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Dün kalabalık bir kafile 
Çanakkale şehitlerini ziyare 
te "tt• I gı 1• stanbulda sıcaklar 
devam ediyor. 
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ihtilSli 
~ıJI ~PAR•rk~"=::g~Mıarı.. Dollluss'un kallinde'n s· onra 
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r 
Fazla ıs 21 (B ....,_ AHMur 

:k:) k:.ıt~arlı~1:':';,1;i:~":ı~· H •• k A t t k • t h A k• 1 
:~~~fil:~~~~ u ume e rar vazıye e a ım o muş 

Telef on parası 
220 bin liranın alınması 

Belediyeye bildirildi 

~~~~§:ft~!~ bütün ihtililciler tevkif edilmişlerdir .. 
1 

a, ıçinde çal gore aşırı bir 

Telefon ş ... ketinde fazla müka
leme Ücr-' 'erinden dolayı birikmiş 
olan 220 bin liranın alınması ve ya
pılan proje mucibince yeni inşa e
dilecek palliyonlara sarfedilmesi i
çin dün Ankaradan belediyeye e • 
mir gelmitşir. Belediye cumarte•i 
günü derhal faaliyete geçecek, pa· 
ralan alacaktır, Bu para ile Haseki 
lle Cerrahpaftl hastahanelerinde bi 
rer paviyon inıa edilecektir. 

o nuyan bir ~•Yorlar, Hududu • ... ' 

\'aın ed'yor.B:t uat.h~rriyeti de- s f b h l• d •k• 1 l k l d A 
~ls~i 6,~~~~~:ı7:~~i!ı:;;:1:~·s~:: e er er a ın e ı ı ta yan u or usunun vus-
~:~:~1~~:1:~:t~~::. turya hududuna doğru ilerledikleri bildiriliyor 
e. Franaada, tinı~~çı~ınesi tabiidir. LONDRA, 26. A.A. - Daily Telegraph'm Ro-
fı:~la:ab~ir1 nıüta'.r:~ea~arfı,.B~~tü~~r ma'dan öğrendiğine göre, seferber halinde tam techizatlı 
y ıreşerk h" ·un 
1 aptılar. Bu huk• ır hükümet iki ltalyan kolordusu Avusturya hududuna doğru ilerle-
Jer)e koınünistl ~~te sosyalist- mfktedir. Diğer bir kolordu da hazır bulunmak için emir 
()Y· Mecliste enel/~~-ak etmedi- alm1~tır. Trentin civarında da askeri hazırlıklar haber '• an Radika) s u,,.... ekseriyeti " 

I·' Y~di zat •• "_ osyalist fırkasmdan verilmektedir. 
~ ınııı· · '"·uaaton D 

te' 1 ı ıttihat h .. k. . ouınergue'in 
Uııuyor. F ırok u ıınıetınde aza bu-

~tfı• :ını~r<l.an biri~~eiıi M. Herriot 
" b ·ııe· ı, bet aydan'b ~llnıergue hüku-

ı ve h . , en çalı D 
ınuvaff~~-~ıcı sahalarda flYOO::h. a-

' 

. "'<IYetl 1 mu ım 
u ll'ıinlerde ı._ erh e de etti. Fakat 

' tanın b uu tan g · · 
ısJı 1( ~ ehi tudur - eçııııyor. Buh-

* * • 
ROMA, 26. A.A. - Yarı resmi mahafilde ltalya

nın Avusturya hadiselerini derin bir alaka ile fakat sü
kUnetle takip ettiği söylenmektedir. 

Müteveffa M. Dollfuss'la mülakat için gittiği Ric
cione' da bulunan M. Mussolini Viyana ile daimi temas 
halindedir. 

' 

Avusturya ltalyan hududunu gösterir harita •. 1 

Hava birdenbire 
Değişti 

-----
Sıcaklardan İzmir ve 
Edirnede memurlar 

saat on dörde 
kadar çalışıyorlar 

-o-

Dün Belediyede de bayılan
lar oldu - Akşamki yağmur 

r 

dieu abın~de eski b . . 
fiil .. da azadı ~\'ekıl M. Tar. 
il' ınunasebetile r b Stal'laki tahkikatı 

e\'\'.e) T ıı.rdi ', .~~an bir kaç ay ,ti eski b eu nun ısnıi t' B -----------------·--------------·----------------~ 
Usanç getiren bunaltıcı sıcaklar 

dün de, hatırı sayıla- bir §d<ilde de
,,..,,, elmİ§tİr. 

Dün~ ter
mometre 26 yı 

gösterizken, ha
raret derecesi sa
at 12 ele 34 de, 
14 te 35 e, 15 te 
de 36,5 a kadar 
yUksebni?tir. Kôb 
leden emen riiz. 
gar 11çağın şid
detini kısmen ta
dil etmiş olmak· 
la beraber, gün
lerdenberi de • 
vam eden bunal· 

l'k llfvekilin d S _geç'· u 
d a asından T ed_ la\'ıski ile olan 
UruJın ' ar ıeu na d iu Uf bir çek k nuna ol-
ndan hahsediJd· °§anı bulundu. 
arının a.z 1

• ol cenah fır-
ne \'e k 1 il' eteleri bunu d"ll -d' a enıl - ı erı. 
tıleıı aleyhind:bı: l~olay~rak Tar. 

ar, Uç .. Y ı netrıyat Yap. 
fah·t 1 ll'ı.rn ene) M T 
n 1 o arak taL'-·k' • ardieu un h UKI at kom· 
ed ·ı Uzuruna ç - 1 ısyonu. 

34 eıı ı di. Bunu fırs=~h!ı dı, Miatic\'ap 
t lıe' ~ukabiJ taarruz ı en .. Tardi. 

ılJ d ndıni Inüdaf a geçtı. yalnız 
iİ' 1

' Radikal aa etmekle kalına • 
ıJı nın. belli ha - 5?syalist fırkası
'' eskı dah ·ı· ,1ı reıslerine bilh 

Jl' "ek') 1 •Ye naz • assa 
lfl ll' 

1 olan M C 1~1 \'e sonra baş-
:ı. !l•r isnatlard hlılle Chautemps'a 
. auteın ' a u undu. C 'il 

~j .,İnd Ps nun eskid b . amı. e 
land en haberdar iden_ erı Sta\'ıski 

~· • •rıcıy o ugunu b d ltunu T a YardıınJ d • u o-
t• dia oİ ardieu naın ar a bulundu. 

Yası hunan çekin s hna dolduğu id. 
ı• kendi aııınları ta'.r:f te olduğunu,si
, viski naınına dold ından bilebile 
ı• inek . r~zafetini ~:Ulduğunu, Sta 
•' •çın ort b ' llun Caınuı as et-
rt IO Sok 1 e Chautem s' 
i~ 'Yalist f Ça 1flığını R . P 

neye Yakın ırdkasınuan ' ilci add~~~l 
ı • Ya ın k a aının u:ı:ı-
ı· tıldı _ev uf buJ nıaznun Te-
' ı:ına g" llnınasından ani 
~ :_8.3ınııı bü~~ek, slık~ndalda fırk ~
~ ""11: b' 1 ,u ısse . a a

eu•11 .. ır isan)a ani ttsı olduğunu 
. un hey a ı. M T d' 
•<;inde b 1 anatı, nisbi b. - .. ar. •· 
~b u unan ınuh·tt ır ııukun 

ate .. 1 ebi · 
ın~~Yonıuı~ırı Yaptı, T ahkik:t nevı 

J ınudaf a tahsmı " ko. 
fırkıı.J ıı.aya kalkan M Ch fırkasını 
nin bar arasındak. - - • auteınps 

,J d' Uhe ısıyasım .. t k' ';r •ii•nı .. ra:rıat ile hiikü ~ are e 
•öyledis~y .edi. M. Ch ınsuz kal. 

' ederse gını eğer fırk auteınps'ın 
~ Yal· ' deınek k · ası da tasvip 

ıst llaz D ı, Yedi Rad 'k 1 tinden kır' ouıne ı a soa. 
~ ranı ha çşle ilecek,.. H~uk: hükuıne. 

d •Ya<:ak u uınet Lh an kiın b')" ... Ve b uu • 
M T ' ır nele d u buhran 

~ ,,. · ardieu d' r oğacak • 
4' rolitikayı bi ,ıY~r ki: "A " 
l tııak 1. nbırine k dalet'le 

ıf ın· azınıdır, Ben ilrıttırnıa 
/ hiİJ;on~u~, adaleti!"1'kikıi.t ko: 
f dil klb~rımı söylediın BhU:zurunda 

en ır k · ana 
de au'k çe meselesind 1 atfe. 
· ı ast y ld e a eyh · / lated. M apı ığını 1 ıın. 
bun ım, eşru müdaf an atmak 
lcaa u eınretti. Radika) aa hakkıın, 
l'\ız •nın ınanevı talı . ~5Yalist fır. 

~ dA etnıediın F k sıyetıne laar. 
~ ~I ' ır anın • ,r Yıı k u olanların 1 a:ı:ası için. 

~ tlıiitaoydınn. Bu "t ·İ,uç arını orta. 
'ıl lıa.Jı· rekesinin ho 

1 1

1 arla fırkalar 
b ıs olınaz zu ınası ınevzuu 

'~ l • -"11.llik .,, 
ıcı: "~ al sosyalistler d . 

' 3'?rııırı.,' T ardieu, tahkik: dıyor!ar 
f ••:ııcıa rı hıızururıd d t komıs. 
( hııtı, ~ .V~Pmıftır. r':':.ıi~e,t ~eğ.il, 
~ "ııılı. ~ıt bir mahk u !'u.rı ı:za. 

I 

/ik //etırıde gö .. 1 eme ıstıcvabı 
lıtft abirıesirıde r~ emez. Milli bir

"nıızırı re' . aza oları bir zat 
' :O ısı ve ·--• ' ' "">aın1 7 . ~-««arı hak.kırı. 

ıncı sahifede) 

ViYANA, 26 (A.A.) - Avuıtur• 
ya Ajansı bildiriyor: Dün saat 13 den 
biraz evvel kısmen zabıta kuvvetleri 
ünifonna.smı ta§ıyan 300 kadar milli 
aoayaliat teth' tçileri yedinci belediye 
dairesindeki lise binasında topalna. 
rak silah ve mühimmat almı§lar v• 
bir taraftan Ravag telsiz istasyonu i§· 
gal edilirken diğer ta.raftan da. bun• 
!ardan 142 si Üzerlerinde askeri Ünİ· 
fonna olduğu halde Batvekalet bina· 
ama gelerek mevcut muhafaza kuv • 
vetlerini takviye ebnek bahanesiyle 
içeriye girmi§lerdir. Bunlar derhal 
muhafızları silihlarından tecrit ede
rek binanın koridor ve katlarını i§ğal 
etın'ıler ve orada bulunan nazırlarla 
baıvekalet memurlarını odalarında 
hapsetmiılerdir. Hapsolunan hükiimet 
azası o esnada orada bulunan Batve• 
kil M. Dotfu .. ile hükumet komiseri 
M. Fey ve milli müdafa a nazın M. 
Karvinaky idi. / 

Ravag telsiz istasyonunu İ§gal e • 
den tethi§<;iler hemen stüdyoya gire• 
rek neşr :yatı tatil etmişler ve kendi -
!erinden olan bir spikere, Dolfuss hü
kUınetinin istifa ettiği haberini İ§aa 
etmişlerdir. Fakat zabıta kuvvetleri 
derhal faaliyete geçerek binayi hücum i
le işgal etmiıJer ve Vuavin polu kuvvet• 
elrinin yardnniyle temizlik hareekti • 
ne geçerek içercle bulunan asileri tev· 
kif etmişlerdir. Saat 2 de tels:z istas 
yonu normal neıriyatına tekrar baş· 
laım.ı§ bulunuyordu. Fakat Baıvekalet 
te böyle şiddetli bir harekette bulun
mak imkansızdı. Çünkü birçok kimse 
ler as.ilerin elinde bulunuyordu. Ve 
bunların ıiddet karıısında mevkuflar 
dan intikam almağa teıebbüa ebne • 
leri tehlikesi vardı. Binaenaleyh bu 
mütalea ile asilerle müzakereye gi • 
riıilmek zarureti hasıl obnu§, fakat 
bu müzakereler bir neticeye varma • 

(Devamı 6 mcı sahifede) Vaziyete hakim olan F ey •• 

1 
Kıtalar da 
Azaltılacak 

Hadisenin 
Mahiyeti 

Avusturya Ba.1vekili M. Dolluss • 
ün evllelki gün Viyanada katledildi • 
ğini Ajans telgrafları haber verdiler. 
Bu, Allrupanın sulhünü tehlikeye so
kan çok müh~m bir hadise olarak te
lakki edilmetkedir. Filhakika son ı:e
len telı:raflardan öğrendiğimize na • 
:zaran hükUmet Başvekilin leci bir şe~ 
kilde öldürülmesine rağmen vaz~yete 
hakim olmu§ ııe isyanı her ne baha • 
sına olursa olsun bastırarak tekrar 
mellkii iktidarı ele almqtır. Şimdiki 
halde Nazilerin elinden kurtulan 
M. Fey vaziyete hakim bu -
l>ınmaktadır. Şehirde lle Nasyonal 
Sosyalizmin laal1yet mmtakalarında 
örfi idare ilôn edilmiştir. M. Dolfu•sa 
karş1 silah kullanan lle isyana iştirak 
eden bütün naziler tellk: f olunmuş/ar 
dır. Binaenaleyh şimdiki halde T-'İ•· 
min değişmesi mevzuu bahis değildir .. 
Birkaç gÜn içinde hali tabiinin avdet et 
mesi -:ok mümkü.'ldür. Fakat mesele, 
Avusturyanın rejimi cihetinden böyle 
olmakla beraber beynelmilel siyaset 
üzerinde mühim tesirler husule getir .. 
mek istidadındadır. Çünkü M. Doi • 
fuss, ayni %atnanda merkezi Avrupu
cla çarpışan menfaatleri Avusturya -
nı11 ve Avusturyada tesis ettiği reji
min lehine halletmeğe çalı§all beynel 
milel bir şahsiyetti. Bunun için Nati
onal • Socialiste'lere harp memlekette 
biaman bir mücadele açmış lle bu mü 
cadeleyi memlekette kanunları, ha • 
riçte ltalya ile yaptığı temaslar ve 
müzakerelerle taklliye etmitşi. 

Bundan bir müddet evllel Alman 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

Salih Paşa 

tıcı hava wşam 
saat 18 e kadar 
cünnüştür. Saat 
18 de secin bir 
ruzgar çı:kmı~, 
ıehirde ep;ce toz 
l<aldınnış, hara -
ret derecesini bir 
den (25) e i:n- z 
dinniştir. Bu es
nada hava ka
ranruı, gök gÜT
lemeğe başlamıştır. 

t6 

25 

Ce<:e serinlik ve rüzgar devam el· 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Memleketimizdeki 
Altın ve petrollar 

-o-

Muhtelif mütehassıslar ilk 
tetkiklerini bitirdiler 
Memleketimizde muhtelif sahalar 

da ve iktısadi tetkikat yapmakta o • 
lan mütehassıslar çalııtıklan sahalar 
da.ki ilk tetkiklerini bitirmişlerdir. Mü 
tehassıslar mesailerin· n neticeleri hak 
kında görüşmek üzere şehrimizde top 
lanmıı bulunmaktadırlar. Altın ara • 
yan, petrol taharriyatıru yapan grup
lar da tehrimi:ııe gelmişlerdir. 

Dün ak§alll mütehauıalar lktıaat 
Vekili Celal Beyin huzurile toplanarak 

--o- mesaileri hakkında vekil beye iza • 
Koloırdu kumandanlarımızdan Salih hat vermitlerdir. Vekil Bey bu iz_ahat 

Pa§&ya, T e§vilııiye sağbk evinde mu • tan sonra, mütehauıalara bazı d~rek-
--o- vaffakıyetli bir ameliyat yapılmıştır. tifler vennittir. Dün akşam Vekıl B. 

Tarife komisyonunun tram- Salih Paşanın aıhhi vaziyeti iyi ve mütehauıalarla _beraber Trı:-bya, Tok 
.. • • düzgündür. Genç ve kıymetli kuman· katliyan otellermde bera er yeme 

vay ucretler1n1 gelecek haf- danımıza geçmiş olsun, deriz. yemişlerdir. 

. j ile 1926 .~Msinde "!rtedilmi~ olan iti- § Görüşler 
Jafoameyı fesıhet· 5 

~~:..:= bue;. i Suriç-Y oldaşla M. Anlono f 

• • 

• lktısat Vekili Celal Bey sergide , • 

Iktısat Vekili Celal B. sergiyi gezdi 
V ~kil Bey bu vesile ile sanayicilerin 

ıstek ve ihtiyaçlarını da dinledi 
Vekil Beyin sergideki sözleri 

l Altıncı Yerli Mallar aergisi dün 
ktıoat Vekili Celal Bey tarafından zi 

yaret edilmi§, Vekil Bey sanayiciler • 

le temas ederek onların iatek ve dilek 
!erini dinleıni§ ve hükiimetin sanayi • 

(Devamı 7 inci •ahifedc) 

vel 1923 te yapd- :z 
nuş olan rtilafua. = Aka GONDOZ ~ 
me ehkimmıa av- = • d• l 
det edilmcl<te ol- :;:::'€ ly· bir alim, büyük bır ıp o- görmek sevirıcini duyduktan son _ 
duğ,nıu yazmıştık. ::= at 

1 
ve tam bir insan olan Suriç ra topraklarımızdan • kalpleri- § 

• .H.ü,kUmetin ~u tarz- ~ ';oldaş; memleketimizde on yıl mizde ve hatıralanmızda kalmak 3 
~ ~arekc..:a·ı~ ~smırn ·~.....:..,Na- l§j dan artık, dost devletin büyük şartile • aynldı. ~ 
'"' ÇU ;.te Tramvay -·A~.. .. - el r·· . t Ayrılırken de b!ze ve Balkan· = 
rasmda tramvay üa-etlerinin Eıdiııil - e çıBıgmı yapyılı.l • • d .. d.. l b" ::ıı: 

· - ar ır n lara Jaha yeni, daha güze ır ıı::: mesi, yeni hatlar mıası ve 1926 iti- 1 u uzun ,.ı e gor U· = 
ilifnamesi nv.ıciıbince yeni hatlanıı kar • ğü işler pek çoktur, hepsi ayrı işin sevinçli hatırasını bırakma- ı:::s 
trlık c>1an.k tramvay ücretlerine r:;: ayn temizdir, güzeldir, ve övgü- ğa muvaffak oldu. Bu, Sovyet • ~ 
lan zamlardan toplanan panmm "' ::! d " Bulgar tarıı.şmasıdır. 5 
si ioçin cereyan etmekle 0~,.__ müzake- a ye seg~T-y ld T" k s t Biraz ger olmakla beraber 1 
....ı:ta pd<etin rnoktai nazanuuu urar e- İii unç o aş ur • ovye .-
derek itilafa yana§mama$ından ;.teri ;;;;; dostluk ve birlesı, 'kliğinin arıate- Bulgaryamn .. Y,_eni Ru~yayı !a~ı: = b k bir sulh amılı = gelmittir- . • . . • . • • = mellerinden biri idi. O temelle- ması; ve uyu :ıı::; 

Şiıi<_etle y~ bir 1~ akti D_nl<anı a · üstünde nasıl sağlam ve da- olan yeni Ruı<yamn ~a burıa ::::r 
elde edılemeymce, Heyeü Vekile de Si nn • b" ku ld • (Devamı 7 inci sahıfede) !!!! 
1926 senesinde yapı.tan itiJaka şin<e- = yanıklı bır ırıa ru ugunu = 
tın ıaa't~~:::1 il.; i:i:.i7Ee'd":>rı ffiİllllUUUIUlllllUlllllllllUUllUlllllllDntllnmnnnuıuııııııııııııınıııııınııııııııımıııııııııııııııı1ı~ 
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Türk- Japon ticaret mu
kaveleleri imzalandı 

iki memleket ticaret ve iktısat münasebatı 
hakkında Japon sefirinin beyanatı 

' ANKARA, 26.A.A.- Bugün öileden 
ıonra hariciye vekaletinde Hariciye Ve
kili Tevfik Rüttü Bey ile Japc>n büyük 
Elçisi arasında tediye müvazenesi esa· 
aına Türk · Japon ticaret protokollan 
imza edilmittir. 

Japon büyük elçiai imzayi müteakip 
Iaviçreye hareket etmİf ve •ıtasyonda 
hariciye yeki.Jeti erlıin.ı Ye iktisat Yeki• 
Jeti ve Türkofis erkanı tarafından tetyi 
edilmi!tir. 

Sefirin beyanatı 
ANKARA, 26.A.A. - Japon büyük 

Elçiai Vikc>nt Kiatomo uıbakoji Juaam
mi cenapları, bugünkü ekspresle hviç
reye gitmek üzre latanbula hareket et· 
meden evvel bir mublllTirimiıre imza e
dilen Türk • Japon ticaret protolı:ohı ve 
iki memleket arasındaki ticaret ve ikti
sat münasebatı bakkmda qağıdaki be-
7anatta bulunmıqtur: 

Tiırkiye ile Japoııyanm iktUacli ve ti
cari siyasetleri ve bu •abada tatbik et· 
tikleri •iatemler birbirinin tamamili" 
zıddıdır. Türkiye bu buıuata çok mo
derndir. Ve Avrupada elueriyetin ka· 
bul ve tntbik ettiği bir siatem takip et· 
mektedfr. Bu sistem takaa, kontenjan 
Ye döviz tabdidatı eaaalan üzerine müea
seatir. Halbuki Japonya iktiaadi7atmı 
eaki u•ul ve nizam daireainde tevdin el· 
mektedir. Japon ticaretinde takaa, kon• 
tenian veya döviz tahdidi kayıtlan yok
tur. Bu ıiıtem mübayenet:inden dolayi. 
dır ki, müzakereler çok zahmetli olmut 
•ve çok uzun aünnüttür. Zira iki tarafın
da aistemluinden fedakarli.ık yapmaları 
hemen hemen gayrimümkün bulunuyor· 
du. 

Müzakereler bir senedenberi de -
Tam etmekte ve herkes bu betaeti bay 

retle kartılamakta jdi. Fakat her iki 
taraf ta bir itilafa vi.aıl olmak emel
lerinde aebat ve metanet göatermiı 
ve bu huaua İçin mümkün olan her 
feyi yapmıttır. Bu müdedt zarfında 
gerek Tevfik Rüıtü ve Celil Beyefen 
diler ve get"ek Hariciye ve lktuat ve
kaleti erkanı ile müteaddit defalar 
uzun uzun gö:~ıülmüı ve n.ihayfi b"r 
itilafın mübeti;ri olmak üzere l4n -
zim edilen protokol bugÜn Tevfik Riif 
tü Beyefendi ile tarafımdan imza edil 
mittir. Aail itilafı imza için hukiıme
timden emir beklemekteyim. Bu tali· 
mat gelir gelmez ticaret mukavelesi 
derhal imza olunacaktır. 

Mütekabil münasebetleri gayet 
dostane olan her iki memleket araam 
da vuku bulan bu anlaşma Üzer:ne, 
birkaç zaımandaberi atalet halinde ka 
lan ticaret münaaebabmı.z her iki mem 
leketin menfaatleri elbine olarak inici 
şaf ve taazzuv edecektir. Bu inkjtaf. 
ta her ik; taraftan göater"len hüaoü 
niyetin çok büyük tesiri olmuıtur. Ve 
bundan sonra olmakta.da devam ede 
cektir. Ben tahaen bir itilafa vaad o
lunduğundan dolayı çok memnun ve 
bahtiyanm. 

Ben Japonya hesabına birçok fe • 
dakarlıklarda bulundmn. Fakat Tür 
lciyede bilmukabele birçok cemileka· 
rane hareketlerde bulunmuttur. Bun 
dan MMlr& vazifemiz ticari müna.aebet 
!erimizi inkitaf ettinnek oalcakbr. Bu 
hususta Oaakada müeuese Türk • Ja
pon ticaret aaoayonu gibi müeasc&4' .. 
ler~n pek ziyade yardımı dokunacak
tır. Vazifeten lsviçreye gidiyorum. 
Bir aya kadar döneceğimi ümit et • 
ınekteyim. 

Aydın hattı da sahn 
alınacak mı? 

Nafıa Vekilinin İzmirdeki tetkikleri 
t IZMIR, 26 (Milliyet) - Nafia 
vekili Ali Bey vali ve kmnandan 
P~larla belediyeye iadei z:yaret
te bulundular· 

Bunu müteakip Basmahanede
ki izmir • Kasaba hattının müdü
riyet binasına giderek hükfunetçe 
ntın alman hattın tesellümü hak
kında sabık müdür M. Odoan ile 
göriiftüler. 

Öğleden •oma Aydın demir • 
yolları idaresine .giderek nafia bat 
mühendislik dairesinde yeni de
miryollan itlerile itttgal ile Ay • 
dm demiryollarmm deniz ;ıkele
ıi vaziyetini tetkik etmitlerdir. 

Bura mahafilinde Aydın hattı
nın da vekaletçe mübayaaıı etra-

Beynelmilel 
Parlamentolar 
Konferansı 

Dün Dolmabahçede bir 
içtima yapıldı 

E,.,lü!.de lstanbWda toplanacak olan 
beynelm.ilel parliımeo>tol..- konferamı 

hazırl.ıWan iç.in 1 s· 
tanbula naldedil· 
mit oı- beynelmi
lel parlam-tolar 
hirliği Türk gnıpu 
idare heyeti hazno
lııklanna dev;ıın et· 
mel<tedir. Heyet 
dün de Dohnabah
çe .,....yınc1a top
lanımp. Türk gru
pu amumi &ciıtibi 
Diyanb..tcir meıbu
ıu Zeıki Me.d B. 
dün bize bu "-

fmda bazı ,ayialar 
mektedir. 

deveran et-

Nafia vekaletinden elektrik fi
abm teıbit için çalıtan tarife ko
misyonuna gelen bir emir üzerine 
elektrik tiTketi ile belediye ara -
sında koıniıyon tavassutta bulun
maktadır. 

IZMIR, 26 (Milliyet) - Mani· 
aa fehrinin umumi tenvirat ve e
lelctriğinin lzmirden teınini husu
•unda lzmir elektrik tirketile 
müzakerata batlanmıt iae de, e
lektrik tir'1cetinin 29 kuru, gibi 
yüksek bir fiat talebinde bulun 
ması bu müzakeratın timdilik 
devamına imkan bırakmamıtlır. 

Leh amirali Moskovada 
MOSKOVA, 26. A.A. - Leh Kontr 

anıiralı Unrug, erkanı harbiyesi ile bu· 

raya relmiflir. 

Kendiairu Sovyet Rusya bahri ve ber 
ri kuvvetleri re.is muavini M. Panıtser .. 
jcnıki, batta Leh sefiri M. Lukaıievicy 
olmak üzre bütün Leh sefareti erki.nı, 
milli müdafaa ve hariciye komiserlikleri 
mümeuilleri istikbal etmiılerdir. 

Kısırlaştırma kanunu 
ROMA, 26 (A.A.) - Havaı ajanaı 

hıil d i,yor: 

Almanyacla oturan yebmıcıları da 
kımaftnma kanununa ti.bi tutmak ka· 
rarma. lurtı "Le.voro Fascista" gazete
n • fev'kalade ıiddeıtle proteııtoda bu
luunalotadn-. 

W~sbaden'de oturan bir ltalyan bu 
1 

- una ktni>an aitmi-.:•. Bu • r~ gazete, 
Aın-ı- böylece İnsaniyet harioi • 
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HARİCİ HABERLER 
Mıntakavi misak/ar 

Alman harbiye nazırı Von 
Blomberg Estonyada 

TALLINN, 26. A.A.- Harbiye nazırı 
V <>n Blomberg, hela askeri nakliye va
puru ile buraya gelmiştir. 

