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Köylülerin trenlerde ucuz 
seyahat edebilmeleri için bir 
tasavvur var. Üniversite do .. 
çentleri bir cemiyet yapacak. 

eFIATI 5 KURUŞTUR. 
Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

9 uncu sene No. 3038 PERŞEMBE 26 Temmuz 1934 

Lehistan ve Estonya Har·
ciye nazırları arasında mınta
kavi misaklar için samimi mü .. 
kalemeler cereyan etmektedir 

Tel, { Müd=ir: 24318, Yazı itleri müdürü ı 24319. 
• idare •• Matbaa ı 24310 • 

•• u Avusturya karıştı. Dollfuss öldür··ı 
Naziler Başvekilete 
Nazırlan kaçırdılar. 

-hücum ettiler. M. Dollfuss'ü öldürdükten sonra bazı 
Nazırlardan T ey'in ölü ve dirisinden haber yoktur 

(Sabaha karşı aldığımız telgraf far ikinci sahi/ emizdedir ) -
~ osta, Telgraf 

e Telefon 
--.._ 

A Mecdi SADR T nkara: 22 T e ElTIN 
elgraf ve T ) f '?"1ıtz - Posta 

lerde ünıitli b\ei::k· 1fleri son sene
a~:tıneğe hatladı ıtaf IXlanzarası !ti, ıktısadi b h . Fakat ne çare 
~&tilzaın edenu ~an; Para ıarfmı 
yu. gibi, rneıne~:k ç~k işlerde oldu
erıne de f 1 tın oıuhabere iş-
1lıak ic;in d::t !e1akarlıkta bulun
verıniyor. Bun~nf ırsat ve imkan 
larda eınn a beraber poıta
graflarda Yet ve intizaınm, tel-
i azaın· ·· • 
~ alınan ı ı.uratın temini yo-

tıcelerini ,. .. tedbırlerin ınüsbet ne 
N .,orerek · . 
afıa Ve • sevınıyoruz. 

«nunı fDÜdiiJ.~letine merbut bir U
hu İdarede luk halinde ı;alıtarı 
tenaikat say Y:'-Pılınaaı nıukarrer 
•tınıııı kıı t!ıınde de idare kadro
da liizuını;'etleneceği ve bunun 
~lacağı fiiphve. fa~dalı bir hareket 
~ttan sonra :iddk~ Ancak tensi. 
1 Itanfarı lerf'h . . acak kadroda 
dar. Verınek ı ıçın bazı karar~ 

e 1faret etın k~ının geldiğini 
Seıı Bene 'lll e 1 .. 

1r vazifedir. Ge-
~iın· ec ısın ve hük" t' t ı arzus uıne ın 
tlgrafçılarııı Una rağmen, Posta ve 
eıı zaın; ifad;n8'atla~ yapıJabi. 

dar azdı. Haib~· degnııyecek ka. 
reıı; 11 ha) . ~ bu fedakar züm
llıak, oıı)a;: ~stik~allerini koru. 
aurh ette istifad ımkdanlardan azami 
tılıııı-- '- C . e e erek yardmıda 

Iı· -...,. unıh · · 
ır Vefa ve takd' urbıyet ıdaresinin 
Milli nı.. ır orcudur. 

\'e ink l" ucadele senelerini 'ht')"J " ıapse 1 .. ,ı ıa 
•akın ne erıııı hatırl al 
le . . aerıelerin h. d. 1 . 1! ım. 
rıınızde can) a ıse erını göz. 

orduın andıralıın ş fi' 
111 uzun Yan d · ere 1 

1 eınleket ın .. d 1f11 a ve arkasında, 
1Col'Uıını. u a aasınd ·· · 
lllı .. '- asında. k . a. ; reJıının, 
f "><addea va .'f eııd :lerıne düsen 
~ eden tel rzı eyi canla ve başİa i-
!~ .. Vakasıg dafçıları görürüz."Zi-
><ah a 11 a ve A • d • 
za ırasında 0 h l!'rı agı hare-
ıı:i-11• geçtiğiın hvalıye gittiğim 
llt' d aınbasırıııı ) er Yerde adi bir 
d~ıı e~eıı Irıefh~ında; mesai sa
ir f sa ahlara k da aldırıt etnıe
kı \!ılarııı ıneırJ' kar çalışan tel
rakın rıde uııutu)~ etb"'.e vazife at-

1ftı. O az ır hatıra bı-
Yandırdığ h lnanzaranın he d 
llltıııd ı eyecan d . n e u-

a kalacağını, m amıa tesiri 

. Telgraf L 

~Yeye lii feuekeıinj ıılah ~-c 
hat) . ZUJı:ı oldu· k ve ....,.. 
) arı ıle feh · 1 gu adar telefon 
lı~ ta YıtŞad: :n biribirine bağ
da İcabtdır. Öıırro.~ız asrm en tabii 
ıi Akınirl.e görüte~deki.~lkbahar
rirıd ~eııız ve ..,. ddecegız. lzıni-

e ou] "ara en· •• L ') iç A. urıaıı di • ız ...... u le-
•İni ~ado)u tehiri!~~ ?ehirleriınizle 
cak b ~~.~llrıi etınekıılı.? takip etme-
) llYuk ın azıınd1 A 

d
ecek böyle b~raflarla b .. hr.lab~-
a en d ır leaiı t .,...rı ı-

ı . ey arı a ı az 
ı <;arel a Retirebil k . ~aman. 

Be er ar8tnak file ıçın aıne. 
ilce b . . zaruret' d b'J ' u ıtı b' d ı var ır 

P
a yolunu d··'~. ahili istikrazı' 
rograın)ı b' u'~k )" a 

• ·ı ır Çalı azıındır 
getirı ecek telef tına ile Vü d . 
~ete1 ve iıtikraza ~tf ~keleri, c;ev~ 
ro. 8;f ara sağ lanı ve karlı e;e~ va tarı. 
t ın edebilir. Ank ır ırat te
klefonu elde b. .ara : latanbuJ 

d ille Ücretleri yuı~k~kaaldldır. Müka. 
e tn"'-"I """ o u· h ar' • ""a enıe aded' . h gu al. 
. ttıı:ıııı g.. k ıııın er sene 
~~kler bi::°l:. h°rkgi~iyor. lata. 
~e (540) k·· teb.e enın ~ se-
ze h· ııaur ın "'-~• ti .ızrnet etti "i . .. m""ıuenıe. 

lıcı 1 g nı goıteriy s· 
ltıiik· ene zarfındaki or. ı-
ltı .. k~leroeye kar (66) bin 
1 

u alenıe ad .'1 son senelerde 
delttıi•tir. Ankedı 053) bine yük. 
il tellerin o. ara • latan bu) araaın

ltıe İicret· .ç g~ltılnıası ve müki.1 • 
ltı .. k ıııın hır 'k e h u i.lenıe ad d' ~ı tar tenzili ile 
Ugiiıı tenı. e .ın,n artacağı ve 

&elece •. ın edılen varidatın yük. 
gı 'llluhakkaktır. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

F ransadaki buhran . Nafıa işleri 
Milli ittihat kabinesi gene 

iktidarda kalıyor .. 
Memleketin yüksek menafiini 

önünde tutan fırkalar, 

•• goz 

M. Doumeıguele birlik hareket etti 

Fransız B41uekili M. Doıımergue 

PARIS, 25.A.A. - Dünkü mühim 
kabine müz.akerah aaat 17 ele bıqhyarak 
19 a kadar devam elmİ§tİ. Münaka;at, 
.heyecanlı saftıalr arzetmiş ve bütün ha
tipler, iıte yalnız memleketin menafii. 
ni nazarı dikkate almıı]ard r. 

M. Downergue, herkesi yeniden it
titwtda <lava ettikten sonra M. Hen-ioot 
Ye Sarraut, radikal naurlann noktai 
nazarlarım lep-ih ehnİ§ler ve arkada§la
ri)"le beraber müzakere etmek ÔÇÜl clııa· 
rı çıkmışlardır. 

M. Herriot'nun bu müzakerattan son
ra kendi arkadallannın M. Doumergue 
tarafı.ndan ileri oiirüılen fikri eh-almda 
toplandıklanru beyan etmesi üzerine 
baıvekil, pek müteeuir bir halde radikal
ler reisini kucaklamıı ve M. Tardieu'nün 
elini sıkmııtır. 

Parlamento azası, bir hükumet buh
ranının önü alındığına dair olan hava .. 
diai memnuniyetle kar§ılamışlardır. 

M. Doumergue'in beyannamesi 
PARIS, 25.A.A. - Kabine içtimamın 

hiı.mında M. Sarraut, başvekil M. Dou
mergue'in kabinede bulunan arkadaşla
rına hitap eden beyannamesini oku
muştur. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

M. Suriç dün ayrıldı 
Senelerce aramızda yaşayan dost memle 
ketin dost adamına samimi teşyi yapıldı 

Sovyet Rusyarun Berlin hüyiik el
çiliğine nakledilen Ankara sefiri M. 
Suriç dün Loyd Triyestino kumpanya 
sının Vesta vapurile Odesaya hareket 
etmiıtir. M. Sur:ç, dün birçok ziyaret
lerde bulunmuş, ezcüımJe Büyük Mil
let Meclisi reisi Kaznn Patayı, Tali 
Muhittin Beyi ziyaret ederek vec;la et 
mittir. M. ve Madam Suriç vali Mu
hittin, muavini Ali Rıza, Beylerle bir 
likte vilayetten çıkarak doğruca Ga • 
lata yolcu salonuna gimıiılenlir: Bu • 
rada Sovyet Ceneral koruıolosu ile kon 
aoloshane erkanı ve Sovyet koloni.sin. 
den birçok zevat kendisini beklemek 
te idiler. 

Muhittin ve Ali Rıza Beyler M. 
ve Madam Suriçi "Vapura. kadar te§yİ 
et>nişler ve kendisine :i:y:i ..,yahatler 
temenni etmiılerdir. Vali Muhittin B. 
Madam Suriçe, gerek kendi ve gerek 
refikalan Hanımefendi namına bir 
buket takdim etnıq ve rahatsızlığına 
binaen teıyie gelemeyen refikası Ha 

(Devamı 6 mcı sahifede) M. oe Madam Suriç Galata nhtımmJa 

Odesa başkonsolosu ka
çak eşya mı getirdi? 
Tahkikat neticesinde konsolos 
ihtisas mahkemesine veriliyor 

Gümrülrfer Ba,,..üdürü Seyfi B. 

d Bu~d~ birkaç gÜn evvel Odeaa • 
""' Çıçeruı vapurile •ehrim.ize gelen 

müh' b' ' un ır zabn efyaaı meyanında 

mühim mikdarda kaçak eıya hulun• 
duğunu ve iaticvaplarm da devam et• 
tiğini yaznuıtık. Artık bugün, tahki • 
kat neticesinde tamamen aydınlanmış 
olan bu itin içyüzünü yazıyonız. Çi
çerin vapurile tehrimize ırelen :ı;at 
o.ı-~ R...E Hayri Bey 
dir. Rauf Hayri Bey lata.nbula gelin· 
ce alelU.ul kendisinden getirdiği eşya 
için bir beyanname istenınittir. Mu • 
m.aileyhten bu beyanname alınınca eı 

1 yası -ıona getirilınif ve tekrar !isle 
haricinde kalmıt eıya bulunup bulun 
madığı sorulmuttur .• Rauf Hayri Bey 
huna da (hayır) cevabını vermiştir. 
Faka! vaziyeti ıüpheli gören ırümrük 
memurla.n derhal tahkikata baı)amış 
lar ve bir taraftan da baımüdür Seyfi 
Beye meseleyi bildi~ılerdir. Derhal 
tahkikata bizzat vaz'ıyet eden Seyfi 
Beyin eözü önünde qyalar muayene 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ali B. in lzmirde 
Tetkikleri 

İzmir - İstanbul kara ve 
deniz yolculuğu meselesi 

Vekil B. in beyanatı 

' - Nalıa Vekili Ali Bey 

lZMIR 25 (Milliyet) - Nafia -.. 
imi AU B~ ta§IY""' hvsua.i tren tmn 
- on üçte Basmahane nlaayomına 
geleli. V eki.! Bey, i..ıasyonda vali, ku-

(nenıır.ı 6 mcı sahifede) 

Esnaf bankası 
Tahkikatı 

ihmal gösterenler hakkın
da takibat yapılacak 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Es

naf Bankıuı tahkikatı hakkında mü • 
fettitelrin hazırlamakta oldukları fez 
lekenin bugünlerde gel:mesi bekleni • 
yor. Bankanın tesisindenheri belediye 
yİ temsilen banka idare heyetinde hu 
lunan zevatın bankanın vaziyetindı ~n 
belediyeyi haberdar ebnemek slirel ;. 
Je gösterdikleri ihmalden dolayı ka • 
nuni takibata uğraınaJan ihtimali ku t 
vetlidir. 

Gaziye armağan 
Bulgaristamn Şumnu kuahasm • 

daki Türkler, ora aanatkarlarından 
Mahmut ustaya yaptırdıkları Türk 
bayrağile süslü iki zarif çiçek aak • 
aıaıru Gazi Hazretlerine takdim et • 
mek ve bu suretle dı§ vatandaki kar
deşlerim;zin büyük ıefe olan bağlı • 
hklarmı göstermek emelile araların • 
dan aeçıtikleri Hatim Veli Bey vasıta• 
aile Ankaraya göndenn.iılerdir. Mu • 
maileyh bu vesile ile Büyük Gaziye 
bilvaatıa Şumnu Türklerinin tazima • 
tını arzetmittir. 

Vapurculuğu 
Tamamen 
Devlet mi yapacak· 

Vapurculann Vekalete mü
racaatı nasıl kar~ılandı? 

Vapurcular ~iıketi tarafından 
iktisat vekaletine şirlıetin bugün
kü to.naj niabetl 
dahilinde it yap-
masına imkan ol-
madığr teklincf.. 
bir müracaat ya. 
pılmıttır. iktisat 
vekaleti esasen be 
iti Deniz ve Ha· 
va müsteıarr Sa. 
dullah Beyin ri 
yasetinde bir ko 
misyona tetkrk et-
tinnekte oldu - Sadullah B. 
ğundan timdilik 
mevcut vaziyet devam edecek
tir. 

Türk sularında kabotaj hakkı 
münhasıran Devlet Denizyollan i
dareaile Vapurculuk Şirketi ara
sında taksim edilirken, bu tekil 
bir tecrübe olarak vazeclılmitti. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Tramvay, Elektrik 

1
Tramvay ücretlerini indi
recekkomisyon toplanıyor 
Hükumet elektrik ücretlerinin de ten
zilini istedi ve dün bir içtima yapıldı 

Tramvay ücretleri ne zaman ve ne kadar indirilecek
Tramvay şirketinin satın alınması da mev

zuubahis - Saat kiralarının da indirilmesi istenecek 
Nafıa Tekfileti ile Tnımvay tiri<eti 

-.moda 1926 ...._mc1e aktedilen nnı-
bveleıamenin fes
!ıi hakkındaki He
yeti Vekile karan
om bugüııılenle şir
kete tebliğ edil
meai 1"'*Jeınmdrte
dir. Tramvay §İr• 
keti e~ı hu me
seleye dair azami 
ketumiyet muhafa
za etmdıtedirler. 
1923 mukavelena
me&İı>e niaı edil
diği iç>n bilet üc
retleri eğuatoa on 

Civanşir Bey Leş.len itibımın ine-
celctit-. Bu hususta 

lıi.- komisyon, bugiinlercle tedril<ata bat· 
byacıalcbr. 

Nafia vdcaleti, belediyeye bir tez
kere göndererek lramvay üaetlerini 
tesbit edecek yeni tarife komisyonuna 
bir aza seçilmesiıni bildinniştir. Be
lediye bugün bir aza seçecektir. 

Verilen mal Uma ta göre tramvay Üc· 

Kiralan hükiimetçe pahalı görü
len ue imlirilmesi istenen elektrik 

saatlerinden 

retleri temıilitı şu td<ilcle olacaktır: 
Birinci mevkide timdi 7,10, 9,30, 

12 kunıı olan biletler tenzilattan ..,..... 
6,5, 8,30, 8,SO lwrtıt olacaktır. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Maarif Vekilinin beyanatı 

Mekteplere talebe hücu
muna karşı tedbirler 

Haydarpaşada açılacak lise Cumhuriyet Maa
rifinin en verimli ocaklat"ından biri olacaktır 

ANKARA, 25 (A.A.) - Maarif 
Tekili Abidin B. in matbuat umıım miiclür 
lüğünün iç matbuat tu.besi müşavirine 
yaptkları beyanab neşrediyoruz: 

- Bu ııene, muallim kadrolarmda 
pdı: mübrem aılıhi ve idari eebeplerle 
bütçemizin zaruri kılacağı huaualar 

müstesna olmak Üzere esaslı bir deii 
tiklik olmıyacaktn-. Liselerin dört se· 
neye ve umumiyetle orta tahsilin yedi 
seneye çıkarılması ve müfredat prog 
ram.larmda bu vaziyete nazaran li. a. 

zon gelen değiımelerin yapılmau için 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

- --...,,,-- ........ Dün oır pıaiuı hatr , 

Sıcaklar devam ediyor 
Amerikada sıcaktan ölenlerin 

darı yedi yüzü buldu .. 
mik-

Bir taraf tan da orman yangınları 
Sıcaklar bütün pddetle devam et- Plajlara, mesire yerlerine kadar u-

mektedir. Dün de, tehir halla, serin- zanaıruyanlar, serinlemek için li>irçok 
lemek ve ferahlamak iç.in akın akın çarelere bq vurmu§lar, caddelerde 
plajlara göç etnıqlenlir. Sıcağın de- baılarmı mendille sanlı olduğu hal • 
vam etmesinden en ziyade kar eden- de ceketsiz dolaıanlor, çe§me. bJtla: 
ler, dondurmacılarla terbelçiler ol • nnda hatlarını yıka~anla.~ bır hay.lı 
muıtur. Bilhassa dün, ,erbetçi dükkan çoğalmııt~r. Ma~fıh, d~, hava ~ıs 
!arı ağdalı bir kalabalıkla dolup dolup beten aer n geçmııtır. Venlen malu • 

bo 
•• ı- (Devamı 6 ıncı sahifede) 
, ....... .ıftır. 
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TARIHf TEFRiKA: 96 .2l; 

ittihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ~AKIR BEYiN BIRAKTICI VESlLU.IJtA COllJ' 

Ermenilerin silahlandıklarını 
gören Ka/ kas ya 

türkleri de silô.hlanmağa başladılar 
A vrupaya çıkmıt olan Genç 

Türklerden bizlere muallim gcn
derebil'r misiniz? Kafkasyada bir 
çok mektepler açıldı, ve açıhnakta
dır. Bunların hepsi muallimden 
mahrumdur. Hatta tehrimizdeki 
mektep te müdürden mahrumdur. 
Onun için millet, insaniyet ve ls
lamiyet namına rica ederiz, Avru
pada bulunan zevat arasında bize 
munllimlik etmeğe yarar kimseler 
olup olmadığını b!ldiriniz. Mualli,.. 
me çok ihtiyacmıız vardır. Bütün 
Kafkasyalılar yapacağınız hu iyliği 
biç bir zaman unutmıyacaklardır. 

Istanbuldan muallim getirtmek 
çok 7ordur. Buraya gelecek mual
limlere pasaport vermiyorlar. Sul
tan Hamidin iradsei olmadan kim
seyi bırakmıyorlar. Böyle olduğu 
takdirde oradan nasıl olur da mual 
li arayabiliriz? Bu muallim meıe
leaioin hallini sizlerden bekliyoruz.. 

Son haberlere göre Ruayadan 
giden hacılar ltsanhula bırakılmı
yor. Rusyadan ve Kafkasyadan Is
tabula gitmek istiyen Tüdı: ve ı .. 
lam tacirler dahi vapurlara alın
mıyor. lılamların hangi sebepler
den dolayı Yapurlara kabul edilme
diği a<>rulduğu zaman alman ce
vapta Türkiye hükümetinin lsli.m 
yokuların Türk.iyeye gönderilme
leri için rubısat vermediği bildirili
)Oı. Son malümata bakılacak olur
sa, Ermeniler:n dahi Türkiyeye git
meleri menedilmittir. 

Ermenilerin ıilihlandddannı 
gören Kafkasya Türkleri de ıili.h
lanmağa h&flamıtfardır. Bundan 
sonra zalim ve vahfi Enneniler bi
ze bir fCY yapamazlar, be.keste 
tüfek ve ıililı hazırdır. Ermeniler, 
bizimle harbetmekten yaz geçme1e
ri li.znngeldiğini artık an1amıyor
lar. Çünkü bizimle kartılatadı: otur 
lana mağlup olacaklardır. O za
man lıli.mlar Ennenilerden bir ne
fer ıail bırakmıyacakla.rdır. 

A,kolswı Kafkasyanm o diliver 
Türk milletine ki bir - içinde 
öyle silahlandılar ki fimdi Rusya 
hukümeti bile fıli.mlardan kork
mağa batladı. Kafkasya Türkleri 
kıyam edecek olurlarsa buna dağ
lar, taşlar dayanamıyacaktır. Şayet 
Müslümanlarla muharebe etmek 
ve kendileri için iıtikli.I kazanmak 
niyetinde iseler emin olsunlar ki 
Kafkasya Türkleri Y&f&dıkça buna 
nail olanııyacaklardır. 

''Şurayi Ommet,,te yazdığınız 
makaleleri okuduk, bakikikati an
ladık. Bize ettiğiniz tavsiyeleri u
nutmayız, emin olunuz. Bir me&tu
bunuzda bize hain ve vicdansız a
damları bildiriyorsunuz, ıağ olu
nuz. Tavsiyeniz haricine çıkmama-
gı uzenmıze vacip addederiz. 
Prens Sabahattin bey tarafından 
netredilen "Terakki,, gazetesi hak
kındaki fikrimizi aynca yazacağrz. 
Düşmanlanmızla ve Ennenilerle 
beraber çallf&D Müslümanlar biç 
bir •akit Müslüman değildirler! 
Kafkasyada nahak yere dökülen 
mazlum Müsliimanlarm kant unu-
tulmaaın!!! 

kardetiniz din yolunda sehit oldu-
lar. • 

Ey zengin kardeflerimiz ! Biz ki 
elden gidiyoru.·, o cemettiğiniz dev 
!etlerden, servetlerden din yolun-

• da tebit olanlara ki öz din kardef
lerinizdir, niçin sarfet miyorsunuz? 
Yüzlerce, binlerce kardetleriniz e
sir düttüler! Zalim Ennenilerin ka
ba:kında eıir g:ttiler! Canlanndan 
geçtiler! Yüzlerce ateşlerde yandı
lar. Hiç onlardan bir eser kalma
dı.! Canlarım lslam kardetlerimi
zin kabakında feda ettiler' "lsla
miyet puç olmasın. namımız kal
sın!,, diye dünyadan hasretle git
tiler! Ermenilerin zehirli kılıçla
rına, hançerlerine kurban oldular, 
k'.milerinin evlatlan esir düttii, ya
hut aletlerde yandı. imdi bu kar
detlerinizin bu halleri, ağlamala
n ıize eııer ediyor mu? Ne kadar 
dindatlarınız naleler çekiyorlar! 
Kimileri oğlum. anam, babam. 
kardeşim diyip bağırıyor! O güzel 
Kafkasın çölleri doldu naleler, fe
ganlarla ! imdi biz şehit dütenlerin 
eYlatları, analan, atalan bac.ıları
yız. lsli.m kardetlerimize müraca
at ediyoruz. Bize imdat edesiniz. 
Paralarınızla elinizden gelen ka
dar tcbit düten din kardetlerimiz 
için Allah yolunda veriniz! Elbette 
biz de ıizi bir Yakit unutmarız ! 

Ey Zengezer, Karabağ mahalle
rinde fEdttt düten lslinılar ! Ruhu
nuz f&dolMın ! Allah sizden razı ol
ıun ! Siz biz lıli.ml.ann yerine fe
da oldunuz, kanmızı tükettiniz! 
Sizin namınız lıli.m tarihlerinde 
baki blacıdctır. ! Sizin o tökülcn 
pik kanınız ne kadar lalim ebli
WYYet Yerdi! Ne kadar ceısaret 
gösterdi! Siz bütün lılimlann na
mım uca ettiniz, ıiız Jılim dini yo
lunda feda oldunuz! Siz mezarlan
ıuza bikefen gettünüz ! Rahat ya
tın ey din bnlCflerimiz ! Ey is
lim fdıitleri ! Elbette ıizin ebil Ye 
a,.ıinize hariçteki ldimlar yardım 
edecekler! Elbette ellerindetl gele
ni esirgemiyecekler. ! 

Rahat yatın. dincinizi alın, ey fC
hit Jıli.mlar ! Biz evveli.ne gibi ıizi 
unutmayız! O tökülen pik lcanlan
nnı: sebebine biz beride kalan ls
l&mlar elbette bir nam alanz ! Ra
hat yabn! 

