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Üniversite kadrosu hu sene 
değiştirilmiyecek, alınacak 
neticeye göre gelecek sene 
yeni tedbirler alınacak. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 
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Mösyö Dollfus~'un !Posta Telgraf memurları 
Italya seyyahatı 1 

arasında yapılacak tasfiye 

Iran Milletine 
Kıymetli tebliğ -<>-

Avusturya Ba~vekili M. Dollfuu'un 
Y_akındp ltalyaya seyahat edeceği habe
rı tahakkuk etmektedir. ltalyarun Avu"
turya meselesine verdiği ehemmiyet" 
~ametini takdir edenler için bu beklın 
;ı;ımedi~ bir hadise değildir. z~ten M. 

ollfuu un bu •ıaz, Mösyö Mu 1· " , sayf · 1 Ri.. • • sso ını nın 
. ıycaı o an ccıone'e gele k ·ı . 
ıle beraber bir müddet re aı esı 
tury B k·ı· . kalması Avus· 

a aşve ı ının M Gö b" 1 b' 
evvelce Roma a k: m oş e eraber 
ıında takar ·· y va. 1 olan ziyareti esna~ 

M M rıı; _etmış gibi idi. 
· ussolını esk'd bu defa t k . ı en yapbğı daveti 

katı ile 1t1 rar -~tmış, ve Venedik müla
münaseba~,:a ı e .~~ya arasındaki 
fusı bu d ~yrını takıp eden M. Doll
miıtir. avetı memnuniyetle kabul et-

Her ne kad , 
telif menab"d ar aıanı telgraflan ve muh 
bu seyaha/ en terenüh eden haberler, 
ne istinat ~~- ~'.~ §ahsi dostluklar iizeri· 
dostça mu~ ıgınt v~ iki devlet adamının 
beynelmilel ave~elerı eanasmda bittabi 
!erini kayd ~azıyetlere temas edebilecek
Ya münas h., Yora~ da, Avusturya • ltal
bu kada e htı.nı bıl~nler için, vaziyetin 
mek b" r sat .. ı olabıleceğini tahmin et-

ıraz muşküld" 
Evvel emird b" ur. 

dır· mal• d e ır teşrifat meselesi var
veı' Avu u;" ur ki bundan bir müddet ev
ve M Mı urya Batvekili Romaya gitmi• 

· usso]' · ·ı ' Parak ba ını 1 e muhtelif temaslar ya-
tı. ltaly z.ı Protokollar imzalamı .. 
· an Baı ekil' b • ' tade etrn d v ı u zıyareti reamen 
çe'nin Y: .en .evvel, M. Dollfuıı'un Du
berhalde kı b~ . davetine icabet e\inesi, 
le olmadı. endı~~e bunun siyo.ıi mahiyet 
etrnittir. ııını soylemek zaruretini telkin 

Fakat ortad b" h" d" ~ O d A a ır a ııe vardır: 
dir. v: b vusturyanın istiklal rneseleıi
olnıaktad ununla ltalya tidcletle alakadar 
iYi. Hit!er~~· Zaten M. Musaolini'nin ve 
konutluk] ın Venedik mülakatı esnasında 
mi idi? 8a_rı en eıaslı mesele bu değil 
VUstury ın~aJeyh M. Dollfuu'un A· 
nıadiye aı_ııl mukadderatı üzerinde müte
Cehesin~ ış 1emek İsteyen Almanya muva· 
öi>-enrnek ~!yanın yeniden fikirlerini 
dan s • liıtler • Musaolini mülakatın· 
turya 

0~". g ... ek Al;"'an,. ve g6rek Avus
IÜpheler· a~::.ıumumıyesinde buıl olan 
bir &eyah ı .. e ~imek maksadile böyle 
ıörüı..ıı •1. atı ihtiyar etmesi gayet tabii 

N ı ır. 

·· ati0na1 S - 1• il f · l•rnl-eti .. oı,. .... ııme e aıınn re-
kuve tl~r~smda aıkı bir münasebet ve 
dola v ı hır müşabehet vardır. Bundan 
katı~~ M. J:f itler ve M. Muısolini miila· 
ltaıy an bıhakkın şüpheye düşenler ve 
dık 0~nın Avu~turya meseleoine pek sa
tııu§t amıyacagını zannedenler bulun-

l>r. 

ı\v~=~uki vaz'.ye_t ".örle değildir, Italya 
but oldry:ının ıstiklal~ne fevkalade mer
snıda ol~~~nu .v ~nedık mülakab esna
tııekten h·f·\';jbı her vesile ile tekrar et-

Çiink. ~ı mamııbr, 
v.,.,ciih ~t,,,;uıt~ryanın Almanyaya te
~&eledir. t ı'::t"1 ~tal ya için hayati b:r 
rnunasebet Ya ıle Almanya arasındaki 
meli hiçbil' ne olursa olsun, faıist hükü
luu•e müs•~dınan herhangi bir Anıch-

Av - e edemez 
1t ı u~t';'rYanın Al • . 
k.a Ya •çın li b manya ıle anlaşması 
f •n_den daha ı,··a .. sburg'ların zamanınca 
aşııt devleti ."Yulc bir tehlikedir. Ve 
naınak · nın, Tncrk " A .. ••!ediği "b .. .. ezı vrupada oy-
munafid' ı "Yuk d ı ı·· ı; b" ır, talya hi ı,· ev et,, ro une 
k ır Almnnl'1tn ç ır zaman azamet
..::• Yakl.,~rnoı ın . kendi hudutlarına 

. ekte~;. -,. ırıı ııteu:>einİ•tir ve iıte ... 
çika ·ı . ı·e.nı ' tıoh ı e lıudutt A anın e milyonluk Bel-
? ~ffuzj v~ e lınan~aya karıı aldığı 
1 milyonluk dos{ ~ ne 11e, ltalyamn da 
b"!'nı tarıin etm bı_r :vusturye ile hudut 
ır lnenfaatt· Ôsı endiı; için büvuk 

Solini, M. ı.ı:j , nun İçindir ki M. Mus
h:!u~Y•nın iı:k~~{aptıfı '?ülibtta A· 
ı. ınıyetJe 11...., a ~sele11 ıı-ınde e-

u devlet Üzeri detınıı ve Almanyanın 
'?.llere mani olan e O)"lıaınak istediği 
011>nleden olarak ~k. tedahlr almııtı. Bu 
~ Yapılan tem İki dev.ılt adamı arasın• 
UtYada N ·ı a~ arda Almanya, A vu'" 
te.k•tlerine~ eili her türlü tedhiı ha
'.:'işti. Nation:ı".so ayet. venneği kabul •'· . 
""nıuted'] b" syalıatler Av 
ler b ı ır Propaganda tak 

ı. una mukabil l ıp ~accc·n. - ı 
Y~stlerin İstikbald talya, Nas)<mal Sos-
1-0 ıttirak ... _ · . • Yapılac~k intihaba 

m··ı·k ~wnttını temi •••. • 
b u a attan s . • ne ..,.poakb. 
•rekatı biraz =:ı fillıak~ka bu tedhit 

'?n ..,.rnanlarda ar gıbı oldu. f"•lcat 
tli ondan fazla t!d:İ:t eleski~i ı....ı.,. ~~at· 
ııın her Yerinde L ndı. Avam.-. 
k .. "ı uutnbaı..r tl • •· 
op~ er atıldı. Viyana be P<l adı. Birçok 

~İ! Vıya.na adliye saro.yırı!:Jb!',' dtire•in-
ak et_tı_.. Bu ıröstıerı110rdu ınb.taı· in. 

flatvekılı ıle Alınan Beıv.ıki•· ki h~lya 
jsash hiçbir itilaf baııl oh 

11 •rasında 
er'in bu seyahati belit" .ı:h""''~lır. Hit. 
l'asi teferüt i.;i:ıo• 1 

a 21Yade si. 
bu va . ~e :r~ayıın Almanv"Yı 
e~·ı .z.ıyott<>n kurit.rmak icln ~ ;. 
~ı mı ti 'iri .a_ > '°''Yar 

Vu,ı.ur' · ' •>CTbt o.damı araımda A. 
'1ııttı. ~,;::,ese; .. ; l>~~ı;,k ipliği.,e bağlan. 
diğiui ok,,,:;. ı~-~ t•rai ta gene bil-

li . - <ttı. 
tay~'~t'in 1,><nsa ~·~1 bu];lufu mazeret 
lıi ı.· ...all"ti. O, dıy""ılu ki: "'Alınanv 

ç ır Z.ma,ı A vuı t:.ryana:ı · · r " 
"'ıyor A • •1 i"'n~ oyna. 
l>tıı l , \"uı•turyadalri tedh,, h...,..t 
t~· ~oel..- Almatı ,değil, h.;l.i b:ı 
lu.~ u ••.ııme kartı ..... ,,.,...t al&n Avus. 

ıi a Vatandıqlandır.,, 
~~t•l<i bu harcıkabn "-!ında olan a
~t •· !iabicht'ti. Büti\ıı:ı lıu tedhiı ha
y~ ıv.''" ıdar., eden, ıaın!m ederı, bu idi. 
~ '• Hablcht ayni :unanda M. Hit
lı!ıi J.ııçok emniyet «>lllt\ aılazul•nu<lan· 
" . ~, .. '::;'Yanın. İstediıiô teY, \"iyan~dıı 

"-ii•ii V~ Socıalistc bir lıükumetin te
ıyana ile Berlin araıında ıılr~ 

Umum Müdürün begana.tı 
Ankara - lzmir, Zonguldak - Ankara 

Telefonları da yakında çalışacak 

J 

Poata ile T elgral Umum Müdürü 
Edip .Cemil Bey 

ANKARA, 15 (Telefonla) 
Posta, Telgraf ve Telefon U • 
mum müdürü muhtelif i,Ier hak • 
kında gazetemize tu malumatı ver 
mittir: 

- Ankara . lzmir telefonunun in 
tasına devam edilmektedir. Hat • 
tın T etrinievvel n;hayetlerine doğ 
ru ikmal edileceğini ümit etmek • 
teyim. Evvelce İstanbul · Zongul -
dak arasında yapılması kararlat
mıf iken bilahara Ankara • Zongul 
dak arasında bir telefon hattı te
sisine lüzum görüldü ve bunun için 
icap eden malzeme siparit olundu. 
Bu hat 300 kilometre uzunluğun : 
da olacak ve mevcut telefon direk 
!erinden istifade edilecektir. lda • 
rıemiz 18 yeroe telgraf direklerini 
tamir cttinneğe batlamıthr. Bu la
mirat ve bazı hatların ıslahı 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Esnaf Bankası -
Hükumetin yaptırdığı 
tahkikat neticelendi 

Su ve Süt işleri~de bilhassa bazı 
mühifll mesuligeller tespit edildi 

Mesullerden bazılarının tahtı muha
kemeye alınmaları talep ediliyor 
Aldığımız malümata göre Eanaf 

Bankası hakkında uzun zamandanbe 
ri mülkiye baımüfettişi Tevfik Talat 
ve lktıaal Vekaleti krediler müdürü 
Cemal Ziya Beyler tarafından idare 
edilen tahkikat neticelenmiştir. Ra • 
porların ilk kııımlarının yazılması da 
bitirilmiş ve alakadar vekaletlere tev 
di edilmiştir. Dün bir refikimizin de 
kayd.-ı.tiği gibi mevzuu bahsolduğu 
sıralarda memleketin her tarafında ge 
nİ§ bir alaka uyandıran; fırka grup un 
da, Millet Meclisinde, Şehir Meclisin
de matbuatında münaka§a edilen ha-

(Devamı 5 inci sahifede) Cemal Ziya 11e Tevfik Talat Beyler 

Soldan itibaren: Fenerbahçe, Yueoslav maçı, ::»emın J'(iz metrede birinci sclirkcn, 
Koliı Romen disk atarken, 1500 metre ko3usu, Miladoviç yüksek atlarken 

Dünkü maçın neticesi 

•taiıda 

F enerbahçe 1-2 yenildi 

Takımımız Cuma günkü gibi 
Güzel bir oyun çıkaramadı · 

Misafir Yugoslav takımı, Fener• pıyorlar, fakat bu akınlar F enerbah • 
bahçe ile intikam maçını dün F ene.-- çenin ekseriya solaçık Fikret, ve sağ 
bahJie ıtadında yaptı. Niyazinin seri akı§lar ve ortalayıtlar-
d Fenerbahçe takımı oyuna ıu tekil- la yaptığı hücumlar kadar müessir de-

Şehinşah Hz. memleke
timizdeki dost hi&lerini 
İran milletine bildirdiler 

TAHRAN, 15 (A.A.) - Şa
hinşah Hazretlerinin a11detleri 
münasebetile bütün memleket • 
te yapılmakta olan milli şenlik
ler dün hitam bulmuştur. 

Şehinşah Hazretleri, Türki. 
yeye seyahatleri esnasında ve 
a11detlerinde bütün milletin gös 
termiş olduğu hissiyattan dola • 
yı memnuniyetlerinin n'fillete ib 
lağım reisülvüz.eraya emir bu • 
yu:muşlardu. 

Gayri mübadillere 
Tevziat bugün 

Gayri mübadillere istihkaklarına 
mahsuben yapdacak binde 3 ve 4 para 
tevziabna bugünden itibaren batlana • 
cakbr. 

ilk parti olarak bin liraya kadar is
tihkak sahiplerine tevziat yapılacak • 
tır. 

Küçük i.tibkak sahipleri çok az pa
ra alacaldarından bahisle levziatın tek· 
line itiraz ebnektledir. 

Istanbul 
Cehennem gibi! 

iki gündür sıcaktan 
cayır cayır yanıyor 

İki gündenberi lıtanbul mevsimin 
en ıiddetli aıcak günlerini yasamak • 
t~.dır .. Dün ııcakhk .~r '"\.." 
golgede 34 derece- ' r 
ye çıkmıştır. Sıcak- /'T .. \ 
lık yÜzünden dün • • 
akıam tehrin muhte 
lif mıntakalarıııda 
hafif tertip bir buz 
buhranı da baş gös
termif, bazı buzcu ... 
tar bir kilo buzu S 
kuruta aatnıak cü
rotini bile göstermiş 
!erdir.. Y eşilköy ra 
aat merkezinden al 
dığnnız mal Um.ata nazaran aun nava' 
tazyikı 7S8,2 miilm->tre olarak kayde
dilmiıtir. Sıcaklık aaat ı4 te 3ı dere
ce olarak teıbit edilmiı, gölgede aza
mi aıcakhk 34 derece olarak, gecenin 
en ıerin zamanında da 17 derece ola .. 
rak kayı;lolunmu9tur. Rutubet derece· 

(Devamı S inci sahifede) 

Sovyetlerin 
Paris sefiri 
Ha&talıktan kurtulamadı 
cenazesi yarın kaldırılacak 

PARIS, 15 (A.A.) - Sovyet
lerin Paris büyük elçisi M. Dovga

levski vefat et -
·ı mi,tir. Mumai • 

leyh kırk dokuz 
ya,ında idi. 

PARIS 15 (A. 
A.) - Sovyet se 
firi M. Dovga • 
levski'nin salı sa 
bahı yapılacak o 
lan cenaze mer.ı 
siminde askeri ih 
tiramat yapıla · 
caktır. 

• baıladı: ğil, Fener müdafaası bunları kesiyor. 
R Bedii - Yaıar, Ziya - Esat, Ali Sarı lacivertlilerin hücum hattı iıe 

f 
ıza, Necdet - Niyazi, Namık, Muzaf. gene güzel, seri \'e kombinezonlu oy-

cr, Naci, Fikret. nuyor. Fikretin güzel bir ortalayıııru 
,~ BUGÜN 

Be Hakom Atet Güneıtıen Kenıal Rifat güzel bir gol fırsatı iken Niyazi kafa 
Y· ile dıtarı vurdu . Hemen akabinde ge-

u Fenerb~çenin hücumile batlıyan 0 • ne Fikretin baıka bir ortalayışı tek • 
Y nda mısaflrler mukabil akınlar )'a· (Devamı 5 inci sahifede) 

bir rnüna·-L· .. d 1 "d" 1 . ~ vucu a ee mesı ır. tal-
Y• ile, Alrnanlann !tal 1· dah"l' de b"J , yan P anı ı ın-
..ı~ 1 e 0 !•a. nıerkel:i Avrupanın iktııa· 
""n tanzııru ha-k t' , . k .. b' hl • .., e ıne ı,tira etmesını 

tır. 

3 ncü sahifede 

OTEL ve O:TEl.Cl 
FELEK 

.5U DAVASI 
Mümta:z F AJK 

4 ncü oahilede 

ıç ·r zaman arzu etme~ktedir. Çünkü 
bu hareket Habsburg'lann sukutundan 
ıonr,~}talyanın Avrupada ıhraz ettiği 
mevıw ıarsacak derecede büyük olacak-

işte Avusturya Baıvekilinin Riccione 
ıayfiyeaıine gitmesinin manasını burada 
aramalıdır. Bu ııayfiyede sade M. Doll- ,·· ı 
fuu değil, ayni zamanda, bütün Doll- OZ DiLiMiZLE 
fusa taraftarlan ve müstakil Avusturya 

İsteyenler de hava alacaklardır. ~ ~ llıı••••••••M•. •S•A•L•A•H•A•T•T•l•N•ıi 

lngiltare, Amerika ve 
ponya yapılacak iptidai 

silahları görüşmelerini • 
DiZ 

Ja
de-

teh\rc lüzum 

Tel: { 

gördüler. 

Müdür: 24318, Yaz:ı i,leri müdürü ı 2-131f 
idare ve Matbaa : 24310. 

150,000 amelenin gre11inden en ziyade dehşete düşen Nev. York 
fehrinden bir manzara 

Ameril<ada _panil« 
Yüz elli bin kadar amele 

bugün işi bırakıyor 
KolDÜnistler köprüleri uçurmağa çalı
şıyorlar. Resmi makamlar endişede 
SAN • FRANSISCO, ıs (A. A.) -

Sendikalar pazartesi e;ünü umumi grev 
ilanını kararlaıbrmıılardır. 

Resmi makamlar endişede 
NEY • YORK, ıs (A. A.) - Umumi 

grev münaaebetile, reımi makamlar ve 

halk adeta paniğe tutulmuı gibidir. Yi· 
yecek ıeyler ile benzinin, timdiden, yok• 
luğu hiuediliyor. Diğer taraftan Mine • 
polis ve Saint • Paul şehirlerinde de 
grev ilan olunmak üzeredir. 

Büyük gazeteler San Dieıro'da hadis 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Alman yadaki tasfiye! 

Son idamlar Hitler'in yıldızını 
söndürdü mü? 

Ecnebi mahafil idam edilenleri resmi 
rakamlardan çok üstün buluyorlar 

LONDRA, ıs (A. A.) - Sunday Ti
mes pzeteainin Berlin muhabiri diyor 
k.i: 

••30 haziran tasfiye gününde jdam edi
len şaluılann tam bir listesini öğrenmek 
hiçbir vakit mümkün olamıyacakbr. Al
manya' da umu men beslenen kanaate gÖ· 
re, baıvekilin yermiş olduğu 77 rakamı 
hakikatten çok al"ğıdır. Reute.- Ajansı· 
nm bir muhabirine beyanat veren Reichs
wer zabitlerinden biri, idam edilenlerin 
ı86 kiti olduğunu ıöylemiı, diğer taraf
tan bir ecnebi diplomatı da bunlann ha
kiki adedini 200 ile 300 arasında tahmin 
etmiıtir. 

Bu taıfiye iti hakkında baıvekil tara· 
(ından Reichstag Meclisinde verilen iza· 
hat mumaileylıin avam nazarır..da nÜfu· 

zunu muvakkaten iade ebnİf olsa dahi, 
yolunun üzerindeki birçok mütkülatı hal
le yardım ebniyecektir. Hücum kıtaları• 
nı teşkil eden 3 milyon efrat, hala birta· 
kım feıatçılar tarafmdan iğfal olunmak-
ta~. 1 

Milyonlarla evkadını, bayat pahalılıl!ı 
ile mücadele halindedir. c~lecek loş :çin 
yiyecek azlığı ciddi endişeler doğurmak· 
tadır. 2S milyon Katolik gayri memnun· 
dur. Naziler tarafından ımai müessese .. 
!erin başına geçirilmiş olan müteaddit 
mulıim tabsiyetler istifa ehnittir. 

Diıier taraftan Almanya'run harici si• 
yaseti meselesi, yakın bir istikbalde e • 
hemmiyetli bir dava halini alacaktrr. Haa 
aaten Fransız mehafili, baıvekilin bu hu
sustaki ıükil.tunu çok manalı addetmek· 
tedirler. • 

1 ' 

ı ( Ameırılka seif D ırü ını ı ını ®özlDe 

9 Eylôlde Nife geliniz 
lzmirdeki Konsolosların hatta garip 
buldukları bu davet gününde idi ki Türk 
Orduları Nife ~irmiş bulunuyorlardı. 

ş;male doğru giden 
mavi aiyah çizgiler 
Afyon Karahisardan 
(haritada A.f.) tima-
le Eıkitehire (Eak) 
doğru ricatlerini gös-
termektedir. Fakat 
kırmızı olan bütün 
Türle hatlarının Yu-
nanlıların ricat hattı 
üzerine yaptıkları hü 
cumdan az sonra sola 
timali ganbi istikame 
tine keskin bir dönüt 
yaptıklarına dikkat e 
diniz. Şimale doğru 
çekilmekte olan Yu · 
nan hatlarının da bu
rada birdenbire gar . 
be doğru bir çark yap 
tıklarım gözönünde 
tutunuz. Demek ki rİ· 
cat halinde bulunan 
Yunanlılar, arkadan 
takip eden Türklerle 
teması kesilince dü~ -
mana ne oldu diye 'a 
tırıp kalmıttm Takip 
edenlerin, kendileri • 
ni bırakıp da timali 
garbi i&tikametine 
doğru gitmekte olduk 
!arını anlayınca Yu -
nanlılarda tafak attı; 
i~te ancak ve ancak 

• ) 

• 

~ ' 

I·' ' 
1 
\ 

' ,) 

/,) 
I 

Dumlupınar muharebesı. Sola Batı., ya doiru Kıvrıl •• le l'· 
m171 çizgiler "Türkler .. 15 Ttirk fırkası. tarafmd:ın hu.ı·d.1h ş 
cChlen uç Yunan fırkasının Afyon Karahısarda nasıl ez ld:kJc
r:ni ıöstcriyor: Türkler Yunanlılarm lzmire ricat hatlanru tam 
n,inasile kesmek için istikamet değiştirmişlerdir. Yunanlılar 
d;oha k~a inhinalı olan ricat hatları, muzafft'r Türk orduları
nın kcndilcrile çoktan tcmas.ı kesmiş olduklarını görerek çok. 
geç ittihaz edilmiş bir tedbirdi. Yunan hat_lıırınm t~ E kige
hirc kadar varmış olmalarına rağmen Mustafa Kemalin tA.bi
ye ve !lcvkülccyşi Yunanlıları can damarınd~n vurmak. Af
yonkarahisarmdaki iltisak noktasından c;arpnıaktı. Burada Iz-

mirden 1relcn asıl Demirlcnk anayolu vardır. 

timdi lzmirle muvasala hatlarının 
kesilJıekte olduğunu takdir ede • J 
bildiler. Yunanlılar sadece bu mü 

him üssülharekeye giden demiryo 
lunu kaybetmekle kalmamıtlar , .• 

(Devamı 6 ıncı sahiiede) 
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ittihat ve Terakki! 
(BAHAE.ODlN ŞAKlR BEYlN BIRAICTICI VESI.ICALARA COIU.)' 

Bulgarların tazyiki karşısınde Türk-
ler ittihat ve Trakkige bağlanmıştı 

Bulgaristandalci Türklerin mu· 
taassıplarından İstifade edilerek 
ortaya atılan bu gibi ,ayiaların 
onların üzerinde ne fena tesirler 
husu!e getirdiği yukarıki mektup· 
tan kolayca anlaşılabilir. Kızan • 
Irk Türkleri ancak "lslamiyetin son 
ılerec<.ye kadar takviyesile milli 
haklarımızın müdafaası ve Ermeni 
!erden mümkün olduğu kadar çe
kınilmesi , umumi ahlakın tebdili 
carelerinin düşünülmesi, Sultan 
Hı>mit sandukmekan olduktan 
sonra rüşvetin ortadan kalkması, 
tesettüre riayet edilmesi., gibi fart
lar altında cemiyete girmeğe razı 
olurlarken Terakki ve ittihat cemi
yetmin elebaşısı sayılan Ahmet 
Rıza beyin bir Ermeni çocuğu ol
clı ı'iu ortaya atılırsa bunu Bulga· 
nstan T ürkleri arasında fena bir 
te•İ r hasıl edeceğine şüphe yoktu. 

Bunu!a beraber Bulgaristan 
T u rklerinin mütemadiyen Bulgar· 
I~r tarafından tehdit edilmeleri, 
cer.ıiyet için yapılan propaganda
nın ivi neticeler vermesine ve aza 
ad -:İi n in artmasına sebep oluyor· 
du. Bulgarlar, Türklere hücum et
mek İçin hiçbir fırsatı kaçırmadık
larm dan Türkler bütün ümitlerini 
Por iste çalışan Terakki ve ittihat 
cemiyetine bağlamışlardı. Bu cemi· 
yetın kendiler:ni Bulgar tehdidin
den kurtaracağı zannediliyordu. 