Alman harbiye nazın, Eatonya harbi
ye naz,n Jeneral Laidoner'i ziyaret et
mit ve mümaileyh te kendiaine idaei zi. 
yaret eylemittir• 

Almanyanın fQrk hudutlu 
BERLIN, 26.A.A.- Hariciye neza

retine, Sovyetlerin Berlin aefiri M. 
Chintchuk tarafından, hareketinden ..,,_ 
ve! Almanyanm tark hudutlannın zama. 
nı altına al111111aaı hakkında yapılan tek
lif, Alman mehafili tarafından pek ali.
ka ile kartılamnam!f(•r. 

Deutche Allemeine Zeitung gzeteıi §Un
lan yazıyor: 

" - Sovyet teklifinin tekline bakdır· 

Sarre meselesi 

Avam kamarasında 
Sorulan .sualler 
Sarre'daki polis kuvveti 

takviye edilecek mi? 
LONDRA, 26 (A.A.) - ltçi me

bu.lardan M. Wedııwood, Sarre m.....ıe 
ai hakkında tekrar müdahalede bulun 
muı ve ( s....., polisinin tarafgir bir 
zihniyete sahip olmaaından dolayı) 
beynelmilel bir poliıin yardımı ile tet 
birler alınıp aJınmıYacaı'i;mı aomıuı • 
tur. Bu auale cevap veren Sir John Si 
mon, icap ettiği takdirde poli& Ye jan 
darına kuvvetlerini arttırmanın ko • 
miayona ait bir mesele olduğunu aöy
lemiftir. M. Wedg-.,ood, Salftda ev· 
velki gün yapılan cinayetten aonra, 
lngiltere hülnimeti için bitaraf bir po 
lia ktn't'eti tetkilinin kabil olup olma 
dığını aormuttur. 

Sir John Simon, bunun da kowı -
yOllA ajt birteY olduğunu aöylemitşir. 

Deniz mes' elesi 
lngiltere son baharda 

İtalya ve 
Japonya ile görüşecek 
LONDRA, 26 (A.A.) - Bir Japon 

menıbamdan tet"effüb eden lngiltere, 
Amerika ve JaponyanıJI 1935 aeneai 
konferanaında aiyaıi mahi7ette meae 
elleri karııtırmamayı takarrür ettir • 
mit olduklarına dair olan haber, Loıı 
dra aiyasi mahafilinde birçok •iyaai 
tefsirlere yol açmıttır. HükUnıet ile 
sıkı temasta bulumnakta olan maha -
filde hiç ıüpheaiz konferanstan aiya• 
ai meseleler çıkanldığı takd"rde mü • 
zakerelerin muya.ffalayetle neticelen 
mesi ihtimalinm fevkalade arta,ağı 
mütaleası serdedilmekte ve fakat bu 
nokta hakkında reamen hiç bir itıli.f 
yapılmıt olduğu teıınin olunmamakla 
dır. 

Birkaç gün evvel Sir John Simon 
un Avam Kamarasında söyled"ği bu· 
rada konferans ruznameaine dahil me 
selelerin siyasi cephelerine temaa edil 
memesi taraftarlığı vardır. 

Fakat bazı meaeleelrin ve meıeli. 
devletlerin Çindeki vaziyetleri, S"nga 
pour üuübahrisi meselelerine tema • 
sın önüne geçmenin müıkül olduiu 
aöylenmetkedir. 

LONDRA, 26 (A.A.) - M. Stan
ley Baldwin, lnıriltere ile (talya ara
amda deniz konferanaı gÖrüflllıelerin.in 
Londnoda eylülde ve Japonya ile de 
tetrinievvelde yapılacağını AYam ka
marumda beyan etmittir. 

M. Roosvelt Havai'de 
HAVAi, 26 (A.A.) - Reiaicwn. 

bur M. Rooaevelt bu sabah saat 9,20 
ele burada karaya ço1.n,,1rr. 

M. Roose··elt Havaiye -gelen ilk A· 

ıa Sovyetlerle Fransarun mütekabil za
man teklifinin samimiyetine inanmak 
kabil değilclir. Binaenaleyh, bunun Al
manya için bir tehlike o!arak görmek la
zımdır. 

lskandina11ya hükumetleri 
11e Reaya 

PARIS, 26.A.A. - Tas ajansı, M. 
LltvinoEun hka.ndinırvya memleketlerini 
fark misakına ittirake davete karar ver
mit olduğu baberiıü tekzip etmektedir. 
M. Litvinof, kiınıeye böyle bir t!eklifte 
bulunmadığı gibi böyle bir teklifi hiç 
kimoe ile görüımüı değildir. Hatta mü
maileyh mıntakavi ıan< misakını h
kandinavya memleketlerinin de kabul et• 
rneıiru dütünmenıiıtir. 

Fransada vaziyet 

M. Dumergue'in 
Vaziyeti sağlam 

Cumhuriyetçi federasyonu 
da itimadını bildirdi 
PARlS, 26 (A.A.) - Cumhuriyet 

çi federaayon grupu toplanmıı, M. 
Doumergue'e itimadrnı tekrar teyit 

etmiştir. Radikal - Soayaliat grupu da 
M. Chautemps'a emniyetini tekrar be 
yan etmitıir. 

PARIS, 26 (A.A.) - Staviski ko
ın;ayonu 9 temmuzda, M. Chautompa 
n11n haysiyet Ye namuouna 1mr,, 1--

hangi ıüpheyi bertaraf ed- bir ka • 

rar vermit olduğunu hatırlatan ve bu 
kararın aleyhinde yeni biç b"r taba -

det vaki olmardığını bildiren yeni bir 

karar ittihaz etmiıtir. 

Pire limanında 
3 komünist ruıyaya gider

ken tevkif edildi 
ATINA, 26 (Milliytıl:) 28, 

30 ve 33 yaflannda üç lı:omiinlst Rua
yaya gitmek üzere Pireden Sovyet va
puruna ı.;....,.1er1ııen buouai esnniyet me
murları Urahnd..n teW<iıf edildiler. 

MMuR.ır sahte paaaporda Sov}"el 
üniversitelerinde proparranda ıt.hail et· 
ms ürere Yunan komüni.t fwtuıaı t.,.. 
rıılmdan, Ruıyaya göndeıüıadote idi • 
ler. 

ıM...t.uRar ir.deleftnde lstanbula ka
dar bir seyahat yapacalıılarmı aöyle -
mqılel'di, lıalcin vapurda Ruoyaya ka
dar ikinci mevki kahinelen tutmutlar
dı. 

Amerikada sıcaklar 
BAY - CITY • TEXAS, 26 (A.A.) 

- Dün tiddetli bir fırtma olmuttın-. 
11 kiti boğulmuıtur. Zanr, milyonlar
ca dolara yiilueılmiftir. Rüzgar , za -
man zaa:ı:ıan ...ıte 80 mil aiinıtle esrni!
tir. 

Sıcak dalgası, bütün Ameoribda şim 
diye kadar 1079 ölüme sebep olmuş • 
ıwr. 

Coty öldü 
VERSAILLES, 26 (A.A.) - Ami 

de Peuple gazetesıiui kuran M. Fran
çoia Coty, 61 yaıaıdıa olduğu bakle 
ölmüfliir. 

Coty ayni ,..._.ıa bütün bu ,_ 
daki itiryatm , podr ' m da aabibi bu
tunuyonlu. 

Altınları çalan kim? 
KAHiRE, 26 (AA.) - 25 kilo • 

gnm altın çalmıı olan E"'-li tamam 
tirııllarda bulunmuftur. Hu-ıız.:n uade
ıııine göre diğer bir takım kmıa .. er de 

... DA&.i 
M. Gücü bisikletçileri Rizede 

RiZE, 25 ( A.A.) - Muhalızgü cü bisikletçileri Mapaııri 11e Gii11Jc 
tlu nahiyeleri sınıl'lanntla nahiye mütlürleri 11e halk tarafından hat' 
retle karşılanmış ile uğurlanmışlardır. 

Bisikletçiler saat 13 te ye1il Rizeye gelmişlerdir. Bisikletçiler Taı 
derede mektupçu, Halk fırkan ile Halke11i reisleri, belediye • 11e sıı 
reisleri 11e Halke11i biaikletçileri ta rafından çok samimi bir ınırettc 
,Janmışlartlır. Burada tefekkül etlen iatikbal alayı ile çok munta:r;atrl 
kilde şehre girmiflertlir. Güçlüler yol boyunca gençlikten gördiilıl 
samimi spor tezahürlerinden çok d uygulanmıpartlır. Yürüyüş KaraJ 
nizin yeşil yamaçlannda çok güzel 11e nefeli geçmi,ıir. 

Almanganın Viyana sefiri azlolund 
asiler tevkif edilecek mi? 

BERLIN, 26.A.A. - Alman istihbarat bürosu resmen tebliğ 
yor: A11caturyadan gelen resmi ha berlertlen anlQfıltlığına göre 
vusturya hükumet azasile A11uatur ya asileri arasında bunlann Al 
hududuna kadar sevkedilmelerine dair bir itilaf akdolunmuştur. Bu · 
lalın Almanya için hiçbir /ııymeti yoktur. Ve Alman hükiimetini hiç 
taahhüt CZ:hna sokamaz. Binaenaleyh Alman hükiimeti asiler Al 
hududunu geçtikleri takdirde bunların ılerhal tevkifi için emir ve 
tir. Avusturya hükiimet azasının 11e a5ilerin tla11eti üzerine iki taraf 
rasıntla aktlolunan itilafı hükiimeti ne lıaber vermeden tatbika 
olduğunu bildirmif olan Almanyan ın Viyana sefiri M. Rilh az(ol 
mu' ı;e Berline davet etlilmift'.r. Ba 111ekil fil. Hitler Avusturyadaki el 
hadiseler karftsıntla Beyreuth'ta 11erilmekte olan konserleri y 
bırakarak Berline dönmüftür. Hariciye nazın Von Neurath de A 
turya lıükiimetine bCr telgraf göntl ererelı ba,vekil M. Dollluas'un il 
tından Jolayi Alman hükiimetinin taz.İyelerini bildirmiştir. 

Türk - lngiliz ticareti ve Avam 
kamarasında bir sual 

LONDRA, 26.A.A.- Avam kamarasında, Türkiye gümrük atıl 
polarında lngiliz mallarının birikmekte olduğu meselesini ileri ıii 
rek bunların çıkanlması için Türk hükumeti nezdinde te,ebbüsatta 
lunıılmcsının mu11alık olup o:matlı ğı ve akai takclirtle Türk mali 
lngiltereye ithalini tahdit için muk abelei bilmisil tetlbCrleri alı~ 
dair bir mebus tarafından sorulan suale ceL•aben ticaret ofisi rein 
Colville meseleyi bildiğini 11e yakın da başlı)acak olan Türk - ini 
ticaret müzakerelrinde bunun görü şiilecf'ğini söylem ·,tir· 

• 
ltalgada eski bir nazırın levkifı 

ROMA, 26 (A.A.) - Eski Dahiliye müsteşaı<t M. Arpinati tell 
edilmiştir. 

Cenupta 43 kaçakçı gaka/andı 
ANKARA, 26 ( A.A.) - Tem muzun dördüncü 1ıaltası içinde ı 

zi müaatlemeli olmak üzere 33 kaç akçı uakaaı olmuftur. Bu 11akal 
biri ölü 43 kaçakçı, 1134 kilo güm rük kaçağı, 42 kaçakçı hayvanı, 
koyun ve keçi, üç tüfek, 14 lişenk, 76 gümiif mecidiye, 5 dinamitli 
•ül, bir çakmak ile 15 lira yakalan mı1tır. 

Maarif vekili ve mektuplar 
AN KARA, 26 ( A.A.) - Maar il Vekili Abidin Bey tarafından I 

tlerilmiftir: Maaril hizmetlerinde na/Ul, becayif, tayin mektupları 
maktayun. Bu hcausi mektuplar hiç bir muameleye konulmıyac 
Herhangi biı· dilekleri olanlann yalnız resmi 1ekiltle müracaatları l 
zımdır. 

Amerikada 1012 kişi sıcaktan öld 
SAN FRANSISKO, 26 (A.A.) - Amerikatla sıcaklara kurbalı 

lanlann m.'ktan 1012 ye baliğ ol muştur. Mısır rekoltesi, 1901 ıe 
aimlenberi en zayıf olan rekoltedir. Yalnız başına Missori mıntak 
da 89 milyon buçel rekohe noksanı vardır. Atlas okyanusunda sağ 

ar olduğu haber verilmektedir. · 

Maliye mütehassısı geliyor 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Maliye mütehanuı M. Allan tel 

seyahatine başlamak üzere latanbu la hareket etli. 

Telefon şirkerinde tetkikatı 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Te • 

lef.on pıi<etinde yapılacak tetkikata Ma· 
liye veki.letindmı Cemal Bey memur 
edilmiftir. Heyet ağuııtoı batında ite 
bqlıyacaktır. ----

Belçikanın havadan 
müdafaası 

BROKSEL, 26 (A.A.) - Heva bü
c:umlanna k•ıı müclaf.a manewalan
nm S eyNI ili. 7 eylülde yapılnası ta-
karrür etmiftir. . 

Yunaniıtanda ormarı 

yangını 

AT-INA, 26 (MiUiyet) - !(.,pi 
larile mqlıur olan Lotralci tehri<ıİ1' 
tündeki onnan yanmaktachr. 

Yangın biri.aç yü-z metre kadar 
ralU tehrine yaldaflıığından şehir 
mmnlan da yanmak tehlikesine 
dıa-. Buradan alelacele tı»umbalar 
fwiye gönderilmiştir. 

Bir kadın cesedi 

Zeki Mesut Bey ta ,u beyanatıta bu· 
luıımuftu.r. 

- 30 uncu beynelmilel pwli.men
tolar konfenmaı 24 eylülden 29 eylüle 
kadar Yddız sarayında toplanacaktır. 
Konfenmsm rumamcıı:İnde baJlıca şu 
meseleı.er vardır: 

bu itte methaldardır. 
Bu """'""'°"'•• on dotoırz komun 

ile &riikselde yapılacaktır. 

rl---------------------------~--~---) E NEBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ 
merika reisicumlnırudur. - çtlcbğı neticesine varıyo.-. 

LONDRA, 26 (A.A.) - L 
ş1mailincleki <hı mahallelerden 
Watford'da bir aparıtımanda elbi 
örtüler, ve yorganlar altında ı:izli 
kadm cesedi bulunmııftur. 

Ceset, taaffün etmittir. Cinaf, 
12 gün kadar evvel yaıpıldığı tahO' 
diliyor • 1 - C"ıhanm wtısadi Ye siyasi vazi

~i ie geçen Maılrit konferanımdan· 
beri cereyan etmiş loan mühim hadi • 
aelerin umumi münakaf&Sı. 

2 - Emniyet ve sili.tısızlanma ..,_ 
selesi. 

3 - içtimai nıe ı'll•der• iş saatleri
nin tanzimi ile gençlerin iş•izliği ve 
buna ait çarelerin müzakeresi. 

4 - Temsili ...,jjmin tekiımülüne 
ait teknjk meselelerin müzakeresi. 

Konferanaa parlamentolar biTliğine 

dahil olan 37 memleket ile her"'2 dahil 
obnayıp ta parli.mentoau bütün diğer 
bazı memleketler de davet edilmiftir. 

Muhtelif memleketlerden konferan -
sa iştirak edeceklerine dair muvafıı.kat 
cevabı ve murabhaa listeleri alıııımıt • 
tır. 1 N.n grupu da bu sene ilk defa o
Iar..k lstanbul konfer-ına iıtinıık e
decektir. 

Tün< gnıpu id'°" heyeti konferanı 
hazırt.klarile metıul almak üzere -
te.O • pet"Şembe rünleri top\amnakta • 
dır. 

E<ınoebi ımırahJıasılarla gelecek aile
\erini izaz ve ikram etmclc ve tehri 
gezd'..nıek ;;......., blr hannnlar komitesi 
te!lrili için Tiirk Kadın Birliği ile te
masta bufunvyoruz. 

Muı ıdııhadara li.nm gelen lı:ohaylık
ları ıöatem><:k üzere her türlü tedbir-

Hıristiyan ile Yahudi
nin teşkil ettiği izdivaç 

En yükaek ve aon bir merci olan 
Reich mahlr.emeai, ırk ve menfe itiba .. 
rile bir hıri~.tiyan ile b:r yahudit1in 
teşkil 4!tmif olduk/an izdivacın mute· 
ber sayılıp sayılmadığı muelui hak
kında bir ka:de teşkil edecek olan 
hükmünü kanunu medeninin 13-33 ün 
cü maddeıine tevfikan şu suretle ilan 
etmiftir: "/zdirxıcın akti sırasın~~ 
bir taraf diğer tarafın ırlıan yahudılı· 

ı... ahnmıflır. 
Parlamentolar grupuna dahil olan 

devletler Amerika, Arjantin, Belçika, 
Kanada, Franaa, lngiltere, Japonya, 
Mr11r, l.ıpanya, Iran, Lehi""- Yugos
lavya, Romanya, Yunanistan, Bulga -
..Utan, ve cai:r devletlerdir. 

Dab>l olrmıyan)ar da Arım.vutluk, 
Sı-ezilya ve Cenubi Amerikada bulunan 
bazı bü.kümetler, Mekı.ika, Sovyet Rus
ya ve sairedir. 

halyan grupımun bu sene konf.e -
rama ittink edeceğine dair cevap <.rel
..n, ve murahhasların dimleri bildiril
miftir. 

lspmıya ve laveç mur..dıhaolan ara
•md11 bu aene birer de "-im bt.Lme -
cCrtır. 

ğc menaup olduğuna ııukul kuıbetmiı 
bulunuyor idue bunların i.diııacı mu
te}>er •ayclnuu.,. (Pester Llyod) 

Amerikada gayri ah
laki film-

lere karşı mücadele 
Amerika Reisicümf .. ·..ını Mr. Roose

veltin zevcesi gayriahltiki ve antiaoayal 
filmler İmaline karıı Birleıik Amerika 
deuletlerinde daima vüa' at keabeden 
mücadeleyo: yardımını ııadetmiftir. Bu 
ayın onunda radyoda ~öylediği bir kon 
feransta Mme. Roo .. evelt bir çok film· 
lerin mübalağalı reoli:r.minden ııe Gan 
&'ester• denilen haydutların seııimli 

ııe cesur fQhıslar olarak telaklıi•i su· 

temindo:n filıtiyet ederek d~itf'r iri: 
"Bu metot fÜldetle reddedilmek 

lazımdır, çünkü bu metod gençleri 
haydutluğa ue haydutlara hayran ol· 
mağa ııe hinnetice onları taklit etm4!• 
ie tqııik ediyor,,. Mme. Rooseııelt kon 
feranırının aonunda "Büyük film amil· 
(erinin artrlı 11ayri ahlaki ııe antiaoayal 
filmlerin tehlikelerini takdir etmiı ol
ıiuklannı ııe kendi t~bbüalerile •an
.ör tertibatı almaları mulıarrer bu • 
lunduğunu tcbıir etntİflİr. (Reichport) 

Amerikanın müskirat 
ithalatı 

Bu sene haziran ayında Ameri· 
kaya ithal edUen likör 1,94(),663 lit
reye ıJe f'D"IP 1,561,380 litreye baliğ 
olnıuıtur. Bu miktarlar, mayu ayı zar 
fında ithal edil..,lerden bir hayli az
dır. Çünkü, mayu ayında takriben 4 
ınilyon litre likör ııe 2,5 milyon litre 
tarap ithal olunmuıtu. Bu •enenin ilk 
nltı ayı zarlında tah•il olanan müski
rat ıJergisi mecmuu takriben 24 mil
yon dolara baliğ olmUftızr. 

(Reichapo.t) 

Birleşik Amerika hüku
metleri bütçesi açıktır 

Vafington'dan bildiriliyor: Roo
oelt idaresi birinci aenn maliyesinde 
dört milyar dolar ~lı 11ermiftir. Di
ğer taraftan Amerika düyunu umu -
miyeıının mecmuu 27,053,141,414 
dolara balii obmqtur. Hükumet 3, 
115,554,049 dolar tJ«ridata mukabil 
7,105,050,084 dolar ltarletmİf ile bu 
suretle 3,989,496,045 dolar sarfetmİf 
ııe bu ntretle 3,989,496,045 dolarlJt 
oçı.k lıa•rl olnuıftur. Hüku.n.t to:ahhü 

datını ifa için 4,514,463,854 dolar İs· 
tikraıula b"lunmak mecburiyetinde 
kabmffır. Hükumetin nakit meııcudu 
2,581,922,240 dolardır. Bu milıdar se 
nei maliye bidayetin" ncuaran l mil· 
yar 719 milyon 717 bin 19 dolar da
ha fazladır. 4,004,135,550 dolar mil· 
li kalkınma yardım programı tatbi -
katına ııe 3,100,914,534 dolar hüku· 
metin her zamanki faaliyetine sar/e .. 
dilmiftir. Hükumetin alelade tna8ral
lan geçen seneye nazaran 765 milyon 
9 bin 924 dolar eksilmiştir. 

( Japan AdıJ.,rtiaer) 

Yunanistanda kirala
nan vapurlar 

Piredeki Socıyet bürosunun ıJerdiği 
malumata göre Pire ııe Londradan SoıJ 
yet Ruayaya nakliyat yapmak için 207 
Yu..- cemiai lıiralamnqhr. Bunlann 
hacmi i•tiabileri 956,841 ton, na11lun
ları da 516,257 liradır. (Ta Neotera) 

ltalyada gençliğin as
keri talim ve terbiyesi 

ltalyada 18 yafından itibaren bü· 
tün &'ellÇler için mecburi olan askeri 
tcdiıtt ııe t•rbiye fimdi teıısi edilnıif
tfr, Gsnçlerin 21 yaflarında hizmeti 
~J'• d-etlcrinJen ewel tabi ,, 

Bu ceset, ilri çocuk anası olan 
40 yaşlannda Covdl isminde bir 
na aittir. 

olmak mecburiyetinde 
senelik latan ııe terbiye kursl 
adedi ikiden üçe iblağ edilmiştirj 
üç kursu mu<l<lllalııyetk ikmal e 
ler hakiki hizmeti. aakeriyeye gi 
terinde derhal onbaşı rütbesini al 
tardır. ( Reich• 

Çekoslovakyada bıJ 
day inhisarı 

Prag'dan bildiriliyor: Nazırlar. 
lİ•i buğday ue un sat14ının ye~' 
tanzimini i.ı:ihdal eden tetbirl•rf 
ııip etmiştir. Kaııanin nM!cnııı<r!. 
bir buğday ıirlıeti kuru(m<Uı ıJ• , 
day itinin taıu:imi halılıında hiilıiJ 
tin kabul ettiği kararname int;ıar 
mİ§tİr. Dahilde çiftçiden buida~ 
t<n almalı ııe hariçten un ıJe ,...,. J. 
etmek hakkı münhanran bu f 
ıJerilmiıtir. (N-e F,-.ie p 



) 

.. 

r SEHİR 

C. Halk Fırka., s umumi kcit•bi R~cep B. 8J10rcularla bir araJa , , 

Porcularımız dün akşam 
~usyaya hareket ettiler 

ecer. Bey gençlerimizle hasbühal 
-. ~ ... ev~ tı, nıuvaffakiyetler diledi 
!arı ::: ....... :ı::a 0t,vY<:~ 'l><M'cu • birer murahhas ile pek çok ,sporcu ar-
Yaseij ~fllln Cevdet ıcıiiri< talmn- kada t lan tarafmdan uğuıılanmıtlardır. 
le Od da ol.....ı,; So Beyin ri- Recep Bey, vapurun giiven:esinde 
ayrıı.,,,~Ya nıüı.ıvec..:L_vyet v";puru i- bütün sporcuları bir araya tıoplanuş ve 

!'il>'dJl', •u-. tehrimizden kendilerHe aımimi lııir surette hasbihal 
SPoı-aıt ederek dost bir memlekte ıriden Tiiri< 

., 1aııurn; ..:::;2 'V""urda Halk F..tra •ı><wcularmm orada kendi memleketle-
~"' '9İfi ıReoep Beyı hriı:a J • rini haidrile teml'İl ~ ne kadar ça -
~ ~Yet! reiıi do!tto. e s- lqmalan lizım. ıre}diğiıni izah der'* ltu 
~e ldüı.ii ti.; ı;y., Be Cemal Bey noktada tam bir enmiyet bet.lediğini söy 
~ c..ı.,~ lcatib'Y""' F~ned.aJı- l...Uş ve hepsine ayn ayn muvaffala -
~ ::.~:'Y Ku~ ~af- yeder temenni etmittir. 
~üpt...f :---...11por ~la§, VaP\U' ceat 8 de limanam:zdan fırtı. 

llaııınıa ,ı.. he~ . 'ye ..ı. bir hava He ayrılmıfbr. •=- Y icl•duiınlaı (A.A.) 

, Dü,, Rwyaya giJ 
~ en •JJOreul11rrmız b;r arada •• 

Gaf 911 .. k A Moıkova büyuk elçımiz 
- lınn p ı ö Modc büyük dçili" ta · .... _l'1p faküJ . ro es rQ clilmi ol ova ubıK R b~"- ~ ~ ...... ı..,,, 1 teaı dahil' .. ' an oma uy- "'~ 

fea;;r F e Yapılan IJ'e kürsüsü için V .. ıf Bey dün sabah Ankaradan feh· 
><e tel l'ank iki h ~"thur Alınan pro rimize eelmiıt ve alqann lzmire git -

ecel.tir, a t., IOllra tehrimi. nıiftir. ' 

0 . Fen fakUltas· d Bükreş sefirimiz Ati-
" 1>ıve...; ın 8 · • 

en fakü1t t-; ~ktörü c . naya gıttı 
leıın; g.,zrı:• }i.boratu enul Bey dün Bülcreş ediı iuıiz Hamdallalı Supbi 
olan HıtiYaçfhr. E:natiti:'İ .ve enstitü- Bey diin sabah Aımraya hareket etmi~-

R 
111'1 tetkik .,d;"n. ~okaım tir. Hamdullah Suphi Beyin Atinactan 

ıdvan Nat• Bhniıtır. bW vazife He Panıe gideceği habeo- ve-
ılL P.f-.,;f .. iZ ey rilmektedir. 
"""Y ı.;.. tnu.ı 
llliıtir, ııy ~ırıZ:i llıd".'a~ Nafiz Ali Rana Bey 

e ~e gel. Ciimrükler ve lnhösarlar Yel.ili Alô 
-- Rana Bey dün de inhisa.-lar umum İbrahim T . müdürlüğünde meıırul olnıuı ve inhi-

l' 
.,. raı., alı Be• ıadarla birt"ftirilen barut inmoan kacl-

ati 8., a .~l>ılltrıj .. • J F06İle ionlıiaarlar memurlarına ait teka-
"'1ittir fb dun E:dirrıe':İufettiıi lbrahim üt kanun liı.yihaunı tetküı: etmiştir. 
dan · rahinı 't 1• en tehriıni2 ı y • M • 
..... 1_ı:ı:u2ıarip b al 1 Bey .._..tiznıe ge enı ersın 
._ '"il t d U Utıd ' a • 
a.,Ya gid e akvi için P~gundan kaplı. Mel'linde çrkan gündelilc: "Yeni 

e<:e tir. ar giinü Bur • Mersin,, refi.lcimiz alımcı yaşmı bitir-
V ere- ----- mİ§ ve yedi Y1l§nıa girmiştir. Muhitône ... ille d daima fftydalı olmağa çalııbğnu gördü-
Yetinin .. ca ele C( na· - iümüz ...-.ı...mnza uzun ömÜt"ler ve • apu yeni muvaffrkıyel!ler dileriz. 

dia::..::: ~~cadele: ~ez~ntiıi 1 1 Pıır ae~· .•Çın tert' ""'•Yetınin Eyu"p • ___ H __ l_)_R __ .'.S .. '_A. ___ _ 
· ~ ~•nt · P ebn..i 

l'ıyeniıı 'il 111 dün •kaa- t. olduğu va (it Bankasından alınan cetveldlr) 
tır v n....._ 1 • ...., Şırk t' H d • apur k" .. ra ı vapu,.-t e ı ay. 

