akıne eskıden köy ev
lezek t;'';;'

1 
malzemesi arasında 

dq ballQ b .u undufunu söyledim, o 
laıı.... " KQranuaılı hikayesi an-

.Köy rneyd 
rnan[1 çocuk azıında oynıyan Kara-
YorlQrmlf. K~· tezekle ev yapı • 
tQn birisi d Yun papazı ile efral
PQpazın y e oradQn geçiyormuf. 

- Vlerıanırıdakj sormuf: 
ÇacuklC:,de Ya!'ı_Yonuz? 
- Kilise an bın cevap vermif: 
- Çarı ku~ey. Yapıyoruz. 
Çocuk .. esı nırde? 

1 
go11termis. 

- fte E.I • ·• 
111uhaflel") tim emmi (amcanın 

p 1 • 
aPaz kg 

- ya b rıL.mı!f: 
tııu?. 11 ıaenin papazı yok 

Çocuk mü · nıi~: tees .. rane cevap ver • 

-Ya h 
kendi. P<lea tık emme tezek tü-

Hikiiye · 
Pis ama, tuhaf değil mi? 

FELEK 

Gayrinıübadiller 
E l -vve a kÜ ~" . 
hiple . . çu ıstihkak sa-

rının paraları ve ·ı k 
Gayrimübad"ll rı ece 

ı ere · .h 
mahsuben yapılan b' d••b kaklanna 
:z·ı··h ın.,43 

•1a ı ıçın azır)ıklar t , . Para tev 
~· Maliye Yekaletind:ı;:·~!:;i~if
m e~te:z 'f;lankaaı vaaıta&ile lakd!lrı~et 
ıe: ~ıayo~una verilmiş. olan~· 'Y 
a:rn 7e.nın Zıraat Bankasına devrıava
di....'.; eaı de dün bitirilmittir. Bu tamku 

"'" Yarın t · b • temeldir E ev~ıat~ _afl~~aaı ınub-
hipe]r' : vvela lcüçuk ıstıhkaiı: &a • 

Ya ka~nın ~ara!arı verilecek, bef lira 
ca ~r o an ıst.hkaklar komıs on 
çin t•vıfe edilecektir. Dı>ha fazı:,, 1: 
1\' nn tadan alınmak üzere ı.a.h' 1 • 

·h eline birer çek verilecekti.-. ıp erı 

Z~ki Bey Bakuya gitti 
Ze1ı;~IY&geticümhur o ıkestra.aı ııefi 
l> ·İ Bey dün akfam Çiçerin va • 
r:;.rı .e Odesa tarikile Bakuya git
tıt'Ştır. Zeki Bey Baku konserva • 
kıı.V&.rının daveti üzerine orada bir 
ı_ ç. konser verecektir. Zeki Beye 
llenın . h ted' esı anım da refakat etmek

ır 

Mll.LlYET CUMA 13 ff.Mw'.ız 1934 

HABERLERİ 
EKONOMi 

Bu beyannamede ezcümle de· 
nilmektedir ki: "Memleketin ve 
memleıket evlatlarının hayır ve se
lametini her teyden üstün tutan 
Cümhmiyet hükfımet: lastik ayak 
kabılarının beher kilosuna 150 ku 
rut istihlak resmi koyacak, en bü 
yük, en candan dileğimizi yerine 
egtirmek suretile bizlere büyük bir 
liltüf gösterdi. Acıklı vaziyetimiz 
iyiliğe dönmüş oldu. Bizler de bu 
,efkatin borcunu ödemeğe mecbu-
nız~,, 

Beyanname -töyle bitmektedir: 
"Çok dikkatli ve titiz olmalıyız, 

aksi takmrde yüksek Cüm
hı - :vp• • ·lımetim;zin bizlerden 
esirgemediği büyük ~efkate nan • 
ko. ·Hık etmış oluruz. Haydi mes -
lektaf, vazifeni iyi bil. .. ,, 

Ayakkabıcılar cemiyeti ayrıca 
sağlam ayakkabı imali için sanat
karlara usuller gösterecektir. 

Esnafın cüzdanları 
Esnafın cemiyetlerinden cüz -

dan alma müddeti bu ayın 15 ine 
kadar tahdit edilmitti. O zamana 
kadar cüzdan alarak muayene yap 
tırnııyan esnaftan ceza almacktır. 

Lastikçilerin f ıbrikalarında 
Liı.stik sanayiile ayakkabı, de

ri ve kösele sanayi erbabı arasın
da çıkan ihtilafın her iki zümre -
nin menfaatle.ıine uygun bir tekil
de hallini tetldk için Oda tarafın
c-, memur edilen komisyon dün 
lastik fabrikalarından Haliç fab -
rikasında bulunanları gezmi' ve 
defterleri üzerinde tetkikat yapa -
rak sahiplerini dinlemittir. ----M. Suriç 

Dün Odesaya hareketi mukar
rer olan Sovyet Rusyanın sabık 
Ankara büyük elçisi M. Suriç ha
reketini bir müddet daha tehir et
mittir. 

Memlekette gizli nüfus 

HALİÇ DOLUYOR! 
Yakında Eyüp le Sütlüce arasındaki saha 
nın futbol sahası olduğunu mu göreceğiz 

•••••••• 
Belediye Haliç ıirketinin müracaatlarına 

verdiği cevapta bunun 
için mühim tahsisat lazım geldiğini bildirdi 

latanbulun belli batlı dertlerinden 
birisi de fÜphe yok ki, Halicin temiz
lenmesi mMeleaidir. Günden güne bir 
aanayi mıntakaaı haline gelmesine 
rağmen henüz rağbetsiz duran Hali
cin yıllardanberi ;bmal edilen temiz • 
lenmeıi iti artık daha fazla ihmale ta 
hammkülü olmayan bir mev:rn haline 
gimıi.tir. 

Bugün Haliç tamamen dolmak ütt· 
redir. Kaaımpafa önlerinde, bilhaua 
Balat ve Ha&köyden yukan olan kı
sunlarda deniz va11talannın ~lemeleri 
çok mii.tkülleşmi;tir. Kağıthane dere 
ainin mütemadiyen taşıdığı kumlar Ha· 
lici gitgide doldurmaktadır. Haıköyle 
Halıc:ıoğlu ve Halıcıoğlu ;Je Defter • 
dar arasında, deniz vesaiti a~cak mu 
ayyen ve dar bir saha içerisinden ge
çebilmektedir. Buradan itibaren yu • 
karı knımlarda da vaziyet tamamile 
aynidir. 

VapUTlann toprağı kazıyarak geçtik· 
leri bu dar sahada, muhakkak ki, bir 
müddet oonra bü.bütün dolacak ve 
seyrüsefer inloma uğrayacakbr. Ni
tekim Haliç §İrketi erkanından bir 
zat pek haklı olarak: (Birkaç ıene 
sonra [yüple Sütlüce arasındaki sa
hanın mÜ~<emmel bir futbol sahuı ol
duğunu görürsek hayret etmemeli
yiz!,, dem.:ştir. Bu da meselenin ne 
kadar ciddi şekilde telakki edilmesi 
)azımgeldiğini göstermektedir. 

Halicin dolması ile en yakından a
lakadar olan Haliç Şirketi ötedenbe· 
ri belediyeye birçok müracaatlar yap 
mış, temizlenmeai lüzumunu kat'i te
kilde bildir.m.ittir. Fakat, bu mesele 
fimdi yalnız Haliç tirketini değil, iki 
sahil boyunda yer yer kundan fabri
kaları da ziyadesile alakadar ebnek
tedir. Çünkü, gün geçtikçe çoğalan 
bu fabrikalar, ihtiyaçlarını deniz yo-

1 

Jile temin ettikleri gibi sevkiyatlarını 
da ıene deniz vasıtalarile yapmakta .. 
dırlar. 

Belediye , Haliç ,irketinin aon mü 
racaatlanna verdiği cevapta, temizlen 
me işinin kendi vazifesi haricine çıktı 
ğını, bunun için mühim tahsisata lü • 
zum olduğunu bildirml§tir. Anlaııhyoı· 

ki bu suretle belediye bu iti başara • 
cak vaziyette olmadığını öne sünnü, .. 
tür. Fakat, vaziyette tedbir alınmak 
auretile Halicin bugünkü derecede za 
yıfla~masına meydan bırakılınaımıf ol 
saydı ve hiç değilse iki aenede bir de
fa temizleme ameliyeai yapılsaydı böy 
le mühim tahsiıata ihtiyaç ıröatere • 
cek bir vaziyet kartıanda kalınmamıı 
olacaktı. ~üphe yok ki, bir müddet 
aonra İ§ büsbütün sarpa saracak ve o 
zaman daha bir mi•li fazla tahaiaata 
lüzum görülecektir. Binenaleyh bele
diyenin derhal harekete geçmeai, Ka 
ıımpaşa, Eyüp ve Defterdar önlerin
de biriken adacıkların genitleınesine 
ve hiç olına:zsa bu yegane geçidin de 
tıkanmaıına meydan verilmeden te
mizliğe başlanması lazımdır. 

Şehrimizdeki Amerikan 
gemileri 

Limanımızda misafiı bulunan 
Amerika birle,ik hükumetlerinin 
Cayuga Sebago sahil muhafaza 
gemileri kumandan ve zabitleri 
dün şehirde gezintiler yapmışlar • 
dır. Amerika sefiri Skinner, dün 
aktam gemi kumandan ve zabitle
ri terefine hususi bir ziyafet ver • 
mittir. 

....................... 
Mide, farsak ve Karaciğer 

rahatsıılıklan 1a 

AfYONKARAHiSAR 
MADEN SUYU 

Sarıyer kazası dahilinde köy bekçisi te•kilatı çok düzgün bir fekle 
konmuştur. Bekçilere yeknesak elbisele" verilmi~tir. Kaymakam Mem. 
duh ve jandanna kumandanı yüzbaıp Hilmi Beyler bu i•lerle çok met
gul olr.ıaktadır. Resimde Memduh ve Hilmi Beylerle köy bekçileri gö • 
.,;;t.-,J,a- .l" r 

MAHKEMELERDE 

Hiç tabanca ile 

Dün §ehrimize Adana hapisanetin
den 20 mahküm ıretirilmi§tir. Adana 
hapi&lıanesinde mütemadiyen gürültü 
çokardıklan için buraya gönderil<.n bu 
mahkümler, jandamıa nezareti alımda 
olarak umumi bapiıhaneye te&lim edil • 
mişlerdr. 

Bunlar mahkUmiyet müddetlerini 
burada geçirecekler ve aıkı bir inzibatı 
alımda tutulacaklardır . 

Müsaadesiz liretler 
Geçen gün Galata nhbmmda Na • 

poliye müteveccihen hareket etmekte 
olan ltalya bandıralı Tevere vapunında 
ltalyan mektebi muallimlerinden (Sala
mon Gatanyo) efendinin mühim bir 
miktarda ltalyan liretini müsaadeıiz 
olarak beraberinde götürdüğü ırünırük 
muhafaza ınemurlanna ihbar edilmi~ 
ve vapurun hareketinden birkaç dakika 
evvel kamaraya giren memurlar mu .. 
maileyhin üzerinde (2000) lireıJe ka • 
dar bir para bulmutlardır. Bu zatın 
muhakemesine bu hafta bakılacaktır. 

Oıume sehebiyet davası 
Otomobille Harbiyeden geçerken dik

katsiz]jk ve tedbirsizlik yiiziind..n 
Mualla adlı 10 yqlannda bir kızın ö • 
lümüne aebebiyet veren şoför Şerif e -
fendinin muhakemeaine ikinci ceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. 

Bu celsede, hadiseden sonra vak'a 
mahalline gelen iki polis memunı tahit 
olarak dinlenilmiıtir. 

Duruıma hazırlık tahkikatıoda ifa
deleri bulunan diğer ıahitlerin çağnf. 
malan için muhakeme başka güne hı • 
rakılmıştır. 

Sandalya hırsızları 
Mayısın on yedinci gecesi. Köprüde 

bağlı duran 71 numaralı Şirketi Hay
riye vapuruna sandalla yanaşarak içeri
sindeki sandalyeleri aşırmaktan suçlu 
bulunan lnnail -ve Mehmet adlı iki ki
şinin mulıalremelerine ikinci ceza mah
kemesinde mevkufen devam edilmitlir. 

iki suçlu da hadiseyi l~aıncn in • 
kar etmitler bu işle alakalan olmadı • 
ğıru ile..; sünnütlerdir. 

Dinlenen §alıitlerden bir kısmı va -
ziyeti tamamen tesbit etmi,lerclir. Mu
hakeme baJka gÜne brrakılmıştrr. 

Bir hırsızlık davası 
ikinci ceza mahkemesinde bir hır • 

sızlık davası neticelenmittir. Kadir • 
ırada Ki.tip 5;nan mahallesinde bakkal 
Şevket efendinin dükkanına gireT"ek 32 
lirasile 15 liralık tütün ve 8 kutu kon
..,,.,,.. çaldığı iddia edilen Muzaffer ia
nündeki gencin bir sene hapsine karar 
verilmittir. 

Ancak bazı hafifletici eıbap nazarı 
itibara alınarak cezaaı 3 aya indirilmiı· 
mazideki hali gözönüncle &tularalr. bu 
da tecil olunmuıtur. 

Rızgrat davası 
Razırrat hildioesinden doğan davanın 

muhakemesine dün de ckvam edilmit • 
tir. 

Dünkü celsede Beyoğlu memz me
muru KBın.iran Bey dinlenilmittir. KB
müran Bey, tezahürat aaaamda zabıta
ya muhalefet edildiğini, fakat bunla • 
rm kimler olduğunu lefbiı edemiyece
ğini oöylemİftİr. 

Muhakeme iddia senli için baıka 
güne nlmı,ın. 

Esnaf cemiyetleri mura
kebe bürosu 

Ticaret odası meclisi evvelki 
gün vilayetin kararma rağmen Eı 
naf cemiyetleri mürakabe bürosu
nun odaya merbut olmaması lazım 
geldiği neticesine varmıştı. Mec -
lis bunun lktısat Vekaletine bildi
rilmesine karaıı verdiğinden dün 
Meclisin bu temennisi lktısat Ve
kaletine bildirilmiştir. 

3 
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GUnürt!§ mA•rn"• 
•wn ~,~.,} 

Nüfus hesapları 
Dünkü yazımızda nülu11 siyase

tinin ehemmiyetinden ınun uZtı • 
dıya bahsetmistik. FilhQkiha 1927 
senesi eyliilünde 14 milyon olan 
nüfusumuz 1934 de 17 milyona çık 
m11tır. Hiç şüphesiz ki Cümhuriye 
tin onuncu yıldönümü münasebeti 
le ilan edilen alfi umumi, birçok 
mekturn nüfusun meydana çıkma
sına sebebiyet vermiştir. Ve çok 
iyi olmUflur da .. 

Fakat bizim nüfus hareketleri 
üzerinde asıl bilmek istediğimiz 
fey "tQbii tezayüt,, ni«>etidir. Ve
fiyat ile tevellüdat arasındaki fark 
tır. Hiç şüphe yok ki nüfus mesele 
si veyahut nüfus istatistiği dedi • 
ğimiz zaman anlayacağımız nok • 
ta yalnız nüfusun tadadı ve bunun 
rakmnlarla ildesi değildir. Asıl a
ranılması lazımgelen cihet bu is • 
tatiııtiklerin tahlili ve tahlilden çı
kanlması liizımgelen neticelerdir. 
Ancak bu vasıta iledir ki memle • 
kette nüfus hareketinin seyrine 
dair amumi kanunlar elde edebi
lir ve bu kananlar vantasile is • 
tikbale ait kefiller ve doğru tah
minler yapabiliriz. 

Bu sayede tevellüdatın mikJa. 
nnı biliriz. Ba tevellüdata amil O• 

lan sebepleri buluruz. Bunun ge • 
rek kanunlar, gerek diğer vasıta
larla daha fazlalaşması çarelerini 
aranz. Gene bu sayede vefiyatı bi 
liriz. Bunun sebeplerini ve bu •e -
bepleri ortadan izale edecek vası 
taları aranz. Memlekette en çok 
lmngi hastalıkların veya hangi 
yaşta ve hangi mıntakada yaşayan 
insanlann veliyat üzerinde amil ol 
duğıınıı görür ııe bunlara harp te
dabir ittihaz ederiz. 

istatistik teskiliihmızda asıl en 
büyük ifi göre~ek olan böyle bir 
"tahlil" fUbesİ olacaktır. Bunun 
süratle, ve liizımgelen şartlar dai
resinde mevkii tatbika vazedilme
sini behlemek hakkımızdır. 

Senevi yuV<aı·lak hesapla yanm 
milyon tezayüt var diyoruz. Ve bu 
tezayüt gözümüzün önündedir. Fa 
kat acaba yarım milyon mu, daha 
fazla mı bir tezayüt vardır? 

Hiç fiiphe yok ki mesela 14 mil 
yon nüfus, senevi yarım milyon 
b<r fazlalık an!ed erse, 17 milyon 
'daha fazla bir tezayüt gösterir; 
nü/113, faiz üzerine faiz yürütülen 
bir para gibidir. Gün geçtikçe ken 
disine icrayi tesir eden amiller faz 
lalap.r ve nülus bir çığ gibi büyür: 
l,ıe bize. liizım olan cihet bu faizi 
mürekkebin hesabıdrr. 

Biz, Türkiye nüfusunu bu 7 se
ne zarfında vasati yanm milyon 
fazlala1tığını habul ederek bir he
sap yaptık. Bu hesaba göre Türhi
ye rrüfasıı senevi, 1000 de 30 bir 
fazlalık arzetmekteJir. 