Bu esnada Bulgarlar, aralarında 
ya,ayn Türklere hücum etmekte 
berclevmdılar. Bulgarların tehdit 
ve tahkırlerine dair Parise müte
madiyen mektuplar yazılıyordu. Bu 
mektuplarda deniliyordu ki: 

'·Kasabamıza yarım saat uzak o
lan ılıcalar vardır. Birkaç arkdfı· 
mız orya g:tmi~lerdi. Bwga etrafın
dan Gidof ve Çavdorof ta orada 
bu!unuyorlarmı,. Arkadatlanmız I• 

lır.aya girmek üzere iken ağızların· 
dr.. sigara olmasını bahane eden 
o iki Bulgar, bütün Türklerin Japon 
yalılar gibi çingi.ne olduklarını, 
0 ec:enlerde lstanbulda ileri gelen 
bazı ailelerin Abdülhamide bir İs· 
tida vererek kadınların tafımakta 
oldukları feraceyi atmalarına ve 
bu 'uretle çinganelikten kurtulma· 
!arına müsaade olunumasını istir
ham eylediklerini istihza makamın
da aöylemişler, daha birçok tahkır 
amiz sözler de ilave etmitlerdir. 
Bu sözleTden çok meyus olan ls
lamlar ıtıcadan çıkıp geri dönmüt
lerdir. 

Bu vahfi milelt acaba hangi 
kavmi necibe mensuptur? Biz on
lı.uın hangi nesHden olduklarım 
heı"irn isbata hazırız. Bizim çinga
ne olmamıza gelince, Türklüğün 
bu derecelere kadar tahkır edilme
sine Abdülhamit sebep olduğu için, 
o herif geberinceye kadar sahre • 
dip sesimizi çıkarmamamız lazım. 
geliyor. Padişahların elinde her 
türlü kuvevt varken bizi bugün tah
kır edenlerin kafalarını kesmiş ol
salardı, simdi bu haller vukubul
mazdı. · 

1 

?erle_r. D~li!<~~lıların ne . kabahat 
ış;ledıklerını ogrenmek üzere ha
pishaneye gidenleri türlü türlü teh
didlerle kovarlar. Delikanlılar jan-
darma dairesinde isticvap edilirler, 
j.ki zabit tarafından ifadeleri alı
nrr. Bir gün sc ua yalın kılıçları 
elde sekiz jandarmanın ortasında 
bu yedi Türk delikanlısı Eskizağ
raya ve oradan lslimiye'ye sevke
diJirler. Gençlerin akıbetleri meç· 
huldür. Kurban bayramı olduğu 
için bizim lslam mektebi menfaa
tine kurban derileri toplanıyordu. 
Bulgarlar, Türklerin askeri depoyu 
basmak için evden eve dolaş;arak 
tahrikat yaptıklarını söyliyeiek bü
tün Bulgarları ayaklandırdılar. Şim 
di bütÜn Türkler b~ bata vererek 
dertle,iyorlar ve: "Halimiz ne ola
cak? bundan yirmi beş sene evvel 
olduğu gibi kadınlarımızı Bulgarla
rın kucaklarında mı göreceğiz?., 
diye hasbihal ediyorlar. 

Biz bu felaketlerden ne zaman 
ve ne suretle kurtulacağız? Abdül
hamidin gebereceğine dair ortaya 
çıkan haberler bize biraz ümit ve
riyor. Şehzade Bürhanettin efen
dinin veliaht olacağı da ititiliyor 
ama, ne yapalım insan ölümü gör
dükten sonra sıtmaya nasıl azı o
lursa, bizim de Bürhanettin efen
diyi Padiş-ab olarak kabul etmemiz 
lazımgeleck. Bu heriften bıktık, u
sandık. Kanunu esasi ilan edilsin 
de kim halife olursa olsun, herhal
de yeni halife lslamlara Abdülha
mit kadar hakaret etmiyecektir.,, 

Kızanlıktan yazdan mektuplar
dan birisinde de deniliyor ki: 

"Size üç tite gülyağı gönderiyo
nız. Şitelerin birisi Ahmet Rıza 
beye, ikincisi doktor Bahattin Şa
kir beye ve üçüncüsü ise Nazım e
fendiye mah•ustur .. Sami Pata za. 
de Sezai beye de ufak bir hediye 
göndermek istiyoruz. Pariste midir, 
Yoksa Mısıra mı gitti? lütfen bunu 
bize bildiriniz. 

Abdülhamidin hastalığına dair 
ortaya çıkan haberlerin neticesi 
gelmiyor. Onun habis vücudundan 
lstaı>bwun temizlenmesi çaresi bu
lunamıyor mu? Oralarda bir fedai 
yok mu gitsin bir bomba ile Abdül
bamidin maş'um hayatına bir hate
me çeksin! Böyle bir hal vukuun
da tebşiratmızı havi telgrafınızı 
bekleriz. 

-Bitmedi-

Bahri müka"emeler kaldı 
TOKIO, 15 (A. A.) - Haber 

alındığına göre, İptidai bahri mü • 
kalematın gelecek teşrin;evvele ka
~ar tecili husunda lngiltere, Ame
rıka ve Japonya arasında itilaf e· 
dilmittir. 

Alman maliye nezaretini 
protesto 

NEW. YORK, 15 (A. A.) -
Morgan Bankası, Alman Maliye 
Nezaretine ağır bir tel yazısı gön
dererek Dawes ve Y oung istikraz. 
lan hakkında alınan kararları sid-
detle protesto etmittir. · 

Leh artistleri Prusyada 
V ARŞOV A, Leh tiyatro artistle

ri Sovyet Rusyada bir turneye çı • 
kacaklardır. 

lngiltere ve 
Fransız projesi 
Almanyanın da iştiraki 

iltimas edildi 
LONDRA, 15 (A. A.) - Bazı 

!ngiliz gazeteleri, lngilterenin Ber
lin Sefiri Sir Eric Philipps'in Al • 
man Hariciye Nazırı M. V on Neu. 
ratlı ile görüftüğü sırada mumai • 
leyhe üç vesika tevdi etmiş olduğu
nu ve bunlardan birincisinin •ark 
misakı projesini, ikincis"nin Fran
sız · Sovyet teminat sistemini ve Ü· 
çüncüsünün de bu teminat sistemi. 
ni ilk Lokamo muahedenamesine 
İntibak etfrmek usulünü izah ve 
ve tetrih etmekte bulunduğunu te
min etmektedirler. 

Resmi mebafil, bu haberi tekzip 
etmektedir. Bu mehafilde lngiliz 
Sefirinin Alman Hükumetine bir 
nota tevdii ile iktifa etmit olduğu 
ve bunda lngilterenin F ranse pro
jesini tasvi' etmekte bulunduğu • 
nun beyan ve lngiliz Hükumetinin 
Alm :myanın da buna iştirakini ar
zu eylemekte olduğunun ilave edil
miş bulunduğu tasrih ed ilmektedir. 

Bu ınehafil şunları da ilave e
diyor: 

Bu tebliğ, Sir John Simon'un A
vam Kamarasında kullanmıt oldu
ğu lisanın ayni eda ile yapılmıştır. 

Şimdiden beyan olunduğuna gö
re M. Yon Neuratlı, Berlinden res
mi bir talimat almadan evvel ken
di ~ahsı namına bazı it" razlarda bu 
lunmuştur. 

Bununla beraber, bu teklife kar
'' gösterilen ilk kabulden lngiliz 
teşebbüsünün neticelerine ait pek 
fazla bedbinane istinbatlarda bulu
nulmamaktadır. 

" Çin, İ§ başında! ,, 
BERLIN, 15 (A. A.) - "Çin, it 

batında., namı altında vücuda ge
tirilmiş olan derneğin kü,at resmi 
yapılmıştır. 

Profesör Lessing, ı930 . ı933 
senelerinde Çinde yapmıf olduğu 
uzun tetkik eeyahati esnasında top 
lamış olduğu koleksiyonları teşhir 
etmiftir. 

İspanyada bombalar 
BARSELON, 15 (A. A.) - Hoa 

pitalet köyünde üç bomba patla, • 
mıştır. Bunlardan biri bir elektrik 
kofrasında infilak ederek maddi 
zararları mucip olmuf, bir mensu
cat fabrikasının penceresine bırakı 
lan diğeri geçen bir yokuyu ağırca 
yaralamıştıı·. Üçüncü bomba yine 
bir mensucat fabrikası sahibinin e· 
vinden içeriye atılmıftır. 

Bu son iki tecavüzün mensucat 
sanayii ustabaşılarının ihtilafile a
lakadar bulunduğu tahmin edilmek 
tedir. 

Şark misakı 
ROMA, 15 (A. A.) - Havas A· 

jansından: Bütün gazeteler Stefa· 
ni Ajansının Şark misakı hakkın
daki tebliği hakkında tefsiratta bu
lunarak ltalyarun Şark misakı fik· 
rine iltihakının ilk Fransız projesi· 
nin Londrada değişmiş olmasın . 
dan ileri geldiğini kaydetmektedir· 
!er. 

Lasaro gazetesi: "bu misak bun· 
dan böyle fevkalade müsalemetper 
ver b'r kıymeti haiz bulunmakta 
ve sulhün muhafazası için birçok 
faydalar arzetmektedir.,, diyor. 

Sovyetler 
Cenevrede 
Diplomatik 

hayli 
müzakereler 

ilerledi 
CENEVRE, 15 (A. A.) - lsviç

re Telgraf Ajansı bildiriyor: Sov
yetler ittihadının M illetler Cemiye
tine girmesi hakkında cereyan eden 
yarıresmi diplomatik müzakereler 
çok ilerlemiştir. Sovyetlerin, Mil
letler Cemiyeti heyeti umumiyesi
nin 10 eylUlde Cenevrede akdede· 
ccği alell.de iÇtimaında cemiyete 
girmesi muhtemeldir. Maamafih 
salahiyettar mahafilde Sovyetlerin 
Milletler Cemiyetine kabul edilme
si için hangi tarihte resmen müra
caat edeceğinden ademi malumat 
beyan edilmektedir. 

Londrada bir hadise 
LONDRA, ıs (A. A.) - Havas 

Ajansından: Üçüncü Reich siyasi 
mahbuslarmın tahliyesini istemek 
için gelen bir heyet"n Alman Sefi
ri tarafından kabul edilmemesi Ü· 

zerine, sefaret önünde dün akşam 
yeniden tezahürat vukubulmuştur. 
Polis tezahüratçıları sopa ile dağıt
mıya mecbur kalmış ve birkaç kişi· 
yi tevkif etmiıttir. 

Meksikada bir ihtilal 
teşebbüsü 

NOGALES, ıs (A. A.) - Mek
sika memurlarr, Marcheline Galle
gos'un t~vikile hazırlanmıt bir ih
tilal hareketi ketfedildiğini ve hu
dutta bulunan Magdalena Sonora· 
ya 250 asker gönderildiğini bildir
mektedirler. Su"kast akim kalmış
tır. 

Sovyet hududuna iltica 
MOSKOVA, 15 (A. A.) -Tat· 

kent' ten bildiriliyor: Cenubi Sinki
ayng' da Meclis bükumeti krtaatile 
Ceneral Muçin müfrezeleri arasın
da 10 temmuzda vukubulan muha
rebeler neticesinde Ceneral Muçin 
üç zabit ve 79 süvari ile birlikte 
lnkistam yakınında Sovyet hudu • 
dunu geçmi,tir. Mülteciler silahla
rından tecrit edilmişlerdir. 

M. Dolffüss'un İtalya 
seyahati 

VENEDIK, 15 (A. A.) - Avus
turya Batvekil muavini Prens St'lr· 
hemberg tayyare ile buraya gelmiş 
tir. Bu z'.yaretin M. Dollfuss'un ya
kında Riccion'aye yapacağı seya
hatle alak>adar olduğu bildirilmek
tedir. 

Amerikan gemileri 
Napolide 

NAPOLI, 15 (A. A.) - Arkan
ses ve Y oming ismindeki Amerika 
mektep gemileri buraya gelmişler 
ve mutat merasimle kartı!anmışlar 
dır. · 

Litvanyalı tayyareciler 
Kiyefte 

MOSKOVA, 15 (A. A.) - Bir 
hava seferine çıkmıf olan Litvan • 
yalı tarki tayareciler dün Kiefe gel 
mişler askeri ve mülki memurlar 
tarafında nkartılanmışlardır. 

M. Barthou Bayonne'da 
PARIS, ıs (A. A.) - M. Bar

thou, beynelm'lel fenliklere riyaset 
etmek üzere, dün ak,am Bayonne'a 
hareekt ebniftir. 

Dün müdafaaların okunuşu dört saat 
sürdü. Metr Salemio tahriri ifadesi 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Metr Salem ve Leon Faraci Elendi· 

!erin muhakemelerine vekilkri hazır olduğu halde birinci asliye ceza 
mahkemesinde bu sabah devam devam edilmistir. 

Maznunlardan Leon Faraci El endi samiin ·arasında görülüyordıı. 
Maznun vekilleri müdafaanameler ini okumıya başlamadan euvel Metr 
Salem'in vekillerinden avukat Galip ismet Bey Metr Salem Efendinin 
Muhakemesi esnasında söyledikler ini tahriri o:arak bir istidaya rapten 
hakime tevdi etmiş, Müdde :urnum i Fuat Bey ise zabıtlar muvacehe· 
sinde tahriri ifadenin bir kıymeti olmaması liizımgeldiğini ileri sür • 
müstür. 

·Hakim tahriri ifadenin ohunm asını istemiş, ifade okunmuştur. 
Metr Salem bu tahriri ifadesinde Rüştü Beye rüşvet teklif etmediğini 
ve iddianın hakikate mugayir olduğunu söylüyordu. Bundan başka brı 
ifadelerde Rüştü Beyin kendisini namuslu çıkarmak için ker.disini le
kelemiye teşebbüs ettiğini tasrih ediliyordu. 

Bundan sonra Sadettin Ferit, Galip ismet, ve Hlimit Şevket Bey
ler sıra ile müdalaanameler;ni oku ılular. 

Müdalaanamelerin okunuşu dört saat sürdü. Muhakeme öğledetı 
sonra da devam etti. Her üç maznun vekı.".i isnat olunan suclar sabit 
olmadığından müekkillerinin bera etlerini istediler. 

Mahkeme kararını yarın saat 15 le verecektir. 

Evkaf Müdürlüklerinde değişiklik 
ANKARA, 15 (Milliyet) - Mardin Eukal Müdürlüğüne Urla 

Müdürü Hilmi, Urla'ya Diyarbekir Müdürü Tahsin, Diyarbekire An· 
kara Müdürü Ferit, Ankara Müdü rlüğümı Adana Müdürü Hulii.si, A • 
danaya Manisa Müdürü Mithat, M anisaya MahlUliit Müdürü Rahmi 
Beyler tayin edilmişlerdir. 

Bir çocuk a?aba altında öldü 
IZMIR, 15 (Milliyet) - Kavaklıdere köyünden arabacı Bahri 

Fevzi Ptlftl bulvanndan geçerken 4 y<Jfında Şerif isminde bir çocuğu 
ezerek öldürmüftür. 

Çocuk klıtili idam ediliyor 
IZMIR, 15 (Milliyet) - Çine' de 10 yaşında bir çocuğu katleden • 

Mehmet oğlu Mustalanın idamı hakkındaki illim bugiin gelmiştir. 
Mustafa yarın idam edilmek üzere bura hapishanesinden bugiin Ay • 

dına sevkedilmiştir. 

Bir mecmuanın memleke:. 
timize girmesi menedildi 

ANKARA, 15 (Telefonla) - Tür
~aleyhinde neşriyatından dolayı "Je 

Partoul\,, mecınuaımın memleke • 
tinıize ithali ve mevcutların toplatıl· 
ması heyeti vekilece lmrarlaşıruştır. 

lzmirde elektrik ücreti 
IZMIR, 15 (M;lliyet) - Tarife ko

misyonu elektrik kilovat ücretini yir
mi kuruş 30 paradan 19 kuruşa indir. 
mittir. 

Romanyadaki Demir 
muhafızlar 

BüKREŞ, ıs (Milliyet) - Da· 
hiliye Mtıstefarı M. Y amandi, Yat' 
ta toplanan siyasi bir içtimada Ro
manyanın dahili vaziyetinden bah
setm' ştir. Müsteşar mıtkunda De
mir muhafız te~ilatma da temas e
dip. feshedildiği halde bu teşkila
tın gizli ve gayrikanu"i ~ekilde fa. 
aliyetine devam ettiğini söylemit
tir. 

Yunan intihap layihası 
ATINA, 15 (Milliyet) - Ayan 

Meclisinde dün intihap layihası 
müzakere ve İntaç edildi. Başve • 
kil hükfunetin noktai nazarını 
söyledi. Bundan sonra reye geçildi 
ve neticede nisbi intihap usulü ka 
.bul olundu. Te,kilatı esasiye ka
numına göre iki ay [onra 14 eylul 
de tekrar Mebusan meclisinde mev 
kii müzakereye konacaktrr. 

Müthiş 
Bir rekor 
İki tayyareci Perudıin S~ 

beryaya uçacaklar 
NEW . YORK, 15 (A. A.) -

Tayyareci Carol ve Pelletier DoiıY 
halen Codos ve Rossi'de olan me • 
safe rekorunu kırmak üzere San • 
tainez tayyaresile Perou'ya hareket 
etmittir. Tasavvurları limandan 
kalkarak Ande'ları, Atlas denizini 
geçmek ve Paris üzerinden benzin· 
!eri bitindye kadar Siberya'ya doğ 
ru uçmaktır. Garp istikametinde 
uçmağa teş-ehbüa ettikleri takdird<' 
de Avustralyaya doğru Okyanot 
denizinden geçeceklerdir. 

Küçük sanatlar ve bir 
Y onan gazetesi 

ATINA, ıs (Milliyet) - Hü • 
kümet gazetesi olan Estiya yazdı· 
ğı bir bi1f111akalede Türkiyedeki 
küçük sanatlar kanununun tatbikı 
nı mevzuu bahsetmekte, bu meyaJl 
da i~lerini te:.kedip Yunanistarıa. 
dönecek olan Yunan tabiiyetinde
ki küçük esnafın vaziyetlerini tet
kik etmektedir. 

Japonların da çingane olmaları
nın sebebi, Rusların kafasını ezme
ğe muvaffak olmalarından ileri 
geliyor. Bulgarlar, hamileri olan 
Rusya çarlığının Japonlar tarafın
dan mağ!Up edilmesini bir türlü 
hazmedemedikleri için Japonları 
da Çingane yapmağa kalkışıyor
lar. Halbuki asıl adi olanlar kendi
leridir. Bulgar ismi, eski Roma 
İmparatorluğu devrinde Bulgarla
rın "vulgares., tesmiye edilmelerin
den doğmuştur. Latincede 'vulga· 
res., bugünkü Fransız lisanında 
'vulgaire., manasına gelir ki türk
çesi "adi., demektioı. Bulgarlar 
bize çingane demeden evvel ken
di isimlerin;'l manasını tahlile uğ
raşsalar hangi tarafın adi millet 
olduğu daha çabuk meydana çı· 
kar . ., 

L~_E_c_N_E_B_ı_· _M __ __;;u __ A__;;;T_,:ı~N_D_A_-=o-=x:::..:u-:o~u-:K~L:...A..:::.._R,_ı_M_ı_z_) 
Yunanistanda farma• j ları gösterirken ölümle oynayan en ı kadar nakti cezaya ve altı aya kadar ı 

Gazetenin fikrince bu hıidi:Je 
yeniden Y unanistanı alt üst ede • 
cekmit. Bu sebeple Türk. Yunan 
dostluğu mevzuu bahsedilerek Yu· 
nan teb:rasının mümkün mertebe 
işlerini bırakmamaları için Türk 
hükumetinin müzahecGt gösterece· 
ği ümit edilmektedir. 

"Bayramın ikinci gecesi yedi 
Türk delikanlısı, birkaç seneden
beri askeri depo haline konulan 
Kızanlığın "ağillar" camii cinuın 
<laki yoldan geçtip evlerine g;der· 
ler. Yarım saat sonra yirmi yaşların 
da kadar bir çingıine çocuğu da 
kendi evine giderken dopoyu bek
liyen nöbetçi asker çocuğun üzeri
ne iki el silah atar ve çocuğu kolun
dan yaralar. Derhal hadise mahalli 
ne Bulgar jandarmaları yet' şirler 
ve meseleyi nöbetçi askerden tah
kık ederler. Asker: ''Şimdi Türkler 
depoyu basmak için iizerime hü. 
cum ettiler, ben de ateş açmağa 
mecbur oldum!., cevabını verir. 

Bunu üzerine biraz evevl oradan 
geçmiş olan yedi Türk delikanlı· 
sını evlerinden alırlar. hapse tı
karlar ve her türlü ihtilattan mene· 

mahir piplot/ar nazarı dikkati celbet· hapis ceujJina mahküm olacaktır. 
Sonluk meselesi mi§tir. Te§hir edilen tayyareler 40 rnuh işsizliğin önünü almak için nafia if • 

telif tipte Ve 250,000 lngiliz liraln kıy feri projesi mebuslar meclisinin mali-Geçen teşrinievvelde meclisi ruha .. 
ni tarafından farmasonluk hakkında 
Verilen ve bütün kliselere tebliğ edi • 
len ~'!rar hakkında /skenderiye pat· 
nkl~gınden gönderilen bir mektubun 
ı~erıde aktedilecek olan ruhani mec • 
lıss tarafından tetkiki derpiş olunmuş 
tur. Apoyemati diyor ki: (Revişi hale 
n'!zaran far.masonluğun hıristiyan di 
nıne mugayı.r olup olmadığı ve bu ce .. 
miyete ruhaniler ile ruhani ifierile mü 
teueggil olan cismani azalann kayıt· 
larrnın hıri&tiyanlıkça bir mani tetkil 
edip etmediği meselesi görüşülecek • 
tir. Atinadaki Darülfünun ilahiyat 
mektebi müderrisleri farma'lf:onluğun 
lehinde ue ruhanilerse aleyhinde be • 
yanı mütalea eylemişlerdir. Hatta bu 
karar patrikl•<ıneye tebliğ edilmekle 
beraber bu htoS!l.sta mütaleaları alın .. 
m_ah Üzere Hristopolia ve Teodopi.lia 
Sınat azalarına ela havale eclilm~tir. 

( Apoyevmatini) 

Satılık fngiliz hava 
filoları 

.lngilterecle dün altmış ecnebi mil
Ietm a.ikeri tie sivil mümessilleri hu .. 
zurunda en büyük mağazcuınrn vitrin 
lerini açmı~!ır. Bu mağaza Hcndon tay 
. vare meydanufı .... T i!Şhir edilen mallar 
lngiliz. hava ulineleri sanayiinin en 
son modelleridir. Sa.tıcılar saldık mal 

metindedir. Beygir kuuoetlerinin mec ye komitesi tarafından tetkik edilmiş-
muu 18 bindir. Bu meşher lngiliz tay tir. Mesai nazırı M. Marquis projenin 
yare fabrikatörleri cemiyeti taralm • tatbik tarzını izah ederek bunlann 
elan açılmıştır. Mahir pilotlar, mey • devre nihayetinden euvel meclis ue a· 
dandaki mü~terilere mallarını beğen- yanın tasdikından geçmesi hususun .. 
clirmek için bindikleri tayyareler ile ela ısrar etmitşir. M. Germain • Mar-
en zor akrobasileri yapm1flardır. Şim tin projenin mali cihetini izah eder .. 
diye kadar lliicude getirilen hiç bir ken bazı ehemmiyefısiz tadilat tavsi • 
meşher bu kadar muuaffakıyetli ol • ye/erinde bulunmuş ve senevi 180 mil 
mamışhr. Tayyareler clah ayere in • yon franklık bütçe yardımına muuafa. 
meden birkaç yüz bin liralık kbntrat• kat etmitşir. M. Flandin bu Faaliyet· 
lar görüşülüyordu. Fabrikaalrdan bi. ten ne dereceye kadar sentere bek • 
ri bir ecnebi müşteriden yanm milyon lediğini ue muhtelif sanayie krcli ayır 
fngiliz liralık bir sipari.1 vaadi alrnıı· mak sistmini izah etmiştir. (Times) 

tır. (Daily Express) Almanya. hadiseleri 
Fransa'da mali ıslahat (Jurnal des Debats) gazetesi 

f • ti ı ·· (Sunclay Relree) gazetesinin §ayanı 
ıa arı uzumsuz yere dikkat istihbaratını kaydetmektedir. 