e kaıı.nı, 0 1>1'\iden ak 1 e Y&.pılnu 
~a 'Ve C.d'de~•küdar, ~~ ~e.t 18,4~ 
lunanında bir oı~•na u. r•koy, Mo • 
~ ~,30 da Büy~U.ddet k:ıd-;;:•t, Çam 
:• ••kelelere u • aday., Uira tan IOn-

lıe Köpl"Üye ._!:tY""ak ıa'b'hve ay S et ed,lıniıı· a •aat 
iitiüceye v •r. 
>..ı apur gezinr . 

liılie.ı.:'dar nahiyeaile Kü "k ıaı 
l>ıır ':" ~",heleri nıüıte~ku P•:ı:."" hi 
"-' gezıntıaı tert' • ~ en bir 'V 

Ruat ıp ebn' 1 d' a 
ııı·n oa cunıe. gün .. ş· !ter ır. 24 
<liı 68 nunıar 1 u •~keti He.Yri• 

ec k . a ı vapurd S .. I' ,e • 
ede., e lır, Sütlücedeki e • ':'t .iceye gi 
t,pı.~avetJiJer gireb'I PlaJlara l!r>:u 

_,, da iatifad ed'·ıeceklerdir. Me.h Be - ' ecel.tir. 
'· ~ :rkozda sineına • 

~İiıı 02 fukaraya Y&.rdını 
". h ... Y'*~ııklara rağmen ceın;Jeti, 
ıı,..;1.....,_ 9ene birçolt aiJ 1 . çelıt,maı<. c·-. e erı •evt.ndft.., 

~ti~ '*leınbe .. .. 
ıı., e)..ı~TY,... sesli ı.; guı_ıu de, tedarik d., -.r'k.;,,ı; - ! llQ<ı!na hla&chı.,;;i 
' ~ f'lh 'k &e raı:men Be:v'coz •--- ......_ - >r asrn<lan c.,,... ftun· 
\;, """"'llati.ne h-"- · Yan alıınJ. fuka. · ama fılm rö_._, Sin -~ ... , 
ı..._ ...... ley~--· .. 
ı.;;• ıriden,· ---~..,.• "''n hu.şica 
d ı.,,.bb ,,'Yen Be· ''"~Un fak;T h~~ 
... Ulllon r~I< mı~- -'-- l • ~-........ ~uş. 31f· 

26 Temmuz 934 
AKŞAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR ı TAHViLAT 
J a tikrazı d ahili 94,50 Rıhbm 17,75 
1933 Erıani 95 Mümeaail lru-
On\türlı. 28,60 ponauz 48,75 

,. 11 27,80 .. il 47,70 
•• ili 27,80 ,. 111 50 

ESHAM 
lı Baaltaaı Nama 9 Reji Kupon-
• n Hamilin• 9 auz 2,50 

T elefoı:ı 10.SO , • ., Müeııiı 98 
Terlıı:oa 19 İürkiye CümhU

riyet Bankaıı 53 Çimento 11,40 

35 
lttib;ı.t dey. 14,00 
Şark dey. O 90 

~nadolu Hiaıe 27,60 u..ı,.a ı:Ss 
1' ra :l\vlilıy 

Şır. Hayriye 15,25 Şark m .acu 3,.20 

ÇEK FiYATLAR/ 
Londra 634,50 l Pra• 19 P . .. .13,14 

Ar u 12 06 Belrrat 3.ıfi 7 
M~li.no 9 ,26:67 n1adrit ' 

7
'
80 

Nü k S,Bl 
yor 79,SO Be..rJin 207,10 

~~ne•r• 2,43,85 ı V ar4ova 4,20.SO 
Bh~~ 1 83,36 Budape,te 3.98.25 

ru •e 3,40 M..,ako•a 1 
Arnaterdanı 1 17,54 a ··k 0,91 ,25 
S ( ' u re4 79,33..50 

o ya 66,21.30 Viyana 4,27,82 

N U K ll T (Satıı) 
Kurut 

20 . Fraa.•ıa 
1 Do1ar 
t Şile A ... 

21 Kur. Cek.. 
20 Le•a 
1 l•terli11 

20 Liret 
20 F . Belc;ilııa 
20 Drahmi 

1 Florin 

160 
117 
22 

106 
23 

633 
214 
115 
21 
aı 

20 J. lı•İçra 
1 J'eı:eta 
1 Maık 
t z,.J • ıli 

20 l ry 
:."O Diııar 
1 Ç rrııeıviç 

A:t~n 
J Me"idiye 

Hanknot 

808 
18 
49 

20,50 
19 
&3 

-.-
925 

35 1-2 
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HABER ERİ ~~n~ıfi;.,l 
1 Dollfuss'ün ölümü 

EKONOMi 

Adana 
Pamukları 

Bu sene çok bereketli 
mahsul alınacak 

Son gelen.malümata göre bu sene 
Adana mmtakaamdan fevkalade bir 
pamuk mahsulü elde edilecektir. Ye
ni pamuklar mensucat fabrikalarmm 
kurulduğu bir senede mahsulün faz • 
la oluıu tabiatin aanayiimize b '.r yar
dımı teklinde telakki edilmektedir. Ge 
çen aeneler hiç bir zaman 80 • 90 bin 
balyeyi geçmeyen ve son ııene anc•k 
67 bin balya olan pamuk mah.au.lünün 
bu ııene 150 bin balye olace.ğı muhak
kak görülmektedir. 

Porselen fabrikası 
Aldığımı zmaliimata göre Kütah

ya.da bir poraclen t.brika.ı lı:unrfma. 
aı takarrür etmiıtir. Bu fabrika it Ban 
kaaı tarafından yapllacaktır. Kütah • 
ya bizde çiniciliğin vatan1 olmaaı ve 
porselen aanayüne yarayacak topra • 
ğm bu mmtakada bulunman itibarile 
bu fabrikanın burada yapılması mu • 
YJlfık görülm\qtür. 

iplik fabrikası 
Şimdiye kadar mensucat aanayii -

;mizde kullanılan kamkarnb ôplikler 
tamamen hariçten gelmekte idi. AJ • 
dığonız maliimata göre yakında §eh· 
rinıizde b ir kaınkarn iplik fahrika11 
kurulacaktır. Fabrikaımı mıihtaç ol -
duğu y&pağ1 tamamen dahilde ve hü 
kUnıetin getirdiği koyunlardan temin 
olunacaktır. 

BELEDiYEDE 

Tetkikatın 
Birinci safhası 

Toptan fiatlar normal 
görüldü 

1htikarla mücadele komisyonu me 
saiainin b "rinci safhasını bitirm.i~tira 
Toptan fie.tlar üzerindeki tetkikat ik 
mal olunmuttur. Önümüzdeki hafta, 
pel'akende fiatlar tetkik edilecektir. 
Toptan fiatlar üzerinde anormal b ir 
vaz :yet görülmemiştir. Komisyon on 
gün son tetkikat neticesini bir rapor
la lktısat ve Dahiliye Veka letlerine 
bildirecektir. 

Taksitle od-un 
' Belediye kO:,peratifi Ağustos ba~ın 

da memurlara taksitel odun ve kömür 
tevzi ebneğe ba1hyacaktır. 

Noksan ekmekler 
Ali Bey köyündeki fmnle.nn nok

.. n ekmek yaparak Şi§ li, Eyüp yolile 
ıehre aoktuklan ve ucuz fiatla halka. 
aattıklan anlatılmıttır. Bu fınncılar 
hakkında kanuni takibat yapılacak • 
tır. 

Damgasız menba suları 
Bazı memba sularmm kaplan dam 

ıraaız olduğu görülmiqtür. Bu suretle 
hem belediye reami ziyaa uğramakta, 
hen de halk gayri sıhhi ıu içilmekte
dir. Bu gibi au aatanlar hakkında ta
kibat yapıle.caktır. 

Eski ölçüden ayrılmıyan 
diire!er 

Belediyeye gelen bir taın'mde ha
la bazı dairelerin edri us-ul ölçü alet
leri kullandıkları bildirilmekte ve her 
tüdü muamelede aşari ölçü mtı.ani 
cari olduğu hatırlatılmaktadır. 

Kurbagalıya tramvay 
Ke.dıköy tramvaylarının Kuri>ağa

hdere ve Haaanpata mahallesine ka -
dar temdidi hakkında bu crvar halkı 
tarafından yapılan müracaat beled:ye 
ce muvafık görülmüı, 4 bin İınzah 
me.zbata Üsküdar tramvay ıirketi mec 
liai idaresine bava]e olunm.u§lur. lm • 
kan olursa, bu cıvara da bir kol uza
tılacaktır. 

Açık IAgımlar 
Son zamanlarda şehrimizde 12 ti

fo vakası olmuş, vaka çıkan evlerde 
Sıhhiye müdürlüğü tarafından icap e
den tetbirler alınmı§tır. Yeni vaka yok 
tur. Bu vakalar, Kurtulut, Betikta§, 
Maçka, Şitli taraflanndadır. Yapılan 
tetkikatta tifonun bu civarda üstü a
çık bulunan lağımların pisliğinden 

çıktığı analıılmııtır. 

Sıhhiye Veki.letinin, üstü açık Ja • 
ğnnlarm kapatılması için bel~diyeye 
g~ği tezkere dün akşama kadar 
adı:ı:wwwniflir. Fllkat belediye bu it içm u
mumi kanalizaayon tahsiaatmdan bir 
mikdar para ayınnıııtr. Mevzuu ba • 
his mmtakalardaki açık lağımlar da 
muvakkat kanaliazsyon yapılacaktır. 

Bir re.5İm sergisi 
Balıkesir Necatibey muallim mek

tebi resim muall mi Sırrı Bey kendi 
eserlerinden mürekkep olan resim aer 
gisini Halkevi güzel sanatta.. ıubeein
de dün açmıfbr. Küşat re&ıninde bir
çok resim muhibbi zevat bulunmut 
ve reuamı tebrik ebnitlerd·r. Sırrı B. 
bu sergiainde 46 parça eser teş.hir et· 
mektedir. Bunlardan bir kı5Jlll yeni 
tarzda yapılmış olan resimlerden ın.Ü 
rekkeptir. Sergi Alayköşkünde her 
gün umuma açık bulundurulacaktır. 
Arzu edenler ııeri>eatçe gezebilirler. 

Dün büyük bir kafile şe
hitlikleri ziyarete gitti 

Gelibolu yarımadasına çıkılacak, ziya
retçilere harp sahasında izahat verilecek 

Her ııene Çanakkalede Büyük harp 
eanaaında §ehit dÜ§eD kahraman •s
kerleri ziyaret için Çanakkale harp 
aahasına giden ziyaretçiler dün de Gül 
cemal vapurile hareket ett'ler. 

Cülcemal dün ziyaretçileri almak 
üzere Gala.ta nhtmıma ye.naımııtı. 

Bu ııene ziayretçi e.dedi o kadar fazla 
idi ki dün kamara almak için müre.
caat edenlere yer olmadığı cevabı ve· 
11'1iyordu. Saat 18 de nhtondan hare
ket eden Cülcemal, Dolmabahçe önün 
de bir tur yaptıktan ve Çanakkale za 

At yarışları 
Bugün Veli Ef. koşu 

yerinde başlıyor 
Vilayet baytar mü.düftyetince ter

tip edilıneMe olan yezLk at yarıflan • 
na bugünden mbaren v elid'endi ko
fU mahallinde başt..,,acaktır. 

Y antlar altr hafta devam edecektir. 
Bu haftaki yanşlara 33 at iştirak e
decektir. 

Y an~arda bahsi mÜ!tereklerin ha
raretli olacağı tahmin edilmektedir, 

~·--
ViLAYETTE 

e:r taz&te hakkında takı
tat yapılıyor 

lktıaadi Türkiye iaünli b'r gazete 
Vilayet tarafınad11 Müddeiumumiliğe 
verilmittir. Bu ga:ı:ete Ada.pazarı ban 
kası hakkında ve bankanın vaziyeti 
maliyesi aleyhinde neıriyatta bulun • 
muıtur. Banka, gazeten'n tantaj te
killi neıriyatta bulunduğunu vilayete 
müracaatla tikayet etmiıtir. Geçen -
lerde de yazdığımız gibi me.tbuat u • 
mmn müdürlüğü tantaj yapan, müea 
aeseleri dolandıran bir takım ga2ete
ler hakkında fiddetli takibata batla-
mııtır. 

Un komisyonu 
Un komisyonu, dün toplamnıttır. 

Komisyon fabr :kacı 'Ve fınncılann ti· 
kayetlerini dinlemeğe batlamıştır. lh
tilafh noktalar unlann cinaleridir. A
yın 31 inde komisyon bu husuata bir 
karar verecektir. 

ferinin büyük kahramaru Cazinin yük 
aek tahsiyetini kutluladıktan aonra, 
Marmaraya doğru yol almağa batJa
dı. Bu aene ziyaretçiler harp aahaaı· 
na çıkarak harbin cereyan ettiği bü
tün Gelibolu yarımadasını otomobil • 
!erle gezecekler ve kendiler.'.ne Ça • 
nakkale müdafaasının nasıl cereyan 
ettiği anlatılacaktır. He.rbin Anadolu 
sahilinde cereyan eden kıamı için de, 
'Vapur sahil boyunu takip ederken, i
zahat verilecektir. 

MAHKEMELERDE 

Razgrat hadisesi 
Nümayişleri 

BundRn doğan dava 
devam ediyor 

Raz!"at hıidiıesi dolayaile yapı • 
lan nümayitten doğan davaya dün ü
çüncü ce>:a malikenıeıindc devam edil
miştir. 

Tecemmü kmıununa muhalif hareket 
etmekten 1111çlu hufunan reoçlerdeıı 

ba:ı:ılan dün mahkemeye gelmemişler • 
di. Müddeiumumi, evrak üzerindeki 
tetkikatını bitiremediğini aöylecli. 

Durutma, iddia sel'di için baP.., Lir 
ırüne tal>k olundu. 

Hasip Efeııdinin muhakembsi 
Sultanahmette Firu:ı:ağada metreoi 

Naciye hannm öldürdüğü .Xldi'lllile t""'
kif edilen gardiyan Haıip efendinin 
rmıhakemeaine ağu cıeza mahkemeainde 
devam edilmiş, duruşma, ba:u tahit · 
lenn celpleri için ba1i<a ırüne htrakıl
mrşbr. 

Rauf Hayri Bay don mah
kemeye verilmedi 

Cümrükten kaçak e§ya geçirmek 
suçundan dolayı ihtisas mahkemesine 
venlmeai takarrür eden Odeaa bq 
konsolosu Rauf Hayri Bey dün mah
kemeye verilmemift'r. Cümrük ida • 
resi bu husuata bazı evre.kı ikmal et
mekle menul olmakta.dır. Mumaileyh 
bugün mahkemeye verilecektir. 

Kamyon altında ölüm 
Bir çocuğu ezip öldüren Alman şoförü 

pasaport alırken yakayı ele verdi 

Kazayı yapan otomobil, ölen 

Diin aaat 12,30 da Divanyolun • 
da bir kamyon kazası net'ceainde 7 
yatında bir çocuk ölmüttür. Yaptığı
mız tahkike.ta göre Sultanahmette A· 
lemdarda metkep aolı:ağmda 15 nu • 
maralı Reşat Beyin panaiy-unda O• 

turan tahmil ve tahliye ıirketinde a
mele Yamalı Mehmet Efendinin 7 ya· 
tında Yatar ismindeki çocuğu Divan. 
yolunda caddeden yenıiş almak üzere 
karşı tarafa geçmek isterken, o ura.
da Türbe tarafından Sultanahmede 
gitmekte olan Be.kırköyde Oamaniye· 
de Muatafe. Çavu§un kireç fabrika&•· 
na ait Alman şoför Paul ve muavini 
Bilalin öderesindeki 3560 No. b kireç 

s:oculı, lıardqi ,,,., annen ••• 

yüklü kamyon yol.., ııağında ıtu.... Ya
f&l'B çarpmr§ ve çocuğu ıiirükelyerek 
altma almak ıuretile ölümüne sebep ol 
muıtur. Ve.ke.dan sonra ıoför P•ul ve 
muav.ini B'lal Alemd&r na.hiyeai zabı
tasınca yakale.nmıştır. Şoför Paul va
ke.dan sonra doğruca dördüncü tube· 
ye giderek pasaport ahnağa tetebbiis 
etmit ise de t"§his edilerek yakalan • 
nuştır. Yakaya müddeiumumi muavin 
)erinden Ferhat Bey vaz'ıyet ebnittir. 
Yaka mahalline Aelmdar nahiye mü· 
dürü Fahri, Eminönü merkez memu • 
ru Al'. Bey ve nahiye komiseri Muzaf
fer Beyler giderek tahkikatla meşgul 
olmutlardır 

Son aylar zarfında Avrupanın 
manzara.n tamamile değişti. Umu
mi siyaııetindeki ağırbaşlılığı ile 
tanılan bu kıt'a medeniyetini bu
günkü en yüksek derecesine çı
karmış olan bu toprak parçaın,kan
lan kaynatan,insanları çılgın hare
ketlere sevkeclen ncak, (kultur) 
ruz iklimlerin manzarasını alma • 
ğa başladı. ı 

Bu, mecleniyette bir İrticadır. 
Bugün Avrupanın birçok yerle

rinde geçen hadiselerle Cuba'da 
Havana' da, veya Cenubi Amerika 
nrn •arp mıntakalarında geçen va 
kalar arasınela hiç bir farlı yok • 
tur. ~· 

Avrupada bazı memleketler ııİ· 
;yasette akıl ve mantım değil, ma
alesef bomba ve tabancayı hakim 
kılmışlardır'. Ve böyle yerlerde 
kim iyi nifancı ise, kim bıçağını 
güzel kıdlanırsa, kim tethiş yap • 
mayı iyi biliyorsa mevkii iktidar ö 
nüncledir. 

Milletin refahına, milletin itiına 
cl1na istinat eclen bir idareden zi -
yade, martinli, mavzerli bir komi
teci zihniyeti her nedense bu me
cleni zannedilen yerlercle claha re
vaç bulmuştur. Ve bunun adını 
da dürcipline koymuşlardır<, 

Dün Almanyada böyle bir hiicli
se çıktı. Birçok insanlar, sorgusuz 
ı.ıualsiz kurşuna clizildi. Mühim 
mikdarda tevki/at yapılclı . 

Bitler bunelan dolayı mes'ul' 
miydi? Hayır; hiç bir memleketi,._ 
dahili idare•ini tenkit etmek iste
meyiz. Bu, esas itibarile salahiye • 
timiz haricindeclir. Fakat şu mu • 
hakkakhr ıli eğer Hitler öldürme
seycli. öldürülecekti. Canını kur • 
tarmak için kendi idaresini, tiya -
setini kurtarmak için tabancasını 
kullandı. Başka türlü yapamazdı. 
Ôyle ise kenelisine karşı wikasdi 
hazırlayan/an mı mes'ul etmek la
:zımclır? 

Onlar da hiç şüphesiz memle • 
ketin menafii için keneli ıuyet :za
viyeleri dahil inde hareket etrı"k 
ia•temişlerdi. Ve bunun için maale
sef tabancaya müracaat etmek la
rrmgeldiğini zannetmişlerdi. 

Bizim kanaatimizce iıte mesul 
olan bu "kan siyaseti" dir. Şimdi 
de Avusturya Başvekili Dolllusı'ü 
öldürdüler. Ajans telgrafları bu 
humata uzun boylu taf•ilat veri -
yorlar. Son zamanlarda zaten A -
vustu~yada ve bilhassa Viyanada 
tethişçiler mütemadiyen bomba • 
ile etarlı kasıp kavuruyor/ardı: 
'Avrupanın mini mini Napoleon'u 
olan minimini Dollfu•s bunlara 
mani olmağa çalışıyor, gerek ela • 
hilen kanunları vasıtasile gerek ha 
ricen beynelmilel temasları ile bu 
huwsta ciddi tetbirler ittihaz edi· 1 

yordu. Fakat buna rağmen tethiş- • 
çilerin faaliyeti azalmamııtı. Nazi 
ler mütemadiyen Avu•turya dahi· 
linde bomba ile siyaset ifliyorlar- ! 
dı. Nihayet Dolllusa'un mevkiini 
daha sağlamlaştırdığı zannolunan 
bir :zamancla if patlak vereli. Ve 
7,5 milyonluk Avusturyanın boyile 
mütenasip diktatörü iki kurpınlır 
gitti. 

Kurpınlar kurfll'lları takip et
ti. iki taraftan da ölenler oldu. A
sılanlar oldu. "kan ııiyaseti,, bura
da tla adamakıllı tuirini göster -
mifti. 

Diğer tara/tan Cenevrede, Lon
clrada müzakereler oluyor. Harbi 
ve harbin tuirlerini ortadan kal -
clırmak için mütalealar yü.ütülü • 
yor, tetbirler almağa çalıfılıyor. 

Filhakika simcliki halde hudut
larda harp y.;ktur. Fakat buna mu 
kabil dahili harp başlamı1hr. Mil
letler ba.fka milletleri öldürecek 
yerde keneli kendilerini öldürüyot 
lar, keneli kendilerini yiyorlar .. 

Sulh bamu? 
Milletler artuınela aulhü takvi • 

ye etmek için evvela bu "bomba 
.iyasetinin,, önünü almalı lti:zım -
dır. Ve bunun İçin de evvela her 
,eyde "hüsnüniyeti,, hakim lrılma 
lıdır. 

Mümtaz FAiK 

Tezlerin tetkikine de
vam ediliyor 

Türk dili tetkik cemiyeti umumi 
katipliğinden: 

Türk dili tetkik cemiyeti mel'kez 
bürow, dün öğleden evvel ve sonra 
umumi katip İbrahim Neami Beyin 
re' si iği altında iki içtima yapmıştır. 
Bu içtimalarda kurultay için gönde • 
rilen tezlerin okunmasına devam e • 
dilmiştir. .. .. .. -

Merkez bürosu, pazar gunu ogle 
den evvel tekrar toplanacaktır. 

-~ 

Sonposta beş yaşında 
"Son Posta,, be§ yapna gimıi.,tir. 

Refiılcinı4ze daha uzun Örnü:rler ve mu • 
...ffakıycder t.,...enni edem. 
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Satlıcan çekenlerin 

sonu 
lyi anlaşalım. Satlıcan, zatülcenp de

ninee, a.atl .. can çekenlerin sonunu müna
kaJ• edince ne bir grip~en, yahut bir za· 
tiiıTieden &0nra peyda olan pilevera ce
rahatler;oden; ne de b:r kanser; bir böb
rek hastalığı, bir yürek haıtalığı netice
sinde göğüste toplanan sulardan bahset
miyeceği7.. Anlc.tnı-;k istediğimiz ergen .. 
!erin geçirdiği sathcanler ve onların te
nefiüs uzuvlarında bırakbğı izlenlir Bu 
mesele hakkındaki - kanun kadar lrat'i 
ve kuvvetli olan - bilgiler ailelerce 
bilinmiş olsaydı ne kadar faeialann önü
ne geçilmit olurdu .• 

Satlıcan, zetüloenp nedir? - Cenp zan• 
nm iltihaplanmasıdır. Bu zar iltüıaplanm
ca göğıün içinde su toplanır. 

Cenp zan akciğerlerin torbasıdır. 
Zatülcenbin bir de kurusu vardır. Bu 

nun altında bir akciğ<0r hastalığı gizlidir. 
itte münakaşarun düğümü huruıdır. Her 
kesçe bilinmelidir ki adi bir muli • lifi 
,...m sulu bir zatülcenp bir akciğer vere• 
minin tercümanı olabilir. Koh basili ora· 
dadır. Cenp ır•ıasındaki teamül, ırııanm 
altında bulunan akciğerin gııada vukua 
gelen tabii bir müdafaasıdır. Göriinüt, 
pilevra zanndadır; tehlike akciğerlerde 
gizlenmiş alabilir ... 

Akciğerin sağlam, yahut ötesinde be
risinde gizlice kan toplanıruı veyahut 
hastalık yapışmıf olup olmamasına göre 
tehlikede az veyahut çok korkunç olur. 
Akciğerde hastalığın da uyanması da bu
na göre uz:ak veya yakın olur. Bir eıki 
satlıcanlırun akciğerindeki rahatsızlık 
bir çok aylıır veya bir çok senelerden 
ıonra uyanu ve itler ... 

• • • 
Sağlam -ve sıbatte görünen gencin 

&ıcakhğı birdenbire yükselir telata dü
~ürecek bir derece,., kadar frdar. 

Göğoün bir noktasında bir sancı te
neffüse güdük verir •.. Çarçabuk göğsün 
içinde su toplanır.. Gürültülü, patırt•· 
h olaraK başla'llığı iç.in sizi korkutan 
bir satlıcan, zatülcenplerin en iyisidir, 
iz bırakmadan geçer, gideo:.. Yalnız, 
böyle birdenbire gürültü ile, patırdı ile 
meydana ç.kLğına bakarak aldanmıyalım. 
Bu ilkin ıaldıran bir hastalık değildir. 
Bir akciğer haıtahğırun zarlar üstüne 
aksetmesidiı._ Sonra buna: "'soğuktan ol
ma,,dır da demiyelim. Çünkü soiuk bu
rada yardımcı olarak iı görüyor. Ne §Öy· 
le, ne böyle; bu tam bir "oatlıcan,,dır. 
diyelim, geçelim. 

işte bir başka hMta, hastalığının na 
zaman başlamıt olduğunu kestiremez. 
Bir kaç aydanberi yürüyor, zayıflıyor. 
Bir gün tesadüfen ateşinin dütüp çıkma
sındaki intizamsızlığın farkına varır. 
Gcğsünde biraz.ağrı, biraz su var .. itte 
fena, berbat bir satlıcan .• Sinsi, uyuıuk. 
Bitmiyen, tükcnmiyen bir veremle uzar,. 
gider .• Gözümüzü açmalı bu sudan perde 
nin arkasınd~ o'.up biten §eyleri gözden 
kaçırmamalıdır. Çünkü hasta için nazik 
bir vaziyettir.: Ya ölmek, ya y&§Bmak.. 

• * • 
Neyi gözetliyeceğiz?. Göğıün içinde 

toplanan suyun çekilip, çekilmediğini, 
tükenip tükenmediğini .•.• 

El ile yoklıyacağız, kulakla dinliyece
ğiz. Ronlgen ışığı ile araıf.ıracağız. 

Yeni hekimlik atdgan değildir, çe
kinııendir. Göğsün içinde toplanmı§ su· 
lara mümkün olduğu kadar ehemiyet 
verir. Onların kendiliğinden kaybo(. 
malanna yardım eder. llkin küçük bir 
ıınnga ile biraz su çeker, çıkarır. Bu hem 
teşhisimizi teyit hem çıkarılan §eyi la
b.....,tuvarda tetkik içindir. Yoksa sıkı bir 
lüzum görmedikçe göğsün içinde topla
nan suyu taınamile boşaltmayız. Çünkü 
o biriken su, akciğeri i~letmemek dinlen· 
dirmek için çok uygun bir vasıtadır. 

Bu esnadad ır ki rontgen makinesinin 
ekranı ü•erinde zatülcenbin tortulan gö
rünür. Bir ceop zarına bakarırnız hemen 
hemen sağlamdır. Çıkardığı suyu çek
miş gibidir, belli belirsiz bir iz bırakmış
tır. Bir haşkası kuruyarak kalmlaşmıı· 
tır.Az çok karanlık bir perde, akciierin 
§effaflığı üzerine çekilmiıtir. Hacizhica
bının az çok biçimi bozulmuı, tümsekli 
iken az çok düzelmiştir. Arbk körük 
gibi işliyemez. Zaman geçtikçe yapısık· 
lıklar peyda olur, yürek bir W-al1ı iğıilir. 