Ağlayın ıiz de ey hariçteki lıli.m 
karde,leriıniz ! Siz de .ealerinizi 
ICaflcasyanın çöllerinde nale ve ah 
çeken lıli.m kardetler:nize uzatı
nız! lali.m febitlerin ruhlarını ta· 
dediniz! Elinizden gelen kadar ve
riniz tebit düfenlerin yetimlerine!,, 

Böyle yalnız Kafkasyadan değil, 
dünyanın her tarafından Paristeki 
0911lanh Terakki ve ittihat merke
zine mekhıplar gönderiliyor ve ye
ni lctkil edilen idare heyeti tebrik 
olunuyordu. Bulgaristan, Girit, Kıb 
nı, lıtabul, Erzurum, Trabzon fU· 
belerinden batka lngiltereden, A
merikanın muhtelif tebirlerinde ya 
.fıy&n TW-klerden ve Ermenilerden 
de bir çok mektuplar geliyor ve 
fazla Şiirayi Ummet Ye Mctveret 
gazetesi gönderilmesi rica olunu-
yordu. ' 

Romonyadaki tubeyi idare eden 
doktor lbrahim T emo bey Köıten
ceden yazdığı bir mektubunda di
yordu ki: 

-Bitmedi-
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HARİCİ HABERLER 
Mıntakavi misak/ar 

Estonya ve Leh hariciye na 
zırları arasındaki mülakat 

----+ı•e~IHl~U---•~I,__ __ 

Almanyanın misak ecrafında müsbet bir 
cevap vereceği hiç te zannedilmemektedir 
VARŞOVA, 25.A.A.- Tallinden bil- ı 

dirildiğine göre, Lehistan Ye Estonya ha 
riciye nurrları arasındaki müzakerat de
vam ebnektedir. Bu mükilemeler her i
ki hükümetin °de sıla teıiriki meaa.i ve 
beynelmilel sa!ıA.da ananevi müıterelc 
ha,..,kete devam husuıundaki tamimi 
arzu'anoı teyit etmektedir. Estonya 
mümtaz devlet adamları iki hraf\ı itiliıf
lar usulünü terlcetmek arzusunda bu
lunmıyorlar. Beynelmilel rnisaklar saha
smda Estonya efkarı umumiyeoi hiç bir 
istiw göıtermiyor. Ve yeni projelere 
kartı seyirci vaziyetinde bulunuyor. 

TALLIN,25.A.A. - Hariciye nazırı 
M. Selja.-e Lehistan hariciye nazın 
M. Becl<in şerefine verdiği nyafe :e i
lci memleket arasında ötedenberi 01,vcut 
o:an doıtluğu ve iyi anlaşmayı ehem
miyet le kaydederek demittir ki : 

" Lehistan ile Eıtonya muıthane bir 
aiyaset takip etmektedirler ki, bir çok 
muahedelerin aktedilmit olması bu siya
ıetin neticelerinden.tir. 

M. Beck verdiği cevapta b:Jba11a de
miştir ki : 

" Lehiıtan ile Eatonya Avruparun bu 
k·ırnınd.ı. ıulhu tanin içjn eu müessir 
çareleri aramak üzere mesailerini birleı
tirmiılerdir. Bu iki memleketin ıiyaaeti 
miisavilik fikrinden mü hem olmakta
dır ki, bu da bu mm••k-d•ki bütün en· 
difderin hakiki .d>ep\erini ortadan 
kaldınnqtır. " 
VARŞOVA, 25.A.A. - Kurjer Po

ranny ırazetes.i Estcmy&lllD aıiJJi kah
ramam ceneral Lajdonerin bir müliıka -
tını aeıretznel<tedi. 

---~~~~~~-

Sarre'de· bir hadise 

Sarre brüchen be
lediye reisi polis

lere hakaret etmiş! 
SARBRUCKEN, 25. A.A. - Hanı 

ajanuıdan : 
Almaıı birliğinin naşiri eflcirı, komiser 

Machts'e t~ırüde bulunmuş olan Baum
ırörthner'in bidik inzibatmclan tikiyet e
derek istifasını ııöndermit olduğuna id· 
dia eyi-ektedir. Halbuki, bu mektup, 
evvelisi gün gönderilmiılir. Binaena'eyh, 
tecavüzün kasti oldu(u bununla teza
hür etmektedir. Diğer taraftan Al
ır aa birliği nıMezinde yapd: n li har· 
riyal eınasında belediye rmi poliı me
murlanna hakaret ettiiinden tevlcif o
lunmuıtur. 

SAARBRUCKERN, 25.A.A. - Al
man ajansı bildiriyor : 

Komi.er Machtı'in uğradıi• tecavüzü 
Alman bir:iğine ati.etmek yolunda sa.ya
li~ matbuatın neıriyatı mana.sızdll'. Çün
kü bu hareket bu bir:.iğin direktifleriyle 
tab111 tabana zıttır. Esuen mütecaviz 
Baı.angöriner 1933 'Disanmda milli eooya 
liat fırkaaına lcabul edilmemi1ti. Bunun 
da sebebi siyasi itimad ı kuanamamıı ol
masıdır. Diitt taraftan Alman birliğin
den de istifa etmiıtir. Gönderdiği teah
hüdü bir mektupta birliğin iıuib>t IW<
k ·ndaki daimi tauiyekr:ni pro•es!o et
mektedir. 

SAARBRUCKEN, 25.A.A. - Hüklı· 
met dün "Saarbrücker Ab:ndblatt" ga
zeteıi.nin idareha~ı"nde ve bu razetenin 
baımuharriri M. Tchlemmer'in ninde 
tahırriyat yapt:rmııtır. Diğer taraftan 
milli soıyalist birliğinin merkezinde de 
arqlınnalar yapılnuıtır. Zabitanın bu 
harekatı binlerce kitinin toplanmasını 
mucip olmuı ve komiser Machts'in ida
reai.ndelci jandarmalar halkı Pçlükle 
dağıtabilmitlerdir. 

SARREBRUCK, 25.A.A.- 1935 a
ri.yı umumiyeıini kontrol etmek ve in
tihap bürolanna nezarette bulunmak 
üzere Hollanda' dan M. Brimlu ile M. 
Beennevitz, lsveç.t'en M. Freyreyde .. 
berıı-. 1 tal yadan M. Zanchi, Amerika· 

Ceneral ilci memleket ara11nda bütün 
sahalarda teşriki mesai lüzwnunu ehem
miyetle kaydetmekte ve mevcut müı
külat dolayı.ile ıaJ11< mis*ınm elcte
dilebileceğinden ıüphe eylemektedir. 

Almanya ve Mınltkavi mi.aklar 
LONDRA, 25.A.A. - Berlinden ge

len haberlere inanmalc lazım gelirse, mın
takavi misaka Ahnanyan.n i ı .:raki ihti
malleri hakkında oldukça bedh:n bulun
mak icap edecektir. 

Resmi menbadan ahnan ilk intiba, 
A\manyan:n bilhaasa hukuk müsavatı ci
hetinden bazı imtiyarlarm müzakel'OSine 
knrşı göıterdiği muhalefeti kaydetmek
ıed:r. 

Almanya, lngilterenin muhalefet et
mek ihı:mali kuvvetli olan bu iddialan
oın kabulü hakkında bedbiodir. 

Gerek bu sebepten, gerek diğer her
hangi bir sel:epten do!ayi timdi Alman. 
yanın menfi bir cevap vermeıine inti. 
zar edi:mekt~dir. 

BERLIN, 25.A.A.- Havas ajansı mu
hal>iri b:ıd·r:yor : 

En İyi men bal ardan yapılan İstihb:ıra
lft nazaran ltalya sdiri M.Cerulti, Ber
lin' de biçb' r teıebhüste bulunmamış, 
fakat Roma'dan avdetini müte• kip hari
c:ye müıteıarı M4 Von Bu1ov'u ~iyaret 
eda-ek bu ıuretle Reich ha iciye nızare
tiyle yeniden teması t""iı etmiıtir. Zan
no. unduğuna gÖC'e, muha•ere Avnapa 
misakları sİs',emİ etrafında cereyan et
m' t Ye M. Cerutti, tlalya hülcümetinin 
noktai aazanru b'ldirmiıtir. Mama'ilı 
latlya sefirinin A•usturya nkayüne de 
temas dır.İt o\mau gayri kı.bil değildir. 

Ağustosta _....,_ 

Hücum kıtaları 
arasında yeniden 
tensikat yapılacak 

PARIS, 25 (A.A.) - Htvas ajan
" bildiriyor: 

Bmincl.., bildirüdiğioe cöre milli 
sosyaliot hücum kıtalarm.ın yeni erici
nı harbi,.. ftili M. Lutze Berline ııe
lerelc nıaz.-larla ve bilhu1a Goerinır 
ile côriil"'üftiir. 

Bu müzakerelerde hücum lc.ıaur
da bir ağustosta yapılacak olan tensi
katın mevzuu bahsolduğuna şüphe yc*
tur. Alakadar rüesa bu hususta çalı: en
diıe göotennektedir. 

Çünkü ayaılı Ye ı...r.unı milioler .... 
""smdaki mün.uebıııt gergin olduğu 
pi 30 haziran hidHıeleıind... oonra 
bunların arasına itimat-.:hk ta girmİJ
tir. 

Eylülde toplanması mukamer olan 
milli sosyalist kongresinin tehir edile
ceği rivayeti dol~. 

Şarki Prusya valisi azledildi 
V ARŞOV A, 25 (A..A.) - Königs

berg'den bildirildiğine g&e, ıorki Pnn 
Y'll ..alisi M. Koch ile iki ~ ari<ada-
t• azlediJmi'1erdir. Bu azle sebep, 
Koch ile Goering arumdal.i ibtiılif
tır. 

Bir azil Jaha 
VARŞOV A, 25 (A..A.) - Dant

zig' deki milli SG1 y.ıüt hücum lotalan 
....-.un azledileceği IÖy 1eun.-ıeclir. 
Kendisi Roelun ile miinıHebelte butu
.,uy<ırdu. Rü......ı., iki kip şimdiden 
istifa elnı.ipe...ıir. 

Bavyerada tevki/at 
VIY ANA, 25 (A.A.) - lmubrück

dan bildirildi.ğine ıröre A~ - Ba• 
yer& hududunda muhııılu ~ dUn
denı-i her iki tanlça tıai<Yiye oluo
muıtur. Diğer ·tanıltmı Miinitııten öğ
renildiğine cöre bUbç ırün ....-ı Bav
yerada c...n. bir temizlik .._...eti ya
pıtımı ve birçok 4rip tewkif edilmİJtir. 

. 

dan M. Hartigan, lsviçre'den M. Paur
tales ve M. Luesdıer sec;i:miılerdir. 

. 

D 
Metr Sa/em ve Faraci Ef. ler hak

kındaki karar temyiz edildi 
'ANKARA, 25 (Telefonla) - Ankara müddeiwnumlliği Metr 5'' 

lem ve Leon Faraci E.lenıliler hakkında Asliye ceza mahkemesinin::; 
diği kararı temyi zetmiftir. Suçlu vekilleri de ayrıca mahkeme kar 
temyiz etmi1lerdir. · 

Valiler arasında değişiklikler 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Valiler arasında yapılacak tebJJiJ. 

lere dair hazırlanan kararname ôli tasdika arzedilmiştir. 

Buğday mübayaa merkezlerinde 
AN KARA, 25 (T elelonla) - Buğday mübayaa merkezlerinJ• ~ 

per olmak üzere Ziraat mektebi mezunlanndan 12 elendi Bu,..aJa ,J 
raat enstitüsü zirai sınıflar laboratuvannda ve tohum ıalah uttU~ 
da kurslara deıJam ederek ameli eksperlik öğrenmişlerdir. Bu efenı!~ 
ri Ziraat Bankası buğday mübayaa merkeilerine tayin etmivtir. YeniJJI 
ihdtU olunan meı•kezler için ekGper yeiiftirmek maluadile ııektılef_,, 
efendiyi daha Bursaya göndermiştir. Birinci kursta muvallak ol~ 
isimlerini bildiriyorum: Hayri, Halit Şükrü, Ali Kemal, Recep,~ 
man, Liitli, Mehmet izzet, Ahmet RCfat, Sami Kaya, Cemal, tdflllP' 
Süleyman ve Zeki Beyler. 

/ zmit Kağıt ve Karton fabrikası . 
ANKARA, 25 (Telefonla) - lzmitte inşa edilecek kağıt ııe ~ 

ton fabrikasının temelatma meran mi 5 Ağustosta yapılacakhr. Bllf" 
kil ismet Pa1a ile lktııat Vekili Mahmut Celal Bev merasime iftiralı' 
deceklerılir. 

Moskova ve Roma sefir/erimiz . 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Vasıl Beyin Moskoııa büyük elç~ 

ne ve Hasan Ragıp Beyin de Rom :ı büyük elç;Liğine naklen ıaiiıJ',; 
ali tasdika iktiran etmit~r. V ani B. ltalyan hükWneti erkanına ııJd 
mek üzere Romaya gidecektir. Bu ak,am lstanbula hareket etmiflit• 

Muhafızgücü bisikletçileri . 
RIZE,25. A. A. - Saat 12 de buraya vasd olan Muhalugiicü ~ 

sikletcileri, fehrin haricinde Vali Vekili ııe askerlik fUbeai ııe Bel.Jf' 
ye, C. H. F. ve Hallreui reisleri ve Halkevinin bisikletlileri taralın1"1 
çok samimi bir surette karfılandılar. Bisikletlüer fehre girerken ıJe ~ 
delerden geçerken halkın sürekli allnşlarile selamlanıyorlardı. H_,. 
evi tarafından güçlü misafirlerimiz ~ereline bir akfam ziya/eti ueril' 
cektir. 

Yunan tayyarecileri Bükreşte . 
BUKREŞ, 25. A.A. - Uç tayyareden miirekkep Yunan lttwa /r 

losu, lstanbuldan buraya gelmİf ve aaat 13 te karaya inmiftir-,J:J. 
recilcr ~eline Romanya tayyare klübürnle bir resmi kabul ya 
fır. 

Tayyareciler, )'CUllt seya}oatlarına devam etmek üzere Be:graJ• lı1' 
reket edeceklerdir. ' 

Maarif kongreainde 

Gazi Hz. hakkın
da büyük tak

dirler izhar edildi 
CENEVRE, 25 (A.A.) - Beynel· 

milel Maarif kongres' ne iıtirak edeıı 
talebe müfettişi Kadri Beyin memle
ketimiz maarih halduncla kon~ye 

verdiği izahat, ;ıı.lkıılarla karıılanmlJ• 
tır. Bilhaasa yeni tar.h ve lisan me -
saiıı.i hakkındaki izahatı büyük alaka 
uyandırmıf Ye murahhasımız bu iki 
nokta üzerinde kendisine te-.cib edi -
len .suallere cevaben, tarih mesaisi 
doğnulan doğruya tamamen ilmi ve 
objektif mahiyette buluııduğunu ta -
rih tetkiklerinin sayesi de Türklerin 
mentderinin Ye medeniyetlerin'n il -
mi Ye objektif bir surette tetkiki ve 
bu hususta mektep programlarmın da 
daha büyük bir ehemmiyet izafesi ol 
duğunu bildirmiıt ·r. Murahhason.ızın 
raporunun mahiyeti ve verdiği iza -
bat, f-kalade takdir eclilınit .. ., Kad 
ri Bey tebrik edilerek birçok awrah -
hular (sizin büyiiılı: bir Gaziniz var, 
Muhakkak Türkiyede her sahada ça
lıtıbyor. Keıke bizim de böyle bir da 
lıimiz olsaydı) demiılerdir. 

KoBgre, mesaisini bugün ikmal et 
mittir. 

Bir tayyarede 

6 bin lngiliz lirası kıJ" 
metinde albn çalınmıf 

LONDRA, 25 (A.A.) - IUılıİI!". 
den bildirildiiine ıröre, lııir Laııilis !"' 
nİz tayyaretıinden • bin ...-z ~ 
• lc:ı}'Tlletindelıci akın külçeleri """ 
nufbr. 

Meıi.ezi Afrikadıııı dün H ........... 
getirilen bu kül~-, buırün L;;:: 
yollanr•ktır. Polis bu itle - , 
almak üzere biri Mnniı ve biri f:t 
meni olmak üzere iki flıl-ı teYkil ' 
mİJ iıe de ça1,,_ altm külçelen df/11 
dana çılranı-ftır. 

yiki devam ediyor ve her taraftaa ... 
fek sesleri itililiyordu. Saat 16 ~J:: 
ziler teslim olarak esir edildiler. lr.;;,, 
den bir çoğu ve bir polis neferi - -
eınaaında telef olmuşlnrdrr. Poliı ~ 
tı ıolcaldarda, kasaba ve tehir civ...--_ 
dolaımaktadır. Nezaretler rnitraly~ 
la müccl>Mz federal orduııa lut&:-tı ...; 
rafından muhafaza altında tuıu.ı-. 

dır. ~ 
Saat 16,30 da federal CM"duı~ 

kuvvelLİ bir lutayi askeriye bat•? 
sarayını iıgal etmiıtir. Bq•elı:il M. """' 
fuss Ye emniyet müdiirü bat•ekilet. ,. 
resi dahil:nde naziler taralmda.a -
dilmiılerdir. 

Hariçte M. Dollfuu ağır ıurette ~ 
ruh olduğu ri..ayetleri deveran e 
tedir. _ ~ 

Kafkasya müılümanlan ağırlığı 
altında ezildikleri zulümler hak
kmda Terakki Ye ittihat cemiyeti 
vasıtaı'le Oemanlı deYletinde, Mı
tırda, Tunu.ta ve Hindi.tanda ya
f&y&n lali.mi.ara açık mektuplar 
netrederek onları Kafkas lılim
larına yardıma davet ediyorlardı. 
Pek acıklı ve Kafkas ıivefile yaz1-
lan bu açık mektuplardan birisin
de deniliyordu ki: 

Sabah saat üçte aldıgımız telgraflar 
ViYANA, 25 (A.A.) - ~ 

hatvekalet binası dahilinde • .~ 
neferini asnu.lımhr. M. Dolfua .~ 
etmeğe amade olduğunu ....mere ~ 
miftİr. _,İ, 

"Kafkasya bizim güzel vatan vi
ran oldu! Güz~I vatanımız ah ve 
nalelerle doldu! Ciğerlerimiz ya
ralandı! Yüreklerim·ze kan sağıl
dı! Aya! reva mıdır böyle lsli.mla
ra zulı;ıetmek? Aya bes değil mi 
zalim, vah,i Ermenilerin bize et
i iki eri zulümler! Evlerimiz yıkıl
dı, belimiz kırıldı! Yeniden gene 
mateme ekşektik. Ey kardetler, 
bu Ağustos ayının otuzunda ne ka
dar lsli.m kardetlerinizin kanları 
döküldü! Ne kadar din kardesleri
niz zengezer ve Karahağ Yili.y~tle
rinde ,eh it oldular! Ne kadar is
lim karde,lerinizin yerleri alete 
verildi! Tazeden gene matem! Ah 
ey sevgili güzel Kafkas! G'tme, 
gitme~ Sen gitsen bi~ bütün ~tü
rüz! Ey lslimlar, zalım Ermenıler 
din kar~lerinizi doğram doğram 
ettiler! Kaçanlarını kurfuna, bom
balara tuttular! u,aldarıru, av
ratlarını, banımlannı esir aparıp 
kestiler. Zengezerde aelc:iz lıli.m 
köylerini alete ver'p lsli.mlarını da 
katlettiler, altı yüz kadar lıli.m 

-------
A vus tury ada karışıklık. Dollfuss öldü 
Radyo binasında, Başvekalette kanlı hadiseler oldu. 

Nazi tethişcileri Başvekalete hücum ettiler. 
VIY ANA, 25. A.A.- Havas ajan11 !erden birini öldürmüşler. 

bildiriyor: Saat 13 de Avuıturya rad- Gerek radyo binaH, gerek Başve-
yosu ,öyle bir haber veriyordu. kalet dairesi önünde tüfek ateşi tea-

Federal hükümet i.ıifa etmiı ve na- tiaine devam olunmaktadır. Hükümet 
zorlardan Rintlen işlerin idaresini ele al· krtaatı Baıvekalet daireaini ve nez&ret 
mııtrr. Şimdiye kadar resnü bir güna leri itBal etmittir. Buralara mitralyöz 
malümat alııımamııtır. ler yerletşirilmiıtir. Müteamzların bir 

B<qVekalette çoğunun telef olduğu haber verilmek 
VIY ANA, 25.A.A.- Havas ajansı bil- tedir. Tüfek ve rovelverlerle müsel -

diriyor : Anııturya radyosu merkez bi- lah olan aıağr Avusturya köylüleri 
naa halen nln bir tüiek atesine sahne- Viyana civaı'mda toplanmaktadır. 
dir. Pen·erelerd.n ateı edilmekt>dir. Köylüler, icabında hükumet lehine 
8qveüle4ı da'"':i Heimvehreıı müfreze· müdahaleye hazırdırlar. Saat 14,40 da 
leri _ıarafmdan işgal edilmiıtir. Fazla hükiimet kıtaatı vaziyete hakim ııö -
malumat yoktur. . rünüyordu. Çünkü ATIJıturya radyo • 

. Y_IYANA, 25.A.A.- ~avaı aıan11 su yeniden normal b'r surette i4liyor-
bild.~yor:. Naay.onal sosyalıs~ oldukları du. Fakat re1111i biç bir tebli(i neıre-
tahaun ed len bir talom teth~çiler raci- di!m..miı ve ıaat 15 e kadar hiç bir 
yo -..ı.ezüıi iıgal etmiıler ve müdür- haberin 11hhati tahakkuk etmemiı i • 

di. Çünlcü ortada müracaat edilecek 
resmi menabi yok idi. Pek yakında bir 
tebliğ neıredileceği haber .,.,..ilmekte 
dir. 

öldürüldü 
VIY ANA, 25 (A.A.) - Dün ak -

pm kendi bölüğü tarafından davet e
dilen Heim•ehrenlerden M. Rinner 
üç ..W.elver ı.:ur.ımu ile öldürülmüt
tür. Katillerin k'm olduğu meçhuldür. 

M. Dolfuss öldU 
PRAC, 25 (A.A.) -- Çek Ajan

n Pragdaki Avuaturya sefaretinin bir 
tebliğini n.etretmektedir. 

Bu tebliğe nazaran Avuıturya Bat 
-.ekili M. Dolfuaa aldıiı yaralarlan 
müteeuireıı vefat etmiıtir. 

Viyanada n.azi tethifÇİelri saat 13 

e doğru Viya.na radyoıunun ıtüdyosu 
nu iıgal etımi~ler ve stüdyoyu radyo 
verici iıtaıyonla bağlayan kabloyu kes 
mitler, bunun üzerine nazilerden bi -
rioi mikrofonla hükümetin istifa ett:
ğini her tarafa yayııu9tır. 

istasyon müdürlerinden Holt nazi 
\er tarafmdan itlaf edihniıtir. 

Yakadan haberdar olan pol'ı der
hal radyo binaaını kutatmış ve 9iddet 
li bir mitralyöz ale4i altına ahruıtır. 
Bu esnada bina dahilinde patlatıyan 
bombalar bir yangına sebebiyet Yer • 
miıtir. Polis yaziyeti b'nayi itııal e
den nazilerin de aynen kendilerinin 
gibi polis ümfoman fİymİf olduklann 
dan dolayı çok miiJkül idi. 

Saat 14,40 ta radyo yeıtidetı munta
zaman flemeğe batladı.Falı:at,poliıia taz 

Viymıa civarında biiyülc lutad• fi 
harekatı müıahede edilmektedir·~ 
kat aşağı Avusturya köylerinin li.i-.! 
görüldüğü takdirde hükümet le ;ili',' 
müdahale edecekleri söylenmek~ 

ViYANA, 25.A.A. - Maarif~ 
M. Şuhnik bu akşam radyoda irad~ 
bir nutuk ile ahaliye ba,vekil M. al~ 
fuss'un alçakça katledildiğini ve .. iJ' 
yaralardan .müteeuiren vefat ettiiı~ 
d:rmiıtir. Mümaileyh federal bük. , 
reisi tarafından M. Dollfuaa'un ye~' 
ri işleri hal ve teıviye ebneğ'e mr.Jll"' 
dilmiıtir. 

Diğer taraftan federal .... duou ~ 
rİnİo aaileri tardederek h&J•ekilet 
sıru iıgal ettilcleri bildirilmeı.tedlı'• 

PefleJe.. ,; 

BUDAPEŞTE, 25 (A.A.) .- fi"" 
\er tarafından. yapılan bu ceb:r Y! ,;,,/fi 
yik harekatı alqama dofnı ~ıı' 
ıayi olarak ahali arasında biiyai' 
heyecan tevlit etmİftİr. 

Nınır Tey rJ 
ViYANA, 25 (A.A.) - N~.Iİ". 