Yükseltenler şiddetle Buncı nazaran az zaman evuel Bı-ü. 
ningın Londraya ve Virth'in Mo.skoııa 

tecziye edilecek ya seyahatleri jeneral Schleicher'in 
.sağ ve sol cenalıa mensup gayri mem· 
nan ana.~nnn yarJırnlarile bir darbei 
hükümet yapmak istediği ve haclisa • 
tın cereyanından Reiclısvehr'in muvaf 
fakıyet kazandığı nasyonal sosyalist 
milialerinin parçalanması şimdiye ka
dar hakim olan rejimin bir zaalı ele
mek olduğu, ordu ue eski Prusya ru
hunun Hitlcre kendi gayelerine h.; • 
dim olduğu müddetçe tahammül ede. 
cekleri, alı.,alin bu in.lıişaFıncla Al • 
manyanın .,uıh ve miisul!!met polıti -

Ayan maliye komitesi mali ıslahat 
projesinde M. Marcel Regnier'in ra .. 
porunu tat6ike karar vermiştir. Bu 
rapor bugünkü sistemin bozukluktan 
111 te.!rih ediyor ve daha cezri ha1·eket 
le iyi neticeler alınacağını gösteriyor. 
Ayôn homitası bu ra,oora ilaveler yap 
mağı lüzumsua gÖrmÜ§tÜr. Yalnız şu 
fıkrayı koymuştur: Fiatl:u ı hak.ız ola 
rak yükultmeğe sebep olan her hangi 
bir fahıs beş yüz franktan bin franga 

kası lıazırtığına isltfmam etmek is,::e
yenlerin şidcletlı- ınhisarı hayale uıfru 
J"acakları ue bunun i~:ın şiındi:;e k-:ıdcı1 
olduğundan clahc. fazla l>ir diiıkat '"' 
teyakkı z lôzım ~eldiğı a'l.laşılı~.:!"r. 
(Tenıps) gazetesi komplo, acaba sa{: 
ve sol ccna.1, ı~ıüfritlerinin mu~tercl.ı 
bir hareketi mi·l;r? Suaii1ı; 60r luk • 
tan sonra (uz.un müddet miı.terecttlit 
l1ir ııa::iyette l.taldıktan sonra Hitiftı' -
in kendine mn'-su-" bir oyun oynan:uk 
istediğini 11ıuha" azakcirlara k<ırşı ha .. 
rekete geçmeife karar ııerdiğini) c..•c 
her iki tara! la (fakat bu yol nereye 
gidiyor), sualini açmıf ve bunun ya • 
nnın bir sırrı olarak kalacağını, si -
yar.i fırkalar ortadan kalclırmanrn 
hakikatte dahili muharebeyi tea/ıil et 
tiğini kaydetmiştir. Bundan sonra 
Temps gazetesi parlamenter idareli 
Jeuletlel'in faidelcrine işaret ettikten· 
ten sonra şu mütaleada bulunUJ•or: 
( 30 haziranda vaki olan hadiseler ne 
ne muhcbil bir ihtilal, ne bir clarbei 
hükumf!t ue nf! ele rejime kar§ı vaki 
bir hareketin bastrılrnası değil, tarih
te paralleli bulunmayan ve netayici 
hakkoncla bir şey 8Öylemek çok mü~ • 
kül olan bir ihtilcirtır. Bir komplo:ı ım 
kuvveden fiile cık~rılmasına manı ol
mak bahanesile- bafvel<il Hitler emsal 
siz bir enerji ve şiclcletle S. A. hücum 
kıtaatının en kudretli §eilerini nıah • 
vetti. O şefler ki il itler rejiminin şim 
diye kadar ba1l:ca erkanı sayılı:;or • 
larclı. Hitlcrin son hareketlerde gös • 
tercliği cesaret şayanı dikkat olma/< • 
la~eraber temsil ettiği mii:i. hareketin 

Yunan Hariciye 
nezaretinde 

ATINA, 15 (Milliyet)- Harbi 
ye nezaretinde JI1ülıim değişildik· 
ler yapılacaktır. Harbiye nezare • 
tinde müstesarlık ihdas edilecek 
ve bu maka~a Kondilis ta:•aftar· 
!arından M. Rodopulos getirilecelc 
tir. 

Muş Valisi Siirtte 
SiiRT, ıs (A.A.) - Siirt ile 

Bitlis sarasında yeni yapılmakta o 
lan yol hakkında görü~mek üzere 
Muf valisi Mithat Bey Siirde gel ' 
mittir. 

Almanyada yeni bir nişO 
BERLIN, ı5 (A. A.) - Reisi• 

cümhur, hükı1metin teklifi üzerin'J 
"Şeref Salibi., nifanını Thdas etJJlİf 
tir. Bu nişan Umumi harpte hiz • 
met eden bütün Almanlarla, harP" 
te ölenlerin dullarına ve aileler:ne 
verilecektir. Cephe muharipleri tıJ• 
libi üzerinde kabartma iki kılıç bıJ' 
lunmaktadır. .. ........................................................ .. 
mahiyetine. urız olan fÜpheleri ;,.ali 
etmeğe muualia kolaınadığı a~il<cir ). 
dır. (Neme Züricher Zeitunl • 



Otel ve otelci 
Yalovadan 

d Dün miiteleklrir hanımlanmız-
an mealektOfUıtız El. Su. hanı
mı görcliim. O ela benim gibi Y alo
vanın aakin ve usluluk öğiiclii ve
r~ (tabiat) ııtclan istifadeye gel
~tı. Bütiin hanımlar gibi hatta 

utelekkir bir hamm olm .. .. 
elen befL• b' ası yuzun 

.. .. m ıraz ela faz.la "titiz gö-
runuyorclu. bana: " 

- Siz Yalova hakkında propa. 
fanda rapıyoraunuz. .... eledi. Ben 

unu bır azar &andım. ç·· kii b 
kıYmetli mes:.ek hemfireı::~n e~ 
fe~ meı;zularcla bile göze ar 
mufteki- hiç cl~·ı Ç ~n 
k" bi -.. ı se - ııeTz.ems 
L ~r r ~ehre ilaJeai vardır M v,. 
oarekefun.i t · . · eger 

• CUVıp eclıyormuf ve: 
f.,;~~clen ba1ka Yazan olmadı 
,,. ıyor~ d' 'l" . • 
KerıJ• . • ıye • ave etti. 

_,__ uıne de söyledim~ gı·b· 
!~O Ve -L! o-•• l a• 
Yat ..... - f"'Rlnrneclen söylerim ki• -.,.. propa and • 
ket ve ...,11 .g: cuını bir memle
L· el' ..... eı 'fi telakki -"ti'm ç·· ...., ımi.zJ ki b e< • un-
1'ln niabetj ~e .u cevheri tamyanla
olcluiuna kıart; nız.ıc1~ . . damla kadar 
gazeteci kod egılım. En yakın 
Yalova ı. czrkk <11larım içinde bile 

, "" ıncla: 
-Acaba >'e • • diye Jii .. ~ l!lr mı, yenmez mi? 

fUneneı-er var 
Onun içi yal · 

dasını Yani Türk ovanın propagan
kın en g·· l Ym'clunun ve f'"· 
ve "<1'111 uze 

1
su fehri olmaya layık 

ııı- "- zet 0 an bir yerinin dasita-... .TYPntak ' ' 
le c1·· ıstıyorum. Bu hareket ort romati 
clinmesj . . zmalının ırızılarının 
illiyet b"i• iki karaciğer hastcUmın 
olursam" masına fırsat haz.ırlamıs 
dan fazı ne mutlu! Bizden ele bu,;. 

Do a ne beklersiniz.? 

hay/; 1111<ık lırııcmnı bulduğum bir 
rinde k VruPQ fehir~erinin otelle-

"
.. aldım Türl .. t•• ı·· "'- ·· ·· um : ' U Ur Usunu gor-

Marsil • 
otelde Y"'J,a bir gece kaldığım bir 
Bir tanYaJa t.a b.ir tek yashk vardı. 
E:rteai ~ ~.";: istedim, getirdiler. 
tiJn il" nıı eaap görürken SQ san-

. cıve Yastık l'ar<aı aldılardı. 
V .,.., deki -"--

da altı !".~de bir gün t1alra-
le •İircl';ü rıvur lırlam'f bir i#kem
"k,qıkıar~r, 0hırclum. Yemekten 
ılı c·· l>Clnlalonummı krçr yırhl 

• OBterJ'inı: Ôrcliiriinüz.. 
-ır ıli;e vr fe! değil. ördürüriiz! tle-

•on:·h e guya ördürdüler. Halta 
aı il" esabına b.., frank örgii para-

aııe etmi,tiler. 

ı,J~fOvada bir otelde kaltlrm 
tQ.rı ırru;/ günün atesi günii sokak. le.;:: et e_ttjğ;nı Ulman koıtiim
ıtıad elen br11nıin pantalonumı bula-

ım. Otel iti · b evelce aruı u pantalonan 
Fakat ~~?C"cl'iyetini kabul etmedi. 

part;(18,ta:znün ettirdi:. 
ı_. e bir o.telci b" .. b• _. 
vıre od e ır gun ırcıen-

"atl-.~J flkhm. Garsonım krııd -q,. an bi .. bo 
ıiıncı Jqhit oldı Ynrına bağla
'A um. 
l "1ster<1<ııttd b. 

fi <rnıcU, • , a •r otelci bizi kar- 1 
• • ıçrn it 

mlfti. 8 11 ıılaı,. "Os;ııona kadar gel-
laıi bir bıırıık ~atin bedeli o
lıcılta •onıı h lilorini (12 kuf"Uf) 
.Şunıı ela ~;;"ına ilave etmişti. 
~":alt. o v:~t ~Yer!?l ~ bir kafile 
•ıqrtada 1500 1 ~nclıguruz bu otele 
Y?rduk. Daha~~ ~°'!_ar para veri
Jlı llzatcıcak Ufllnursem bu liste-
8ıırıa bir tan '"<ıfz~e bulabilirim. 
cei'm: eaııı. daha ilave ed•-

y alova ot il . 
ııat'la ko I , e erınJe bir Avrupa 
ltıek hah:ız.~"k'CRını aranaak ve iste
ola11 bıı .. ı olur. Daha pek genr 
lıcQJara ;.~easese, üç dört aırırlık •· 
FaJı.ıt b' ort •enede yaklaşamaz 
d~ı.· b ır fey var ki. b .. t . .' el.. .. 
lı..,.. u re,it .! u un unya. 
atıcı haset h' . mueseaelere gıpta 

ıtı .. ıssı verm l'd · lleıeae müJ .. l . e ı ır: Başta 
tellerde ba ur: e,.. olduğu halele o-
cle huıO:.a b~r?larJa, ••hhi ,.,beler
~ Meta müb'::f.-~ra~a çalışanlarda 
ır terbiye var."[~ ereceaincle _ 

göze çarPm.aın'a,. •r ~.ez.aket var ki, 
Ya/ovada kalan 'b':;'~n değil .• 

0 racla bir,.,.k e'--''- '.. T urk belki 
ı. • .-- .... ,,. goreba· 
uır fey dalıa görebilir ki •r, 1ôkin 
lıep birlikten sevinmeliyi;: onunla 

Otelcilik, hele htatal011ı h · 
etmek o l • '-''kl . ızmet ıtı .. 1 ' n arın titı;;uı erıne tahanı. 
b ·" eylemek dünyanın en rakik 
r~,-;:natidir. l,ıe bu 6anati anlamı, 
b;, ço~klan vardır. Sanılır ki. 
lı ol~smıaJJeviet mü~eseaine baj. 
... or a Rırt<aıye koL 
··•eıtıu ·h · . mıau .,,1 r zı nıyetı ve kalem el ' 

""eti .. ··1 k ı N o ası }' cıi goru ece ... e miinaaeb t ı 
ı.ıkj ova .en genİf ticare_t ve otelcil~k 
l"fıı rl~rıne malık teclbırli adamla. 
b; e/ırıJedir. Sade bu, ora.ı irin 

ı· talih te,kil edebilir. 
FELEK 

~!i;"culanmızdan Rilat 81.ye: 
Soy bahunuzu biraz geç aldım. 
b11 b:tıı hakkındaki suallerinize 
bit se dair yakmda yazacağım 
l'\uı-ı 11'.ı~alede cevap vermek istiyo-

. aypılar-ım efendim. F. 

. ~· 
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HABERLERi 
EKONOMi 

iç ticaret işlerini 
Tetkik 

Umum müdür tetkikat için 
şehrimize geldi 

Yeni iç ticaret umumi müdürü 
lsmail Hakin Bey yeni vazifesi et 
rafında tetkikler yapmak üzere 
tefırimize gelmiftir. lımail Hakkı 
Bey fdırimizde Türkiye iç ticare- . 
tini alakadar eden işler üzerinde 
tetkikat yapacaktır. lsmail Hakkı 

Bey bugünden itibaren ,dırimiz -
de bulunduğu müddetçe iktısadi 
mahafilde temular yapacak '9e 

borsa.lan, Ticaret odasını ziyanet 
edecektir. Aldığımız malUnıata gö 
re lsmail Hakkı Bey yeni vazifesi 
etrafında esaslı etüt yapabilmek 
iiçn stanıbul mmtakasmdan sonra 
diğer iktısadi mmtakalan dolaşa
cak ve tetkiklerine devam edecek 
tir. 

lktısat ve ticaret mektebi 
mUdQrlUğU 

Limanlar umum müdürlüğün -
den yüksek lktısat ve Ticaret mek 
tehi müdürlüğüne tayin edilen Ni 
hat Bey gelecek hafta yeni vazife
sine ha,layacaktır. 

Borsada idare heyeti intihabı 
Ticaret borsası idaııe heyeti • 

nin müddeti bu ay nihayetinde bit 
mektedir. Borsanın yeni idare he
yeti İntihabının yapılması için se
çilen intihap heyeti bugün Ticaret 
Odasında toplanacak ve intihaba 
İftiralı: edebileceklerin iaimlerile 
intihap gününü tesbit ed~ektir. 

Kabil serg'si 
Gelen malumata göre Efganlı

larm Kabilde açacakları beynelmi 
le) eergiye 1'.lmanya, Sovyet Rus -
ya ve Çekoslovakya ittirake ka • 
ni'r vermi9tir. Memleketimizin bu 
xrgiye iftiraki mulitemeJ görül • 
memektedir. 

lzmir sergisine istirak edecek 
olanlar 

Bugün Ticaret odan:nda İzmir 
.ergisine ittirak edecek olan Tica 
ret ve san~ erbabı bir toplantı 
yapacaklardır. Bu toplantıda Is -
tanbuldan sergiye gidit için bir 
program hazırlanacaktır. 

lzmirde ticari tetkikattan 
dönüş 

Jzmire yaptıkları tetkik seya
hatinden avdet eden Moslı:ova kon 

Avni Bey 

seyyemiz Müm
taz ve Prağ kon
seyyemiz Avni B. 
ler dün ofiste 
kendi vazifeleri
ni alakadar eden 
memleketlere it -
halat ve ihracat 
yapan tacirlerle 
göriitınütlerdir . 
Bu göıü...-elere 
bugün de devam 
edilecektir. Av -
ni Bey dün ayni 

zamanda Ticaret odası ve inhisar
lar umum müdürlüklerile de te -
maslar yapınıftır. 

1 BORSA 1 
(lı Bankaaınan alınan ctvelir 

14 Temmuz 934 
AKŞAM FiYATLARI 

iSTiKRAZLAR ı TAHViLAT 
latikraz.ı dabiJi 93 Rıhbm 17,75 

1933 Er.ani 93.50 Müme•sil ır.. 
Oaitürk 28..60 pon•uz 48,30 

• il 27,65 • il 47,35 
.. 111 27,65 n uı 50 

ESHAM 
lı Banlcası Nama 9 Reji IC1tpe•• 
K " Hamiline 9 •mı: 2.SO 
,, ., Müesıiı 98 Telefon 10.50 
T Terlı:oı 19 4C ürlciye Cü .. bG.· ' 
Ji7et Bankaıı 56 Çiınento 11,15 
T lttiat dey. 14,00 
Arun•ay 35 Ş..rk dey. 1,-

n.adolu Hiaıe 27,25 Balya ı,ss ' 
Şi.r, Hayriye 15 Şark m.ecza 3,20 

ÇEK FiYATLARI 
Lon.dr, 
f'ariı 
Nüyork 
Mili.no 
Cennre 
Ati•a 
Brülır:ael 
Arnaterdaın 
So~a 

634 i Prai ı~ ...... , Belvat 
79,5!! MadPit 

926075 Beril. 

2,43 .96 ı Zloti 
82,39,25 Penao 

3,40,75 Bükreı 
1,17,40 MoıkoYa 

66,13,56 Viyana 

N U K U T (Satq) 

20 • Fraat.nı. 
1 Dolar 
1 Şile A•. 

21 Kur. C.lc. 
20 Le .. a 

1 laterlin 
20 Lir~t 
20 F .a.ı.a.. 
20 Drahmi 

1 Florin 

160 
ll7 
22 

106 
23 

6,35 
214 
115 

24 
83 

2G r. '•"'""• 1 f'eır.eta 
1 Mark 
1 7..eluli 

20 L•r 
20 Di1.ar 

l (•Y'DG .. İç 
AEtın 

l Mecidi7e 
1$3111knot 

19,11,12 
3,41 
5,82 

2,07,42 
4,20,10 
4,05,50 

79,20,50 
10,74,SO 
4,30,50 

Kur. 

808 
18 
49 

20,50 
19 
53 

9,25 
35 ı.2 
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Avcılar Birlik yapıyorlar 
Dün Halkevinde toplandılar, eski 

cemiyet yeni Birliğe kalbedildi 
Dün , tehrimizde bulunan avcılar 

Halloevinde bir toplanb yapmıılardır. 
Bu toplantı da eski Avcılar Cemiye

tinin ihyası ve yeni bİl' birlik kurul -
maaı mevzuları üzerinde görüıülmüş • 
tür. 

Riyasete eski avcılardan Cevdet B. 
seçildikten sonra eski cemiyetle ait 
hesapların tetkiki ileri sürülmüştür. 

Fakat, bu teklif ortaya gürültülü 
bir vaziyet çıkanruıtır. Bir kısım av
cılar bu toplanbnın yeni bir birlik ve 
avcılar federuyonu lrunılması için 
yapddığıııı, eski besapların tetkikine 
lüzum olmadığı gibi bu cemiyetin ye
niden ihyasının da mevzuu bahsola -
mıyaaağını il!!l"İ sürmüşlerdir. 

Bunun üzerine münaka§'l başlamı,, 
bir kısım azalar avcılar cemiyetinin bir 
müddettenberi faaliyetten kaldığını, yok 
sa ortada bir infisah vaziyeti mevcut 
olmadığını iddia etmiılerdir. Bu arada 
doktor Kenan Bey: 

"- O halde içtimaa zabıtanın mü ... 

clahalesi icap eder. Biz buraya, yeni 
cemiyet te§kili için değil, eskisini ih
Y" için toplandık.,. 

Demiştir. Eski 11Vcılardan Şekip B. 
de, Bu anlaşamamazlığın izalesi Jazun 
geldiğini öne sürerek şunları aöylemiş· 
tir. 

"- Ben ne yeni, ne de eski te-
ıekkiıle men•up değild:m. Bununla 
beraber otuz s~nelik avcıyın,. 

Eski teıekküle ait hesaplar mevcut 
olduğuna göre, bunların temizle~esi 
icap eder. Ne yapalım, ortada bır ce
naze v; r. Bunu ka1dırmumr7. l~.i:ım. Bi· 
naenal~yh senlik benlik iddıasına dıiş
meden bunu hallebneliyiz.,, 

Bir hayli süren münakaşalardan 
sonra mevcut teşekkülün idamesi ka
rarlaşllınlmış, yapılan intihapta Kenan, 
Atıf Halil Cevdet Mahmut ve Şakir 
Beyİer yeni idare heyetine eeçilmişler
dir. 

Avcılar Cemiyeti det-hal faaliyete 
geçecektir. 

Akademi sergisi açıldı 
Güzel san'atJar yolunda talebelerin bir 

senelik mesaisi ümit vericidir 
Güzıel San'atlar Akademisinde se

nelik talebe sergisi dün, açılmışhr. Ser
gide N&İm, mimari, heykel, t=yini 
sanatlar, Şark sııllan, Fresk, afit ıube
letinin mesaileri tefhir emlınektedir. 

Resim ıubesinde Çallr İbrahim, 
Nmmk lsmıııil, F eyhamaıı, Hikmet B . 
!erin atlilyelerinde çalıpn efendilere 
llİt birer ki>§e aynlmıı, bn köşelerde 
Çallı İbrahim Beyin talebelerinden Ya
kup Beyin bir portresi, Eset Beyin 
Ulu camii, İlhami Beyin krokileri1 Nev
zat Hanımın portresi, Namık umail 
Beyin atelyesinden Hakkı Beyin por. 
tresi, Halit Beyin pizajlan, Hulusi Be
yin natürmortu, Feyhaman Beyin ta
lebelerinden Saadet hanunın lıir aka
demisi ve natönnortu , Muazzez hanı
mın natormortu, Hikmet Beyin talebe
lerinin Füzen akademiJ..ri bilhaaaa ser
ginin belli ba§lı reaim itlerini li>tkil 
etmektedir; 

T czyini kısmında Nimet ve Semi -
ha Hanmılar, yapmış olduldan tezhip 
iılerinde muvaffakıyet göstermişle.. -
dir. 

Heykel kısmında Hüseyin Bey, Rez 
zan Hanım, Mehmet Bey bu şubenin 
en muvaffak etıerlerini vücuda getir • 
mişlerdir. 

Freak kısmında Yakup Beyin iki 
güzel portresi nazara ç;u·pmaktadıır. 
Bu tube akademinin en yeni bir şube
sidir. 

Geçen sene teesoüs etmiş olan ve 
Nüzhet Ayetullah Beyin muallimHk 
yapbg. bu kısımda vücuda getiri!en 
eserler eski duvar tezyinatını ihya e -
den bir t'arzr tersimi canlandırm."lk 
gayesini istihdaf etmektedir. 

Beton üzerine yaş sıva ile hazırlan· 
mış kalıplara işlenmiş sulu boyalar -
la yapılan bu freksler uzun seneler 
renklerini kaybetnredikleri gibi her 
hangi bir arıza ile de ~ulmamakta • 
dırlar. Hatta bu resimler üzerine bir 
badana yapılsa dahi, tekrar altın • 
dan bu freksleri çıkarmak mümkün 
olmaktadır. 

Afiı kısmında da Mitat Beyin tale
beleri güzel eserler vücuda getinniş
lerdir. 

Mimari kısm11M gelince: Miınar ta -
!ebenin imtihan konkor neticeleri he· 
nüz a)mmamııtlır. Bugün son defa 

olarak mümeyyizler huzurunda icra 
lolınacak olan bir tetkik neticesinde, 
kazanan efendilerin isimleri ilin olu -
Dacaktır. 

Akademi talebe.;ıı.i meaıilerinde gös
terdikleri ciddiyetten dolayı: tmrik e
deriz. 

Akademinin d >loma 
konkuru 

Güzel San'atlar Akademisi resim 
kısmı 933 - 934 seneai diploma konkuru-

dün neticelenmiı 
·ıe bu konkurda 
mevzu olarak -
rilen "Cephane ta
şıyan köylü kadın
lann istirahatin i
simli kompozisyo -
~unda Çallı ibra • 
:ıim Beyin talebe • 
!erinden Mehmet 
Esat• Bey birincili • 
~ kazanıruşbr. CÜ
.el San'atlar Aka· 
1~miande yapılan 
diploma konkurla

..ılüsabakayı kaza nnı kazananlar ay· 
nan Esat Bey ni zamanda hüku-

met hesabına Av
rupaya tahsile gönderilmektedir. 

Beş senede kırk eser 
Harf inkılabındanberi, yani beş yıl 

içinde bugün kırkıncı e-1ni neşre • 
den lskender Fahrettin Beyin bütün 
bu eserleri için bir sergi tertip edilmiş
tir. "Akşam,, gazetesi kitap kısmında 
velUt muharririn eserleri için bir köte 
aynlmı§br. 

Üniversiteliler neş'eli bir 
gün geçirdiler 

Talebe Birliğinin deniz gezinti,,; 
dün yapılmıı ve çok eğlenceli olmuı -
tur. Şirke<.Ç Hayriyenin 66 numaralı 
vapurile aabahleyin Köprüden hareket 
edilmiş, Büyükada, Beykoz ve Kavak
lara kadar gidilmiştir. 

Beykozda birçok spor oyunlan ve 
eğlenceler yapıJmııhr. Gençler çok i;yi 
bir gün geçinniflerdir. 

Milli Tiirk Talebe Birliği dün bir ti eniz tenezzühü tertip etti. Reamimi:z 
talebeden bir .ıuuou vapurda l!Öateriyor .. 

MAARiFTE 

Üniversite 
Kadrosu 

Bu sene alınancak müsbet 
neticelere bakılacak 
Üniversite kadrosu, haziran i

çerisinde tasdik edildiği için eylul 
de yeniden tebeddülat olmıyaca -
ğı haber verilmektedir. Üniversite 
nin önümüzdeki sene istikrar va -
ziyetinde kalması takarrür etmiş -
tir. Gelecek sene almacak netİ.{'ele 
re göre hareket edilecektir. Diğer 
taraftan, eylUlde ilk ve oıta teclri
a•t kadrolarında yeni bazı tebed
düller olacağı anlatılmı4tır. Bu hu 
susta alakadarlarca hazırlıklara 
ba~lanılmıttır. 

Bursayı gezinti 
Askeri tıbiye talebesinden 30 

kitilik bir grup, cmna günü Bur
saya gideceklerdir. Dört gün de -
vam edecek olan bu seyahat müd 
detince Uludağa çıkılacaktır. 

Lausanne gUnU 
Temmuzun 24 ünde, Lausanne 

muahedesinin imzalanıtının devir 
senesi büyük merasimle kutlulana 
caktır. Merasim, Üniversite konfe. 
ran~ salonu.'lda yapılac:ak, profL -
sörler tarafından ve yüksek tahsil 
gençliği namına nutuklar söylenİ· 
lecektir. 

MAHKEMELERDE 

Ölçü davaları 
İzdiham dolayısile müraca 
atları isaf edilemeyen esnaf 
da mahkemeye verilmiş 

Senebatında bütün ölçü ve öl
çü aletlerinin ayar müfettifliğine 
daımgalattırıhnası için ölçü kulla
nanların ayar müfettit ve memur
luklarına müracaatı kanun iktiza • 
sındandır. 31 Kanunuevvele ka -
dar mühleti olan bu müracaat bin 
kaç istisnası ile hemen bütün es -
naf tarafından yapılmıt, fakat me 
murlar bu kadar izdiham kartı· 
sında bütün müracaatlarr isaf ede 
memitler ve müracaat edenlerin 
kısmı azamına 5 - 6 gün sonra mü
racaat etmelerini tavsiye etmitler
dir. Fakat 31 Ki.nunuevvelden son 
ra da ölçü ve taıltrlarını damgalat
mamıf ne kadar esnaf varsa hiç 
müracaat etmemitler gibi hepsini 
mahkemeye tevdi etıni9lerdir. Şim 
di her gün her mahkemede 5 - 10 
tane ölçü kanununa muhalefet da 
vası görühnekte, fakat hepsi de 
vakti muayyenin<le müracaat ede
rek istida verdiklerini ve müraca
atlarını te&bit eder biren vara:ka al 
dıklarmı söylemekte ve bu vara -
kaları mahkemeye ibraz etmekte
dirler. Mahkemelerde bittabi mü -
racaatm vaktü zamanında yapılıp 
yapılmadığını anlamak için ayar 
memurluklarından istidaları iste -
mektedirler. Ekser mahkemeler auç 
luların iddialan tahakkuk ettiği i
çin beraetle neticelenmektedir. iz
diham dolayısile müracaatlarının 
isafı birkaç gün wnraya bırakılan 
lann bu suretle mahkemeye tevdi 
edilmeleri de bittabi mahkemele
rin beyhude yere meşgul olmala -
rını ve zaman kaybetmelerini mu
cip olmaktadır. 