• * • 
Satılcan geçirmİ§ olanı korumak ve 

"Dolfüs,, ün ölümü 
Viyanada gerıe ~gövdeyi gö 

tiiriiyor. Ayaklanan "Na:r.i." ler, 
beylik yapılan baaaark; ellerine 
geçirdilrleıini öldiir'di:ı1er. Orta 
"Avrupatla kopan bıı yeni fırtına, 
olduğa yerde kalacak mı? Pek ina 
nılama:ı:. Çiinkii barut lıçınnı a • 
tef/emek için elde fitil, bekliyen • 
ler var. 

Büyük aıı1afın btJJlamastna bir 
kaç giin kala da, geAe böyle bir 
T .nmuz ayında, Prençip adlı bir 
Sırp delikanlısının attığı tohum, 
çabucak dallanıp badalılannHf, 
köklerini yer yüzünde YtzfD.Yanla • 
nn kanile sulanan korkunç bir ö
lüm ağacı olmu,tu. 

"Dolfüs,, ün ölümü, belki kü • 
çiik bir yaradı1', iz bırakmadan ka 
panı.p geçecektir. 

Yalnız, yeryüzünün biiyiik aar
antdar başlangıcuıda olduğunu 
gösterir afak tefek belirti (1) ler 
kar,uında, en afak bir gürültüden 
kuşkulanmamak elden gelmiyor. 

Savaş, yakın mı, uzak mı, bilin
mez. Bildiğimiz fU ki irili ufaklı 
bütün beylikler (2) arasında ye
rağ (3) yanşı alabildiğine gidi. 
yor. 

Bu kadar, topım, tüfeğin, uça • 
ğın boş yere satın alındığını kim 
ileri sürebilir? 

Günün ibrinde belli ki, bir gü
rültü kopacak. Y annın ne olacağı
nı kimse keatiremediği için eller 
tetikte, kulaklar kirişte, bekle,üi
yor. (Dolfüs) ün kalasında patla
yan bombalann yalaz (4) lan, 
Tanrı korusun da, Avrupayı sar • 
masın. Çünkü bu yangın, öyle gö. 
rülüyor ki, taş üstünde taş, omuz 
üstünde baş bırakmıyacak! .. 

M. SALAHATTIN 

1 - Belirti - Tezahür, 2 -
Beylik - Devlet, 3 - Y erağ - Si
lfilı , 4 - Yalaz, Yalaza - Alev. 

atirini emmyet altına almak için daha 
be§ka vastıalanıruz var mı? 

Ate§ derecesi tabüye düımedikçe e
min olmamalı; vücut yorgunluğundan 

ıonra ateş çizgilerinin İntizamı bozulup 
bozulmadığını araıtınnalıdır. 

Sathcam her üç haftada bir tartn;alı; 
tabii tartıoıru bulmalı, ve o tartıda dur
malıdır. Mütevali yen zayıflamak veya· 
hut tartı almamak verem basillerinin i§e 
karııtığını gösterir. 

Bi~ ay ara ile radyopafi plakla· 
nm gözden geçirmeli; plaklıırdaki do
nukluk açılmıı rru, yoksa §Üpbeli lekeler· 
mi peyda olmut-. anlamalıdır. 

• * .. 
Söylediklerimizi ehemmiyetle reliıkki 

ederseniz, bir aatlıcanın neka.hat za!lıa· 
nm.m ne kadar uzun ıü.rmesi Iizım gele .. 
ceğini ırnlar11nız. istirahat ve hava tepdi 
li meselesi .•. işe başlamada - vücutla 

çalııpnak, olsun, zihni m"tllllliyet olsun 
- acele ehnek sonradan verem olmayı 

kobylaştmr. Hekimden izin almadan, 
J.afif bile oloa teneffüs jimnastiği yap· 
mamalı ... tamamile iyi olduktan iki yıl. 
geçmeden sporlarla meşgul olmamahd1F. 
Göğsünde su bulundukça aatlıcanh iyi ol
muı sayılmaz. N ekahatte bulunurken ve
remlilerle bir arada tedavi olunmamalı; 
lakin ona veremmi§ gibi balanalı ... Ve
rem bas:ili onu yalamıtlu-.. O .• ve hepi
miz sakınalım: Basil ısırmuın ...• 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

Milliyet'in romanı: 33 

Bir muallim manyetolu telefonu 
yakaladı. Kıtlayı istedi. Mektebe 
parasız aylıksız doktorluk eden 
yüzbafı doktoru buldu. Hemen gel
mesini rica etti. Sonra müddeiu
mumiyi buldu, ona da hemen gel
mesini rica etti. 

Müdür afalladıkça afallatmıttı. 
Kekeme türkçe muallimi gözle

rini yataklarından fırlata fırlata, 
suratı pancar kesile kesile zarzor 
söyleyebildi: 

- Arkadaşlar! Ben bir zabıt 
varakası yapılmasını teklif ediyo-
rum. 

- Tab:i yapacağız! 
Sansaros ağlamamak, haykır

mamak i.çin kendim o kadar sık
mıstı ki burnunun iki deliğinden 
fitÜ gibi kan geliyordu. Bir iki 
hademe çocuğu dı~arya çıkarıp 
kanını durdurmak isted ler. Mu
allimler bırakmadılar: 

- Doktorla müddeiumumi gelin
CPVP ı..~, ~·· c'lcuğa kimse ili~miye-
r 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
Olurdu! Olmazdı! Handise iki 

taraf biribirlerine silah çekecek
lerdi. Bereket versin önce müd
deiumumi, bir iki dakika sonra da 
doktor yetitti. Bu ifler olurken 
müdür bey yavaşça odadan çıkmış 
ve anbar memurumun odaaındaki 
telefonla valiye telefen etmitti: 

- Pata efendimiz hazretleri! 
Mektepte bir ihtilal var. Evet. Dış 
yüzünden bakarsanız bas"t bir ha
dise gibi görülüyor. Fakat iç yüzü 
tamamen siyasidir. Temin ederim. 
Genç muallimler muhalefete sap
mıflardır. Zavallı fehit yavrularını 
:zehirliyorlar. Onlara diyorlar ki 
devlet sizin babalarınızı öldürttü. 
Şimdi de sizi öldürtecek. Bu muha
rabeyi bı~akrnazsa hepiniz kıtır kı
br kesileceksiniz. Namusuma ye
min ederim ki paşa efendi hazret
leri .. Allah ömürler versin efendim. 
Allah zatı devletini ve hükumeti 
mübeccef,.mi:r.i vatan aziz'ımize ba
f;r,lıı•ın efendim. Evet efendim. 
Yeter Yalnız polis müdürü hafız 

MiLLiYET CUMA 27 

Bir katille mülakat 
Hapishanenin altıncı kadınlar 

kaVQfundayrm. Kartımda kocası
m Te görümcesini öldürmüt ve on 
~ seneye mahkUın olmut katil bir 
kaaın var. Onunla mülakat yapıyo-
nmı. 

- Siz kocanızı öldürmütsünüz. 
- Evet sade kocamı değil. Kar-

deşini de. 
- Bu bir kaza mıdır? 
- Hayır kuit. Kaaden, bile bile, 

isteye isteye seve seve öldürdüm. 
- Kocanız huna. miisbıhak mı 

idi? 
-Ta:bii! 
- Sizi at.latıyor mu idi? 
- Hayır. 
- O halde? 
- Bana sadıktı. Beni aldatmaz. 

dı. Belki dünyada mevcut koca. 
!arın en iyisiydi. 

- Peki neden öldürdünüz? 
- Güzeldi, çok g(i:ıeldi de on-

dan. 
Benim hayretle baktığımı gö

rünce ilave etti· 
- Onu severdim ve kıskanıyor· 

dum. 
Kadın bir müddet durakladı ve 

sonra. 
- Kuzum hanmıcığım. Siz müd

deiumumi omisin!z, avukat mı? Ne
den bana bu sualleri soruyorsunuz. 
sanki? 

Ben gazeteci olduğumu ve kari
lerimin benden her gün bir hikaye 
beklediklerini söyledim. 

- Ya .... dedi. Şimdi bunları 
gazteye mi yazacaksınız. 

- Müsaade edereaniz ya.zarım. 
- Müsaade değil rica ederim. 

Zira bu macera, bu cinayet, bu ka
til ha:lisesi, gerek kadın, gerek er
kek karileriniz için hem enteresan 
olacak hem de faydah. 

- O halde sizi dinliyonnn. Bu 
cinayeti nasıl ve niçin yaptınız? 
Anlatın bakalım! 

Katil kadın içini çekti. 
- Oh dedi. Şimdi ne kadar müs

terihim. Ne kadar rahatim bilseniz. 
K:x:amla 1926 da evlendik. Bun
dan tam sekiz sene evvel. Ben lise-
nin son sınıfında idim. Ona Kızıl 
toprağa giderlcen trende rastlamıf
tım. Kar,ımda gazete okuyordu. 
gözlerim dalmıttı. ömrümde bu 
kadar güzel bir erkek görmemi~
tim. Tahrirli ela gözleri vardı. Bi
raz sonra hiç unutmam bugünkü 
g ı bi aklımdadır, cebinden bir yeni
ce paketi çıkararak cigarasını 
yaktı ve bana dönerek: 

- Affedersiniz küçük hanım 
ciısara dumanı sizi rahatsız eder 
IYlİ? diye sordu. 

Ben şa,alamıştım. Baştan aya· 
ga 1-adar tatlr bir raşe içinde: 

- Hayır efendim. ne münasebet 
diyebildim. 

!'~ızıl toprakta trenden indi. Tu
haf değil mi sevinmittim. 

Bütün bir yaz tatili hemen her
ı:ün ona rastlıyordum. Sabahları, 
akn.mları ista&yonda görüyordum. 
Y ava' yavaş ben de onun nazarı 
dikkatim celbetmeğe başladım· 
Befüi de fazlaca ona baktığımdan 
ve istemiyerek zaf11111 ifta ettiğim
den olacak. O da benimle meşgul 
clrnağa batladı. Uzatmıyalım. Gel 
zaman git zaman konuştuk. Sonra 
da evlendik. O bankada memur-

Bey te,rif edip hadiseyi uzaktan 
letldk buyursunlar yeter. 

Müdür beyin baldızı, polis mü· 
dürü hafız beyin kardetinin kansı 
idi. 

Çenber sakallı, uzun boylu, zayıf 
yapılı hafız bey odadan girdiği za· 
man Müddeiumumi bir takım ka
ğıtlar hazırlıyor ve doktor Sansaro
su muayene ediyordu. Öteki ço
cuklar pencerelere trımanmı,lar, 
kapı aralığını siper almı,Iar, olanı 
biteni korku içinde seyretmeğe uğ
ratıyorlardı. 

Sansarosun kafaıınm sol tarafın
da iki ti• vardı. Çenesi sıyrılmı• sı· 
yırığın ve kanı kurumu,. Sağ omu· 
2unda ve sırtında üç dört sicim gi
bi morartı görülüyordu. iki fındı
ğa benziyen sıska kıçında parmak 
parmak mor lekeler görünüyordu. 
Deynek lekeleri olduğu gibi kıçın
da duruyordu. Nefes alı•ı tabii de
ğ"ldi. Kalp vurufu çok bozuktu. 
Yüzbatı doktor doğrulur doğ

rulmaz sert sert söylendi: 
-Bu bir e,eklikitr ! Hem esek 

oğlu efekliktir ! Bu bir vah,iliktir ! 
hem dC11Duz oğlu domuzcasına bir 
vahşiliktir. ~ sırtlan, kuzuya kar
şı böyle yapmaz! 

Kes"k bıyıklı. ••k müddeiummni 
sert sert söylendi: 

du. Fazıl (kocamm adı) kız kar· 
de•i ile beraber küçücük kötklerin
de yalnızca oturuyorlardı. Evel
nince ' beni de yanlanna aldılar. 
Babamdan ayrıldım. Zaten onlar 
da sonradan lstanbula inmek mec
buriyetinde kalmıtlardı. Fazı! kız 
kardeti Meliha ve ben bu küçük 
köşte zmltısız, gürültüsüz yaşıyor, 
geçinip gidiyorduk. Görümcem de 
Kolleji bitirdikten sonra bir sigor
ta 'irketine girdi. Kızcağız, tirket
ten aldığı para ile kendisine üst 
bat yapar ve erkek kardetine yük 
olmazdı. Onlar iki kardet sabah 

J aksam birlikte lstanbula inerler ve 
dö~erlerdi. Ben, evde onlar gelin
ceye kadar yemek ile, ve elitlerile 
uğraşır dururdum. Bu hayatımız 
tam iki sene böyle devam etti. Ben
de günden güne artan bir kıskanç
lık bafladı. 

- Kimden kukanıyordunuz? 
- Hiç .. hiç ... hiç kimseden. Şa-

irin dediği gibi "onu ben kendi gö
zümden bile kıskanınm., 

HelllfİTe hanım bilmem hayat· 
ta hiç sevdiniz mi ? in
san sevince canavar gibi o
luyor. Ben de tabii dişi b:r kap
lan haleti ruhiyes\ tatımağa başla
mıstım.Onu bütün kadınlardan,er· 
keklerden, sudan, havadan karde
ııinden, herkesten, her feyden kıs
kanmağa batlamıştım. için için 
erimeğe başlamı;tım. Deli gibi ol
mustum. Üzerime feci bir sinir buh
ran; geldi, Fazıl, o kadar iyi ve in
san bir çocuktu ki köşkü sattık. Kı
zıltopraktan lstanbula indik. Ca
aloğlunda iki katlı müstakil bir ev
tuttuk. Fakat ben kocama baktık
ça fenalaşıyordum. Yarabbi ne gÜ· 
zel çocuktu o. 
Düşünüyordum. Onu yanımda 

alıkoymak, lıiç hiç salıTerınemek 
istiyordum. Fakat bir erkek iç;n 
kadın gibi eve kapanmak kabil mi? 

Bir gece. Dchtetli bir sinir buh
ranı beni deli etmifti. Fazıl, karyo
lada yorgun uyuyordu. Onu seyre 
dalmıttım. Bir hayli seyrettikten 
sonra aklımdan timşek gibi bir fi. 
kir geçli· Yerimden fırladım ve lav
bonun alt göznü<len tabancasını al
dmı. Ömrümde silah kulfonmıf de
ğilim. Ben değil, o dakikada çıldı· 
ran, diti kaplan Fazılın üzerine 
hücum etti. Fazıl yuvarlandı. Alt 
katta yatan Mel:ha silah sesine 
koşup geldi. Zavallı kız. Zavallı. 
Ona ne kadar yanarım. Ağabeyi
sini kanlar içinde yerde yatarken 
görse hangi kardeş dayanabilir. 
Derhal Fazılın üzerine kapandL 
Hınçkırıyordu. 

- Meliha çekil. Dediğimi hatırlı 
yorum. Fakat elimdeki silahı ona 
da çevirmitim. O da kardetinin ce • 
sedi yanma yığıldı. 

- Peki ama görümcenizin ne 
suçu vardı? 

- Tuhaf söylüyorsunuz. Peki 
Fazılın ne suçu vardı. Sizin anlıya
cağınız ikisinin de suçu yoktu. Fa
kat öldürdüm. itte o kadar ve tim· 
di müster:him, rahatim. 

Burada bu hapishane kötesinde 
istirahati kalple can vereceğim. 
Bir cigararuz var mı? 

- Hayır içmem. Müsaadenizle. 
- Y ann yazacak mısınız? 
- Evet. 

Makbule ADNAN 

- Bu hadiseyi basit bir dayak 
vakası olarak takıp etmiyeceğim. 
Ceza konununca, mektep nizamın· 
ca, inaanlıkça, ve nihayet vicdan· 
ca takip edeceğim. Milli bir İf ola· 
rak takip edeceğim. 

Muallimler hiddetlerinden titri
yorlardı. 

Çocuklar korkularından titriyor
lardı. 

Hafız bey mühim bir siyasi İf 
yakaladığı için keyfinden titriyor
du. 

Müdür bey intikam alacağmm 
sevincinden titriyordu. 

Sansaros canacısından ve belli 
etmemek inadından titriyordu. 

Kekeme muallim: 
- Her edebsizliğe fahidiz. Za· 

bıt varakasına imza edeceğiz. de
di. Öteki muallimler: 

- Evet. Şahidiz! dediler. 
Mııntazam, mükemmel bir zabıt 

varakası yapıldı. Sıra imzaya ge
lince polis müdürü hafız bey: 

- Ben müstenkifim, ayrı bir 
rapor yazacağım. dedi. 

.:Vlüdür bey de aldığı göz ip.reli 
üzerine: 

- Ben de müstenkifim, d•di. 
Ben yalnız polis müdürü bey efen
dinin raporuna imza edeceğim. 
Sansarosu kı.lanm hastahanesine 

gönderdiler. Yüzıın.ı doktor kapı· 

ı ı 
Hugünkü program \ 

12,30 Plik n.etriyab. 18.30 PJ&k netriya
b .19,20 Ajanı haberleri, 19,30 Mesut, Ce· 
mil, Ruten, Ce.det, ÖvTik beyler Vecibe b. 
Nazan Feridun, Nedime hanımlar.) 21,20: 
Ajanı haberleri, 21,30 Radyo orkestra•ı. 

223 Kbz. V ARŞOV A 1355 m. 
20,15 Popüler muılki, 20,50 Müıahabe, 

21,12 Senfonik konser, 21,50 Haberler, 22 
Z!ıraat, 22,10 Senfonik konserin de•amı, 23 
Föyton, 23,15 Kahvehane konseri, 24 Müae.· 
hah.. 

823 Kbz. Bükreı 364 m. 
13,15 Gündüz neıriyab, 19 Müıahabe, 

19,05 Şarlıc rnuıikiai. (Verdi, Niemann), 20 
Konferans, 20,15 Radyo orkeıtraıı, 21 Kon• 
feranı, 21,15 Oda muıikiıi, 21,45 Müaahabe, 
22 Soliakler kon•eri (lnsiliz ve Amerikan mu· 
•İkisi, 23 Haberler, 23,30 Plik. 

686 Kbz. BELGRAT, 437 m. 
21 Zairepten nakil 23 Haberler, Orlce•tra 

refakati.le popüler ıarkılar, 
Holanda ne.triyatı, 21~0 Piyano kon•eri, 

21,35 Müaababe, 21,10 Piyanoya deYam. 
22 Radyo orkeatraaı, 22,35 Tasanni, 23,0S, 
Pli.le, 23,30 Ca:ı:band. 

545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
21 Z. Sfia iaimli tenezzüh •apurundan nA· 

lı:il, 22,20 Budapeıte lconaer orkeatraaı, 23,30 
Siıa.a. musilciai, 24,20 Dana muaikiai. 

175 Kbz. MOSKOVA 1714 m. 
17,30 MU.ababe, 18,30 Aakeri ne.triyat, 19 

Muaikili neıriyat, 21 Müsababe, Bir Çinli 
lcöylünün ıarkıeı, 21: 2.2: Müaalı.abe, 23,05, 
lnıilizce, 24,05 Almanca. 

ai. 

401 Khz. MOSKOVA 748 m. 
19,30 Bir konaer nakli, 22 Dana musiki-

6000 Kbz. MOSKOVA 49,25 m. 
22 Yükuk dalgadan nakil. 

Khz. Prai 470 m. 

Askeri Tebliğler 

Beyoğlu As. Ş. den : . 1~ Hesap memuru mekteb-?" . 
nan ihtiyat zabit efendilerın ll" · 
1-8-934 tarihinde saat 9 da.;J,.ıl! 
ka karargahında ypaılacait 1.,ı.rı lerin o zamana kadar murne 
edilerek yevmi mezkurd f~ 
hında bulurunalan lüzumu 1 iıll 

YENi NEŞRIYA1 

Havacılık ve spor 
Mecmualanınızın en -~~ 

Havacılık ve sporun 123 u0-..ı 
çıkmııtır. içinde pek çok kıY"'""" 
lar vardır. Tavriye ederiz. 

IVAPURCUL 
20,10: Mandolin orkestrası, 20,4'0: Brüno

dan: Radyo sekçi. 21.05: Müaahabe 21,20: 
Caz plakları, 22: Haberler, 22: Orkestra, 23, 
15: Pl.ik. 23,45: Ruaça haberler. 1 

TORK ANONiM Ş 
lST AN BUL ACEN1 

Liman Han, T elelort: Kh:ıı;. Deutacblandaender 1571 ın. 

21,15: "xanten" iaimli temail. 22: Vaine • 
rin eserlerinden konaer. 22,40: Halk ıarkıla
rı 23: Haberler. 23,15: Hava raporu. 23,45: 
Deniz haberleri. 24: Gece muaikİ•İ. 

950 Khz. Brealau 316 m. 

20,10: Teıannili konser. 21: Kıaa haber • 
ler. 21,15: ••xanten° isjm)i temail. 22: Trio 
oda muailc.i•i. 23,20: Haberler. 23.45: Gece mu 
aikisi. 

904 Khz. Hamburs 332 m. 
21,15: ":x.anten., iaimli temsil. 22: Plik. 

.. 23: Haberler. 23,20: Mu•ikili program arası. 
24: Yaz ıecesi (Orkeatra musjkiai). 

595 Klız. Viyana 507 m. 
21,30: Genç sanatk8rlar. 22,151 Müaaha -

be. 22,20: "ln Lederatrumpfa Vaelder,. isimli 
akeç. 23,30: Haberler. 23,50: Holzer radyo or 
kestraaı: 1: Pli.le. 

İstanbul kumandanlığı sa • 
tmalma komisyonu ilanları 

Burnova Fırka Sa. Al. Kom. j 
dan: · , 

K ih . . . kapalı 1 
ıtaat tıyacı ıçm 

zarf usulile ( 41100) kilo sade 
yağı münakasaya konulmuş • 
tur. ihalesi 4 - 8 • 934 Cumar· 
lesi günü saat 10 da yapılacak
tır. Şartları görmek isteyenler 
her giin, İştirak etmek isteyen
ler teminatlarile birlikte ihale 
günü saatmdan evvel Burnova 
Askeri Satmalma Komisyonu· 
na müracaatları. 
(3934) (3078) 4272 

• • • 
İstanbul Kumandanlığı kı

t'atı ihtiyacı için kapalı zarfla 
münak~sı İcra edilmiş 
32,000 kilo Sade yağma veri
len fiat pahalı görüldüğünden 
pazarlığa konularak ihalesi 
30-7 -934 pazartesi günü saat 
15 te yapılacaktır. Taliplerin 
o gün ve vaktinde F mdıklıda 
Istanbul Kumandanlığı Sa
tmalma komisyonuna müra
caatlan. (21) (4186) 

Trabzon yo 
TAR İ Vıpor'..ı 

'fetll" 

p AZAR giinü saat 20 ~ 
nhtnrundan kalkacak. Gi~ 
guldak, lnebolu, Ayancık. u.» 
Onye, Ordu, Giresoıı, T,,...,...JJI 
rele, Trabzon ve Rizeye. ıl 
bunlara ilaveten Of, ve S 
uğrayacaktır. 

rakısı nefaset ve uc 
dolayrsile De!e Te ze 
bir kat daha arttırır• 

DOKTOR 
Rusçuklu Ha 

Galatuarayda Kanaiilı: J 
karf1911lda Sıılıme oot.aj-ınb 

rah apartıınanda 1 nu 

.illiy 
Asrm umdesi "MlLLll"~ 

ABONE 
Türkiye içill 

L. K. 
3 aylıiı •••• ~ • • 111 4 -

6 ,. •••••••• 750 
12 it •••••••• 14 -

Geln en-ak seri .... nmaı:.-
ceç.- nü.abalar IG kuruttur.-:' _,J 
matbaaya ait itler için ı:nüdi..,r~ 
.. ,. ., l (' li 1 i r , GazeteaıUı: ili.alarJll
tiııi kabul ......... 

~ ı ı ,. .. ~qk I "s A TV• ~~:lid~!~ı-~~~2RL.t 
1 VERESiYE SERINLI~ 
' (893) 39so'I 

dan cıkarken müdüre: 
-- Senin ben imanını gevretir

dim amma, formama, mesleğime 
dua et! dedi. 

Bir muallim haykırdı.: 
- Çephede can verenlerin ço

cuklarının canını almak istiyen· 
!erin Allah canlannı alsın? 

Yüzü sapsarı keııilen müddeiu· 
mumi ditleirnin gıcırtısını zapte
demiyerek çıktı, gitti. 

Yak ası kalkık paltolu mu:bassırı 
hapsetmediler. 

Müdür heye gözün üstünde ka
tın ~·ar demediler. 
· Sadece, on bet gün sonra: 
Yüzba~ı doktor bey Sina çölleri· 

ne atıldı. 
Ahçıbaşı kovuldu. 
Müdcleiumumi lstanbula çağrıl

dı. 
Batta kekeme türkçe muallimi 

olduğu halde bütün arkadatlarınm 
fot-0ğraflan alındı, parmak izleri 
çıkarıldı ve (defteri mahııuwna ya· 
p!fhrılmak üzere) lstanbula gön
derildi. Gizli istintak günlerce sür
dü. Herbiri ıssız bir bucağa gön· 
derildi. 

Eğer darülitamlar babası deni· 
!,en umum müdür lsmail Mahir 
hoca olsaydı, bunları hiç biri olmaz ı 
dı, yapılamazdı. Ve Sansaro11 ta 

. ·--· 1 
mektepte timdi yapayalıılj Dr. 
dı. ~ .... 

Çocuk bir hafta hat~1~1 

yattıktan sonra olanı bite~ rıc 
tu. Gene mektebine ve ÇU'j':''a. 
na döndü. Dershaneden İ~ 

1
h·· 

ce bütün çocuklar mubaj/n e 
gizli, Sansaroau kucakla I . 

Sanaarosım en iyi ar1'~İd·ç 
kası kalkık paltolu muba, 1 

lu idi. Anası babası old~ . 
onu iltimasla mektebe · ır 
Bedavadan yiyor, içiyor, 
ve mektepte el kıran bat 
ediyotdu. Fakat yalnız Oı 
kadıa.flığına rağmen Saıı 
caklamadı. Çocuk evde 
babasının ne konUftukl ·I 
ği için Sanaaroşa kartı gı 
heslemeğe batlamıttı. "' 

• Sansaros hiç ktınseye 
feye ehemmiyet vermi~,J 
onun bütütn gözünü, go Jı: 
rakını çeken bir teY vat tı" 
Düğme ve düğme oY" Jı 
O hastahanede yataf 

tepte bu oyun çıkınıtb· Ç g 

yaruımdan artığı dü~e 
lardı. Düğme oyunu b~~ 
idi. Yere, dikine, yassı .

1 
l\ b 

vi çakıyorlar. Oııtüne. ~o ın 
veya ceket düğme11 '"' J. 

- 9itt"'l 
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, qk""l<la: llo1;·: =-:-:-~~w~a.i~...:..:......::_~-'--~~--~---
, 1vtıt'ta halü -'-------.:.....---"----....ı 
~ ıneıırep rollerde çolı beğenilen bir Fransız yıiduı .• ~ğıda: Norma Shearer 
Jl.~ deniz lııyaletinde 

,1il :recırıc eh 
•rınay ı raasun a evveu~(ij ınıc§!~uo 

~~:~~YllveMr.H Clll"'i:ftst 00dllUlglUJnlUI 
. ısını bur Yde filrni! 1 
edric Mıı.rch~n cihana ta e ma'.12umeleri okunnutum ama oku 
3rıakta.d ın töhret' . n~tan des nler demesinler. 