T ey bu dakikaya kadar asiler,. bil'! ' 
dedir. Kendiıi de Baıvekil ile "':j' 
ber Bıqvekalet daireıinde bu'? ' 
ta idi. Harat •e -ıttmdal' 
mat yoktur. 

o 
4 

ıa, 

re 
ı/, 
t 

" • 



, 
"" 

. 
r-:::;:::::::::~~::::~~jii:miİmiii;;;;;;::;;;;;;;;;;~i::::::i=:i~M;J;LL;l;Y;E~T~P~E=R=S~.E=M=B~F.~.;~~~ ~TE!~M~MU~Z::~l9~34~:;::~~~~~~===::::::::::::---.--..~-----w----.,_,., .... ....-.·...oo"!'!I 

lF~LE0~r E " i R-· H- A s E R- L E-R i 
Cehennemden selam 

Gene cehenn el L • • ttel • .. • em eRı eş dost bıze 
bu':;' ıron~erıyor galiba! Nedir 

"'etr~ boyle? eliyorlar ki; term0 • 
e ıcat c1·1 l.cl artın e 1 e ı enberi .ıcaklar 

• • lf .. Herkes bu uzanıp kısalan 
11Ptrto veya · .. 
öl cıva sütunu ile harareti 
,.:"'!Yed bClflıya/ıclanberi sıcak ela. 
• zıya e müeasir olu B 

lal! lfte bizim y yomıuş. Of 
raretin • "l alova. Sulann lıa
der İ o. Çmeye mahsııs hararet 
te ece ennden başka davanla bir 

'?"ometreye rastgelmed' B 
ragmen •ıccık • rm. una 
sıl olduğun ~nndl e. Şehirıle na
rıız; B' . b g en erden öğreniyo
ran· bi~zk~' uraJa latanbula naza. 

arımız varsa d al 
Ya mecbur ol 0 a Ç lfma· 
rahat herkes m~~flmızdır. Bu iati
lıen d e gore değil ya! işte 

uacınız He .. 
Yazmalıv.m ·T· . rgun mektubuma 
L .,. • •tiz hır in Ranç metresini , çın ve B· 

"''Yan itaıatl' L __ mektupsıız bırak
Y<ıznıa.aL 1

' ""fi YDrrıusak iıfık 
ol R ne olu ' B' ' maz ama kari r :. ır fey olmaz, 
metres gibid• l kiitles; bir vefaııız 
tur. Ben d ır. naqnı çabucak una-

. e unutulın~- h. 
mıyenlerde • .._,nt ıç sev-

L-.J nını. 
""os esiyo K.al 

vay araba. ndr. abalık bir trarn 
fifman bir ~ a ensemde soluyan 
bi sıccık • <ımanlının ne/esi gi. 

, <lgtr ve b al b" L ııamd a esi un tıcı ır Rl· 
B;ze cehe Yor .. Nereden geliyor?. 
ll'Önderdi'nSe~d,en bu selamı kim 
nıak d ' eni n emek için yıkan
mak' Huş ?' ması, banyo yap-

. epsı aı· /•L• b 
rı ~·apmak i . a, .• amn unla. 
ret lazım. H":t~ en~rıı lazım. Cay. 
adam, teri ti uki en ulak hareket 
bile. Onu e . Y<_Jr; hatta esnemek 
a'o"'-L n ıçın ben el.. ·· • .. ..,. Yeri d uşuncenıı 
hıp •• bu:ıı:: e clol~tınyoram. Ku-
b!'Z labri~" ~lar .• Emanetin 
ıı. ve hu ı .• Sogıztnıa makineie-
Ya canıt· l'?··. ~nelin ağzı. Ayasof. lJiki ının ıçı .. • 
ninıde ~sıcak öyle /azla ki; zih· 

.. ayet Dn..! h •d• l >'or. Meae1· b.,_ •P a ıse er olu. 
Yazı~ "s uz düşünüyorken •u 
~•iını ·. ~ düşünürken buhar 
leme ırel· ırıbı. Fikir kalamdan ka
Yor Ueya";:;,1-:, kaJar sıcaktan eri
ll'ene pt·· 1 uyor. Gün doğdu 
laııan ~J~ ara, deniz lu.namcı
lara. .. ' 0 umıa ve ferbet satan-

Hang; m • b" 
•elôın önd uzı". ıze cehennemden 
.. _u il erdı acaL_., B • b c"'Rlard • ua. •• enı u 
}'em d a "Yegane teselli eden 1ey 
Ciağ.::d eb, Sal hrayikebircle, Arafat 

a u unnıa"' I Cll~çi ıribi bir e .,.fım ve ırıncı, 
Onıvr ela hı f r olmaYlfımdır. 
•eli· l fın bıze bakarak m "t 
~ıtİik~:ru~'::,; Al:a~ cümleye u,:: 
ı erini b ey esın. 

l>ostlan ıl4}a.sı .kapnıasm diyet 
nıak ta rdıa :7~~ a~baplan unut
fehirclen UZak eğilclır. Y alovaclayız 
olduiıınıu h!~ız diye vefasız' 
vef-L. Za uknıetrrı "nl y 
K. ..,.annıız ihtik· esı er.. arı 
.°'!'İaYonlar t ar .'!e ~emele? 

flftilt.. Kenı1· ~~kkiil etmıf diye i-
aa o d ısını an l 
fa.)I a mı sıc lı yor armıf Yok. 

;. ~•knııyor a tan müteessir, or
ır ul.,k ııi,. 

~CIZcıJıını. E:ıkj E Vardır. Size onu 
b'!'I Tıllı Hasan nderon ağa.'-ann-
~r nekre ad eleneli İsminde 

1111İzclir 8 am olda;;...nu ·,.: ........ 
" • en k "'~ ıT'"'"'f· 
r"'~Q llÖrrtıii•tü' endisini çocuklu-
evrırtcl k -,. m. Bu zat salt t le · e aybeu··· . ana 
rın birinden •ınnnz muharebe
.._ N"m k •onra demif ki. 

elıJi Vatn- ~ K.ema/ Bey "kalk' 
~- -· .. fark ın ey 
tl" lla k<Jlıtık ıe':'' çıkardı. Hep 

Ortc/iik baktık ki ır de arkamıza 
rı kapnııf... ; Yerimiz;; b.:qkala 

CalibQ i htikQ,. 
ıtııYor ki; >'e . . ta nıeyclana çık. 
•ın diye! nnı Ufka/arı kapma. 

FELEK 

-

~ ,,. . ~ - o 

MAARiFTE 

•• 

Üniversite 
Doçentleri 
Haf ta içinde toplanarak 
cemiyet teşkil edecekler 

Oniveraite doçentleri aralarında 
toplanarak bir cemiyet kurmaiıa ka . 
rar vermişlerdir. Önümüzdeki bafta 
içinde bütün Oniveraite doçentleri u • 
mumi bir toplantı yapacaklar, cemi· 
yetin esaa nizamnamesini bazırlıya -
caklardır. Bir doçent bu huawta di • 
yor ki: 

- Kunılacak cemiyetin imnni he· 
nü:ı: koymadık .. içtimada tesbit ede • 
ceğ · :ı:. Bizim bazı fikirlerimiz, gaye
lerimiz vardır. Cemiyet, doçentlerin 
her aahadaki hukukunu müdafaa e
decektir. Üniversitede 90 kadar do • 
çent vardır. Cemiyetin bir de mecmn
aaı olacaktzr. Mecmuada kendi fikirle 
rim. zi neşredeceğiz.,, 

Aldığımız maliimata göre, doçent• 
lerin maqJarmın arttınlm:ası meaele
aile Maarif vekaleti meş.gul olmakta
dır. Sôyelndiğine göre eylülde doçent 
lerin n1aa.şına bir mikdar zam yapıla -
caktır. • 

Hariçte iş yapan dekanlar 
Fakülte dekanlarının hariçteki İt· 

lerini bırakmaları hakkında ver"Jen 
miıhlet bu ay sonunda bitmektedir. 
D. kanlar vekalete gönderdikleri ce • 
, .. ,pta hariçte başka işle meşgul olma 
drldannı bildirmişlerdir. Fakat dekan 
ları,ı. vaziyeti vek81etçe aynca tetkik 
olunmaktadır. Har'.çte iş yapan dekan 
larrn vazifelerjne nihayet verilecek -
tir. 

Yeni bir ecnebi "profesör 
Berlın Oniveniteai hukuk profe • 

sörlerinden Suvartz ile mulcavele ya
pılmıştır. ~uvartz üç hafta sonra Is • 
tanbula gelecktir. Kendisile hukuku 
medeniye için bir anlaşma yapılmış· 
trr. Fakat profesör esasen Roma hu
kuku profesörü olduğu için Oniverai
tede de Roma hukuku kürsüsünü işgal 
edeceği tahmin edilmektedir. 

Muallimler nüfus memur
larına yardım edecek 

Yaz tatilinde ilk mektep bocala • 
rmdan bir kıaınının i§i çok olan nü • 
fu• memurluklarında çalı~aları, mek 
tum nüfua kaydına yardım etmeleri 
tııkarrür etmitıir. Maarif idaresi şim 
<lilik yirmi muallimi muhtelif nahiye
leııin nüfus memurluldıırma gönder
miştir. 

EKONOMi 

Kösele - Lastik 
Pazar günü büyük bir top-/ 

lanh daha yapılacak 
Bir müddettenberi lastik falırika

larile deri, köaele ve ayakkabı sana
yicileri arasında çık.an ihtilafı tetkik 

Dolandırıcı 
Fransız mühendisi 
Dün a-elen Fransız me
murlarına teslim edildi 
Fransada yaptığı birçok dolandı • 

ncılıklardan dolayı Fransaya iadeai 
takarriir eden Fransız mühendislerin 
den Felix Audouin, dün Franaadan 
gelen memurlara teslim edilerek Mar 
ailyaya a-ötürülmek üzere Providence 
vapuruna bindirilmiıtir. 

BELEDiYEDE 

Bozuk etler 
Mezbahadaki bozulc ederi talOn.. e

derek ucuz fiatla halka aatmak için 
getirtilen martine faaliyete başlaııut
tır. Makine günde 150 kilo et taJciın 
etmektedir. Bu etin kilosu on kurup. 
satılmaktadır. 

Tarabya yolu 
Hacıosman bayın ile T.....bya ara

aındaki asfalt yolun yapılmaamda 
kullanılmak üzere 47 bin liraya bir 
makine alınmıştır. Bu makine çİm<!n
to öğütmektedir. Bu yolun yapılması 
ilkbahara kadar bitecektir. 

Hamidiye suyu 
Fındıklıda ve Ayaspaşadalci iki H,.. 

midiye suyu çe§mesine beledôye me • 
mur tayin ebniş1ir. Bu çeşmelerde başı 
çok kalabalık olduğundan bazı kavga 
lar oluyoNlu. Bundan sonra bu çeş
melerden yalnız sakalar iatifade edebi 
1...-klerdir. 

OtobDs fiatları 
Boğaziçine işleyen otobüalerin fj. 

atlerin 'n tenzili için belediye tetkikat 
yapmıştır. Bilet başına beı kuruş ten 
zilat yapılması tasavvuru şimdilik kal 
mııtır. Otobüs aahipleri son zamanlar 
da benzinin pahalılandığmı, yolların 
arabalan çok eakittiğini ileri aürmiiş. 
lerd:r. 

Dükkanların kapanması 
Manifaturacılar dükkanlanıun ak 

fam aaat 7 de kapatılması için Vila. 
yete müracaat etmişlerdi. Esnaf, bu • 
kararı miitttteken ve sıhhi noktai 
nazardan verdikleri cihetle hepsinin 
bu karardan çıkmaması cihetinin 
Vilayetçe muvafık görÜleceği haber 
alınmıştır. Vilayet, bunu temin ede • 
cektir. 

Sergi müddeti 
Uzatılmıyacak 

Bugün lktısat Vekilinin 
ziyareti bekleniyor 

Altıncı yerli mallar sergisinin 
açılışının dün haftası idi. Sergi
nin kapanma günleri yaklaştıkça 
halkın umumi rağbet ve alakası 
da ziyadeleşmektedir. 

Dün sergiyi şehrimizde bulu
nan seyyahlar da ziyaret ebnişler 
ve mühim miktarda mübayaatte 
bulunmuşlardır. Sergiyi dün ak • 
şama kadar ziyaret edenlerin ye
kunu 176.300 kişiyi bulmuştur. 

Sergide bulunan sanayiciler bu
gün iktısat vekili Beyin sergiye 
yapacağı ziyarete büyük bir ehem. 
miyet vermekte ve hazırlanmak
tadırlar. 

Altıncı yerli mallar sergisinin 
bir müddet daha uzatılması için 
dün bir kısım sanayiciler sergi ko
miserliğine müracaatta bulun
muşlardır. 

Fakat sergi tertip heyeti bu 
müracaatı kabul etmemiştir. 

lktısat vekili Celal Bey bugün 
saat onda sergiye gelerek evvelce 
başlamış olduğu tet'kiklerine de
vam edecektir. 

Sergi tertip. heY.7!i t~~afı?d~~ 
vekil Bey şerefıne ogle uzen bu
tün sanayicilerin de bulunacağı 
bir ziyafet verilecekt!r· Bu su~e~
le muhterem vekillerıle sanayıcı
lerin daha yakından temasları te
min edilmiş olacakt~r.... . 

Madenciler birlıgı de vekil 
Beyden bazı temenniyatta bulun
mak üzere bir randevu talep et
miştir. Bugün öğleden s?.n.':'8 ma
dencilerin vekil Beyle goruşmele
ri muhtemeldir. 

Madenciler birliği vekil Bey
den takasın kalkmasından sonra 
maden ihracatını himaye edecek 
bir tedbirin vaz'mı temenni ede
ceklerdir. Madenciler birliğinde 
yapılan bir toplantıda bu şekle a· 
it bazı esaslar hazırlanmıştır . 

r • 
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MAHKEMELERDE 

Salih kaptan 
Tevkif edildi 
Haliçte bir gencin ölü

müne sebep olmuştu 
Birkaç gün evvel, Haliçte bir 

deniz kazası olmu§, Salih kapta· 
nm idaresindeki motör bi.. sanda
la çarpmış, denize dökülenlerden 
bir genç boğulmuttu. 

Salih kaptan, Sultanahmet sulh 
ikinci ceza mahkemesinde sorgu
ya çe1rilmit ve haldanda tevkif 
kararı verilmittir. 

Mahkeme, bu davayı salahiye
ti haricinde görerek, evrekı müd
deiumumiliğe iade etmiştir. 

Salih efendi mevkuf bulundu
ğu halde tahkikata ckvam edile
cektir. 

Bir hırsız dört sene yatacak 
Üçüne.Ü ceza nıahk·~rııesinde 

bir hırsızlık davası neticelenmiş • 
tir. Suçlu, Karagümrükte oturan 
lsmail Hakkı isminde 64 yaşında 
bir ihtiyardır. Tahkikat evrakına 
göre bu adam, Kasımpafada Şük
riye Ha.ıumın evine anahtar uydu 
rarak girmiş ve bi~ caketle bir e
teklik llflnp kaçarken yakalanmış 
tır. Dinlenen tahitler hadiseyi gör 
dükleri gibi anlatmışlar, mahkeme 
heyeti suçu sabit görerek lsmail 
Hakkının 3 sene hapıine karar 
vermiştir. Fakat hırsızlıktan dola
yı daha batka mahkUmiyetlerj ol
duğu anlllfıldığmdan bu ceza ÜÇ· 

te bir nisbetinde arttırılarak 4 se
neye çıkarılmıştır. Esasen mev • 
kuf bulunan ııı.ıçlu, kararın tefhi • 
minden sonra hapishaneye gönde 
r;1.-~.r.tir. 

lskAn suiistimali 
Dün Ağır ceza mahkemesinde 

iskan suiistimali davuına devam 
edilmiştir. Müddeiumumi, suçlular 
dan bir kısmına ait diğer dava ile 
bu muhakemenin tevhidini iste • 
miş, mahkeme heyeti tevhide lü • 
zum olmadığına kaııar veımittir. 
Duruşma bu ayın 31 ine bırakıl • 
!Dıştır. 

KöprD cinayeti 

el'llekte olan Ticaret odası komiayonu h _·_;.._.;ı;...;,,:.w;.:::;...aıWlıiliiM...,;;..aıı 
raporunu hazırlarken yeniden bazı ,_._ .....,_.._ -

Köprü üzerinde Anadolu Ajan 
aı memurlarından Matmazel S~za
nı öldüren Fedai Efendinin muha
kemesine ağır ceza mahkemesinde 
devam edilmittir. Dünkü celsede, 
davacı vekili iddiasını ıöylemiş, 
Fedai Efendinin tecziyesi taleb~ 
de bulunmufhır. Suçlunun vekili 
gelmediği için muhakeme müda • 
faa yapılmak üzere bllfka güne bı
nıkılmıştır. 

noktaların tetkikine lüzum görmüı • ı b 1 
tür. Komiayon pazar günü bu nokta- y 1 rın aş ıyor 
!arın tetkiki için yeniden Yedikuleye arış ar ya 
giderek bazı fabrikalarda tetkikle'\ 
ne devam edecektir. O a-ün öğleden 

POLiSTE 

Denizde iki 
Kişi boğuldu aonra Ayakkabıcılar cemiyetinde de v· •. f K h ıı· de yarın yapıla 

bir toplantı yapılacak ve bu toplantı- e ı e . oşu ma a ın -
da bütün ayakkabı yapıcılar hazır bu 33 • • k d k 
lunacaktır. Komiayonun tetkikatı bu cak yarışlara at ıştıra e ece ikisinin de cesetleri arandı 
ıurııaı le bitıniı olacaktır. b l d 

Buzhane fiatlırı Vilayet baytar müdiriyetince her li.radır. Dühuliyesi 2,55 liradır. Mesafe- ise de u unama ı 
tene tertip edilmekte olan yazlık at sı: 2•000 metrodur. . Kadıköyünde Yeldeğirmenin • 

Ticard odasının buzhane fiatlann 
dan Trakya ve latanbul tacirlerinin şi 
kayetelri Üzerine buzhane iıleri hak
kında yapmakta oldıığu tetkikat ye • 
ni bir aafhaya girmiştir. Ticanot odası 
nın bir memuru mevcut iiç buzhane
den her gün biııisine giderek gH-en çı
kan mal mikdannı ve elde edik'\ pa
rayı teabit etmektedir. 

TUrkçe konşimentolar 
Ticaret odası meclisine bundan 

bir müddet evvel konşimentoların 
türkçeye tercümelerinin yapılmadı • 
ğından dolayı şikayetler yapılmıı ve 
konşimcntolanru türkçeye tercüme et 
tirmiyen müesseselerden ceza alınma 
una karar verilmiıti Bu kanır üzeri
ne bütün ecnebi vapur acenta ve fir
malan konşiınentola.nru tiirkçeye ter • 
cüıne ettirerek Ticaret odasma vermiı 
!erdir. 

Yumurta ihraç bankası 
Türkofisin Samaunda ıubatta top

lanan yumurta kongresinde verilen ka 
rarlan eıas ittihaz ederek, hazırladı· 
ğı yeni yumurta ihraç nizamnamesi 
projesi üzerinde Ticaret odasında top 
!anarak, tetkikat yapan yumurta. ta • 
cirleri tetkiklerini bugün ikmal ede • 
ceklerdir. 

Y umurta<:ılırr umumiyetle projeyi 
muvafık bulmakla beraber ilav.,.ini ia 
tedilderi bazı noktaları aynca ~ 
biı etmitlerdir. Bunlar meyanında 
5.ımsun kongresinde karar verilen yu 
murta ihraç bankaaının bir an evvel te 
aisi lenıennisi de vardır. 

yanşlanna yann Veliefendi koıu ma· BEŞINCl KOŞU (Handıkap) : -
hallinde başlanacakbr. K09ularm Dört ve d"-';ı~ yukan yaıtaki yerli ya· de oturan Aristidi Efendinin 17 ya 
muntazam olmaaı için koıu mahallin- nmkan lngdız at ve ~·~klara mahs~ı 9ındaki Siranoş ismindeki kızı de 
de baytar müdiriyetince icap eden ter ol1J1! ~OfU!a (5). at ı~ .edecektıı:- . · .. ek b•l d" 
tibat alınmıştır. 5 kO§uya 33 at i~ti • lkr'?'!ıy~sı 255 1.ırad~~· .. Bır.?'cıye 1~ Ji. nize gınnıt ve yuzm ı me ı • 
rak edecektir. Koıular ıu ıekilde ola- ra, ıkincıye 55 lıra, uçuncuye 20 ~a- ğinden boğulmuttuı~ Fenerde Ki-
caktır. dır. Dühuliyesi 2,55 liradır. Meaafesı: lit fabrikuı rıhtımında denize gir 

BlRINCI KOŞU (Satıı kO§uıu): (Bu 1,800 metrodur. 
kQ!uya iıtirak eden t" f'.arın her biri 800 -------o-------- ınİl olan Balat, Kasım Göna.ni ma 
liraya satılıktır.) Uç yaşmdaki yerli ya- Ağuıtos awlığı hallesindeoturan Aram oğlu lsak 
nmkan lng;fu eri.ek ve cliıi taylara J ta yıkanmak üzere denize ginnit 
malı Ağustos aylığı Ç&rf&Jllba günü ve-

~~t,ci k.,.uya (5) at iJtinılt ede- rilecektir. ise de yü7411ek bilmediğinden bo-
cektir. ikramiyesi: 200 lira<lır. Birin· ğulmuştur. Her ikisinin de ceset • 
ciye: t3o ıira, ikinciye 50 lira, üçüncü- Meclis Reisi Y alovadan !eri bulunma.mıttır. 
ye 20 liradır. Dühiiliyesi 2 liradır. Sik-
let: 56 kilodur. Mesafeai: 1,200 metro- döndü Denizde yankesicilik 
dulKINCl KOŞU: - Uç n daha yuka· Yalovaya gitmiş olan Büyük Mil- Küçük Langada oturan Cemal 
n yafta ve 1934 senesi zarfında kazan. let Meclisi reiai Kazım Pap Hazret· ve arlcadulan y enikapıda sandal 
dığı ikramiyeler yekünu 600 lirayı dol· leri, lstanbula dönmüşlerdir. -r d I 
durmayan halis kan Ingiliz at ve kıs· ile gezerleıiı:en diğer bir san a • 
raıklarma mahsus olup yanşa (7) at iş- Seyfi Paşa da NeGati namında biri ~ Ef. 
tinık edecektir. l!<ramiyesi: 230 li- m'n bır· altm gaatini çalmıf ıae de 
radır. Birinciye: 155 lira, ikinciye 55 Gümrük umum mühafaza kuman· 
lira, üçüncüye 20 liradır. Dühüliyesi: danı Seyfi Pap tebrimize gelmiştir. yakalanmıfbr· 
2,30 liradır. Siklet: Uç yaşmdak~ler 55 Seyfi Pata dün muhafaza baımüdür- Caddede öl0m 
kilo dört ve daha yukan yaıtakiler 60 Jüğüne gelerek meıgul olmuıtur. Bu- 1 k han d 
kilo ta•ıyacaklardır. M.aafesi: 1.600 met d Bevoğlunda Me e m a O-

• ırün Ankaraya dönmesi muhtemel ir. ~ M • Ef d 
rodur. turan 68 yatlarında oız en i 

UÇUNCO KOŞU : - Dört ve daha Heybelide aile balosu dün Beyoğlunda istiklal caddesin-
yukıın yaıta ve 1934 senesi zarfmda hiç den g..,.erken dü .. üp vefat etmi .. , 
kQ!u kazanmamı! ve yerli, yarımkan a- Bu gece Heybeli Plaj gazinoe~· -,.. T "T 

rap ve haliskan arap at ve kısraklara da bir aile ve kır balosu verilccekbr. belediye doktoru tarafından yapı-
... __ (10) -• ._.,_,_ •Baloya bir·...!. mum·· taz zevat davet 

mahsus olup ...,.uya - ••~- &- ..- b .. 1 ~ece· lan muayenesinde kalp sek.lesin • 
decektir. lkrımıiyesi: 155 liradır. B;rin- olunmuıtur. Mehta ın en guze ff 
ciye 110 lira, ikinciye 30 lira üçüncüye •ine rastgelen bu balonu.n '!'uva. '." • den öldüğü an1aşıla11ak gömülme· 

lirad ,_ __ t' . . çok itina edılmıt. nlaıda d d"l • ... IS liradır. Duhuliyesi: 1,55 ır. ~re ı ıçın . •"-.aa e e ı mıy.ır. 
Siklet: Dört yapndakiler 58 kilo, het Ye gazinoda birçok aürpnzler 1' il it d 

Beden terbiyesi tetkikah ve daha yukarı yaştakiler 60 kilo tqı- )anıruştır. yUVa ar a ın a 
_ yacaklardır. Mesafesi: 1,2CO metrodur. B • Ayvanııaray un fabrikasında a-

20 1. ı • .;... 808 Beden te.-biyeai umumi müfettişi DORDUNCU KOŞU: (Handikap): lzmı"rde Avukatlar irlig"'ı d H ·ı 1 
,. ... ı. s 1 mele den Hasan, iğer asan ı e, 1 
Muk !: elim Sırrı Beyin kızlan Selma ve Uç ve daha yukan yaıtaki haliskan n· lzmirde kurulan avukatlar bir- Hüseyı·n isimlerin.le üç kitinin ü-

ı z.ı,,li 20.so Azade Hanımlar, beden terbiyesi ve giliz at ve lnsraidara maluıus olup koşu-
~ ~7!., 19 milli rUaslar haldcmda tetlakat Y"P • ya (6) at iırirak edecelrtir. )iği faaliyete geçmiştir. Birlik, bü zerine istif halinde duran un çu · 
ı ç ,,.,,0 ,;, 

53 ~ üz ... e Berline hm-eket etmiıle.-- ikramiyesi 255 liradır. Birinciye 180 tün avukatlara birer tezkere gön- vallan devrilmiş, Her üçü de pek 
Alt.n "S:ZS dır. Bu arada Yunaııfftan, ltalya, ls- liradan maada bu kotuya gjren hayvan- dererek aza kaydedilmelerini iste· hafif yaralanmak suretile kurta'11 

Küçük san'atlar büyü 
• • • 

sanayı ıçın 

lazım bir fey midir? 
Dünkü yazımızda büyük sana • 

yiin küçük sanatleri 01'faclan kal
dıramıyacağını ve ikisinin de ken 
eli/erine mahsus muhitleri ve mÜf· 
terileri olduğunu izah etmiftik, 
bugün b~ka bir meseleyi mevzuu 
bahsecleceği:a. 