·eir dolandırıcının muhakemesi 
Dolandırıcılık yapmaktan ve 

bakkal Abdullah Efendiyi dolan
dınnaktan suçlu Hıfzı dün birinci 
ceza mahkemesinde bir ay hapse, 
bir lira para cezasına mabküm edil 
mittir. 

Rumeli hanı cinayeti 
Beyoğlunda Rumeli hanında 

Madam T eodorayı öldürmekten 
suçlu Sokrabn muhakemes~ne ~ün 
devam edilmit, birkaç tahn1ıt dm -
lennıit, diğer fahitlerin d~. enme· 
. . . hakeme ba.fka gune hıra 

sı ıçın mu 
kılmıştır. 

Prağ Oniversitelilerinden 
bir grup geldi 

Dün ıelırimize Bulgaristanclan Var
"' Y&PUrile Prag iinivenitesi talebe • 
sinden bir grup gelmİftir. 

Talebeler, Türk Talebe Birliği tara • 
fından karşılanmıtlar Ye misafir edilmi!
lerdir. 

Pragh talebe, :ıMrimizde iiç gÜn 
kalacaklar, bu müddel zarfında muhı:... 
lif temaslar yapacaklardır. 

ı _____ K_u~·çu~··_k __ h_a_b_e_rı_e_r ____ _.I 
Ankaraya gitmit olan Akay i: 

da;ıasi müdürü Cemil Bey evvelkı 
gün gelerek Y alovaya gibnit Ye 
dün de tehrimize gelmittir. 
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Su davası 
ZavO:lı lstanbulun nasibi su•uz. 

luktan açıldı .. T erkoa =ınanrncla 
öyle idi, o zaman gazeteler kıY'> 
metleri kopcınyordu: 

T erkos şirke.ti lstanbulu yakıyor, 
kavuruyor, gene lerkos mrulukla
nnda su yok! .. 

Nihayet su meselesi T erkostan a• 
lınclı Şehir işleri meyanına ithal 
edildi fakat gene şu •uırıızluk belô
sınclan kurtulamadık. 

Neden? Bunun hikmetini bir tür
lü anlayamıyoruz. Halbuki lstan
bul gibi, ıu irinde bulunan medeni 
bir şehir için ıu meselesi en ıııı
dan mesele olmalı idi. Bunu kim•e 
ağzına bile almamalı idi. 

Yeni bir 1ehir yapılırken bile 
eı•vela ırıı ve sonrıı yol mesele.i 
düşiiniilür. lstanbul gibi binlerce 
senelerin bir şehri için bugiin bun
dan ışikôyet etmeli mi idik? 

Fakat oldu i1te ... 
Yazın bu en sıcak günlerinde 

fehrin krzgın bir güne1 alhntla ya
nıp kavrulduğu bir zamanda iki. 
giinde bir gazetelerde Sular idare
sinin bir ilanı çıkıyor: 

"Bilmem hangi giinii •u verilmi
yecektir. Bilmem hangi giin su az 
verilecektir.,, 

Peki amma .bu ilan sadra ~la 
verir mi, yüreği tazeler mi? Daha 
ne zamana kadar bu iş böyle siiriip 
gidecek? .. 

Bekliyelim desenize... Yakında 
sonbahar geliyor. Yağmurlar başlı
yacak. O zaman da ki.msenin su
suzluktcın şikôyete hakkı olmıya
cak ... F aktrl o vakte kadar ne yap. 
malı.? 

Teyemmüm mü? 

Sular idaresi, eğer bu ilanlarla 
üzerinden mes'uliyeti cıtmak isti
yorsa o başka hesap. Buna diyecek 
söz.iimüz yok. Fakat biz bu i,'<inlar
la üzerimizdeki. pislikleri tozları 
temizleyemeyiz. ki .. Bunun için ııu 
lazımdır. 

idare bundan bir iki ay evvel 
gazetelere bir kağıt göndereli. Bur. 
da Terkos gölünde bazı tadilat ya
pıldığım ve bu sayede arhk lstan
bulun susuzluk rekmiyeceğini, Ter
ko• sirkeli zamanında ltaanbula 
yev~ye 25 bin ton ırıı verildiğini 
halbuki bunu bugün 35 bin tona 
çıkhğını, söylüyor ve alhna ilave 
ediyordu: 

Bu noktanın ehemmiyetini gözt · 
nünde bu:unduran lııtanbul halkın
dan hergün tesekkiir mekJupları a-
lıyoruz.. • 

Ey l.tanbul halin, size soruyo
ruz: Hala bu t~ekkiir mektupları
nı göndermekte devam ediyor mu
ırıınuz? 

idarede kimbilir bunu için ne ka
dar biiyiik bir dosya olmuştur. Bu 
dosyayı bir gün görsek, msuluklar
da bulamadığımız ırıı, yiireğimize 
serpilecek! Fakat ... 

Bir nokta var: Sular idaresinin 
bu mekhıbunclan sonra bir heyet 
gitti Terkos göllerinde tetkikaı 
yaph. Ve sonra bu heyet az.atıl 
elediler ki: 

Eskiden lstanbula isale edilen aıı 
miktarı şimdikine nazaran çok az
dı. Bugiin bu miktar 2'i - 26 bin to
na baliğ olmaktcıclır. l~erde bunun 
daha fazla olacağı ela muhakkak· 
tır. 

Hani Sular idaresi evvelce 35 
bin ton demisti? Bize hesapta bir 
yanlışlık var İribi geliyor ... 25 bin 
tonla 35 bin ton arasmda bir larl; 
yok mu acaba? .. O zaman olur Y~ 
belki de tertip hatası vardır, Jedık 
ve bir ııey yazmamı,hk. Fakat şim
di anlıyoruz ki su isalesi tertibin
de bir hata vcırmış ... 

Jnrallah yakında düzele ... 
B<qka ne diyelim, söylemekten 

dilimiz damağımızda kurudu. 
Mümtaz F AlK 

Takas tahkikatı 
Heyet muayene memurla

nnın ifadelerini alıyor 
T aka.s suüstimalini yapmakla met • 

gul olan muhtelit müfettitler heyeti ta
kaa heyetinden mühim bir zatın dahı 
ifadesini almııtrr. . 

Heyet birkaç gündenberi takasa ta· 
bi mallann muayeneıile meşgul olan 
muhafaza memurlannı dinlenıektedir. 

Aldığumz malumata göre, şim.~y.e 
kadar yapılan tahkikat takas ıw11tı• 
malinin oldukça ııenit bir hudutta v~ 
birçok şahısları uzakt · > yakından ~~
kadar eder nıaPiyelte olduğu kanaatını 
venniıtir. . 

Maamafih her şahaın meouliyet de-
,_.,.ini tayi~ bittabi adı;yeye düten 
bir vazifedir. 

Yalnız takas işinin elebaşılarından 
Hiristo Ninimin kaçmış olmaaı bazı 
hakikatlerin meydana çıkanlmasmı gü9 
leftlrmektedir. 
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~hudilik ve musevilik 1[!. __ Ö_z_d_i_li_m_iz_I_e __ )~ 
Mutlu kavimlerin tarihi yoktur. elerler. 

Galiba, Yahudilerin - o aözün akoiııe o
larak - gayet uzun ve gayet heyecanlı 
bir tarihleri bulunduğudur, bu kavim ne 
tarihte, ne de zamanımızda mutlu bir ka
vim ııayılamamıftır. 

Daha Beni ltrail diye ayrıca bir karim 
olarak ya§&dıklan zamana ait olan, ve 
mukaddeı kitap adile Yahudi olmıy- bir 
çok kavimlerin da okuduğu, tarihleri yu• 
kardan aşağı Yahudilerin baılanna ge• 
len feliketlerin hikaye•İle doludur. 

Halbuki bu felaketler Beni lsrailer 
dağılarak baıka kavimlerin anlarına ya• 
yıldıktan sonra da bitmemiıtir. hpanya• 
dan ıüriilmeleri felaketi, aradan aaırlar 
ıeçmif olduğun.ı.n dolayı, ımutulmuı ~1-
aabile Almanyada baılarma gelen feli
kettenberi daha iki sene ıreçmemittir. 

Gerek kendi başlarına olarak batardık· 
lan gerek ıonradan baıka milletle.in •· 
raı.:rına yayıldıktao sonra böyle 4evam 
eden feli.ketlerein sebebini kendilerine 
ııararsa.111%, bunun hep din aynbğmdao 
ileri geldiğini oöylerler. 

Vakıa Yahudilerden başka kavimlerin 
hepsi h<lyallerinin doğurabildiği kadar 
ilihlar icat edende herbirine ayn ayn 
bünnet göıteriricen, Yahudilerin bir tek 
ilah tanıyarak lıaıJ<a kaviml<ırin rahatini 
bozmuı olmalan kmclilerinin baflanna 
gelen feliketlere bir oebep 1ayı)abilir~ 
Sonrada, Dizraelinin dediği pbi, tarihte 
en büyük Yahudi olan lııayı ı._.,.ma• 
ları pek ayıp olın"! ve bundan ela baıla· 
nna feliketler gelmİftİt. 

Eıki C..libt!erıi böylece elin ayn!.i'rna 
atfetmek mümkündür. Fakat yeni fel&. 
ketler için ne demeli? iki aenedenberi 
Yahudileri kendi memleketlerinde istemi 
yen Almanlar, bi.riın ipttiğÜnize göre, 
hiç bir vakit din aynbğmdan bahaet
memiıler yalnız ırk aynhğıru ileri ıür
miitlerdir. 

Bu zamanda Almanyadeki, batta bü
tün dünyadaki Yahudilerin hep.mi hala 
Sam trkmdao ve larail oğullıınnclan say• 
mak haylıca büyük bir ııaflıktrr. Fakat 
baıkalan için bir ııafhk ııayılacak olan 
bu yanlıf fikri devam ettiren Y alıudi· 
lerin kendileridir. Bu dünyada bütün ırk
lar lıiribirlerine kantbğı halde, brail o
ğullannın o kadar ayn ayn meırueket· 
!erde, ~ka hiçbir arkla kanflD&dan laf 
halde kaldığını iddia edenler gene Yahu· 
dilerein kendileridir. Siyonizm adile haJa 
hrail oğullan sanılan büttün Yahudileri 
bir araya toplamak ümidile ortaya çıkan 
- ve Yahudiler için yeni felaketlere ıe
bep olan - fikir de o iddianın bir neti• 
ce&:dir. 

Musevi dini vakıa Yahudiler arasında 
çıkmışbr. Fakat sonradan bafka birçok 
kavimler arasında da Museri dinine gİr• 
miş ola!l!ar pek çok olmuştur. Şimdi Mu
sevilik vakıa kapalı bir dindir, yalnız 
kendilerini l srail oğullannclan sanan kim
selere münhasır kalnnıtır. Yahudiler 
dinleri için propaganda yapmazlar, Ya· 
hudi olnuyanlan Museviliğe kabul et• 
mezler. 

Fakat tarihte her vakit öyle olmaımt· 
tır. Daha Hıristiyanlık çrkn-ıan Önce, 
Suriycde, M11ırda, Aarabistanda lınıil 
oğullanndao olmıyan kavimler arumda, 
bilhasaa Rumlar ara11ncla pek çok kim· 
seler Musevi olmuşlardı. Me,hur Yahu· 
di tarihçi•i Y osef, bir aralık Şam feh· 
rinde bütün kadınlarm Musevi oldukla· 
rını yazmışb. Bu ıöz mübaliğa da olsa 
Suriyede birçok hükümdarlann bütün 
familyalarile birlikte Muoevi dinine gir
dikleri bilinmektedir. Müslümanların 
pe~inde ispanyaya giden ve oradan bü
tün A vrupaya ve Afrika ya yayılan Mu· 
aevile.- ara11nda elbette birçok böyle 
Rumlar ve Araplar da vardı. 

Kendiıi Yahudi olmamakla beraber 
Yahudi tarihini derin tet.lı:ik etmİf olan 
meşhur Fransız filozofu Ernest Renan 
Franaada Pariıte, - Orleanı,ta Clermat, 
toı birçok yerlilerin Musevi olduklannı i
lave eder. Rusyamn cenup taraflarmcla • 
ki Hozar Yahudilerinin Km-ait musevi
lermin de Türk ırkından oldulı:lan - bel 
ki Y ahudilerdeıı baıka - herkesçe ma
lümclur. 

Yahudiler kendi baflarma gelen f.ela
ketlere sebep yalnız din ayrılığı olduğu
nu sanarak mn propagandasını çoktan 
beri keımişler, fakat bu sefer dünyadaki 
Muııevilerin hepıini lan.il oğullarından· 
m•, ~bi ııöıtererek batka bir aynlıl< icat• 
eb..ôşlerdir. 

Halbuki hakikatte bugün dünyada lı
rail oğulları deııôlebilecek bir kavim yok
tur. Her kavmin arasında Musevi dinin
de bulun.an adamlar vardtr. Fakat bu a· 
damlar, araı•nda bulundukları kavmin 

Güneş •••. 
Kayıkta dolcqıyorduk. Sıcağa 

yüzü olmıyan bir arlıado.p, kalannı 
mendille sarmağa çal'flrkım: 

- Günq, ne de yakıyor .• diye
celı oldu. 

Yıldızlar üzerinde epeyce ııfuı· 
f(ln bir arkad~ ifimiule idi, sö
ze karıffı. : 

- ÇoculrllU', sakın günqten yük
sünmeyin (l) ... biz, bütün )'Qfayan· 
lar, güneşin çocuklaT'fO'lz. Ne varsa, 
gİlneften sonra doğdu. Güne, çekil
diği gün biz tle yok=. Düşünün: 
Giinef olmasaydı, hangimiz olur
duk? Olduk diyelim, son.ruz bir ka
rmılık içinde nanl Ytzfardık? Akı, 
karayı l't(Uıl seçerdik? 

Soğuk kq günlerinde güçsüz I· 
fliını bin İstekle aradığınız gÜnCJ· 
ten, yaz gelince neden kaçarsınız? 
Bırakınız, deriniz, bir parça karar· 
An, bırakınız gövdenizin flJr«n bu
ran azıcık yansın .•. 

Bu bol tpktan kemiklerinizin 
içine ne kadar çok dolana, klfa o 
kadar dayanıklı girersiniz. 

Ben, giİnCffe Tamının öz varlt
latt sezereim. Ba yaratıcJığındcm 
dolayı, binlerce yıl, ona Tanrı diye 
tapınanlar oldu. 

Ben, burada dayanamadım: 
- Doğru söylüyorsun, dedim, 

yalnız T ann ile fCZlrıa olmaz. Canı 
sıkılıp ta "kimmİf benim bu öz 'fi• 
ğım altında açık Exı,la dola,anlar?, 

Diyecek olur.a ne yaparız? 
M. SALA.HATTIN 

Bugünkü program 
223 Kha. VARŞOVA. ı345 m • 

t 19,15: Oda musikisi. 19,45: Masahabe. 19, 
SSı Güzel sanatlar, 20l Muhtelif. 20.40: Plak. 
- Musahabe. 21,12: Hafif ork .. tr• muajlııı:i.al. 
21,.SO: Haberler 'Ye :tirat netriyat. 22,12: Po· 
paler ıenfonik orkestra 1r.tıınaeri. 23: Edebiyat 
23,15: Danı musikisi. %4: Musahabe. 

823 Kb.. BOKREŞ,t 13 • ıs Gündüz n .. ri· 
7ab. 19,0Sı Karııık orbıtra konseri. 20: Oni
••nİte radyosu. 20,15: Radyo ork .. traıı. 211 
K011feranı. 21,tS: Oda maıikiıi. 21,45: Mu· 
aahabe. 22: Taaannili konser. 22,30: Piyano 
koaıeri. 23: Haberler. ZJ,30: f'K.ah-.ehane kon
seri. 

230 Khx. LOKSEMBURC. ı304 m. 
Polonya neıriyatr. 20: Piyano konseri. 20, 

201 Muıababe. 20,25: Radyo orlr.eatraıı. 20,40: 
ReportaJ. 21: !Haberler. 21,.40: Kanıık konser. 
21,35: Mua&Mbe. 21,40: K.arıfık konaerin de
•amı. 22,10: Senfonik koaıer. 23: Viyanadan. 
o.eklen kliaik konı•r. 

638 Khz. PRAG, m. 
21,50: Çift piyanoı .kona.eri. 22,10: BretiıTa

•adan nakil. - Muıababe. 23,15: Plik. 23,45: 
Muıahabe. 

686 Kbz. BELGRAT. 437 m. 
21,30: Plik ile Maı••n•tain uMANON" o

peraır. ~ Habel"ler. 24: aDnı plak.lan. 
40ı Khz. MOSKOVA, 448 m. 
19.30: Muaababe. - T aga•nili konser. atı 

Danı muıikiai. 
832 Kh .. MOSKOV A (Stal;n) 36ı m. 
16: Hafif n:ııuıilr.iıi. 17,30: 'Maıahabe. 20: 

Orlr.eatra •• koro konserleri. 22: Danı muıi-
Jö.i. t 

545 Kha. BUDAPEŞTE, 550 m. 
19,45: Plik. 20,30: MuMhabe. 21.30: Konıer

•ata••r aalonlarından nalr.lea or• koaıeri. 
23,15: Cazbant. 24: Almanca lr.onferanı. 24,30: 
Siaaa muıikiıi. J 

191 Kh.x. Deutıchlandıender !571 m. 
21,15: MilU netriyat. 21,45: Mu.u.habe. 22, 

10 "Panoftikam,, isimli ıkeç (piyano refaka4 

tile.) 24: Hamburırtan aktam konseri. 
950 Khz. BRESLAU 3ı6 m, 
20: Neteli netriyat, 21: Kısa ftaberler. 21, 

15: Milli netriyat, 21,45: Çemberalyn, 22,15 
l•karaıell isimli skeç, 23: A•uıturya, 23,20 
Haberler, 2."l,-45: Danı maııkiıi, 

592 Khz. VJY ANA 5117 
20,50: Gençler muı:.ki heyet\, 21,30: Son

ra bildirilecektir. 22,15: Müıahabe. 22.25: Hol 
tw radyo orkestrası, ZJ..20: Haberler, 23.SO: 
KOl'lferanı, 24: Plik. l: Şrammel ınaıikiıi 

·--·········-···· U U~ . O' . ·~-••P o•••••••'"••••··--····· 
cliier adamlarmdan ayn bir ırktan cleğil
dirlel'. Museviler ayrı ve ıaf bir ırktan 
o}dukları clevaımdan vazgeçerlerse ken• 
clileri de rahat edecektir, alem de Yahu
di tarihinin artık kapanmıı olduğunu an· 
layace.ktır. G.A. 

Milliyettin ı cmanı: 23 

Kaplan Reis mırıldandı: 1 
- Ben onlara ne istiyorlarsa ge· 

tirdim. Yarın gelsinler. Ben vere
ceğimi bilirim. 

Osman, kö,esinde kıvranıp du
ruyordu: Babam 'u sarıasma vura
cak floberi çıkarsa da bir görsem, 
diye! 

Böyle dü,üne dü,üne yorgunlu
ğu bastırdı. Uyuklamıya başfayın
ca babası kucakladı, öteki odaya 
götürüp yatağınt. yatırdı. 

Kadının gözleri parlıyordu. Yal· 
nız kalmıtlardı. Erkeğin gözleri 
parlıyordu. Çocuk uyumu,tu. Kap
lan Reis birden bire irkildi. Bir ih
tiyar asker doktoru ona tunları söy
lem itti: 

- Kadın veremin en büyük İste
diği erkektir; erkek veremin de ka
dın ... Vcrem·n en büyüle dü manı 
ne aclıktır ne dP. ~ert poyraz. Sade· 
ce karılık kocalı!<tır. Bundan sakın 
reis ! 

Ama mı.s 1 Palnnsın? hte bu sa>: 
gibi k<Jdının ve demir parçası gibi 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
kendisinin gözleri parpar yanıyor. 

Karısı bekliyordu. 
Kaptan karısına seslendi: 
- Gülbeniz ! dedi. Ben ayrı yata 

cağım. Çok yorgunum. Sen de has· 
tasın. 

Kadının titriyen dudakları ko • 
casına cevap verdi: 

- Tek sen yanımda yat ta hen Ö· 
leyim. Ne çıkar? Ben b~ka bir şey 
istemiyorum ki. 

Yattılar. 
Sansaroaun anası yedi kutak a

nadan veremdi. Bu verem soyları
na ne sevdadan, ne kederden gel
memişti. insanlardan, ba,ka in
sanlardan geçmi,ti. En son Gül • 
beniz' e miras kalmıttı. 

Kaplan reis·n karısının miraslı 
verem olduğunu ilk önce belediye 
doktoru meydana çıkarmııtı. Ça
lışkan, namuslu bir aile olan Kap
lan reis bu toy doktora sormuştu: 

- Öyleyse ne yapayım doktor 
bey? 

- Çok ko·ay. Verem geçi,tiril-
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~~ı'Y:~ 1 Deniz yolları 
Aleminde ı ş L E TM E s ı 

Acenteleri : Karaköy Köpriibatı --- -- -. --
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Bizde heykeltraşhk 
Bizde heykeltraflık en genç bir ııanat 

ııabeaidir. Maziıi on seneyi geçmez ve 
hali münevverlerimizin birçoğuna sorsa• 
mz Iİze üç beykletraı ıinnl veremezler. 
En büyük, en ıerefli, en maıraflı i.bide
lerimöz Üzerlerinde bir ecnebi imza la· 
~ırlar. Taksim, Saraybumu, Ani.ara, iz. 
mir, Samsun heykelleri macarca ve ital-
yanca konu~tular. "Bizde hey-
keltrat yoktur, olsaydı bunları 
yabancılar yapmazch . ., Hükınünü ne 
hak kazandıracak olan bu vak· a hangi 
aebepler tahtında biyle olmuıtur? Niçin 
bu abideler Türk aanatk.arlarımı yaptın!· 
mamıttır? Bunun muhasebesini burada 
Y•pınak istemem. Yüz kızartıcı, çirkin 
dedikoduları buraya nakletmekten ne fay 
da memul ki .. Talaim abidesinin rek. 
z.ine sebep olanlardan biri olan lamail 
Hakkı Bey evvelce Milliyette a~tığım 
bir ankete verdiği cevapta itirafı zenup 
etmit ve "vicdan azabı duyuyorum,, de. 
mitti. Son günlerde D grupunun sergi• 
leriende Zühtü heykellerini teghir etti. 
K-.ı Silifkecle bir Gazi ibi-
cleoi nıkzetti. Ne Zühtüden, ne 
Kenandan bir kelime bile balı
ae<len olmadı. Biztle heykeltraJ ...,. mı7 
ı...ıine bu Uf, alçı ve tunç maddeler İı· 
l'e<likleri kadar gür belagatleri ile cevap 
vere dursunlar bıanlar balkm .-gaton• 
dan - clinJ..,,..ğe ahtkm lı:ulağıncla kı-
11k birer fmlb sibi kalır. ı 

Fakat en mühim ..,ı.irkrin en ebeinmj. 
yelli meydanlannda büyük ma•raflarla 
vücuda getirilen Bbideler, etrallarında 
yapılan muazzam neıriyat ve parlak res
mi kiiıaı!larla tarundL Kripel ve Kanon.i
ka Türkiyenin §Öhretli ıiınalan oldu
lar. 

Türi< olmayanın Türk harı ve inkılabı
nı an1amaıma, hiaeıbneıine ve ondan 
bir ıanat eseri vücuda ıı;etirmesine im
kan olmadığım bilmiyen yoktur. Bunun 
içinmr ki mevzuum bu yabancı mahsul
lere raci değil. Halbuki Ru • 
melinin ve Anadolunun uzak kö-
tcJcrinde mütevaziyane rekzedil-
mİf Kenanm abideleri bunlann 
yanında bize, bizim hi11imize en yalan 
olanlardır. Kenan, Türk olduğu için o
nun bütün eserlerini beğeniyorınn,, de· 
miyorum. Kenanm ilk eserlerile son eıer
leri arasmda kendi lehine mühim bir fark 
olduğunu işaret etmek istiyorum. Elariz 
ve bilhassa Silifke heykelleri Kenanın 
en olgun mahsulleridir. 

Zühtünün heykellerini hep bir piedes
tal üzerinde gördük. Onun böyle parkla· 
nn ortaaında, bahçelerde meydanlarda 
rekzedilmiı kocaman eserleri yok. Her 
biri birer biblo gibi küçük, birer avuç ça 
murdao yapılmıı şeylerdir. Fakat Zühtü 
gerek 932 Alay!töıkünde açbğı sergisin· 
de, gerekae D sergilerindeki eserlerile 
bizde hcykcltraılığın mevcudiyetine bü
tün dünyayı inandıracak kadar belif mi
ııaller göıterdi. Kenanın 19 may11ta Si
lifkede rekzettiii Gazi heykeli de- bUde 
beykeltra~ büyük ve güzel işler ya
pabileceğine en büyÜk bit delil oldu. 