Halbuki veliidiyetin en fazla ol 
dağıı 19 uncu asır nihayetlerinde 
Avrupada, yalnız tevellüdat mik
darı 1000 de 30 - 40 tır. Bu itibcir
fo mektum nüfusun bizdeki bu 
binde mikdarına çok fazla icrayi 
tesir ettiği görülmektedir. Halbuki 
mektum nüfus, nüfus hareketleri 
üzerinde ve daima hiueJilecek 
bir hôılise değildir. Anzi bir ha
disedir. Bundan sonra Türhiye 
cümhuriyeti dahilinde sicilde ha -
çakçılık yapacak himseye tesadüf 
olunacağım zannetmiyoruz. 

Asıl mühim olan tabii tezayüt 
nisbetidir. Bu ni11betin de "veludi
yet kabiliyeti,, cihetinden en yük
sek memlehetlerden biri olan Tür 
hiyemizde çoh fazla olması lılıım 
geldiğine kaniiz. Ancak bunu ka
tiyetle bilmek herhalde tahminden 
daha iyidir. 

T e~kkülü anındanberi vatana 
ve millete daima mefkiir hizmet • 
ler ifa eden istatistik Müdiriyeti -
nin bu hususta esa.lı bir faaliyet 
göstereceğini kuvvetle tahmin edi 
yonız. 

Mümtaz FAii< 

1 BORSA 1 
(it Bankaaınan alınan ctvelir 

12 Tem muz 934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
l•tikran dahili 93 Rıbbm 17,7S 
1933 Eraani 93.50 Mümeaaiıl ku· 
Unitürk 28,60 ponauz 48,25 

" 11 27,65 ,. il 43,15 
• ili 27,86 • 111 50 

ESHAM 
it Bankası Nama 9 
" ., Ha.miJin.e 9 

,. •I MüH•İ• 98 

Reji Kupon-
&US 

Telefon 
Terlcoa 

Türkiye CUmhU
riyet Bankası 

Çime-nto 
56 lttiat de7, 

Tramvay 35 Şark dey. 
Anadolu HUae 27,10 Balya 
Şir. Hayriye 15 Şark m.ecza 

2.50 
10.50 
19,40 
11,15 
14.00 
ı,-
1,65 
3,20 

ÇEK FiYATLARI 
Londra 
1-'aria 
Nü yor it 
Miliı.oo 
Cen~r• 
Atina 
Brülı.. ... 1 
Amaterd.am 
Sof ya 

2341 Proi 12.0C. Belırat 
79,54 fı1Adrİt 

927,40 Berlin 
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66,13,.56 Viyana 

19,11,12 
3,41 
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Z07,34 
4,20,10 
•.OS.50 

79,20,50 
10,74.50 
4,30.50 
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f. BİZİM AKDENiZ ) 
Falih Rıfkı B. in yeni eserinden parçalar 

"PadifQhın bir •ehri var; kışı ı 
bahar gibidir.,, Selçuk Alanyası i
çin söylenmit olan bu ~iir yerine, 
Türk Akdenizinin bu etsiz kasaba
sına batka bir söz hediye etmek is
terim: "Alanya'yı görmeden öl • 
memeli!,, 

iki koy çizgisinin ortasından! 
engine doğru, 200 metre yüksekh
ğinde bir kayalık uzatınız. Türk 
Anadolu Akdeniz' e bu kaya kül-, 
ceıinin burnu ile saplanmıttır. 
- Dağın bir kenarında Selçuk ter 
•anesi, ve kolaylıkla tamir edilip 
kullanılabilecek olan üç katlı Kı -
zılkule var. 

D,. ve iç suları attıktan sonra, 
tepede, bir cami, bir küçük mabet, 
bir de çınar göreceksiniz. Belki 
Akdeniz en iyi bu çınarın dibin -
den görünür. Buradan açılan man
ı:ara bir fatih'in götünü ve ruhunu 
doyurabilir. 

Kalen :n içinde Selçuk çartısı, 
henüz dükkanları sayılacak kadar 
ayaktadır. Büyük sarnıçlardan, 
hii.lii., surların içini ve dıtını koru 
yapmak için istifade olunabilir. 
Kale çocukları buraya ziyaretçiler 
geldiği vakit, sarnıçların kuyuları
na. girip seslenmeği adet edinmiş
lerd ir. Bu ses, sanki asırları uyan
dırıyor; üstüıte yığılıpkalmıt olan 
bütün maziler, karanlığın dibin · 
den, derin bir ıstırap çığlığı ile 
kalkınmağa uğratıyor. 

Türk milletinin kurtulutu en eyi 
Afyon kalesinden seyredildiğini 
yazmıtbm. Devletin kuruluillnu 
görmek için Ankara kalesine çıka
caksınız. Alanya kalesinden, Türk 
Anadolunun güzel talii, engin ve 
ebedi görünüyor. Kalenin içini ve 
etrafını molozlardan ve yıkılardan 
temizleyip burasını Türk milletine 
bir kürsü olarak serbest saklama
lıdır. 

Kaleden sağa, sola ve arkaya 
baktığımız vakit, Türk Akdenizi • 
nin en eyi portakal ve muz yetitti
ren topraklarını, ve belki de en 
güzel plajlarını görürsünüz. Evler, 
Erenköy'de olduğu gibi, genit bah. 
çeler içindedir. Kasaba henüz kü
çüktür. Çünkü bugün uzaktır. Ge
çen senelere gelinciye kadar A· 
lanya, Antalya'ya katır yolu ile 
bağlı idi. Sonra toprağının yetit
tirdiği meyvalar, cümhuriyetin 
himaye kanunlarından soııra, Tür
kiye' de yeneb:lmeğe batlanmıttır. 

Alanya toprağının bir dönümü
ne 60 portakal ağacı ekilebilir; 
her ağaçtan 1500 meyva alınabi
lir; bahçe bir defa yetittikten son
ra, masraf gittikçe düterek, dö • 
nüm batında her sene 12 liraya ka
dar iniyor. 

Halk Dim çayı kanalını bir tat
lık dağın iki böğrüne doğru açmıt
tır. Eğer burada sınai ameliyat ta
mamlanacak olursa, Alanya'nın 
iki tarafında on binlerce dönüm 
yeni toprak kazanılacalcbr, 

Alanya selçuklarm kıtlağı idi. 
Konya' dan buraya kadar derin va
diler köprü!erle kemerlenerek, ve 
yollara padi.aııta vezirlerini barın 
dıracak kervansaraylar yapılarak 
iç tehir Akdeniz' e bağlanmıttı. 
Selçukların orturduğu ka)"fı sırt, 
Hasbahçe diye anılmaktadır. Miy
mar, yeni fehrin gene serin olan 
bu sırtlar üezirnde inkitaf edebi
leceğini dütünmelidir. 

Kıtın Anadolu'nun en tatlı sıcak 
iklimi olan Alanya'nın 30 kilomet
re arkasında, yazın, Anadolu'nun 

en feralı serinliklerinden biri olan 
yaylası vardır. Yaylada bahçeleri, 
bağları, meyvalıkları ve kötkleri 
ile ikinci bir kasaba kurulmuştur. 

insan l,etil bahçeler üstünden 
ormanlı !!ağlara bakındığı zaman, 
Anadolu istepi onların arkasında 
mıdır, diye dütünüyor. Sanki liıv 
bloklarından birkaç sene uzakta • 
yız. 

Kaleden inerek, Burun kayumı 
denizden dolatınız. Selçuk tersa
nesinin ve Kızılkule'nin karşısında 
biraz durunuz. Sonra büyük ma
ğarayı gezin:z. Bumağara, korsan 
yatağı idi. İçinde kale yoluna çıkı
lan bir gedik vardır. Büyük deniz, 
sanki parça parça, bu korsan ini
nin içine girerek, dinleniyor. 

• • • 
Bu yazılarda, Türk Akdeniz'i -

nin bir parçası seniz ve cansız bir 
~rit gibi geçti. Bazı levhalar gör
dünüz. Bu levhaları hayalinizde 
istediğiniz kadar genitletip süs -
leyin iz: Kendinizi aldatmıt olmaz
ıınız. 

Biraz dalıa konu,alım: Akdeniz 
kıyıları, Anadolu dağlarını siper 
almış olan milletin öz malı idi, ve 
öyle kalacaktır. Bu dağların önii· 
ne yerl~meğe üzenen her istilacı , 
bir gün, mermerleri kafasında par· 
çalanarak, sökülüp atılmıttır. 

Anadolu milli olmağa mahkilm 
bir memlekettir: Onun ne toprak, 
ne de halk birliği bozulabilir. 

Bu kıyıların saadeti, iç toprağın, 
sarp ve yalçın dağların zahmetini 
çeken insanlara ait olmalıdır. iç 
toprak bu kıyılarda teneffüs eder 
ve buradan tazyik gördüğü zaman, 
boğazına basılan bir dev gibi, dağ. 
!arını yuvarlıyarak, çöllerini akı
tarak, tarihin görmediği kahra . 
manlık destanlarını yaratır. 

Şu dağların üstünde Türk hür
riyetinin sesi asla dinmemi,tir. 

Türk Akdeniz'inde, bizim olan 
ve olmıyan, bütün medeniyet hatı
ralarının hepsini geçecek olan cüm 
huriyet medeniyetini kuracağız. 
Bütün mazileri geride bırakaca -
ğız. 
Sıtma ve sulamadan sonra, top

rak itini halletmek lazımgeliyor. 
Antalya ovalarında yeni ahalinin 
çivi parasına yerlettirileceğini söy
liyenler mübaleğa etmemişlerdir. 
Gelen halka yiyecek ve ekecek 
buğday bulmak güç değildir. Zor
luk, timdiki istim1ak usulü ile top
rak bulmaktır. Buralarda büyük 
çiftliklerin birer kısmı salıiplerine 
bırakıldıktan sonda, gerisi yerle -
~nler tarafından 20 veya 30 sene· 
de ödenecek taksitlere bağlanmak 
gibi hususi bir tekil bulmak doğru 
olur. Bundan batka devlet, mem
leketin, Antalya ovaları gibi, yal
nız bir iki yerini i.ki.n sahası ol -
mak öure ayırıp b&fka yere mu
hacir konmağı yasak etmelidir. is
kan kadrosu. sıtma mücadelesi ve 
su itleri tetkilitına bir iki memur 
ili.ve olunarak vücuda getirilebilir. 

ilk it yürükleri dağa dönmekten 
alıkoymaktır. Ondan sonra timal
de ve cenupta ormanları talırip e
den köyleri buralara indirmek, nü
fus kesafetinden yurtlarını bırakan 
Akdeniz köylülerine VJ ovaların 
yollarını göstermek iycap eder.Ka. 
radeniz'in bazı yerlerinde birkaç 
dönüm tarla içinde çırpınıp duran 
halk, bu ovalarda say ve it hürri
yetine kavtıtacaktır. 

Ray, Antalya ile kasabalarını ka 
labalıklaştıracaktır. Henüz tabia-

Milliyet'in rcmanı: 20 

- Çalmadın da bu ne? 
·- O adamın bet on gün ağla

masını, dövünmesini istedim. 
- Maksadın neydi? 
Sansaros sıska omuzlarını kal

dırdı. Gözlerini yere doğru çarpıt
tı. Dü,ündü. 

- Maksadın neydi? diyorum sa
na! 

- Hiç .. itte .. Paralar burada ya. 
Ben o ... 

Ses gittikçe boğuklatıyordu. Öy
le bir an geldi ki yere yıkılmasın 
diye masanın kö.esine tutundu. Bu 
sefer höngür höngür ağlıyamadı. 
Boğuk boğuk ağlryarak odadan 
fırladı. 

Pol"s bir müzekkere yazdı. Cüz
danla beraber müddeiumumiliğe 
gönderdi. Parayı bulduk, gönder
dik. dedi. Hırsızını da yakında ya
kalıyacajlız. 

Lise mutemedi nktı. Namuslu a
dam olduğu belli ~ldu. Fakat hır· 
sız hiçbir zaman bulunamadı. 

San·aros e ~esi gün liseye gitti. 

Y az:an: AKA GÜNDÜZ 
Mutemet müdürün, muallim1erin 
ortasında, batına gelenleri anlatı
yordu. Odacı serseri gibi bir çocu
ğun geldiğini, mutemedi görmek 
İstediğini haber verdi. 

- Buraya getir, dediler. 
Sansaros girdi. Boynu bükük, 

gözleri kan çanağı gibi. Sesi titri
yordu. 

- Ne istiyorsun çocuk! 
- Senin param çalmışlar. 
- Ne biliyorsun? 
- Çok dayak yedim de ondan 

biliyorum. Halbuki çalmadım. Öy • 
le dövdüler ki •.. 

- Sen kimsin? 
- Bana hınız Sansaros derler. 
- Sen hırsız mısın? 
- Hırsızım, ama senin paranı 

çalmadım. 
- Çalmadınsa buraya neye gel

din? 
- Polise söyle de beni artık se

nin için dövmesinler. Ben çalsay
dım, çaldığımı söylerdim. Kimden 
korkum var ki? 

·"# .. &&..o- ' ~ _.. . ·-- -
KUl...A.K. r ~· 
ll!ID Mi .. .&.I' i •ı Öz dilimizle J 

Acaba damarına mı ___________ _. 
ha•tılar? Er olsun, geç olmasın! 

Tanıdığım birkaç Yahudi var• 
Geçen günü "Milliyet,, te şöyle dır. öz adları ne olduğunu bı1 • 

bir ba,lık vardı: mem. Çünkü yıllardan beri onlara 
- "Zaro Ag" a neden öldü?,, T k.nal Al h Ah e ı p, pısungur, ya ut • 
Öyleya. · Yaşı (150) yi aşmış o- met, Mehmet demiye alışmışımdır. 

lan bir adam, neden ölsün? Ken- Kendileri Türkten ayırt edil • 
diaine gözün üıtünde kaşın var di- mezler. Bizimle birlikte güler, bi
yen olmuf mu idi? Durup durur " zimle birlikte ağlarlar. Evlerinde 
ken ölecek ne vardı? bile türkçeden başka dil konuşmaz 

Fakat, ne yapmalı ki öldü işte!. , "h • tar. 
Doktorlar, bu dünyanın en ı ti· Yurt işleri üzerinde bir Türk gi-

yar İl16Qnının ölümüne sebep olan bi Aydışma (1) lar yaparlar. Biri. 
hastalığı öğrenmek merakına ka • ai; Yahudiliklerini ileri sürecek ol· 
pıldılar. Zaro Ağanın asırlar gör- sa teralerler. • 
müş cesedini delikdeşi1< ettikten Gazi'ye tapınırcasına saygıları 
aonra, nihayet netice alındı: vardır. ismet Paşayı ve bütün bü-

Zaro Ağayı öldüren hastalık, yiiklerimizi candan severler. 
damar hastalıiıdır!.. Ve tuttukları isi başarmalarını 

Biriai, bunu gazetede okumuş, dilerler. Yurdun ~liran (2) ına ken 
bana dedi ki: di evra:nlarını o kadar bağlamış 

- Zara Ağa, gene ölmezdi a- görünürler ki, kötü bir duyum 
ma, Azraille arası açıldı. (3) aldıkları gün, sıkınhlarından 

- Nası'i? ağızlarım bıçaklar açmaz. 
- Adamcağızın ölüm, çoktan Geçen gün bu Türkleşmiş Ya • 

beri etrafında dolaşıyordu. hadilerden bir tanıdığa Trakyada 
Fakat Zaro. inatçı adam, ayak olu,., b•tenler için ne diyeceğini 

diredi. ölmem de ölmem, diyordu. sordum. 
Mide, kalp, böbrek, çektiği hasta- _Onu, bana değil, Yahudilere 
lıklardan hiçbiri, ihtiyarı devire - ı ~• d" 

d l 
sor ... ue ı . 

medi. Azrail kendiliğin en ö me- _ Sen Y.ahudi değil misin? 
ğe niyeti olmadığını görünce Za- Yüziirıii ekşitti: 
ro'nun damarına basarak onu •i • _Hayır! Ben Yahudi değilim. 
nir!endirmeyİ dü~ndü. Türk ~r>y.,ndan cı/masa da, Türk 

Yüz elli yedilik adam, damarına kaynağından gelmeyim. Et hrnak
baaılmasına tahammül edemedi, tan nasıl ayrılmazsa, beni de Türk· 
gürledi, gitti. ten kims<- Cl'.vıramaz. 

KULAK MiSAFiRi Sonra, gözlerimin içine baka-

'lllillıiyci 
Asnn umdesi " MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türlciye için Hariç için 

L. K. L. K. 
3 aylıir •••• • • •. 4 - 8 -
6 •• • . . • • . • . 7 50 14 -
ı2 " •.••. • .• ı4 - 28 -

Gelen en-ak serl •erilmez.- Müddeti 
pçen nÜ•balar 10 kuruıtu.r.- ~ete ve 
matba.aya ait itler için müdiriyete müra
caat edilir. Ga2:etemiz ili.nla.nn meı'uliye· 
tini kabul etmez. 

tin bakir güzelliği bozulmamı• o
lan bu yerlerde plan, gelit:güzel 
inta akınını önlemelidir. 
Dağlarda devlet korkusu eksik

tir. Ormanlara, yalnız devlet işlet
mesi, yalıut kolayca murakabe ve 
mesul edilecek olan büyük serma
yeli i•letmelerden başka hiçbir bal
tanın girmesine müsaade olunma
malıdır. Seyhan membaları gibi, 
köy tarlaları ile sarılmıt olan nehir 
baflanndaki köylüleri hemen kal
dırmak zarureti vardır. 