Mademki büyiik sanayi yanıncla 
küçük sanayi ya.1ayabiliyor; aca
ba ikisinin arasında bir rabıta, 
bir münasebet var mıdır. Eğer var 
ııa bu bir "sebebiyyet" rabıtası 
mıdır? Yani bir memlekette bü • 
yiik sanayiin doğması, küçük s-a • 
nayie mi bağlıdır. Büyükler, ·tabi 
atin hilafına olarak • küçüklerin 
evliiclı mıdır? 

Bu sııal evvelemircle biraz ga • 
rip gibi görünür- Çünkü meseleyi 
sathi bir fekilcle ohun tetkik et
mek böyle bir sual sormağa hiç te 
lüzum hissettirmez. Fakat madam 
ki bir meseledir. Banu da her me
sele gibi münakaşa etmek ve bu 
hususta icap eden delileri zikret
mek mümkündür. 

Hiç fiiphesiz memlekette kü • 
çük sanayiin terakki etmesini her 
vatanJC!>I; r;ibi biz de arzu ederiz. 
Fakat buna bilhassa büyük sana
yie yardım olsun diye istemek bil
mem hakikatle ne dereceye kadar 
kabili teliftir? 

Maliimclur ki her ikisinin faali
yet sahaları ve faaliyet vasıtaları 
ayrıdır. Büyük sanayi küçüğün te
kemmül etmi, şekli, ve binaena • 
leyh eğer küçük ilk mektepse, bü
yük bir Üniversite değildir. O 00., 
lıbaflna bir alemdir. Ba,lıba,ına 
bir hadisedir. 

Gayet mahirane örs üz.erinde 
çekicini kullanan bir adam büyük 
demir labrikalarıncla elektrikle 
müteharrik muazzam çekiçleri kuJ 
lanamaz; veyahut bu fabrikalar • 
Ja çalıftm bir adamın mesleğincle 
mahir olması için evvela muhak
kak çekiç kullanması lazım cleğil
clir. 

Büyük sanayiin en birinci vasfı 
birçok ahvalde ihtisasları orta • 
elan kaldırmıf olmasıdır. Ve tabi
ri diğerle ayni iş için başka ve da
ha kolaylıkla elde edilir ihtisaslar 
viicude getirmesidir. 

ı Bir kunduracı, gayet güz.el kun
dura dikebilir. Ayakkabıya en mü 
kemmel fekli verebilir. Fakat bu 
kunduracı bir kundura fabrikası • 
na girdiği zaman o fabrikaya yeni 
alınan herhangibir aclamclan fark 
sızclır. O lnmcluracının orada ken· 
di ihtisasını göstermesine imkan 
yoktur. Bütün müktesebatı, mele
kesi, mahareti bir ancla sıhra in • 
miştir. Çünkü eline artık, ne çekiç 
ne kalıp ve ne de bız ve sicim ala
cakhr. Burada makineyi işletecek 
tir. Ve bunun için de ekseriya bir 
düğmeye basmak bir düğmeyi çe
virmek veyahut bir manivelayı ha 
reket ettirmekten ba,ka yapacak 
bir fey yoktur. Bunun için büyük 
sanayi karfısıncla kancluracılık ih
tisası iflas etmif onun yerine - e
ğer tabir ca!ue • makineyi işleten 
mihaniki bir ihtisas kaim olmuf
tur. 

Misali daha teşmil edersek icl
clialanmızın ne kaclar doğru olcla
ğa daha büyiik bir vuzuhla mey • 
elana çıkar: 

Kağıt sanayiini ve yahut feker 
fabrikalarını ele alalım; bunlar d« 
ima büyük sanayiin mihveri etra
fında toplanmLŞtır. Hiç bi~ zaman 
bir adam en küçük mikyasta ka • 
ğıt ve şeker imal edemez ve ede
memiştir. Çünkü bu daima büyiih 
teşkilatın ificlir. Bu bü~~ san'!yie 
varmak için mudaka kiiçuklen teş 
ci edelim elemek hiç bir zaman 
doğru olamaz. Burada ancak tef • 
Jıilatı vücııtle getirecek ve ifleri yo 
lana koyacak birkaç ihtisas sahibi 
adama ihtiyaç vardır. işte o kadar. 
Alt taralı mihaniki bir surette iş
leyen kimselerdir. Ve bunları hiç 
bir zaman küçük sanayi yetiftire • 
mez. Çünkü küçük sanayide böyle 
faaliyet saha/an yoktur. 

Onun için beş senelik sanayi 
programını tatb!k ederken her iki 
meseleyi ayn zaviyeden tetkik et
mek mecburiyetindeyiz. 

Mümtaz FAiK 

Verem mücadele cemi
yetinin gezintisi 

Jstanbul Verem Mücadele Ce
miyeti tarafından Eyüp dispanse
rinin ;nşaatı için tertip edilen va· 
pur gezintisi bu aktam yapılacak
tır. Şiriı:eti Hayriyenin 71 numara 
lı vapuru saat 18,45 de Köprüden 
hareketle birçok iskelelere uğra • 

, yacak ve sabaha.kadar mahtaptau 

160 
117 

22 
108 
23 

833 
214 
115 

21 
8.l 1 Me('ic:li1e 35 1-2 panya, Fransa ve Belçikada da bir Jar için verilen dübuliye ücretleTinin ) d 
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( L------------F-ik_i_rı_e_r_v_e_ı_·a_s_•n_ı_ar ____________ )~\[~ ___ ()_··_z __ d_i_li_ın __ iz_I_e ___ )~ 
Eski ve yeni kitaplar llIJ 

Essai-
Sanat eserinin "actuel,. olması· 

nı, yani bizde de mevcut duygula
ra, düşüncelere dayanmasını iste· 
mekten kurtulmamız bayii zordur. 
Zaten bundan kurtulabilenler için 
de başka bir tehlike baş gösterir: 
Bir eserle sırf hüner bakımından 
alakadar olmak. William Hazlitt 
diyor ki: "Kitaplar benim üzerim· 
deki eski kuvvetlerini bir hayli kay
betti· onlar da evelce bulduğum a
laka;ı artık yaşıyamıyorum. Bir şe
yin iyi olduğunu artık duygumdan 
ziyade düşüncemle seziyorum .• 
Mr. Keats'in Eve of Saint Agnes'i. 
ni okurken hala genç olmadığıma 
içimi çektim. Bu eserin sanki ef
ııunla davet ettiği ince ve müşfik 
hayalle-!" "birer gölge gibi geliyor, 
yine öyler...e gidiyor.,. .• Bunları es
kiden okusaydım nasıl bir heye
can duyardım, bunu biliyorum, fa
kat işte o kadar. İnsanın içine işli. 
yen o nefis lezzeti artık tadamıyo
rum, o güzel koku uçtu ve şimdi, 
çiçeğın ve meyvenin yerine, sırf e
debiyattan ibaret olan bir sak, ke
pek ve kabuk kaldı. Şimıli biri· ge
lip te bana ne okuduğumu sorsa 
Hamlet Efendimizle beraber:"Laf! 
laf! laf!,, diyebilirim.,, (Plain Spe
akeı:, "On reading old books.,.) 

1 
verliğin vazifelerine hiyanet edi
yor demektir. 

Sanatin "ihtisaslatması,, doğru 
olmadığını bilhassa sanatkarı de
ğil, sanatkarın hitap ettiği insan
ları dü§ünüyonım. Elbetteki herkes 
ten şiir, roman yazmasını, resim 
heykel yapmasını be'kliyemeyiz ve 
bu manaıfa sanat bir "ihtisas,, tır; 
fakat sanattan anlamak ihtisas 
değildir. Herkesin sanattan anla
masını beklemek te imkansızı İste
mek olabilir; bu da sanatkann her· 
kese hitap etmesine, herkese açık 
ok·asına mani değildir. Ancak kü
çük bir zümrenin takdir edebilece
ği, öbür kimselere kapalı kalacak 
olan şeyler de hususi bir öğrenmeye 
lüzum gösterenlerdir. Bunlar da 
gerek ilmin gerek sanatin ancak 
hazırlanmasını alakadar eder, te
sirini değil. Eserin muhtevasından 
ziyacle şekline itibar edenler işte 
yalnız o hazırlama vasıtalarına e
hemmiyet verenlerdir. Bunlar ale
ti gayeye, cüzleri bütüne, nihayet 
geçiyi devamlıya tercih ediyor ve 
böylece kendilerini fikren aşağı, a
saletsiz bir dereceye indiriyorlar 
sayılır. Böyle adamların çoğalması 
sanat için de, onları yetiştiren ce
miyet için de muzurdur. XIX un
cu asır sonunda ve XX inci asır 
başlangıcında Avrupa'nın umumi 
hayatında büyük bir zevksizlik gö
rülmüş, sokaklar biçimsiz evleı-le, 
meydanlar çirkin heykellerle dol
muş, halk manasız tiyatro eserleri 
ve besteler dinlemişse bunun mesu
liyeti değerli sanatkarların sanati 
bir ihtisaş sanıp herkese hitaptan 
kaçmış olmalarındadır."Değerli ıa
nat!karlar,, dedim; fakat onlar da 
- delalet içinde olduklarından -
ancak yarım eserler vücude getir
mi~lerdir. 
Arkadaşıma en çok Yunan klaa

siklerinin eserierini beğendiğimi 
söylerken o eserlerin "actuel,, ol
madığını unutmuyordum. Zaten 
cevabımın hususi hayatıma ait bir 
itiraf değil, mesuliyetini kabul ede
ceğim bir hüküm olmasını istiyor
dum-Homeros'u, Eshilevs'i geceleri 
uykusuz kalarak, Aristofanes'i kah
kahadan kırılarak okuduğumu id
dia edecek değilim.Onların bahset 
tikleri alem,benim için de y~dı
ğım alemden çok uzaktır; insan ka 

fasının mücerredatı tefhis kuvvetini 
temsil ettikleri için ne kadar hay. 
ran olursak olalım, bugün Zevs'e 
Hera'ya Apollon'a iman cidden 
imkansızdır. Oedipos'un, bilmeden 
işlediği bir suç için en ağır cezala
ra çarpılması bize elbette garip ge
lir; Helena'nın senelere rağmen 
solmak bilmiyen güzelliği bizi el
bette tebessüm ettirir. Antik ale
min bıraktığı eserleri, kendimizi u
nutacak derecede alaka bağlıyarak 
okumamız pek kabil değildir. On
lar, ruhlarr, itibarile değilse de, gö
rünüşleri itibarile, "actualite., !eri
ni kaybetmişlerdir. 

Fakat buna rağmen yine en gü
zel esederin on!.ar arasında aran
ması, ruhlarındaki "actualite,, nin 
zamanımız eserlerindekine tercih e· 
dilmesi lazımdır. 

Bunu bu yazının üçüncü kısmın

Yukarı boğaz 
gezintileri 

Şirketi Hayriye yazın bu sıcak 
günlerinde lstanbulfuları yukarı 
Boğaza çekmeği düşündü. Ve cu
ma, pazar günleri için gezintiler 
yaptırmağa başladı. 

Geçen cuma, bu gezintilerin ilki
ne ben de kartfhm. 

Vapur, "Altınkum,,u geçip te 
Rumelilenerine yol kırınca gözle· 
rimin önünde yepyeni bir yanbık 
(1) belirdi. Engin Karadenizin e
şiğinde meltemlerin en tazesi ile 
şişen ciğerlerim, kanat olmuş beni 
uçuruyor gibi idi. Bir aralık vapur 
ağırlaştı: Büyük limana gelmişiz. 

Deniz, burada "Florya,,yi üç gez 
(2) içine alacak bir kumsalın diz
leri dibinde uslu bir çocuk gibi mı
fıl mışıl uyuyordu. 

Bu kadar güzel bir kumsalı, ben 
gezdiğim yerlerin hiç birinde gör
medim. 

Temmuz ve Ağustos sıcaklarını 
Karadenizin bu ak kumları üstün
de geçirenbilenlere ne mutlu! .. 

Şimdilik bunu düşünemeyiz. 
Çünkü, ne Büyük liman, ne de Poy
raz köyü vapur uğrağı yerler de-
ğil. 

Ancak şu var ki, Şirketi Hayriye, 
kendini bu ive vererek Poyraz kö
yü kıyısına bir iıskele kurabilir. 

Bu dileğimiz, yerine geÜliği gün, 
yaz"ın yarı latanbul, Büyük limana 
dökülmezse şaşarım. 

Vapurun dönüşü, bana çok acı 
geldi. Açık Boğaz meltemi ile ba
şım öyle dincelmiş, kendimde öyle 
bir yeğniklik (3) duymağa başla
mıştım ki, ltsanbuı!, bana dört ya
nı kızgın tuğla ile örülü bir izbe gi
bi geldi. 

M. SALAHA TIIN 

(1) ~;>nbık - Alem, (2) Gez - defa 
(3) Yeğniklik - Hafiflik. 

iş ve İşçi 1 
Milliyet bu sütur.da iı ııe İfçİ iati
yenlere tava,.,;ut ediyor. l, ııe İfçi 
istiyenlcr bir mektupla iş büro • 
muza müracaat etmelidirler. 

İş arayanlar 
Bir fenni re11am, kartograf, kaligraf 

iti arıyor, fransızca, almanca ve mu .. 
hasebe bilir. Mühendis muavinliği 
yapar l!Ofraya da gidebilir. latanbul, 
Pangalti, 11 numaralı Pcı•ta kutusuna 
yazılması. , ' 
Sult::~~=~tt~ 1 

sergisi'1i görDnUz. 1 
17 ye 

4082 
3 Aiustos Cuma gllnü 

kadar açıktır. 
4470 
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TURK YUKSELME 
CEMlYETl 

Kadıköy şubesinin Suadiye plajların· 

da tertip eylediği müsamerenin 2 Ağus

tos 934 perŞ(!I>.be akşamına talik edil
diği haber al.nmıştır. ( 1377) 

• 

İngiliz münekkidinin şikayet et
tiği hal, bir eserin güzelliğini duy
gumuzdan ziyade düşüncemizle 
sezmek, nihayet sanati "ihtisaslaş
tırır,. ,sanatin sırf sanat için olduğu 
itikadını doğurur, sanatkarın her
kes için, kendini söylemek için de
ğil, "mütehassısların,, takdirini ka
zanmak için çalışmasına sebep o
lur. Bu vaziye:te dü~n sanatkarlar 
hayatlarında tam bir hürriyete er
diklerini, yalnız kendi keyiflerine 
hizmet edip etraflarının esirliğin
den kurtulduklarını sanırlar. Hal
buki asıl hürriyet hiç bir zaman 
"fildişi kule., de değil, "agora,. da
dır. İdeallerini herkese yaymayı 
lüzumsuz bulan, çünkü onun ancak 
"mesut bir azlık,, tarafından anla
şılabileceğine kani olan sanatkar· 
lar, o idealin bütün insanlar için bir 
kıymeti olmıyacağını, yani bir ha
yat düsturu olabilmek meziyetin
den mahrumluğunu kabul ediyor
lar demekt:r.Böyle bir ideale bağ
lanmak, ömrümüzü ancak bir ziy
net vücude getirmeğe hasretmek. 
sadece arzularımıza, keyiflerimize 
hem de en kısır arzularımıza ve 
keyiflerimize esir olmaktan başka 
nedir? Bunda, bazı yalanları halk 
tabakası için lüzumlu saydıklarını, 
demek ki, hakikatin hel'kese söy
lenmesini münasip bulmadıklarını 
iddia edenlerin halindeki kibirli 
mürailik vardır. İnsan için en bü
yük esaret, yal.an olduğunu bildiği 
şeye boyun eğmektir. Kendi güzel 
bulduğu eyi yaymaktan kaçınan 
da etrafta çirkin bulduğu şeylerin 
yaşamasına tahammül ediyor de
mektir. O kadar da değil: "mesut 
azlık., tan, "elite., ten olmağa bir 
kıymet veren adam, sadece bu ka
naati ile, cehlin ve yalanın ya~a
masına çalışıyor, hiç olmazsa onu 
arzu ediyor sayılır. Çünkü - saa
detin fikri manası ile - "mesut bir 
azlrk,. bulunması, "betbaht bir ka
labalık,, ın varlığına bağlıdır; her
kes o saadete erebilirse "azlık,, ve 
"kalabalık., kalmaz; münevverler 
denilen zümre İmtiyazlarını kay
beder. Bu imtiyazlara bağlanan 
onlarla öğünen her kimse, müncv-

da anlatacağım. 
Nurullah ATA rmutiu Kaplıcaları 

Tashih - Bu yazının 21 Te:n- diaizi mutlaka ~iderir. (1393; 
muzda çıkan birinci kısmında bir 
kaç yanlıt vardır. "Şöhret hazan 
ne yaptığını bilmeden hiçten a
damların da koluna girer,. demit
tim; "şöhret,, kelimesi düşmüş. 

M illiyet'in romanı: 32 

Sansarosun mevkii gittikçe yük
seliyordu. Ona, idare heyetinden 
bafkaları, büyümüf te küçülmüş 
bir insana bakar gibi bakıyorlar ve 
seviyorlardı. 

Bir sabah müdür bey pazardan 
iki okka tereyağı almıfb. Köylü, 
yağı mektebin kapısına kadar 
getirdi. Kapıcı yoktu. Müdür San· 
sarı-su gördü. 

S.ansaros ! dedi. Bu yağı ahçıbaşı 
ya götür, çırağı ile bizim eve gön· 
dersin. 

San~aros yağı aldı. Mutpağa se
ğirtti: 

- Ahçı batı! dedi. Bunu müdür 
bey gönderdi. Yarısını bizim çor
ba kazanına atacakmı,.sın, yarısını 
da akşamki yemeğe. 

- Hele hele! Artık yağlı yemek 
mi pi,ireceğiz? 

- Bilmem. öyle dedi. Hem de • 
di ki çırağın yağsız çorbadan bir 
tencere müdür beyin evine götür
sün dedi. 

- Yağsız çorbayı ne yapacak-

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
mıf ki. 

- Ne bileyim. Öyle dedi. itte. 
Ben de sana dedim. 
Ahçı bir tencereye sade suya bul 

gur çorbası doldurup çırağın eline 
verdi. Müdür bahçe kapısından çı
kan çırağın ·gördü, yanındakilere 
övdü: 

- Şu bizim ahçıbaşı tertipli a
damdır vesselam. Yağı tertemiz 
tencereye koymuf, öyle gönderiyor. 
Tozdan, mikroptan anlıyor adam
cağız. 

Öğle yemeğinde tahta sofralara 
dizilen çocukların kaşıkları ellerin
de kaldı. Her sofra. kalkıp kalkıp 
ortadaki çorba karavanasının içine 
bakıyordu. Sofra başılık eden daha 
irice çocuklar kepçelerini çorbaya 
d'."ldıramıyorlardı. Bu ne güzel şey
dı. B.öylesi.ni hiç görmemişler, ye
memışlerd1. Her karavananın üs
tünde kavnılmut sovanlı, tomates 
salçası karıştrrılm~ bir yağ tabaka
sı pırıl pml parlıyordu. 

B:rdenbire bir_ sevinç gürültüsü 

Bir kaç yerde de "mevzua,. kelime
si "mevzu,, diye çtkmıt ve manayı 
bozmu§. - N. A. 

ve bir katık ~akırtısı bafladı. Ço
cuklar 'apır şapır yağlı, sovanlı, 
salçalı çorbaya hücum etmi,lerdi. 
efratların arasında dolaşan yaka
sı kalkık paltolu mubassır bu görül 
tünün, sevincin sebebini anlıyama
dı. Bir çocuğa sordu: 

- Neye seviniyorsunuz? 
Öteki çocuklar hep birden çor

bayı gösterdiler. Muhasır gene an
lamadı. Sonra birdenbire ta,akal
dı. Anlamıfh. Hay canına! kilerde 
çorbalık yağ yoktu. Ahçı nerden 
bulmuf bunu. Yoksa bir anahtar 
uyduran mı var? Kilerdeki yağ 
sarfiyata kayıt geçmek içindi. Çor 
ha için değildi. Yemekhane ile mut 
fak arasındaki karavana verilip a
lınan delikten bafını soktu: 

- Ahçıbafı ! Çorbaya yağı sen 
mi koydun? Nerede buldun? K:m 
verdi? Pusulasını mühürledin mi? 
Anbardan yağ çıkarıldığını görme
dim. 

Ammada teliitlı söylüyordu. Laf. 
!arı sorguları bittikten sonra ahçı 
batı cevap verdi. 

- Müdür bey gönderdi. Öyle 
tenbihlemif. Öteki yağı da aktam 
yemeğine koydum. 

Müdür beyin böyle bir ikramda 
bulunmıyacağına kat'iyen emin o
lan mubassır omuzlarını kaldıra
rak, dudaklarım ind:rerek, göz-

HİKAYE 
Bu Ev kiralıktır! 

Hüraf, serilerinden: 
Kafesleri inik, ahşap, harap bir 

ev. Kapısında §U levha: "Bu ev ki
raltktır.,, Hergün önünden geçiyo
rum. Belki iki senedir bu levhanın 
aşinasıyım. Güneşten kağıdı sa
rarmış olan bu levhayı benim gibi 
kim bilir kaç kişi de görüyor. Tu
haf şey! .• Siz olsanız merak etmez
misiniz? İki sene bu, dile kolay. 
Hiç bir kiracı çıkmayışına ne buy
rulur? Yavaş yavaş bende merak 
uyandı. Merak gittikçe kuvvetlen
di. Bu ev neden tutulmıyor? Bir 
gün bekçiden ev sahibinin adresini 
öğrendim. Kendisine telefon et
mek lazım geliyordu. 

- Başüstüne efendim. Yarın 
akşam beşte. Eminönünde Valde 
kıraathanesinde. Peki efendim. de. 
di. Buluştuk. 

Kıranta bir adam. Orada onu 
herkes tanıyor. Salih dayı diye so
runca hemen hemen tanımıyan 
yok. Şen, şakrak bir zat. 

- Ayip değil ya beyefendi me
rak bu. Gülümsedi. 

ağa, mahallenin sakası, mubtat 
Mehmet Bey isminde bir zat ve da 
ha bilmem kim. Bana taşınırken 
sokakta yolumu keserek hep bu e
vin acaip macerasını anlatmak isle 
diler. Kendilerini dinlemedim ve 
hepsine ayni cevabı verdim. 

tik gece. Lambamı yaktım. So
kakta penceremin altında ayak 
sesleri işidiyorum. Komşular ka
ranlıkta evin etrafını dolaşıyorlar. 
Bütün mahalle dehşetli bir ~ayret 
içinde. 

Saat on ikiyi geçtikten soru·a 
şöyle uzanmış eski hürafelere ait 
korkulu hikayelerle dolu bir kita
bın hemen hemen yarısına gelmiş
tim. Merakla tatlı tatlı okuyor
dum. 

Üst kattaki odada bir pıtırtı. E
vet sarahaten bir ayak sesi. 

Belki de dedim okuduğum kita
bın asabımda uyandırdığı vehim
dir. Hayır sarahaten bir ayak sesi. 
Evet evet yukariki odada birisi do 
!aşıyor. 

Nefes almaksızın dinledim. A
yak sesi edadan sofaya çıktı. Bir 
~iruhun üst katta ferih fuhur dolaş 
tığına hiç şüphe yok. Korkmadım 
desem yalan söylemiş olurum. Fa
kat şu haraketimle yapmış oldu
ğum cesaretin burada tıkanup bi
tiveıınıe.;i fena olacak. Şimdi pen
cereleri açarak: 

- Yangın var diye haykırmak 
ve mahallelinin istihzasına maruz 
kalmak bunu unuruma bir türlü ye 
diremiyorum. 

Aya:k sesleri gittikçe ziyadeleşi
yor. Yerimden fırladım ve elin1dt? . 
lamba ile üst kata çıktım. 

Ve •.• Evet sandık odasının ra· 
fında görüldüğü rivayet edilen ku
laklı hayvan hayaletile karşılaş
trm. Beni görünce kaçtı. Bu rafın 
yanında küçük bir delik var. Bu de 
lik o hayaletin ikametgahıdır. De
liği kapamadım. Şimdi bu tekinsiz 
evin sakinleri ~ki kişidir. Biri ben, 
öteki de üst kattaki sandık odası
nın rafın yanındaki delikte ikamet 
eden kulaklı hayvan hayaleti. Her 
akşam üst kat odaları dolaşır ve 
deliğine girip uyur. Ben ona hiç 
dokunmıyoı·um. 