Bundan bafka yenilerden Nusrat gibi 
kuvvetli bir heykeltratçımız daha var. 

Ihsan beyden sonra Güzel Sanatlar a
kademiıi heykel kısmı muallimliğine ta
yin edilen Mahir, Gazi büstleri yapan 
Münür Hayn, Bursa heykelini yapan 
Nejat, Kublay abidesini yapan Re.tip 
A§il', Haıimin kafasını yapan Sahihe 
Hanım, Rezan ve merhum Melek Ahmet 
hannnlarla Hadi hepıi birer heykel ame· 
lesi diri er. 

Ben bu kafileye mensup sanatlıarlann 
hiçbirini ne Kripele, ne Kanonikaya de
ğişmem. Sade Türk olduklan için değil 
her biri ayn ayn bu yabancılardan daha 
kuvvetli, daha sanatkar, daha anlayı§lı 
ve bilııili olduldnn için. Mübalağa etmi· 
yorum. Çünkü eserler meydandadır. Ha
lep orada ise arım burada. 

Bununla beraber bizde heykeltraşbk 
denince, bunlarm hiçbiri alda gelmez. 
ve hatta saydıklanmın içinde iunini ilk 
defa iıittiğiniz sanatkarlar bi-
le vardır sanırun. Fakat bu ı 
böyle bir ,_,ydir ki heykeltra • 
fm ınahıulünii atelyesinden dııan çıka· 
rabilmesi için büyük ve tiıkin bir port· 
föye sahip olman veya yardnn görmesi 
laznndır. Bunlar ne zengindirler ne de 
yardım görüyorlar. 

Bizde heykeltra§ var mı? ıualine "yok
tur,, cevabını verenlere de hak vermeli-

mez bir hastalık değildir. iki üç 
yılda, hatta bir yılda bile geçer. 

- Peki ama ne yapalım? 
- Hanıma iyi bakarsın. lsv:çre-

ye götür. Sanatoryomlardan birisi· 
ne yatır. Biraz kendini topladıktan 
sonra kıtı Nia'te geçir. Gelecek 
yaz Adadan, hiç olmazsa yakacık
tan ayrılma. Günetli havada sırtüs· 
tü yatsın. Taze yumurta, et suyu, 
bol sulu pirzola .. iki yıla kalmadan 
demir gibi olur gelir. Yoksa bu ru
tubetli memleketlerde hanımını 
kaybedersin. 

Kaplan reisi sordu: 
- Sen bu yerlere ne vakit gel· 

din? Çok oldu mu? 
- Balkan harbinin ba.tlangıcın

da. 
- Ha .. Ben o vakit cephede j. 

dim. Demek iki yıldır sen burada
sın. 

Evet. 
- iki yıldır buraları öğreneme

(din ha? 
- Ne demek istiyorsun? 
- Bu milletin sana harcadığı 

paraya acırım demek istiyonun. 
Bunun üzerine öteki doktora git

ti. Ve doktor ona: 
- Yapıfacak bir feY yoktur. 

Elinden geldiği kadar rahat bak. 
doyur. Yalnız karılık kocalı!c i~ini 
ölesiye bir yana bırak. Unut. De-

Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzacle 

---Han. Tel 22740 41--ıi 

Trabzon yolu 
CUMHURiYET vepuru 17 
Temmuz SALI 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Giditte 
Zonguldak, lneboiu, Sinop, Sam. 
sun, Fatsa, Gireaon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rizeye. Dönütte bun
lara ilaveten Sünnene, Ordu')·a 
uğrayacaktrr. (3876) 4201 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 16 Temmuz 
PAZARTESİ 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (3899) 

4233 

lzmir sür' at 
lıkenderiye yolu 
lZMlR vapuru 17 Temmuz 

SALI 11 de Galata rıhtımın -
dan kalkacak doğru lzmir, Pire, 
"Portaait" lskenderiyeye gide
cek ye dönecektir. (3949) 

DiKKAT: İzmir Vapuru yal
nız bu haftaya mahsus olmak Ü· 

zere Pire' den sonra Portsait'e 
uğrayıp lskenderiye'ye gidecek
tir. 

Fatih aulh ikinci hukuk bilimli-

tinden: 
F e-yzi Efendinin Y edikule haricin

de Fatih Sultan Mehmet mahalleıin

cle Silivrikapı ca.ddeıinde 1 • 1 No. 
lu bostanda mukim Avni efendi ile 
MaJ;g Ağa aleyhlerine ikame eylediği 
tahliye ve becleli icardan alacak dava
•mdan dolayı müddeaaleyhlenlen Avni 

Efendiye ikametgahının meçbuliyetin
den dolayı tebligat icra edilemediği teb· 
ligat varakası zahnndaki meşruhat • 

~ 

tan anlatılması haaebile bittalep on beş 
gün müddelqe ilanen tebligat icrasına 

karar verildiğinden yevmi muhakeme 

olan 17 eylül 934 saat 15 te mahkeme
de bizzat hazır bulunmadığınız veya bir 
vekil göndermediğiniz takdirde hak • 

kıruzda gıyaben muamele icra edilece-
ği ilan olunur. (1150) 

ZA Yl - Fatih Malmüdürlüğünden 
almakta olduium 2567 numaralı maa
§DDm senedi resmisini kaybettim. Yeni· 
sini alacağımdan diğerinin hükmü 
yoktur. Merhum kaymakam Celil Be
yin zevcel!İ Cevahir hanım • (1153) 

ZA Yl: Beyoğlu Malmü<lürlüğün • 
den almakta olduğum maaınnm 1628 
numaralı cüzdanı ile mühüriimü ve nü .. 
fuı tezkeremi kaybeti.lim. Yen.ileri ab
nacağından diğerlerinin hükmü yoktur. 

Sadullah (1157) 

• 

Asnn umdesi "MiLLİYET" tir. -
ABONE ÜCRETLERİ: 

Türk.iye için Hariç için 
L. K. L. K. 

3 ayhiı •••• , • • • 4 - 8 -
6 ~ • • • • • . • • 7 50 ı4 -

...!!_...,.:·~·~·~·~-~·~·~·~-~·:....:..ı4:,_ ____ ~28..;... __ _ 
Gelen ••rak seri •erilmc:ıı..- Müddeti 

seçen nü.b~.1'.lr 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ııı.ıt iıler içtn müdirİJ&t• müra· 
C&&t edilir. Gazetemiz: ili.nların meı'uliJe· 
tini kabul etmez. 

)'İz. Zira bunlar her biri kaplıunbağa gibi 
kabuklanrun içinde saklıdırlar. 

Elif NACİ 

mitti. 
Bununla beraber, itte bu gece 

Kaptanla kansı Gülbeniz, ancak 
sabaha kartı uyuyabildiler. 

Gülbenizin babası bıçakçı Ziver 
usta idi. Ziver usta bir hı • 
çakçı ve demirci idi. Fil diti saplı 
bıçaklar, karadeniz iti saldırmalar, 
kakmalı çatal bıçak takımları ya
pardı. Karısı veremden öldükten 
sonra on iki }'atında kızı Gülbeniz
le yapayalnız kalmıttı. Akraba, 
makraba ... hiç kimsesi yoktu. Dün
ya yüzünde bir dostu vardı: Ço
cukluk arkada.tı ve Kaplan reisin 
babası balıkçı Hasan. . 

Balıkçı Hasan Yemende kaldık
tan sonra Ziver usta Kaplanı ev • 
li.tlık edinmifti. iki kinuesiz aile 
bir ev halkı gibi yatıyordu. Zi • 
ver ustanın tek kızı cılız, hastalıklı, 
sıska, atağı yukarı epeyce ç:rkin 
bir teydi. Onu evlendirebileceğini 
ummuyordu. Derken bir kulpunu 
buldu: 

- Kaplanın anasını ben alırım. 
Gülbenizi de bir gün Kaplana veri
rim. 

Dedi ve bu iti yaptı. 
Kasabalı Ziver ustayı çok zen • 

gin bilirdi. ikinin üstüne bet ka
tar, yukarıdan bir zeytin verirse• 
~ağıya bir bot tulum tutar cimri
lerden tanınmıttı. Dükkanda ken-

• 

Istanbal Deniz Kumandanlığından 
Kasıınpaşada Divanhane Sarayında bulunan Deniz Ge• 

dikli Küçük Zabit Hazırlama Askeri Orta Mektebine bu sene 
talebe alınacaktır. 

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

il - Mektepten bu sene çıkıp donanmaya gönderilecek 
mezunların noksan kadrolarını doldurmak üzere 18 yaşını ik· 
mal etmiş ve ilk mektep şahadetnamesini haiz denizciliğe ıne· 
raklı genç ve gürbüz talebeler de alınacaktır. "Orta Mektep 
müdavimleri tercihan kabul olunur.,, 

ili - Kayıt ve kabul ve sıhhi muayenelerinin ilanali içiıı 
1 Temmuzdan 15 Ağustosa kadar müracaat etmek lazımdır· 

IV - Müracaat edilecek mahaller: İstanbul Kasıınpaşa• 
da Deniz Gedikli mektebi müdürlüğü, Ankarada Deniz Müs· 
teşarlığı, lzmitte Ussübahri Kumandanlığı, lzmirde Deniz Ku 
mandanlığı, Vilayetlerde Askerlik Şubelerile o mahallin en bii 
yük askeri makamıdır. (3748) 4086 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Lokomatif Duman ve Alev borulariyle bağalık çelik bo 

ruların kapalı zarfla münakasası 27 Ağustos 934 pazartesi 
günü saat 15 te Ankarada idare Merkezinde yapılacaktır· 
Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde Onar lirar-
satdan ıartnamelerde yazılıdır. (3850) 4171 

I - Irmak • Çankırı üzerinde Tüney istasyonu civa· 
rmdaki taş ocağından 3000 M3 balast. 

il - Kayseri • Sivas üzerinde Gemerek istasyonu ci· 
varındaki taş ocağından 9000 M3 balast. . 

111 - Fevzipaşa ·Malatya üzerinde Köprüağzı 1..-
tuyonu civarındaki taş ocağından 15000 M3 balast. 

iV - Kayseri • Sivas üzerinde Sanoğlan istasyonu 
civarındaki taş ocağından 5000 M3 balast. 

Samsun • Sivas üzerinde Samsun istasyonu icvann
daki taş ocağından 5000 M3 blok. 

Yukarda mahalli teslimi ve miktarı yazılı blok veba• 
lastlarm kapalı zarfla münakasaları 4 Ağustos 934 cınnar
tesi günü saat 15 de Ankara'da idare Merkezinde yapılacak 
tır. Tafsilat, Tüney Sarıoğlan ve Gemerek için Ankara ve 
Kayseri Samsun için Samsun ve Ankara; Köprüağzı için 
Malatya ve Ankara Veznelerimizde beşer liraya sahlan şart• 

namelerde yazılıdır. (3805) 4200 

Matbaa Sahiplerine 
aarif Vekaletinden: 

1 - 21-6-934 tarihli ve 2527 numaralı basma yaO 
ve resimleri derleme kanunu mucibince Türkiyede 2-7 -934 
tarihinden itibaren her türlü baskı usullerile basılıp neşredi• 
len basma yazı ve resimlerin beş nüshasının basanlar tar ... 
fmdan Maarif Vekaleti emri ne verilmesi mecburidir, 

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

ler, tahsil tezleri, haritalar, atlaslar, tablolar, oyma baskı· 
lar (gravür), her çeşit resimler, san'at kıymetini haiz du· 
var ilanları, kılavuzlar, planlar, krokiler, ·destan ve şarkı 
mecmualan, musiki notaları, dans notaları ve tiyatro pi· 
yesleri, cemiyet ve şirketlerce neşredilen raporlar her çe
şit kataloğlar, takvimler, yıllıklar, yıllaçlar ve m::htıralar. 

3 - Bu eserler neşirleri tarihinde n itibaren en çok on 
beş gün içinde aşağıda yazılan makamlara makbuz mukabi 
linde teslim edilecektir: 

a) Ankara'da Maarif Vekaletinde Derleme memurluğu 
na, 

b) İstanbul'da Ebussuut caddesi civarında 48 numa· 
rah ilk mektepte Derleme Mü diidüğüne. 

c) Diğer vilayet merkezlerinde Maarif Müdürlüklerine 
d) Kazalarda Maarif me murJuklarma. 
4 - Forma forma, cüz cüz veya cilt cilt çıkanlan Iô· 

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

5 - Verilmesi mecburi olan basm_!l yazı ve resimleri 
nıüddeti içinde vermeyenler elli liradan aşağı olmamak Ü

zere hafif para cezasile cezalan dırdır ve vermediği basma ya 
zı ve resimleri aynen vermesine d·~ hükınolunur. (3810) 

disi, bir kalfa, iki çrrak itliyordu. 
Her yerden siparişler gelirdi. 

Ziver usta damadına hl:- Y\ka 
aldL Tayfa düzdü ve it kurdu. Kap · 
lan o günden &<>nra Kaplan reis ol
muftu. Neye yarar ki Balkan harbi 
çattı. 

Kaplan reis Kırkkilisede bozu
lan orduda yaralanarak geriye ge
tirilip bir hastahaneye yatırılmıt
tı. işte o günlerde idi ki parasına 
göz koyan bilinmez adamlar Zi
ver ustanın evine girm· şler ve ge- \ 
ce yarısı ihtiyar adamı ooğazlamış
lardı. Yaygaralar çabucak duyul
duğu için bir tey alamadan 5aVUf· 

muşlardı. 
Evin içinde bir ihtiyar ana ile 

bir taze gelin, bir de bebe kalmıt· 
tı. 
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-. 
Ka- kaymakamı kalan zavallı• 

!ar tl\rafına geçti. Bu yağmayı yaP' 
tırmamak istedi. Fakat kadı ve kah 
yası Istanbula yazdılar: Bu gen9 
ka)makam zındık herifin biriıidit• 
Şer'i 'erifin tatbik edilmesine uıii• 
rnaneat ediyor. Halk telgrafhanede 
galeyan halindedir. 

Habuki halkın bir teyden ha.be" 
ri yoktu. Şer'i ferif yerine gelsill 
diye Dahiliye Nazırı Dadat Şerif 
P~a genç kaymakamı hemen a1! • 
!etti, hem de Şurayi Devlet mah • 
kemesine verdi. 

Herkes Ziver ustanın katille • 
rini arayacağına, Ziver ustanın 
lerkısine ütüştü. 

Kadı çalacağını çaldı. Kassaıtl' 
!ar paylarını aldılar. Mahkemei fer 
iye ki.tipleri harci maarafı üleftİ • 
ler. Hertey mezat edildi. Telli.li)"e 
mellaliye derken Ziver ustanın 
hiçbir 'eyi kalmadı. Oatüne üste
lik te mesele iki yıldanberi bitıxıe-

1 mişti. Bilmem ne harcı verilmeın't 

Batta kadı efendi olduğu halde 
Kaesamlar, ter'i mahkeme katiple
ri imamlar eve, dükkana doldular. 1 
Ziver ustanın nesi var nesi yok, 

1
1 

hepsini haraç mezat satmak isti
yorlarılı. Karısı ile kızı sızlandılar; 

- Bizden ba9ka miruçıaı yok, 
dediler. Bunları ne diye satıyorsu-
nuz. 

- Şeriat böyledir. Belki h!lika 
varisi meşruu zuhur eder! 

te h'lciz konmQJ. . 
Mustafa Keme lin camlı çerçivelı 

resmini bunun için satm11lar. Bel• 
ki yarın da gelip başka ne kaldı)'' 
sa, Batumdan ne getirdiyse haciı 
edip satacaklar. 

Kadı efen dinin mübaşiri Giilbe• 
nize bir iki de tokat atmıştı. Re•· 
mi vermiyor diye .. fakat kadın bıJ• 
nu kocasına söylememişti. Kap!~ 
reis ertesi günü hepsini öğrendi• 

-Bitmedi_.. 

hal 
din 
Gal 
dır. 
edeı 

lcı~ 
li~ 
~. 

~ 
~lı •ı 
~I 

•it.,, 
lııııı 

ı.,, 

~t 
·~~ 1 
b" 
-11 

1ı,, 

~ 

""' ııı. 
dı-;, 
~ 

··~ .... 
lı.i 

"'• 
Ilı; 



,. 

:· 
,. 

' . 
,. 

• • 

• 

• 
ı· 

:ıı 

k 
re 

... 

[• 

cı 
' 
ı· 

d 
• ,, 

1 

' 
ı· 

it 

• 
rı 

.... 

• 

ı;. 

) . 

reli 
el• . .,. 
;iı 

Gltll~~u va~o 
I11ÜSB.DB.KB.I"I"11Z 

Bir haftalık dahili ve harici vakayii takip ediniz 
en şayanı dikkat bulduğunuz hadi.9e baklanda 

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

. 5 lira. 
.İkinci gelen ınakalenin sahibine: 

2,5 lira. 

8 
Hakkı telif verilecektir. 

c u ~.sabakaya yalnız liseler, yüksek mektep talebeleri i,,Uak 
debrlırler. Y azılann gazete yl • 75 __ ,...,.: 30 

•alır ol k"" d yazısı a azamr oe ~· • 
ması, agı ın bir tarafına yazrlmlf bulunman lôzımchr. 

Bu yazılar cuoıa .. .. .ı... k d l' • k gunu .....,amma a ar e ımıze geçece 
tarzda postaya verilmelidir. 

~e Çen müsabakayı kazananlar 
h uzel Yazı miiııabak.mzJ L! • cil .•. I P '---
alı yaz;1 ile lst b . . a "'"" ıgı,. smet 4f'11Un nut1a1. serlev • 

elin Bey "ki ~t" ul luesı son sınıf talebeııınden 1366 numaralı Nırred
Galatas~r 1 n~ı İ~, Barthaılnun Londra seyahati serlevhalı ya.z:ı üe 
dır. Kend7f 1!•~ı ·~." !•nıf talebesinden y e~at Mihri Bey ka:uınm.,lar
ederek m··~nın huvıyet varakalarını hamılen matbaamıza miiracaat 

u a atlarını almalarını rica eder!z:. 

M iSMET PAŞANIN NUTKU 
.. emlekette te•ı.:u _ 
llZeı-e T.B.M •• ~ devam etmek 
v.,,.;rken, • •ueclisı çalıtmaıına ara. 
ı->ıhn, ;:.n •.ö~ü alan l •met Pata, ba· 
""' t gerli •ılerin sarih bir hül" • • h YaPtı ve h .. k. . asa 

uguy·· t>kü tneaeİe um~ i_şgal etmekte olan 
apına ku ~ . tiyaçlan izıah etti. 

":'ıtıtn. §U1>rl dret?"n bıllurlaştığı hu 
dınliYebil~-•anan ıılerin aç&k ifadesini 

8" """" ne ı,·· ük b" b· 12:e, evvel" uy ır zevk .. 
~k "'1ıaoınd a.. sanayi ı;n-ogramınm tat· 

">nçle, teı...: ilerkdiğini, büyük bir ile• 

1'icare · hatırlatb. 
llluhafaz:n ~~beıt ve nonnal mahiyetini 
~~ ~'!""•ği kat'i karan ve bunun 
..,ı;...l • \Çln tam ~..:m· v.....:.. ve 

ı:"t•U. Ugu V-..ıl .... &'Ç- ......... 

'< eder ı,· ve nefasetile itibannı muhafa
'"'?cı..rd.:: v~iyete yükselmesi için 
l'otif!er;1e c lemin etmek, satıh§ koope
lıu 'Ul'eUe ~reyaııı kolaylaştırmak, ve 
1•~n ede~dan .fazla satm almamızı 
tu.ıc1,,n .. ek ıhracat imkanlarını 
lı.i ticar/t ~l ~rtbrınak haberi, ıüpbesiz 
•aı a .,,,.._,_, - · bi 

ı olarak -·--:"';"" senn r bayat ha· 
t.1 esmıııır. 

.,,.._.~eketin L . . --L da .. 1 .1 1 --ql ve d 
1 
~ -.ana &lll'at e ı er e

ve aı-t...._ev <;tin kudretinin ç.al.ıtması 
leıoiy.;;;-.ı, koylünün kazanç ve geçim 
ııı.. "Ytı ne. ••aslı olarak bağlı bulunduğu
~""1i ca 'taret eden muhterem Başvekil, 
llacl,, ~":fahın •mırını açık bir lisanla 
la"<llc, 

1 
''..oluyor ve bunu mümkün kı

~~ ve ikbsadi programnmzla 
l-ıtJ~Yeni bir zirai programın ha-

il olduğunu haber veriyor .. 
. ""dıı.n . çıy<>t v . "°?'"" maarif hayabmıza ge-
~ ~ ~çbır zaman bitmiyecek olan 
~~lı~i ;,~1"":111 hükümetin doğru ve 
~'il biJd· . tlennde sebatla takip etti· 
·~ k . ırıyor. ilk tahsilin umumi! ~ •Yfiyetinin .. eıme-
.,,::_ •e ~ tah ?'?Jueh.nesi, Üniversite, 
ı;-11, ll>aarif 11lin muoehbez ve değerli 
. 1 ttligi · pro~nın hedefini le§• 

iİn; ,.,,_nı, hu yolda dn--~-- ·1 led. 
._,.,.,, tekrar . -·-""'° ı er ı· 

l'lutı.u ' ılan ediyor •• 

~33. hü~~e::" ı.,_noktalarmdan biri de 
., "'-fll, hı_r baı..: ...,....,,, t.aoıamen müte
,,:.1~•ldiztnea;.ıi!81'~uk etmiş ol<hığu
Vİrl buı..-..nı;; ~ll'er devletıerın 
•rna er<1e! 1"Üınriik . kıvrandığı ıu de-
lıatd., ":aı,~ .hütr~datımızıüt .. n a.;almb~· .,,......, ,,:--...usnı ':"''..,. m evazın ır 
1ı · h viyatnn,zı ._"'delen takdire f&y&n ve 

... adiaecı;,. "'l>'Vetlendiren mühim 
'et ~';'hı ... ..,, ··iL.. • 
ı.· .., •henı.n; ""'!':~il, §ime:nılifer siya
.,," ""'nla İfad Yetini ve beliğ ve kudretli 

n d ..... ,_ e e~tir ''T"..J. •iy • ·-...- ağla .. .. : "'"' vataoı
Y a., tıUı..da .... 0 rulmesi, ilrtısadi ve 
ı..:~ç,ı., ııibi büt>u>. milletin bir tek ka

·-•..,.i detnekıı!-"çıınlenmesi ve kenet-ofia y _
1
_, r . ., 

Y~]•ıi -aletinin '-·d" d" .... faali .,,.. ....,,.,...t.. b -. on urucu • 
uııaı,al .._, ususi ve resmi bütün 

e Vasrtalannın yakından mura-

kabea- ciddi olarak girişmesi haberi 
.:>ütün millelıi aynca aeviodinnittir •• 

ismet Paıa, ikbsat, maliye, maarif ve 
nafia vekaletlerinin faaliyet ve hedefleri· 
ni böylece bülasa ettikten sonra cümhu
rİyet halk fırkımnm milli büyük bir mÜ• 
essise h...Jini almasından dolayı <!uyduğu 
derin sevinci izhar ediyor ve Cümlıuriyet 
ordusunun kucketli ve feyizli olarak ça· 
lıflll"smı ela yüksek bir iflıiharla k.artılı-
yoı·. 

Nutkun en içten gelen kısmı, Mustafa 
Kemali anlıyan ve anlatan kısmıdır. Di· 
yor ki: "Milli Türk develtinin sağlam 
Uemellerle kurulmasında emniyeti ve 
feyizli yollar<la yükselmesinde Mustafa 
Kenıal adlı bir reise nuıoJiı.k oJnıa<ı>•. Pr.>t-C' 

tarihin cereyanında bulunınaz bir fırsat 
ve bahaH ölçülmez bir nimettir.,, 

Son obrak beynelmilel münasebetle
rimizi izah ediyor. Nutkun bu ciheti de 
cidden hepimizin gö~üslerini kabarta -
cak mahiyeti haizdir. 

BİT tarafta Şark develtleri, diğer ta• 
rafta Rus alemi, garpta ve uzaklarda da 
büyük harbin mağlup ve galipleri; bütün 
bunlann ortannda yalnız 18 milyon nü
fusa dayanen bir hükUınet, insanlık tari
hin.le ten-i abidesi olarak yükselecek bir 
illkü pefİnde irade ve sebatala durmadan 
çalışıyor ve muvaffak ta oluyor. Coğrafi 
vaziyetimi:z dolıayısile bia-ibirine ut cere
yanlann ittisal nolmu.ıncla bulunuyoruz. 
Sevinelim ki, bu derece nBZİk bir hale, 
hükii.metimizin kadir oiyasetinin hakimi
yeti, bütün cihanın takdirine mazhar ol
maktadır. 

lş hayatmuzın mubassah .,., ülküsü
nün özü olan bu nutku dinledikten sonra 
kalplerimizin heyecanla kahannaınası 
mümkün olımyor . 

Yükseliyoruz, hem dahilde, ben de ha
riçte bergün biraz daha yülueliyeruz 
ve bu yük11eli§in sevincile dunnadan da 
yükseleceğiz. 

Ani hiidioelerin tevlit ettiği korkularla 
kıvranan zamanımız hükumetleri, millet
l<rine savurduktan hayallerin dumanlan 
arannda kaybolup giderken, yeni Tür
kiyenin beton temellerini işliyen dinç 
hükumetimiz sağlam bir iradenin sarsıl
mayan imanile dunnadan yarabyor ve 
yapıyor. Bu yarabcıhk ve kuruculuk 
manzarası, gönüllerimizde serin ve tatlı 
heyecanlar yaratan en büyük zevk kay
nağı<lır. 