Antalya'yı ziyaret eden bir dev· 
let adamımız, caddelerde ve balı
çelerde akasya ağacı gördüğü za
man: 

- Bu ağacı Ankara'ya bırakınız, 
demitti. 

Türk Akdeniz'inin sıcak kıyıla
rına inenler, düzlerde, bu iklimin 
yetiştirdiği hususi ağaç ve çiçekle
ri görmelid: rler. 

Her sene birçok genç miymar 
• yetittiriyoruz: Belediyeler, evleri, 

ve bahçeleri mütehassıs sanatkar
lara çizdirmek için rehberlik etme
lidirler. Tabiatin güzelliği, inşa 
manzarası ve hayat manzarasile 
canlanır. Sokakları duvarla kap -
lanmif, evleri kalfa göreneğinin e
line teslim olunmut olan, bahçele· 
rinde ve yollarında kapalı kadınlar 
ve fevksiz insanlar dolatan bir ka
saba tabiate hıyanet ediyor de • 
mektir. 

Mektep müdürü mutemede de
diki: 

- Bet on kurtll bahtit ver de 
hakkını helal etsin. 

Bir muallim karıttı: 
- Bet on kurutu ne yapsın? iki 

üç kağıt ver de çocuk ayaklarına 
bir pabuç alam. 

- Doğru. Bin bet yüzü havadan 
buldun. Yüzde birini bulana va • 
detseydin on bet lira ederdi. 

Mutemet cebinden iki kağıt çı -
kardı. Sansaros parayı alınca git
ti. · Balıçe kapısından çıkınca iki 
banknotu avucunun içinde buruf
turdu. önce yırtmıya hazırlandı. 
Çok defa yaptığı gibi parça parça 
edip rüzgara savuracaktı. Fakat 
parçalamadı, kop kop Samanpa
zarına çıktı. Oradan Karaoğlana 
doğru hızlandı. Kınacızadelerin 
hanına gelince durdu. 

İçeri girip merdivenleri tırman
dı. Hilaliahmer tubesinin önünde 
odacıya sordu: 

- lçerde kimse var mı? 
- Ne yapacaksın? 
- Bir if için geldim. 
içeri girince iki banknotu masa 

batında oturan gözlüklü adama u
zattı: 

- Beyim, dedi. Bu parayı bir 
bey gönderdi. Dedi ki bu iki kay

ı mayı Hili.liahmere götür, verem 

rak: 
- Biitün Yahudiler, ergeç bana 

benz:yeceklerdir, dedi, yalnız ben 
isteriuı hi bu iş, er olıun geç o!ma
sın! .. Bı.giin için ortada bir Yahu
c! i biiyiını ( 4) Ü yok, fakat yarın, O· 

labilir. 
Ve söziirıü şöyle bitirdi: 
- Tiirkiye Yahudileri son bir 

1>ınama ( 5) geçiriyorlar. Önlerine 
güzel b:r aralık (6) çıktı. 

Dilerim ki bu sınamada sıfır a
lanlar bulunmasın ... 

M.SALAHADDIN 

(1) Aydışrna - Münakaşa. (2) Ev
ren - Baht, talih. (3) Duyum - Ha
ber. ( 4) Sınama - İmtihan. ( 5) Aralık 
- Fırsat. 

ısugünkü program 
223 v• a. VARŞOVA, ı:ws rı. 
18.30: Şnrkdı musiki 19: Mı.ıaahabe. 19,15:9 

Plik. - Muıahabe, 20,15: Hafif muıiki. 20,40 
Pli.le. Muhtelif 20,15: Hafif muıilı:i. 20,40: 
PIBk. 20,50: Spor haberleri. 21,12: Senfonik 
orkestra konseri. 23~ Föyton 23,15: Orkestra 
24,: Muaahahe. 

823 Khz. BOKREŞ, 364 m. 
13 .. 15 ff•rsünkü ıuııriyat. 19,05: Oı-k••· 

tra konaeri. 20: Univeraite. 20,lS: Radyo or
keıtraaı. 21: oKn.ferana. 21,15: Trio oda kon· 
seri. 21,45: Musahabe. 22: Mıne Marie Vale· 
rine tarafından tal'anni. 22,30. Çift piyano 
ile yeni muiaiki. 

230 Khz. LUKSEMBURG ı~04 m. 
Holanda ne,riyah. 21: Dünya haberleri 

21.20: Karıtık lı::onaer. 21,35: Muaahabe. 21, 
40 Konaerin deYamı. 22: Radye orkeetraaı 
22,30: Piyano konaeri. 23: Tasanni. 23,35: 
Dana plakları. 

401 Khz. MOSKOV A, 745 m. 
17,30: l\1uaah•be. 18.20: Kn:ıl ordu içirı neı· 

riyal. 19,30: Musahabe. - Taıanni. 21: Mil
H popüler haTalar. 

832 hz. MOSKOVA, (Su.!io) 36ı m. j 
19,.30: Orkestra alcıam kon.11eri. 22: Dana 

muaikiai. 
545 hz. BUDAPEŞTE 550 m. 
20,46: Plik. 21,45: (Radyonun radyoau) İ• 

min.deki orekatra konaeri. 23,20: Ş, Bura 
Siıan takımı. 24,30: Dana musikisi. 1 

686 Khz. BELGRAT, 437 m. 
21: Zaırepten nakil. 23: Haberler. - Si

ıan mu.ikisi. 24: Dana plikları. 
713 Khz. ROMA, 421 m. 
21,45: Senfonik konaer. 23: (La lam.hala di 

Norimberl'•) isimli. opera temsili (A. Adam) 
ŞiMALi ITALYAN, GRUPU 
21,45: Senfonik kOC1aer. 22,45: Muaabahe. 

23: (Crociere mediterranea) iaimli neıriyat 

sandığına yatırımlar. Kimin için 
yatırımlar? dedim. Sen karıtma! 
dedi. Adını sordum, söylemedi. 

Gözlüklü adam parayı aldı ve 
mırıldandı: 

- Böyle hayır itliyenler ne ka
dar çok. Dur! gibne çocuk! Mak
buz vereyim. 

- istemez. Kime götüreyim? 
Ben o beyi tanımam ki. Hem mak
buz al demedi. 

Kötede batka bir adam oturu • 
yordu. Sansaroıu kapıdan çıkar -
ken durdurdu: 

- Hele sen biraz töyle gel ba
kayım, dedi. Ben bu i•ten tüphe -
lendim doğrusu. O bey sana i'ki li
ra mı verdi? 

- lki lira verdi. 
- Doğru söyle! 
Ve kurnaz bir bakı,la gözlüklü

ye dönerek: 
- Ya dalıa çok verdi de bu ıer

s"ri çaldıysa? ! 
Gözlüklü düşünceli bir hal al

dı. 
- Öyle ya. Bilinmez bir zat iki 

lira verir de neye dört vermez ol
masın? 

Sansaros sordu: 
- iki lira veren adam, neye bir 

lira vermez olmasın? iki verdi iki 
getirdim. 

- Hele aen kim olduiımu biı:e 

Ayıkla pirincin taşını 
- Alo alo! Kemal Bey orada 

mı? .• 
- Kemal Beyi, ne yapacaksı

nız ... 
- Lazım efendim .. Bugün ken

disine bir şey soracaktım da .. 
Hoppala.. Bu kadın telefonla 

1'emal Beye ne sorabilirdi. Ken
disinden ne öğrenebilirdi? .. 

Üstelik karşısında telefonu a
çanın bir kadın olmasına rağmen 
bunu açıkça söylemekten çekin · 
memişti. Ya bu kadın Kemal Be
yin kansı ise .. 

Evet, mesele hakikaten de öy-
le idi.. . 

Telefonu açan Kemal Beyin 
karısı Macide idi. 

Hiddetle cevap verdi: 
- Kemal Beye ne sorabilirsi-

niz? Ne soro.caksanız bana so-
run! 

- Hayır efendim, karısına söy
lenecek bir şey değil. . 

Karısına söylenecek bir §CY 

değilse al öyle ise! .. 
Macide hanım artık fazla ta

hammül edemedi. Ve çat diye te
lefonu kapadı. 

Vay şıllık vay .. Vay kafir vay •. 
Vay mel'un vay .. 

Üstelik bunu söylemekten çe· 
kinmemişti. 

Macide hanım esmer tenH, 
siyah saçlı, güzel değil, fakat tatlı 
kanlı huna rağmen asabi bir ka • 
dındı. 

Aradan bir müddet geçince 
pitman oldu. Niçin telefonu çabu
cak kapamıştı. Biraz sabırlı dav • 
ransaydı, işin İç yüzünü pek iyi 
anlıyacaktı. Mualla .. Ti evine ka
dar telefon eoip kocasını arayan 
bu şıllık kim acaba ? 

Geriye döndü. Kocasının elinde 
bir menekşe demeti ile içeriye gir-
diğini gördü: i 

- Mac:de, sana baharı getir -
dim. Bak, ne güzel kokuyor. 

Genç kadın cevap vermedi. 
- Yoksa pek mi erken geldim. 

Seni hiç te memnun görmüyorum. 
-Yoook.. 

- Öyleyse bu halin ne? Fena bir 
haber mi aldın nedir? 

- Rica ederim, yapıp edip te 
bilmemezlikten gelme! 

- Hayrola, vallahi bir feyden 
haberim yok. 

- Peki, bu Mualla kim, lutfen 
· söyler misiniz? 

- Hangi Mualla? 
- Bilsem, zatıalinize ıormam. 
- Macide, alay mı ediyorsun, 

· ciddi mi söylüyorsun? Benim Mu
alla diye tanıdığım kimse yok. 
Rüya gördünse o ba.ka ... 

- Hiç te rüya değil. Beni üste
lik budala yerine koyma.. Kadının 
ismini tesadüfen öğrendim. Şimdi 
bana meııeleyi battan atağı anlat
malısın. Batka hiç çıkan yoktur. 

Kemal tatırmıttı: 
- Hangi meseleyi anlatacağım 

24: aHberler, 
592 Kin. VIY ANA, 507 m. 
20,10: Bando mızıka. 21: ( Apotheker Friedl 

iıimli halk pi.yeti. 22,30: Aktüalite. Z2,50: 
Sey-yahat n.etriyatı 23: aHherler. 23,15: Yayb 
.. 2:lar kon.eri. (Mozart, Bee.tho•en.) 24: Caz 
band. 

904 Kh•. HAMBUURG 332 m. 
20: Halk konseri. 21,10: Yaa lııavalan 23: 

Haberler. 23~0: Musikili aeıriyat. 1: Dans 
musikisi. 

950 Khz. BRESLAU. 3ı5 m. 
20 Karw4ı1ıc n•triyat, Mü.aabalııe, 21,15 

Muıilcili bir temsil, 21,45 Skeç 22,16 Ha1k 
danaları, 23,20 Haberler, 23,415 Dans muıi~ 
kiıi. 

bir söyle bakayım. Ondau sonra 
düşünürüz. 

Sansaros beli.ya çatmıftı. Hır
sızlık eder dayak yer, hayır i.fler 
hakaret! 

Kışa, sivri di.lerinin aruından 
ıslığa benzer titrek aesler çıktı. 

- Beni mi öğrenmek istiyorsun? 
Bana me,hur hırsız Sansaros der
ler. Altmıt dokuz geçmitim var. 
Yirmi sekiz kere hapishaneye gir
dim çrktım. 

- Haaa timdi anlatıldı. 
- Ne ~la,ıldı beyefendi? 
- Sana bunu veren bey iki lira 

vermedi. Daha çok verdi, sen atır , 
dm. 

- Bana kimse para vermedi! 
Sansarosun çeneleri hırsından 

zangırdıyordu. 

- Ya bu parayı kim verdi? 
Sansaros hırçın bir kurumla ba

şını kaldırdı: 

- Ben, kendi kesemden ver • 
dim! 

- Terbiyesizlik etme! T olcatı 
yersin! 

- Hele bir vur bakayım! Sen de 
• 1 

sustalı çakıyı karnına yersın. 

Kö~deki efendi ayağa kalkar
ken Sansaros elini cebine attı. Göz 
lüklü bey araya girdi. 

- Asabiyetin veri değil efen • 

Macide? Vallahi 
tuhafsın •• 

- Kimdir bu Mualla? Ne cesa· 
retle eve kadar telefon edip seni ıt' 
nyor? O kadar sıkıfıkı olmasanıı. 
böyle cesaret gösterir mi? 

- Karıcığım. Sana yemin ede
rim ki böyle bir tanıdığım kadııı 
yok. 

Zavallı Kemal zihnini kurcala· 
dı. Bir türlü işin içinden çıkaın!· 
yordu. Eskilerden herhangi birı : 
nin macerayı yenilemek isteıne•' 
ihtimali de yok değildi. Fakat b? 
kadın hangisi olabilirdi? Kendisi 
artık ununu eleyip, eleğini duvar• 
asmış bir adamdı. Buna ihtiınal 
vermiyordu. Hele Mualla isıniııde 
bir tanıdığını da hatırlamıyordu· 

Maamafih içinde bir füphe ile 
sordu: 

- Ne söyledi bu Mualla sana? 
- Hiç.. . Yalnız seni istedı ... 
- Belki numarada yanılmıştır, 

kızım. 
- Hayır efendim hayır, öyle 

numara yanlı,hğı değil bu... Beli 
anneme gidiyorum, Allahasmarla• 
dık. 

• • • 
Mualla Hanımın evinde bir çaf 

toplantısı vardı. Sigara dumanlıı.tl 
arasında konufuyorlardı. Bir arıı· 
lık Mualla dedi ki: 

- Artık cansıkmtısından kur • 
tuldum. Kendime mükemmel bit 
eğlence buldum. Telefon rehberi: 
ni elime alıyorum. Rastgele bir 1' 

sim seçip numarayı çeviriyoruıtl
Bazan kendi ismimi verip, bazali 
bir isim uydurup evin bevini çağı· 
rıyorum. Erkek sesi duydum ıntlt 
kapatıyorum. Kim bilir, lstanbulıl' 
kendisini telefonla arıyan kadııt· 
lara merak eden ne kadar erkelı 
vardır? isterseniz, timdi bir tec: • 
rübe daha yapalım. 

Mualla gene rehberi aldı. Bir i
sim buldu ve numaraları çevirdi: 

- Allo, kimsiniz? Malımut..V•1 
Mahmutçuğum sen misin? Beni tr 
nıdın mı? Muallayı ..• 

Ve telefonu derhal kapattı. 
Görüyorsunuz ya hanımlar, ba• 

zan sadetiniz bir telin ucuna bai• 
lıdır. 

YENi NEŞRiYAT 

Hafta 

s. !rf. 

Haftanın 14 Üncü aaym ınüteııflf" 
vi münderecatla ve yimıiaekis ta~ 
büyük resimle intif~ etmittir. Ta•fl' 
ye ederiz. 

La Turquia Kemaliste 
Ankarada (La Turquie Kematiı~) 

i1minde iki ayda bir intitar etme~~ 
Üzere franaızca bir mecmua neveoı:" 
meğe batlanmııtır. Bu mecmuanın dii' 
ilk aayısıru gördük. Mecmua hakilı"' 
ten çok gÜzel bir tekilde tertip edil' 
mit ve baıılmııtır. İç.inde Türkiye b.,.11 
kında bütün ecnebileri alakadar .,.ıe
cek çok kıymetli yazılar vardır. 

Karilerimize hararetle tavalye ed' 
riz. Mecmuanın ilk nüshasını gömıell< 
üzerinde ne kadar büyük bir eıııell 
aarfedildiği hakkında bir fikir ediP • 
meğe kafidir. 

ServatifOnun 
(Servetifünun) un temmuz nüslı•' 

ıı zengin münderecatla çı1mııttı1• 
Memleketin bu en ""ki ıiyasi, ihııl 
ve edebi ııazeteıini tavsiye ederi:ıı. 

dim. Sakin olunuz. Çocuk! Bu P' 
rayı Hilii.liahmerin verem aandııı' 
na ıen mi verdin? 

- Evet. Ben verdim. 
- Ben hırsızım dediğine göİ" 

batkasından çalmıt olmıyasın. 
- Hayır. Bu iki kaymayı ~ 

lise katibi yarım saat önce baJıfil 
verdi. Çaldırdığı parayı buldd' 
Benim suçsuz, haksız yere day~ 
yediğime acıdı da verdi. Ben ~I 
buraya getirdim. 

- Neye batkası gönderdi de • 
din? 

-·- Kendimi bildirmek iıttnn~; 
dim. Benim gibi ıeraerilerin flıl 
liahmere para vereceklerini kiııl' 
se ummaz da. • • Ben verdim de ' 
ıeydim, bu bey gene bana çaJdıll 
diyecekti. Demesinler diye söyle
medim ama itte gene dediler. 

Kötedeki efendi lnzgınhğınd,.ıı 
kıpkırmızı kesilmitti. Haylardı: 

-- Tahkik etmeli, polise gönder 
meli! 

- Tahkiki kolay. Ben buradll; 
yım. Aç telefonu mektebe aor.V'. 
diği vakit müdür de orada idi ııı• 
allimler de ... 