Hugünkü progralll~ 
18,30: Pli.k netriyatı. !9,20: Ajan• "':ı fil' 

1eri. 19,30: Türk musiki neıriyab (JCetO 
0 

)il' 
yazi, Azmi heyler, Hayriye, M~eY~:.. kol 
nımlar. )2lt20; Selim Sırrı bey taraıfo •" 
ferans. 21,30: Ca:ıı:bant ve tanso ork~tr• 

223 Kbz. VARŞOVA, 1345 m. botl<" 
20,15: Orkestra konaeri. 21,50: 1-1• ~,.. 

22: f\.luMhabe. 22, 12: Senfonik orkestr.•. ~ 
seri. 23: Konferana. 23.15: Dans ınuıik-1•1• l" 
Musahabe. 24,05: Spor haberleri. 

823 Kh•. BUICREŞ, 364 m. b.b' 
13 • 15 Gündüz netriyatı. 19: Mu•• ti,1!'." l 

19,05: Karııık konser. 20,15: Güzel •.••~tiJiıl 
20.30: Konferans. 20,45: Pli.k. ile Donı:ze ~ ~I 
orkeıtraaı. 23:30: Haberler. 23,50: IC 00' 

t
4Lucia de Lammermoor,. operası. 

545 Kh•. BUDAPEŞTE, 550 m. b 1 ; 
20,30: Vinaze - Kulinejinin "Annerı ;,"41= 

simli 3 perdel;k opereti (stüdyodan.) ' 
Ha•a haberleri. 23.50: Danı musikisi. 

175 Khz. MOSKOVA, 17ı4 m. ·!" 1 
17,30: hiuıahabe. 18,30: Askeri netti ıt 

19,30: Şiirler. - Viyolonsel •• ıarkıfar· -ıd, 
Güzel sanatlar. 22: Almanca 23,05: Farsı" e 
(Genelik 'Ye harp.) 24,05: Eıpanyolca. 

401 Kh.. MOSKOV A, 1714 m. 'f''' ıo 
17,30: Musahabe. 18: Musikili netrı "'I 

(Gençlere mahsus.) 19: Edebiyat. 20:. ~· 
Ye Bohenya musikisi. 22: Dana aıusikı•1 • 

6000 Khz. MOSKOVA, 50,25 m. 
22: Yüksek dalıadan nakil. 
Kh•. PRAG. 470 m. vıt' 
20,10: Musikili netriyat. 20,35: Piyano tıtl' 

•eri. 21: Aaaker.i tarkılar. 2ltl0: Radyo ft·İbl' \" 
•ili. 22: Haberler. - Musahabe, 22,35: 1 ,rd 
monik konser. Zl: aHberler. 23,15: s.ı0 11ı h 
kestaraaL ' 

Kh:r:. Deutschlandaender, 1571 rn. ,il l 
21,15: "lnterme:r::to,.. isimli ne,elei t-"ı e 

22: Dana musikisi. 23: aHberler veaair•• 
Dana musikinin devar.>ı , 

950 Khz. BRESLAU, 316 m. ,rli .ıt 
20: aKrıtık neteli musiki. 21: Kısa hah "' 

21,15: "lntemezzo., isimli musikili neteli trf 
sil 22: Ne,eli aktam konserj. 23: Avııtl•" ' 
23,20: aHberler. Zl,45: Dana musikisi. B 

904 Khz. HAMBURG, 332 m. --~t 
22,3S: Ne~eli halk tarkıları, 23: Haberle~~r) 
ai. 23: aHberler. 23,20: Dana mutikiıin_ıo1 f" 
Yamı. 23,35: Mu•ahabe. 24~15: Eski Jw 
muıikiai. 

592 Khr. ViYANA, 507m. pi· 
21,15: Hol:r:er idareain<:le konser. 22,45: .... n 

yan o refaktile tarlalar. 23,30: aHberler. fffo .,t • 
habe. 24: Danaa musikisi (Palmbof kabveb• 
sinden,) b'ı 

ra 
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- Efendim dedi halkın itikadı 
ma!Um. Bir defa "tekin değil., di
ye bir evin adı çıktı mı? Artık ona 
kiracı bulmak müşküldür. Bizim 
ev de "tekin değil,, damgasını ta
şır. Siz münevver bir zata benzer
siniz. Bunu size söylemekte mah
zur yok. Hoş enindede sonunda da 
işidilecek bir şeyi neden saklama
lı. Böyle şeyler çabuk duyulur. Ma 
hallenin sakasına, bekçisine, bak
'kalına sorsanız alacağınız cevap 
şudur: "Sakınha. O evde oturul
maz, ayağınızı denk alınız,. Beye· 
fendi ben bu evde yirmi sene otur
dum. Hiç bir şey görmedim. Fakat 
bizim rahmetli büyük valde artık 
son günlerini yaşıyordu. Bir ak
şam sandık odasındaki raflardan 
birinde kulaklı bir hayvan hayale
ti görmüş. Bayıldı. Ertesi gün hep 
birden taşındtk ve kapısına "kira
lılc., levhasını astık. O gün bugün 
bu ev boştur ve kimse tutmaz. Bu 
kadar ucuz bir kira istediğim hal
de bu asılsız hürafe yüzünden se
nelerdenberi böyle gayri mes.kfuı 
bir halde kalmıştır. İçine ben bile 
en atağı on bet senedir ayak bas. 
mit değilim. Ş\nıd; karilerimin -dhninde şöy • _,..••••••••••••'"' 

le istifham kıvrılıyor • r 
Doğruldum. 
- Evinizi tutuyorum. dedim. 
Salih dayı hayretle yüzüme bak 

- Peki korkmıyor musun?. ••\f'l~y~·t 
- Hayır korkmıyorum. Zira bu 'i lJl. ı . ~ ....... 

kulaklı lıayvan haya lcti bir sansar · 
tı: dan başka bir şey değıldır. 

- Siz mi? 
- Evet. 
Yüzünde tuhaf bir şaşkınlık var Dr. Hafız Cemal 

dı. Dahiliye mütehassısı 
Bir hafta sonra kilidi paslanmış Cumadan b8'ka günlerde saat 

kapıyı açtık. Karilerimin malumu (2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
olmasını hemen İsterim ki, ben Divanyolu No. 118. 
kimsesiz bir adamım ve bu dört o- Muayenehane ve ev telefonu: 
dalı evi tek başıa tutuyorum. Üç 22398 yazlık ikametgSh telefonu: 

Aınn umdesi "MILUYET" tir• 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye İçiıı Hariç içi• 

L K. L. tC. 
3 ayhiı .• • •• • • " 4 - 8 -
6 ,, •••••••• 750 14-

12 " ••••.••• 14 - 28 - ,,,_..,.,. 

Gelen e•rak geri yerjlmez.- Müddeti 
ıeçen nüshalar 10 kuruıtu.r.- C.Zet• .,, 
matbaaya ait itler için müdiriyete mür•• 
f"•at edilir. Gazetemiz ili.nlann mea'uJi1r 
tini kabul etmez. 

beş parçadan mürekkep ~yamı nak Kandilli 38, Beylerbeyi 48 
!ettim. 3127 4 

Mahalleli bana korkulu gözler- ıri 
ıe bakıyordu. Bekçi yanrma yakta- ,~TALEBELERE ve AiLELERE iLAN 411••k 
şup: Ecnebi lisanları tedriubııda mlltehas111 olan 

de~~y~i:ıd~d:~edersiniz bu ev.. B E R L 1 T z M E K T E B 1 
- Biliyorum. Tekin değil diye- Blltiln yaz açık olup mtlptedi ve müterakki talebe için yeni 

ceksin değil mi? Biliyorum ve bil- kurslar vllcuda getirmek ıuretile tatillerden iıtlfade ettirir. 
hassa onun için tuttum. Dedim. [ işbu kurslar atideki lisanlarda şimdiden batlamıtbr. 
Büyümüt gözlerile hayret ve deh- TÜRKÇE, FRANSl7CA, INGİLİZCE, ALMANCA, İT AL YANCA'·" 

kelemek istedi muvaffak olamadı 1 HazİH nda ı 15 Ağultosa kadar yaz TA FES 
şetle yüzüme baktı ve bir şeyler ke ı• Rİ J 

ve yamdan uzaklaştı. Karşı kom- ı,.. __ f.st•a•n•b•u•l •· .~07131İı, •İ•!lt.ik111l•a•l •c•a11d•d•easiımA•••k11a.ra-·.K.._on•yilıa_ca_d•d•eı•I-"' şunun koca karısı, bakkal Ahmet 

!erini yana yam• ı,:arpıtarak bu ite 
~aştı kaldı. Biraz kendine gelir gel
mez anbar memuruna kottu, işi an
lattı. Sansarosu çağırdılar. 

- Sana müdür bey mi verdi ya-
ğı? 

-Müdür bey verdi. 
- Ne dedi verince? 
- Dedi ki bu yağı ahçıbaşıya 

götür, çırağı ile bizim eve gönder
sin dedi. 

Sen ona ne dedin? 
- Dedim ki bu yağın yarısını 

çocukların çorbasına koy, yarısı
nı da ak,am yemeklerine, bir ten. 
cere yağsız çorbada müdür beyin 
evine gönder. 

- Vay! Demek çorbaya yağı 
sen koydurdun? 

- Ben koydurdum. 
- Seni yezit seni! Neden böyle 

yaptın? 
- Çocuklar bir sefer yağlı çorba 

yesinler diye! 
Çat! 
Sansaros bir tokat yedi. Fakat 

aldırmadı. 
- Peki, müdür beyin evine ne 

diye çorba gönderdin? 
- Bir sefer de müdür beyin ço

cukları yağsız çorba yesinler diye? 
Çat! Çat! 
Tokat, yumruk, tekme, deynek, 

çizgi tahtası, ne varsa Sansaroaun 

sırtına, h8'ına yağdı. 
Sansarosun inadı tuttu, di,lerini 

sıktı, gözlerinden bir damla yat 
akıtmadı. Kaçmadı da. Çocuklar 
korkulu gözlerle uzaklarda küme 
küme olmuşlar Sansarosun yediği 
dayağı seyrediyorlardı. .Dayağın 
sebebini anlayınca içlerinde Sansa
rosa karşı daha derin bir sevgi u
yandı. Demek kendileri için dayak 
yemi.ti? Sansaros ne iyi çocuktu. 
Kendilerine yağlı çorba yedirsin 
diye dayak yemekten korknnıyor
du. 

Sansaros bahçeye çıkınca bir 
kötede ba,ına ü•ü~tüler. Su içir
d;ler. Üstünü başını süpürdüler. 
Bir çocuk içini çekerek: 

- Ke,ke yemeseydik o çorbayı ! 
dedi. Bizim yüzümüzden sen da
yak yedin. 

Sanaarosun gözleri ateşlendi. 
Di~lerinin arasından çıkan ıslıklı 
bir haykırışla: 

- Da! dedi. O köpek u,akları
mı her vakit yağlı yemek yiyecek
ler? ha! 

Bu haberi alan müdür eve gön
derilen yağsız çorba meselesini de 
anlamıftı. F osurdaya homurdaya 
mektebe geldi. Hemen Sansarosu 
kar,ısına dikti. Öteki çocuklar ko
ridorda titre~iyorlardı.: Müdür 
Sansarosu ha öldürecek, ha öldür-

dü .• 
Sansaros mubasnra söylediWe' 

rini müdüre de söyledi. . 
M .. d.. b S h" ifl rı u ur ey ansarosun ır Ç p' !r 

fındığa benziyen zayıf kıçına tı:e 1• • 
d. ı· ·1 . . d k P'" ır ı e ı ı e yırmı otuz eyne ya ij r 
tırdı. Sansaros inat etmeğe Iı:•!, 1, · 
karar vennişti. Gene bir damla 11~, l" 
yası dökmedi, bir uf bile deırıeu:· , 1 

, e>' li • 
Bu patırdıya muallimler de g !t 
mi,lerdi. Müdür muallimlerin g~ 
!işlerini görünce deyneği du"• 
dayadı. Sansaroau bıraktL 

B. ali" d d" k" ~ı .. ır mu ım ıı ı ı: ı · 
- Müdür bey! Bir okka ~e- •n 

kırk kuruştur. Bu parayı ben "er l 
•. On 

cegım. ··1°' 
- Ben yağ parasını dütünJJ111 Ş 

rum. Ettiği edepsizliği.. , 1 ~-
1 1 d·-· b"" 1 "fte ıı- : - ıı e ıgı suç oy e çı ··Ji• lll 

yakla cezalandırılmaz. Bir darıl p' 
tamlar nizamnamesi, bir de iıı•ş 
lık kanunu vardır. il' •rç 

- Y oo ! Azizim! ileri gidiyot5 e- ı , 
nuz !. Buranıri idaresinden berı .";ı, itd 
sulüım siz sadece bir mualliırı• 1:ı
Derslerinden de siz mes'ulsuıı 

Bir ba~ka muallim: . es' 
- Ya insanlıktan hepimı:t ııı 

ul değil miyiz? ıı:ıı.r~' 
Müdür genç muallimlere 

gene mat oldu. J'/ Bitme 1 
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Kırklarelinde asayiş 
:zur v .. k .. 
isb k su un tamdır' adi vukuat bile 

.~KL~!~Lı,~~~i~e~t~~yecek kadar azdır 
. T~bkyerı Kırklarelide bulunu. 

• . a. anın her tarafmd 
ok gıb~ Kırklarelide de eınnt 

Yerındedir H • 
tanıdır H lk . . . uzıır ve sü. 
Vuku ·b. a ! tfıle 'ltletguld .. 

d 
at ıle nısbet kah 1 u_t'• 

erecede azd u etnıı. 
ır. 

n hadise • b b"I 
r ta f e e 1 e tevkif ed" ra ından Ed· l• 
hkeoıneai ~rne ağır ce-

. a kartı Ya ne ve~ıl.en tevkif ka
., ır. H· d. Pılan ıtiraz tedd d"l °"k aıse nı eı. 
ı)OI' u~turlar. Bunı aznunları gene 
' , h akı tahkıkat a;dan - halda-

~eıne huzuruna salllaınlanarak 
,; uç~n~~. nıulıtelif evkolunanlar
t" ed,ldıgıni 1ı· .. cezalarla tec 

k serbest bır~~dn _de beraat e
deki. pazar .. '.. ıgını ve önü-
a ait hi.iküıı;\un.une kadar urn· 
'ın~ telgrafl:rh~l~~ril~i' buh l . 
edıye riy · 

1 •rnııştını. Kırklareli vali vekili Orhan Sami 
ail beye t as~~ı v~zifesi avu. Bey 

Y derhal r::u' e~ılnı;ı;tir. Na. 
Yetine başlanııt- Merkezdeki fidanlık muvazenei u

t!' ali vekaleti . mumiyeye, diğeri de hususi muha
,,, Saıni be"i ne .!a.~ın edilen Or- sebeye aittir· Birisinden Amerikan 
"' - h ' e goru~tü· M çubuk! d·- · d d ı· ~uu telif fikir h. : ın. aale- ar; ıgenn e e meyve ı ve 
; f olan tni.ine ızıplerine ay. meyvesiz ağaç fidanlan dağıtıl-
ılf en ıniitev ~erlerden başla- maktadır. 

.. ve nıeınurı:zı halk tabakala. Fidanlıklann tesisinden maksat 
il' ~ti.in bir 

111 
ra Vanncaya ka- bağcılığı tamim surtile memleketin 

JJ rınde devlet~e~et yşayanları iktısadi hayatında ve halkın refah 
.. ~ğe ınukte;. orıtesini devam aeviyesinde inkişaf temini ve mem
Ugiinı Orh 1

5
r bulunduğunu !ektin pek ziyade muhtaç bulundu

lı Pbğıın nı .. ~!k aın.i beyefendi- ğu ağaç yetiı;tirme işini başarma 
~ ulasaten h"~d~~ ana hatları- olduğuna göre fidanlıkların yetiş-
. J -- Vi!. ' .1 ırıyoruın.: tirilmesi ve muhafazası işleri bu ga 
" d ayetın c·· h 'h d"I kt d" B · ~ akj Parkın .. u~ uriyet mey. yeye tevcı e ı me e ır. unun ı-
..ı ıın ve 1 l h uçuncü plato çin de hemen halka tevziile iktifa 
,. h . s a ed"l su 
,. alıne konul 1 erek çocuk hah. edilmiyerek bunların heder olma. 

Parka çekil acak ve istirahat masına, iyi bakılarak yef ştirilme
_Yerlerden en anneler, oturduk !erine de alaka göstermekte ve sıkı 
nın1 hula Çockluklarına nezaret bir kontrola tabi tutulmaktadır. 

__ B ca ardır. 5 - Vilayetin mevcut yolları 350 
İye edl~1diyenin elektrik t . Km. uzunluğundadır. Tamiratı 

• va:· 1 ecek ve bu tetekk~~İk!' mütamidiye postalarile bu yolların 
3 __ 1\JYete irca edilecekf u • iyi bir halde bulundurulması çare-
·ı ınunı ·ı· ır. !eri de temin edilmiştir. 1 0ltııak .. "1 ayet ıköylerine 6 - Kırklareli • Alpullu, yolu-
Yrı b · . uz ere her kö · · 

ır lf pr Y ıçın ay. ııa hususi bir ehemmiyet veriliyor. 

dr .. Bu it pr,:ııramı hazırlanmak Bu yol için vasi miktarda taş ihza-
ı hua . gramları her kö.n: b 

usıyetin "hti , ~n rna başlanılmıştır. Bu ihzarat iter-
-- köy od t ve ı Yaçlarına bitmez amelenin mühim b'r kısmı, 

lı lllektepleri k~rr, köy Yolları belki de cümlesi derhal Alpu1lu, yo. 
~na lniiın~ailo~ .nıeydanlan !una teksif edilerek yolun meyda-

1 llladdelerin· .hhtıyaçlan ka. na getirilmesine çalıs,ılacaktır. 
ere • ı ı tiv t k 

r u getirınek a eme te· 7 - Tamire muhtaç olan kö~rÜ· 
:ek gibi unı •,evleri hadan~ !er de tesbit edilmiş ve tamirleri 
b et?1i• bu1'1

1 
hizmetleri iç:n lazımgelen tedbirler alınmıstır. 

' ~ ••leri - uk~ınaktadır. Her • Çalıs,kan vali, vilayetin dig-er acag1 za oylün" . . 
k ınanlar un ı•sız ihtiyaçları üzerinde de ayrıca tet-

e •uerrı 1 göz" .. ~ 
lelikle ~. e - ta onune ge- kıkierde bu1unmakta ve bilhassa 
n ıtıüf' koy kanun sarlanıı~tır. köylünün ve çiftçinin mutlak bir 
rılını ıt Ve en aıne~nu~ tatbika- refaha mazhariyetini temin edecek 
-- v·' bulunacak hır fekilde i~tihsal ve istihlak kooperatifleri 

· d ılayett 1ı· tır. k'l" b ı k h dak" ı e p e, •rj k leş ı ıne aş ama ususun ı e-
iiz ınarhisar · nahnı~r ezde, di. mellerini tahakkiık ettirmeii;e sa· 

ere ik · f • ıyesind 1 ~dalık e o · vaşmaktadır. 
&ın 1 k ~~-nı:;,:,:;.ev:.,:c;!:<ı~tt~u~r.~------~M~e~hm~eıt BEHÇET e ette L-
DENtzLı ausanne gunu 1 Bir doçentimizin Kırklarel 1nde ne gün" '24 (AA) 

itutıuı u halkevin°d · - Lau- konferansı 
B andı. e merasim. 
.,.ufgüniin de· . KIRKLARELi, (Milliyet) -
"'-1 at Be gerı, baytar .. .. Uvanmış ve içtimai mevki almış 
ette hal~ t~rafından beli ~uı~- vatandaşlarımı -

halka elvı salonunda tg 1 ır zm, herhangi bir 
B an atıldı. op a . 

, u sulh seyahat vesilesi · 
likle · ~ ınillete k le, faydalı konfe 
i. ••1llıze taıiın tel azandıran ranslar verdikle-
ANT Al Y grafları çe. ·i nadiren görül 

.!~evinde bA, 24 (A.A) mü,tür. Bu mü,. 
nın 1 u il!<ıe l · - tesna hadiselerin 

Yı dön.. .. auaann r sınıf h 1 uınu ın·· e za. biri evvelki gün 
"rakil ta ~ın ve ın .. unasebetile "'1kubu1muş ve 

e esıt Ilı.er . u~evverlerin • asını,1 memlekette gü -
M: YapıJnıış. zel bir tesir ha • 
i v er~s~mde milli zaf . sıl ebniştir. Çocukluğunu Kırklar-
r e ın ılabın safha la enn Yüce. eli de geçirmiş olan O niversite do-
ır. rı Yade-"ı. 1 vı Çent erinden Feyzullah Rasih B., 

,._~dm Belediye bütçesi 
DiN (M·11· ediye ' . ı ıyet) - A d 

11lda v:ia_~~si fevkalade to=1:::. 
tasdik makaınınca t'd" 
ıışııı olunan 934 b··1 a ~ : 
Ş • · u ce~ını 
lira · 

hakk Yı Devlete iti 
lif .. •llda azacı' Hr~z ~diln1e • 

1 ııze · an arnıt B · 
"erd· rtne reis N af B ~Yın l' ad. ı. ız ey ıza. 

t l:.vı~n~~e!i,.Yetle kabul olun • 
S alııı.... ılanlarından bi 1· 
tı ... ası f k" 1 r ıra 

d ' Verg· k' a ır erden alın~ 
arı ı aydı 1 -~ .. a. 

tııı alınacak he. rnı_Yan arsa . 
ıı d . ru satıye .. 'l\ aıın • . . rus u • 

11~ı ve 9 enc~nıence takdir 0 • 
lıır lı· .34 hutçeaine fevk• aJ Qrcırah f 1 Q. 

; d.ııııarak ı~' ı açılmuı ka. 
1• nıec ıa toplantısını 

koYnunda büyüdüğü memleketi 
~~ bazı dostlarını ziyaret etmek 
ıçın, kısa bir müddetle Edirneye 
gelmit, Edirnede çıkan 6 Ok mec
W~asile Milli gazeteye (diş hasta 
f •arı ve ağız bakımı) hakkında 
l ayd?iı yazılar verdiği gibi Kırk
a~elı vilayetinin Halkevi sinema 
f.~n~nda da, kalabalık bir halk 
d u esıne, gene bu mevzu dahilin
.e faydalı bir konferans vermiş • 

tır. 

. .~emşerileri üzerinde kıymetli 
hnt~ a.laıı hasıl eden hatibin müsa
H~l~sı . al~ı~larla karşılanmış ve 

1. Ke~ı reısı namına söz alan mual 
ırn azını Me ıi h B f h- lk .. m u · tara ından 
•'- ın ~ukranları bı"ld" ·ı k b hadi . ırr ere u 

senın ilim ve fen m ·· t · 1 rind l un esıp e. 
m e? .0 an uyanıklarımız için nü 
uneı ııntiaal ol 

bilhassa kayd d~I ~ı . temennisi, 
' e ı mıştır. 
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Kaşta sıtma 
Kalmamış gibidir 

170 000 dönümlük bir ba
taklık ta kurutulmaktadır 
KAŞ, (Milliyet) - iki gün ev

vel kazaya gelip giden mıntaka 
sıtma mücadele reisi Doktor Sey
fettin Bey kaza mücadele hey' eti
ni teftif etmiş~ir. Bir seneden be
ri çok ciddi çalışmaya kavuşan bu 
teşekkül hemen hemen sıtmayı 
yenmiş denebilecek bir vaziyette
dir. Kazada en çok tahribat ya
pan sıtmanın (tropika ve tersiya
na) gibi cinsleri onda altı nisbe
tinde bir tenakus göstermekte ol
duğu gibi dalakların da dörtte Ü· 
çü tamamen erimiştir. 

Umumi muayenelerden alınan 
netice çok parlaktır. Mücadele teş
kilatına dahil nüfusu umuminin yüz 
de 80 yüzde 98 zi muayeneden ge
çirilmek suretile eyi taramalar 
yapılmıştır. Kalkan havzasında 
170.000 bin dönüm tahmin ed 'len 
bataklığın kurutulmasına müca
dele kanununa tevfikan başlan
mıştır. Bugün 60,000 dönümlük 
bir bataklık ziraate kabil bir hale 
gelmi11tir. Bu gölün ortasından a
çılan kanalın uzunluğu 6,000 met
royu mütecavizdir. Son baharda 
,bakiyesine devam edileceğini ha
ber aldım ki bu çalışma böylece 
devam edebildiği takdirde en sıt
malı mıntıka olan Kalkan havza
sı tamamen kurutulmuş olmakla 
kalmıyacak bu 170,000 dönüm tar
la da köylüye verilmek suretile 
köylü toprak sahibi olacaktır. 

Aydında 
Spor canlılığı 

Mıntaka kongresi toplandı, 
elemanlar seçildi 

AYDIN, (Milliyet) - Aydın 
spor mmtakası kongresi halkevi 
salonunda toplandı. 