Fakat hiç bir zaman unubmyacağız ki, 
bir çığ halin.ıe ilerliyen bu yükselişin 
hızına ayaklarnnızın temposunu uydur· 
mak en kutsi vazifemizdir .• Yani Şefin 
<!ediği gibi: ÇalıfTil"k, dirilik, uyanık
lık ve fedakirlrk. 

İstanbul Lisesi. son sınıf 
1366 Nurettin 

~· BARTHOU'NUN LONDRA SEYAHATi 
t1ı ,tanıız H · . il ou nun b arıcıye nazın M. Bar-
' al"<>kili .~. hafta İçerisinde lngiltere 
ıe t.t· •nıster Ma D nald' • d l&ter Ed c o m vakö-
laveti.ne . ben vasıta~ile vaki olan, 

0 ndta ~ca . ~ etınesı bütün nazarlan 
Çok . .•nne çevirdi. 

~b· . ıyı hatırlardadır ki, D 
1ıı._'nesı, ..._kii iktid o~gue 
lcı""" F ranaız efkarı ara !'eçtıl!l za • 
•i n,dan alakadar eden ""'~•Yesini ya
~ l>in müsbet bir neti etnnıyet mesele-
t t.1a O ceye va 

lıı, .. c • onald hükumetinin ~ı 
~usavat meselesinde Alın. bir ~ 
~ .~tmiye mütemayil bir va:ayı •l
~~:\ llze_rine, müttefiklerile mU:.:ı::!· 
•i~a..., akvıye ve Sovyelqerle dostane b' • 
tıı,111 1 takipten başka bir çare bulam~: 

" .. '°"• 1,n•a Hariciye nazırının son Var-
~tl~· '."."g, Bükreş ve Belgrat seya
lltıda 1 

"" hu siyasetin tahakkuku yo
l) l>aı,•tılınıı kuvvetli adımlarıdır. 

o,ııtı.'.' 1 Fransa, komşusu lngilterenin 
•tı•t\r, _ıı:una çok büyük bir ehemmiyet 
~~ g•nden Londra hükii.nretile anla

r, tı,;"'"zusundan biran geri kalrn:un,,. 
~· f11rı.~<>rnşu devletin bazı "!oktai na. 

t'bh·t .. aırınıt rağmen esaı sıyasetleri 
l'r~nlo iyi ge\~nıneyi icap ettirir. 

'lıoıtın·"'". hükumeti, kendi emniyet ve 
~·•i ;'Yetıni 1 ngilterenin tekeffül et • 
ı, '"a huJ:" oıe•ni •arft>tmiş liılcin Lon • 
~: ~İç b~ntf'ti Lokarno rnisak•ndan baş
ı '.'>"1,1; ·~ 1""hhüt altına girmeyi kabul 
"'· · ıt<r. E I ·ı· fk " ~".f';ıı, \-\ ~"\ sen ngı ız e a n um u-
~ tı ~11<\ ~· · B;trthou'nun l .o ndra scya-

~•d • • "•d· l · ı · b . A th. a. ı " , 11 -! 1 tt"tcru n ~rrı v--."''1 ~ı.: .. ,(., ı- k - 1 ba ' I tt)j • flr;.ltsu . l ::ı H, 1;1; <\ & anma • 
ltir, nu bir I.c~c da1ıa ;L'ı:ır d· 

1 

lngilterenin bütün dünya denizleri 
üzerinde uzanan müstemleke siyaseti 
ve imparatorluk vahdetini hım.in etı. 
mek gayesi için mühim kuvvetini de
niz hakimiyeti için sarfettiğinden ırrf 
Avrupayı aliikadar eden meselerle nis • 
beten az meşgul olmaktadır. Diğ...- ta • 
raftan Fransa, Meı-kezi ve Şarki Av
rupadaki dostları ve müttefiklerile, em· 
niyet •e huzur siyaseti baknnından 
Avrupada ihmal ed;lemiyecek bir kuv • 
Yet teşkil etmektedir. Fakat her iki 
<lev !etin, Garbi Avrupa emniyetini is
tihdaf eden, mütterek ve büyük men
faatleri vardır. 

Avrupanın bu kısmındaki, emniyet 
"" selameti tehlikeye dü.türecok, her 
hareket iki tarafı da yakın<lan alaka • 
~ar ettıiğinclen lngiliz • Fransız an • 
atrnaaının vücut bulman tabii Ye za • 
ruri • •iyasi"bir vakıadır. 

Fransanın izhar ettiği anlapna ar
zusu~a lngiltlerenin dostane bir el u • 
zatbg1ına. aians haberlerile şahit oluyo
ruz. ngı!terenin bu hüsnü niyetini 
~1aıış sahillerinde Fransız ve Belçika : 
an ba_,ka bir kuvvet görn1ek arzu et .. 

ınetnlesındeki hassasiyette aramak dog .. 
ru o ur kanaatindeyiz A . 
tai n:upa nıc.s.t;lcsine umumi bir nok -
tahmin ard~leatısındt.:"n ibaret kalacağı 

e ı en Bartbou Joh s· ve Baldvin .. 1. ,_ · n ımon 
ınu att:atı mü! . t• 1 

vermiştir denebil.1r. m1r ne •ce er 

lngilterc hükUcn.eti Frans R ' a 'Ve us-
yanın tekip ctınelt ;stcJi;;i t k 

• 1 l . . . ? mın a a 
mı snx. an s1~"":'1!ici.1ru t<"lsı·jp ettikten b .. 

1 ka Sovyetkriıı r.1ilkt1cr Ccm;yctine ;.Jr. 

MiLLiYET. PAZARTESi 16 T~UZ-1934- · 

Gümrük tatbikat kursunu bitirenler 
1 

Posta, telgraf 
Memurları 

·'~ . ' 

• r . ı 

Gümrük tatbikat kursu.na devam edenler, kurs müdürü Mwıtala Nuri 
Bey ( x) ve vekcilet erkanile birlikte •• 

ANKARA, ı3 (Milliy~ - Giim- Ankaradran: Sırn, Muammer, Hay-
rülder Umwn Müdürliiğünün 9 rettin, Kemal, Renuıi, Halit Ziya, Ce-
aybk gümrük tatbikat kursun1U1 do- mal Asım, Şakir, Tahsin, M. Salih, f. 
kuzuncu devresi imtihanlan bitmiş- Salih, Necati, Halidun Cemil, Nihat, 
tir. lzzi. 

lttirak edenlerden 27 memur lrun- Urfadan: Ziya, Trabzonclan: ibra • 
ta muvaffak olmu§tur. Bu memurlar 1 · d Şo-
münhal gümriilı: momuri~- ta- hİln Sıtkı, Hasan Ali, zımr en: 
yin edilmektedirlet". rif, llya1, Giresundan: Şelkati, Ban-

Kurstan net« eden et-eliler 'un- dınnadan: Nihat, Samsundan: Neıet, 
!ardır: IGliıten Aziz Beyler. 

Amerikada panik 
(Başı 1 inci sahifede) 

olan kantıklıklardım endite duyınıya bat 
lamışla:rdır. Zira burada çalıp:n ekserisi 
zenci amele az ücret almakta ve resmi 
makamlarm zımni yardnnile, mal sahip
,Jerinin zulmüne maruz bulunmaktadır • 
lar. 

Köprüleri uçuracaklar 
SAN • FRANS[SCO, ıs (A. A.) -

Sanayi münasebatı milli bürosu, patron
larla San Fransisco ile civar şehirlerin 
32.000 e baliğ olan dok ve kamyon ame
leleri arasmda bir itilaf vücuda getire • 
mediği takdirde 110.000 kişi umumi f!'l'ev 
ilan edecektir. 

Bir milyondan fazla halk, günlerce gı
dasız kalmak tehlikesine maruz bulun • 
maktadır. 

Seattle'den gelen komünistler, bir çok 
binaları, yollan ve demiryollarmı tahrip 
ebnişlerdir. 

Greve ait olarak ittihaz edilecek karar 
ne oluna olsun şurası muhakkaktır ki 
yeniden S.000 amele, mikdarı 34.000 e 
baliğ bulunaaı grevcilere iltihak edec~k
tir. 

Hizmetkarlar sendikası, altı bin ahçı
nın bugün grev ilin edeceklerini bildir
miştiı·. 

Ziraat me.-kıezi olan menatıkta zahire
ler birikmiıtir. Bu zahirelerin San Fran
sisco'ya gönderilmesi imkinsız bir bale 
gelmiştir. 

Zabıta, büyük yollan muhafaza et -
mekte ve grevcilerin gözcüı.rinin faali • 
yetlerine mani olnuya çalıımaktadır. 

Santa • Rosa' da dokuz grevci tevkif e • 
dilmiıtir. Bunlar, yiyecek nakleden kaın· 
yonlarm benzin <lepolannı delip patlat· 
uuya uğrapyorlardı. 

Benzin mevcudu tükenmiıtir • 
Southern Pacific Railway müdüriyeti, 

bir talam komünist çetelerinin köpriileri 
berhava etmek maksadile San Fransisco 
üzerine yürümekte olduklarını istihbar 
ettiğinden demiryollanm muhafızlar ma
rifetik muhafaza etmek için tertibat al
mıştır. 

Grevcüer 150 bine yakın 
SAN • FRANSISCO, IS (A. A.) -

Sindikalar komitesi lS reye karşı 560 rey 
ile bugün umumi grev ilan edilmesine 
karar vermiıt.ir. Greve 27000 nhtnn a • 
melesi ve ıos,000 itçi ittirak etmekte • 
dir. 

Mesai Nazırı Madam Perkino, Okya • 
nus sahili ile daimi sw-ette telefonla te
mas halinde bulunmakta ve M. Roose -
velt'i va%İyetten teloizle haberdar etmek
tedir. Men+.ım rnıntakaaı Valisi devlete 
ait kırk hastahane ile bahri ve askeri has
tahanelerin yiyecek ve ilaç ihtiyacatmın 
kıtaat VV.SI!a.sı ile teminine karaT VennİŞ
tir. Şehir dahilinde seyrüsefer hemen he 
men kimilen durmuftur. San FTansisco 
civarmdaki birkaç ıehrin belediye reis
leri yiyecek ve içecek ve yakacağı kalını
yan şehirlerin ihtıiyacatını temin için İcap 
eden tedbirleri düşünmek üzere toplan
nnşlardır. ı300 kiıiden mürekkep olan 
polis kuvvetleri SOO kiplik bir müfreze, 
2200 hususi poliıı memuru ve 4400 mu
hafız ile takviye edilmiştir. 

Bundan başka 6000 muhafız birkaç sa
at zadmda temin edilebilecektir. 

Grevin tesiri V ancower ile Los Ange
los aramıdaki Okyanus sahilinde daha 
şimdiden kendini göstennektedİT. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galataoarayda Kanzük eczahaneai 
karşıamda Sahne sokağında 3 11uma

ralı apartnnanda ı numara. 

3831-

mesine muhalefet ebuiyeceğini de bil
dirmİ§tİr. 

lngiliz - Fransız dostluğunu Al· 
manyanın deniz, hava ve kara kuvvet
lerini tensik ve te<:hiz etmesi ve son 
dahili mdi•e ve tebeddülatın vuku bul
ma•• teshil ve tacil etmiştir kanaatin
deyiz. 

Her halde mü!Um siyasi meseleltt 
etrafında cereyan eden Londra müza· 
keı·derinin, sulh politikasında büyük 
hüsnü niyet göıteren miJletler nezdiu • 
de müsaiti bir tesir bıraktıiını tahmin 
etmek fazla bir nikbi.rJik olınasa gerek· 
tir. 

Galata.saray lisesi son sınıf talebesi 

Vedat MlHRI 

Dünkü maç 
(Başı 1 inci sahifede) 

rar güzel bir gol fınab i""'1 bunu ele. 
Namık yüksek bir vuruıla avuta ç.' • 
kardL Fakat nihayet on üçüncü dak~ 
da Niyazinin iyi bir ortalayı§ı~ Nacı 
topu yere indiren mükemmel bir kafa 
vuru§U iel Yugoslav ağlarına takb. 

Fenerbahçe ı - Yugoslav O • • 
Bu golden sonra miıafırler biraz 

sert oynuyorlar ve Fener kalesine ~ 
tehlike geçirtiyorlar. Bunlardan biri 
kale direğiıri yalayarak avut oluyor. 

Y avaı yava§ misafirler ağır bas • 
mağa başlıyorlar. Güneşe kartı oyna • 
yan Fener müdafaası hücumlan kes • 
mekte epi sıkıntı çekiyor. , 

26 mcı dakikada Reşat, N e<:detın 
yerine girdi. • 

Biraz sonra Yugoslavya~ s~g~•!' 
bir hücumu ve ortalayışı tebhkelı ıdı. 
Kaleci Bedidi vaktinde çıkarak kur • 
tar.JL 

Yugoslavlar <!aha güzel oynamakta 
devam ediyorlar, fakat gol çık!"'a~ 
fırsat' yaratamıyorlar. Misafirlerın hu
cum battı Fener hücum hatb kadar 
oynayabil;., Fenerin 1 - O galibiyet 
vaziyetıi çoktan tehlikeye dütecek
Ne ~are ki ağır oynuyorlar ve Fe~ 
müdafaasına kurtarış imkinlan ven • 
yorlar. 

Fenerbahçe cuma günkü kadar yer
den oynamıyor ve misafirlerin hava • 
dan oyununu kabul eder gÜ>İ oluyor. 

Diğer lanııftan Yugoslavya takımı 
gene pnss1%. 43 üncü dakikada kale -
cinin tutannyacağı bir tütl.an direğe 
çarparak geri dönüyor. Fener kale • 
cisi gene .tutamıyacak bir vaziyettle i
ken ikinci bir §Üt tesaclüfen müdafi 
Yaşarın ayağına çarparak gene geri 
geliyor. 

Bu arada kaleciye yapılan hafif bir 
tari üzerine hakemin çaldı:ğı düdük 
F enerbahçeyi kurtarıyor. Çünkü he -
men akabinde üçüncü hir §Üt ağlara t• 
kılıyor. . 

Biraz sonra ilk devre ı - O Fener 
lehine bitti. 

ikinci devrede Fener müdafaasında 
Ziyanın yerine Fazıl ginnİflıi. 

Misafirler gittikçe artan bir tazyik 
tesis ediyorlar.. Nihayet bu tazyik 
meyvasım verdi .,., meri<ez muhacim 
güzel bir ıüllla yedinci dakikada bir ._ 
raberlik sayısını yapb. 

Bu golden sonra Yugoslavya fut • 
bolcülerinde de &'İttikçe artan bir sü • 
rat baılıwb. Çok güz.ol oynuyorlar Ye 

güzel pasla§ mal arla ilerliyorlar. 
Fenerin ara sıra yaptığı hücumlar 

ilk devre batlangıcındaki gibi parlak 
ve tehlikeli değil. 

On sekiz,;nci dakikada Muzaffer de 
rinlemesine güzel bir pas Yerdi, N uruk 
müdafaadan sıyrıldı, bu arada müda
fi yetiftİ, penaltılık bir ful yapma • 
sile N amığın aıynlarak kaleci ile kar
i' k.artıya kalma11 bir oldu. Bu va
ziyette· halıı:em penaltı çalmadı, fakat 
Namık bu muhakkak &'olü yapamadı 
ve korner olslu.. 

Yinninci dakikadayız. iki taraf ga • 
tibiyet sayısı için canla ba,la uğrap • 
yor. Fakat misafirler üstliiste sıkı a • 
kınlar neticesinde sağjÇlerinin bir §Ü
tile ikinci sayılarını yaptılar. 

Geri kalan yİnni beş dakika hayli 
sert oldu. Fenerbalıçe çok uğraşb. 
l:'akat havadan ve fena oynuyordu. 

Oyunun sonlarına doğru hakem bir 
Fen.,.-babçeli mücl:afü; bir Yugoslav 
muhacimi dıtarı çıkardı. Böyle bir 
teYi çok daha evvel yapması lizundı. 
Bir müddet sonra da oyun 2 - ı 
misafirlerin galebe.ile bitti. 

F eııeri>ahç.,, ilk devrenin yimıi da
kikası istisna edilirse cuma giinkü o
yunile hiç bir •uretle loyas edilemi
yecek kadar fena oynadı diyebiliriz. 

Hakem kararl~nrtda isabetli olınak
la beraber ilcidebiT itiraz eden Y ugos
lavlarla münaka§alara kapılarak oyu • 
nun zevkini kaçıran bir iradesizlik göa.
terdi. 

Yalnız §Unu da kaydedelim ki bir 
kısım seyircilerin, mağlubiyetin mü • 
ıebbibi İmi§ glbi, hakeme karşı çirkin 
tezahürab yersizdir. 

Hakika~ olduğu wibi kabul etmek 
lazımdır: Nasıl F enerbahç.eliler cuma 
günkü oyunda misafiri""' on kat faik 
idiseler, dünkü oyunda da misafirler 
Fener takımından birkaç kat üstündü. 
ler. Nihayet ıunu da itiraf etmeli ki 
Yugoslavya takımı, daha ilk gün yaz • 
d.ığımız gibi, F enerbahçenin her oyunda 
mutlnka yeneceği intipüften birtakım 
da değ>.ldir. 

Sadun GALiP 

Atletizm müsabakaları 
Taksim sladmda atletizm müsabaka- , 

(Başı 1 inci sahifede)) 

için bir program hazırlanmakta • 

dır. 
Eıki Umıun Müdür hakkırula 

tahkikat 
Eski Umum Müdüı- Fahri Bey

le eski telgraf 1'letme müdürü lh
ııan Cemal Bey hakkında yapılan 
tahkikat devlet fUrasına intikal et 
mittir. Devlet şurası lüzum veya 
men'i muhakeme kaııarı verecek -
tir. 

Memurlar arasında yapılacak 
tasfiye 

idarenin kadrosunda mevcut 
6500 ila 7000 memurun sicillerine 
liyakatlerine kıdemlerine bakıla -
cak ve kendilerinden istifade edi
lemiyecekler tasfiyeye tabi tutula
caklardır. Sicillerin 3 aydanberi 
devam eden tetkikinin daha üç ay 
devam edeceğini tahmin ediyo
rum. lstanbul, Ankara, lzmir gibi 
,ehirlerimizdeki memurların sicil
leri en 50nra tetkik edilecektir. 

Esnaf Bankası 
(Başı 1 inci sahifede) 

disenin resmi tahkik aafhaamm hita• 
mı ve almacak raporlann neticeai de 
merakla efkin wnuıniyede ve Millet 
Mecliainde bekleniyordu. Dahiliye ve 
kili Şükrü Kaya Bey tahkikat netice
lenir 1"'ticelenınez Millet Meclisine 
keyfiyetin arzedileceğini vadetmiııti. 
Fa.kat, Trakya hadisesi müna.ııebetile 
kendisinin Ankaradan ayrılma.ııı, Mec 
liıin kapamnaaı, alınan neticenin Mec 
liae bildirilmesine mimi oi.muıtur. 

Hususi bir membadan öğrendiği • 
mize göre T ev.fik T a.lat ve Cemal Zi
ya Beylerin her safhasını derin ve u • 
zun tetkikler ve emekler netic.eainde 
vücude getirdikleri ra;porla.r şayam 
dikkat neticeleri ihtiva etmekte, ilk 

. gününden son gününe kadar bankanın 
ve muamelatının tabi olduğu seyirleri, 
mesuliyetleri, müu.bbipleri tesbit et
mektedir. Bu meyanda bankanın su 
ve süt i~elri de tetkik edilmiş ve bil -
hasaa bu mevzular üeo:rinde beledi
ye erkanından bazr'lannın muhtelif 
vesilelerle meauliyetleri tesbit edil -
mittir. Ancak bir kısım mesullerin af 
kanunundan istifade edecekleri, tah
tı muhakemeye alınmaları talep edi • 
!enlerden bir kımu hakkında da af ka 
nununun hükümlerine temas etmiyor 
sa takibata deva medileceği, maaha
za ımesullerin cezai vaziyetlerinin af. 
ten İ&tifade etae bile idareten tecziye 
edilmelerine mani olmadığı haber ve
rilmektedir. 

Aynca raporların Ajana vaatasile 
matbuatta. neşirelri de muhtemel gö • 
riilmektedir. 

Eyüp Verem dispanseri 
menfaatine tenezzüh 
lıtanbul Verem Mücadele 

Cemiyeti tarafından Büyük Mil
let Meclisi reisi ve cemiyetin fah
ri reYi Kazım Paş.a H:r.. nin hima
yelerinde temmuzun 26 ına per
şembe günü akşamı büyük bir 
deniz tenezzühü tertip edilmi.ş.tir. 

T enezziı'bün hasılatı tama-
men Eyüpte fa'kir veremliler için 
yapılacak dispansere sarfedile • 
cektir. 

Tenezzühe Şi-rketi Hayriyenin 
71 numaralı vapuru tah~is edil • 
miştir. Vapurla saat 18,45 te köp
rüden hareket edilerek Oskiidar, 
Kadıköy. M1Zda, Caddebostanına 
uğrana~ak Heybeliadada Çamli • 
manma gidtlecek oradan da BU • 
yükadaya geçilecektir • 

Büyiikadadan saat befttı hare
ket edilerek Köprüye avdet edile
cek.ı:ir. Vapurda alafranga ve ala
turka saz beyıeti bulunacaktır. 

lanna dün de devam edildi • Netice 
ıunlenlır: 

100 metre birinci Galallasaraydan 
Semih ıo 4/ 5 ikinci Beşikta§tan Arif. 

Disk birinci Yugoslav KolH 34, 
ikinci Romanyalı Virjin. 

Smlda irtifa birinci YugoslaY Bro
doviç, 3,34 ikinci Galatasaraydan Fethi, 

Uç adım birinci Yugoslav Brodo
viç 6,72 ikinci Fenerli Tevfik. 

lSOO metre birinci Galatasaraydan 
Teobiraidis 4.32, 1/ 0 , ikinci Beıiktaş
tan Remzi. 

400x300"200x.100 baynık Balkan 
atletleri birinci, Fener - Galatasaray 
mubteliti ikinci • 

Müsabakalardan sonra Galatasara • 
yın reisi Ali Haydar Bey madalya ve 
kupalan merasimle tevzi ehniıtir. 

Londra Atletizm musabaka
ları nın neticeleri 

LONDRA, ı5 (A. A.) - Dünkü at
letizm ~piyonluk mü"1bakal:armm ne
ticeleri ap.ğıdaki gibidir: 

100 yarda Jroıu Sir • Macar 
220 ., ?dunloch • lskoçyalı 
440 : .. Rampling • lngiliz 
880 ., ., Kupor • İngiliz 
Bir mil koJU: Lovelock -Yeni Zelindalı 
Oç mil ,. : Kusoçinski - Polonyalı 
6 mil koıu: Holden • İngiliz 
Maraton koşusu: Mae' Nah Roberhon 

( t.koçyalı) 
Sitipl Çez koşusu: Skarsbrock • lngillıı 
UO yarda manialı: Finaly • lngili3 
440 ,, ., Braun - lngi!iz. 
Yükse katlama: Rodoai • Maıcar 
Uzuın atlama: Paul • Fransız 
Gülle atma: Hel.yaş • Polonyalı 
Disk ve çekiç atma: Okallagan - lrian-

dalı. 

Cirit atma: Boven • lnaiiiz 

s 

Gazi Hz. nir.\ 
Oyma portreler1 

M"ılinocla bir ltalyan sanatkin ta • 
rafınclan yapılılnq olan Gazi Hazret. 
!erinin bir profil portresi Milimoda ~ 
kamet eden Vahe Elmıekçiyan Ef
eli tarahndan Hil&liahmer cemiyeti • 
ne hediye edibniqir. Bu portre ai,...ı. 
bir zemin Üzerine alüminyom arjaıı • 
leden oyulmu§ bir maden safhadan • 
dır. Ekmekçiyan Efendinin söylediği
ne nu.aran bu ltaiyan ıanatkiin !Hır 
tekilde ÜÇ portre yapmııtır. Bu üç re
"imden birisi de budur. Diğer ikisin · 
den biri [tal ya Kralına, ötekisi Mus • 
soliniye aittir. Tablo, Hilaliahmer 
Merkezi umumisi tarafından teslim e
dihnitt.ir. 

POLiSTE 

Altı dükkan yandı 
Yangının nasıl çıkhğı 

tahkik edilmektedir 
Evvelki akşam saat ikide Be~ 

ta Hasfınn caddesinde manifaturacı Ha
cı Ahmet efendinin dükkinmdan J111D ~ 
gın çıkmııf, ayni çab altında olmı 6 
dükkan yandıktan sonra söndiirübnııl,.. 
tür. 

Yangının neden ve nasıl ı;ııktıiı 

malllnı değildir. 

Tahkikata nölııe!çi müddeiımnımW 

Ekrem Bey vaziyet etmittir• Y..,,Jııa 
tahkikata göre yangın çıkım diikta.ı 

ı2 bin liraya, ya..a dükkiniarclan lı:ab. 
..., dükkiru da 2 lıin 1ira7a sigortalr .. 
dır. BV ki fi zannalbnda l>uluıunalda • 
dır, 

Bir çocuk çigll8lldi 
EVft!lti alr:fBID Karakö~ m ..... 

nıobil kazası olmıq,, ıoför Ha,kazar e
fendinin idaresin.ıeki kam)'Oll z.-. ;... 
min<le bir çocuğa çaıpm.ıJ, ağır audoo 
te yaralamııtır • 

Çocuk ağır yaralıdır. Hariamrpo 
kaldlnlmıt. toför de tevkif ec51n:ıqtir. 

iskambil oynarken 
Dün Fenerde Ulcambil oynamak y1i. 

zünden bir mga çıkmıf, Hasan ;.. 
minde bir acı- Nil hammell•= d
Mehmedi ve Ibıııhimi bıçakla ya ' 

1111ftır. Hasan yakalanmıı, Mehmet wı 

İbrahim tedavi altına alıllllllflardır. 