Gözlüklü bey telefonu açtı "e 
Sansarosun ded kleri doğru ç~11 

Bitmedi --



Lüleburgazda hayat 
Müfettişlik teşkilatınan sonra Lülebur

gazda da canlılık kendini gösterdi 

• 
l 

• -

Lüleburgazcl Sok ll .. LOLE a u u Mehmet Pcqu Camıı 
K BURGA.z (M·11· ırlarel" ·ı· . ' 1 ıyet) - 1 muamelelerini ikmal ettirmektedir 
1 ı vı ayetıne b arın vahd t mer ut kaza- ler. Bunlar meyanında bilhassa 
gö.teren u~ave~es~nüt manzarası ilktedrisat müfettiti Abti beyin bü
ni tetkil ed n~ kotelerinden biri- tün bu kanuni yollardan geçerek 
bında Bab er.k. rkında Rize, gar- adını (Yalçın)a çevirtmesi memle-
1. d aea ı kaz 1 ·1 k~ de Kırklareli ve a ~1:!_ ı e şiına- ket gençliğinde engin bir heves u-

ır ağ v·layetl . cenuuunda Te- yandırmıtlır. 
eski devirler· ı;r~ vardır. Burası, Lüleburgaz mekteplerinde, ge
den ordu~ tınız e, garba akın e- çen seneye ni.sbetle, yüzde 40 dere-
d • -anınızın m ·ı . 1 . _ .ı ugu için 

0 
d . enzı yerı o - cesıIKJe tezayüt mevcuttur. Kaııa-

nıetli eserlere evırlı;.rd~n kalma kıy hada iki ilkmektep vardır. Bunla
oldukça .. b.malıktır. Arazisi !arın 1 NO. !ısı 5 sınıflı ve 6 ders-
•• munı ıt ve ahs ld d h •neraları h l m . u ar ır. aneli; 2 NO. !ısı da 4 sımflı ve 4 
sebze v ay 1 kıymetlıdir; üzüm dershanelidir. Kaza dahilı·nde 23 

e meyv · ho • nıend·f esı !dur. Şark ti- mektep mevcuttur. Bunların yirmi-
nıetre er yobulu kasabanın on kilo- si yeni ve her türlü teraiti sıhhi-

cenu ndan t" •. . . . d caret isk l 
1 

.
1 

geç ıgı ıçın tı- ye ve me eniyeyi haizdir. 
batı da e e ~rı e mevcut münase- Kaza kaymakamı beyden aldı-

lk" .zayı değildir. ğım izahat nazaran kazanın iki 
ıncı umum" .. . . l nenin k 1 mu ettı' iğe Edir- köyünde bataklık kurutulmakta-

denber~L~- ez İttihaz edildiği gün- dır. 6 köyün de su yolu tamir ve 
raıtk· .ul~burgazda bariz bir te- inşa edilmektedir; 27 köyün de u
ternı 1 ~e ınkı,af emaresi bat gös- mumi hala yaptırılmakta·, 2 köy-

ege batı S ıarfınd k .amıttır. on 3 - 4 ay de de kapalı süprüntülük yaptı-
ru Uz a asab.anın istasyona doğ- rılmaktadır. Bunlardan maada 
ve soİ:'n genış caddesinin sağ 5 köyde meydanlık açılmakta, 12 
a.srı evle:a~ında kırkı müt~viz köyde köy odası inşa edilmekte, 

L .. l b ınşasına başlanmı•tır. be• köyde de köy odaları tamiratı 
u e urgaz beled. . " T Çapt- b· • ıyesı kıiçük yaptmlmaktadır. Ayrıca, 26 köyün 

ne t~ş hl/lektrik fabrikası tesisi- mezarlıkları dıvarla çevrilmekte
için 400o l~ etıni,tir. Bu müeswse köylere 170 kilometre tulün~e ye· 
bina y 

1 
ır-aya malolan güzerhir ni makinelerle mücehhez telefon 

nUnue:P\ ını•tır. Önümüzdeki ka· hatları çekilmektedir. MÜftıerek 
nurlandve 8.Yt zarfında kasabayı köy itlerinin teıı.bit ve takriri için 
60 beygi~j.k~ ?la.n hu fabrikada muhtarlardan müte9ekkil bir kon
tırılacak· 1 ıkı d.zel motörü çalı.- gre akdedilmi' ve bu kongrede e
ıia edild•il:okaklara 190 lamba tah saslı kararlar alınmıtbr. Köylerin 
~ehani ve~~ sonra mütebakısi idi.Hesine yenibaştan fidanlar di
l"tlecektir essesata ve evlere ve- kilmit; itfaiye edevatı tedarik edil 

b 
Lülebu~gaz'l 

1 
miş, kitap ve gazete tahsisatı ko

ir ortaın k 1 ar, bu yıl zarfında nulmuş (mütterek iköy işleri sandı-
ın· 1 e tep açın • k il erdir. bu .. ~ga arar ver- ğı) namı altında bir de mali teşek· 
belediyenin d~:ı:el. ırfan yuvasını kül vücuda getirilmittir. 
terek teb .. aletıle halkın müş-•. erruatı il 26000 nüfusa malik olan küçük 
Cegı anla,ılmakt e meydana gele-
nın ınaarf k adu. Kasaba halkı b'r kaza dahilinde meydana geti-
)'iiksek alaka arşı gösterdiği bu rilen bu itlerden maada 12 köyde 
tnak laz d yı .takdirle kaflıla- konak odası yaptırıldığını, 5 köy-

ıın ır· zır ·ı· cap eder ki b ' a ı ave etmek i- de nalbant dükkanı açıldığını, 10 
Yıllarının W.~ ka;ıa, son mücadele köyde demirci dükkanı inşa edildi
«ını1, ol • etlı tahribatına uğ-. an vatan k"" 

1 
. ğini, köylerin tenvir edilmesi için 

rıni teşkil ede O oşe erınden bi- fener tertibatına giritild;ğini, köy
•ının 14000 r r. rtamektep bina-
nı,, Ve b 5ıraya ~ıkacağı anlaşıl- !erin herbirine birer boğa ahndı-
llıiftİr. unu 000 lıraaı temin edil- ğını, kinin, aspirin gibi meccanen 

T-'- tevzi edilen ilaçlardan maada muh 
'-cu<Yadaki t k"kl · "lnıekt b l e 1 erıne cfevam taç olanların muntazaman tedavi 

•imiz lhrahiunT ':Jınumi Müfetti- ettirilmekte bulunduğunu, kısaca, 
leburgazd ın alı Beyefendi Lü- yazmak Lüleburgazın na.sıl bir is
bir zemin ~n g.CÇ1!~ken mükemmel tikbale namzet bulun·aug"unu an-

. uzerıne ın• ed"l . Yenı belediye b" -..,.~ . 1 mJl olan latmağa kifayet eder sanırım. 
daha çıkılma •nası ustıine bir kat Mehmet BEHÇET 
h"l ·ı b tını ve k b a ı e ir ınezbah asa aya bir 
tav~iye buyurmult:r lapıl;111a.aını 
Yetı bu binalara a"ıt . t;ledıye he-
tak PrOJ 1 • ap meydana gef ·1 e e~ın de-
tnühendise havale et:'i,nı.t.eaı i•ini 

K b d ır. • :ısa a a ·ı ca 1 • yeşı ova, ismind 
'Va ndı ve heyecanlı bir spor kulüb ~ 

r ır Bu kul .. te l u zanı v · . . up temiz ik, inti-
likJe e ınzıbat gibi manevi zengin. 
anı;a mı;vcut bulunmakla beraber. 
kilin kbır de mızıka bandosu teş
d e arar verilmi, ve Ed" 

en rda l b" ırne-
tni r a, ı ır muallim celbed:l. 
de' ır. Bundan maada kulübün bir 

ı)'."dyosu mevcuttur. 
al ıl inkılabından tesir ve ilham 
!leaı-ak ?arekete geçen memleket 
Ye~~ı'e~ı eski i•imlerini birer birer 
la.rd erıle değişf rmeğe ba,lamış
ke ır. Bun'ar, muntnzaman, mah
ta~j1"rc' müracaat ederek ve müs-1l\; karar al<"r<!k r.ıedeni kanu
ı 1 tı 26 nn ve niiftı• k".nununun 

ncj ınadde'erine tevfil:<'n tescil 

Aydın Halkevinds 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

halkevi kütüphanesine haziran a
yında 1368 talebe 439 memur 983 • 
mualHm ve 573 sair meslekten ol-
mak üzere 3363 k"ti gelmi, bun
lardan 391 yurltaf roman hikaye, 
295 edebi, 148 ilmi, 161 ansiklo
pedik, 226 tarihi, 217 srhhi 212 
muhtelif eserler ve 1713 yurttat 
mecmua ve gazete okunıuşlardır. 
~aziran ayında halkevi sıhhi mü 

zesıne 502 yurtta, gelmiftir. 
. Fransızca ve Almanca yabancı 

dıl dera.leri ve keman, piyano, 
mandolın kursları muayyen. gün ve 
"":'tlerde muntazaman devam et
mı,tir. 

G13m'ikte p'aj 
GEMLiK, (M lliyet) - Vali 

Fazlı bey Gemlikte b .... k b" 1·. uyu ır p aJ 
yanılma•ını tavs;ye etmiştir. Bu 
hu:u~ta hazır"ıklara ba~larunı~tır. 

MiLLiYET CUMA 13 Tf.MMUZ 1934 

,-c--_ 

Sıvas hergün biraz 
daha güzelleşiyor 

Edirnede imaı~ işleri 

Eski toprak yığını şimdi gün geçtikçe 

Belediye son verdiği bir kararla şehr ı 
çrÜzellcştirecek esasları tespit etti 

daha mamur bir hal alıyor 
SiVAS, (Milliyet) - Dünkü 

Sıvas hakkında evvelki mektu
bumda izahat vermiştim. Bu mek
tubumla da bugünkü Sıvastan 
bahsedeceğim. 

Sıvas Osmanlı idaresine geç
tikten sonra günden güne solan, 
sararan bir halita gibi erlm.it ve ta
rih sahifelerindeki o güzelliğini 
kaybetmiş, gitmi§ .. 

Çünkü o zaman yol, cadde, 
su, yoktu. 

ğe ahteden çalışkan bir belediyesi 
ve onun memleıkete derin bir S"'V· 

gi ile bağlanan reisi Hikmet Bey 
durmadan dinlenmeden çalışıyor . 

Bugün hükumet önünden is
tasyona .kadar uzanan cadde vı~ et
rafındaki ağaçlar o kadar güzel ki 
sağma, soluna serpilen yenı bina
lar ayrıca şehre bir kat daha gü
zellik veriyor. 

Dünkü Sıva.ata toprak yığınla
rı altında ecelsiz can verenler, gün 
!erce ıztırapbr içerisinde hasta
lrklardan kıvrananlar, doktor, has
tane diye çırpınanlar bu dilekleri
ne kavuşmadan gittiler. Çünkü 
doktor yoktu, hastane yoktu. Ha
yat çamur yığınları arasında ge

Ezcümle bu tarafta olanlar f!i. 
se pavyonu, Yeni Hayat Sinema
sı, inhisarlar binası, yeni evler .. ) 
ki Cümhuriyet caddesinin yanların 
da yeni yapılan evler, dükkanlar, 
oteller şehrin güzelliğini arttıl"I -
yor. EJimenin amu mi manzarası 

çiyordu. 
Memleket harap, evler srbhate 

elverişli olmıyan bir tarzda yapı
lan toprak çöküntülerinden ibaret
ti. 

4 eylul 1919 .• Bu tarih Sıva
sa ve bütün Anadoluya bir inkılap 
savaıının çizildiği tarihtir. 

Sıvaa kongresi Anadolu genç
liğine, Anadolu halkına, Anadolu 
köylüsüne bir kalp vazifesi gördü .• 
Onun içinde toplanan ci'.amarlann
<la ça\.pan kam ateşledi. 

On yılda Sıvaa neler, neler ka
zanmadı ki •• İşte Samsun - Sı
vaı, Ankara - Sıvaı, Adana - Sı 

Bağdat ve mahkeme çarşıları 
genişletilmiş ve buralarda da ı•e
ni dükkanlar yapılmış v" yapıl
maktadır. 

Belediye şimdi şehrin planını 
çizdirmektedir. 

Mesire yerleri 
Sıvaslılar yaz günlerinin bunal

tıcı sıcaklarında her cuma bir a -
ğaçlık altında toplanırlar. En zi
yade halkın rağbet gösterdi~i baş
lıca mesire yerleri şunlardır: 

Pata fabrikası, Kutluk, T t•ke
altı, Tilkiler, Değinnenönü, Or -
mantepe, Sıcak ve Soğuk kaplıca
lar, Nümune çiftliği .• Başka mek
tuplarımda ayn, ayrı bunlardan 
bahsedeceğim. 

Şehrimizin park ihtiyacına ce-

Edirrtenin marul 

EDiRNE, (Milliyet) - Edirne 
belediyesinde bir toplanb yapıla
rak Avrupa yolu ümiode birçok 
mefahiri tııritliıyemizi göğsünde 
toplıyan tehrin layık olduğu vazi
yete getirilmesi için evTelce veril
mit olan yüksek kararların tatbika
tına geçilmesi itini müzakere etmit 
ve son kararını vererek clağıLmıt
tır. 

Karar tudur: 
"Edime tehrinin Avrupa - latan

bul yolu üzerinde bu1unması Ye 

"-·--- • b" baL :.ıirçok tarihi i.bidatı &inesinde mu-
.,.__ amıunı rr raf • • 1 

vas, yaylanın bir bağnndan bir --~..-----,...-.--.. ! hafaza etmesi ve soo zamanda hü-
bağrına uzanan raylar.. • klimetimizce ihdas edilen umumi 

İtte hastalara koynunda fifa 1 müfettitlik te,kilatma merkez ol-
dağıtan memleket hastanesi.. İt- -~ ması itibarile layık olduğu umrana 
te mahalle mekteplerinin karan - mazhariyeti matlup buhınduğun-
lrk odalannda günlerce dünya- dan mwuıır medeniyetin icaplarını 
dan haberi< olmadan sallanan yav-rularımızı timdi çatıu altına alan ,ehrimiz<le tatbik etmeyi ve bu su-
dokuz ilk mektep, lise, erkek mu- retle Edirneyi modern bir tehir 
allim mektebi, kız orta mektebi haline ifrağ ederek ona terefli bir 
sanatlar evi.. ' 1 j"' \ · ioııtikbal hazırlamagı dütünen mec-

Sıvaa maarifi günden güue rıll..; 'ıı' f~ lisimiz, merkezi Selimiye camii ol-

b
.. ük" h 1 ı ı 1 ·~ 1 ı •• mak üzere, Köprübatı - Selimiye,· 
uy am e ere i erlemekted&r. I!! r .,::. _., 1 

Geçen yıllara nazaran bu yıl mek- ' ı! 
1
..- - stanbul yolu - Selimiye; Saraçha-

1 · · d h f 1 _.-- ı nebaşı - Selimiye; Gazi Mihal -
tep enmıze a a az a rağbet var- f • • Selimiye •• cadd.elerinin açılmasına 
dır. Ve talebe adedi geçen yıldan rr ~ 1 
fazla bir yekiin tutmuttur. Bu yıl 1 
da daha fazla olacağı atikardır. 

1 
Zarada Gazi gUııD 

Yollarımızın, caddelerimizin ı ZARA, (Milliyet) - Gazi Hz. 
bir ıkumı da eskiden yapıldığı hal- nin Zaraya ilk ayak bastığı gün o-
de arızaları zamanla meydana f- lan 28 haziranın Zaraplılar tara • 
çıkmıştı. Ve ayni zamanda har- l:_~:::zı::;z:. __________ ~..J lından bir Gazi günü yapılmasına 
biye hükumet ve srhhiye <lairele-
rinin önünden geçen caddeıthı şim- Sivasın yeni otelleııintlen biri 'karar verildiğini evvelce bildirmiş-
di parke ile dötenmesine karar ve-\ vap veren iki panc vardır. Muhsal tim. 
rilmiştir. pada, belediye parkı. Bunlara ila- Bugün şerefine cotkun ve içten 

Duyduğuma göre her yd 100 t ·· · b" .. ı. d gelen tezahürat yapılmı• ve bu u··n 
l
"k b" ve en uçıincü ır pan< bete iye ~ 

metre ı ır yer parke ile dötene- lü günün bütün Zaralılann kal -
cektir. Belediye parası çoğaldıkça kartısında yapılacaktır. nde 
hepsini parke ile muntazam ola- Millet bahçesin<leki havuz başı bi yaşatılmasına ve daima ay-
rak yaptıracaktır. d k ni günde anılmasına can ve dilek a par vazifesini görmektedir. Lag·"ımlar birliğile söz Yerilmittir. 

Burası da akşam üzeri çok kala-
Belediye mahalle acalarından balık olma'ktadır. 

geçen lağımları bir yerden geçi
rerek üzerini beto.nla kapatmağa 
karar vermişti. Bunun için de bir 
münakasa açmıştı •. Münakasa ne
ticelenmiş, buralarda da faaliyet 
başlamıştır, 

içilecek sular 
Eskiden şehirde içiJecek temiz 

su bulunmuyordu. Su bulunuyor
du, lakin sıhhi şeraiti haiz değil
di. Belediye Behram Paşa ve 
Kepenek sularını tehre temiz bo
rular içerisinde getirmit ve Kepe
nek suyundan mahaHe aralarında 
ç~şmeler yaptırtarak tevzi etmiş
tır. 

Bütün evler de kendilerine bo
ru suyu almaktadırlar. Bu iki su 
da içilmeye elverişlidir. Bu husus
ta birçok tahlil raporları da mev
cuttur. 