Kongre riyasetine halkevi rei
si Neşet Bey , katipliklere de Fiic
ret ve Etem Beyler seçildiler. 

Mıntaka heyetile futbol ve at
letizm heyetleri çalışma raporla
rı okunarak ittifakla kabul ohm • 
du. iş başına geçeli dört ay olan 
heyd, mıntaka lik maçlarını yap
mış, Koçarlı klübünü mıntakaya 
almış, Germençik Karapınar .klüp
lerini de muamelelerinin bitiril -
mek üzere bulunmuştur. 

Belediye bütçelerine mıntaka 
için konulan tahs;satın tahsili 
hususunda birçok teklifler konu
şuldu. 

Birinci reisliğe defterdar Na • 
fi, ikinci reisliğe Sökeden Dr. Sa. 
kir, muhasip ve ıkatipliğe mua-1 • 
!im Hüsnü Behçet, azalıklara ha
ki Cevdet ve Çinı:li Nihat Beyler, 

Futbol heyetine: Celal, Zeki ve 
Ekrem Beyler. Atletizm heyetine 
de Fikret Nesimi ve Vahit Bey • 
!er seçildiler. 

Hesap müfettişliğine Feyzi ve 
Hüsnü Behçet Beyler seçilerek 
kongreye nihayet verildi. 

Talebe kamptan döndU 
SIVAV, (Milliyet) - Her yıl 

ders so,-,unda askeri kampa çıkan 
erkek muallim mektebi son sınıfı 
lise dört beş ve altıncı sınıflar; 
imtihanlar dolayısile yirmi hazi • 
rand'a Paşa fabrikasının üst 'kısım
larında talimlere başlamışlar ve 
orada on beş gün meşgul olmuşlar
dır. 

Beş temmuzda nihayetlenen 
kamptan bütün talebe şehre mü • 
zika ile avdet etmiştir. 

Bir yunan kulUbUnUn daveti 
AYDIN, (Milliyet) - S'sam A

dasında, Vati kasabasında (Vati
los) kulübü Söke kulübü futbol ta
kımını bir maç yapmak üzere Si • 
sam Adasına davet etmiştir. Söke 
ikulübü federasyona dahil olduğun 
dan bu hususta müsaade almak ü
zere Aydın mıntakasına başvur • 
muş ve müsaade istemiştir. Vatilos 
kulübü Söke takımına çok müsait 
şartlar bildirmiştir. 

Bir tllihli 
MALATYA, (Miliyet) - Tay

yare piyangosunun 50,000 liralık 
büyük ikramiyesi isabet eden 
24635 numaralı biletin bir parçası 
Tüccar pazarında terzi Hamit E • 
fendidedir. Hamit Efendi daima al 
dığı biletini bu defa amcazadesi 
Mehmet Efendiye aldırmıştır. Pi
yango r stesi geldiğinden icap e • 
den muamele hitam bulmak üze • 

ine gölde 

Yüzme havuzu 
--o-

Hem bir mesire yeri, hem 

1 
spor mahalli oluyor 

1-NEGöL, (Milliyet) - İnegöl 
sporcuları Türkiyede yapılacak 
yüzme havuzlanndan bir, tanesini 
de burada yapmak için teşebbüs ve ı 
faaliyete geçmiş bulunuyorlar. Ha
vuz kavaklaraltı mevkiinde futbol 
sahasının bulunduğu çayırdadır. 
20X50 metre genişliğinde olacak 
bu havuzun etrafında soyunma ma
hallini kuşatan duvarın inşasına 
başlanmıt taş ve kerpiç gibi malze
me hazırlanmıştır. Havuz mahalli 
kasabanın yegane mesire ve sporu
dur. Evvelce bu sahada birçok ba
taklıklar vardı mesire, spor salıa
sı ve ziraat bahçesi yapılmak sureti 
le bataklıklar ortadan kaldırılmış 
bulunuyor. Şimdi havuzunu da in
şassı bu yere daha cazip bir husu
siyet verecektir. Kavaldaraltı çayı
rının havuzwi. inşasına yarayıp ya
ramıyacağmı anlamak için geçen. 
!erde buraya gelmiş olan yüzücülük 
işlerinde saliihiyet sahibi Ekrem 
Rüştü ve fedara•yon reisi Tahir 
beyler mahallinde tetkikat yapa
rak havuz mahallinin her suretle 
bu işe müsait bir yer olarak inti
hap edildiği kanaatini elde etmiş-

.rdir. Kaza halkının sıhhat ve eğ
,encer ile alakadar olan. bu faydalı 

r 

r'Aütehasns sporcular inşasına 
başlanan havuz yerini tetkik edi-

yorlar 

teşebbüsleı< bazı manilerle karşı
lanmaktadrr. Havuzun intaaında da 
bir zatın harman ve başka bir zatm 
da değirmeninin suyu mesele!i or
taya çıkmıtşr. Harman yeri ile de·. 
ğirınen suyu iti fİ\ıkuki bir mahiye
ti haiz bulunmadığından bu fayda
lı teşebbüsü akim bıraktırmamak 
lazımdır. Havuzun inşasına idman 
yurdundan başka kaymakamlık ve 
belediye de ehemmiyet vermekte
dir. Spor sahalarının sahibi olan 
belediye havuzun inşasına sarfedil
mek üzere bütçesine tahsisat ayır" 
mıştır. Memleketin yegane beden 
zindeliği mütehassısı Selim Sırrı 
hey bir radyo konferansında mem
leketimizde yüzme havuzlarının ol· 
maması en mühim bir spor malze
mesinden mahrumiyetimiz demek 
olduğunu bağırarak söylediği bir 
zamanda bu genç kalrnış teşebbüse 
maniler çıkarmanın makul bir ha
rıeket olduğunu kabul etmek la
zımdır. Dileriz ki alakadarlar me
seleyi mantiki bir düşünüşle tetkik 
etsinler de bu hayırlı iş geri kalma-
ssın. 

--0-

Kandı rada köv koruculıı.r1n yeni 
elbiseler qiydirildi 

KANDRA, (Milliyet) - Kan
dra kazası hudutları dahilinde, 
mevcut köylerin 1 • 4 adedi bir ka
zaya getirilmek suretile teşekkül 
etmiş divan teşkilatı vardır. Ve 
bu divanlar da köyler nüfusunun 
azlığı ve dağınıklığı dolayısile bir 
muhtar idaresine verilecek köy ka
nunu tatbik edilmektedir.. Kaza· 
mız divanlarından, en son icraat 
olarak köy korucularının elbiseleri 
değiştirilmiş ve bilumum divanlar 
korucularına yerli malından sağ
lam ve yeknasak elbfaeler giydiril
miştir. Korucu elbiselerinin renk· 
!eri koyu vişne çürüğüdür .. Bu su
retle tam manasile vazifedar bir 
meur vaziyetini alan korucu1ar ci
heti askeriye ait kumaşlı elbiseler· 
den tecrit oluyorlar.. Evvelce bir 
bakışta korucu mu yoksa izinli gel
.miş bir nefer mi olduğu anlaşılm~
yan köy korucu1arı şimdi tama~ıle 
ve kolaylıkla tefrik edilmekt~dır. 

Umumi şekilde başlana~ dıvan· 
!ar arasındaki telefon tertıbatının 
Akçaova kısmı, ikmal edilmiş ve 
kunuşulmaktadır.. Salmanlı ve 
,eyhler ciheti de yakında ikmal o
lunacaktır. 

r~dir. Kendisine beş bin lira veri
!.~cektir. 

Uşakta iplikçilik 
Bir çok fabrikalar yeni getirttikleri 

maki~larla verimlerini artırdılar 

Uşakta bir hafı imalathanesin 'de Türk kadını çalışırTien 

UŞAK, (Milliyet) - Halıcılığın deler fabrikasında Kazmir, pyak 
süratli olarak istenildiği zamanlar vesair mensucat imaline elveri9li 
da elde bükülen ipler bu iş için yet- bir hale ifrag edilmek üzere yeni 
mediğinden fazlaca iplik çıkarabil- getirttikleri son sistem makineleri· 
mek ve hem de elde yapılan iplik- ni işleterek hummalı bir faaliyetle 
!erle fabrika iplikleri arasındaki çalışmaktadırlar. istihsal kudreti 
nefasetçe büyük farklardan dolayı yevmiye 250 metre kumaş, 500 ki~ 
Uşak kasabası, işi fabrikacılığa !oya yakın hah ipliğidir. 
dökmüş ve bu suretle iplik fabrika· iplik pyak fabrikası Türle "J;;., 
!arı kurulmuştur. Cümhuriyet hü- şirketi de senevi yüz bin metreye 
kiimetinin bu gibi sanayii himaye yakın şayak ve nefis surette batta-
·için yaptığı teşviki sanayi kanunu niyeler çıkarmaktadır. 
ve prim gibi feyizlerinden istifade 
eden fabrikalar son yıllarda da 
daha çok ileri gitmiş olmakla bera
ber her gün bu yolda sağlam adım· 
!arla ilerlemekte ve süratle inkişaf 
'l'e tevessü etmektedir. 
Uşakta mevcut ipl"k fabrikaları 

aziz cümhuriyetimize kavuştuğu. 
güne kadar yalnız halı ipliği imal 
etmekte idiler, bugün Yılancı za-

Bacak zade biraderler fıı.brika. 
sı da yeniden celbettikleri şayak 
ve sair mensucat makinelerini fa
aliyete geçirerek Jayak çıkarmak
tadır . 

Senevi 60000 metre fayak ve 
75000 kilo halı ipliği çıkarmakta
dır· Bu fabrikalarda 1500 ze yakm 
işçi çalışmaktadır. 

İşlek bir ticaret ve transit limanımız 
~~-- ._.,...,.......~~ ....... ...,..,,"!' ... -•-•10"""'"'""""" ___ _ 

Bandırma rımanı 

BANDIRMA, (Milliyet) - En 
işlek bir ticaret ve transit limanla: 
rımızdan biri olan Bandırma aynı 
zamanda çok mühim bir ihracat 
iskelesidir. Her sene buradan muh 
telif ecnebi memleketlere bilhassa 
ltalya Fransa, Belçika, spanya, 
Alma~ya, Yunanistan, Suriye ve 
Fi!istine külliyetli mikdarcla za • 
hire ve hububat ihraç edilmekte • 
dir. istatistiklere göre geçen ağus
tostan mayıs nihayetine kadar is -
celemizden yabancı memleketle • 
re 20,795 ton bakla 8,863 ton huğ 

day, 9223 ton mnır, 8084 ton yu. 
laf, 4367 ton bıuçak, 2433 ton kap 
hca, 2210 ton arpa, 3351 ton no. 
but, 729 ton susam, 378 ton dan, 
426 ton keten 350 ton fasulye, 289 
ton çavdar, 16 ton hardal 10 ton 
haşhaf, 118 ton ku,yemi ki yekıin 
61641 ton mahsul ihmç olunmuş
tur. ihraç olunan bu mahsulat iki~i 
Türk. Otuzu tlalyan, yirmi biri Yu 
nan, onu Alman, dördü Bulgar ve 
beşi muhtelif milletlere mensup 
yetmit iki vapurla sevkedilmiftir. 

TRABZON, (Milliyet) - Trabzon Maari:I müdüriyetinin 
lahri riyasetinde ve husussi idarenin himayesinde le· 
şekkül etmiş olan (mektepli lakir çocuklara_ ~dun c-:· 
miyeti)nin mesaüi şayanı kayıttır. Himayeietfal cemıyetıle h~kev1 ı 
· · • d b · · ·· ah h" · t · et....:• olan bu cemıyet s-ıçtımaı yar ım şu esının muz ere m emın ..... , • 
kender paşa mektebinin ittisalindeki hususi bınasında. açhgı y~mek
hanelerde (350) fakir mektepU yavru;ra >:em~k.tevzı et~e~tedır. Ay
ni cem;yet bu sene yüz kadar yavruyu.~ıyd~rmışhr. Resmımız yemek
hanelerinden birinde fakir yavruları gostenyor· 



SPOR 

Sporcularımız 
Gidiyorlar 

Kafile 49 kişidir 
Rıuyaya gidecek aı.n ıpor blilesi 

bugün &aaıt 18 de Ga1- ....... ı. 
Trausmeri Scn}'et va,_t&e ~ e
decektir. 

Kafile 13 denizci, 10 ~ 22 fut
bol • 3 mnmni idseci ohnak üzse 
c~ Kmm Beyle beraber 49 .... 
dir. 

H97et - on bqte Hallı:eorinde top
lanacak ve on.dm> vapura gidec:ddir. 
Kafileyi ._ teılUJiıb - Maden -
ıuplariie adi+ i'srJ.r Te doed.ı teni 
edeaiderclir. 

Davet 
JSfANBUL, 25.A.A. - Hallı:e'fkri 

spor fuf>..indeu : 
1 - R•yaya ı-e1&« edecek olan 

bütiin lpOrCU)ar lıugiin - yvın - tam 
aaaU içte lıtanhuJ Hallı:nleri merkezin
de ydınaulı: elbiseleri giymi§ olduldan 
halde lıor.rır lndımacaldanbr. 

2 - Merlr.ezclen doğruca Yapan gid>
leceii cihetJe ziti q,..Jarp lıenılıeı
leriıode lıulundurmalan tebliğ olunur. 

Su sporu 
l•tanbul su sporlan klübü reis

liğinden: 
29 Temmuz 1934 ~ günü 

saat 10 • 12 de Moda yüzme ha
vuzunda yalnız klübümüz azaları
na mahsus olmak üzere bir yüz
me, atlama ve su topu müsabakası 
tertip edilmittir. 

Müsabakalar hanım ve erkek, 
yaşlarına göre, muhtelif smıflar 
arasında yapılacaktır. 

Bütün faal aramızm o gün 
.... 9.30 da Moda deniz hama
mında toplanmaları, hazırlık 
ve kayıt muamelesi için 26 tem
muz 1934 per~ günü saat IS 
te ldübe ve yüzme havuzuna gel
meleri rica olunur. 

Vefa • Kumkapı idman yurdu 
Vefa - Kumkapı İdman yurdunun 

eaki haline aYdet edeceği haberi ldüp 
idare heyeti tarafından tekzip edil • 
mektedir. Klüp görülen lüzum üzeri • 
ne ımd<ayyet bütün M%ADDl kayıtlan• 
nın tecclidine karar ..-iJtjr. Kayıt• 
larmı yeniletmeyenlerin klüple alaka 
lan keailecektir. 

Recep Bey geldi 
CUmburiyet Halk fırkası 1IDllDDİ 

katibi Recep Bey Aııkaradan tehrimi
ze gelmitıir. Fırka umumi idare beye 
ti Recep Beyin riyasetinde toplanın•t
tır, Bu içtimaa idare heyetinin yeni 
azaa.ı Cevdet Kerim Bey de i§tirak et
UÜftİr. 

Fırka Ltanbul Vilayet idaJ"e heye
ti Reiai Cemal Bey teşkilat merkezle
rüai teftİ§e baılamqhr. Cemal Bey 
evTelki gÜn Beyoğlu, diin de Fatih 
kaza merkezlerini tefti§ etmiıtir, 

Galatasaray muallimle
rinden M. Dubois öldü 
Calat:uarayhlar caniyetinden : Melı:

tel>iuıizin eski n ..,...gili lıoc:alarmdan 
M. Dubois'nm nfatile elem duyan c:e
ıniyetimiz müteYeffaya son yazİfeyi ihti
r- ifa etmek üzere butün aza arkadat
larm Ye Galatasaraylılarm Beyoğlunda 
Saiot Antoine lı:iliseainde bu ıalıah do
kuzda icra edilecek ceaaze merasimjnde 
hazır bulunmalanm reca eder. 

YENi NEŞRiYAT 

lstanbuldan Londrayı 
Faik Sabri Bey tarafından (latan

buldan Londraya fİleple bir yolcu1u1ı:) 
imnli bir kitap nep-edilmiıtir. Bu ki • 
tapta Faik Sabri Bey bizzat yapmq 
olduğıa bu yolculuğa ait ihtisaslarını 
yazmıf ye lngiltereye ait kıymetli ma 
lômab bu kitaba ili.Ye etmitfir. Bu 
eıerin birçok coğrafya muallimleri ta 
rafından kitap halinde baıtınlması iı 
tellilmif Te mekteplerde coğrafya Ja. 
nıeti olmrıok olıutulmaP faiddi cöriil
-üştiir. Nefia ve renkli bir kap için· 
de birçok resimlerle tezyin edilmq o
larak basılan bu kıymetli kitabı taY• 
&İye ederiz. 

M. Suriç 
Dün ayrıldı 

(Başı 1 inci sahifede)" 

-fendinin ııeli.mlarmı tehliğ etmıı 
tir. Madam Sariç, bundan çolı: mem • 
nan olmıq Ye Türkiyede geçirdiği 
zamanlan hic; unuta:mıyacağmı ve • • 
l'~a tat") zamanlaruu seçirm.ek Uı::c 
re "fürkiyeye geleceğini söylemiı YC 

Muhittin Beyi de Ruayaya daYet et • 
nıi§tir. Vapurda Madam Suriçe müte
addit puketler bilhassa, Madam Y ab· 
lonalı:i tarafmdan bir buk.et takdim 
ed"lmitıir. 

Muhittin, Ali Rıza Beyler saat 17, 
30 da vapurdan aYdet etmitler, Ves. 
ta Yapuru saat 18 de hareket etJllittir. 
M. Suriçin bundan yinn.i gün e,.,,eı 
Rmyaya avdeti m.ukarrerdi. Fakat Bul 
garistanla Sovyetler araamda s.iyui 
miinaııebatm iadeai için lstanbulda 
Bulgar sefiri M. Antonoff ile müza
kereye giriştiğinden hareketini tehir 
etmitıi. Bu meselede ik; hülı:iimet ara 
amda Har"ciye Vekili Tevfik Riittü 
Bey de dostane ta vasautlarda bulun
muştur. . . 

Dün V eıta vapurunda M. Surıçı 
te~i ederken kendisine ~ulgar · Sov: 
yel müna~ebatın1n iade~ı .etrahn~a~ 
fikrini •ortluk. M. Suriç bıze dedı kı: 

- B ldiğiniz vec;hile iki hükumet 
a\-.. sındaki m:inuebat 23 temmuzdan 
beri iade clunmuştur~ Bu meselede 

1 
Yunan tayyarecileri dün 
sabah Bükreşe gittiler 

Üç tayyareden mürekkep bir ha, ·a 
filomuz misafirlerimizi teşyi etti 

Filo kumandanının beyanatı 
Şehrimizde misafir bu 

lwıan Yunan tayyareci· 
leni diin sabah aaat do
kuzda Y eıiJköyden Bük 
rete mÜteYeccihen uç • 
m:uılardır. Misafirler 
Yqilköyde Tayyare ·ce• 
miyeti lstanbul ıubeai 
reisi Fehmi Beyle ida • 

"" heyeti 1U<as1 lstanbul 
lmmandanlığı erk&nı • 
harbiye l'eisi Miralay 
Tevfik, tayyare müfre
zesi kumandanı Tevfik 
Can Beyler tayyarecile· 
rim" z tarafmdan teşyi 
edilmi;lerdir. 

ISTANBUL, 25 A.A. 
- Bu aabab 8,50 de ha 
reket eden Yunan hava 

filosu kumandanı kay • 
makam Temelıs, Ana • 

dolu Ajanamm bir mu
harririne fU beyanat • 
ta bulunmU§tur: 

-

- latanbuldaki ika. H<Wa filosu lımnandanı Ywuın alQfemiliteri ile 
metinıi zin pepk kısa ol-

~a.smdan bütün arkada§lar mütees • 
aınz. Burada gördüğiimiiz u,ndan 

hiisııü kabul, büyük aamimiyet, ayrılı 
§UDJzm teesaiirünü kuvvetlendiriyor. 
Gerek Türlı: bava zabiti arkadaılarım, 
gerek tayyaJ"e c:em.iyeti erkaıu ve mat 
buat, velhasıl temas ettiiimiz herkes 
bize yültaek b'. r alaka ve teveccüh gös 
terdi. Bunu burada şükran ve minnet
le kaydetmek isterim.., 

Üç tayyareden mürekkep bir baYa 
filomuz da Ywıan tayyareleriyle biJ'o 
likte baYalanarak latanbul afakında 
misafirleri tqyi etmiıtir. 

Sıcak devam 
Ediyor 

(B~ı 1 inci ııabiledc) 
~ta göre, sıcaklık vaziyeti dalıa bir 
müddet bu §Ckilde deYam edecektir. 

Fatin Bey ne diyor? 
Raaatbane müdürü Fatin Bey dün 

kendisile görüşen bir muharririmize, 
hava vaziyeti hakkında tunları aöyel
miıtir: 

- Ortada anormal bir vaziyet yok 
tur. BunlaY, mevsiım sıcaklarıdır. A • 
ğıutosun IS İne kadar havalar bu te
kilde devam edecektir. Asıl gayrita• 
biilik, Amerikadadır • ., 

Dünkü hava 
lSTANBUL, 25 (A.A.) - Sıfır de 

recei hararete ve den!z aeviyeaine in 
clirilmiı baroaıetre bu sabah: saat 7 
de 758,5, saat 14 te 757,5, derecei ha 
raret 7 de 25,5, 14 te 29,5, azami de
l'eCeİ hararcı 30,S, a8gari derecei ha
raret 22,5. 

Rüzgar poyrazdan eonıiftir. Aza
mi sürati saniyede 6 metreye çıkmıı
tır. 

Antal;yaJa derece gölgede 43 
ANTALYA, 24.A.A. - Antalya 

Üç gündür kuvvetli sıcak dalgalanna 
maruz kalmıftır. Bugün gölgede de • 
l'eee 43 tür. Gece bir derece diitmiit
tür. On ııenedenberi rasat istasyonu 
bu derece yüksek ye den.mlı suh1lUet 
kaydetmemiıt"r. 

LondraJa bora ve yıldırım 

WNDRA, 25 (A.A.) - Şiddetli 
bir fırtına eanaamda mubteli.f yerlere 
yıldınm dÜ§miittür. Londrada bir ki· 
fİ ölmÜ§, F ottenbal' da bir bisikletli 
yaralanmqıır. 

Vimbledon'da Daviı kupası tenis 
finali maçlan tehir edilmitıir. HaTa· 
nm fenalığından bava müdafaası ma
nevralarına de•am edilememiştir. 
Ammlıada ııcahtan ölenler yedi 

yü.Ri buldu 
NEVYORK, 25 (A.A.) - Sıcak dal 

ırasmm öldürücü. tesirleri artmakta • 
dır. Bklerce ehli hayvan, ausıuzluk. 
tan ölmek tehlilıeaindedir. Orman yan 
gııılan artınalıtadrr. 

Y alıuz Oklab<mna hiikümeti dahi
rnde kuraklık ve aıcaktan 18 yeni yan 
gm olduğu bildiriliyor. Ölenlerin 1&• 

yıaı §imdi 700 olmıqttır. Bunlardan 
20 ıi, aon 24 saat ic;nide Cincinatide 
ölmüıtür. 

EAGLEPASS, • Texaa • 25 A.A.
Mütbi§ bir fırtına yiizünden 8 k"ti öl
mÜ§, 20 ki:ı:i ağır surette yaralanmıı
tır. Birçok, kimseler , yerai:ı:, yurbuz 
kalnuılardrr. Şehrin C'\Olerini su baa
mııtır. Birçoğunu da ııeller götürmiiı
tür. Mahsul, mahvolmllftur. 

Tii~ b iikiiıneti lıayırhahhk eaeri 
göatermiftir. Müzakeratm Türkiye top 
ıağında cereyan etıniı olmraamdan bil 
haua memnunum.,, 

M. Suriç on ııene memleketimiz • 
de dostumuz Sovyet Rusyayı temsi et 
miı bir diplomattır. Bu müddet zar • 
ftnda herkese kendisini aevdirdiği ııi· 
bı, Türlıiye - Soıryetler münasebatmın 
lıir kat claba do- bir ..,kil almaaı 
için çok çalıtmqtır. M. Suriçin mem· 
]ekelim.izden aynlmaaıru teessürle kar 
şılarken kendisine yeni vazifesinde 
muvaffakıyetler temenni eder· z. 

beraber 

Filo kumandanının bir cemilesi 

ISTANBUL, 25 (A.A.) - Yunan 
haTa fil""11 kumandanı kaymakam 
Temelia, bu sabah hareketi esnasın· 
da tayyare tubeai müdürü Hasan Feh 
mi Beyle vedalaşrrken, burada gör • 
dükleri çok san>mi hüsnü kabulden 
çok mütehaaais olduklarını ve ıehri • 
mizden unutulmaz hatıralarla ayrıl • 
dıklannı aôylemit ve tayyareaile uçu 
§a bqlarken elinde tuttuğu bir Türk 
bayrağını açarak yükaelmiıtir. Yunan 
tayyareleri, meydan Üzerinde bir de
Yir yaparak, tqyie gelenler; ıel&m.la
mıılardır. 

Fransadaki buhran 
(Başı 1 inci sahifede) 

Bu beyannamede hükUmet reisi, M. 
T ardieu'nün Staviaki komisyonu huzu· 
rundı böyük bir ıic!detle kendisini mü
dafaa ebnİ§ olduğunu ve fakat bununla 
- bantlmna kabinesi - bunun mevcu· 
diyetini tehlikeye koyacak surette ve 
teammüd•n hiçbir lib-e itaat etmemi§ 
bulunduğunu söyl~dir. 