Beygirler Tayyareden UrkmDf 
Evvelki gün Kumkapıda Ferit tt

di isminde bir adamın aralta.smdald 
hayvanların ürkerek bir simid;iye c;...,,. 
tığını ve ağır surette yanılanclrimı 
yazmııtık.. 

Yapılan tabkibt neticesinde hay • 
ftnlann o esnada üzerlerinclen geç
mektle ol-. Aeroelupres tayyaresİD • 
den ürktükleri anlaşılmıftır. 

-=------'------· 
Bulgarlar ve Sovyetler 

Times gazetesinin Sofya mu • 
ha:biri bildiriyor: Bulgaıustanm An 
kara !ıefiri M. Antorıoi Sofya ile 
Moskova arasında diplomasi müna 
sebatı tesis için Ankaradaki Sov • 
yet sefareti ile müzakerelere bllf -
lamak üzere talimat almıştır. Tür 
kiye hükı'.ilDl!tİ tavassutta buluna • 
caktu. M. Antonof evvelce ipti • 
d_ai i~timzaçlvda bulunduğundan 
•m_ıdı b~layacağı resmi mükaleme 
lenn yakın bU, atide neticelenece
ği bekleniyor. 

Istanbul 
Cehennem gibi! 

(Başı 1 inci sahifede) 
si yÜzde S6 dır. Bugün havanın ekse
riyetle bulutlu ve yağı~lı olması muh
temeldir. 

Dünkü hatıa 
lSTANBU, ıs (A.A.) - Sıfır de

recei hararete ve deniz seviyesine İn· 
dirihni~ barometre bu sabah s:>at ye
dide 7S8, saat on dörtte ı757, 
derecei hararet saat 7 de 24, aaat 14 
te 29, aze.mi dereci hararet Jı,S a&ga
n derecei h:ır.::ıret 20,5 Rüzgfı.r evveli 
lodostan, bilihara poyrazd:ın csmi,tır. 
Sürati saniyede 7 metreye çıkmıştır. 
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Amerika sefirinin J!Özile 

9 Eyliilde Nife geliniz 
Mebusları davet 

I
Şehinıah Hz. ni teşyi eden 

zeyat döndüler AITINCI Yerli mallar ...-gisinclen: 
Alhncr yerli mallar serııisi 18 - Tem. 

ban Şebinphı Hazretlerinin re muz - 934 ~ günü aaat 16 ela a
f'oııkatlerinde Maldiya Ji'adaıt gitmit ı;dacakhr. 1-bulda buJunan muhterem 

,-----· 
Müfettiş N'amzetliği 

fzmirdeki Konsoloslann hatta garip 
buldukları bu davet gününde idi ki Türk 
Ordulan Nife girmit bulunuyorlardı. 

(Başı ı inci sahilede) }erinden dehfelli bir nrette ıztırap 
fakat dütmanm kısDll küllisi lcen - çekti; izleri ötede beride bili gö 
dilerile bu mühim üssülhareke ara ze çarpan büyük hım yangın tehri 
ama girmit diğer taraftan Türk sü insafsızca yaktı. Şehrin ~ 
varileri Şarktan sökün ederek Yu ması hem Türklere, hem de Yunan 
nan hatları üzerine gelmeğe ikin • Wara atfetidildi. Ancak Türk ma-
c:i Türk ordusu da bunların fimal- bailelerinin tamamile kül olduğu-
lerini çevinneğe hatlamıttı. Fevzi nu ve Ruın eyleri de dahil olduğu 
Pap. bizzat ikinci orduya kuman- halde bütün frenk mahallelerinin 
da ediyo:du. Mustafa Kemal de aletten masun kaldığım söylersek 
tehlikeli vaziyeti dolayısile birinci bu kabalıatin Tüıklere ne derece-
ordunun batma geçmifti. Bu çe - ye kadar tahmil edilebileceği mey 
virme hareketi ayni zamanda Yu - dana çıkar. 
:nanldarm üstüne diifmek ıuretile Osmanlı imperatonlnğu adı ve-
muvaffak oldu ve kapan da ku - rilen köhnemi' levantin müessese 
nıldu!. sinin Türk kısımlarım yeni ba,tan 

Yalnız dağınık Yunan kıtalan Türkleftiren bu büyük Türkün Ak 
yollanna tesMlöf feden her Türk denizin en eski limanlarından biri 
köyünü yakmak ve bütün ekinler- olan b:mirde bir tunç heykeli var-
le meyveleri mahvebnek ıuretile dır. Sa'f'af atma bimnit, denizi eli 
lzmire kaçabildiler. Bu ~nada da le gösteriyor ve tunç dudaklarm-
Eski,ehirdeki Yunan kuvvetleri dan ifm1en (Aalı:erler hedefiniz 
fimal istikametini tutturarak Mu - Akdenizdi11) .özleri, her Türkün 
danyaya doğru çekilmeğe ~la - bJbinde dedelerinin yü%lerce yıl-
dı. Türk kıtaatı bunların pefini bı lardan beri devam edegelen harp 
rakmamakla beraber birçokları nidalarının akislerini çınlatıyor. 
Marmara denizinde demirli bulu • Bu cümleyi Dumlupınar büyük za 
nan gemilere kapağı atabildiler. ferinde, boyuna kabarJDll Yunan 

Türklerin Yunan kuvvayi külli- dalgasını en yüksek noktasında j.. 
sini lzmire doğru yürüyüfleıoinde ken silip süpürdükten 90nra ıöyle-
takip ettiklerini söylemeğe lüzı.\n mifti. lngiltere tarihi, Fransız aey 
var mı bilmem. Türklerin Afyon billerinde en son noktaları da el-
Karahisarma muvaffakıyetli hü • den çıktığından dolayı yürek ac> 
cumundan ıonra lzmirdeki ecnebi sı bir türlü dinmiyen ve öldükten 
konsolosları bir Modüs vivendinin 10nra kalbine calais kelimesinin 
tanzimi için Mustafa Kemale mü- nıaktoluımıumı isteyen bir lngi • 
racaatta bulundular. Mü~ley- liz kraliçesinden bahseder. Bunun 
hin bu müracaata averdiği cevap gibi Türk kalbi de (Batıdaki de -
kendileııine muayyen bir günde Dize doğru) cümle.mi, en aziz kii-
Nif ka~basmda mülaki olacağın- teainde ta.fır ve TüıK ırkının Bab-
dan ibaretti. Bu fehir rical halin- ya doğru yürümek aşkiyle Orta 
de bulunan Yunanlıların çok geri- .A.ayanm yüksek Altay yaylasından 
sinde kald:ğmdan konsoloslar kopup Akdenize doğru olan yürii-
Türk cevabının saçma olduğunu YÜfÜnden beri de bep lafnnakta. • 
sandılar. Halbuki Mustafa Kema.. dır. 
lin planlarını ne kadar derin bir Taliin hususi bin liıtfu beni çııiE 
görütle tasarladığını bu cevap bir alakaya p.yan bir ziyafette bulan 
defa daha f&bat etmittir. Mmtafa durmu,tu. Türkiyeden heniiz dö • 
Kemalin konsoloslarla göriifmek nüp Parise gelen Franklin - Bouil. 

. üzeııı~ tayin ettiği gün 9 eylUldü; ıon ve Pariste mezun buhman Fas 
Türi< orduları da 9 eyhilde Nifi nmumi valisi Jeneral (sonra Ma -
ifgal etti. retaJ) Eyautey'le ayni sofrada bu,. 
Hoşa gidecek bir menkıbe da • hmmak üzere büyük nüfuzlu Ma • 

ha: Afyon Karahisan hatlarının tin gazetesinin sahibi ve başına -
çözülmesi akabinde birkaç Ymıan harriri Maurice Bunau • Varilla ta 
esiri geceliyin Mustafa Kemalin rafından sevimli evine davet ediJ.. 
çadırına getirilmİfl:İ. Bunlardan miflim. ÜçülllÜ% otunDUf Fnmk-
biriai, Muzaffer jeneralin doğup 6n - Bouillon'un Türkiye baldnn-
büyümüt olduğu Seli.Dikten gel • dairi ateşli müdafaalarım dinler -
mifti. Sima kendisine yabancı gel ken (o vakitler müttefikler lllDU -

mediğinden ve üniformumda da miyetle Yımanldarm tarahm üti -
,hiç bir itaret göremediğinden kb ııam ederdi) ayni Türk.iyeye ve 
. olduklarını ve rütbelerini sorma• Fransızların (büyük istikballi zat) 

• baflamıttı• diye tavsif ettiği ayni zatın nez • 
- Binbatı mısı~?. dine Amerikan elçisi olarak gide-
- Hayır. ceğimi hayalimden bile geçirmi -
- Miralay mı?. yordum. · ' . 
- Hayır. Dumlupman harbinden 10nra 

- Mirliva mı? rical eden Yunanlıların Eskitebir • 
- Hayır. Afyon Karahisardan ap.ğıda lz • 
- Ferik mi? mire kadar bütün fİmendifer yolu 
Hayır. boyunca yalnız köyleri değil fa • 
- Peki nesiniz? kat bütün ağaç ve ekinleri de na· 
- Ben Miifir ve Türle orduları ad merhametsiz ve insafsızca ya- . 

B8.flrumandanıyım! kıp yıktıkları hikayesi, Fransızm 
Şaşkınlıktan ağzı açık kalan Yu ağzından dinlediğim gibi bala ak 

nanlı kekeledi. lımdadır. 

- Bir batlnımandanm muhare
be hattına bu kadar yakın yerler -
de dolatmMı ititilmit değil de!. .• 

Bu büyük muharebede Yunan 
mağlubiyetinin ne dereceye kadar 
kat'i olduğunu tarif etmenin en 
iyi yolu: Yunan cüzü tamlanndan 
hiç birisinin tam ve zedelenmemit 
bir halde Yunanistana varamamış 
olduğunu söylemektir; yalnız da -
ğınık ve peritan Yunan aaker -
leri vatanlarına doğru , latınmak 
üzere gemilere k~u. lzmir -
de kalDllt olan bütün Yunan kıta
ları da 8 - 14 eylwde tekrar g.e -
milere binerek ~alarmda tam 
minasile hür ve serbest bir Türki
ye bınJanıflardı. 

Bu hayretlere fllYaD zaferden 
çıkan hadiselerin bence en ziya -
de hayranlığa değer birisi; galip 
Ye Muzaffer Mwıtafa Kemalin 
Uf&ktaki çac!ırmda Yunan jene -
rallerinin teslimiyetini kabul etti -
ği manzaradır. Bunlara serinlik 
verici mefrubat takdiminden son
ra Gazi Hazretleri büyük bir ıü -
kiın Ye nezaketle hem kendilerinin 
hem de Yunanlılarm kullan.Irkları 
tabiye ve sevkülceyifinin bazı te
ferrüatına ait münaka.plarda bu
lundular. Yunanlılar çadırdan çı -
karken hakikaten hürmete tayan 
Ye misafirperver Türk centilme -
nine hayran olmutlardı. Bu vaka 
insana, Kal'a Prensin Poitiera har 
binden sonra Fransız kralı Jana 
kar~ı yaptığı nazik muameleyi ha
tırlatıyor. 

Zavallı lzmir Yunan kıtalannın 
l>u rical ve tekrar gemiye binme -

Ankara hükUmetinin bu büyük 
azferinin ilk ve mantıki neticesi 
olarak ayni yılın (1922) 1. Teşrini 
sanisinde saltanat, Ankarada otu
ran Büyük Millet Meclisi tarafın -
dan lağvedilmiftit. Böylece An -
kara, memleketin idaresini resmen 
yalnrz kendi ellerine almıt oldu. 

Birinci kısmın sonu 

YENi NESRIYAT 

Yeni adam 
"Yeni Adam" m 29 uncu sayısı 

çıktı. Bu sayıda halk üniversitesi 
derslerinden teri>iye, arziyat ve sa 
nal tarihi devam etmektedir. Bun 
larla beraber, Kadroya cevap, ha
yat pahalılığına kartı aranılan ça
relere dair. Nasyonal Sosyalizm 
ne<lir? batlıklı makaleler, iki hiki
ye, tetkik ve tenkitler vardır. 

Varlık 
ilk senetini bitireı> (VarLı.) yeni çı -

kan 25 inci nüsha.aile ikicci senesiniıııı ilk 
..,..mı çıkarıyor. Memlekette çıkan ve .. ,.,il binlere varan mecmualar arasmda 
kaçmm ikinci oeneıini idralı: ettiği düıü
niilürse (Varı.k) aah:iplerini 25 inci nüs
haya geldiklerinden dolayı da tebrik et
ıuok lizmıdır. ikinci senesine zeqİn bir 
programla ciren mecmua bu nüıhasmda 
Hasan Cemil Beyin (Şairler ve Kahra -
....W.r) isimli çok kıymetli etüdüne de
...., etmekte ve Nahit Sım Beyin büyük 
bir zevk ve alaka ile takip edilmiı olmı 
(Muharrir) isimli piyesinin son k>smmı 
Yermektedir. Bunlardan baıka daha bir
çok kıymetli yazıları ihtiva etınektedir. 

Sıhhiye mecmuası 
Sıhhiye mecmuasının 66 ncı nüshası 

birçok kıymetli münderecatla çdımofbr. 

olan Riyıueticümhm yaverlerin - meb'uolarnmzm adresleri bizce bilineme-
'deıı yilıh..,.. Cevdet, daire umum diğinden namlarma davetiye gönderile-

--r memiıtir. Sergjnin küıat merasimine tef-
miidürü Kemal, pı'Otoiml tef mua- rifkri rica olunur. 
-.ini Şefkati ve Hariciye mildürle - .,----------, 
rinden Hikmet Beylerle A,ir ve Askeri tebliğler 
Anadolu Ajansı fftibbarat tefi Ke
nmi Beyler Cümlnıri,.el .apurile 
Trabzondan pıhrimize gelmqler -
aır. 

Şehİnfalı Hazretlerinin azimet 
?e avdetlerinde yemek 9erriııİni i
dare eden T okatliyan müdürü Ve
hap Bey de gelmiftir. 

lran seliri de geldi 
lran Şehİnfalıı Hazretlerinin re 

fakatlerinde Makiiya gibnit olan 
lnuı sefiri Sadık Han ve Ba.tkatip 
Asaf Han dün Cümhuriyet vapuri
le tehrimize gelmitlerdir. 

ViLAYETTE 

Undan • 
vergı 

Undan -si .Jmmau hakkındaki 
bnunun tatbikatından olarak valinin 
ri:pasetincle bir komia10n tetkil edil
ıniftir. Kamiay- bugün topW
u muhtemelcfır. 

Beyoğlu As. Ş. Riyasetinden: 
Beyoğlu As. Ş. de kayıi!lı ma!Ulen mÜ· j 

tekait zabitlerle .....,rlerin ve tehit ye -
timlerinin 934 senesine ait tütün ikrami
yeleri gel mittir. Tevziat günleri: 

Her haftanın pazar günleri öğleden 
sonra malul zabitlerin, salı ıünleri 
maliil Mkerlerin, perıembe günleri 
fdıit yetimlerinin ıubeye müracaatla 
ikramiyelerini muayyen günlerinde al
ma/an ilin olunur. 

VAPURCULUKI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

1ST ANBUL ACENTALICl 
Liman Han, TclJon: 22925. 

lzmir ve Mersin 
SÜAT YOLU 

musabaka imtihanı 
Türkiye Ziraat Bankasından: 

(6) Müfettiş Namzeti alınmak üzere 11-8-1934 
Cumartesi günü saat 9 da Ankara ve İstanbul Ziraa1 

Bankalarında bir müsabaka imtihanı açılacaktır. Mii· 
sabakaya iştirak edeceklerin " Mülkiye " veya •Yüksek 
iktisat ve Ticaret " Mektebinden veyahut HuJculı 
Fakültesinden mezun bulunmaları ve yirmi yaşında.il 
aşağı, Otuz yaşından yukarı olmamaları liznndır. , 

Müfettiş Namzetlerine (140) lira maaş verilir. Ild 
senelik stajdan sonra yapılacak mesleki imtihanda ınıı· 
vaffak olanlar (175) lira maaşla müfettişliğe terfi et· 
tirilir. 

imtihan programını ve sair şartları havi matbua· 
lar Ankarada Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdürlü· 
ğünden ve lstanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından tt' 
darik edilebilir. Talipler bu matbuada yazılı vesikalatl 
bir mektupla birlikte Ankara Ziraat Bankası Teftiş 
Hey'eti Müdürlüğüne nihayet 26-7-934 Perşembe gii• 
nü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek 11ıı· 
reti1e müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3776) 

ihtikar komisyoRu 
İNÖNÜ vapuru 20 Temmuz 

CUMA günü saat 11 de Sirkeci 
rıhtımından kalkarak doğru iz
mir, Antalya, Mersine gidecek, 
Dönüfle bunlara ilaveten Alan-

............................. .-~i 
i lst. Tapu Bapnemurluğundan: 
Cinai MetJkii Dönüm Hududu ilk içtimamı yapan ihtikar karma -

yonuna ticaret 'ft zahire bonasmdan 
qtirak edec:elr murabbaı yarm seçile
cektir. 

Koındyonun mesaisi aırasmcla, a!B
bdar mütehaaaıs zevat celbedilerek fi. 
at farla ve sair hususlar etrafında ken
clı"Jerinden iaahat almacaktır. 

ı 
ya, Küllük, Çanakkaleye uğra - Tarla Köyarkası 15 Şarkan Ziya bey ve §erikleri garben 
yacaktır. ı yol ve kendi evi ve §İmalen yol ce-

nuben yol 
-------·------.; Tarla Tepebağı 25 Şarkan Ziya bey ve §erikleri garben 

- Meyve EnstitOsU 
Büyükderedeki ıneyva enstitüsüne 

ilaveten tesiıi takarrür eden meyvacı
hk mektebi için yeni bir bina İn§a edi
lıecdctir. 

Bun>da, meyvacılık dersleri Te ye
tittirme usulleri gösterilecek, fenni u • 
sullerle tedrisat yapılacaktır. 

Bu mektlepten bilhaua köylüler is -
fifade edeceklerdir. Yeni binanın inşaa
tım bir aya kadar batlanahilecektir. 

BELEDiYEDE 

iş yavaş gidiyer 
ihtiyar heyetlerinin vazifeleri, 

belediyeler tarafından ifaya haf -
]anıldıktan sonra, bazı işlerin ted
viri için mahalle mümessilleri se -
çil.mifli. Bu mümeseillerı tarafın • 
dan görülmekte olan nüfus ve ıair 
itlerin matlaı> çabuklukta yapıl -
matlığı anlafılmıfbr. Bu itler için 
mahallelerde mevcut nüfus dı.fter 
!erinden iatifade edilmesi k.a"yma
kalıklara tebliğ olwmıufhır-

DartJIAcezaya et 
Mezbahada kesilen, fakat piya 

saya çıkarılmayan etlerin beledi • 
,-enin yeni aldı:ğı makine ile takim 
edilmesi ı.b.rrür etmifti. BU İfe ay 
batında ~!anılacaktır. Takim e -
dilen etler Darülacezeye gönderi
lecek ve fakirlere parasız teni e
dilecektir. 

Elektrik tarifesi 
Elektrik tarife komisyonu per

,_.be günü toplanacaktır. Bu top 
lantıya Nafia V ekileti prkeller 
baflı;omiseri lbrahim Bey riyaset 
edecektir. Elektrik tarifesi üzerin
de yapdacak tenzilat me9elesi bu 
içtimada göriitülec tktir. 

Terkos boruları 
T erkos borularında yapılmak. 

ta olan sifon değİftirilmesine ve 
yeni boru tefritatına devam edil. 
mektedir. Şimdiki halde yeni teai
ıe.tm mühim bir kısmı taınamlan • 
ma.k üzeredir. Bu itler tamamile 
bitirildikten sonra Balattaki terfi 
merkezi kaldırılacaktır. 

Yeni tesisatla yalnız lstanbul 
cihetıne günde yirmi bin metre 
mikabı su verilebileceği hesaplan
mıflır. 

lstanbul mahkemei asliye ikinci Hu
kuk dairesinden: 

Osküdarda Gülfem Hatun mahalle -
sinde Uncular sokağında 3 numaralı 
hanede mukim Fuat efendinin murisi 
müte9effa Hüınü Beyden bir kıt'a ar
sanın 16 bUse iti>arile yedi hissesine 
ba tapu mutasarrıf olup müte.effa mu
rioi Hiiınü Bey tarafından tlamammm 
35.000 kuruı mukabilinde müddeialeyh 
Leon Efendiye wiaen ferağ edilmit ol
duğu ...., halbuki 341 senesi zarimda 
mezkıir mebaliğin müddei Fuat Bey 
tarafmdan müddeialeyh Leon efendiye 
tesviye edildiği halde işbu ana üzerin
deki İpoteği kaldırmadığı anla~ılmıı ol
duğundan kendisine tesviye olunan 350 
liradan dolayı mezkUr ana üerindeki 
İpoteğin kaldınlmaaı hakkında latanLul 
Emniyet sandığı esbak müdür muavini 
Ye Bakırlı:Öyünde yağ fabrikalan kar -
psında 20 numaralı hanede Leon efen
di aleyhine ikame eylediği davadan do
layı müddeialeyh mumaileyh namına 
gönderilen dava arzuhali aureti Leon 
ef-dinôn adreai meçhul bulunduğu 
ınep'1lh.ırtile bili ffi>liğ iade kdmmıı Ye 

müddeinin muY11fıla lıaııun görülen ta
lebi wıçbile dava arzuhalinin bir ay 
müdcletle ilBnen t..oliğine tı.hlcikat ha
lıimliiince karar verilmiı ve bu hapa,. 
lıi arznı..ı luretİ nwhı-- divanhane
sine talilr .... _, oldaiandan müd -
deial!yb Leon efendinia müddetıi mu
ayyene -fıııcla daTaya -.p ....,.,,,.. • 
eliği tıılalirde 11Yabmda muamele icra 
labnecııf1 maıama olmak &zere key{i
,.,t habk mulii mubalcene!m kamı -
DUDUD 141 İncİ mııddeaİlle tevfikan i-
Jin olunar. (1156) 

lıtıınbal :yedinci icra memurluiun
clan: 

Mahenz olnp paraya çenilmes.i mu
karrer bir adet demirci makkabo "" 
örs dam mal...._ 17 - 7 - 934 bırihi

ne ınüsadil salı günü -t 2 den 3 çe 
kadar açık .. rtanw ile sablığa çıkarı

lacağından taliplerin Galata Arap ca -

mii civannda Taflan sokağında 14 nu
maralı dükkanda hazır bulunacak n 

paraya çevrilmesi mukarrer piyano maa 
sandalya §al, lavemona, döı;t ayaklı 

yemek masası, yaldızlı llJ'll& 17 - 7 - 934 
tarihine müıadif aalı giinü saat 9,5 dan 
10,5 kadar açık artbrma suretile sah -
lığa çıkanlacaimdan talip olanlann 
.Talaön Feridiye caddeai 75 numaralı 
hane önünde hazır bulunacak 
müracaatları ilin olunur. 

memura 
(1159) 

Ilgaz Belediyesinden: 
Ilgaz Kasaba suyu için dört kilometre çelik veya funt 

boru teferruatile beraber kapalı zarf usolile münakasaya ko -
nulmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak üzere mektupla her 
gün, ve münakasaya ittirak İçin de 6 - Ağustos - 934 pazar -
tesi günü Ilgaz Belediyesine müracaatları. (3948) 

İstanbul Milli EmlAk Müdürlüğünden: 
Kahtanede imrahor köşkü ve Arazisi ile müştemilatından 

arka taraftaki 2, 3, 4, No. lı Depo, Ahır ve Odaların bedeli 
iki aene ve iki müsavi taksitte ödenmek şartiyle 13605 lira ü
zerinden kapalı zarf uauliyle sablacaktır. İsteklilerin 1025 
liradan ibaret teminat akçeleriyle teklifnamelerini 5 - 8 - 934 
Pazar günü saat 14 den evvel Komisyon Riyasetine tevdileri. 