. .Bugün yaylanın bu şirin kö~e
sını günden güne güzelleştirme -

Veda mUsameres1 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

mıntaka Sanatlar mektebi talebe-
!eri seneHk veda müsamerelerini 
mektep bahçesinde verdiler. Mek
tebin içi ve dıtı elektrik ışrklarile 
nurlandırılmıt bilhassa sahne çok 
güzel $Üslenmişti. Gençler; istiklal 
ve kızıl çağlayan piyeslerini ve ço
ban oğlu komedisini muvaffakıyet 
le temsil ettiler. Birçok monologlar 
söyled;ler. Şiirler okudular ve mil
li oyunlar oynadılar. 

Mektebin sergisi de umuma açıl
dı. Sergide teşhir edilen demirci
lik, dökmecilik ve marangozluğa 
ait eserler hakikaten çok muvaffa
kıyetli idi. Sergiyi gezenler geçen 
senelere nazaran çok ilerleme gör
düler. 

Hafikte deniz hayatı 
HAFİK, (Milliyet) - Hafiğin 

iki gölü olduğunu evvelce bildir
miştiın. Bunlardan Büyükgöl na.
mile T aptan göle, belediye bir 
kayık getirtmittir. 

Lq suretle cuma günü burada 
aile toplantıları yapılmakta ve 
kayık sa.faları ile hoş vakit geçi • 
rilmektedir. 

Gazino ve banyo mahalleri de 
yapılmıştır. Ayrıca buranın Yen 
adası vardır. Göle burası da ayrı 
bir güzellik vermektedir. 

Harun Reşit Bay sıvasta 
sıv AS, (Milliyet) - Maarif 

vekaleti müfettişi umumilerinden 
Hanm Reşit Bey tehrimize gel -
miş, erkek muallim mektebinde 
meuul olmağa batlamıttır• 

ilç pgeleli camii • 

Abacılar ~da üç terefeli camil 
ile eski darülfünun parkı araım
daki sahanın ci.imhuriyet meydam 
ittihaz edilmek üzere ntimlakine 
ve mihveri Selimiye kıılhe-;,,;.. 
alemi olımak mere çevrilecek 130 
metre daire dahillndefı.i enerin 
menafii umumiye namına Dtim!Mi 
le di.hi mimarımt% Sinan usta~ 
it olan bu yüksek sanat abidesinin 
meydana çrlı:arılmuma Ye evvele. 
mirde Köprühafl - Selim.iye caddelo 
sinin 100 metre genifliği lçindo 
mevcut binalarla. cipnliwi:yet mepo 
danı ola<:ak sabadaki biııalarm 
İ9timlak:İne, haritaJannm tanzim 
ve fen heyetlerine tevdi edl1meeinıl 
.c>zıbirliğile karar verilmifth.., 

Bu karara nazanın Ecrrmenm 
pek kısa bir zamanda, aı.caıı nıs! 
yeti tasa-nur etmelC miimkln oı.... 
bilir. Belediyenin su tesiPhn• ait 
mesaisi de .on safhasına girmiftiıı. 
Ağustos ayı sonlannda Edirne ~ 
!erile sokaklarında teqib edilmit 
çeş.me sulan bulımacaktır. 

Bütün bu itlerde icap eden kola,; 
lıkları gösterecek olan ·ı. bankMI: 
memurları gelmif ve borsa binauo 
nın Ü&t kah i&ticar edilmitdr. ~ 

Kırklarelinde pehlivan 
güreşleri 

KIRKLARELİ, 12 (Husun> ) 
- Temmuzun befinci ve altmcr i 
günleri Kırklareli Himayeietfd 1 
Cemiyeti menfaatine büyük bİlt 
pehlivan güreJi tertip edilmittir-

T rakyanın her tarafından gelen 
binlerce seyirci kartısında yapdan 
bu güreş Jimdiye kadar yapılım 
müsabakaların hepıine hıtk obnUf
tur. 

Güreıe, Kara Aliden maada 
Türkiyenin en maruf pehlivanlan 
i§tirak etmiılerdir. Birincnı.ği MO. 
!iyim pehlivan kazanmıı ve bata 
konulan 250 Jira mükafatı kazan. 
nuttır. 

Mektep sergileri 
Elaziz (Milliyet) - Ders seneai 

aonu münasebetile bütün ilkmdı: 
teplerin iftirakile hallcevinde bir 
sergi açılmı,tır. 

Talebelerin elemekleri malisulil 
bulunan elitleri ha1kevinin büyük 
salonunda her mektebe ayrı ayn 
tah5is edilen kötelerde umiima 
teşhir edi..lm.iştir. Sergi birçok kiın· 
seler tarafından gezilmit ve çok 
takdir edilmi, maarif eıi<am ve mu 
allimler tebrik edilmiştir. 

Orhan gazide sıtma kalmadı 
GEMLiK, (Milliyet) - Orhan

gazide sıtma mücadelesi devam et
mektedir. Prinçlikler ka.sabanın bir 
saat ilerisine atılmıştır. Halk artık 
sıtmadan tiki.yet etmiyor. 
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Amerika sefirinin J!Özile 

Sakarya harbi 
Herşey askeri dahinin peşinen söylediği gıöi 

cereyan etti. Tan yer 1 ağarırken savat 
kazanılmıştı. Yunanlılar ricat ediyorlardı •• 

' (Başı 1 inci sahifede) 1 
kırılmaz. istihbarat tubesinin bil
dirdiği vaziyeti bizzat kendisi de 
tetkik için: "Bu son hafta zarfın
daki Yunan vazülceyfinİ gösteren 
bütün raporları bana getiriniz,. de
diler. Bu raporları tetkik eUikten 
soıı.ra, l•met Pqaya dönerek, aü
kfınetle: 
"-istihbarat ,ubesi yanılıyor.Düş 
manı mağlup ettik.,. Buyurdular. 

Türk taarruzunun Yunan sol ce
nahı müntehasına kartı bütün tid
detile itilmesine ve ancak adam a
kıllı inkişaf ettikten sonra, taarru
zun Yunan merkezine uzatılmasını 
emı:etiler. Bu taarruz Yunanlıların 
kendi cenahı çevresinde uzalmı! 
oldukları çevirme hareketini geri
ye çektirmeğe mecbur edeceği gi
bi ayni zamanda uzun hatlarının 
diğer uçlarından takviye kıtaatı 
getirmelerine meydan bırakmadan 
Yunan sol cenahını tamamen eze
ceğini hesap ve tahmin etmi9lerdi. 
Böylece Yunan sol cenahı geriye, 
Sakaryanın ötesine sürülecek sağ 
cenah ta açıkta kalacaktı. 

Türk sağ cenahı, timdi Büyük 
Millet Meclisi Re:si olan ve Türk 
protokoluna göre Batvekile takad
düm eden (çünkü Türkiyede Cüm
hurreisi muavinliii gibi bir ma
kam yoktur) Kazım p&f<UlID ku
mandasında idi. Şefinin, kendi 
kumandası altındaki bu sağ cena
hın tiddetli taarruzlarını idare i
çin kullandıkları parlak sevkulcen 
ve tabiyeyi K&zmı Pata bana çok 
sitayitkar bir lisanla anlatımftır. 

Kroki bize, Türk kuvvetlerinin 
kendi sağ cenahları müntehasına 
toplandıklannı ve mukavemete uğ
ra1an Yunanlılara ezici hamleler 
yaphklannı gösteriyor. Türkler 
muvaffak oldular. Yunan sol cena
hı ric'ate bRflar batlamaz Türk ta
arıuzu onların merkezine doğru 
inkişaf ebneğe bqladı. Bu taarruz
ların her ikisi de, kendine lüzu
mundan fazla güvenen ve fİmdİye 
kadar Türklerin zayıf sol cenahını 
boyuna s~tıran Yunan sağ ce
nahının geriye çekilmesine sebep 
oldu. 

Her~ey bizim ukeri dahinin 
pefinen söylemit olduğu gibi cere
yan etti. Tanyeri ağarırken savaş 
kazanılmıttı; Yunanlılar da Sakar
yayı geçerek tam ric'at halinde ge
ri çekiliyordu. istilacılar arkala
rında bir ırmak olduğu halde mü
him bir savata girifJDenin tehlike
lerini çok geç anladılar. Ancak 
Mustafa Kemal cephe hatlarında
ki ağır zayİab doldurmağa henüz 
vakit bulmadan YunanWar sayı 
üstünlüğü sayesinde 12 eylülde 
Sakarya ırmağının ötesine geçmek 
itlerini tamanıladılar. Fakat ora
da da durmadılar çünkü hem Eski 
Şehir hem de Afyonkarahisarı ü
zerine çekildiler. Bu iki tehir ara
sında timale ve cenuba doğru çok 

• kuvvetli bir müdafaa hattı te.is et
tiler; hat iki •ehri biribirine bağlı· 
yan demiryolunu ve bilhassa Izmi
re ayrılan ve cephedeki Yunan 
kıtalarını levazım ve iKinadı için 
hayati bir ehemmiyeti haiz olan 
demiryolu ,ubesinin telaki noktası, 
Afyonkarahisarmı müdafaa edecek 
surette tertip edilmi,ti. 

Yunan ileri yürüyü•ü devlef n 
yeni merkezinden az ötede durdu
rulmuf ve geriye atılmıftı. Musta
fa Kemal büyük Sakarya muhare
besin! kazanmıt devlet merkezi 
kurtarılmı,tı; sevgili ana }'1Jrdun 
göbeğinde halk için kurulmus o
lan yeni hükUmetin kuvvetlendiril
meıi ve inkişaf ettirilmesi için de 
böylece kazanılmıflı. Bunun 
hepsinden iyisi de, Muıtafa Kemal 
kendisine tevdi edilmit olan yük
aek kumandanlığın liyakatini 
hem de ziyadesile göstennit ayni 
zamanda gerek Tünciye gerekse 
di~manları timdi bu memleketin, 
bilfiil harpte de sübut bulduğu veç
hile büyük bir lidere malik oldu
ğunu takdir ve itiraf etmiflerdir • 
Ankaraya dönütlerinde kendileri
ni ahalinin pek cotıun ve candan 
gelen tezahüratı kv,ıladığı gibi 
Biiyük Millet Meclisi de uzuıı Türk 
tarihinde bir Türk tarafından na
diren kazanılm~ "Gazi,, ünvanını 
kendiierine ittifakla tf'vcih etnıi~ 
!erdir. Muatafa Kemal Pa,a, timdi 
Gıui Mustafa Kemal ol~ur. 
Mü.-ıriinileyhe timdi her yerde sa
dece Gazi Hazr..,tleri denmektedir. 

Sakarya muhareh<:sinden tam 
otuz yedi gün !'Onra Tiirklerin, 
Fransa hı.iklmıf'ti nam 7e hesabına 
hareket eden Franklin - 6ouillon'la 
9 Haz;randanberi bazı fasılalarla 

sürmekte olan müzakeratı bir neti
ceye bağladıklarını eTVelce bildir
mistik. Mustafa Kemal ile müza
ke;ata giri,mek üzere mezkQr ta
rihte Franklin - Bouillan Aııkara
ya Varmtflı, Gazi Hazretleri de 
f evzi Pata ile o vakitki Hariciye 
Vekili Yusuf Kemal beyi davet et
millerdi. Fransa. ile yapılan bu uz
l8'fllll neticesinde, &f&ğıda lzmir 
sınırlarına yakın olan Adana ve 
Antep mmtakalan kuıtarılmıf, 
Fransız kuvvetlerinin Suriye içine 
çekilmesi dolayısile, Türk fukala
rmdan birçoğunun Ankara civarın
da kullanabihnesini imkan dahili
ne sokmuttur. Türkiyenin cenup 
sınırlarını bu bayağı aaker ifgali
nin tazyikinden kurtarmak i~inin 
Mustafa Kemalin kazandığı çok 
daha mefhur Sakarya zaferi kadar 
mbidar olmadığım kim iddia ede
bilir.? 

Ecnebilerin birçoğu Sakarya sa
vaşmm neticesini &&dece Türkler
le Yummhlar arasında döğü~ül -
miit bir harp telakki ebnitlerdi; 
çünkü Yunanlıların Anadolu f&rkı· 
na doğru olan genit süpürme ha
l'eketlerinin birdenbire durmut ol
ma11na rağmen cenuba doğru uza
tılmıt cephede (f:tkişehirin daha 
gerisinden aşağıya Afyoukarahi
aara kadar) siper kazarak bunun 
gerisinde gelecek sene için yeni bir 
ileri haraketine hazırlanabilecek
leri .c>yleniyordu (ecnebiler böyle 
kehanette bulunuyordu). Fakat 
Türkler için Sakarya hakikaten 
büyük bir zaferdi; çünkü bu ıa
vaş Ymııan ileri yürüyüşünü, An
ka.raya varmasına meydan verme
den, durdurmut ayni zamanda da 
henüz irunılmut olan yeni hükU
mete, istilacılara karşı kat'i bir 
Uı-p hazırlığına gİrİ41Dek için on 
bir aylık bir müddet vennİftİ. 

Sakarya kelirueıi kalbime a
ziz olan bir hatırayi hafızamda 
canlandırıyor: Cümhuriyet fırka -
n rejiıninin diğer aefirlerile bir
lide benim de istifamın, Cümbur
reiaimiz tarafından kabul ed'ildi
li malUın olunca, her sınıftan 
Türkler gelip, kendi memleketle
rinin bu kadar haliıı ve hakiki 
bir dostunun müfarikatmdan do
layı teessürlerini beyan ettiler. 

Bu nezaketlerden biç birisi ha• 
na, İstanbul güzel aanatlar ale
minde kendine parlak bir nam ka
zanmıt olan sanatkar Ali Sami 
Beyin civanmerdane hareketi ka
dar derin tesirler yapmadı. Anla
tıla'ığma ~re bu zat Sakarya za
ferinin habrasmı tes,.ıden yapıla
~ ve halen tıülcfuneti tarafından 
kullanılan posta pulları için ken
di kalem ve mürekkebinin intihap 
olunmasile, mesleğinin en yüce 
tahikasma çıkmıştır. Ali Sami B. 
sefaret1ıaneye geldi. 
Müfarakatimden dolayı duyduğu 
teesürleri beyan ettikten 80nra, 
kendisine vatanseverlik ve pulcu
luk zaferini kazandmnıt olan res -
ınin orijinalini birdenb;re çıkardı 
ve bunu tahsi saygısının bir ni•a
nesi olmak üzere kabul etmekliği
mi ısrarla yalvararak: 

- Size verebileceğim en ıyı 
mamülküm itte budur ve hazinem 
yeni Türk<yenin istikbaline hu de
rece halisane inanmıt bir zatın elin
de olduğu kadar batka bir yerde 
daha emniyetli olmıyacaktır. 

Böyle bir millete kar•ı nasıl olur 
da samimiyet duymam! 

Yahut nasıl olur da Sakarya sah
nesi hatırıma silinmez bir surette 
nak~dilmez ! 

Veda için huzurlarına çıktığım 
zaman Gazi Hazretlerine bu hadi
seyi anlattığımda, askerliğin türlü 
türlü acı ve •iddetli vakaları için
de yuğrulmu• bu çelik gibi zatın 
bile heyecanlandığım açıkça gör
düm. 
Türkçeye çeviren: Ahmet EKREM 

Adalara ucuz su 

Liıııan firketi adada oturan 
hall<ı su sı'lontısmdan kurtarmak 
için adalara ucuz su vermeğe ka
rar vermittir. 

Şirket dünden itibaren adalara 
bir metre mikabı suyu 6 kuruşa 
vermeğe başlamıştır. Halbuki ev • 
velce adalara bir metre mikabı 
su 84 kuruşa verilmekte idi. 