M. Doumergue,' b'JM!an sonra vaziye
ti hülasa ederek, eğer M. Tardieu'nün 
kabinede kalması, radikaller tnraf,nd:ın 
gö;!erilcn müzaherete b"r mani teşkil 
ederse, mütareke:ıin derhal bozulacağı
nı kaydetmektedir. Ayni sııretle eğer, 
reSı, M. Tardieu'nün istifasını ta!ep eder 
veyahut M. T ard;eu tarafından nrilen 
islıifayi kalıul ederse, bu mütareke yeni· 
den bozulacak ve bu sefer bu bozulma. 
ILD mesuliyeıini bizzat reis deruhte eti. 
miı bulunacaktır. 

Bu sebeple bükiimet, vaziyeti hazıra· 
yı nazan dikkate alarak ya haliyle İk· 
tidar meTkiinde kalmak veya müıtere
ken isıi'a etmek mecburiyetindedir. Bu 
son ıeki!de M. Doumergue, herhalde 
yeni gelec<k hükumetin reisliğini deruh
te etmiyecektir. 

M. Doumergue, F rarua' da sükuneti 
temin edeb"jmek için arlcadaşlaruım va
funperverliğine müracaat etmiı ve M. 
Sarraut, bevannamenin kııaati bittik· 
ten ıonra M.. Doumer~e'in bu mühim 
hitabesinin tesirini yapncağrnı .,,., hüku
metin vazife•ine d.,..am edeceğini bil
dirmi,tir. 

M. Heniot ne diyor? 
P ARiS, 25.A.A. - Kabine içtimaın· 

dan sonra M. Herriot, radikal nazır!a
nn mevkilerinde kalacaklannı ve fakat 
teırinievvelde toplanacak radikal parti· 
si kongreainin bu hadiseyi tetkik edece
ğini beyan etmİ}ÜY. 

M. Doumergue, dün alqam Reisicüm· 
burun nezdine giderek kabine müzake
ratı ne!iceainclen lıendisini haberdar et· 
ıniftir. 

M. Doumergue, perşembe günü Pa· 
ris'ten hareket ederek Tournefeuill2'e 
g;decek n orada 10 ağustosa kadar ika
met edeı:ektir. Enelce bugün için top
lanacağı bildirilen kabine içtimamdan 
sarfınazar edilmiıtir. 

P ARI S, 25.A.A.- Dünkü mük:ii.le
meler neticesinde siyasi malıafilde ha· 
sıl olan intiba daha ziyade nilıhinane· 
dir. Her ne kadar alii.kadar nazırların 
cümlesi de gayet ketum davranmakta i
s<>lerde wnumiye:le düıünüldüğüne gÖ· 
re, ıayet kahine ert.inı, kahine reisi gi
bi, fırkalar mütarekesinin henüz seme
re •ermemİf olduğuna kani iseler hülru• 
metin icraatını ikmi.I ecldXlmek üzre her 
türlü tabsi ve ~ izzeti nefu kay· 
gusunu m-1ekelin yülu. k meufaatleri 
uğrunda feda edec~erdir. Eğer bazı 
nazırlar, bunun lulifma bir düJiineeye 
malik ioeler ıu h>lde tevellüt edecek bü· 
tün nelayici ile birlikte fırkalar müta
rek•llİnİ feshetmelı mesuliyetini üzerleri
ne ıılacaldardır. 

PARIS, 25. A.A. - Parlamentoma· 
lıafili, lı:abioe bulıramnın önü almmas:
ru memnuniyet':e karııla""§hr. Eğer 
bo akıam ve yann radikallerin içtima· 
lannda bazı aluülimel!er basıl olmazsa, 
yeniden teessüs etmİf olan ıiyaıi vazi .. 
yeti hiç bir hadisenin bozamıyacağı Ü· 
mit edilmektedir. 

PARIS, 25.A.A.- Bütü:ı gazeteler, 
bir k .. bine buhranının merrl~ket için çok 
fena clacağı bi· zaır.an:la M. Dou:n•rgue 
in, ıarıılmaz azmi Mlyeıinde m g l "yİ 
b,.'b!mes'nden d'.)ayı bitika··düşart 
memn".l~iyetlerin ~ i:.har ctrr.e~tedir. 

Nafıa işleri 
(Başı ı inci sahifede)) 

mandım Patalarla belediye reisi, frrka 
idare heyeti ..,;si, dcvair müdürleri ve
~ete menaop müessescier mümessil -
leri ve halk tarafından tezahüratla kar
ıJımmıftır. 

Tren istasyona girerken müzika iz. 
mİT mar§ını çalıyordu. 

Ali Bey askeri lat'a ile polisleri se
lii.mladıkte.n eonra vali ve &romandan 
Prqalarla Basmahane Mtaayomında bir 
müddet istirahat ettikten sonra Burno
vaya gittiler. Hattı Halkapmardaki ti· 
mendifer fabrikannı led<ik ve tefbf et. 
mittir. 

Vekil Bey zft-aM mdd:ebinde biraz 
istirahat eııtikten sonra hana ıu be· 
yanatta bulonm.u§hır: 

- Devlet DemiryolJen umam mü
dürü lbrahim •Bey ve fen mümessille
ri olduğu halde aatm alı.-ak Denet 
Demiryollanna ilhak edifen lıattm he
yeti umumiyesini bY. defa da yakın
dan ııözden geçireni< yapmakta oldu • 
ğumuz taozim Te •leh itlerini üabet 
ettirelıilmd< gayeMle l:zmôre geldim. 

Ayni zamanda bütün hatlarda tec· 
rübe el-:nck~e olduğumuz yeni tarife 
=ulleı·;., • t fzmirde, gerekse 
g~·;: • <.>c eğllnİ2 yerler.le ne 
ka.!ar ;,;, • , .:., t .-~vk o.dilmekte oldu
ğunu t .. t!cik ediyoruz ve edeceğiz. 

Mülıim olarak telakki ettiğimiz it
leNlen birisi de lzmir • Afyon ve lz
mir - Bandırma yolcu trenlerinin lıom
pozisyonunu en yakın bir zamanda da
lıa iyi ve claba rahat .. .,.onlarla tebdil 
etm .... tir. 

lzminle elektriğin kilovatı yinni 
buçuk kuru§tan 19 kuru§a i:ndiftlmiı
tir. Yakında keyfiyet Tekiletten fir· 
kete tebliğ ol011acaktır. Bu tenzilat 
hesabını hayat endduine istinat etti
ren lıir komisyon karandw. 

Elektrik kilovatnm 19 kuruta dil§ 
mesi dolayısHe elektrik ve amele üc. 
retine istinat eden tramvay tarifesin· 
de de yiizde on niabetinde bir tenez
zül olmaaı zaruridir. İzmir Su ı:rketi 
nin aenelerdenberi bakılmamıt olan 
işlerini bir komisyODUllllUZ tetkik et• 
mektedir. lzınir - lstanbul ıimendifer 
ve deniz yolculunğunun balledilmeai 
elzem olduğu kanaatine vanhk. Bu 
meseleyi de herhalde müabet bir te • 
kilde ilk itlerimiz sırasında balletme
ğe c;alı§aCağım. 

fzmirde üç gün kalacağız .. Devral 
dığunız hattın ve diğer bütün Nafia 
i~erinin vaziyetlerini tetkik edece -
ğiz.,, .-• • 

Vekil Bey lzmir Palasta ikamet et 
mektedir. 

AFYON, 24 (A.A.) - Nafıa 
vekili Ali Bey demiryollan u
mum müdürü ve diğer nafıa er· 
kim ile beraber bugün şehrimize 
gelmiş, şehir halkı mümessillerin
den mürekkep bir heyet tarafın
dan vilayet hududunda, halk ve 
memurlar tarafından istasyonda 
karşılanmış ve askeri lata tarafın
dan selamlaıımıttır. 

Ali Bey tehirde resmi makam
ları, cümhuriyet halle fırkasım, 
belediyeyi ziyaret etmiı ve halkın 
ziyaretini kabul etmiştir. 

Ali Bey tehrimizde dikilecek 
zafer abidesinin hazırlanmakta o
lan kaidesini, yapılacak Antalya 
hattı güzergahını , istasyonların 
vaziyetini ve şimendifer tarifeleri 
üzerindeki ihtiyaçları tetlıik et • 
mişlerdir. 

Bütün devlet demiryolları te· 
bekeai üzerinde köylülerin §ehir 
ve kasaba pazarlarına gidip gel
meleri için ucuz bir tarife tatbik 
edilmesi etrafında etüt yapılması· 
m not ettirmişlerdir. 

Öğle yemeğini belediye reıaı 
Beyin evinde yedikten ve bir müd
det istirahatten aoııra saat 16 da 
da çok kalabalık bir uğurlayıcı 
lriitleSi.rıiıı aamimi tezahürleri ara· 
sında lzmire müteveccihen hare
ket etmişlerdir. 

Posta, Telgraf 
Ve telefon 

(Başı 1 inci sahifede) 

Postalarımıza gelince, bu işte 
süratin temini için her teYden ev

vel demiryollanmızm çoğalma
sının, toa.elerimizin yapılmasım el

zem olduğunu müdrikiz. Şehirler 
arasında itliyecek tayyare postala

rının mektup, havale ve paket sev· 
kıyatmda ne büyük kolaylıklar do· 

ğuracağmı da biliriz. Fakat aylar
danberi bir türlü muntazam bir 

.erviı haline konamayan Ankara • 
ltsanbul hava postalarının lstan· 
buldan buraya ve buradan lstan

bula günün gününe mektup ve ga
zete getirip götüremediğini göre
rek müteessir oluyoruz. Türkiyenin 

en manalı bir tehri olan Ankara ile 
en güzel ,dıri olan lstanbul arasın
daki uzun mesafeyi kısaltacak va· 
sıta varken, bundan dilenildiği 
tarzda istifade edememek olduk· 
ça acı! 

Mecdi SADRETTIN 

1 Küçük haberler 1 
Yükaelı Ticaret ve 1ktısat mektebi 

müdürlüğüne tayin edilen Nihat Bey 
dün yeni vazifesine b&Jlamıtıır. 

* Vilayet aygır deposuna men
sup aygırlar 15 nisanda aşim is
tasyonlarına gönderilmişti. Bu 
aygırlar 15 temmuzda aşim mev
simi nihayet bulduğu cihetle mer-
keze getirilmittir. · 

Maarif Vekilinin 
Beyanatı 

(Başı ı inci sahifede) • 

saslı tetkikata baılanmı§ ve bu tetkik· 
]erin neticeleri alındıktan sonra mev· 
zuun ehemm"yetine binaen maarif şu 
rasında müza1'ere ve münakaşası lü • 
zu.mlu görülmüıtür. Kat'i karar bu 
meseleler maarif ıurasmda müzake • 
re edildikten sonra verilecektir. 

Geçen sene batında açılımı olan ,.. 
ta mekteplerin muallim kadrolanmı
zm darlığı dolayısile ikmal mektep • 
!eri halinde ve atağı yukan orta mek 
tepler programile idamesi takarrür et· 
mit ve bu mekteplerde muallimlik e· 
decek olan namzetler aec;'lmeye b&f· 
lanmı§br. 

Bunlardan fen derslerini tedris ede 
cek olanlar Galatasaray lisesinde aç
tığDDJz ve bilhassa tedrisatın dahıı a
meli ..., hayati olması gayesini istih • 
daf eden kursa aevkeılilmişlerdir. 

Bu ııene yüksek muallim mekte • 
bile Gazi terbiye enstitüsünden me · 
zun olan gençleri mekteplerimize mu 
allim olarak tayin edeceğiz. Mubte • 
lif den grupları ehliyetuaınesi eJmak iİızP 
re ünivenitede açtığımız inıtihaııdardan 
iatenen netice alınmıı değildir. Diğer 
taraftan yükııek mektep mezunları i -
çiıı Oni..-eraitede bir imtihan açmış bu 
lunuyoruz. Bunun netice&İ henüz alln 
IDlf değililir. imtihanlar ay aonunda 
yapılacaktır. Bütün bunlardan baıka 
Avnıpadaki talebemizden imtihanla
rmı verip dönecek olan hanım ve efen 
diler de kadromuza dahil ola.cakalr • 
dır .. 

Der& >ıaatleri 
2517 numaralı kanun orta tedrisat 

muallimlerinin haftada en çok 24 3'1• 

at ders okutmalarını kabul etın'.ıtir. 
Bu tekil 11>11allimlerimizin fazla işle yo 
ruJmaiarma m8ni olmak ve ~utubn 
dersten zaman ve keyfiyet itibarile 
tam istifade temin etmek bakımların· 
dan çok mühimdir. Esasen çalııkan, 
vaz:felerini sever olduğuna yakından 
şahit odluğum mual~iml!'rim.iz!n bu 
kanunla tedris ve terbıye ışlennı daha 
geniı bir imkan içindt; ~uvaffaluyet• 
le baıaracaklarma emın:m. 

- Bu senenin ba:ziran mezuniyet ;.,... 
tihaın4an birçok dedikodulara sebep ol
muş.tur. Maarif vekaleti bu mesele hak· 
kında ne gibi tedbirler alnuıtır? 

- Birçok dedikoduyu mucıİ:> olduğu 
söylemilen bu imtihanlarxı ..eticel....i 
tetkik nazanndan ~· Bu ue · 
ticeleri doğunın sebepler pek çok ve 
umbtelif cephelidir. Biz eylül mezu.. 
niyet imtibanlan için ayn Ye gelec~ 
seneler için daha esaslı ve ayn §"kil· 
ler tesbitile meuulüz. . 

Bu ıekiller her ne olssa olsun 
.... .. •-'elr . . ,_, . her ıe,. .... en once un !!OM"lVI oe:rMm"I• 

- esulı ve dikbtli ...,.ette çahpna • 
• laznndır. 

1934 - 1935 den y.lı, gerek orta 
mekteplerin, gerek liselerin ilk sınıfı • 
na bundan evvelki ..,.,eıerinkindea da
ha ziyade 1ıa:lebe geleceğ1 anla§tlcbğm
clan mm.ilim kadromuz, bütçemizin İm· 
lüım ve binaılann istiap hadcli nazara 
..ı...mş, bı."Da göre tertihıd ve b.azJr • 
hk yapılmıfbr. 

ıBo cümleden o:larak en ziyade ta· 
ld>e hücumuna maruz olacağı tahmin 
edilen lıtanbuJ mekı..,Jeriınl daha ziya
de müsait bir vaziyete getirebilmek ;. 
sDı bugün çok aıkıpnıı§ bir halde bu· 
lmıan Kadıköy lisesi edci Tıbbiye bina
- mıkl.edilmiş, Kadıköy liseaima 
her iö binasında geniş mevcutıu bir • 
orta mdc:lep btrakıhnıtbr. 

Hayclarpaşada IMe kıoımndan maa
da &"ene hu semba orta mN!eplerin
deki sıl<l§ık auufJ.- da bu yeni binaya 
alınacaktır. Şu suretle yeni hiç bir 
teteıkkül ve kadro tezyidine hacet kal
madan genİ§, istenildiği kadar yatı ve 
gündüz talebeırirıi al-abilecdı: ilı.i devre
li bir li•e meydana gelmit o'lacaktır. 

Her sene Auadoludan lstaııbula ge· 
1ip yatı mekteplerimizde yer idamı
,_. talebe bu sene Haydarpatada en 
mü.öt tartlar içinde okumak imlcıaııa
m da elde edeceldenlir. 

Boğaziçinin Romeli kısmı ile Istan· 
bul cihetinde bilhassa lise talebesinin ye~ 
bnl•man>a'1 dütiinülerek gündüz talebe
si ohnak üzre liseye girmek isteyen genç· 
leri tabsaden mahrum bırakmamak iç;n 
Kabata4 ve lstanbul erkek liaelerinin ya
b kısımlan Haydarpaıaya nakledilecek 
olan Kadıköy liaesine devredilıniıtir. Bu 
mek:tq>lenle yatılık dolaynile İ§t!al eclil
mit bulunan kısımlarda yeniden müra
caat edecek giindüz talebesi lıifi yer bu
labileceklerdir. 

Esasen Haydarpafa lisesinin açılması 
muhterem Selefim Hikmet Beyefendi 
zamanında taayyÜn etmiıı. bina devra
bnmq tamir, tadil ve teıis tahsisatı ve
nlmiıtir. y u.kardaki sebepleri görünce ay 
ıi yoldan yürümemeye imkii.n tasavvur 
edılemez. Haydarpaıadaki binanın bu· 
gün en müsait bir bina olcluğu te1'lim o
lunur, Vekaletimiz bütçesi bugün ondan 
daha müsaitini yapacak vaziyette de
ğildir. 
Yalı talebesinin lstanbul erkek ve Ka

bala§ liselerinden alınması biı"lçelerine 
müeısir olur dü§Üncesile ancalı hu melı:
tepler huıusi birer müesaeıe olduğu za. 
.-n batıra gelebilir. Maarif grupu içinde 
yatı talebeainiıı fU veya bu m.üesseoeye 
yerlqtirilmesi müeaseselerimizlıı omumi 
heyetine tesir etmez. Y ah talebesinin a· 
lımnasiyla latanbul ve K.abalaf liselerin
de yenôden tadiliıt yapmıığa lüzum 
yoklar. 

latanbul lisesi içinde eski mevcudiye
tini tam idame ettiremiyen muallim mek· 
tehi de Haydarpatadaki binanın eski as· 
keri tıbbiye kısmına claha mütekii.mil bir 
vaziyet verilerek geçecektir. Haydarva
tada açılacak bu lise okutma lıalmnın
dan ve lahoı-atuvar ders Jevaznnı cih<.>tin 
den çok ku•vetli eleman vasıtalarla tec· 
biz edilecelıtir. Yüzlerce gece tııılebeai
ni sinesine toplayabilecek olan bu müea
ıesf"nin Cumhuriyet maarifinin en ve
rimli ocaklar.ndan biri o1acağm.a ve ç~ 
zaman g~mt:den umum~ elkirda de~eıi 
old~ğu mevkii alac'"ağına eminim. ı 

Tramvay fıe 
' ·ı~ (Başı 1 inci sa!U. jİ 

ikinci mevkide,~ fn"~ı• 
lı:uruş olan biletler "'°"'' 
"'f olacaktır. afd .~ 

Diğer taraftan N ~ ' 
-.esimle.ıberi ........ . ?' 
yetini tetkik etmektedır. ıb~ 
ni hatlar İlı§a etmek kal"J.wı 
biletlere zam yaparak ~ 
meanuu 2 milyon lira k9 
clilnıel<tedir. ~ 

1926 mul<aveleei feı ,µ 
ra, 1990 senesine kadar ,,{. 
.atın alma müddeti 1943_,,. 
mektedir. Hükümet o,_. 
den prketi aabn aJmak ~ 
bulunm .... tadır. ~ 

Tramvay, elektrik ••~ 
!eri bir idaredir. Bu ! ~ 
hör _,.., evvelki bilii.nÇ~ 
yaptıktan kan aşaiıJB . ,/, 

Tramvay p.ketinin bı< !il" 
·n safi val'ida.tı 2,958,389 
2,556,961 lira, safi v~ ~ 
nclır. Elektrik şirketıs;ı! 
gayri safi varidatı 4,77 J 
sarifi 2, 780,850 lira, ;ıt' 
1.997.442 ilradır. Tünel . 
ri ~ varidatı 126 biıı, ~ 
157 bin ın, zararı 31 bıP ıJ 

Bu bilinçoya göre et' Sı/ 
pmı elektirk ~rketi-clir' ,. 
,._. mil ,,_ __ , T~-ı l"·. 
- yon Hnftlır. ~·- OV. 
etmdc.tedlr. T um vay ! 
yar.m milyon lira k,..Ja~d'.t· 
üç tirket hakikatte . bit~ 
duğu için, netice itibari!• 
yii&<tür. 

Tramvay tirketiınin ~ =-= h':i:kr'"i'~:,,.;.;;.ı 
ren başlamaktadır. ......". 

BUıaena!eyb gabn al ~ 
9 ıene vard..-. Şirl<etin · 
923 mukavele•İne ~ 
Türk lirasıdır iri, bilah:>-°". 
laviçre frangına tahvil e'iJI 

1926 mukaveleUle b;,-;ırı' 
müatacel ve ihtiyari bati~ 
mukabil sennaye 8 milY°" {! 
nlaral< 35 milyon lsnçr< 
lağ edilmişti. .• 
Elektrik liatları da tet/lı 

Her Üç ayda bir topl~ 
taril-e komisyonu dün ....,. 
Ctvan§İr Be,.;n riyasetiııcl;" J. 
içtima sa;rt 18 ze kadar el'". 

tir. 
ı tllna.da nafia bal"'iif<! 

blln, 
9 
belediye iktısat ..,i).ll 

Süreyya Beyler bulunınu~ 
Şirketi de, müdür M?•~ 

temsil etmiştir. D iinkü ,çıv 
trik tarifesi görü§ülmü§fiir· 1~ 

Ha:eı el.-lctrik kilovıo~ı ,_.I 
tur. (Buna iki lnınıt hiill"" 
dahii değitd:r.) 

Bu 15,5 kuruş üzer>od' 
daha tenzilat icras1JU ist 
ni lıükilmet mümessiHeri ~ 
15,5 kuru§lan daha aşağı 
temiftir. 

Şirket buna itiraz 
selenin bir esasa raptı c~ 
ne kalmışbr. Esasen p.kol 1 
bik edilen 15,5 kuruıa ôa 
lunmaktada. ~ 

Fakat Nafia vekaleti / 
ed<i kararını tasdik ec1....ıı 
miş olduğundan şiındidô "ı/ 
olunmaktadır. 

Bun.da mesele 
sele Nafia Vekaletine 
tir. 

Komisyon hundan ~ 
ve branşmanlar meselesiııÔ .J 
deceklir. Cumarteei içtiıııall'", 
met mümessilleri saat ıa""' 
ni ileıiye aürecalir. ..,;/ 

Saat kiralan çok go'/ 
Bugün en apğı saat """''J 
lnırvıtur. Bwıların ucu,,la 
lif ve tetkik ohmacalotır, _./ 

' 
Odesa 
BaşkonsoiosıJ 

(Başı 1 inci sahil,J' 

edilmiı ve üç parça muh~ 
te kaçak eıya bulunmuJ :~) 
Rauf Hayri Beyin ayni v-'i, 
bir muhacirin e§J' ası JJJ• 
konaoloaluk kavası yanı>'d' f 
yası bulunduğu anlaşılııtll 
·da meydana çıkanlmıttıf',1' 
baımüdürlüğü uç günlul< '9': 
isticvap neticesinde Rauf .ı / 
e§ya getirmek auc;ile ibti"';.; 
aine vermeğe karar v~ 
Hayri Bey bugün ibtisa• ıı' 
ne tevdi edilecektir. Diiı> ~ 
kendisile görii§en bir JJJ11;ij 
lstanbul gümrükleri batıtl 
Bey demiştir ki: ti. 

- Odeaa ba§konsolo•11 :,; 

ri Beyin kaçak eıyayı ~~ 
mak iotemeai etrafında~lı/. 
ıisticvaplan bitirdik. M.....--f 
ihtisas mııbkemenne •eo::/ 

' 

Vapurculuğtl 
Tamamen 
Devlet mi Y~! 

(Başı ı inci sabi! ~ 

Vekalet bu tecrübe ~-
. ııl~ 
tıce vermezse vapurc: 1'''' 
devlet elite işletmek 
dır. ı 

İktisat vekaletind~ eli 
komisyon bu mesele)'• .e_ 
kik edecek ve icap ede1~ 
sularında a.eyrüAef !: h• 

0
\V 

hasıran Dev"'..,t J>eoiı>' 
resine ve• .. , ektir. 
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lSTANBUL TRAMVAY ŞiRKETi EVKAT TARiFESi 
1934 ıaene•İ 21 Tenurau ,ününden itibaren ilanı ahire kad,.,. muteberdir. 