(M.) (3845) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Karadeniz Boğazı Rumeli Feneri civarına vaz ve teaiai ta

karrür eden bir adet (Radyofar) kapalı zarf usulile ve iki ay 
müddetle münakasaya konulmuştur. J 6 - Ağustos • 934 ta • 
rihine müMdif Perşembe gÜnÜ saat 14 de ihalesi icra kılına
cağından t.aliplerin fenni ve idari şartnameleri almak üze -
re Galata'da ÇiDili Jbhton hanındaki ldarei Merkeziyeye mü -
racaatlan. (3204) 

Mehmet efendi ıimalen yol cenuben 
fundalık 

Tarla Valideçeımeai 40 Şarkan Hüaeyin bey garben dere ıi
malen emliki metrUke ara2iai cenu
ben <;e§me pataka 

Tarla Kliııe arkası 15 Şarkan kliae garben Ali Riza efendi 
•imalen Ali Riza efendi cenuben 
Mehmet efendi 

Tarla Kliııe önü 2-5 Şarkan köy haneleri garben Ali Ri-
za efendi ıimalen Ali Riza cenube• 
pateka "' 

Tarla Köyiçinde 2 evlek : iki tarafı yol bir tarafı köy Hıristo Jl/ 
evleri tarafı tarla Todori v ~ 

Balada muharrer em....Ji gayri menk:u le Küçük köyde kain olup SııınşabaO • .ı 
badillerin Kerim oğlu Osman Efendiye te lviz edilen alb parça gayri mel.kul il". 
landa malıallen tahkikat icra kılmacağın dan işbu gayri menk:ull.,.,. tarihi if 
itibaren bir giına rehin ve haciz ve saire gibi alaka• olanlann bir ay mrfmdo r' 
tanahmetlıe İstanbul Tapu daire.inde lstanbuJ Tapu Bll§IDClllurluğuna 2374 
ile müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

lıtanbul Emniyet Müdürlüğünde 
üniformalı zabita memurları için satın alınacak 2042,, 

det beyaz ceket teklif olunacak fiat haddı Jayik görüld~ 
takdirde 6 - Ağustos - 934 tarihine müsadif Pazartesi 

~ 

saat 15 de ihalesi yapılmak Üzere kapalı zarf usulile mün 
saya konulmuştur. Taliplerin 537 liralık teminatı muv~ 
te ile teklif mektuplarını yevmi mezkUrda saat 15 de vı.W·. 
MU:lıasebecilik dairesinde teşekkül eden Satmalma Ko~ 
nuna vermeleri ve nümune ve şeraiti öğrenmek isteyeıJel 
Müdüriyete müracaatları ilin olunur. (3942~ 

Edirne Belediye Riyasetinde~: 1 

Demir Bileyzik, Piriz Musluğu 3/8 Bronz, Tahta KA 
ki, Tüp Anlonj, Buşakle, lstih Jak Musluğu, Beş metro 3, 
Demir Boru ~~ 

Şehrimizde evlere verilecek su İçin yapılacak asgari fi' 
ev tesisatının yukarıda cinsleri ve fenni şartnamesinde ~e 1 
safı gösterilen malzeme ile tesisi 20 giin müddetle ve 
zarf usulile münakasaya konulmu§tur. Taliplerin teklif 1 
ği bedel üzerinden % de 7 ,5 nisbetinde teminat mektu~ 
ve teklifatmı havi pullu varakayı bu itle İftigaJ. ettiğine ~ 
ehliyetnamesini bir zarf derununa koyup üzerine "Bran~ 
lar" ibaresini yazarak 4 - 8 - 934 tarihine kadar Belecli)'e , 
cümenine vermelidir. Malzeme nümuneleri ve fenni §artıJ' 
meyi görmek isteyenler Edirne Belediyesine müracaat ~ 
ler. ihale 4 Ağustos 934 tarihi ne müsadif Cumartesi günii 
at 16 dadır. (3924) 

Kütahya Vilayetinde11:. 
1000 lira muhammen bedelli Vilayet matbaası kağıt, ıı'.ı,1 

rekkep ve saire ihtiyacı 8 - 8 - 934 tarihine müsadif Çarş~J 
günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye koı> 
muştur. Talip olanların teminatlarile mezkôr günde Küt 
Vilayeti Daimi Encümenine ve şartname ahkamını öğr g 
için de Vilayet matbaasına müracaatları ilan olunur. (391 

Çankırı Belediyesinden: 
2290 No. h kanunun b~ci maddesi mucibince Ç~ 

Şehrinin 1/2000 ve 1/500 mıkyaamda paftalara münka"':' 
hali hazır vaziyetile 1/1000 mikyasında münhanili fıaı'İ~ 
ve ikinci maddesine göre kanunun tarifabna muvafık o~ 
üzere şehrin müstakbel pilirunm yapılması 15-Temmuı·1 
tarihinden 15 ·Ağustos - 934 tarihine kadar kapalı zarf';,;· 
lile münakasaya ko!J.ulmuştur. Taliplerin Çankırı BelecliY ) 
ne müracaatlan ilan olunur. (3911 

Pervantorium MüdüriyetindeıtJ. 
Müeaaeaenin 934 mali aen esi için. Odun, mangal köd' tİ 

sade yağı, zeytin yağı, sabun, kaşar, ve beyaz peynir, ~t', 
soğan, makarna; nitaata, irmik, pirinç unu, tebriye, et, ~' 
murta, un, pirinç, ekmek, ihtiyaçları aleni mftnakasaya ..J' 
nulmuttur. Talip olanların şeraiti anlamak üzere Müe~ 
ye ve münakasaya iştirak için ihale günü olan 8 Ağustoll ~ 
tarihine müaadif çarşamba günü saat on dörtte Fındı " 
Yükaek Mektepler Mübayaat Komisyonuna müracaatI~,-' 
muvakkat teminatları ihale tarihinden evvel Muhasebe 
nesine yatınlmaaı lüzumu iJan olunur. (3911) 
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Şerefinize! 

Bir .t E VİNATQR 
Yaz n evinizi ce nete çevirir 

En ast i elell'.trik otomatik 
ıoğuk hava dolabı 

Satı, ınaballi: SAf-!İBİNİN SESi Nur !ttin ve Şki. Ankara 
210 istiklal caddesi, Beyoğlu A. Vettu ve Şk. lzmir 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden 

Ve Ol -- Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat 
erk krnan fakültelerine meccani leyli ve ücretli leyli ve nihari 
da ye v

1
e kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartları aşağı -

· azı ıdır: 

ftıes~ -!ürk tab'asmdan olmak (Ecnebiler hususi talimatna 
bne gor.e kabul edilir) . 
-- Lıse bakaloryasını vermiş bulunmak 

rı le -- Leyli olacak talebenin yaşı 17 den aşağı 25 ten yuka 
0 nı.amak. 

'I İstanbul kumandanlığı sa - ı 
tınalma komisyonu ilanları 

Fırka Kıt'alarının ihtiya
cı için 18,000 kilo kuru so
ğan pazarlığa konmuştur. i
halesi 18-7-934 çarşamba gÜ
nü saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak için 
de o gün ve vaktinde Fındık
lıda lstanbul Kumandanlı
ğı Satınalma komisyonuna 
müracatları. (14) (3910) 

4241 

• • • 
Darıca Askeri Sa. Al. Kom. 

dan: 
Gazetede çıkan sekiz kalem 

erzaka ait ilanın aşağıda gös
terilen şekilde bazı tashihata 
lüzum görülmüştür: 

1 - işbu erzak Darıca Müt 
tahkem Mevki Ağ. Topçu Ala
yile Dağ. Topçu Alayının her 
ikisine aittir. 

2 - Sadeyağı sevhen açık 
münakasa olarak gösterilmiş 
ise de kapalı zarfla. 

3 - 20 Ağustos 934 Pazar 
günü kapalı zarf usulile müna
kasası icra edilecek olan 275 
bin kilo unun münakasası öğ
leden sonra saat 14 tür. 

4 - 20 - Ağustos - 934 Pa
zar gÜnÜ kapalı zarfla müna -
kasası icra kılınacak olan sade 
yağın 23 Ağustos 934 çarşam
ba. günü öğleden sonra saat 14 
dedir. 

5 - 3900 kilo makarnanın 
20 Ağustos 934 Pazar günü 
sabah saat 11 dedir. · 

6 - 23 - Ağustos - 934 çar
ı?amba günü 9500 kilo gazın 
öğleden evvel saat 1 1 dir. 

7 - 22-T emmuz - 934 Pa
zar günü kapalı zarfla müna -
kasası İcra edilecek olan sığır 
etinin 28 - Temmuz - 934 cu
martesi günü öğleden sonra 
saat 14 dir, ve 22 Temmuz 934 
Pazar günü açık olarak müna
kasası İcra edilecek olan tuzun 
28 Temmuz 934 Cumartesi 
günü sabah saat 1 1 dedir. 

(3938) (3058) laınf k- Mesleklerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve sağ • 
Por~ la~ı hakkında tam teşekküllü hastahanelerden sıhhat ra • • • 

getırmek ve aşı şahadetnamesi vermek. Tekirdağ Fırka Satmalma 
ta e -: Belediye veya polis merkezlerinden hüsnühal mazba- Komisyonundan: 

81 getirmek. Fırka kıtaatı ihtiyacı için 
birlt-- Enstitüye girmek İsteyenler yukarıdaki vesikalarla Linit madenkömürü yakacak 
sek 1z~e 6 kıt'a fotografı bir istida ile doğruca Ankarada Yük- 65 adet büyük 145 adet kücük 

3 
·~~at ~nstitüsü Rektörlü ğüne göndermelidirler. dökme soba pazarlıkla satı..; a-

luliin Muracaat zamanı Temmuzun onuncu gününden Ey- lınacaktır. ihalesi 6 - 8 - 934 

4 
~nuncu gününe kadardır. Pazartesi günü saat 15 tedir. 

l'vıüesa tvrakı tam olmayanlar Enstitüye kabul edilemezler Taliplerin şartnameyi görmek 
ınua}'ae&e ayıt ve kabul edilen talebeyi iki ay zarfında tekrar Üzere her gün ve pazarlığa iş
dı sili~-ıe ettirir. Kabiliyeti bedeniyeyİ haiz olmayanların kay tirak için de o gÜn ve vaktinde 

5 r, Fırka Sa. AI. Kom. na müraca-

L 

NADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Üncil Vakıf Iian lstanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 

3838 

Nama muharrer hisse !'.enetlerinin ( s 60) ı Türkler elindedir. 
fürlıiye ft Eankaaı taıafından teıkil olunmu~tur. İdare meclbl ve mUdiirler 
heyeti ve memurian lıi:milen Tilrklerde::ı mürekk•p yegane Türk Sigorta Şirke
tidir. Tt.rkiyentn her tarahnda (200) il geçeıı acentalannııt h•pal Tiirktllr. Tilr· 
klyenln en mühim müeıseaelerinin vebankalarının •igortalarını icra etmektedir, 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
siıı:ortalu:nı &n iyi ıeraitle l•par. Hasar "ukuunda urarlsrı sllr'at ve kolaylıkla Ildır. 

Telgraf s iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

de stajrru Ley}j meccani talebeden staj veya tahsil devresi için atları. (3075) (3931) 
lanlard ~~~a.Fakültesini bırakanlardan veya cezaen çıkarı- * * '' ihtiyaçları olan 448,800 kilo \ mek Üzere her gÜn ve müna - ı .. --. Dr. Nuri Fehmi ----
Enstitü~· ukumetçe yapılan masrafı ödeyeceklerini daire Adapazrı P. SA. AL. KOM. kuru ota verilen fiat (Tuzla i- 1 kas:ıya i~tirak e~ecekler~n de / Göz Hekimi 
kefalet:un vereceği nümuneye göre noterlikten musaddak dan: çin 4,25: merkez için 3,75) ka- tayın edilen vakitte !zmıt Fır-

6 ~aVrne V~receklerdir. Adapazarında Piyade a- palı zarftan gali görüldüğün- ka Satınalma Komısyonuna Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
kabul d'l aktınde tam evrakla müracaat etmişler arasında layı ihtiyacı için açık mü- den pazarlıkla satın alınacak- müracaatları. (3076) (3932) saat 

2
•
6
ya kadar. Telefon 23212 

tine g·~ 1 ecek talebe diploma derecesine ve müracaat tarihle- nakasa ile 400,000 kilo tır. ihalesi 19 - 7 - 934 Per - • * • 3833 
7 ore t.efrik edilecektir. odun ile 60,000 kilo kuru şembe günü saat 14 tedir. Ta- Burnova Fırka Sa. Al. Kom. 

38
33 

ler, T b'?lr:ıat, Baytar, Orman fakültelerine alınacak talebe- ot alınacaktır. ihalesi 7 - 8 - tiplerin o gÜn ve vaktinde lz - dan: ~?_Phanede Levazım Amir-ı 
cut dea İı .lırnler fakültesinin 1, 2, 3 üncü sömestrlerinde mev 934 çarşamba günü saat 10 da mitte Fırka Satınalma Komis- Kıtaat ihtiyacı için kapalı ligı Satın Alma Komisyonu 

8 
~ e~ı de takibe mecburd ırlar. dır. Taliplerin şartnameyi yonuna gelmeleri zarf usulile (41100) kilo sade 1Ianlan 

ltıan ç'ftf~~aat Fakültesine alı:ıacak talebe Ankarada Gazi Or görmek Üzere her gün ve mü- (3080) (3936) yağı münakasaya konulmuş • 
T 1

1 
bıgınde on ay staj göreceklerdir. nakasaya İştirak etmek için de * • * tur. ihalesi 4 _ 8 _ 934 Cumar- idareleri lstanbul Leva-

karşıt~e ~ye bu staj müddetince yemek ve elbise masrafları o gün ve vaktinde teminatlari- lzmit Fırka Satmalma Ko- tesi günü saat 10 da yapılacak- zım Amirliğine bağlı lat'a ve 

9 
~g~ U arak ~O lira aylık verilir. Harcırah verilmez. le birlikte Adapazarında Maliye misyonupndan: . hr. Şartları görmek İsteyenler müesseselerdeki Hayvanların 

tere 
275 

l' cretlı leyli talebenin ücreti üç taksitte ödenmek ü- Dairesinde bulunmaları. 3 - 7 - 934 tarihinde kapalı her gün, iştirak etmek İsteyen- ihtiyacı için 326700 kilo kuru 
10 ıradır. (3077) (3933) zarfla münakasası icra kılınan ler tenıinatlarile birlikte ihale Okt 21-17-934 cflumarltesicakl4 de 

hai~ ol - U:chret_li leyli talebe tercih olunur. Kabul şartlarını * • * ve Fırka Askeri hastanesinin ·· ·· tmd l B apa ı zar a a ına hr~ ~ an n I h A k L gunu saa an evve urnova Ş t . . .. ki . 
1 arı ta e e için mikdar tahdit edilmemiştir. n ara evazım Amirliği senelik ihtiyacı olan (15,000) A k • S l K · ar namesını gorece erın 

( 
S t im K . d s erı atma ma omısyonu- h .. Tali l . belli .. 

• 3704) 4084 a ma a omısyonun an: kilo koyun eti (37) kuruştan na rr,üracaatları. er gun, · P erı? gun 

(
• 816,000 kilo kuru gÜrgen gali görülmüş olduğundan pa- (3934) ( 3078) ve saatten evvel teklif mektupla 
stanbul O · . . M b odunu kapalı zarf usuli1e iha- zarlık suretiıe satın aımacak- -~ rını komisyona vermeleri. (46) 

DIVersıteSI U ayaat lesi 6 - 8 -934 Pazartesi günü tır. ihalesi 19. 7 - 934 Per. • • * <
3347

2 3883 

Komı·syon nd saat 14 te yapılacaktır. Şart - şembe günü saat 15 tedir. Ta- M. M. v. Satmalma Komis- ~ Askeri fabrikalar ilanllln 1 
(1) T F k''lt · A U 801 name suretini görmek üzere }iplerin o gu .. n ve vaktinde iz yonundan: - • 

ıp a u esı dli T ._. (2) Üniversite Merk b'ıp uınasma kalorifer kazanı vaz'ı Fındıklıda lstanbul Kuman. mitte Fırka Satınalma Komis- Ordu ihtiyacı için (6,000) Ask.eri Fabrikalar için şart-
( ez ına sınd ki kul · · · · d l • S 1 K kil Ki hd d k' ' k l ·· b 3) Fen ve Edebiyat F k··ı a su esının tamırı an ıgı atına ma omisyo - yonuna gelmeleri. o or rat ö ının apa ı namesıne gore ir çift fayton 

a u teler · · · 1 tt' • · Z 'h l ·· ·· akt' fl ·· k k .. k h Hanım Konağının su t . ının ışga e ıgı eynep nuna ve ı a e gunu v ı mu - (3081) (3937) zar a muna asaya onmu,. - oşum ayvam alınacaktır. 
( 4) U · · k b e sısatr. ayyeninden evvel teklif ve te - * * * tur. ihalesi 5 - 8 · 934 Pazar Satmak isteyenlerin hayvanla-

nıversıte mer ez ina sının ku . . d T r 1 · ~ Yukarıdıı mahalleri Yazılı dört kalrşu~lar22mın7 tamı934rı.p minat mektuplarını makbuz İzmit Fırka Satrnalma Ko· minii saat 14 te ir. a ıp erın rile beraber 19 _ 7 _ 934 Per _ 
'l\r ·· ·· 'h l d'l k ·· em ış - • a - mukabilinde Ankara Levazım misyonundan: Şartnameyi örmek üzere her şembe günü saat 10 da Bakır-
trıı.ı.f1nuTı l~ el e. 1 Ume. uz~re MPa_zarhkla münakasaya konul - Amirliği Sa. Al. Kom. Rs. ne Fırkanın Merkez Tuzla ve Bo- gün öğleden sonra ve münaka- köy Barut Fabrikalarında Sa-
iki~ ur. a ıp erın nıversıte ırnarlı;;....d 1 ki · t' ~k d kl · e l'vı b K · .. ..~. an a aca arı vesa- vermeleri. (3079) (3935) ludaki lat'atm altı aylık ihtiya- saya ış ıra e ece erın o gün tınalma Komisyonuna müra • 
ltıel . u. aya~t J,~;.yfnu~ ~uracaat edip her gün şartna- * * * cı olan (452,700) kilo Un ka- ve vaktinden evvel teklif ve te- caatları. (531) (3923) / 
~ec:kİnı.tf.t~k e .~dır e~İ· be ıhkle günü saat 15 de teklife- lzmit Fırka Satmalma Ko - palı zarf usulile münakasaya minat mektuplarile birlikte 
l\oın· erı ıatdın yhuz e byel 1 uçl t~1ı:?İnatlarile Miıbayaat misyonundan: konmuştur. ihalesi 28 - 7 - 934 Ankarada M. M. V. SA. AL. ZAYi - Seyrisefe,. merkezinden ..ı. 

ısyonun a azır u unma arı ı an olunur. (3566) Merkez ve Tuzlada bulunan Cumartesi gÜnÜ saat 14 tedir. KOM. na müracaatları. dığım 1580 aicil numaralı arabacılık 
3924 kıtaat hayvanlarının senelik isteklilerin ~artnar.-ıeyi gör • (3074) (3930) ehliyetini zayi ettim. Hükmü yoktur. 

---------------.::;::::---------------------------"---------------------:_Şe=h~re=m=ini Odaba,ı Beytullah . (1147) 

ı"fiy t" • • t•h ı k 

ıas 
\· e ı umumıye, ış ı asız ı 

v~kkllvvetsizlik halatında bü-
f aide ve tesiri görülen 1 

Kullanınız. 

Hereczan ~~ 
r... 

de satılır. 
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' YENİ BİR HARİKA! 
Sabırsızlıkla beklenen 

meşhur ,, 
y r 

• 
vecı a 

i ı c · iğı mu af aza etmiş 
şümul ir öhreti haiz akineleri 

Geldi 
Fotoğraf 

Nihayet 
Olduğundan Bir 
Bile Taşına bilir. 

p 
T L 1 

Zarif ve Küçük 
Yelek Cebinde 

istim li g yet o y 1 Emsalsiz cins ve mükemmleliyeti itibarile herkes tarafından 
tercihen kullanılmakta ve her yerde aranmaktadır. 

Bilhass Zabıta memurlarına, Cildinin tera vetini idame için behemehal 
P O K E R tıraş bıçaklarını kullanmalıdır. Kız ve Erkek Talebeye şayanı tavsiyedir. 

Fiyatı mutedil ve her keseye elverislidir. Yalnız markasına dikkat ediniz. 
Ankara Sabş deposu: ŞARK PAZARI So~u :ı:ade Mehmet Emin ~ 
İzm'r satış depoıu: Ödemifli HihefİD Hüsntı B. mağazas d r. 
s~mıun satış deposu: Dur.sun Eşref Şirketi 
.,,,,,,,,, ,,, ,,,, .................... ,,,,,,,,,,, .. ~.~············ 

Butün dünyadaDAIMON' Pilleri ve 
· meşhur CEP FENERLERi 

Gayet pratik, istimali kolay ve son derece istifadelidirler. 
Boyu küçük fakat zarif olmakla bir yelek cebinde ve ya 
Hanımın el çanta•ında muhafaza edilebilir. Bilhassa 

seyahat için elzemdir. 

Karanlıkta en mükemmel bir muhafız elduğundan herkesin 
yanında bulundurması katiyyen elzemdir. 

Umumi epo ve s ·tış m aili lstanbul Tahtakalede No. 10 

Cuma ve pazaı:._ günleri ucuz tenezzüh katarları 

H reke e Ge iniz 
~· fabrikası memur ve işçileri Kooperatif tirket'; brr 

tirin ihtiyaç Te iıtirabatinizi temin edecektir. IS .35 ku :u'ı tem:ıı 
yemek, çmarlı va aölgeli deniz kenarı kahveleri:ıde istirahat, gll· 
ııel manzara, kır ıreımeleri. 
Saat 11 den 15 e kadar fabrika ziyare~ilar~ açıktır. Ayrıca 

bir kumıtş s~rgiRI yapılm·ştır. Ucuz fiy t'a rla satış yapılaca ktır. 

' 

lstanbul ithalat Gü rü" ü 
üdürlüğünden: 

Istanbul Gümrükleri Baş Müdüriyet Dairesi Tatbikat 
~ektebinin bulunduğu salon dahilinde yapılacak olan 681 
lira bedeli keşifli kişe inşası münakasa ve ihalat kanunu· 
nun 18 inci maddesi A fıkrasına müsteniden pazarlıkla mü
nakasaya konulduğundan talip olanların 29 T ernmuz 934 
Pazar giinü saat 14 de lstanbul ithalat Gümrüğünde müte
ıekkil Komisyonu mahsusuna müracaatları ilan olunur. 

3963 (3619) 

Ankara Ziraat üdüriyetinden: 
Ankara Vili.yeti Çiftçilerine dağıdılmak Üzere 235 adet 

Sap arabası 26 Teımm.u: 934 Perşembe günü saat 15 te ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Şartnameyi gönnek isteyen taliplerin Ankara, lıtan-
bul, Eskişehir, Bursa Ziraat Müdürlüklerine Adapazar 
ve lnegöl Ziraat Memurluklarına müracaat etmeleri ilan o
lunur. (3625) 3965 
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SiVRİSiNEKLEll 
TEHLİKELİDİR 
onıarı FLiT ile öldOrünü~. 

Slvrlelneklerın ac11oı ıaırı'ı eK&8• 
riya Hummayı ve Olümü intaç 
eder. Adi ve tesirden lrl ha,arat 
öldUrUoU mayilerin istimali ile 
alvrlelneklerin kaçmalarına se
bebiyet verir ve Binnetlca sıhhat 
'e hayatınızı tehHkeye koymuş, 
th.ırsunuz. Buna meydan verme· 
mek için FLiT dört harfli F·L·l·T 
..edarlk ediniz.Siyah kuşaklı ve as 
k8r resimli sarı tenekelere dikkat 
#9 onları muslrren talep ediniz. 

Umumt Deposu : JUL KREPEN, İııanbul. Galata, Voyyoda Hın No. 1 

3844 

Istanbul Maarif üdürlüğ··nden: 
Istanb":Jl Kütüphaneleri için mübayaasma lüzum görü1en 

212 çeki odun ve 2900 kilo Mangal kömürü ile 13 ton kok 
kömürü açık münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartna
m~s}ni ögnnek üzere her gün Maarif Müdürlügü muhasebe 
kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de 28-7-934 
Cumartesi gÜnÜ saat 14 te ls ~anbul Vilayeti Muhasebecili
ğinde müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları ilan 
olunur. (3801) , , 4118 

75 Kr. KUŞT0Y0 

-(464) 

Karac ğer - Mide - Harsak - Taş· Kum h11hlıkl ırına ı 

'
- L iÇMELERİ 1 

VE OTELİ :1 

içme ve tren fıatlarında mUhim tenzilat yapılmıştır. 

, Ilergün Köprüden 6,30 • 7,35 • 8,05 • 9,50 ·il · 13,15 • 15,10- lu,45 de 
Havdarpa ş!\·a giden vapurlann trenleri içmelere giderler. - -• 
inşaat Münakasası 

Sümer B~nk Umum Müdürlüğünden: 
lzmitte kUTUlacak kağıt ve karton fabrikası inşaatı 5 temmuz 193'1 

tarihinden itibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf uıulile münakasa· 
ya konmu~r. Münakasa 26 temmuz 1934 tarihine tesadüf eden per· 
tembe günü saat 15 le Ankarada Sümer Bank Umum Müdiriyetind~ 

yapılacaktır. 

Münalc11.aY'I, bu gibi in""'tı fimdiye kadar yaptıklan büyük inıaata 

kıyasen muvaffakiyetle ve hümü turetle y-bilec:ekleri Bankaca sab;t 

olan İnfB"t müeueıeleri i§tirak edebileceklenlir. Münakasa §8J'tname· 
ıine tcv6kan hazırlanacak tekliflerin nihayet 26 Temmuz 1934 tarihine 

lu.clar Umum Müdürlüğe ~veli eclilmeıi Jizımclır. 

Proje Ye prtnameleri ırörmek iıteyenlerin, her gün ..at 1 O elan 12 
ye kadar Ankarada Evkaf apartananmda Sümer Bank ln§&'lt oerviıine ~ 

müracaatları ve proje, f&rlname venir evrakı ke~yenin 100 lira mu· ~ 
kabilinde Umum Müdürlükten alınabileceği ilan olunur. 

-
"SAT 1 E,, V ANTILA TÖRLERİ 

ve feTkalida tediye ıartları sıyesinda 

VERESiYE SERiNLiK 
(893) 

u•H~i:)Weteı. 111ı::ıuepJ1.ew, 

eoıue.s ~ •:aeıes 
" s,/> \. UPeQn$ ıncıuv~cof 

ıs9~vee 

•'!•ldet•41l •u• ...... '4ee •<::es 

r/\"Nlt~n->auee 

951-ueıu~ 

3980 

Umumi Neşriyat cıe Yazı ı,leri Müdürü ETEM lZZEl 
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