hüzu~!" ~onıa atetl 1 g.ıttıkçe Sonra kolleje gitmeğe bB.fladım. 
erinde "d'• Ve Pren er ıçinde, Gündüzleri mektebe gider ak~-

zandıkta e ı;<>lc nı~~ f Nadya ları da balolara giderdim. Derken 
ni Çevirı:.sonra ">.zr=l· fakiyet harp çrktı Amerika harbe ittirak 

i ldikte 1t ve bu fil~·ın tati. ettiği zamanlar ben on dokuz ya-
pe ~l aonra Fredric alt gös- tında Ve bir ·kıza atık idim. Onun 

bir~ e ~l~rke Gable'r 1
\ G~- gözünde yükselmek için ben de 

i~ k P. etılıni,tir. Fe ~~ı- ~uharebeye ginneğe karar ver-
t nı· ~n~ı hayatını:ı:dan rbdhc e d~. Mülazım elbises'ni giydiğim 
·ı~k~:ı:?., denildiği a se. ıun mütareke ilan olundu. Ben de 

lıe ı, der, size ne :ı:aınan ~amaya gidecekken Nev-Y orka 
. On de herkes gibi b' anlata. dondüm. Yal Street'te bir banka 
Ç rta halli bir ailen. ır a~a- d?- çalıtmağa ba~ladım. Bankaya 

• t;oc °:ukluğum her r: Ç<>cu.gu. ll'•rerken bütün ümidim Parise ya-
11,,_ 

11~nunkinin e ~d' hallı a- hut Shanghai'ya acenta olarak gön 
... a aıt " · şı ır. r ___ , der'! kt' E" b .. · · n b. uzerırnde k ";"'--u!{- . 1 me •· ger u umıt olmasa 1• 
k ır tek hadi ço tesır hı- dı bankadaki hep biribir:ne benzi

~ ılı :~unun bahse ;vardır. Bir Yen hesapla geçen günlere zor ta
l ç 1 ıye beni k Ç~sın~en tavuk hammül ederdim. 
• 1ttard ı orn •erın ka B h kuc"ktr~.~dürn koptU Aşısı- rooklyn'de möble bir odada 

r anu u.guıne d"ir söyİedı.ıe- oturuyo~dum. Aktam karnımda bir 
ll!diltJ°enın cocu<iu hak 1 e- sancı hır sancı .. Hemen bir dok-

· ı : IJfakrine harfi İmrfine kb".,~~ ~': y•ğırtt~m .. Apandisit ... Hemen 
ı kal b tefek hatıralardır 11.ıı" h e ı~at lazım .. Çabuk hır sedye 
~ llı i~~ a. alığı çok ıeverm;. e- as.ta .aneye kaldıracağız. Sedye 

ta lı~laafir geldig"' 
2 

ıtım e- gehncıye kadar ev sah him hasu-
ız 'Ilı• 1 aman ya cımıda b · 1 · . .... .. L ısafirliğe ıritt' •. . • enı oya amağa, ağrılarımı ... _,.ı.,__, ıgımız va. unuttunn • ı . 

I --..ag kalkar bild·~· ti . . aga ça ıstı .. E·kıc:len ar-
. ıgım at ımıf.. Bana hep tjyatrodan, 

<gıö~<dl ö~öınft ve 
©llril HalitDy©>ır 
mesleğinı:len bahsetti. Ameliyat 
masasında kendimden geçtikten 
sonra bile kafamın içinde sahne
ler, dekorlar resmi geçit yapıyor. 
du. l~te ayılır ayılmaz hen de ar
t'$( olmağa karar verdim. Hastaha 
nede yattığım müddetçe hep huna 
dair kitaplar okudum. Ayağa kal
kar kalkmaz da ilk itim bir çok 
resmimi çıkarttırıp impresario'la
ra göneermek oldu. Bir daha da 
bankanın semtine uğramadım. Ba
bam bu işe epey içerledi ama ben 
bir kere karar vermi,tim. Derken 
b'r gün bir davetiye aldım bir 
filmde figüranlık yapacaktım 
günde yüz frank .. Ayda eder üç 
bin frank bir servel .. Amma ev
deki hesap stüdyoya olmadı .. Ay
da bir iki saat çalışıyordum. .• 

Hayalımı kazanmak için de 
ha.~ka bir yerde katiplik ediyor • 
dum. Nih3yet figüranlıkta beni 
.-ok beğendiler ve ufak tefek rol
ler vermeğe hB.fladılar. Buralarda 
da fazla muvaffak olmut ve her • 
kesin nazarı dikkatini üzerime cel 
hetmittim. Artık hayatımı bol bol 
kazanmak imkanını hulmustum . 

Nihayet kademe kade~e hu -
günkü mevkie çıktım. Sinemayı bı 

Burun 
Müsabakası 

Hollyvood'da bir müsabaka 
yapmışlardı: Ne müsabakası bilin 
bakalım! Güzel vücut, güzel sırt, 
güzel göz .. 

Ovv !.. Bunlann hepsi iflas et
ti. Hepsi eskidi. Şimdi yapılan 
müsabaka hepsinden şayanı dik • 
kattir. Hepsinden daha mühimdH-. 
Bu müsabaka güzel burun müsa
bakasıdır. 

Bu müsabakaya birçok genç 
kız birçok ertist iştirak etmiştir. 
Bunların içinde burnunun tepeıi 
havaya kalkık, pga burun, çen
gel burun, alagrek unm, kloto
paza burnu olanlar da vardır. Bu
ınun için bütün bu burunların a
rasından en güzel burnu seçmek 
o kadar kolay olmamıştır. Ve 
jüri heyeti burunları üç kategori
"7e ayırmıştır: 

1 - Düz burunlar, 
2 - Havaya kafkık burunlar, 
3 - Kancalı burunlar. 
Ve demiştir iki: 
Her burunun kendine göre 

bir güzelliği bir hususiyeti var -
dır. 

Binaenaleyh bütün bu burun· 
lar içinde yalnız bir cinsinin gü
zel olduğuna karar vermek hatalı 
olur. Aman bu hataya düpniye • 
lim ve hepsine ayrı ayrı mükafat 
verelim. 

Çünkü jüri heyeti bir tek buru
na mükafat vermekle o burun ka
tegorisinin burunlarının büyüyece
ğine zahip olmuıtur. 

Müsabaka gayet eğlenceli bir 
şekilde devam etmiştir. Fakat bu
na iştirak edenler arasında o ka
dar sakil büyük burunlulara rast 
gelinmiştir ki jüri azası gülmek • 
ten kendilerini alamamışlardır. 

Fakat kendisini en güzel bu -
runlu olmak için namzet göste
ren bir kadın bu alaya fena halde 
hiddetlenmiş ve jüriı reisine de
miştir ki: 

- Ne gülüyorsunuz, bilmiyor
muaunuz, ki büyü'k bir burun çeh
renin güzelliğini asla bozmaz. 

Jüri reisi tekrar gülmüş ve şu 
cevabı venniştir : 

- Evet söylediğiniz çok doğ
rudur. Fakat büyük burunlu çeh
re zaten hiç bir zaman güzel de
ğildir ilci, o koca burun çehrenin 
güzelliğini bozsun! 

8 inci Hanrinin karıları 
Bir sinemada 8 inci Henri'nin 

hususi hayatı oynuyordu. Bir mü§ 
·teri geldi: Bilet alacaktı. Bunun 
için sordu: 

- Film başlayalı çok oldu 
mu? 

Kapıcı cevap verdi: 
- Hayır, kral Hz. henüz al

tıncı karısını almaktadır. 

rakmak hiç istemiyorum. Ömrüm 
olduğtı kadar film çevirmekte de
vam edece~im. Bugünkü vaziyetim 
den çok memnunum. 

s 

• 

• 

en güzeli Lape Velez yeni bir li imde ••• 

Cla.rk <Ja.ble 
ZavaDDu ©1ırtn~tnın başona 
kadlunD~ır yüızlt.lındlen me
geır ne beDaDar geDmlş 
Valantino'dan heri hiç bir ar

tist kadınlar nezdinde Clark ka
dar büyük bir töhret yapmamı' 
ve heyecan uyandırmamıttır. Bu 
artistin son zamanlarda Amerika 
dahilinde yaptığı seyahat bilhassa 
bu noktayı daha ziyade tebarüz et
tirmittir. 

Clark'ın her gittiği yer dolup 
dolup botalmıt, zavallı, genç ka
dınlar arasından yakasını her de
fasında çok güç kurtarmıştır. Es
kiden katolikleri arslanların ara • 
sına atarlardı, şimdi Clariı: ka
dınların arasına dütmüştür ki; bu 
ötekinden daha tehlikelidir. 

* * * 
Kadınlar sivri sinek gibi, ka-

rınca gibidir. Her yerden geçebi
lirler ve istedikleri yere üşüşür

ler. İşte sevimli artist te bu se
yahati esnasında her yerde yüz· 
!erce kadınla karşılaşmıştır. 

Locasına, otomobiline ve hat· 
ta odasına hile kendi haberi ol
madan giren kadınlar görmüştür. 
Bereket versin ki Clark'a bütün 
bu seyahati esnasında karısı refa
kat etmekte idi .. Fakat karısında 
da geniş yürek, Hazreti Süley
man sa.hın varm!.f doğrusu .. 

İşte bu kadm her h~gi bir 
hadisenin önüne geçmek ıçın ko
casının halk arasına çı:kmasını me· 
netmiş fakat her yerde aksi te
zahüratla karşılaşmıştır. 

Halk Claı<k'in bulunduğu ote
lin önüne toplanmış: 

- Onu sinema yıldızı yapan 
biz.iz! O bize aittir. Neden elimiz
den alıyorsunuz &iye haykırmış -
tır.. -

Sevimli artist bütün bu heye
cana dayanamamış ve birçok de
fa halk arasına çkmak gafletinde 
bulunmuştur. Clark'm bu karga· 
!}alıklar içindeki zayiatı nedir bili
yor musunuz? 27 ipek mendil, 
33 elbise düğmesi, bir gömlek 
kolu bir ceket yakası, bir çift 
terHk , bir pijama ceketi, bir kol 

saati.. d' k. 1 Bunların hepsini tak w ar arı 
bir hatıra olarak çekip koparıp al-
mışlardır. . 

H tta bir tanesı, dayanama-

vae makasla Clark'ın saçlann-
mıt k .. B' d dan bir tutam esmıştir. ır e 
kadınlara cinsi latif derler. 

* * * 
Clark zorla da olsa elinden a-

lınan bütün bu .küçük şeyler için 
hiç müteessir olmamıştır. Yalnız 
yandığı şey kol saatinin elinden 
gitmesidir. Çünkü bu saati izdi
vaçlarının birinci senesinde karı· 
sı kendisine hediye etııniştir. 

Onun için bunun birçok ma
nevi kıymeti vardır. işte bunun 
üzerine Clark gazetelere ve şu 
mealde bir ilan vf'nnistir: 

Eğer bu saat kendisine iade e
dilirse, bunu getiren kimseye bu 
saatin aynen bir kopyası verilecek
tir. Ve aynca 50 dolar takdim o
lunacaktır. Artıist saati getirene 
hiç bir sual sormamayı taahhüt e
der. 

Fakat bütün bunlara rağmen 
saati geri getiren olmamııtır. Hiç 
şüphesiz buna çalan kadın sene
lerce Clark'ın kolunda ta§ıdığı bir 
saati karla da olsa geri vemıeği 
arzu etınemiştir. 

* * * 
New - York'ta Cla11k, çok zen-

gin ve kibar bir aileye mensup 
bir genç kızdan çok garip bir 
mektup almıştır. 

Bu mektupta genç kız Clark'a 
şu teklifi yapmaktadır: 

Ne birinci ve ne de ikinci iz. 
divacınızdan bir çocuğunuz olma· 
dı. Zevcele!'iniz sizden daima da
ha yaşlı kimselerdi. Hiç şüphesiz 
siz de çocuk sahihi olmak istersi
niz. Müsaade ediniz de hu çocu
ğun annesi hen ol.ayım. Bunu ye
tişti.,mek için kafi miktarda paran 
da vardır. Ailem de huna muhale
fet etmemektedirler. 

Bu teklif İsadora Duncon'un 
d' Annunzio'ya yaptığı bir teklifi 
hatırlatmaktadır. Malumdur ki 1-
sadora gayet giizel bir kadındı. 
d' Annunzio ise gayet çirkindi. 

lsadora §aire bir mektup Y~ 
mış ve hülasaten demişti ki: 

- Sizinle evlenelim bizden 
basıl olacak çocuk ideal bir ÇO· 

cL'ft olacaktır. Çünkü sizin zeka
nızı ve benim güzelliğimi ihtiva 
edecektir. 

d' Annunzio buna şu cevabı ve,.. 
mişti: 

_ Aman dikkat ediniz ma
dam, ya çocuk sizin zekanızı ve· 
benim güzelliğimi haiz olursa •. 

Dahası var: Genç laz Clark'a 
yazdığı melktuba fU satırları ilave 
etmekten de çekinmemiştir: Bu 
mektubu Madam Gable'e göstere 
bilirsiniz. Eminim kendisi de bir 
kadm olması dolayısile bu arzumu 
iyj anlıyacak ve buna mümaniat 
etmiyecektir. 

Clark hakikaten bu budalaca 
mektubu karısına göstermiş fa. 
kat genç kadının umduğu netice
yi alamamıştır. 

* * * Bunun gibi daha nice nice 
mi.saller zikretmek kabildir. Clark 
in başına gelen hadiseler daima, 
Ramon Novarro'nun Andre Roo
nne'in de başından geçmektedir • 
!er •. 

Ne demeli? Sinema? Gölgenin 
verdiği heyecanlar, hakikatte çıl • 
gınlrklar yaratmaktadır. Ve hu • 
nun önüne geçmek te imkansız 
görülmektedir. 



MiLLiYET CUMA 27 TEMMUZ 1934 

A vusturyada ihtilil bastırıldı, Hükômet vaziyete hiki 
(Başı 1 inci sahifede)) 

dığından a&ilere saat 14,30 da bitecek 
olan bir ültimatom verilmiı ve ayni 
zamanda bu müddetin h'.tammda ha· 
rekete geçilmek Üzere asker kuvvet• 
)eri tecemmü ettirilmiıtir. A&kerin ça 
ğınldığını gören aailer Almanyaya 
gitmek Üzere kendilerine müsaade e • 
dilmek ıartiyle binayı tahliyeye karar 
verm'.ıler ve saat 20 den b!raz "?nra 
teslim olmuşlardır. Bqveki.let b!1'8'sı 
asker ve polis tarafmdan tekrar ıfgal 
olunmuıtur. Bütün bu hadiac~er esı;ı~ 
amda nazıralr Viyana be1edı>:e ~eıaı 
ve polis umum müdürünün ~e ıtt~a. -
kiyle milli müdafaa nezaretınde ıçtı
ma etmit bulunuyorlardı. Yalnız baı
vekaletıe mevkuf olan nazırlarla ltal 
yada seyahat etmekte olan .Ba:tvekil 
muavini Prens Stahremberg ıçtimada 
yoktu. Kabine devlet reisiyle telefon· 
la gör\iıtükten sonradır ki asôlere kar 
ıı tiddetle hareket etmeğe karar ver· 
nüttir. 

Had'8e nanl oldu? 
VIY ANA, 26 (A.A.) - Viyana 

belediye reisi M. Schmitz beyanatta 
bulunarak demiıtir ki: 

- Çartamba giinü Öğ~eden aoı;ıra 
polis ve Avusturya asken kı~a~e~". 
girmiı olan tahminen 100 kııılik ı_kı 
grup, Baıvekalet ile radyo merkez! • 
ne ıücum etmitlerdir. M. Dolfuaa ıle 
M. Fey ve M. Gravinsky'nin konfe • 
rana halinde içtima ettikleri Ballplatz 
aarayına kuvveti< bir gnrp, miqküla
ta maruz kalmadan girmiı, asiler, hü
kiımetin bu üç azasını hapactmişler • 
dir. Diğer bir grup, radyo merkezine 
zorla girerek M. Dolfuaaün istifasını 
ve yerine M. Rintelen'in geldiğJıi bil 
diren yalan haberi iıaa etmiştir, hü • 
kUmetin diğer azası, derhal harbiye 
.nezaretinde toplanmıılar ve mahpus 
bulunan nazırlarla görii§mek Üzere 
bir vaatıa bulmak ve Avuııturyada asa 
yifin tem"ni için tedbirler alına~ hu
auslarını gÖrii'l""üılerdir .. Katolık ve 
diğer vatanperver tetekküllere ha • 
zır bulunmaları için ınalfunat veril 
mittir. 

Aailer tealim oldu 
ViYANA, 26 (A.A.) - Başveka

lette bulunan i.ailer, aaat 20 de tes • 
lim olmuılar ve Baıvekalet sarayı, po 
lis ve ordu tarafından iıgal edilmiı • 
tir. Sağ ve salim olan nazır Fey, hadi 
aeleri radyo ile izah etmi~tir. 

Nanl öldürüldü 
VIY ANA, 26 (A.A.) - Radyo ile 

yaptığı beyanatta, yeni Heimatdienst 
komiseri M ·ralay Adam, M. Dolfuaa
ün ölümü hakkında tafsilat venniştir. 
Tahminen l O ki§llik bir grup M. Dol
fuas'ün çalıştığı odaya ıimıiıtir. Re • 
isleri Batvek:Jo revolverle iki el ateş 
etmiştir. Baıvekil bir kurıunla göğ • 
aünden vurulmuştur. Hizmetçiai dı .. 
şan atılmıttır. M. Dolfuaa yalnız hıra 
kılmıt. yanına M. Fey getirihniıtir. 
M. Fey, kendisinin vas;yetlerini din· 
!emiştir. Aailer, her türlü dini ve trb
bi yardımı reddetmişler ve M. Dol • 
fusa, yalnızlık içinde ölmiiftür. M. 
F ey radyo ile neıredilen nutkunda 
demiştir ki: 

- M. Dolfuaa, poliı üniformaları 
giyinmit nazilerin toplandıklannı öğ 
rendiği zaman kabineye riyaact edi • 
yordu. Baıvekil celseyi tatil etti fakat 
a&iler Baıvekalete girerek kendiaini, 
beni ve M. Ganinıky'yi yakaladılar. 
Hududa kadar acvkedilecekleri ve tec 
ziye edilmiyecekleri hakkında verdi • 

• .. ' "k" .. b ak ğim.iz temınat uzenııe J ;anızı ır • 
tılar.,, 

M. Schuaehnigg, mutaarnzlann aa 
yıuru 44 olarak tahmin ettiğiıH ve asi 
lerin Batvekaletıe muhasara altına a• 
lmıp ta teslim olmaları kendilerine 
bildirildiği zaman, Viyanadaki Al • 
man aefirinin tavassutunu iatedikJeri· 
ni ve bu tavaaautun yapıldığmı ilave 
eınn.n.-. (Viener Zeitu,.) a gere, 
M. Dolfuas, 16,30 da ölmiqtür. 

Madam Dollaa 
RIMlNI, 26 (A.A.) - Madam 

Dolfusa, rengi uçuk, bitap ve gayet 
.ınüteeMÔr ... ak Ricciooıe'clan ' yaun
da M. Muaaolini olduiu halde, otomo 
lıille buraya gebniftir. Sonra, ltalya 
İıükiimetinin emrine verdiği bir tayya 
re ile Viyanaya hareket etmiştir. 

HUımetçiai ne anlatıyor 
VlY ANA, 26 (A.A.) - M. Dol • 

fuaa'ün ihtiyar hizmetçisi Leibhart, 
12 aıinin M. Dolfuaa'ün bürosuna hü 
cum ve kendisine 3 metre yaklaşınca 
tabancalan ile ateı ettiklerini aöyle
miıtir. Başvek:J boynundan ve omu • 
zundan yaralanarak sırt üatü yere 
düşmüı ve yalnız hafifçe (im~at) d:
ye bağırııoııtır. O zaman Leıbhart ı 
tutan iki aıi kendiaini bırakmıılar ve 
dıp.n çıkannıtlar, katiller içenle kal
aııtlardır. 

Kabinenin rJ<Uİyeti 
ViYANA, 26 (A.A.) - iyi haber 

alan aiyasi mahafile göre, M. Dol· 
fuaa, defnedilmeden evvel, kabinede 
biç bir değiıiklik olmıyacaktır. Reisi
ciiınhur M. Niklaş, bu aabah Viyana
ya dönmiqtür. s:yasi müzakerelere 
bütün gün devam edilecektir. 

Hültümet vaziyete haltim 
ViYANA, 26 (A.A.) - Hükümet 

vaziyete tamamen hikinı bulunmak .. 
tadır. Hükümet merkezinde ve bütün 
Avusturyada aükün teıis edilmiştir. 
Muavin poliı teşkilatı tarafmdan tak 
viye edilen federal pol-. ve askeri kı
talan baıvekalet dairesini telaiz tel • 
graf İstaayonunu Uilerin e.Jinden al
mıtlardır. Asiler hapishaneye aevko • 
lunmuılardır. M. Dolfusa, yaralan • 
neticesinde vefat etmit,ir. Aa']erin e
linde mahpu.s bulunan diğer nazır • 
lar, M. F ey ve M. Karvinsky ile bat
veki.let memurları kurtarılmıtlardır. 
Bütün memlehette Orfi idare i1Rn o • 
lunmuştur. Her nevi ciirümler diva • 
nı h:lrpler~ aevl!:edil"'!ı:.c!l:•;r 

Maarif nc-:~rrı M. Schtı ... chn"'p-"", haf 
vel<iılet vczi:eı ni ;;,:. c"mek.ted:r. 

ldairei örfiye 
VIY ANA, 26 (A.A.) - M. Schu

achingg, bu gece bütün ecnebi sefir
leri kabul etmiı, ,.., hadiseleri bildir
miftir. Viyanada ve Styrie'de örfi ida
re ilan edilmiıtir. 

40 kiıi idam olundu 
VENEDIK, 26 (A.A.) - Reuter 

muhabirinden: Prens Starhemberg, 
Viyana asilerine karşı harekatı, Ve • 
nedikten idare etmiştir. 40 Hitlerci • 
nin idam edildiği aöyleniyor. 

Awstucyanın Roma sefiri hakkında 
rivayetler 

BERLIN, 26 (A.A.) - Alman is
tihbarat bürosundan: Avusturyanın 
Roma acrıri olup haJ:hazırda Viya • 
aada olan M. Rintelen'in tevkifinin 
muhakkak olduğu, Viyanadan bildi • 
rilınektedir. Bu haber, yan reuni au
ıoette teyit edilmiş, fakat netredilme
miftir. 

VlYANA, 26 (A.A.) - Avuatur· 
JWllD 1 tııılys l'efiri M. Riıntel- bir ka
bine içtimaı neticesinde tevkif edibnit 
ve Milli Müdafaa nezaretine askeri 
bir müfrezen'.n nezareti altında aevko 
lunmuştur. M. Raıtel.en, bu aabah inti
hara teşebbüs etmiş ve kendisini göğ
aünden yaralamııtır. 

ViYANA, 26 (A.A.) - M. Rinte
len, ağır bir halde haoıtalıaneye l<al
dınlmıttır. Bıraktığı bir mektupta 
zannedildiğine göre, suçlu obnadığıru 
ve au kaatçılarla alakası olmadığını 
bildirmektedir. 

VIY ANA, 26 (A.A.) - M. Rinte
lin, ciddi surette yaralanınuıtır. Fa • 
kat vaziyeti endite verici değildir. M. 
Rmtelenin .-nıimi do~anndan bir kıs
mı t.,..,kif edilmittir. 

VIY ANA, 26 (A.A.) - Resmi ma 
hafilin bildirdiğine göre, hükiimetin 
ecnebi devletlerin müdabalelni İste • 
diği hakkındaki fAyialar henüz mev
ıimıizdir. 

Fran'ıaa ve Awsturya meseleleri 

PARIS, 26 (A.A.) - Siyasi maha
fil, Avusturya hadiselerini fevkalade 
büyük bir ehemmiyetle takip etmekte 
dir. Baıvekil Dolfusı'ün ölümü, başlı
baıına mühim siyasi neticeler vermek 
ten geri kalamaz. Avusturyada, hü • 
kU:met vaziyete tamamen hikinı olaa 
bile, M. Dolfus'ün yerini kimin iıgal 
edeceği mesel el nin halli nazik bir 4 
olacaktır. Filhakika Batvekil Dolfusa, 
sadece Avusturya dahili~ • • tleğil, fa 
kat beynelmilel siyaset sah< '.>da da 
mühim bir mevki İş.gal etmİfti. 

Henü:ı: müphem bir tarzda maliim 
olan Avusturya had ~ aclerinin uyan • 
drrmak ih~.mali olan aksülameller hak 
kında timdiden bir hüküm vermek 
yeniz olur. Bununla beraber, dün öğ
leden sonra, M. Barthou'nun Pariate 
İtalya acfiri ile yaptığı mülakatta A
vu•turya hadiselerinin mevzuu bahaol 
duğu tahmin edileb:lir. 

Viyanadaki Alman sefiri geri 
çağmldı 

BERLIN, 26 (A.A.) - Havas mu
habirinden: Kendilerine dokunulma • 
dan hududa kadar bir müfreze hima
yesinde götürülerek Almanyaya itti • 
ca etmeleri için Avuıturya hükiime • 
tiyle asiler arasında yapılan anlapna 
ya Alman hükiimetine müracaat ebne 
den ve aonnadan muvafakatini bildir 
diği için Viyanadaki Abnan sefiri ıre
ri çaiınlmııtır. 

Alman iatihbarat bürosu, hükfune 
tin uiler Alman hudutlarını geçtik • 
leri takdirde tevk.iflerini emrettiğini 
bildirmektedir. 

Alman ajanu, Bayreutlı'te Wag-
ner için yapılan bayramlara ittirak e 
den M. Hitlerin Berline döndüğünü 
ilave ediyor. 

M. Von Neyratb, Avuaturya hü • 
kUmetine M. Dolfuaa'ün ölümünden 
dolayı Almanyanın taziyetlerini bil • 
dirmittir. 

Awnurya hududu ltapatıldı 
BERLIN, 26 (A.A.) - Remıen 

tebliğ ed_ ldiğine göre, Almanya hü • 
kiimeti, Almanyaya iltica etm.it olaa 
Avusturyalı Almanların kanııklık • 
lar eanaamda Avusturyaya avdetleri • 
ni men için Avuaturya hududunu ka.
pattınnıftır. 

Seri bir muhakeme 
VIY ANA, 27 (A.A.) - Polis mü

dürii, alakadar memurlarla mutabık 
kalarak, herhangi isyan suçu için i • 
dam karan verilmek üzere gayet muh 
tasar ve seri bir muhakeme usulü tat 
bikını emretmiıtir. 

Sokaklarda toplanmak yasaktır. 
Kahveler, lokantalar ve evler saat 20 
de kapanmıı olacaktır. Bu emirname, 
bugünden itibaren tatbik edilecektir. 

Almanlara göre DolfU&tı hükümeti 
BERLIN, 26 (A.A.) - Havaa A • 

janaı muhabirinden: Abn,.;. istihba • 
rat büroau netrehnit olduğu uzun bir 
tebliğde, Dolfuaa • F ey • Prena Stah
remberg hükümetini fevkalade tah • 
kir ve kendilerini adi yalancı, halk 
celladı gibi sıfatlarla tavsif etmekte
dir. 

Hiıtlisenin ehemmiyeti 

LONDRA, 26.A.A. - Daily Tdeg· 
raptı yazıyor: 

Avuaturya hadiselerinin ehemmiyeti 
A§iki.rdrr. Fakat bunun beynelmilel ehem 
miyeti daha büyüktür. Avusturyanm si
yasi iatliklali, bütün büyük hükümetler 
için hayati bir ehemmiyeti haizdir. 

Times gazetesi, Avuıturyadaki nazi 
hükiımet darbesinin muvaffak olmacJıiı
nı, fakat ba1l ca gaye~eri olan hükUme
tin devril-nesine muvaffak olduldannı 
yazarak diyor ki : 

• .t Alm·nya tar."lf n::lan Avusturyaya 
karşı alenen ya;:>ılan k'>ba ve sert hare 
ketlere ecnebilerin müdaheleıi ile niha. 
yet ver]di. Fa:Cat Almıınya, husus; ola
rr4c Av-.;.aıt'Urya hii.kUmetine dü,ır..an na
zil ri te1vik etı:r.Ek-:en hiçbir vakıt ge
ri kalma 'ı. Mcv ı_ t ha tisf'lerc göre dün
ki; rrace anın mf"ıu"iyr-tini Ahn11n hü!<U
JLC.:İnc c..tI.tmek Lo~ru o!maz. F.:.kat bu 

iıyanınAlmanyadan gelen daimi teıvike 
birfeyler borçlu olduğu da muhakkak 
inkar edilemez.' ' 

Morning Poat diyor ki : 
" ltalyanın endişesi, ayni zamanda 

Franaa ve lngilterenin de enditesidir. 