Taksim bahçesi 
Taksim bahçesi be, bin liraya 

kiraya verilmiştir. Yeni müstecir 
bahçeyi yakında açacaktır. 
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Tayyare 
Piyangosu 

. 
Dün çekildi, kazanan nu

maraları dercediyoruz 

1600 lira kazanan 
2210 

'600 lira kazananlar 
2622 4068 6160 6613 13202 

13500 :16651 20713 21235 23667 

6 
3961 
8872 

10474 
13130 
16168 
18567 
22116 

%183 
6081 
8927 

16915 

461 
3591 
8120 

11853 
13733 
17583 
18661 
%1103 
22440 

112 
1180 
1654 
2910 
4535 
5679 
6973 
8117 
9516 

10920 
11390 
12716 
13776 
15245 
16687 
16391 
17503 
19104 
21669 
22284 
24718 

7 
501 

1008 
1714 
1il98 
3011 
3323 
3528 
3881 
451Z 
5231 
5838 
6568 
7161 
'1472 
8018 
8704 
9315 
9732 

10418 
11340 
11956 
12293 
12741 
ı3326 
13931 
14169 
14610 
14965 
15425 
15957 
16781 
17590 
18295 
18716 
ı9556 
20013 
20650 
21079 
21697 
22564 
22959 
23543 
23865 
24626 

500 lira kazananlar 
229 
4639 
9450 

12112 
13247 
17066 
18664 
24674 

2087 
7055 
9629 

12305 
14493 
17544 
%0585 
24721 

2647 
7938 

10506 
12612 
15299 
18263 
20967 
25477 

200 lira kazananlar 
2485 3ı 12 3422 
6319 7406 8582 
9853 14128 14597 

21153 24369 

100 lira kazananlar 
1194 2024 2099 
3617 4843 6286 
8341 8782 10229 

12229 13187 13349 
14481 14870 16121 
ı7600 17755 18059 
18884 19611 ı9644 
21611 21742 21889 
22546 22975 23248 

50 lira kazananlar 
201 864 1145 

1305 1406 1472 
2224 2500 2517 
3088 4018 4284 
4891 5276 5560 
6284 6649 6694 
7118 7346 7812 
8215 8777 8935 
9599 9653 9988 

10975 10985 11235 
ı1409 11577 11886 
12953 12986 13093 
14141 ı4188 14406 
ı5262 15413 15413 
15703 ı5764 16127 
16696 16888 17260 
17965 18017 18499 
ı9587 19876 20485 
%1733 21798 22194 
23371 23423 23567 

4iJ lira kcıumanlaı 
89 ı64 226 
503 587 886 

ıo80 1391 1440 
1756 1838 1858 
2054 2164 2256· 
3079 3102 3272 
3374 3376 3446 
3593 3611 3742 
3953 4149 4169 
4604 4918 5161 
5317 5411 5498 
6239 6367 6487 
6610 6625 694i 
7207 7324 7331 
7587 7663 7747 
8131 8339 8393 
8753 8850 9048 
9388 9672 9707 
9829 10015 10281 

10638 10709 ı0878 
ııJSO ı1530 11563 
12045 12176 ı2187 
12366 12384 12558 
ı2819 12846 ı3102 
13539 ı355ı ı3628 
ı3953 ı3989 ı407ı 
14220 ı4459 ı4480 
14679 14735 14879 
ı5002 ı5112 ı5150 

ı5733 15753 ı5771 
16147 16401 ı6417 
16786 ı7ı49 ı7264 
17691 17927 ı7997 

ı8312 ı8342 18617 
18831 19267 19320 
ı9827 19877 19947 
20142 20271 20395 
20690 20697 20976 
21156 21305 21459 
22052 22213 22305 
22663 22675 22871 
22980 23336 23413 
23544 23678 23719 
23963 24352 24437 

24754 24792 24917 

2671 
8080 

10762 
126ı5 
ıs583 
18284 
21178 
24992 

5389 
8634 

15835 

3365 
6821 

10603 
13710 
16814 
18188 
20139 
22262 
23997 

1159 
1605 
2853 
4330 
5633 
6840 
7833 
9245 

10706 
11296 
12061 
13746 
15133 
ı6449 
16205 
17471 
19016 
20896 
22244 
24625 

387 
988 

1498 
1883 
2503 
3318 
3468 
JS67 
4175 
5171 
5809 
6528 
6968 
7343 
7977 
8542 
9312 
9716 

10388 
10915 
11889 
12224 
12685 
ı3200 
ı3674 
ı4088 
ı4607 
ı4927 
ı5237 

ı5797 
ı6479 
ı7279 
ı8ı30 

ı8656 
ı9356 
19974 
20475 
21069 
21588 
22311 
229Sı 
23501 
23778 
24549 

Nihayetleri (58) ve (73) rakamlan 
ile biten numaralar yinniter lira a-
morti alacaklardır. 

POLiSTE 

Otomobil altında 
Köprü üstünden geçmekte olan 

ıoıför İsmail efendinin idaresinde
ki 2494 numaralı otomobil küfeci 
Yusufa çarparak yaralamı~br. 

Kalp sektesinden öl Um 
Kemerburgaz yolurnfa bir ölü 

bulunmuştur. Bunun terkoa ame • 
lesinden R14it oğlu Hüseyin ol • 
duğu ve kalp sektesinden öldüğü 
anlatılmıştır. · 

Saatini çalmışlar 
Cibalide odun iskelesinde bağlı 

bulunan Karahurgaz İsmindeki ka
yığın kaptanı Mehmet efendinin 
25 liralık saatini çalan Hamdi ve 
Mustafa yakalanmıştır. 

Asri mezarlık 
Belediyenin Şitlide illfa ettir • 

mekte olduğu asri mezarlığın ik -
mali altı aya kadar ümit edilmek
tedir. Belediye gelecek senelerde 
Lıtanbul ve Üsküdar taı-aflarında 
da birer asri mezarlık inşa ettire -
cektir, 

Üniversitede 
Eylôlde daha bazı profe

sörler açığa çıkarılacak 
Üniversite hukuk fakültesi ce

za hukuku kürsüsü için Beıiin Üni 
veraitesi profesörlerinden Her 
Soner getirilecektir. Bu profesör
le muhaherata girişilmiştir. Profe 
sör ayda 800 lira aylık i~emekte
dir. Kendi11ine 600 linı. teklif edil 
mektedir. Bu m~ meselesi yakın 
da hallolacak, kendisile mukave -
le yapılacaktır. Edebiyat fakülte· 
sinde Garp edebiyatı tedrisatı üçe 
ayrılmı,tır. Fiziyoloji itibarile ay
rılan bu kı~ımlardan, Romen ede
biyatı kürsüsüne Spizer tayin edil
mi,tir. Cermen, ve Anglo Sakson 
edebiyatları için iki ecnebi prıofe
sör daha getirilecektir. EylUlde 0-
niveraiteden daha bazı hocaların 
açığa çıkarılacağı anlatılmakta -
dır. 

Üniversitemizin Beynelmilel 
ilim hareketleri ne iştiraki 
Geçen ay zarfında, Budapeıte!le, 

Macar naibi kralisi Horty Cenapları
nın himayelerinde ve biliimum Avru • 
pa dev Jetlerinin i§tirakile bir ( Beynel • 
milel Zirai Kredi) konferansı toplan
mı,br. 

Bu konferansta Fransa, İtalya, Al 
manya, Mısır, Macariatan, Holanda 
ve Türkiyeden gönderilmit olan muh
telif komünikeler mevkii münakap • 
ya vazedilmiştir. 

Bu arada İstanbul Üniversitesi hu
kuk fakültesi profesörlerinden Pro
fesör Neumark tarafından gönderil • 
miş olan (Ziraat Kredi Politikasının 
Umumi Meoeleleri) hakkındaki komü 
nikeıi büyük bir alaka uyandnmış • 
tır. 

Doçentlerin maaşları 
Liselerde muallim iken son teş 

kilatta üniversiteye doçent olarak 
alınan muallimlerin maaşı da son 
kadroda 35 liraya indirilmittir. 
Doçentler vekalete müuacaat ede
rek kendilerinin 5 - 10 sene lise -
lerde kıdem kazandrl<larmı ve ma 
-.larmın esasen 40 - 45 olduğunu 
bildirerek maaşlarına zam yapıl -
masmı istemitlerdir. Evvelce lise
lerde muallim iken 200 - 250 lira 
kazanan muallimler timdi doçent 
oldukları için 75 lira almaktadır -
laıı. Fakültelerde doçentlerin isti -
faları devam etmektedir. Fakat 
son zamanlarda istifa ederek hu -
ausi müesseselerde i9 alan doçent 
!erin bir kısmının mecburi devlet 
hizmetine ti.bi oldukları anl,..ıl • 
mıttır. Binaenaleyh Maarif Veka
leti kendilerini devlet hizmetine 
tekrar davet edecektir. 

Dün bir gazete doçentleıin ce
zalandırılacağını yazıyordu. Oni -
versitede bu yoldaki netriyat gü -
lünç bulunmaktadır. 

MAARiFTE 

Asistanlar kadrosu 
Tıp fakültesi aat&tanlar kadro

su hi.la ikmal edilmemiftir. Kiınse 
asistanlığa talip olmamaktadır. 
Bunun sebebi asistanların ellerine 
geçen aylığın yekiinu 41 lira olma
sıdır. Kadrodaki asistanlar da Sıh 
hıye Vekiletine müracaat ederek 
batka vazife istemitlerdir. 

Daruşşafaka lisesine kay t 
ve kabul 

Darünafakaya talebe kaydı mua • 
melesi temmuzun 15 inden oğuıtosun 
15 ine kadar devam edecek ve 15 a • 
ğuıtoıta kayıtlar kapanacaktll'. 

Mektebe bbul tartları tunlardır: 
Anadan bıobaclan veya yalnız baha

dan mahrum ve muh\laç olmak, ilk mek
tebin 4 üncü sımfma rerfi etmiJ ol -
mak, (tahsili daha fazla olanlar beyhu
de müracaat etmemelidirlet'.) 

Yatı 10 elan aşağı ve 13 ten yukan 
olmanıak. 

Bu teraiti haiz olanlar arasında 
türkçe, kiraat, imli ""' 3 üncü •ımfm 
heaabmılan yapılacak müaabaka imti
hanını kazanmak. 

Müsabakayı kazananlar alınacak ta
lebe miktanndan fazla iıe bunlann ta
bi olacağı kur'ayı bot çekmemek, talip
ler ilk müracaatlannda hüviyet cüz
danlanıu, nüfus kağıdı, mektep son 
karneıile beraber mektlepçe miUaddak 
bir ""'ika, çiçek aşm vMikası, sıhhat 
raporu ve 1 adet vesika fotoğrafı ge
tirecddorclir. 

Telefon ücretleri yüzde 

beş tenzil edilecek 

Telefon ücretlerini tesbit e<hn 
tarife komisyonu dün toplanmıt -
br. lçtimaa hüklimet komiseri Hıf 
zı Bey ittirak etmittir. Ocretlerin 
yüzde beş tenziline karar verilmi~ 
tiJ\ Şimdi bir sesnelik mükaleme 
ücreti olarak 26 lira 13 kurut alm 
maktadır. Yeni tarife ağustos ba -
Jıncla tatbik edilecek ve altı ay de 
vam edecektir. 

Mühür yerine imza 

Memurların bordrolarına mü -
hür yerine imza konulması beledi 
ye riyaseti tarafından ıubelere ta
mim edilmittir. 

At koşuiarı 
Bu sene altı hafta 

devam edecek 

Vilayetin tertip ettiği yazlık yarıt 
)ara 27 Temmuz cuma gÜnÜ ~!ana
caktır. Yarışlar 3, 10, 17, 24 ve 31 
Ağustosta olmak Üzere alb hafta de
vam edecektir. K()§ular için ıslah en
cümeni alisi tarafından Vilayete on 
bin on lira gönderilmiıtir. Bu para ko 
fUlarda kazananlara verilecektir. Ya 
nta ittirak edecek atlann kayıtlan • 
na 21 Temmuz cumartesi gÜnünden 
itibaren Veliefendide kO§u mahallin• 
de yapılacaktır. 

Koşuların bu sene diğer senelere 
nazaran daha iyi olması için koşu ma 
hallinin ihzaratta devam edilmektedir. 

Yugoslav1ar geldi 
(Başı 1 inci sahifede) 

yük Gazinin dost Türkiyeaine geldi • 
ğimizdir. Esasen memleketim.izden ay 
nlırken büyÜkleTimiz de bize: (Çok 
dostumuz olan bir memlekete gidi • 
yorıunuz. Türk sporcularile temaaı ... 
ruzda her şeyden evvel bakim olan 
teY iki m.,..,Jeket dostluğunun icap et
tirdiği samimiyettir,. dediler. 

Takımımız kuvvetli ve beynelmilel 
oyunculardan müteşekkil olmakla be 
raher, kazanç ve kaybetmek meoele • 
sinden :aiyade, güzel bir futbol gös
termek ve dostlarımız üzerinde iyi 
bir intiba bll'akmak en birinci emeli· 
mizdir. Orta Avrupa takunlann.a kar 
tı da muvaffakıyetli maçlarımız çok 
olduğu için, bu emelimizi tahakkuk 
ettireceğimizi zannediyoruz. 

Buraya gelitimizin iki dost memle
ket sporcuları arumda da 11kı bir ar 
kadaşlığa baılangıç olm""ıw ve bu te 
maılarımızın teınadi etmesini temenni 
ederiz.,, 

Diğer misafir futbolcülerden de, 
Yugoslav takımının yann Fenerbah • 
çe ka~mna ne tekilde çıka<:ağı hak
kında fU maliıma.b aldık: 

Spuviç 
Angelkoviç Lnkiç 

Dimitroviç Radovoviç Çokiç 
Nikoliç Loyançiç Sekuliç HilOJOVİÇ 

Zekoviç 

Bunlardan kaleci Spasiç on üç, mü 
dafi Lukiç beş, sağ muavin Ditnitroviç 
dört, sol muavin Cokiç on, Selculiç 
altı defa beynelmilel olmuı oyuncu • 
lardır. 

Diğer tarakan yaptığımu' tahki • 
kata göre Fenerbahçe Trabzondan 
gelen Nacinin de iltihaklle hücum ye 

müdafaaaı kuvvetli genç bir takımla 
maça çıkacakbr. Hücum hattında ta
biatile cezası affedibn.i~ olan Fikret 
te oynayacaktır, 

Den~ sporları 

934 deniz sporlan ilk müsabakıuı 
bu.gün Anadolu körfezinde Kıbralı 
yalm ile Kanlıoa körfezi arasındaki 
U.hada yapılacaktır. Klüplerin içtima 
mahalli Küçükau sarayının yanındaki 
dalyanönü olarak tesbit ediluı4tir. 

Tayyare cemiyetine 

teberru 
fabntıe Nişancı mııhalleainde (8) 

numaralı evde oturan Mehmeli Ferit 
Bey, Tayyare Cemiyeti 1 ıtanbul ıu
besine bir halı, üç seccade - ilci kilim 
teberrü etmiı ve cemiyet taraEından 
kendisine tefekkür edilmiştir. 

l Askeri tebliğler 1 
inhisar beiyc ikramiyesi 

havalesi geldi 
Üsküdar aokerlik tubeıi riyasetin

den: 
1 - Harp malullerile ,.,ıut yetim -

!erinin 934 senesi inhisar beiye ikrami· 
ye havalesi gelıniıılir. 

ÇarıamLa ve pazar günleri saat ( 9) 
dan (12) ye ve (13) buçuktan (17) ye 
kadar Üsküdar kaymakamlığında müte
tekkil komilyonda tevziat yapılacak • 
br. 

2 - ilk tevziat ıs Temmuz 934 
paza.- günü saat 9 buçukta başhyacak
br. 

3 - Günde elli zata iknoıiye -"· 
leceğinden izdihama meydan .......i!miye
celrtir. 

4 - Aııket'İ malüllerle 1 O aenelikle
ırini alanlar müracaat ebniyecektir. 

5 - 933 ve daha evvelki oeneler ik
ramiyelerini almayrp deftere kayde • 
dilenlerin de ikramiyeleri tevzi edile -
cekllir. 

6 - Öğleden evvel şelu"l yetimleri
nin öğleden sonra malullerin ikrami -
yelet'i bovzİ edile<:eğindcn oıa göre ko
misyona müracaat edilmesi. 

7 - ikramiye alacaklar birer fotoğ
rafla nüfus cüzdanlarmı ..., aenedi reı
milerini benmerce komi.yona ibraz ey
lemeleri. 

Galatasaray s~rgisi 
Güzel aan'atlar biTliği resim ıubesin

den : 18 inci GaJataaamy resim aergi
eine ittirak edecekler eserlerini 15-16 
temmuz saat 1'4-16 ya kadar mezkur li
oeye ııetirmeler.i. 

Jlimanya bir 
Muamma oldu 

(P:ı~ı 1 ı:ıri lklhiff'J~) 

du, •inirlcndiriyordu. Jk · ncisi, Aı 
manl;ır J.n.erikaya bir mura!ıh·~ 
gönderrn:~l«r ve kredi ile bakır.' 
sa_i_re gibi !ıam m~dde :ılmıı.1~ İÇ~ 
mu-..akett:' açmak ıstemı~lerdı. 
merİ'ka, dıthiii vaziyete işaret el 
m~ ve dahilrle gayrimes'ul te~e~ 
küller olrlukça ve muntazaın bı' 
idare buluıımadıkça, kredi h~l!,11 
gelt"miyeceğini bildirmişti. Oçıtll' 
cüsü, Hindeoburg ve yüksek zar, 
ler ve büyök sanayi ve banka j 
ve ticaret alemi, rejim tuttuğu y 
da giderse i9i11 kötüye varacı>ğıP' 
muttasıl ileri süıüyorlardı. 1 

Hitler bu üç tazyik kartısıııo~ 
yav~ usiılden gidememif, i~İ Z 
saatte kesip atmıttı:r. 

Bugünkü vaziyet nedir? Soıt ıtl 
ları bilenler öldürülmüştilr. Bio.t 
enaleyh sonradan bir mahkeme ~ 
çılması beklenmez. Bazı tali te"!'

1 

l:klerden sonra vaziyet •öyle g~ 
rünür: 

Almanya iki kuvvete dayaıt'~ 
cakbr. Bunlardan biri Reichswb 
yani yüz bin kiıilik muntazaJJJ or 
du, diğeri Alman sermayedarlır 
dır. Böyle bir Almanya, evvell<•f 
den daha koyu bir diktatörlük ~ 
caktır. Hitler ve yardrmcısı Gö~\ 
ile te,ekkül eden bu diktatör!~. 
Cümhurreisinin kanuni kuvvell 
kartılaşır ve çarpı~mak mecbuT' 
yetindedir. Bundan bir Cümhurr' 
isi buhranı çıkar. 

I·~ 88 yaşında bulunan ve Ber 1, 
den ziyade Neudeck'teki çiftli~ıır 
de oturan Ciimburreisi nezd1f; 
meşhur operatör Sauerbrucb ' 
gittiği şu sırada, Cümhurreisi ~ 
ram diğer surette llahi ehemnııf 
almaktadır. 