N-. HUDUT ilk Son 
HAREKET FaaJa Hareket Ha.reket 

Saat Saat 

10 ŞllLI • TUNEL f Şitlidea - Tünele 3' ır 5.31 23.42 
Tüneldea • Şitli7e 9' 5.51 24.02 

12 HARBiYE. FATiH l Harbi7eden • Fatihe 5' r 6.32 1.00 ... Fatiht• - Harbiyeye 9' 5.49 24.20 .. 
ı.ı 15 TAJCSIM • Slıtıı::ECI ( Takaitnden - Sirkeciye 5" :.: 7.30 19.20 

ftl 
( Si.rlcec.iden • Takaime 7.50 19.40 

111 16 MAÇKA. BEYAZIT f P,taçkadan - Beya:&ba 5' 8' 6.59 23.21 
r.ı Be7a•ıttaa • Maç:ka1a ır 6.41 24.02 
O) 

MAÇKA • EMINONU f Maçkadan - EminöaW.. r 6.57 20.11 - Eminöa.ünden • Ma~aya 14' 6.29 20.47 
..ı 
CI> 17 ŞiŞLi • SiRKECi f Şi,lidna - SirkecİJ'e 8' 6.28 19.59 -ti> Sirlcec.idea • Şiiıli)'e iZ 6.!i8 20.31 

TAICSIM. AKSARAY f T akaimden • Ak•arap 18' 7.02 19.58 
Akaaraydan - Taksime JT 7.38 Z0.35 

19 KURTULUŞ.BEY AZIT i Kurtulaıtan-Beya:uta 6' !1' 6.00 23.14 
Be7a1:ıttan • Kurtuluıa lT 6.45 23.56 

KURTULUŞ.EMINONO ( KurtuJa.ıtan • Eminönüne r 7.11 20.25 
EminönUnden-Kurtuluıa 15' 6.39 20.55 

1 
B . T aıtan - Bebeğe 5.28 -.-- 22 BEBEK-EMINONU 

.. Emin önüne 6' 5.36 -.-
U) Bebekten • 10' 5.48 24,40 
r.ı Eminönünden - 'Bebeie :.: 20' 5.56 1.20 * 
r.ı BebekU.n • Beıil<taıa -.- 1.57 
111 
r.ı 23 ORTAKOY-AICSARAY \ O ... taköyden-Akaaraya 8' 5.50 20.50 <I> 

Akaarardan - Ortakö7e 15' 6.35 21 .32 
O> 

< - ORTAKOY -EMINONU l Ortakö7den • Emlnönüe 18' 6.26 23.56 ... E.ıninönünden-Ortalr.i7e 20' 6.SZ 24.22 :.: 

~134 BEŞiKTAŞ. FATiH ~ Be:1iktqtan - Fatihe r 6.34 20.53 
Fatiht._.n - Betiktaıa 14' 7.16 21.34 

l 
Akaaraydan - T opkapıya 5.24 -.-

32 TOPKAPl-SIRKECI 
T opkapıdan - Sirkeciye 5 .40 23.31 
Sirkeciden - T opkapıya s· 6.12 24.02 .. Top.kapıdan • Beyazıta 8' ... 24.04 1.15 

!:! Beyazıt tan • T opkarnya 24.30 1.30. 

r.ı 
T opkapıdan - A&ı:aara7a -.- 1.45 

111 ( Akaaraydan-Y edikulere r.ı 5.32 -.-
<J> 33 YEDIKULE-SIRKECI { Yedikuleden - Sirkeciye 6' 5.48 23.23 • Sirkeciden • Yedikuleye 

5 
10' 6.20 23.54 

Y edi..Lı:uleden • Akaaraya 16' -~ 24.27 
111 

f 
z Alc.saraydan • Edirnek.apıya 5.24 

~ 37 EDIRNEKAPl-SIRKECI 
- .-

Edirnekapı~an-Sirkeciye S' 5.48 23.:!0 
U) Sirkec:iden-Edirnelıcapsya 10' 'i.17 23.E9 - Edlrnekapıdaa-Akaara7a IS' -.- 24.30 

*HARBiYE-FATiH Wl""lrİaile tendül eder. 

4412 

FEVKALADE FIRSAT Emniyet Sandığı müdürlüğünden : 

Kadem Hayır H.13 mart 934 tarihinde 
Sandıirmtıza bıraktığı para için verilen 
52058 numaralı bonoyu kaybettiğini söy
lemittir. Yenisi verileceğinden eskisinin 
hükmü olmıyacağı ilan olunur. 

Tarabya'da, 9 oda. 3 salon, kuyu, 
ııanuç ve elektrik tesisahru havi mü
kemmel bir hane çok ucuz ac-ele satılık· 
br. Pera Palu kaqumda 1. T. A. a
centasma müracaat. Yahut lstanbul Ba· 
lıkpazar No 6 Vasi!. (1385) 

ZA YI - Uçüncü Kolordu Kum;uıdanlı
ii> muhaoebeciliğinden aldığmı ~934 
tarih Ye 1/28 DUD>eı'o 91 lİr1a 68 !runq. 
hık ayniyat makpmunu zayi ettinı. ye-
nİ•ini alacağnndu tıkisiain hükmü yok· 
tur. Hasır iskelesi, Ha"'2: ""ımda S nu
ınerocla müteahhit Raıim. ( 138l) 

Dr. 1 H S A N S A M 1 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluiu ve ihtilatlarına karşı 
pek tesirli ve taze qıdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189 

4037 

iHTiRA iLANI 
" Demiryolu Yagonlan için sademe 

tamponu" hakkında istihsal olunan 31 

Mayu 1341 ( 1925 tarih ve 273 nU• 

maralı ihtira beratı bu defa mevkii fiile 

konmak üzre ahere devrü ferağ veya 

icar edileceğinden talip olanlann G&Ja. 

ta'da Çinili Rıhtun hanında. Robert 

Ferriye'ye münıcaatlllı'ı ilin olıınur. 
(1337) 

_ ................. . 
Sabık Radyo orkbstrasından ı, İstanbul Amerikan Koleci 

AESTRO NECİP BEY 
1 KIZ KISMI ERKEK KISMI 

ve arkadaşları tarahndaıı 
Bugünden itibaren 

her akşam 

NOVOTNİ 
BAHÇESiNDE 
Nefia koa•eriai verecektir. 

• 

' 

İstanbul kumandanlığı aa -
tmalma komisyonu ilinları 

M. M. V. Satmalma Komis· 
yonundan: 

Ordu ihtiyacı için (6,000) 
kilo Klorhdrat dö kinin kapalı 
zarfla münakasaya konmuş -
tur. ihalesi 5 - 8 - 934 Pazar 
günü saat 14 tedir. Taliplerin 
şartnameyi önnek üzere her 
gün öğleden sonra ve münaka
saya iştirak edeceklerin o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve le· 
minat mektuplarile birlikte 
Ankarada M. M. V. SA. AL. 
KOM. na müracaatları. 

(3074) (3930) 4267 
* * * 

Tekirdağ Fırka Satmalma 
Komisyonundan: 

Fırka kıtaatı ihtiyacı için 
Linit madenkömürü yakacak 
65 adet büyük 145 adet küçük 
dökme soba pazarlıkla satın a· 
lınacaktır. ihalesi 6 - 8 - 934 
Pazartesi günü saat 15 tedir. 
Taliplerin prtnameyİ gönnek 
üzere her gün ve pazarlığa iş
tirak için de o giin ve vaktinde 
Fırka Sa. Al. Kom. na müraca-
atları. (3075) (3931) 

4268 

* * • Adapazrı P. SA. AL. KOM. 
dan: 

Adapazannda Piyade a
layı ihtiyacı için açık mü
nakasa ile 400,000 kilo 
odun ile 60,000 kilo kuru 
ot almaca!dır. ihalesi 7 - 8 - · 
934 çarşamba günü saat 1 O da 
dır. Taliplerin şartnameyi 
görmek üz::re her gün ve mü
nakasaya i'>tirak etmek için de 
o cürt ve vaktinde teminatlari-

le birlikte Adapazarmda Maliye 
Dairesinde bulunmaları. 

(3077) (3933) 4269 

* * * 
Ankara Levaznn Amirliği 

Satmalma Komisyonundan: 
816,000 kilo kuru gÜrgen 

odunu kapalı zarf usulile iha
lesi 6 - 8 • 934 Pazartesi günü 
saat 14 te yapılacaktır. Şart -
name suretini görmek üzere 
Fındıklıda Istanbul Kuman -
danhğı Satmalma Komisyo -
nuna ve ihale günü vakti mu -
ayyeninden evvel teklif ve te -
minat mektuplarını makbuz 
mukabilinde Ankara Levazım 
Amirliği Sa. Al. Kom. Rs. ne 
vermeleri. (3079) (3935) 

4270 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

Kilo 
70,000 

100,000 

140,000 

Kirazlıda bulu
nan krt'at için 

Ezine ve Geylik
lide bulunan kı
t'at için 

Bayramıç ve Ay
vacıkta bulunan 
kıt' at için 

Amerikan kız Koleji, Amavutköy 
Tel· 36.160 

Robert Kole!;, Bebek 
Tel. 36.3 

Mektep lngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fran· 
•ızca ihtiyari olarak mütebauıs muallimler tarafından öğretilir, Aile 
hayab yap.tdır. Milli terbiye ve kültüre ıonder-ece ehemmiyet ttrilir. 

BAKALORYAYA HAZIRLAR 
Bakalorya derslerine zamimeten ticaret ve iktisat, ihtisas dersleri 

~erilir. 

Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukııflarına, fikri terbiye
lerine hizmet eder. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlan ile gençleri 
beN.nen yükseltir. 

MUHENDIS KISMI ~li ·~ :"~ ~~mı., makiDe ve nafia 
mübendm yttiJtirir . 

Robert Kolec'de kayıt günleri : 
1 Ağust<osa kadar Cuma günleri 9 • 12 ye kadar. 
1 Ağustostan itibaren Cuma ve Sah günleri 9 • 12 ye kadar. 

Amerikan kız kolecinde kayıt günleri : • 
15 Ağustosdan itibaren Cuma ve Salı günleri 9 - 12 ye kadar 

Fazla malumat için mektupla da müracaat edilebilir. 

1 DEVLET DEMIRYOLLA.RI iDARESi iLANLARI 1 
Ecnebi müstahzarat ve tıbbi ecza kapalı zarfla müna

kasası 14-8-934 Salı giinü saat 15 te idare binasında yapı-. 
lacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
beşer liraya satılan şartnamelerde vardır. (4170) 

lnhiaarlar U. Müdürlüğünden: 

Aydın inhisarlar Baş 
Müdürlüğünden: 

1 - Selçuk Nahiyesi merkezindeki inhisarlar anbarı ta
mir edilecektir. 

2 - Y apdacak tamiratın keşif bedeli 9556 lira 13 kuruş
tur. 

3 - T amiratm şartname ve planları Baş Müdürlüğe mü
racaatla okunur ve alınabilir. 

4 - İhale muamelesi 1 Ağustos 934 tarihine rastlayan 
Çarşamba gÜnÜ saat 15 de Aydın inhisarlar Baş Müdürlüğü 
Dairesinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmenin isteklileri bedeli keşfin yüzde 7 ,5 nis
betinde teminat parasını Baş Müdürlük veznesine teslim ile 
makbuz alırlar. 

6 - Tamirat Şartname ve plani.laarmm krokileri lstan
bul'da inhisarlar Umum Müdürlüğü inşaat şubesinde, lı:
mir inhisarlar Baş Müdürlüğünde de vardır. istekliler ora
lara da müracaat edebilirler. (3962) 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 1 
Satılık Emlak 

Esas No. Mevkii ve Nev'i 
104 Biiyükada Nizam 154 ada 3 par· 

108 
sel No. 12140 metre Çamlık. 
Büyükada Nizam 15S ada 18 par- 1 
sel numaralı 1480 ınetre çamlık 
"Seferoğlu köşklerinin yanındadır. 

Teminat 
300.-L. 

185.- " 

Yukarda yazılı emlaktan 104 ve 108 esas numaralı çam· 
lıklar peşin bedelle açık arttırmaya konulduğundan taliple
rin ihaleye müsadif 11-8-934 cumartesi gÜnÜ saat onda Şu 
bemize müracaatları. (4159) 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat ldarei Hususiyesi için mübayaasma lüzum görü· 

len 90 kangal hat teli ile bin adet deve boynu ile birlikte fin
canın Tokatta teslim etmek ı1artile 15-7-934 tarihinden iti
baren 20 gün müddetle mün~kasaya konulmuştur. Talip o
lanların ihale günü olan 5-8-934 tarihinde Tokat Daimi En
cümenine müracaat etmeleri ilan olunur. (4157) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Hopada Peronit burnunda 12 deniz milinden görülecek 

karakteri haiz şimşekli bir fener tesisi kapalı zarf usulile ve 
iki ay müddetle münakasaya konulmuııtur. 27 Ağustos 934 ta 
rihine müsadif pazartesi günü saat 14 de ihalesi icra kılına
cağından taliplerin şartnameleri gönnek üzere Galata'da Çi
nili Rıhtım hanındaki ldarei Merkeziyeye müracaatları. 

(3423) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştababetinden: 

Haydarpaşa Emrazı Sari ye Hastanesi için 144 kalem 
Eczayı Tıbbiye açık münakasaya konulmuştur. Münakasa 
16 Ağustos 1934 perşembe günü sa~t 14 de G~lata'd~ Kara 

310,000 Y ekUn. Mustafa Paşa sokağında Is tan bul Lımanı Sahil Sıhhıye Mer-
F ırka kıt'atmm ihtiyacı o· kezinde müteşekkil Komisyonda yapılacağından İsteyenlerin 

lan yukarda miktarı ve teslim sartnamelerini görmek üzere mezkur Merkez Levazım Me-
mevkileri yazılı 310,000 kilo ;'nurluğu ile hastane idare memurluğuna müracaatları. 
Sığır Eti kapalı zarf usulile (4160) 
11-8-934 cumartesi günü saat -------------------.... -~;.;.;;.;.:;_ 
16 da ayrı ayrı ihale edilece- nü saat 15 de Fırka Satmal- ı 5200 kilo toz şeker ve 345 toı 
ğinden talip olanların muay- ma Ko. da icra kılınacaktır. saman 508 ton ot 18-8-934 
ven vaktinde Bayramiçte bu Taliplerin şartnameyi okumak Cumartesi günü şeker saat 11 
İunan Fırka Satmalma Komis üzere her gün münakasaya iş- da saman 11 de ot 16 da ka
yonuna müracaat etmeleri. tirak içinde vaktmdan evvel palı zarfla abnacaktrr. Şart-

(6) (4022) 4361 teminat ve teklifnameler:1 ~ namesini göreceklerin her gür 
••• 

Bursadaki kıt'at ihtiyacı 
için kapalı zarfla alınacak o
lan 375000 kilo kuru otun mü
nakasası 19-8-934 pazar gü-

Ko. da bulunmaları. (7) münakasaya iştirak edecekle-
( 4109) • rin belli saatten evvel Berga

• • 
Bergama garnizon kıt'a

sınm bir senelik ihtiyacr olan 

ma Askeri Satmalma Komis
yonuna teklif mektuplanru 
vermeleri. (8) (4110) 

• 
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Yerli Mallar sergisinde Deı~~~X~!~arı ~ GÖRÜLrf EMİŞ PARLAK BİR UVAFFAKiYi 
• ' ' Acenteleri : ~ar~öy .. ~~prÜba§ı BEYOGLUNDA 

zıyaret rekorunu 27 '' Tel. 
4236~an.5~~~c~~:urdar=de 

numaralı pavivon kırdı! Trabzon Sür'at 
yolu 

8 A K E R ve H A y DEN 
11 a KARADENİZ vapuru 26 

Mağazalarındaki • 
mevsım sonu 

.. Temmuz PERSEMBE 20 de 
Galata rıhbmından kalkacak. 
Giditte İnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa'-

Eşyayı Mütebakiye ve Fırsatlarının 
İlk günlerinden iıtifadeye koıunuz. 

ya. Dönü,te bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Polathane'ye uğra
yacaktır. (4139) 4508 

Kat'iyyen daha iyi ve dıha elverişli şeraitle nail olamıyacağınızdan mubayaatııııll 

• 
Kumaşları 

bu paviyonda 
tefhir ediliyor 

Bartın yolu BAK ER ve HA YDEN 
BURSA vapuru 26 Temmuz 
PERSEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımında nkalkacaktır. (4140) 

mağazale rından yapınız:. Memnun kalacakıınız:, 

4509 

Mobilya dairemizi ziyaret ediniz. Sizi her halde 
alakadar edecektir. 

f Aıkeri' fabrikalar ilanları 1 
-.,,--

Sergi müddetince tenzilatlı satış 4401 

Y anş ve İslah Encümeninden: 

Bakırköy Barut F abrikala
rı için 15 ila 20 ton tasfiye e
dilmiş pamuk pazarlıkla mü
bayaa edileceğinden şartna -
mesine göre satmak istiyen
ler 30-7 -934 pazartesi gilnü 
saat 13 ten 16 ya kadar Fabri
kada Satmalma komiyonuna 
müracaatları. (542) (4096) 

ANADOLU 
At yarııları 

Veli Efendide koıu mahdllinde saat 15 te baılar: 
27/7/934 den itibaren alb hafta Cumalıın tevam edecektir. 

Türk Sigorta Şirketi 
4 Cncil Vakıf Hım lstanbul 

Zengin bahalmüıterek - Huıusi tren - 4496 4459 fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 

SATİEnin ~ 
Yerli Mallar Sergisinde 

- .... 
Askeri Fabrikaları ihtiya

cı için (500) ton Zerodis kö
mürü ve (30) ton döküm kQ
ku ayrı, ayrı pazarlıkla mu
bayaa edilecektir. Vermek is
teyenlerin 28-7-934 cumarte
si gilnü saat 14 de Bakırköy 
Barut Fabrikalarında satmal
ma komisyonuna müracaatla
rı. (4153) 

Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir, 
Tlirklye ft Bankası tarafmdan teıkil olunmuştur, ldara meclisi ve müdürlef 
heyeti ve n:.emurlan kimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigoı-ta Şirlte' 
tidir. TUrkiyen!n her tarafında (200) il geçe11 acentalanmıı hepsi Türktür. Tiit' 
klyenln en mihim müesseselerinin vebankalarmın sigortalannı icra etmekteılit• 

Açtı~ı daireyi mutlaka ziyaret ediniz. 
Orada faideli yenilikler bulacaksınız· 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarını en iyi t"altle l apar. Hasar vukuunda zararları ıtır' al ve kolaylıkl;ı öder. , 

Telgrafı iMTIYAZ - Telefon: fst. 20531 38
31 

4430 

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

boru teferruatile beraber kapalı zarf usulile münakasaya ko -
nulmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak Üzere mektupla her 
giln, ve münakasaya i§tirak için de 6 - Ağustos - 934 pazar -
tesi gilnü llgaz Belediyesine müracaatları. ,(3948) 

4277 

Kütahya Vilayetinden: 
1000 lira muhammen bedelli Vilayet matbaası kağıt, mü

rekkep ve saire ihtiyacı 8 - 8 - 934 tarihine müıadif Çarşamba 
günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konul -
muştur. Talip olanların teminatlarile mezkUr giinde Kütahya 
Vilayeti Daimi Encümenine ve şartname ahkamını öğrenmek 
için de Vilayet matbaasına mü.-acaatları ilan olunur. (3919) 

4264 

Nafıa Vekaletinden: 
,... Afyon - Antalya hattının Afyonun lzmir istasyonun

dan itibaren 25 kilometresine kadar olan birinci kııun in
şaatı kapalı zarf usulü ile münakasaya çıkarılmıştır. Müna
kasa 1 1 Ağustos 934 tarihine ınüsadif cumartesi günü saat 
15 de Nafia Vekaleti Müsteşarlık Makamında yapılacak
tır. Taliplerin ehliyeti fenniye \·e cari seneye mahsus Tica
ret odası vesikaları ve 12500 liralık teminatı muvakkateleri
le aynı gÜn ve saatte Komisyonda bulunmaları li.zımdır. Ta
lipler bu husustaki şartnameleri (50) şer lira mukabilinde 
Ankara'da Nafia Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden tedarik 
edebilirler. (3943) 4390 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahalle• 
No.su 

·Abdi Subaşı 

Sokağı Cinsi Hiııeıi Emlak 
:No. IU 

Hi11eye göre nıu

hammen Iorııeti 

Dükkan üstü odalar Tamamı 16 1200 T. {., 1248 Fener Tahta Minare 
Hızır çavuş 1249 

1250 
1251 
1252 

768 

1253 
1254 
1255 
1256 
1257 
1068 

926 

" Büyükada Nizam 
Beykoz Beykoz 
Beyoğlu Hüseyinağa 
Galata ı Yenicami 

Amavutköy Amavutkö~ 
Büyükada Nizam 
Y edikule Hacı Ham 
Burgazada Burgazada 
T arabya T arabya 
Kadıköy Zühtüpaşa 
Kumkapı Muhsine hatun 

Mesçit 
Nizam 
Kiliıe 
Küçük Ziba 
F ermeneciler 

Ayanofri 
Nizam 
Ağaç kakan mektebi 
Mezarlık · 
Beyoğlu 
Reşadiye 
Kilise 

Kagir hane 1, '2 18 ' 500 
Kagir dükkan şimdi ev 1/ 2 20 400 
Ahşap hane Tamamı Yeni 24, eski 3 600 
Arsa ,, 6 200 
Kagir Ilyadi hanı ve Berveçhi vakfiyet 108-108/l 8371 

beş mağaza ve 589/ 8640, berveçbi 108/2.ı08/3 

" 
" ,, 

" 
" 

dükkan. nıülkiyet 315/ 8640 108/ 4 

'Ahşap hane .Tamamı 70 -. 400 
Samanlık ve mandıra 5 · 8 8 .f 438 
Ahşap hane Tamamı 46 1200 

,, 

" ,, 
" J 70/ 314 7 92 

Bahçe 1/ 6 39 42 
Arsa Tamamı 41 543 
Yanmış meyhane arsası 16520/ 86400 8 186 

ve enkazı. ' ' 1 

,, 
" ,, 
,, 

927 " " ...., ., .. Kahve bahçesi 9492/ 86400 2 300 
1225 Burgazada Burgazada ,. Yeni sokak Ahşap hane 1/ 3 11 1000 " 

.. 

, 

1036 Galata . .Beyazıt • .Mumhane Kagir iki mağaza üstü odalar 2/ 10 6-8 1000 " 
. Y ukar~da .~ınsı ve e~safı saıresı yazılı gayrımenlruller yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayı'.:rnü-

badil bonosıle ödenmek uzere ve bunlardan 768 numaralısı kapalı zarfla,diğer l<>ri açık arttırma suretile satı k 1-
mıştır. ihaleleri 13 • 8 - 934 Pazartesi günü saat on beştedir. Müzayedeye i"tirak edeceklerin mezkuAr gun·· d • t şla4 bçı a~ 
k d ak l . . k alı fi dil . lA d . . " e .. aa uçuga 

a ar pey çe erını ve ap zar arını tev en azım ır. Seneı haliye vergi sile belediye resimleri müşteriye aittir. Şartn • 
nıe Bankamız kapısına asdmı§tır. (4053) · a 

Müfettiş Namzetliği 
musabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
(6) Müfettiş Namzeti alınmak üzere 11-8-1934 

Cumartesi gilnü saat 9 da Ankara ve lstanbul Zir3şl 
Bankalarında bir müsabaka imtihanı açdacaktır. J\1iİ' 
sabakaya İştirak edeceklerin " Mülkiye " veya «Yükse~ 
iktisat ve Ticaret D Mektebinden veyahut HuJctl~ 
Fakültesinden mezun bulunmaları ve yirmi yaşmdşıı 
aşağı, Otuz yaşından yukarı olmamaları lazundır. . 

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

imtihan programını ve sair şartları havi matbtı3' 
l:ır Ankarada Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdürliİ' 
ğünden ve İstanbul ve lzmir Ziraat Bankalarından te• 
darik edilebilir. Talipler bu matbuada yazılı vesikal3!1 

bir mektupla birlikte Ankara Ziraat Bankası T efil~ 
Hey'eti Müdürlüğüne nihayet 26-7-934 Perşembe giİ' 
nü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek ııtl' 
retiJe müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3776) ........... _. ................................... ...,., 
Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonundao: 
9630 adet kazan borusu : Kapalı zarfla münakaııası : 

Ağustos 934 cumartesi gÜnÜ saat 14 te. 
35 ton Benzin : Kapalı zarfla münakasa11: 4 Ağustos 9 

cumartesi gilnü saat 15,30 da. 
17 kalem boya malzemesi : K.apalı zarfla münakasası : 
Ağustos 934 pazar gilnü saat 14 de. 

104 kalem Eczayİ Tıbbiye: Kapalı zarfla 
5 Ağustos 934 pazar gilnü saat 15,30 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve ıniJct 
ları yazılı malzeme hizalarında gösterilen giln ve saatle 
kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Şartnamelerini görı11 
ve almak İsteyenler her gÜn ve münakasaya iştirak et 1, isteyenlerin de usulüne tevfikan kapatılmış teklif mekttll' 
rile Kasunpaşada kain Komisyona müracaatları. (3756),~ 

4JOJ; 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve"aietı 
Hudut ve Sahiller Sıhhat U. Müdürlüğünde 

Kapalı zarf usulile Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye rJ, 
kezi için 1000 ila 2000 teneke ve açık münakasa ile ÇB11

1 
kale Merkezinde teslim edilmek Üzere 400 teneke J:Jellt 
satm alınacaktır. Münakasa 11 Ağustos 934 cur11_?1 

0 
gilnü saat 14 de Galata'da Kara Mustafa Paşa sok~gtıl1' 
lstanul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil " 
misyonda yapılacağından isteyenlerin ~rtnamelerini . ~ 
mek üzere Ankara'da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umuıtl 3 dürlüğü Ayniyat Muhasipliğine veya mezkUr Merkez J3 0 
tababetine mürac~ları. _ ( 4012) ~ 

Umumi Neıriyat ve Yazı lıleri Müdürü ETEM IZZE1 
Gauıecililı ve lllatbaacılık T. :A. Ş. 