Bütün unaurlan ne.zan itibare alıraak, 
vaziyetin ciddi olduğunu söylemekte 
müşkülat çekmeyiz. Eğer Avustlurya hü
kUınetine karşı yapılan bu taarruzun da
hi.i bir hadise olduğu ispat edilebilirse, 
buhran bu şekilde belki halledilebilir. 
Diğer taraftan, eier bu teıebbüa Alman· 
yayı da alakadar ederse, ayni zamanda 
bütün Avrupayı alikadar eder." 

Daily Mail, ıöyle yazıyor : 
Birçok şeyler, Avusturya hükümeti

nin vaziyetine bağlıdır. Hükiimet müte
dil ve tedbir!irdir ..Avrupa sulhu için 
büyük bir tehlike henüz bertaraf edile
bilir. 

Newa Chronicle cazeteai, M. Dollfuu 
ün Avusturya kanııklığı içinde hiç ol
mazsa bir iat.ikrar unıuru olduğunu yaz
maktadır. 

Daily Herald gazeteai diyor ki : 
" Avustury• sosyal demokrat teşki • 

la tının imhasında 1 falyanın parmaiı ol
duğuna hiç ıüphe yoktur. Almanya na
zil~rinin Avusturya nazi!erlni maddeten 
ve manen tuttuklarına da şüphe yoktur. 
Birbirleriyle çarpqan bu kuvvetlerin kur
banı olarak ortada kalan Avusturya mil
letine kaı ı • bülun dünya muhabbet du
yacaktır. 

Prer.ı Starhenberg 

VENEDIK, 26.A..A.- Prenı Sta'· 
henberg, bu &abah tayyare ile Viyana. 
ya hareket etmi§tiı·. 

"Avusturya illa. etti" 

NEVYORK, 26.A.A.- Herald Tri
bunc gazetesi, "Avusturya iflas etti" bat· 
lığı altında yazdığı b"r maka:ede M. 
Dollfusa hakkınd3 methi mutazammın 
.özler söyledikten -..., ltaiy811m artık 
Avuaturya hadiaelerine alelade bir acyir
ci olarak kalamıyacağını ya:ı:makfüdır. 
Bu gazete diyor ltl : 

" Binaenadyh, bütün Avrupa ltalyan 
müdahalesinin, doğurmak ihtimali olan 
aksül lmellcr neticesi o'ara!' bir sıra 
buhran da'ıa geçirecektir. Bu müdahele 
olmadan, Avusturyanın temamiyetinin i
dames:ni temin, belki gayri kabil ola
caktır. 

Geçen şubatta Pariı'te teati edilen a,. 

teşleı·, Viyanadııki dahili harp, Almanya
da Hitler'in yap.ığı 'ta•f;ye ', M. DoU
fuss'ün ölümünde olduğu gibi ayni şe
kilde haydutluk miaalleridir ve bunları 
yapanlar Avrupayı yeni bir Sarayboına
ya sürüklemezlerse, hiç olmazsa orta 
zamana ıürüklemiş olacaklardır. 

'.Amerikan gazeteleri ne diyorlar? 
Nt:VYORK, 2G.A.A.- Bura gazete

leri, Rom-.dan ve resmi menbalardan ge
len haberleri mevzuu bahsederek ıunla
n yo-uyorlar: 

" Avusturya İıökwneti, Avrupa dev
letlerinden, Avmıturya'nın temamiyetini 
zaman altına aim.lannı ;sterniıti .• " 

Hitler /f!iinich'te 
MUNICH, 26.A.A. - M. Hitler, A

vuıturya nazi lejyönünün erkiıu harbi
yesinin bulunduğu Munich'e gelmittir. 

Asiler tevkif edildi 
BERLIN, 26.A.A.- Naaaau hudut 

ıehrinde aükün hükümfennadır. Polis 
takviye bile edilmemişt!'.r. Hiçbir asi, 
iltica etıniı değildir. Viyanadan gelen 
haberlere göre, bütün Viyana asileri tev· 
kif edilmiştir. Bunlann araaında M. 
Dollfuu'ün katilleri olduldan iddia edi
len 3 kiti de vardır. Hudutlar kapalıdır. 

VIY ANA, 26.A.A.- Asilerin malı· 
pus bulunduğu kııla, mitralyözlerin mu
hafazası altındadır. Kıılanın etrafında 
kıtaat vardır. içeri girip çıkma yaıak· 
tır. 

ltalyan gazeteleri ne dişor? 
ROMA, 26.A..A.- Oaaervatore Ro

mano' dan başka dün akşam çıkan Ital
yan gazeteleri Viyana hadiselerinden
bahıe\iniyorlardı. 

Yan reami mehafil, Viyana haberlerin· 
den pddetle müteeHİr olmutlanlır. Tet· 
hit hareki.tına karp nefret, matbuatta, 
son günlerde arbnıtbr. 

Perıernbcı günü yapılacak olan Riccio· 
ne mülakatı, gayet ehemmiyetli bir mü-· 
liikat telakki ediliyordu. Bu mülakat 
M. Mou1101ini'ye, hakiki vaziyet bak· 
kında bizzat malümat almak fıraatını 
hazırlıyacak ve ne tekilde tedbirler a· 
lınma11 İcap ettiğini ııösterecek mahi
yette telakki olunuyordu. 

Londradaki tesir 
LONDRA, 26.A..A.- Avusturya bat· 

vekili M. Dollfuaa'ün katli hadisesi, 
bütün lngilterede derin nefret duyguları 
uyandırmııtır. Dün gece, bu haber, rad· 
yo vasıtaaile ııayi• olur olmaz, müteve_f· 
fanın hatırasına hürmeten binun lngil· 
te'l"e telsiz istaayonlan birkaç dakika sÜ• 
küt etıniılerdir. 

Bugünkü gazeteler, hemen bilaistisna, 
dünkü hükUınet darbeainden ...., bapelcil 
Dollfuaa'ün katlinden meaul bulunan A· 
vuıturya nazilerinin Almanyadan yar· 
don görmüş olmalarından, zimnen veya 
aşikar surette babactmektedirlcr. 

Mamafih, cinayeti müteakip, auikasl 
mürettiplerinin hududu aııarak Almanya 
ya iltica etmelerine meydan vermemek Ü· 
zere Alman hükümetinin hudut boyuna 
asker sevketmiş olduğu da kaydedilmek
tedir. 

Kezalik, suikastçılann serbestçe Al
man toprağına geçebilmelerini temin 
için kend.lerile müzakereye giriımiş ol
duğu rivayet edilen Viyanadaki Alman 
aefirinİn geri çağrıldığı da haber veril-
mektedir. ı • §1 

Alman matbuatının umumi kanaat'i, 
Avusturyada cereyan eden hadiaatın ıırf 
malıa.lli olduğu vadi•indedir. Bütün bun 
lara rağmen, lngiliz matbuatı, Almanya, 
hükümet aza&ından herhangi birini bu iş
ten meıul addelmemekle beraber, nazi. 
lerin dünkü hadise ile netice1enen g~ 
yanlarını bidayftte körükliyen yine ken
dil•ri o!duğu fikrini izhar eylemekte
dir. 

Bahusus, Avuaturyaya son zamanlar-

da Almanyadan, külli mıktarda patla
yıcı maddeler sevkolunmuş ve ezcümle, 
geçen pazartesi günü Lindondan sevke
daen bir vapur dolusu bomba, Konatans 
gölünün üzerinde laviçre hükümet me
mur:arı tarafından müsadere. ~lmittir. 

Nazır Fey hadiseyi anlatıyor 
ViYANA, 26.A.A. - Nazır M. Fey 

dün gece radyoda gÜnÜn hadiaelerini 
anlatarak demiıtir kh 

" Saat 11 de kabine baıvckalette top
lanmıştı. Oğleden biraz evvel yedinci be
lediye dairesinde çavuf ve asker elbiacli 
bir takım kimselerin top~andığ ı nı ve 
bunlann bazı hareketlerde bulunankla
rını Heiınvebren'lerden haber aldan. 
Keyfiyeti derhal başvekile bildirdim. 
O da kabineyi bundan haberdar ederek 
öğleden aonra devam edilmek Üzre iç:.i
maı tatil etti. 

Baıvekil ayni zamanda mil İ müdafaa 
nazm K·rvinsky i!e emniyeti umumiye 
müdürünü ve heni nezdine çağtrarak 
milli müdafaa nazırına derhal nezarete 
giderek icap eden hazırlıklarda bulunma
sın~ emretti. Nazır emirlerini teltfonla 
polb müdürüne bildirdi. Ben de Hcim
YehrenJcri İf ba~ına çağırdım. Bu eanada 
idi ki b:r kaç kllDlyon gözüktü. lçind• 
ask2r ve polis kıyafetine girmi1 adam
lar vardı. Bunlar derhal bqvelcilete g;. 
rerek bütün binayi iat•la ettiler. Gürül
tünün patl1ması üz rinc baıvekil milli 
müdafaa nazırı Kirvinsky ilo bir'. i'rte o
dadan ç· ktı. Ve binanın diğer bir kıunı
l"a teveccüh etti. Koridorda yakalanan 
Kirvinaky bizim yamıza getirildi ve ceb
ren odamızda ?Jıkonul~u. Raşvehilin 
ne olduğunu b'lmiyord· .. k. Anca1< i!ı:i 
buçuk saat gonra başvekilin benimle ko
nuŞır_ak isted:ğ; hab>r ver:ld:. Diğer o
dada vekili divan Üzerinde yaralı olarak 
y;ttıyor ~ördüm. Ban.-". öldüğü takdirde 
3iJeai hakkındaki end" ıelerini bildirdi • 
v ·e kan dökülmesine mi.ni 0

1.unma&!nl 
aöyledi. Beni yine muhaf=a altınd> dı~a
n çıkardılar. Ve eıki yerime götürdüler . 
Orada tabancaların tesiri a~t nda bir kcç 
saat daha bekledik. Saat 18 den ıoor na
zır Stürana Reisicumhurdan aeahiyeti 
kamôleyi h.:Z olarak b-.şvckiılet birıaaı
run önüne geldi ve bütün mevkuflann 
bhliyeai şartiyle aııilerin Alman hudu
duna götürüleceklerini bildirdi. Tekrar 
balkona götürüldüm ve Stütmer ile ko-

nuıtum. Nihayet gerek biz gerek diğer 
memurlar serbeat bırakıldık. Ve baıve
ı.a-.t asiler tarafından tahliye edildi. 
AvırA<ıryamn diğer bazı yerlerinde de ve 
biıbası:a Styrie'de naziler jandama kara
kollanna hucum etınişlerdi. Şimdi bü
tün Avuıturyada tam bir sükun vardır. 
Baıvekil göğsünden aldığı iki kurşun 
yarası neticesi olarak ölmüştür. 

ltalyanlar ne diyorlar? 
ROMA, 26 (A.A.) - ltalyan ga • 

:ı:eteleri, M. Dolfus'un katl ı dolayısi
le şiddetli bir infial izhar etmekte 
ve Almanyanın bundan mesul olduğu 
nu kuvvetle ileri sürmektedirler. 

Meiıagero, Alman elçisinin katil • 
ler lehindeki müdahalesinin manalı 
ve diplomasi tarihinde misli geçme • 
mit bir hareket olduğunu yazmak • 
tadır. 

Dolfuss' e halef 
VIY ANA, 26 (A.A.) - Başvekil 

muavini Prens Stahrembergin Na
zırlar meclisine riyaııet etmit oldu
ğu, içtimaın inkitaıız devam etmek -
te bulunduğu tebliğ edilmiıtir. Bu teb 
Jiğ, mumaileyhin Dolfu&ac halef ola
cağı ıayİalanna yol açmııtır. 

/ngiliz gazetelerinin endi,esi 
LONDRA, 26 A.A. -Avuıturya veka

yii kendiıini nagihani bir surette hayret· 
ler içinde b:rakmış olan lngiliz efkan U• 

mumiyesi büyük b:r endite göstermekte 
ve gazetelerin tela;lan bu endişeyi ar
tırmaktadır. 

Nazilerin teıehbüaü akamete uğra
mıtilr. Fakat naziler başlıca gayelerini 
elde ebn'.şler, Dollfuaa hükümeti devril
miştir. Çünkü Dollfuss ölmü,tür. isya
nın k s:nen Abnanyaca mütemadiyen ve 
muısirran yapılmakta olan tahriki.tın '" 
seri olduğunda şüphe yoktur. 

Fran~ız gazetelerinin infiali 
Paris, 26.A.A. - Avusturya başveki

li M. Dollfuaa'un katli biıdiaesi büyük 
bir heyecan tevlit etmiı olup bütün ga
zel-eler ''Avusturya İstikla!inin müd:ıfii" 
n~ kartı nazilerin irtikap etmiı oldukları 
bu cinayeti büyük lıör infial ile takbih 
etmektedir. 

M. Mussolini'n:n telgrafı 
RICCIONE, 26 (A..A.) - M. Mus

.otmi Avuşturya Başvelcil nnıavinine 
ıu tclgrah göndermiftir: 

Dollfusaun fca alcibeti beni ç<>lc 

mütessir etmi§tir. Şahsi ~~ ' 
sebetleri ve müşteıW .,yaaı 
!er bizi binbirimize bağbyorcl0,j..ı. 

Ben daima onun devlet 9 

aafmın, sadeliğinin ve büy'!,. 
tinin hayranı idim. Dollfu . . · 
runda öldüğü Avustu.,.yanın ';.ı.o 
talyanm müdafaa ettiği ve bu , 
ra daha büyük bir f'İddetle "' 
edeceği iM prensiptir. nıiJlel' 

DoUfuss içinden çıktığı . · · 
faat gÖzetmeluizi.n ve tefılikeY' 
kar ederek hizmet etmİflİr· 

Alman sefirinin ro/iİ 
VIY ANA, 26 (A.A.) - tf 

koınHeri M. Adam dün gece 
Ba§vdW M. Dollfuasun katli 
nı vermitôr. . . 

M. Adam isya11 hareketiı'!" 
lünden bahsederek demifl:İr ~: 

Asiler Alman .aefirine nıu . 
dsd< müdahale.mi istemi~' 
eli batvekilin ölümünü anla~,.ı 
oet tıakkında fazla bir fCY eor 
ceğim. 

Fakat bundan yiiksek aeale . 
ceğimiz saatler ırelecd<rir. Ve. 
larmuzı gene yiikıek -ıe ı.. 
ğız. Bu ıece ~""" oda'"';~ • 
içinde yatmakta olan büyük o _ _,,, __ 
C....wr. 

Almanya - Avusturya 
ka,,.ndı 

BERLIN, 27 (A..A.) - ~ 
kümeti, Avusturya b&cliaelel'İ 
Almanyada bulunan Ayu«~~ 
cileıi ile Ahnanlarm ~ ı 
rıosmda Avushıryaya ~ 
ni ohnak için Alınan • AvuslU 
dudunu l<apatmıştr. 

Beşiktaş malmüdürii0 

hazin ölümü 
Beıiktaı malmüdürü fbraJ>İI' 

apandiıt ameliyatı netices~cl;;, 
etmitt

0

r. Merhumun cenaze&J 
dmlmıt, Feri köy mezarlığınI' 
dilııniıtir. Cenaze meraaimincl• 
bul tahakkuk müdürii Talat ::1~ 
kadaılan bulunmuıtur. Hal 1' 
olan lbrahim Beyin vefatı ar ' 
n arasında büyük bir teeasiiT 
mqbr. .. ,,,,,.,., ..••... ~·~·~·~· ... ·····~·~-~-~~····~·····~·~·~·~· ... ·······~·~· .............. ~ ........... ~.~·~·~· .... ·········~·~·~·~·~· ................................... .... 

Hadisenin 
Mahiyeti 

(Başı 1 inci sahifede) 

Baıvekili M. Hitler, V enedikte M. 
Mussolini ile konuşurken bu meulede 
mev.:uu balisedilmi§ ve her iki baıve
kil arasında fU esas takarrür etmişti: 

National Socialiste'ler Auusaryada 
yaptıltlan her türlü · propagandalar. 
tahlil edeceltler, tethiı hareltatından 
va.:geçeceltler ve ltalyaJa yalımda ya 
pılaccılt Avusturya intihabatına Nati
onal Socialiste'lerin iftİrafu"ni temin 
edecektir. 

Bundan sonra tethi§ harekah bir 
müddet taıJsamıf$<ı da sonra teltrar 
eskiainden fazla şiddetlenmiıtir. Ty • 
roldeki Reutte elelıtrik fabriltası Holl 
deki Saint • Salvator kli.sui Sabsburg
daki fimendiler hattı bombalarla tah 
rip edilmiflir. Bunun gibi daha bir • 
çok vahalar olmıq ve en nihayet M. 
Dolluıss da ifayi vazife halinde iken 
odasında bir kurpmla öldüriilrnüflür. 

Şayanı d 'kltat olan noltta ıudur: 
Bu ltatil htiJiaui ayın yirmi beıin

de vaki olmuıtur. Halbulti bu ayın 
yirmi alhsıında M. Dolfuss'un ltalya • 
ya M. Muuolininin ıayleyesi olan Roc 
cione' a gitmesi ve ltal;yan Baıvekili 
ile bütün bu meıeleleri konufmcuı mu 
karrerdi. Hatta daha evvelden .:eııce 
.; ve çocuğunu da ltalyaya gönder • 
miı ve kendisinin en emin adamların· 
dan biri olan Prens Starhemherg ilk 
temaaları hazırlamalı ÜZ4're ltalyaya 
gitmli§ti. 

ltalya, , hiç bir zaman Avu'sturya
da National. Socialiste' rejim ·nin yer 
bulmasını istemiyor, lı.avoetli 
bir Almanyanm kendi hudutlarına 
ltadar yaltlapnasından endi§e ederek 
(Müstaltil Avusturya) fikrini müda • 
laa ediyordu. 

lngilizlerin noktai nazarı da hnnen 
hemen ayni idi. ilk tethi§ harekah eır· 
nannda John Siman demiştlki: 

- Avusturya hadiselerini derin bir 
alaka ile takip ediyoruz. M. Dolfusa 
un dahili ka,vganın açtığı yaralan te
davi için yaptığı gayretleri göriiyonız. 
Ve dahilde sulhü icat için :ıi'&pılan gay 
retlerin, hariçten gelecek tahrik edi· 
ci müdahalelerle rahatsız edilmemesi 
ni temenni ediyoruz. 

Londradan son gelen telgreflardan 
öğreniyoruz; ki bu cinayet lngilterede 
çolt fena bir tesir uyandırmıştır. Ve 
M. Dollulsıı'un ölümünden dolayı bü
yült bir asabiyet hükümlermadır. 

Vaziyet Paris mahofilinde de ay· 
nid.'r. Orada da National • SocialUte'
lerin ika ettiltleri bu cinayet çok fena 
akisler teıılit etimşt;ir. 

Diğer taraftan ltalyanın Avustur• 
yaya doğru seferber halde iki kolor • 
du sevltettiği haber verilmektedir. 

Ne olu)'Or? 
Bir harbe doğru mu gidiyoruz? 
1933 ya,..nda A~uıturya Alman • 

ya tarafından tehdit edildiği valtit Dol 
fuss, M. Muuoliniye müracaat ederek 
yardımımı istemişti. ltalya Baıvek:li 
bazı tavizler mukabilinde aiyasi ve a.s 
keri muavenet vadinde bulunmuıtu. 
Bundan sonra ltalya ile A vuisturya • 
nın araırındalti dostluk ve muhadtrıet 
muhtelif temaslarla büsbütün arttı. 
Binaenaleyh ilti ltalyan ltolorduıru • 
nun Avusturya hududuna doğru yol 
almasını bu askeri mual.N!net ul,ldinin 
fili bir tezahürü şeltlinde tefırir et
mek mümkün olabilir. 

Fakat Avusturyanın şimidlti haftle 
ltalyanın faal bir muaııenetine ihtiya 
cı olacağı fÜpheli görülmektedir. Bi
natrıaleyh bu harelteti aslteriye beliti 
daha .::yede ihtiyatidir. Çünkü mese 
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Beıilı:tattaa - Fatihe 
Fatihten • Beıilrtqa 

Alcıara7dan • T opkapıya 
T oplı:apıclan .. Sirkeci,.~ 
Sirkeciden • T opkapı,.a 
T opkapıd ... - Be7a:uta 
B.,.a.:utt.ın • T oplıı:apıya 
T opkapıdan .. Akaara7a 

( Ak:s.ara7dan-Y edilr:uleye 

f 
Y ed.ikuleden • Sirkeciye 
Sirkeciden - Y ediku.Ie,.e 
Y edikuleden - Aksara7a 
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K~:.:::!8,!:r ~f.:~ ~~s~i~~n~~~: 1 Küçük haberle!/ 
Birliğimizin senelik kurultayı 3 A 0 * Sipalıi ocağı bir tenia lı:~ 

ğustoa 934 cuma gÜnÜ saat 10 da bir- zırlamıı ve bir de mütehauıt 
lik binaamda toJ>lanacağından bütün mlşıtİr. Kort 29 temmuz p~ 
arkadaılann gelmeai ehemmiyetle rica saat 17 de açılacaktır. -· ..:.;ı1;J, 
olunur. * Meşhur muganni Ch~ I'': 

lün ilk günlerinde §dırimi:ıoe ,/ı 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan b"'ka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398 yazlık ikametgah telefonu: 

Kandilli 38, Beylerbeyi 48 
3127 

le halledilmiş ve Dolfuu'un ölmüı ol
masına rağmen Dollıu' rejimi mevltii 
ni muhafaza edebilmi§tir. Bundan •on 
ra ne olacak? 

Naziler gene A vasturyada tahri • 
kat yapmaltta devam edecelt mi? ' 

Hiç ıüphem Almaııyıının Avunur 
yada bu ltadar kuvvetlenmesini hiç 
bir zaman istemeyen devletler bu me 
sele ile daha ciddi Mırette alakadar 
olacaltlardır. Ve bu herhalde Alman
yanın lehine bir hareket olmıyacak • 
hr. 

ve bir konaeır verecektir. J'j; 
* Malul ırazileri davet - . Jr/ 

Malıil Gaziler Caniyeti J,ı.ııJI"' f; 
si riyaaetirulen: 3 • 8 • 934 ç~ ~ 
.aat 11 de darülfünun karıld.''' 
nunde §Ubemiz ük kongre....,~ 
ceğinden !uhemize meoaup J~ 
malul gazilerin ge1me1...; iJ<iıı ~ 

* c..naı Beyin ,.;yvet.i :-::_,.., '' 
riyet Halk Fırkası vilayet ~ 
ıti reisi Anlalya mebulU ~j 
dün vilayete gelerek vsli .~,!,,ilf'I 
Rıza Beyle lıôr müddet ıı~r. / J 

* Vali Bey Y alovaya ~. ") 
ve belediye reisi M~ ~ 
Hi.nDt Beyler dün YalovaY~ ' 
dir. Cumarteaö ıünü ıdır~' ./ 
cddeırdir. _........, ~ 

.- Göz He kiııJı ... 
Dr. Süleyman şıı 

· · · .. teb••"'' 1 
Bınncı sınıf mu rl"' 

(fülbı~Ji) Ankarn cadd••1 JC~' 



Polisin vazifeleri ~elerdir? 
Yeni teşkilat k~~~~-~ Vilayete geldi 

en "h· ' >ili.Po!iı ve~~~ t.. }~ kısı~larını _ya~ıyo~UZ .. 
rı Yete bildu-ibnittir ~ kanunu dun ıaklı oldugu yerın arandıgı sırada 0 yer-

ıun!ardır : · unun esasla- den şüpheli bir §abli çıkarak kaçtığı ve 
olu asa · · dur em · k lak d • .. ""I •trıniyeİını· yışı, amme, tahu, tasarruf b k nnetl u ' asm~ ·'1mgı .go~ er:k 

tur H ve meıken ınasuni • • aş a s:ure e e.e geçın esıne ımkan 
iiJ> · alkın ırz yetinı ko- bulunmamıııa • 

ve •ırıırıenin iı;- caahn v.e nıalını muhafaza A. h . '.. 1 • bi 

' 

.ıı: 

I 

d 

'f ard . . ır atıni teınin ed gır apıı murte zım r ıuçtan dola-
olan •ocıırıkıatı~enlerle yardıma .:::hı Yl maznun veya mahkum olupta zabıta· 
d ' u ' alı) v . 1 aç ak l . _er. K.anu . e actz ere muavenet ..... a. aranm ta o an bır şahısn yakalan-
• n ve nıu- 1 · ~ ma t ebb" d"ldi • · d ıne verdiği vaz. -...~name ennin kendi- ıına .cı us e ı gı sıra a kaçar ve 

Poliı hi bi ifelen yap~. d_':'r .~mnne ~e kulak asmıyarak ba~ka 
k.ı bir İt ' e çk iri •uretle vazıfe&inden L--. turlu ele geçnilmesi kabil olmazsa; 

K. • u anılamaz ...,. y "f d -" ·· ımler · ·. azı e eınaııa. a ponıe tecavuze ve-
Poliı aı '?,r"!'ak_ ızleri alınır? ya kartı koymağa elveritli aletlerin ve 

~•rmaı. izı~ni' go~terı!en . kimselerin ıilahlann tealimi emredildifi halde em-
ıa sa.l&hiyetlidi v_e OloğrafiJerini alma- rin derhal yerine getirilmiyerek kartı 

1 r • r C: - Po'iı veya j d re ınmesi veya teslim edilmİJ sili..b ve a-
ı.;ırıhuriyeı müddetn arn;ı~. ~arafmdan !etlerin zorla tekrar alınmasına kalkıtıl-

t enaktıe birlikı umunutıg ne tahki- mışıa ; 
•uya gönd ·ı· e veya dom•dan d • p ,. • "f • • ları ah. • en ıp mezk.. ~ og- o.ısın vazı esıru yapmasına yalnız ve-
n un 1 ı.;~~t neticeain~r T" ca yapı- ya toplu olarak f;ı; ~ukavemette bulu-
ıa una rore ağır h . e urk Ceza ka- nulmut veya taarruZla mümanaat edil-
hi ırı ~den suçlarla apu . ce;t~ını htil. mi~ııe; 

ne ışlel\tni &ınnıenın ıtimad 1 D 1 .. . .• kfırn1an f ıuçlann 1 a ey- ev et nufuz ve ıcraafina sıl&hlı c~a .. 

2 
nın. maznun ve mah- rak k2~1 gelinmiıae · 

- 'Yaba -, ' 
~•Ye kaçan\:.~ ırıeırıleketlerden Türki- Polise karfı gelenler 
le~n haıka bir Y•';'ernl•ket içinde bir yer- Kanun ve uıul daireainde 'erdiği em-

3et dtfına çıkar~ n~klolunanlann mem re itaatsizlik ve ittihaz eylediği tedl>irle-
4 - Hüviyeti.;;•!' .arın; ' r~ riayehizlik edenler ; 

b I - Fuhuı·a v nı 11bat edcm.iyenlerin. Vazife yaparken poliıe mukavemette 
.,: •tan h~ı ~· ,-.:_~ya f~but yüzünden b~luna~ veya _vazifesinden alıkoymak 
r ve lalınıanaın 

1 
a ~ucadele nizamna- maksadıle polıse zorla kartı koyan ve 

1 
• kendiler:ne ( • •rı, hükümlerine gö- yakalanmadıkları takdirde hareketlerin-

d?"'• .Y•ri ıahib~mumı ev sahibi), bir- de devam etmeleri melhuz bulunan ıahu-
ırı verılen\erin ve -~~ (umumi kadın) a- lar ; 
,:t.aaı lcaati)e k 1•1Y.at ~bebile veya Karakola götürülüp haklarında tan-
İf v ıne !erkeden! •~dılenni batkalannın zim <>lunacak evrakla beraber yirmi dört ..:::t •denlerin, .,:~n, k fuhşa vasıtalığı saat içinde Adliyeye verilirler. 
ronlgul olanların ve az ad~n ticaretile "Fevkalade hallerde ve Devletin emni-

•rının, umumı kadın ı t ı· .. · · · • · h 5-- c·· pa - ye ve ae amet.lnt ve ıçtimaı mzarru te -
Ve adi" Utnhuriyeı m .. dd . . , dit ve ihlal kabi'.iyetini haiz vaziyetler· 
•deni 1 ve ••keri mabk eıumumil_ıkleri de bu hal ve vaziyetleri ihdas edecek· 
izler; ~ tetkık ve taJıkik~~l:rce hır me- !erinde veya devamına müeuir olacak-
•uırı nı~, fotoğ,.afi'eri .1 ıçın parmak !arına tüpbe edilenleri, sebep ortadan 

;0·~•rilen ki~ r"·- alınmasına Jü. kalk1ncıya kadar, poliı nezaret altına a-
l( ol .. i11 kapa:• er~n. labilir ve umumi ve hususi nakil va11ta· 

açık umar ~Ylıanan acag_ı yerler lanna vaziyet ed:bilir. 