M. Dollfüss'un 
Roma seyahati 

(Başı l inci sahifede) 
Jir. J 

Bu huınısta dün fil telgrafı 
Jık: 

VIY ANA, 12 (A.A.) - Sirj". 
mahafil, M. Mussolini ile M. D:V 
fua& arasında muaammen mül ~ 
tın temmuz nihayetinde ltalyaJl~1 
Riçiyone şehrinde vukubulac:aS 
nı tahmin etmektedir. • _.1 

Avusturya Başvekilinin, aıl~· 
ile birlikte ltalyada birkaç güıı ~ 

• 1 ' 
ması memuldür. iki devlet ret5 

nin bu mülakatı, siyasi bir mahİ~ 
ti haiz buluıunamakla beraber,, 
esnada beynelmilel siyasi mese!.e' 
)erin gözden geçirilmesi mürn~ıı~ 
dül\ Avusturyanm Roma sefirı ııı 
Jikatta hazır bulunacaktır. 

ViYANA 12 (A.A.) - ~~ 
divanı harbi, bir Nazi tahrikç~~tlf 
müebbet küreğe mahkum etnJı'jı 
Suç ortaklarından üçü, 10 ile ,. 
eene arasında tahavvül eden ceı 
)ara çarpılmıtlardır. 

PUCH, 12 (A.A.) - poli~ 
Almanyadan gelıni' olan 25 diıı'r 
mit fiteğİ ile 7 metre fitil bulrıı~ 
tur. 

VIY ANA, 12 (A.A.) - ~i1; 
nanın 20 inci belediye dairesırı 
biıı bomba pati~. Zararlar, , 
yüktiir. Bir bahçede 2 bomba ıl' 
ha patlaınıttır. 

1
• 

Braunau'da, jandarmalar bir r 
hırda Nazi propagandasına ait lı 
yannameler bulm~ır. } 

BUDAPEŞTE, 12 (A.A.) ---. 
zest gazetesi, M. Dolfussun ~~ 
nesinde yaptığı değişiklikleri I<'", 
cılık temayülitına karşı bir te 
zahür feklinde tefııir ebnekte~ 

' 

ihtilaf halledildi 
(Başı 1 inci ııahifede) "f' 

Darülaceze reominin hukuki malı' 1 
tini tetkik edecek, bu resmin ne Jııııl' 
verileceğini tesbit edecektir. 

SinemacıI.ır, mecliı açılmcaya ~, 
dar, Darülaceze reamini gene vetıı''~ 
yeceklerdir. Vaziyeti Meclisiın k"tl' 
aydınlatacaktır. f' 

Vali ve belediye reİ•i Muhittill I 
dün ak§&JD gazetecilere §U beyaı>"1 

göndermiıtir: 
1 

- lotanbul ainemacılan, fstaııb~,ı 
tulann en 8'a•lı §efkat yurtları 0.,ı 
Darüli.cezeye vermekle mükellef ıı 
duldan müterakim vergi ve aidıı1' 1 
mamile vermiı olduklanndan kap•tııı,I' 
malıınna da bittabi kanuni lü:ı:UJI' 
m.a.nufbr.tt 

Sinemacılar "" diyorlar? ı 
S. 1 · 1 · · k' eıl' ınenıacı ann q ennı ta ıp t: 

heyet namına Şadi ve Cevat Beyle ı".' 
Sinemaların belediyece kapa~~l ,I 

Si dolayısilc mahkemeye vaki 111"' " 
atlarını geri aldıklannı ve vergi, "eıl 
sim yüzdcl""i sinemacılan hnkıl<~ 1 
ağır olduğu için meselenin lktı•"I< 1 
Tieanıt baknnında tetkik olunarıı ~I 
şin te§rİİ yollardan halli zınmıncl"0~~ kfunet nezdinde teoehbü&te bu)ı>1' ~· 
lannı ve Darülice~e aidatım tıı~~ 
rak teyit ettiklerini aöylemişlercl• ' 



' 
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1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 1 

Pazarlıkla Satılık Arsa 
Esas oN. Mevki ve Nevi Teminat 

489 Laleli Kızıltaş mahallesi Musalla caddesi mü
kerrer 9 No. lı 91 metr o arsanın 1116 12880 
hissesi. 

Lira 
30 

~ ~ukarda yazılı Arsa peşin bedelle ve pazarlıkla satıla
ca~m a~. taliplerin 16-7-934 pazartesi gilnü saat onda şube
rnıze ınuracaatları. (3856) 

Gayrimübadiller Takdiri 
c Kıymet Komisyonundan: 
P umartesi 14 Temmuz 1223 N d 1250 N kad azar 15 o. an o. ya ar 

Karar " 1251 " " 1275 " " " 
de 25 h h~ar.;!arı yukarda yazılı gayri mübadillerin yüz 

len günl es; 1t e . nolarıru almak üzere hizalarında gösteri-
- er e omısyona müracaatları. (3880) 

Çatalca M" t hk • S us a em Mevkı Kumandanlığı 

Çata~tı~~ma Komisyonu Reisliğinden: 
tüğü 4 A~ ustahkem Mevki kıt'atı için 80 ton hamam kü
kısaya ko gustos 934 cumartesi günü saat 13 de açık müna
riyle birlik~uHştur. Taliplerin ~n ve saatinde teminatla-

na ınürac tle adımköyünde Askeri Satınalma komisyonu 
aı> "'rı. (3829) 

lstanbul Cumhuriyet 

1 
Müddeiumumiliğinden: 

kapa1.8!~bul v~ Us~~dar hapishane. ve tevki!~an«:~eri için 
günü 22_ 

7 
;sulile munakasay a vazedılen ekmegın munakasa 

du~d - 3~ ı>a_zartesi olnıayup 22-7-934 pazar gÜnÜ ol 
nur. (J:;;2)aliplerın yevmi mezkıirda müracaatları ilan olu-

Güzel San'atler Akademisi 
Akade . . Mü~ü~lüğ~nden.: .. 

gostere br_nızde . muhtchf ŞubE>lerın bır senelık mesaısını 
B n ır sergı açılmıştır. 

u sergi 15 T d 3" T k d h ınıırn k' emmuz an " emmuza a ar er gün u-
a açr hr. (3840) 4170 

[ DEVLET DEMIRYOLLARI lDARESI iLANLARI 1 
Yolc ·· 1 · 60 M . u ucret erınden : Samsun • Sivas kısmında yüzde 

tır. anısa • Bandırma kısmında yüzde 50 tenzilat yapılmış· 

ta.ay Şİbekenin diğer lasımları ile tenzilata tabi lasımlarm is
Man ~narı arasında seyahat edenler de, Samsun - Kalın ve 
re ~aa -ilBandırma lasımlarında katedecekleri mesafeye gö-

' enz attan istifade ederler. -

s 1 11 III 
Mrn~un - Sivas 724 525 335 
l a~sa - Bandırma Şehir 632 462 294 7 -~Aandırma Şehir 932 679 432 

hayef enkılat, 15 Temmuz 934 den Birinci Kanun 934 ni
lara .:ı~.e adar devam edecektir. Fazla tafsilat için istasyon
- uracaat edilmelidir. (3818) 45140 

İdaremiz · . 
davat . ıçın pazarlıkla satın alınacak olan elektrik hır 
eşy~1~·8~ıh:t ve çay semave~~ ~~bi (32) kalem ~uh~elif 
lacakt 7 -934 çarşamba gunu saat 11 de pazarlıgı yapı-rr. 
· isteyenle · kA tt ~ ·· 1 • rıren t k . rın mez ur saa e ma~azaya ~~racaat a tahi-

de (X) .e lıfte. bulunmaları ve magaza dahılinde asılı liste
siz tekrnşa~etlı malzeme için nümune getirilmesi ve numune 

_ 
1 erın kabul eclilmiyeceği ilan olunur. (3872) 

• 
VAPÜRCULUK 1 
tsi-~~\ AUNLONIM ŞlRKETl \ 

Lim ACENT ALICI -c an Han, Telefon: 22925. 

Trabzon yolu 
Tarı· vapuru ıs 

l>A Temmo:ı: 
rıhtt~~ :_Ünü saat 20 de Galata 

ıı:uldak, lnebot lluıcaı.. Gidişte Zon· 
Ünye, Ordu ~ A:vamcı~, Sam•un, 
ret, Tr-L ' •un, Tirebolu, Gô-..,zon ve Rize 
bunJ..ra i'" Ye. Dönü,te 

• -.•elen Of • 
ugrayacaktır. ' Ye Sunneneye 

Istanbul ikinci icra memurluğundan: 
lpotek cihetinden paraya veçrilmeai 

mukarrer ve temamına 2700 lira kıymet 
IRkdir olunan Beyoğlunda Hüseyin ağa 
mahallesinde Bekar sokağında eski 26 
ve yeni 28 No. ile murakkam bit- bap 

hanenin temamı açık ""hrmaya vazedil
miş olup 14-8-934 tarihine müoadif salı 
gunü saat 14 den 16 yan kadar daire
mizde açık arhnna11 icra kılmacaktır. 
Arhnnaya bedeli kıymeti muhammenin 
yüzde 70 nisbetini bulduğu surette mez
kür gayri menkul müşteri uhdesine i· 
lıale olunacakhr. aksi halde son artıra
nın teahhüdü bakı kalmak üzre 29-8-934 
tarihine tesadüf eden çarfamba ·- ~ünü saat 14 de 16 ya 

t kadar keza dairemizde yapılacak 
DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Calatasarayda Kanzük 
ı.___ eez.hane.· 
-..rıısıııd.a Sahne sokağında 3 

1 

alı 
.. __ 

• r apartımand.a 1 nunıar._ - 38~1-... 

olan ikinci artırmasmda mezkUr gayri 
menkul en çok artıran üstünde bırakıla
caktır. Artırmaya iştirak ehnek isteyen· 
lerin ktymeti muhammenen.i.n yiizde ye .. 
di buçuğu nisbetinde pey akça11 veya 

bir bankanın teminat mekhıbu hamil bu· 
hınması lizu."ldır .Haklan taoo ıiciller.i 
ile •ahit olmıyan İpotekli aİacaklılarla 

lJ.ı.- c1ar . ,_. . d"ğer •lôkadarların ve irtifak nakkı s•-
l 

u ıcra uaıresmden : Panga). it" 1 " "'<4 ıp erinin bu haklarını ve hususile fai < 
Altun bakkal Cebel So. No. 16 H ve maıarife dair olan iddialarını ilan ta· 

~Ösy ... R B · bo ., rihirtden İtibaren 20 gün zarfında evn· 0 aymo. ır rçtan dolayi mah. kı r.-ıÜ•bitelerile birlikte dairemize m;j. 
Cl.lz olup satılmasına karar ~rilen bir raca.,t:nrı lizrmdır. Akıi halde ha!ı.lat· 
•d t:-~o ,;cillerile sabit olanlar satı, bede'. 

et •:vna ve bir komidin ve yağlı bo- lının rıaylatmaıından hariç kalırlar IT'Ü• 
Ya tabi terakım verci ve kıf ican t "fi oıunun 15-7-934 tarihine müaa. 1 • . en7.ı ye ve 

e~v:ı-ı~cden. mütevellit belediye rü,üınu 
IUıhv muşterıye aıttir. Daha fazla malü.-nat 
p · ·ı .l .nıpv'f 9[ l"'" !!u!!ll .nı-zed :J!P almak 11teyenlerin 934-3536 
h -.,ıralti Ahun bakkal Cebel So, 16 N;;. 18-7-934 tarihinden itibaren dairemizd: 
arıede •atılacağından talip olanların bı· açık. ~ulnndur.ıcak olan artırma şartna-

tilı mesıru ve 9343536 No.lı dosyasında mev 
ve Yevmi mezkürd.a mahallinde hazır cut v~ D>ı•~alli me.;kiirün evulı mesaha 

but,.naı:aı. .. • ve ıa.ırelenni havi vaz ve takdiri kıy-
1
.1. memura muracaat etmeleri t 

8.f\ 1 ?1e .. raporunu görüp anlayabilecekl~ri 
Q unur (1114) ıNlan olunur. (1113) 

Gümrük Muhafaza Umum Ku. 
Istanbul Satınalma mandanlığı 

komisyonuneanı 
1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı için (14) adet beş man 

yatolu masa telefonu 29-7-934 pazartesi saat 14 te açık ek
siltmeye konulacaktır. 

2 - istekliler tasdikli ~artnameyi her gün komisyon
dan alabilirler. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin alınacak malın tasarlan
mrs tutarının yüzde 7,5 ğu olan (45) liralık vezne makbuzu 
v~ya teminat mektuplariyle gelmeleri. (3824) 

4061 

Urfa Belediyesinden: 
İnşasına karar verilen ve tutarı Yirmi bin Dört yüz Yirmi yedi lira 

altmış dokuz kuruş olan mezbahanın müştemilatı hariç olmak üzere 
yalnız Merkezi lasım yirmi gün müddetle l<apalı zarf usulile müna
kasaya konmuştur. Taliplerin yi\7.Je 7,5 teminat akçesi, şimdiye ka. 
dar girmiş olduğu taahhütleri --~untazaman ifa ettiğine da1r resmi ve
saik ve intaatı devamı müddetince mes'uliyeti fenniyesini deruhte e
decek bir mühendis taahhüt vesikasını ve teklif mektubunu ihale gü
nü olan 22:7.934 Pazar günü aaat 15 te Belediye Encümenine tevdi 
etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin proje, şartname 
ve keşifnameyi beş lira mukabilinde belediyeden istcmdeı·i. (3853) 

lstanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

Istanbul ve Üsküdar tevkifhaneleri ve hapishaneleri için 
muktazi azami 525,860 kilo birinci nevi ekmek kapalı zarf 
usulile münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün Adliye Levazım Dairesine ve münaka
saya iştirak edeceklerin 22-7-934 pazartesi günü saa~ 14 de 
İstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinde müteşekkil Komısyonu 
Mahsusuna müracaatları ilan olunur. (3562) 4043 

Edirne Jandarma Efrat 
Mektebi Kuillandanlığındanı 

Azı Çoğu 
200000 250000 

150000 
6000 
2500 
3500 
3500 
8000 
4000 
8000 
4000 
2000 

15000 

6000 
3000 

10000 
2000 
2000 

200000 
8000 

38000 

200000 
7000 
3000 
4000 
4000 
1000 
6000 

10000 
50000 

3000 
20000 

8000 
4000 

15000 
2500 
2500 

250000 
10000 
38000 

~.,,.,,. . ~ -
3500 35W 
1460 1460 

Cinsi 
Ekmek pi-

şırme 

Un 
Sade Yağ 
Zeytin yağı 
Sabun 
Makarna 
Nohut 
Süt 
Yoğurt 
Et 
Saman 
Kuru fasul-

ya 
Bulgur 
Börülce 
Pirinç 
Kuru üzüm 
Bezelye 
Odun 
Arpa 
Maden kö-

mürü 
Gaz yağı 
Benzin 

Azı 
3500 

8000 
8000 

30000 
300 

8000 
8000 
8000 
8000 
8000 
8000 
8000 

8000 
8000 
..;ooo 
1700 

15 
5000 
1000 
1500 

350 
300 

Çoğu Cinsi 
4000 Mercimek 

10000 
10000 

350000 
500 

10000 
10000 

10000 
10000 
10000 
10000 
10000 

10000 
10000 
10000 
2QOO 

25 
7000 
2000 
2000 

400 
350 

Patates 
Sovan 
Sığır eti 
Koyun eti 
Domates 
Prasa 

Ispanak 
T. fasulya 
Lahna 
Kabak 
Bamya 

Patlıcan 
Taze bakla 
Semiz otu 

Toz şeker 
Çay 
Tuz 
Dane zeytin 

Beyaz peynir 

Reçel 
Kırmızı bi

ber 
150 200 Sirke. 

Edime Jandarma Mektebinin bir senelik ihtiyacı olan 
yukarda cins ve miktarı yazılı ( 45) kalem erzaktan un ve 
sığır eti kapalı diğerleri aleni olmak Üzere 18 - 7 - 934 tari
hinden itibaren (20) gÜn müddetle münakasaya konulmuş
tuı·. isteklilerin serait anlamak üzere Mektebe ve münaka
saya iştirak için de 11-8-934 Cumartesi gÜnÜ saat 10 da 
Edirne Merkez Mal Müdürlüğünde toplanacak Komisyona 
müracaatları il.an olunur. (3861) 

Çatalca Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevki kıt'atı ihtiyacı için 11000 
kilo patlıcan 13600 kilo ayşe kadın fasulyası 6800 kilo Bar 
bunya fasulyası 3600 kilo baroya 6000 kilo Domates 1000 
kilo kabak 4 Ağustos 934 Cu nıartesi günü ve saat 11 de a
çık münakasaya konmuştur. Taliplerin gÜn ve saatinde temi 
natlariyle birlikte Hadımküyünde Askeri Satmalma komis
yonuna müracaatları. (3828) 

1 İstanbul Kumandanhğr satmalma komisyonu ilanlarıt 
Darıca Askeri Satmalma Komisyonundan : 
Darıca Mst. Mev.Dağ topçu alayr ihtiyacı için aşağıda cins 

ve miktarı yazılı 8 kalem Erzakın münakasaları hizalarında 
gösterilen tarih ve günlerde yapdacaktır. Taliplerin şartna
meyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için de 
o gün ve vaktinde teminatlarile Darıcada Askeri Sa.Al.Kom. 
na müracaatları. (3058) (3504) 

Miktarı Münakasa günü Açrk, Kapal~ Cınsi 

Kilo 
61900 

275000 
8300 
8150 

17400 
3900 

375000 
9500 

22-7-934 
20-8-934 
20-8-934 
22-7-934 
22-7-934 
20-8-934 
22-7-934 
20-8-934 

Pazar 
Pazartesi 

Pazarttsi 
Pazar 
Pazar 
Pazartesı 

Pazar 
Pazartesi 

kapalı 
kapa~ı 
Açık 
Açık 
Açık 
Açık 
Açık 
Açık 

Sığır eti 
Un 

Sade 
Sabun 
Tuz 
Makarna 
Odun 
Gaz 

3888 

• • • 
Balıkesir 2 K. O. Sa. Al 

Kom. dan: 
Balıkesir Merkez kıt'atı i

çin muktazi 150,000 kilo u
nun ihalesi kapalı zarf usuli
le 16 T eınınuz 934 pazartesi 
günü saat 10 da yapılacaktır. 
Taliplerin mezkıir gün ve saat 
te Balıkesir Askeri Satınalma 
Komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. (3425) (3051) 

3881 
* • • 

Ankara M. M. V. Satınal
nıa Komisyonundan : 

Hava lat'atı için Eskişehir
de yapılacak olan birinci sınıf 
tayyare hangarının inşası ka
palı zarfla münakasaya kon
n1uştur. Şartname ve projeleri
ni görmek İsteyenlerin her gün 
öğleden sonra ve münakasaya 
iştirak edeceklerin 25-7 -934 
çarşamba günü saat 10,30 dan 
evvel teminat ve teklif mektup 
lariyle M. M. V. Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 

(3057) (3505) 3889 
• • • 

Ankara M. M. V. Satmal
ma komisyonundan : 

Hava krt'atı için Diyarbekir 
Ali pınarda Tayyare garnizo
nunda kanalizasyon ve su de
posu İnşası kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. Şartna
me ve projelerini görmek iste
yenlerin her gün öğleden son
ra ve münakasaya iştirak ede
ceklerin 26-7 -934 perşembe 
günü saat 14 ten evvel teminat 
ve teklif mektuplariyle Anka 
rada M. M. V. Satmalma ko
misyonuna müracaatları. 

(3056) (3506) 3890 
••• 

Ankara M. M. V. Sa. Al. 
Kom. dan: 

Hava kıtaatı için Diyarbekir 
Alipınarda ikinci sınıf bir han
ı; <.rın inşası kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. Şartna
me ve projelerini görmek iste 
venlerin her gün öğleden son
~a ve münakasaya iştirak ede
ceklerin 26-7 -934 perşembe 
günü saat 10,30 dan evvel te 
rninat ve teklif mektuplarile 
Ankarada M. M. V. Satınal
rna Komisyonuna müracaat-
ları (3055) (3507) 

3891 
• • • 

lzmir Mat. Mv. Satınalma 
Komisyonundan: 

l:ı:mir Mst. Mv. kıtaat hay
vanatı ihtiyacı için 239850 ki 
lo kuru ot kapalı zarfla müna 
kasaya konmuştur. ihalesi 1-
8-934 çarşamba günü saat 15 

tedir. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere hergÜn ve müna 
kasaya iştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nat mektuplarile birlikte lz -
mirde Kışlada Mst. Mv. Satın 
alma komisyonuna müracaat· 
ları. (3071) (3754) 

4089 
••• 

Niğde Fırka Sa. Al. Kom, 
dan: 

Niğdede bulunan kıtahn 
dört aylık ihtiyacı olan 
210.000 kilo ekmek kapalı 
zarfla münakasaya konmuş· 
tur. ihalesi 21-7-934 cumar 
tesi günü saat 14 dedir. Talip
lerin şartnameyi görmek Üze 
re her gün ve münakasaya iş · 
tirak için de o gün ve vaktin
d!'n evvel teminat parası olan 
1102 lira 50 kuruşun Fırka 
Muhasip Mes'ullüğüne tesli
mile müracaatları. (3070) 
(3606) 3937 .. .. 
Kayseri Askeri Sa. Al Kom. 

dan: 
Merkez lataat ihtiyacı için 

110.000 kilo sığır eti kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 24-7 -934 salı gü 
nü saat 14 dedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak e
deceklerin teklif zarflarının u
sulu dairesinde tam saat 14 e 
kadar Niğde Askeri Sa. Al. 
Komisyonuna tevdi eylemele
ri. (3069) (3607) 

3938 
$ • • 

Eskişehir As. Sa. Al. Kom. 
dan: 

Eskişehirde Garnizonda 
bulunan Hava ve Kara kıtaa
tırun bir senelik ihtiyacı olan 
86500 kilo sığır eti 30-6-934 
tarihinden itibaren kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 24-7 -934 salI gü
nü saat 15 dedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere tatil 
günlerinden mada her gün 
ve münakasaya iştirak için de 
belli gÜn ve saatte teminat ve 
teklif mektuplarile birlikte 
Eskişehirde 4. K. O. Satına) 
ma Komisyonuna müracaat· 
ları. (3068) (3608) 

1 3939 

.. -- Dr. Nuri Fehmi --•• 

Göz Hekimi 
Cığaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2·6ya kadar. Telefon 23212 

J83'.'. 
3833 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 

No. su 
1208 
1209 
1210 
1211 
1212 
1213 
1214 
1215 
1216 
1217 
1 -

2-

Semti Mahallesi Sokağı Cinsi , Hissesi Emlak 

No. su 

Hiıaeye göre mu· 

hammen kıymeti 

Feriköy Birinci krsım Ermeni kilisesi Arsa 12 / 16 28 365 T. L. 
Fener Tahta Minare Tahta Minare iki hane ve bir dükkan 2 / 5 35-37-39 4000 ,, 

,, Abdi Subaşı Balat Arsa 901120 6 600 ,, 
Kumkap1 Muhsine hatun Çifte Gelinler Kagir harap hane 1/ 2 26 600 ,, 
Fener Hacı Isa Yarım Balat Kagir hane ve dükkan Tamamı 6-8 1600 ,, 

,, Tevkii Cafer Taş Merdivenh=r Hane ,, 36 800 ,, 
,, Hacı Isa Yarım Balat Bugün arsa 1/ 2 17 250 ,, 
,, Abdi Subaşı Fener caddesi Arsa Tamamı 313 300 ,, 

Kasımp~a Camii kebir Küçük hamam Kagir dükkan ,, 16 1500 ,, 
Beyoğlu Yeni şehir Dereboyu Kagir iki dükkan ve odalar 1/ 4 85-87 600 ,, 

Yukarda yazılı gayri menkullerden 1217 sıra numaralısının yüzde yedi buçuk pey akçesile ihale bedeli nakden ve di
ğerlerinin yüzde yedi buçuk pey akçesile ihale bedelleri nakden veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere açık art• 
tırma suretile satışa çrkarılmışhr. lhalele ri 4-8-934 Cumartesi gÜnÜ saat on beştedir. 1 
Müzayedeye iştirak edeceklerin mezkur günde saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lazımdır. Senei ha· 
'iye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir. Şartname Bankamız kapısına asılmıştır. (3705) 
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:ı'lastarıaneTere, "l<linik-ve-sanatoryomıara f\eı" vakıt, 
faydalı bir yaraımcıdır. ı 
Ehemmiyetsiz bir masrafla rrlgıaaıre yıyeceKıer\ 

her türlü bozulmalardan korur - ve. nastaıara taze' . 
.ve soğuk ıcecek temin eder. , 
Laboratuvarlarda da mikrop kültürlerini. serom ve 
1 . 
ilaçları her vakıt muhafaza eaer. 
1Vüzlerce "Frigidaire ", flastahane. fakülte, klinik v.e 

~bat evleringe kullanılmaktadır.~ 
~ Frlgld•lre~fl•kkınd• 1nzoen ,zanat lstey;n\.ı:( 

(!!.Frl~d!ltre' acıını ta$Tmryan .. er soıuk hava. tertmaııl 
hakiki bir...!'. Frlcldalre u deiildlr.ı 

ELEKTRİKL.i 
' OTOMATiK SOGUK HAVA DOLABI 

•. \~ra.I Molot llM"'ul.ııh 

• 
inşaat Münakasası 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 
Jzmitte kurulacak kağıt ve karton fabrika11 inıaatı 5 temmuz 1934 

tarihinden itibaren 21 &iin müddetle n kapalı zarf uıulile münakasa
ya lr.omnuttur. Münakasa 26 temmuz 1934 tarihine tesadüf eden per
pmbe sünü .- 15 te Anl<arada Sümer Bank Umum Müdiriyetind<! 
yapolacaktn-. 

Münakıua:ra, bu ırı"bi inıaatı fİmdİye kadar yaptı:klan büyük İn}aata 

liıyaoen muvaffakiyetle ve hüsnü tuNtle y-bilecekleri Bankaca lahit 

olan İnfaat miie11enleri iştirak edebilecelr.lerdir. Münakasa t""lname
Iİne tııWilmn hazırlaı.cak tekliflerin ttilıayet 26 Temmuz 1934 tarihine 

lw.dar Umum Miidürliiie tevdi edilmesi lllımdır. 

Proje n t""lnameleri gönnek iıteyenlerin, hergün saat 10 dan 12 
ye ... dar Anbrada E...W apartımamnda Sümer Bank ltlfll&t oerviıine "' 

. ~ "' miracaatlan ve proıe, pr-e ftoair evrakı lr.etfiyenin 100 ..,-.. mu· ~ 
kabilinde Umum Müdürlükten alınabileceii ilan olunur. 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Iıtanbul Kütüphaneleri için mübayaasma lüzum görülen 

212 çeki odun ve 2900 kilo Mangal kömürü ile 13 ton kok 
kömürü açık münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartna
mesini ögrmek üzere her gün Maarif Müdürlüğü muhasebe 
kalemine ve münakasaya iştirak edeceklPrİn de 28-7 .934 
Cumartesi günü saat 14 te Is '.anbul Vilayeti Muhasebeci li
ğinde müte§ekkil komisyonu mahsusuna müracaatlan ilan 
olunur. (3801) ,. • 4118 

' Türkiye Hilaliahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Eıkitehirde Hillliahmer anbarında fazla miktarda bulunan 

muhtelif boyalar, bakır takımları, çivi, cam, at kılı galvaaiı saç, 
otomobiller, hayvan örtnleri, iıııaat •alıemcııi, eğe takımlan, Ye 
ıaire az Y• çok kallanılmıı, ynnlO, pamuklu, keten eşya 15 
Temmuz 1934 tarihinden itibarea Eıkişthirde Merkez anbannda 
kısım kısım açık artbrma ıuretile satılacaktır. 

Bu etya Ye malzemeyi görmek isteyenler istedikleri zaman 
Eskiıeblrde Hililiabmer anbarındaki ıatıı komiıyoauna, ublacak 
eşya ye malııemenia nevi ve •iktarlarını anlamak iıteyenler de: 

A) Aııkara'da Yeaiıehlrde Hillliahmar •arkezi umamisi ma
basebeıine, 

B) latanbul'da eski Zaptiye caddesiııda Akaaraylılar Hanıııda 
Hililiahmer oyun kağıtları aatı, deposu mlldiriyetiae, 

C) İzmirde Hilillahmer merkeıiee mDracaat etmeleri iliıı 
olunur. [ 972 ) 

4066 

Ne1riyatt idare eden: MUMTAZ FAiK 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

MiLLiYET CUMA 13 TEMMUZ 1934 
T _ ................................ ~-------- 1 " V ALET ,, AUTOSTROP TIRAŞ MAKINASI 

1 

iyi, Temiz ve Zarif 
giyinmek iıtiyenleri ancak: 

' il -~ 

Kumqları 

tatmin edebilir 

Yllniı kumaşlı:rı gerek desen, ııerek renk, gerek mukavemet 
noktai nazarından İngiliz kumatlarından farksızdır. 

Ütüsü ka.t'iyyen bozulmaz 

Topton satışlar ve siparişler için: 
Bahçekapı - Eski Şamlı Haa - No. 18 

Perakende satıılar için: 
Yeni Postane civar.uda Milli spor Zeki Rı11 maiazaaı 

I 2,..11-S11u11111ta11n11h11a11m11a11m-111p11e11k11it-k11a11rı11ıı11ın11d11a-11lı11a11k-N11y11e11ııo-k11u11mıiallılilmİİııııg11• a11z11a.sı ,JI 

\.. 3847 , 

.---------~Y~E~Dİ1•K•U--L•E-----------. 

HA V AGAZI ŞiRKETi 
Atideki maddeleri iıtihsal etmtkte ye ıatmaktadır: 

KOK KOMORO (merkezi teshin için) 
ZiFT . (sert, orta, yumuşak) 

KATRAN ( bılhassa yol infısını elverişlidir) 
BENZOL ( ham ) 
ASiT FENiK 
SATGAZOL 
SiYAH BOYA 

( Karholineum tipi) 
(Bilhassa demir için çok elverişlidir) 

Her lürlO malümat almak için: Beyoğlunda, Tünel meydanında 
Metre Hanında satış tubesine •üracaat edilmeaı (928) 3999 

Tam las ı tı -
Tam atlaa l:oşluau !!olduran bir yeniliktir. Umum mektep 

talebelerile halkın birer tane edinmesi l'zım ve hatta el1tmdir. 
Tam atlas (33) pafta haritayı Ya (68) ıahifa bakalorya malümatını 
havi olup ( 125 ) kurut gibi ucuz bir fiatle ıatılmaktadır. Satı§ 
yeri: İkbal kit.phanesile Anadolu Tnrk kitaphaneaidir. 2985 

1 
Zaman va paradan twarruf ettirir. 10 saniyede 

bıçağı bilenir va temizlenir. Aynı bıçakla 40 - 50 ~~~ 
defa tıraş olmak mümkündür. Bıçağı tan mak 
veya değişfrmek için ıöklllecek hiç bir şey yoktur. 
İşte bu muhaasenatı itibarile " V ALET ,, Autostrop 
tıraş makinası her yerde tercihan · aranmaktadır. 
Siz de hemen buglln bir adet satın alınız. 

VEZNECiLER T. K. BiÇKi DiKiŞ MEKTEBi 
3-6 ayda ve 1-2 senede Terzi Makastar 

yetiştirir. Maariften taadikli ıehadetname yerir. Kayıt baı!adı (992) 

;.;:k;;K;:;e;~iy~le iiıtl;~~~ -ı 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) i 

Travellers (Seyyahin çekleri) satar f 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan S 
bu çekler sayeıinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta- · 
tır ve her zaman iıterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek-
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999hs ' Q 

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

re 80 m / m. kutrundaki Çelik boru ve teferruatı 4 temmuz 
934 tarihinden itibaren 21 gün müddetle ve kapa'ı zarfla 
kırdırmağa konulmuştur. ihale 25 Temmuz Çarşamba gü
nü saat 15 de Seydişehir Belediyesinde yapılacaktır. Fazla 
tafıilat ve şartnameler için Seydişehir Belediyesine müra· 
caat edilmesi. (3804) 4119 

Güzel San'atlar Akademisi 
Müdüriyetinden: 

Mektep numarası ismi Diploma aldığı tarih 
1 112 Vahram Manavyan Ef. 1315 

122 lımail Hakkı Ef. 1317 
125 Herant Yakupyan Ef. 1317 
130 Yani 1315 
134 Aram Şekeryan Ef 1315 
142 "Arsen Ef. 1315 
114 Milı3.l Ef. 1315 
150 Ahmet Muhtar Ef. 1316 
160 Re§it Ef. 1317 
172 Nikoli Ef. 1315 

1517 Şadan Ef. 1929 
Akademimizden 1888 ila 1894 senelerinde dip!oma 

alanlarla yukarıda numara ve isimleri yazılı Efendilerin 
Pazartesi ve Perşembe günleri acele Akademiye müracaat
ları, ve bunlardan Taşralarda bulunanların sarih künyele
rile menşelerini tahriren bildirmeleri rica olunur. (3826) 

4165 

Deniz yolları 
İŞLETMESİ 

Acenteleri : Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar:ı:ade 

·---Han. Tel 22740 ~ı--•i 

AYVALIK 
sür'at yolu 

MERSiN vapuru 14 Temmuz 
CUMARTESi ı 7 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. lzmire 
kadar gidip dönecektir. (3877) 

Mersin yolu 
CANAKKALE vapuru ıs 
Temmuz PAZAR 10 da Sir- ~ 
keci rıhtımından kalkacak. Gi- ' 
ditte Çanakkale, İzmir, Kül
lük, Bod .. wn, Rodos, Marmaris, 
Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, 
Finike, Antalya, Alanya, Mer
s' n' e. Dönü~te hunlara ilaveten 
Tatucu, Anamur, Kutadası, Ge
libolu'ya uğrayacaktır. (3878) 

Samsun asliye hukuk mahkemesin

den : Milddeialeyhe: Samıunda yeni 

Kırbaç mahallesinde Gazi caddesinde 

221-44 No, lu hanede mükim iken el· 

yevm ikametgahı meçhul gemlikli Rüı· 

tem kızı Safiye Hanun. Davaci Sam· 

•unda mükim Drama mübadillerinden 

Mustafa oğlu Ilyas efendi tarafından 

.J.eyhini:ı:e ikame olunan botanma da· 
vasımn tahkikati hitam bulup evrak 
mahkemeye tevdi edilmit ve muhaketn"' 
ıi 19 Temmuz 934 tarihine müaadif pet 
tembe günü ıaat 14 de muayyen bu· 
lunduğundan yevmi ve ıaati mezkUrde 
Samsun asliye hukuk mahkemesine gel
meniz veyahut bir vekil göndenneniz 
lüzümü beyan ve davetiye tebliğ maka· 
mına kaim olmak üzere keyfiyet ilin 
olunur. (1101) 

ZA YI - Samsun askerlik tubesinden 
almış olduğum askeri vesikam ile nii• 
fuz tezkeremi kaybettim. Yenileri alı· 
nacağından diğerlerinin hükmü yokıur-
324 tevellütlü Omer oğlu Ali. ( ııo:ı' 