U Yeri...,; Umu"" veya umuma Bu hal ve vazıyet;,, ve devamının 

leri·YUfllırııcu tnadd I takdlri en büyük mülkiye amirine aittir. 
M e er kul'anılan yer-

.. •vcuı hiik" 
&oriilen uırı ~mlere aykm hareketleri 
ve tek L uırıı evler b" ı 

A. , ""f•na fuhu ' ır eşme yerleri 
btaka ve f yapanların evlerin· 

ııııyan umumi 1 bi • 
ti "•Ya O ı - er yeye uygun ol-

ile nı ev etın em · lan az&rratı d k myet ,.. &iyue-
"".Y• ltnııil o ':'nacak oyun oynatı-

Polıı, kat~ ~enlen yerleri; 
:;ıY•rin en hü~~le~-el~e ettiği takdirde 

e, ı...,,•tabil" mulltiye &mirinin em-
)(a ır. 

et•:" P•bnayı mu • 
A. ,_i takdirde CJp. aebepler suç tetkil 
ı.·d~Y•ye 'Verili ~at evrakı derhal 

dır ı..a.:,,.. v Tr. . kemeden akıine 
evam -~ erı ıncıye kadar bu ka l<ap ........ ı>atma 

keırıe •bna~ı İcap ettirecek aebe 
ı>.tırı!' verıtecek hallcrd • · P mah-
.. en çok üç a d en degılıe, ka-
"l eın.tu .1• Y evaın edebilir 
A.ıke sı ~hlar ue ar<rftırmcdar 

na ~-L ~ zabıtlere ve zab ta 
··-•uı ıilô.hl h ı .. memurtan. 

~uıu 15 sa tian, arp tüfeklerini ve 
IUlcalıın. n metreden uzun olan ta 
h.i . • • 

y··ı. ""ız !atına h 
~·dükte ıiliJı vn er model çap ve bü-
~ba ve bun) e t~calarla dinanıiı, 
lucu tnadd 1 • ara ucnzer Yakıcı, öld"'. 
arı. ait al " ""' ve zehirr u 

1
.:. et ve __ , 1 gazlarla bun-
~ at ''""Zetne • laı,ı •ı alıcı ecza . yı ve barut ve 

Va~ ait fiıelde ~'. ve yaıak olan ıi-
ıtunde b rı, 

tııa, bı--'- ulundurdu' 
Yutıı _...,. ve ıuıtaı gu aaldırma, ka-
baıı~~~larını, uııu ı çakıları, amerikan 
leUer;. an ve huna 1:a, matrakları, fişli 

A-.._' enzer Y&ra,ayıcı a-
·-...ıunenin 

vasıta 1 •ırıniy ı· .. 
türlü 0 ata!( kulla~ 1 ıçın tehlikeli bir 

•!Yayı; ılınaaı muhtemel her 

Ahlat.; Ci::ı:li filnıl ~ -.. \te u-.. er 
""1Yan k ""lllnİ ıerı,· 
niyeinj 'b:, ı Veya •Özle _ıyeye uygun ol-
nan g zucu hitabe! rı .Yahut amme em-
ter;ı, ••rnofon pta•·· erı muhtevi bulu-
t. n Yey 1 '"arını ve . . . il 

1 
• a e de edil . ızınsız gös-

Bub~d baınıa Yazı :: fılml~ ve bu ka
/\dli an •uç mevz reıiınlm; alır. 
ı..,,.~•Ye ve diğer) u_u. ol~lan evrak.ile 

ta Verir. erını aıt olduğu rna-

.,. Kadın g 
f 

"'iZ ve kad arıonlar 
etanl'tı •nların . 

ı.. n ve hunla gazıno, bar ka-
n Yerlerle b ra heıızer İrki k 1'1an 

Nı!al>ilıın anyo h • u ı· 
.... ..., el..,; o y' · antaın ve p\i.jlarcla 

--...... nın ih..:... _ er.., en b.. - k 
Yirnıj b-;··~..., bağhdu- UJU mülkiye 

dın ve kır Yllfından k": .. 
libi •• cld.,. hi · uçuk Yattaki ka-

B 
Y<orler.ı., -• ç hır ıuretle ~az· ba ar kaf ç...,,,"11\az • ıno r 

larınd~ v ~fantan ve ~e 
ki~ Yafın~lı Ve V~ıileri orhan~Jere, yan. 
nı Po\" an afagı k .. .. ,_,aa bile, on ıe-

•& l'l\tn d uçua.ıeri · C t er• n gınnesi-

ş . eceleri ·· .. 
. chır ve k•aab l:urulti; Yasak 
çınde ve gerek •!arda a:er 
ra her ne ıurctl dııında laa~4nıeıken i
kının rahat ve. ~ o\u.r._ o!au.n .ten ıon
te gürülf' uzurunu ~ cıvar hal-

u yapanlar Poliı •cak ıuret. 
Silah kullanmak s~ :"c.notunur. 

Polis, aşağıda yazılı a ahı;yeti 
"'~ğ~ _ıalahiyellidir: hallerde ıi;ah ku). 

B kalını müdafaa etnıek· 
aı ıın;n ırz ' ' 

ve ı. ka ve tanına k b 
}' a~ suretle men'i .. vu .. u ulan 
a~ ~r taarruzu &avmalı; '?'':'mkün olmı. 

l\·.ı gır cezayı rnüstelz. ı~ın; 
1 n olarak Yakalan ım hır ıutçan maz. 
kunan veya her han'~ nb~zaret altında bu. 
""' ve k gı ır su.+-- h 

nakil mev .uf olup ta tutul,...,. ma • 
'ah "" acvkı polise . man veya 
h ,,~•ların kaçmaları •mır vbe tevdi olunaa 
~. ile •-- veya u -·'- 1 
t~ı -.rruzları hal" d ....... saı a 
t ar itaı edilmem. ın e yapılacak ih-
ttıil ...... :. • , tf ve kçmal;. ıı, .. _nı o:mak · . b ~a ve taar-
>tıı l&ıı . •çın a!ka çare hulun-
fvl • 

}" ~ıafaz.:1;s1na 
~elindeki "ldh memur olduau mevki ve 

:"•t vey11 ıe::- a dY:>1~l~I kendi ıine vcri!
t:aae i'e ım e ı mış ol ın karakol. 
tu•u ba tahıalara karıı vukubulacak taar 
ın. ş a •uretb deı'a · k' 1 l•a; en an o ma-

Aıhr cez .. 1 . 
~ ha. . ayı Jt'luıte 'Eım va me\hut cü-

liade buhınan ıu•.Jarda ıuçlunun 

POLiSTE 

İç Erenköyde yangın 

Dün akıam lçerenköyÜnde Server 
P a,arun kötkünde yangın çıkmış, köt 
kün bir kılllU yandıktan sonra söndÜ· 
rüfnıüttür. 

Ürken atlar 
BüyÜkderede pİyaaa caddesinde 

nöbet beklemekte oaln arabacı Muzaf 
ferin atlan ürkmüş ve oradan geçmek 
te olan Abrabaım Efendinin 2 yaıın • 
daL.i Mavzer ismindeki. çocuğuna çar 
parak, ayağından yaralanmasına se -

hep olmu§tur. ·-' -'--- · 

Sarkıntılık 
Mmıhim ve Ziya nammda iki k-ifi 

Beyazıtta tesadüf ettikleri Nimet ve 
N&zik ismindeki iki kadına sarkıntı -
hk ettiklerinden haklannda takibat 
yapılacakt1r. 

Terkedilen çocuklar 
Kurtuluşta Bozkurt caddesindeki 

bir arsaya tahminen bir aylık kadar 
bir erkek çocuğu bıralulmııtır. Zabı
ta çocuğu alıp Darülacezeye bırak • 
- ıtır. 

Çarpan tramvay 
Vatman Hayri Efendinin idaresin

deki Tramvay araba11 _Emi~nde 
yedi yaşlarında Petro inninde bir ço
cuğa çarpmıt ve sağ ayağından yara .. 
!anmasına ıebebiyet veıuniştir. 

Kadın kavgası 
Kurtuluıta dericiler sokağmda 80 

numarah evde oturan ikbal ve Zohi 
isminde kadınlar araıında çıkan kav· 
ga esnasında ikbal Hannn bayılmış ve 
hastahaneye kaldırılmı§lır. 

Hayırlı bir sergi 
Halkevi içtimai yardtDl şubesi çok 

faideli ve değerli bir iş yapmıJltr. Şeh 
r:mizin ötesinde berisinde, bilhaısa. 
kenar yerlerde durmadan didinen, 
5 numaralı petrol li.mbaSI altında sa
bahı;;;;: kadar göznuru dökerek bat· 
kaaına el, avuç açmadan ekmek para 
aı kazanmaya çalışan kardetler var. 
Bu biçar~ler her biri en gÜzel, en in
ce ve en zarif birer sanat nümunesi. 
olan eserlerini ek:oeriyetle maliyet fia
tine bile sataıruunakta durmadan ça.• 
lıtmaların arağmen gene b "r lokma ek 
meği bulamamak vaziyetinde kalmak 
tdırlar. Çünkü bu biçarelerin eserleri 
ni müşteriye arzetmek, teşhir eyle • 
mek, satışa çıkarmak imki.nlan yok • 
tur. Onlar eserlerini konukom,u • 
nun mürüvvet ve i.tıfetine arzeder • 
ler. itte Halkevi içtimai yardnn ıube
si bunu düşünmüş ve bütün masrafı 
kendisine ait olmak üzere bir sergi te
aia etmittir. Sonra kenar maha.lleler 
do!aıılarak bu yorulmadan didinen 
vatandll§lar bulunmuı, mallan topla • 
nılmıt ve bu aergide sattmlmaya hat• 
lanılmıtlır. Halkev.in.in bu ııergiıine 
ll.küdar ve lstanbul aktam ve gün • 
düz mektepleri de iıtirak ebnişlerdir 
her vatandaf bu sergiy.i ziyaret et -
meli ve behemahaJ bu zarif, metin 
ve ince el itlerinden birer tane alma
lıdır. Bu insani bir vazifedir. Çünkü 
sadaka iatemeyen, elinin, dnnağının 
ve gözünün kuvvet' le çalı§ an bir in .. 
sana yardım edaıniı, imcb.dına koşul 
muş olacaktır. 

Halkevi içtimai yardım şubeıi bu 
sergiyi tesis ettnekle muhitin çalıımak 
tan zevkalan, dilenmekten iğrenen ve 
yokaulluğun elim ıztıraplan içinde ça 
lışan fak'rlere pek büyük bir hizmet 
yapmış olmaktadır. 

MiLLiYET CUMA 27 TcMMUZ 

Fırka kavgaları .. 
(Başı 1 inci sahifede) 

ela bu haclar ağır İsnatlarda bulu
nursa, artık o zatla ayni kabinede 
eliz dize oturmak bizim için gayri 
kabil, gayri tabii bir şey oiur. Frr
kalar arasındaki mütarekenin bo
zrılmaaı için, T arclieu'nün yaptı
ğından daha ağır bir hareket ola
bilir mi?,, 
Şu satırları yazdığımız zaman 

Franıada bir buhran ve tereddüt 
havası esiyor. Buhranın tesiri yal
nız politika sahasında değil, piya
salarda da görülüyor. Devlet tah
vili.tında mühim bir tenezzül baş
ladı. Sol cenah fırkaları bu vazi
yetten istifade ediyorlar. Sosyalist 
ler ve komün'stler, gerek koridor
larda, gerek gazetelerinde her iki 
tarafı tahrik edecek propaganda
ları yapmaktan geri kalmıyorlar. 

Bu müfrit unsurların ga
yesi, kabil olduğu kadar v~-
ziyeti, efkarı kanttırmaktıı·. 
Sosyalistlerin. bir ümidi da-
ha var: Radikal sosyalistler, mil
li birlik hükumetinden ayrılırlarsa 
kendilerile birle,ecekler, bu suret
le sol cenah fırkası mecliste en 
büyük kuvvetleri bir araya topla
mıf olacak •• 
Şu muhakkak ki, halkın çoğu 

sükun taraftarıdır, ortalığa biraz 
emniyet ve sükfuıet veren Gaston 
Doumergue kabinesinin devam et
mesi taraftandır.M.Doumergue,ha
ktkaten memlekette sevilen ve her 
fırkadan saygı gören bir zattır. O
nun kuvvetli, güler yüzlü müdaha
lesile bu ihtilafın halledileceği u
muluyor. ihtimal ki, M. Tardieu'
nün kabineden çekilmesi suretile 
buhrana b"r nihayet verilir. Belki 
daha kestirme, daha müessir bir 
çare bulunur. Her halde bu yazı
mrz intitar etıneden evvel itin hal
ledileceğine tüphe etmemelidir-
M. Dournergue hükumeti düters.;), 

memleketin idaresi mut•aka mec
liste ekser: yeti tefkil edecek sol 
cenah fırkalarının ellerine mi ge
çecek? 

Kanunu esasi ve meclisteki te
amül böyle bir neticeye götürür. 
Fakat i•in bir de büyük milli poli
tika cephesinden görünütü var. 
Beynelmilel polit'kanın çok kan. 
şık, çok nazik bulunduğu böyle bir 
sırada memleketin mukadderatı 
tesadüflere bırakılamaz. Bu nok
tada hassas olan kuvvetli milli te
'ekküller, milli tahsiyetler, her 
feyden kuvvetli ve üstün milli kuv 
vetler vardır. Böyle bir vaziyet kar 
tısında ilk önce yapılaca.le fey, in
tihabata gitmektir. Yeni intihabat
ta en çok hangi fırkaların kazana· 
cağı timdiden kestirilemez. Bu 
mese1e, her ,eyden evvel, fırkala
rın teşkili.tile, intihabatta mihver 
teşkil edecek olan meselelerin ma
hiyetile, nihayet balkın intihabat 
zamanındaki haleti ruhiyes le ali.
kadar bir feydir. 

Bazıları diyorlar ki, ne de olsa 
yeni bir intihapta, ister istemez, 
Staviski meselesi mevzuubahis o
lacak. Na!ıl olur, F ransanın int!
hap mücadelesi bir dolandırıcının 
leti etrafında mı dönsün? Vatan
perver F ranaızlar buna meydan 
bıı·akmamalıdır." 

Hariciye nazırı M. Barthou, te1:4 
ediyor: Şimdi hükfunet buhranı sı· 
rası mı? Harici vaziyetimiz in en 
nazik, en müsait zamanında bulu
nuyoruz. Bir çok devletlerle müza
kere balindey: z. Dahili politt'.;a 
mülahazalarile ortaya çıkarılan 
yeni bir buhran, harici itlerimizi 
altüst eder. 

Hasılı her tey, fırka reislerinin 
bu meselede gösterecekleri hassa
siyete ve aklıselimin tezahüratına 
bağ:ıdır. Hükfunet buhranına yol 
açmak, dahili • htilafları son had
dine çıkarır ve dahili bir harbe yol 
aç.ar· Unutmamalıdır ki, biribiri
nin aleyhinde olan fırkaların hep· 
sinin de kuvvetli, muntazam teşki
latı vardır. Yeni bir int baba git
mek te tereddüt ve buhran günle
rini uzatır. Memleketin dahili ve 
harici itibarı sarsılır. Fransanın 
dahili ve iktisadi kalkınma hare
keti durur. Bu yüzden görülecek 
zararın hududu olmaz. Başında M. 
Herr· ot gibi akıllı, vatanını seven 
bir fırkadan böyle b"r maceraya 
gitınek beklenemez. Herkes, dava
nın hallini bizzat M-Doumergue'in 
müdahalesinden umuyor. Bu ümit 
çok yerindedir.Doumergue kabine
sinin daha bir müddet y~ası 
lazımdır. Çünkü Fransanın büyük 
menfaatleri öyle icap ettiriyor. Ge
çen günkü b"r yazımızda da işaret 
ettiğimiz gibi, milli birlik hükume
ti mutlaka devam edecektir. Fır
kaların, politikacıların ve biribiri
ne rakip gazetelerin ihtirasla dolu 
gürültülerine rağmen •.• 

Bizim için ders: Türkiyenin bel
li baflı kuvveti; bütün milletin, 
büyük tefinin etrafında tek 1.-ir vÜ· 
cut gibi toplanrr:'.lsıdır. Bu kuvve· 
t" n değerini ve icap ettiği yerlerde 
iyi kullanılmasını bilelim. 

Siirt Mebusu: MAHMUT 

Celal Bey 
Sergiyi gezdi 

(Başı 1 inci sahifede) I 
cilerimiz için neler yapabileceğini i • 
zah etmittir· Vekil Bey <lün aaat 12 <le 
beraberlerinde Sanayi UlD.Um müdürü 
Recai., küçük &anayİ ve ev sanayii mü 
dürü Saffet, kalemi mahsus müdürü 
Cahil ve Yünif mÜıne&Sili Mahmut B. 
\er bulunduğu halde sergiye geldi. Co 
lal Bey evvela sergi komiserl ği dai· 
resine girerek, burada toplanınıt o .. 
hn sanayicilerle bir müdedt haabü • 
halde bulunmuştur. Bundan sonra ıer 
ginin gezilmesine başlanmıftır• Vekil 
Beyin .erpyi dünkü ziyareti sa
nayicilmn en yiiksedı: hi.mileri 
i.le y.ıundMI temaslarma veai-
le ~ elmİ§tir. DiiN<ü ziyaret· 
te Vekil Bey aanayicilerin iatediklen· 
ni ve ihtyaçlarmı dinlemit, gönn\iı ve 
mütekabilen onlara bükUınetin ne ve 
rebileceğini ve neler istediğini bildir
mittir. Bunun neticesinde memleket u. 
nayöne verihnen menilen istil..wneti 
<le izah etmiıtir. 

Dün aergi.ıe ilk ziyaret edilen pa
viyon Halkevj içtimai yardon ıubeai 
paviyonu olınuıtur. Vekil Bey bura • 
da bulunan Dr. Galip Hakkı Beyden 
uzun boylu izahat almılfır. Bilhassa 
böyle ev sanayiinde kaç kitinin çalıı
tığmı ve ne kadar it çıkabileceğini 
M>rmu§, sonra beraberinde bulun.an ev 
aanay"< müdürü Saffet Beye direkti( 
vererek dmnittir ki: 

- Dünyanın her yerinde ev aana
yiinin ayn bir huauaiyeti vanfır. Bu 
kıaon ıanayiin himayen için b · r tekil 
teııbit ediyoruz. Bu kısunda çah,anla
nn da biraz daha modern tekilde ça
htmalan lazonır. 

Bundan sonra gezilen hah paviyo
mında v$İI bey hal.tan tetıki.lııhm aon
ra halıcılara dedi ki: 

- Halılarmıız çok nef' a, yalnız ye 
ni deıenler göremiyorum. Sizden yeni 
desenler iateriz. 

Diğer bir paviyonda Vekil Bey ~ir 
man emprime kunıaf yapanların dı • 
!eklerini dinled'. Kuınaı kalıpalrının 
iki aydanberi çılmtadığı hakkında mü 
racaatla ali.kadar olarak bu kalıpla
rm dera.hl çıkanlacağını _vdetti ve sa
nayi umum müdürii Reca• Beye bu bu 
susta direktif verdi. 

Vekil Bey A111runekik fabrikall kıs 
mmı ziyaret ederken, k~aı boyalan 
hakkmda izahat aldı. Selım Bey bu 
hususta iazhat vererek, menıucal IA· 

nayiinde boya meselesinin çok mühim 
olduğunu, birçok kuJnat boya~annın 
Avrupada yaptmlına.sı zarure~ m.e-;· 
cut ol.duğumı, yerli boyada ıhen~z ı~ı
ce muvaffakıyet halli olmadıgmı soy 
ledi. Vekil Bey burada yarım saat 
kadar kaldı ve neticede kumat<;rlara 
dedi ki: 

- Kuma,Iann Avrupada boyan . 
mail ırrtrk ilelebet devam etıroeııneh· 
dir. Bu htuuıta tetbirler alacağız. 
Burada bir boya santrali vücude getir 
mek li.znngeldiği kanaatindeyim. 

Vekil Bey aerııiyi gezdiği müddet· 
çe b.lha11a bul.oya meaeleaile çok 
m,.:ıgul oldu. 

Vekil Bey Buraa ipekli kumaf fab 
.. ikatörleri arasında bir birlik vücude 
getirmek için kendisine müracaat vi
ki olduğun usöyliyerek, ipekli kuınat· 
larda b lhası;a renklere insicama, ka 
)itenin rnuhafazasma ;ıaret ederek de 
di ki: 

- Sanayide her şeyden evvel meı~ 
)eki ahlakın teessüsü li.zmıdrr. Bunu 
ısrarla istiyoruz. Gayrimeşru rekabet 
le yerli mallann dejenere edilmesine 
hiç bir vakit tahammül edemeyiz. 

Yek') Bey gezd-iği paviyonlarda her 
malın behemahal maddei iptidaiyesi· 
ni.n nereden geldiği, yeni vergilerin ne 
teair yaptığını soruyor ve rakamlara 
istinaden malümat istiyordu. Yünlü ku 
maılar hakkında Vek'l Bey Tümensa 
fabrikası müdürü Sükuti Beyden ıza· 
hat istedi. Sükuti Bey yÜnlü kunıaşla• 
rın k&fi himaye göımıediğini, memle· 
kette imal edilen yünlü kuınaşların 
Avrupa kumaşlarmd:;ın daha mükem• 
mel olduğunu söyledi. Vek'J Bey bu• 
rada uzun müddet kalarak izahat al• 
dı ve himaye teklini teabit etti. 

Adapazarı pamuklu menıucat pa· 
viyonunda Ratip Beyle pamuklu nıcn 
sucatın vaziyeti ve yeni kunılacak pa 
muklu mensucat sanayii etrafında gÖ· 
rüşüldü. Celal Bey dedi ki: 

- lıte süratle, u zaımanda inkitaf 
eden bir fabrika .• 

Vekil Bey sanayicilere dönerek: 

- iplik ihtiyacatınız 1935 sencıi 
sönunda tamamen tem.in edilecekiir. 
Yeni fabrikalar yapılıyor. 937 de ha· 
rice iht · yacınız olmıyacak ve bizim de 
harice ihtiyaconız kalmıyacak .. 

. Evliyazade Nurettin Beyi muvaf· 
fakıyetinden dolayı tebrikten sonra 
Vekil Bey Kütahya Çini mamulatile u 
zun müddet me~gul oldu ve sürüm ,c. 
killerin beraberce tesbit etti. Celal B. 
dün sergiyi gezerken sanayicilerden 
birçoğuna kontenjan kalkaroa ne ya 
pacaklarını, muamele vergi.sinin ~eıir 
lcrini soruyor ve direktifler verıyor
du. Blhassa sanayicilere daima ıunla 
n tavsiye ediyordu: 

- Fazla reklam yapıhnasını iste • 
riz. 

- Kültürü olan gençlerden İşçi ye 
tiıtiriniz. 

Vekil Bey bir paviyonda da bir 
müddet kaldı ve latife ederek sordu: 

- Burada da izahat =sıeye\im mi? 
Celal Bey bilhassa Süreyya Paşa 

fabrika11 paviyonunda r,a~ ""~~ ~ 
dar kalarak fabrika muduru At · 
d . h t ldı Vekil Bey burada ah en ıza a a . . 
di tarifelerin tatbik• hak~m;a. •:.nar 
umur.:ı müdürü Recai Beyın ;:, ıt ıra• ı 
le b ·r göriişme zemini ~c:ar~ sanayı
cilerin mütalealannı dınledı. 

. Bundan a.onra madeni sanayiin it 
ıral ett;9-i ı>Rviyon gezilerek, S1'.nayici 
lerin Vekil Bey terefine serginin ar· 
ka b~hçeıind .. t .. rtiı> ettikleri ziyafet 
maho.lline ıidildi. z:yafet tamamile 
aanayi .. e memleket iktısadiyatını aJi.. 

ı 

, 
Görüşler 

Suriç Yoldaşla 
M. Antonof 

(Başı 1 incı sahil ede)) 

memnuniyetle karşılık vermesi 
Balkanlar için mutlu bir hadise 
dir. Bilhassa Bulgaryıinın ken • 
diai için.. 

Bulgarlar bu tanı,mayı clo.t • 
luğa doğru ne haclar yaklaftınr 
laraa o kadar istifacle eclerler. 

Şimdiye kadar bir tanesi tutul 
mamış bol uaitler klZTfısıncla al 
elana aldatıla bocalayıp bunal • 
mış olan Bulgarya; fİmdi kar • 
şısınJa aldatmayan, açılı yürek
li ve mert bir tanış buldu. 

Mtnkovaclan Solyaya gelecek 
her sözün ue öğüdün Bulgarlar 
için birer müessir ilham ue aklı 
selim kaynağı olacağı tahmin e
dilebilir. Çünkü 'f>u müenirli • 
ğin ruhi sebepleri vartlır. 

Bulgarlar on bef, on altı yıl. 
clanberi çok tecrübeler geçirdi
ler ue heosinclen birer acı eler• 
aldılar. Ko111fU111UZ bugünkü ha 
zin vaiiyetini Balkanlarda ele · 
ğil, o tecrübelerle clerslercle ara 
malıdır. Zaman çok ilerlemif ve 
c/eğifl"iftir. Artık yeni yeni tec 
rübelere girmekteme realiteler 
önünde kristalize olmak gerek
tir. 

Bu tanıfma bize gösteriyor 
ki yeni Solya hükiımeti yeni bir 
görüş ve clüfünüşü benimsemek 
istiyor. Hayırluı olmn. 

Bu güzel işte iyi bir gazeteci, 
ateşli bir vatanperuer ve çalıs . 
kan bir diplomat olan Balgaris
tanın Ankara elçisi M. Antono
lu ela buracla övgü ile anmalı • 
yız. 

E.lti kafayı ue uki hesapları 
sokak clemokr~s:ne ue komite
cilik politikanna bırakalım. 

Şamatası ne kadar büyük o
lursa olsun iç ve clıf hrzı güne/en 
güne sönmektedir. Onlar hiç bi
rimizi ciclcli mefgul edebilecek 
şeyler değilJir, netekim etme -
miştir. Bütün if, Balkanlann pü 
rüuüzlüi{ü ue 1renİf aulhün kök 
leşmesiclir. Bu keruan da herşe
ye rağmen yol almaktaclır. 

Biz komşu ve dostuz. onun i
çin kamfU ve dost bildiklerimi
zin her atacakları doğru adıma 
karft samimi bir sevinç cluvarız. 
Ve onun için bunlan v=Jık. 

Aka GUNDUZ 

kadar eden samimi müsahabeler için 
de cereyan etti. Sofrada hemen bütün 
tanınmıı aanayiciler bulunuyordu. Bil-
hassa tarifeler, barice çıkan malla -
nn dövizi meselesi ehemmiyetle mev .. 
zuu bahsolduktan sonra Vekil Bey sa 
nayicilere hitaben dedi ki : 

- Şunu bilmek ve herkese öğret• 
mek li.znndır ki. Türk sanayii yalnız 
patrona menfaat teın.in etmez, nıem -
leketin umumi refa.hını, itçinin doy • 
masını ve umumi kalkınmayı temin 
eder. Sanayi bütçenin umumi vazlyeti 
üzerinde tufeyli bir unıur değil, bila 
kis memlekette bir refah vasıtası • 
dır. 

Milli Sanayi birliğinin bunu göa • 
termek ve tebarüz ettirmek baılıca va 
zifesidir. 

Vekil Bey yemekten sonra sergi 
bahçeandeki paviyonlan ziyaret etti. 
Celal Bey ayakkabı deri ve kösele sa 
nayicilerinin paviyonuna girince ayak 
k-;ı,ıcdar cemiyeti reisi Abdu;; >.h be
ye: 

- Liı.stik meaeleıi ne oldu? diye 
aordu? 

Abdullah Bey bugünkü vaziyette 
ayakkı<bıcdarm tükrandan batka bir 
vazifeleri olmadığını söyledi. 

Abdullah Bey bundan sonra Ye· 
kil Beyin ayakkabı sanayii hakkında 
istedikleri maliimatı vererek, memle
kette yiizde 97 yerli deri ve ancak 
yüzde 3 ecnebi deri lrullanıldığmı, a· 
yakkabı esnafının 100 bin ve debbağ· 
alnn da 30 bin kişi olduğunu, bu sa• 
nayie 30 milyon lira yatmlınıf bulun· 
duğunu söyledi. Vekil Bey de ceva • 
ben ayakkabıcılara fU direktifi ver• 
di: 

Sizden çok şeyler bekleriz Mem• 
lekette deri ve ayakkabı sanayiinin 
çok terakki etıniı olduğunu gö"'!ekl~ 
bahtiyarun. Biraz da memleket ıçlerı 
ne giderseniz daha fazla nıe~u!' ola 

' h""kümetın h ma• 
cağız. Siz çalışınız, u 
yeai artacaktır. 

Vekil Bey sergiyi terk~~r~en ken 

d . ·ı göriiıen bir muharrırımıze ıer-
ısı e .. l b 

giye ait intibalarını §OY e eyan et .. 

mittir: 
- Her şubede büyük bir terakki 

var. Sanatki.rlann mesaisi ıayam tak 
dirdir. Bu ı,,rakk.i sadece kemiyette 
değil, ayn.İ zamanda keyf~yetıedir. 

Şayanı memnuniyet olan da budur. 
Vekil Bey sergi tertip heyetine ve

da ederken de, aergiyi tertip ve müın 
kün olduğu kadar gÜ7el haz1rlayan 
Nazmi Nuri Beyi tebrik etm't ve bu 
gibi hareketleri milli istihsalin iıtih
liki üzerinde çok müeııir olduğunu ve 
böyle eserlerle iftihar edileceğini ili. 
ve etti ve samimi bir teıyi içinde ıer
ıiden aynldt. 

I 

Hava birdenbire 
Dğişti 

(Başı 1 incı sahifede)' 
mittir. Hafif yağmut- baılıımıftır. 

Dim öğleden sonra 36,5 a çıkan 
hararet derecel!İ belediyede iki meımu -
run bayılmasına sebep olmuttur. Ba -
y.tımlanlan biri zat işleri memuru, di
ğeri seyriisefer memurudut". 

Bu il<İ memur yemekten aonra bir 
fmıalrk geçirmiş, arlan sıcakla bay • 
gm bir hale gelmıişlerdit-. Bayılanlar der 
hal tedavi altına lllmımıf, evlerine gön
derilmişleı'Cli.r. 

Dünkü ıiddetli aıcalclarda beledi:re 
ıubelerinde daha bazı bayılanlar olılu· 

iu anbııdmıfbı"· 
Sıcakl• şiddetini kayheımezae, da· 

irderde mesai .saatiıön öğleyin 14 te 
nihayet bulmau için vekalet ~inde 
<t-eıehbüı- buhmulacaktır. l:zmil'de, F.. 
diımede hararet derece•i çok yiikaeldi
ği i~, ,_.,.i saaıti sabah 8 den öğle
yin 14 de kadar temdit edilmip. 

Dün vilayetten &arduk. 1 otımbu1 
için böyle bir mümaclenin henüz gel. 
mediği cevabnn aldık. 

Plajlar <lim de iyiden iyiye dohıp 
l>otalmı,ıır. Bilhana, açı:kta denize P. 
renl...-in m.iktan tıabminin üstünde ola
ralı: pek fazla çoğ.lmıııtar. 

Dün, Unl<aparu kÖprüsü önünde de
nize giıeulerden bir çocuk iyi yüzme 
bilmediği tçin boğulmak tehlwen geçU-
mit. etraftan )'etifenler tm-llfmclan ~ 
UnlmıttJr. 

AçKla ulu orta deniz.e ginnek m..,.. 
nuiyeÖne l'ağmen buna riayet etmi -
yenler çoğaldığı için aliııbchıırl•ca bu 
hususta takibat yapılacıııktır. 

Don sabahki havı 
ISTANBUL, 26 (A.A.) - SıEw <le

recei hararete ve deniz aeviye.ine ıİn • 
dirilmiı banwııebe bu ..hah: 

Saat 7 de 754,5 ' sırat 14 te 751,5, 
derecei hwaret 7 de 24, 14 te 34. Aza
mi derecei harwet 35,3 uıari derecei 
hararet 21,S • 

RWııgir müteham e•mittir· Azami 
ıürati ~yede 8 metreye çrlmuftır. 

Memlekette vaziyet • 
ANKARA, 26.A.A.- Ziraat vekaleti 

meteoroloji enıtitüıünden alman maJU .. 
mata göre, on gündenberi devam etmek· 
te bulunan boğoucu .,aııklar bazı nokta· 
larda şiddetini bir kaç derece aultıruf, 
buna mukabil bir iki mmtakada da bili· 
kis artırrımtlır. Trakya ve Eğe mrntaka
larında aon yirmi dört ıaat zarfmda ba
va suhunetinde bir kaç derecelik bir dü· 
tüt kaydedilmiştir. iki gün evvel Edir
nede 42, htanbul'da 38 e kadar yükae
len termometro dün ancak 34 dereceye 
kadar çıkabilmiştir. iki gün evel Ma
nisada 44, Balıkesirde 43, lzmirde 42, 
Buraada 41 derece günün en yüksek aıt 
huneti olarak kaydedilmitti. Bugün iae 
buralarda ıuhunet daha düıük bulunmak 
tad r. 

Kıtalar da 
Azaltılacak 

(Başı 1 inci sahil ede) 

dikkate alanok, itilafı feahetmeğe lü • 1 

%1111\ gönnü,tür. 
' ltilifm feshinin ve 1923 itiliıfınm 
tekl'M' mer'iyet mevlmne girmeaının 
tabii bir neticesi olaraılı: tramvay ücret• 
leri iındirilecektir. 1923 te tramvay 
üc:retleri ne bahle idi, bugün ne hald ... 
dir? 

Aradalci farkı anlamak i9İn bu nok• 
tayi tetkik edelim: 

1923 te tramw.y ücretleri fU idi: 
Birinci mevkide bir ve ilı:i lut' a ıçm 
bet kunıt. ikinci mevkide bir ve iki 
kıt'a içıin y\İz para. 

Birinci mevkide ilciden fazla krt'a 
için 7,5 kurut, ikinci mevkide bet kıJo 
ruıtur. A.A<er ve mektepliler için kıı. 
mevzuu balıia olmakoı:ı:rn ikinci m.,.. -
kide yüz paradır. 

Bu ta.rıfede bufıi.iıııkü munzam re -
l!İımleri teşkil eden vesaiti nakliye ver
giıi ile ı,.;,- kurut Gazi köprüsü reami 
.ı..tııil değiidir. Bu munzam .-esimler 
birinci meVkide yüzde bef, ikinci me'f• 

kide yÜzde 2,5 tur. 
1926 itilifnameıoi mucibince tram

vay üc:retleri birinci meWı.icle bir veya 
iki kıt'a için bet buç.uk, üç ve dört 
lal' a için yedi buçuk . 5 - 7 kıt'a O. 
çin clakuz buçuk kunıttur. 

lkmc:i me'*>de bir ve iki krt'a için 
üç, üç ve dört lut'a içi.n bet, 5 - 1 
klt'a Oçin yedi kurutbJ.r. Arılı.er ve nıeD 
tepliler için, kıt'a mevzuu bahiı o~ 
maksızm birinci ......kide bet lnınıt. .. 
kinci mevkide yüz paradır. 

Bu milotm-da <la boza veoaıiti nakli
ye -vergisi ile bir l<vnıt Gazi köprü
aü resmi clalıil değildir. 

Bu iki tarife araaındaki farU!ar 9'ıl< 
mühimdir. Bilbana 1923 itilafname
siode lat'alann az o1m .. , dolayıaila 
ücret oldukça tenezzül etmdctediT. 

Zaten iki itili.fnamenm ücrete ta • 
allük eden kummda bariz farklar yal
rnz kıt'a acledindedir. 1926 iıi.lıiifna~ 
sinde dördiincü lat'adan itibaren ayn 
bir ücret alınırken 1923 itiliıfnamerin • 
de böyle bir ücret mevzuu bahis değil.. 
dir. 

Yeni vaziyet hakkında Tramvay 
Friı:etine henüz tebligatta bulunulma • 
mıfbr. Bununla beraber 1923 itilaf· 
namesi hükümlerine göre tramvay ü.,.. 
retlerinin tesbiti iç* de tıarile komit· 
yommun usulen toplanarak . meseleyi 
tetkik etmesi li.zmı gelmektedir. 

H.,.. iiç ayda bir toplaNDakta olan 
tarife komiıyonu önce el..ı.tri.k ücret
lerini tetkike başlamıp. Eleı.trik üo
retleri tramvay ücretıeri üzerinde icra
yi tesir ettiğinden, yeni tramvey ıari
feııl de, elektri.k tıarifesinin tesbitmden 
sonnı tetkik ed.ileceloriT. 

Tarife komisyonu 1923 rtilafuame
sinde , tramvay ücıretlerinİ teWite e
n• olan hükümlenni tetkik edenıAı: öti
li.f.namede mevcut ıtaıifenin .ip.kası, ve 
ya tezyidi haltlanda bir bnı.r veT'eCC!k· 
tit-. Yeni tranvay tarifesinin gelecek 
hafca zarfında tedcikinc başlanma.11 
onulııterneldir. 



Zafiyeti umumiye, işti~asızlık 
ve kuvvetsizlik balatında bü
yük faide ve tesiri görülen 

Kul an1ıı 
Herecıa 

de satıh 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi lL,\NLARI 1 .... ------,--
SIHHATİNİ SEVENLERE°' 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan Çinko üstühe 
ci, külçe kurşun, Dikenli tel, muhtelif renkte kalem ve larta
siye, Battaniye, karyola, dosye dolabı hırdavat gibi (123) ka 
lem muhtelif eşyanın 1-8-934 çarşamba günü saat 11 de pa
zarlığı yapılacaktır. isteyenlerin mezkfu- saatte mağazaya 
müracaatla tahriren teklifte bulunmaları ve mağaza dahilin 
de asılı listede (X) işaretli malzeme için nümune getirilmesi 
ve numunesiz tekliflerin kabul edilmeyeceği ilan olunur. 

(4206) 

Çalı ve Hasır süpürgeleriyle hunların imalinde kullanı-
.an çalı ve süpürge çöpü ve gayri mamlll hasırlar 1-8-934 ta
rihinden itibaren tatbik edilmek üzere D. D./30 numaralı 
saman tarifesine ithal edilmiş tir. Fazla tafsilat için istas
yonlara müracaat edilmelidir. (4175) , 

Deniz yolları 
lŞLETMESl 

Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

---•Han. Tel 22740 4m--ı1 

Mersin yolu 
ANAFARTA vapuru 29 Tem 
muz PAZAR ıo da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 

Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod
rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kat, Finike, 
Antalya, Alanya, Mersin' e. Dö
nüşte bunlar ailaveten TllfUCu, 
Anamur, Kutadası, Gelibolu'ya 
uğrayacaktır· (4184) 

Ayvalık Sür' at 
yolu 

MERSiN vapuru 28 Temmuz 
CUMARTESi ı 7 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak ve Ayva
lık yolunun mutat iskelelerine 
uğrayarak İzmir' e gidip döne
cektir. (4185) 

SATILIK ECZANE 
lstanbulda, iılek bir yerde satılık 

bir eczane isteyenlerin lstanbulda ec
za taciri Siza ve Benbasat Efendile • 
:re müracaat etmeleri. (1355) 

4476 

TURK TiCARET VE 
SANAYi 

Bankası Tasfiye Memurlu
ğundan: 

Hali tasfiyede bulunan Türk Ticaret 
ve Sanayi Bankasının alacaklrlarile ak· 
deylediği konkordatonun birinci Ticaret 
Mahkemesince tasdikine dair sadır olan 
karar keıbi kat'iyyet eylediği cihetle 
konkordato mucibince tediyat icra edile
ceğinden alacaklıların alacaklanru ve hü
viyetlerini müıbit vesaiki baınilen 30 
Temmuz 934 tarihli pazartesi gününden 
itibaren hergÜn sabablan saat 10-13 e 
kadar Taı Handa bqinci katta kain 
Tasfiye Memurluğuna ınüracaatlan IÜ· 
zumu ilan olunur. (1414) 

• -lstanbul bepnci icra dairesinden: 
Bir borçlan dolayi paraya çevrilme

sine karar verilen (Overland) markalı 

bir otomobil 29-7 -934 taribine müsadif 
pazar günü saat 12 onikiden 1. bire 

kadar Sirkecide Deınirkapıda Meaut e

fendi garajında açık arttırma ile paraya 
çevrileceği ilan olunur. (1406) 

lstanbul nıalıkemei asliye ikinci hukuk 
dairesinden : 

Vilyam veledi Hanri Daston efendi
nin Galatada Selanik hanında 11 N o. da 
Borsa mübayaacılığı ile meığul Leon 
Yuda Aben veledi Mişon efendiye Bey• 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaat ilanları. 

1 oğlunda Şehsuvar bey mahallesinin bü
yük ve küçük bende.k sokağında kain 
tevsii intikalli bir bap apartıman sekiz 

Tekirdağı kıt'atı için 100 
ton sığır eti 5-8-934 pazar gü
nü pazarlığı 61 inci Fırka Sa
tmalma komisyonunda yapı
lacaktır. Taliplerin belli gü
nünde fırka Satmalma komis
yonuna müracaatları. (10) 
(4191) 

• • • 
23 üncü F ırkanm Merkez 

ve Tuzla' da bulunan kıtat hay
vanatınm senelik ihtiyacı o
lan 322,400 kilo arpanın kapa
lı zarf usulile münakasaya çı
karılmıştır. ihalesi 15 Ağus
tos 934 Çarşamba günü saat 
14 dedir. isteklilerin şartna
meyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin de tayin edilen vakitte lz
mit Fırka Satmalma Komis
yonuna müracaatları. (13) 
(4194) 

••• 

yüz liraya vefaen ferağ edilmiı ve ahi
ren mümaileyih bedeli feraği tamamen 
aldığı halde itayi takrirden imtina etti
ği cihetle ferağın fekki ve davaci nann· 
na kaydının tashihi hakkında ikame o
lunan dava Üzerine müddeaaleyhi mü

maileyhln ikametgahının meçhuliyeti ha

sebiyle dava arzuhali suretinin ilanen teb 
liğ olunmasına rağmen cevap vennedi 
ğinden hakkında giyap karan verilmiş 

ve yevmü tahkikat olarak 10-9-934 tari
hine müsadif pazartesi günü saat ona 

tayin kılınmıt olduğundan yevm ve mez· 
kur aaatta tahkikat hakimliği huzuruna 
gelmediği taktirde hakkında giyaben 
tahkikatın devam olunacağı maliim ol
mak üzere ilan olunur. (1407) 

Iatanbul dördüncü icra ınemurluğun. 
dan: 
Tamamına ehli vukuf tarafından iki 

bin beşyüz on beş lira kıymeti muham· 
ınene Boğaz içinde Anadolu hisarında 

Gök•Ü Yeni mahallede Göksu elyevm ku 
yu aokağında 7 mükerrer eski yeni 18 
numaralı ma'a bahçe bir bap banenin ta.. 
mamı açık artırmaya konulmut olup 
26-7-934 tarihinde tutnameıi divanha0 

.... 

MÜJDE 
Afyonkarıhisar Madensuyunun hazımsizliğe, Kraciğer ve böbrek 

rahatsızlıklanna karşı şifa! hassa]arından istifade edenlerin adedi 
gün geçtikçe ar•maktadır. 

AFYONKARAHİSAR MADENSUYU 
içenlere kolaylık olmak üzere su kamyonetle müşterilerinin yerle· 
rine kadar gönderilmekte n ayrıca on şişelik kısalarla da su 
verilmektedir • 

Umumi ıabş yeri: Yeniposıane civarında Aksaraylılar ha
nında llilaliahın er satış mağazasıdır. Telefon: 20062 

( 40!lfı ) 4 0~6 -
HİLALİAHME·R 

Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Eskişehir Hilaliahmer merkez ambarında satılığa çıkarı

lan etyadan (Sülüyen, yağlı boya, yetil toz boya, mukavva, 
ambalaj kağıdı, karbit) 26 Temmuz 934 pertembe günü ve 
(lntaat malzemesile marangoz edevatı) 28 Temmuz cumarte
si günü saat 14 ten 17 ye kadar açık arttırma suretile ambar
da satılacağı. Boyaların kıymeti muhmminesi oln (88294) ki
ğrtlnn muhammen kıymeti (83456) ve Karbitin (52500) inşa

at malzemesile marangoz edevatının kıymeti muhamınenesi o

lan (29660) kuruşun yüzde onu nisbetinde depozito akçelerile >r .... 
taliplerin mezkur günlerde ambardaki satıf komisyonuna müra- ~ 
caat eylemeleri ilan olunur. (1324) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 
Satınalma Komisyonundanı 

1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı için (2670) metre kış
lık kumaş ve (1074) çift kundura ayrı, ayrı kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 16-8-934 Perşembe gönü kumaşların saat 11 de, 
kunduraların saat on dörtte eksiltmeleri yapdacaktır. 

3 - Tasdikli şartnameler her gün komisyondan alına
bilir ve nümuneleri de görülebilir. 

4 - isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat makbuzları 
veya banka kefaletnamelerini teklif mektuplariyle birlikte bel 
li zamandan-evvel komisyona vermeleri. (4178) 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Haydarpaşa Liseis için yaptırdacak (500) adet ders sı
rasının 15 Ağustos 934 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle münaka 
saya konulmuştur. lstanbul Erkek lisesindeki nümunesi veç 
ible taliplerin şartnameyi görmek üzere mezkur lisedeki ko
misyon kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de iha
le günü teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte komis<
.,~-·· ........ ~,, JY•iİracaat1arı. ( 417 6) 

lJeniz Levazım Satınalma 
Komisyonundanı 

Ton 

150 Dizel mayi mahruku; kapalı zarfla münakasası: 11 
Ağustos 934 Çarşamba gÜnÜ saat 14 de. 

25 Motorin açık azaltması 11 Ağustos 934 Çarşamba gü
nü saat 15,5 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 150 ton Dizel mayi mah
ruku kapalı zarfla, 25 ton motorin açık azaltma ile satın alı
nacaktır. Yukarıda yazılı iki kalem mayi mahrukun şart
namesini görmek ve almak ist eyen1erin her gün, münakasaya 
gireceklerin de hizalarında gö sterilen gün ve saatte Kasımpa
şa'da kain Komisyona müracaatları. (3972) 

Isparta kıtatmm 934 sene
si Eylülünden 935 senesi A
ğustos gayesine kadar bir se
nelik doksan bir bin ve Elmalı 
kıtaatı için 934 Eylülünden 
935 Ağustos gayesine kadar 
bir senelik elli altı bin kilo sı
ğır eti ihtiyaçları kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuş 
tur. Isparta kıta'atmm eti 26 
Ağustos 934 pazar günü saat 
10 da Elmalı kıtatınm ki aynı 
günde saat 16 da Isparta Sa
tınalma Komisyonunda ihale 
edileceğinden taliplerinin Is
parta eti için Bin üç yüz alt
mış beş lira. Elmalı eti için se
kiz yüz kırk lira teminatla
rile müracaat etmeleri. (14) 
(4195) 

ne"e talik edilerek 28-8-934 tarihine mÜ· 4391 

aedif salı günü saat 14 den 16 ya kadar !!11------•ı•------------------·-

Doktor • ' 

HORHORUNI 
Hergün akşama kadar hastalannı Emin 
önü Valide kıraathanesi yanındaki mu· 
avenehanesinde tedavi eder. 

Telefon: 24131 - ( 236 ) 
4018 

htanbul Dördü~cü icra dairesinde açık Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 
artırına ile satılacaktır. Artırmaya iıti- 8 ı 
rak İçin yüzde 7,5 buçuk temina( ak- anka Komerçiyale talyana 
çesi alınır. Müterakim vergi ve belediye 
vakıf icaresi mütteriye aittir. Artırına Sermayesi: 700,0ı:0,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret): 
bedeli hisseye isabet eden ınuhamınen Traı•ellers (Seyyahin çekleri) satar 
kıyınetinin yiizde 75 yetmit beşini bul- Liret, Frank, lngi!'z lirası veya Doları Frank olarak satılan 
madığı takdirde ihalesi yapılacaktır. Ak- bu çekler sayeaind~ nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta-
ıi halde en son artıranın taahhüdü baki tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel. 
kalmak üzere artırma 15 gün daha tem- !erde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
dit edilerek 12-9-934 tarihine müaadif nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek. 
çarşamba günü aynı ıaatt'a muhamınen )eri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 
kıyınetin yüzde 75 şini tutmazsa satıı ge tekilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999) 3839 ri bırakılır. 2004 numaralı icra kanunu 
nun 126 mcı maddesine tevfikan İpotek 
sahibi alacaklılar ile diğer alakadaların 
ve irtifak hakkı sahiplerinin ğayri men· 
kul üzerindeki haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair iddialarını evrakı müs
bitelerile (20) gün içinde icra dairesine 
bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları 
tapu sicillerile sabit olmadıkça satış be· 
deliniıı paylaımasmdan hariç kalırlar. 
Alakadarlar işbu mevadı kanuniye ah· 
kô.mma tevfikan hareket etmeleri ve da
ha fazla malumat almak isteyenlerin 
934-714 No. lu doıyasile memuriyetimize 
ınüracaal1an ilan olunur. (1408) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlühünden: 
ltlafıfar için 40 ila 50 ton kükürt 12 Temmuz 934 ta

rihinden itibaren kapalı zarf ile münakasaya konulmuştur. 
Münakasa Istanbul'da lstanbul Limanı Sahil sıhhiye Mer
kezinde müteşekkil komisyon tarafından 2 Ağustos 934 Per
şembe günü saat 14 te yapılacaktır. Şartnamesini görmek 
isteyen taliplerin Ankara'da Umum Müdürlük ayniyat mu
hasibi mes'ullüğüne lstanbul'da mezkUr Merkez Baş Katip-
liğine müracaatları. (3720) 4161 

• 

SA TİE 
tarafından V E R E S İ Y E satılan 

Elektrik cihazları aayeıinde 

SAYFİYEDE RAHAT 
Yedi satı, yeri: 

44sot Metre Han Beyoğlu Tolefen 
4091i Cumhuriyet meydanı Taksım 

" 4343~ Necati Bey caddesi Salı pazarı " Elektrik Evi Beyazıt » 
24371 
6079~ Muvakkithane cad. No 83 Kadıköy ,,, 

Şirketi Hayriye iskelesi OskUdar 6031• 
" 551~ 23 Nisan caddesi No 19 Buvukada 
" 

1226 {!; 

Nafıa Vekaletinden: 
Cubukderesi üzerine beton olarak lasmen İnşa edi~ 

olan barajın geri kalan kısmının bitirilmesi ve bu baraja ~il 
nıuavin tesisatın yapılması ve bendin inşası esnasında 'i .. 

bukçayı sularının akıtılmasını temin edecek muvakkat JJJ.~ 
ralarm açılması ve inşaatın tatbik ve icrasına muktazi biit~, 
ameliyat kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. ~ 
nakasa 5 Ağustos 934 tarihine müsadif Pazar günü 511

0, 
15 de Ankara'da Nafia Vekaleti Müsteşarlık MakaınJl\1'ı 
yapdacaktır. Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odas! ı: 
ehliyeti fenniye vesikaları ile (58,966) liralık teı:n~~ 
muvakkateyi hamilen aynı gün ve saatta Komisyonda bıl ~ 
maları lazımdır. Talipler bu husustaki şartnameleri (20J~· 
lira mukabilinde Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme #' 
dürlüğünden tedarik edebilirler. Halen şantiyede vekalet , 
rinde bulunan tesisat ve alat ve edevatın münakasa şart~j, 
mesinde tasrih edildiği veçhile bilabedel teslim edilmesı ıS 
meşruttur. (3871) ~ 

Yüksek ektep er Mü.,ayaa 
Komisyonu Riyasetindeıı=eı.~ 

Yüksek Muallim Mektebinin 934 Mali yılma ait J1l ~I 
lat mahrukat ve saire ihtiyacatı aşağıda yazılı günlerde 5 rı 
14:30 da başlanıJmak ve 17 ye kadar devam etmek uıe,. 
sıra ile ve açık münakasa usuliyle ihaleleri icra kılmacalct\ 
Taliplerin şartnameleri gör,nek üzere Beyazıtta Uniyer51 p 
te arkasında Yüksek Muallim mektebi Müdürlüğüne ye}"eı 
nakasaya iştirak için ihale günlerinde Fındıklıda G~. 
sanatlar akademisinde Yük.>ek mektepler muhasipliği d ~ 
resinde müteşekkil Yüksek ınektepler mübayaa koınis~0~. 
na müracaatları. Ve muvakkat teminatlarının ihale tarıb vr 
den evvel Yüksek mektepler muhasipliği veznesine ye. 
maları ilan olunur. (3779) . ~ 
28-7-934 cumartesi (Ekmek, Et, Yaş sebze, Odun, MaJ1g 

kömürü, Kok kömürü, Kiriplc maden kömürü). •, 
29-7-934 Pazar (Pirinç, Tuz, Beyaz peynir, Kaşar Pe1ıı· 

ri, Kuru fasulya, Nohut, Siyah ve kırmızı mercimek, 
ru bezelye, Kuru Barbunya fasulye ve Pirinç unu.) ~· 

30-7-934 pazartesi (Un, lmıik, Makarna,Şehriye, Sade ye. 
Zeytin yağ, Zeytin, Sabun, Şeker, Yumurta.) 4~ 

Gedikpaşada lstanbul Jandar .. 
ma Satınalma Komisyonundaı;ı~ 

Hozattaki Jandarma alayının senelik iaşe ihtiyacı 1~j 
(üçyüz altmış bin) kilo ekmek ve (altmış bin) kilo sığıt ;ıı 
ve (altı yüz bin) kilo saman ve (beşyüz bin) kilo ar~~ ,v 
kapalı zarf münakasası 934 senesi ağustosunun yirmi üç~e' 
perşembe günü saat 14 de Hozattaki Jandarma Alay Dııtd# 
sinde müteşekkil Satmalma Komisyonunda yapılacağ~ g.I 
taliplerin mezkur günün muayyen saatine kadar ilk teı:nıJJ ı• 
ve teklifnamelerile Hozattaki mezkUr Komisyona müracB

11 

ları. (4138) / 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Adalar Hükfunet konağında mahfuz (27) kalem eşYaııı;',, 

muhammen bedeli (66) lira, (20) kuruş olup 1-8-934 ÇJıl' 
şamba günü saat on dörtte mahallinde satılacağı ilaıı 0 

nur. (M) (3890) / 

Umumi Neıri'yat ve Ycuı lıleri Müdürü ETEM iZZET. 
Gazetecilik ve Mııtbaacılık T, A. Ş. 


